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Yayıncının Önsözü

Rahmân, Rahîm Allah'ın Adıyla

Hamd, yüce Allah'a mahsustur. Salât ve selâm peygam-
berlerin sonuncusu, elçilerin ve seçkin kulların efendisi 
Ebu'l-Kâsım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile O’nun mü-
barek ve tertemiz Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun.

Hikmetli Kur'ân'ın ve büyük Peygamber'in (s.a.a) ha-
dislerinin yol göstericiliğinde, ümmetin kültürel hayatı-
na yön veren ilk öncüler olan Ehl-i Beyt İmamları'ndan 
elimize ulaşan eşsiz rabbanî miraslardan biri de hiç 
şüphesiz vahyin indiği evden semaya yükselen İmam-ı 
Seccâd Zeynelâbidin’e ait dualar mecmuası olan Sahife-i 
Seccâdiye isimli eserdir.

Sahife-i Seccâdiye, İslâm dünyasında yazılan ilk eserlerden 
biri(1)  olmasının yanı sıra belagat, eğitim, ahlâk, arınma ve 
edebiyat alanında yazılan İslâmî eserlerin şaheseri konu-

1- İbnu Şehraşub, Meâlimu’l-Ulema, s. 2. 

https://t.me/caferilikcom
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mundadır. “Ehl-i Beyt’in İncili” ve “Âl-i Muhammed’in 
Zeburu”  diye isimlendirilmesi de bu yüzdendir.(1)

 Sahife-i Seccâdiye; İmam Seccâd’ın (a.s) yüce Allah’a 
hamd ve senasını, O’nu tenzih ve takdisini; peygember-
lere, meleklere ve salih kullara salât ve selâmını; mü-
minlere, Müslümanlara ve ihtiyaç sahiplerine duaları-
nı, kulluktaki kusurdan dolayı istiğfarlarını, Rabbiyle 
olan münacatlarını ve kulluk aczi ve zilletiyle Allah’a 
yakarışlarını içeren, aynı zamanda insanlara İslâm’ın 
engin maarifini ve üstün adabını öğreten eşsiz bir hazi-
ne, bir belagat ve fesahat pınarıdır. 

Belagati, rakipsiz fesahati, içeriğinin yüceliği, yüce Al-
lah karşısında tezellülü ifade eden, O’na övgüleri içe-
ren olağanüstü ibareleri, Allah'ın affını, keremini talep 
ederken başvurulan akılları hayrette bırakan yöntem-
leri ve Allah'a tevessül ederken esas alınan edebî üs-
lubu, Sahife'nin İmam Seccâd’a nispetini kuşkuya yer 
bırakmayacak ölçüde doğrular: Bu inci o denize aittir, 
bu mücevher o madenden çıkarılmıştır ve bu meyve o 
mübarek ağaçtandır.(2) 

1- İbn Masûm, Riyazu’s-Salikîn, c. 1, s. 44, el-Misbahu’l-Munîr, s. 460.
2- Hayatu'l-İmam Zeynelabidin, s. 375'ten naklen Seyyid Muhsin 

Emin el-Amulî'nin açıklaması.
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Bununla birlikte, Sahife-i Seccâdiye’nin rivayet zincirinin, 
İmam Ebu Cafer Muhammed el-Bâkır’a (a.s) ve onun 
kardeşi Şehid Zeyd b. Ali b. Hüseyin’e dayandığını da 
belirtmemiz gerekir. 

Şeyhu’l-Muhakkikin Şeyh Ağa Bozorg Tahranî, ez-Zeria 
ilâ Tesanifi'ş-Şia adıyla bilinen ansiklopedisinde Sahife-i 
Seccâdiye’ye altmış altı şerh yazıldığından söz eder. 

Elinizdeki Türkçe çevirisinde şu yeni çalışmalar yapıl-
mıştır:

1- Değerli çevirmenin önsözünün yanı sıra eserin başı-
na, Üstad Şehid Seyyid Muhammed Bâkır es-Sadr'ın 
Sahife-i Seccâdiye'ye yazmış olduğu çok değerli bilgiler 
içeren önsözü de ilave edildi.

2- Değerli okurlarımızın İmam Seccâd’ın (a.s) hayatı 
hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak ama-
cıyla Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı tarafından hazırlanan 
ve Kevser Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan 
Hidayet Önderleri serisinin 6. cildinin özeti eklendi.

3- Duaların Arapça metni hazırlanırken, Camia-i Mü-
derrisîn-i Havza-i İlmiye-i Kum kurumuna bağlı Def-
ter-i İntişarat-i İslâmî yayınevince yayınlanan merhum 
Feyzu’l-İslâm’ın Farsça tercümeli metni esas alındı ve 
bu metin şu nüshalarla karşılaştırıldı:
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– Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı tarafından yayınlanan 
metnin 1428 hicrî yılında yapılan 3. baskısı,

– Beyrut Daru’t-Teâruf Yayınevi tarafından yayınlanan 
metnin 2011 yılında yapılan 6. baskısı. 

Ehl-i Beyt İmamları’na ait böylesine eşsiz bir eseri ya-
yınlamanın sevincini yaşarken, eserin gözden geçilerek 
yayına hazırlanmasına katkıda bulunan tüm kardeş-
lerimize, özellikle Arapça metin karşılaştırmalarında 
emeği geçen Fahrettin Güngör ve Bülent Özbaş kardeş-
lerimize ve tüm aşamalarda katkısını esirgemeyen de-
ğerli mütercime teşekkürü borç biliyoruz.

Yapılan bu naçiz hizmetlerin kabulü dileğiyle…

Kevser
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Mütercimin Önsözü

Rahmân, Rahîm Allah'ın Adıyla

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salât ve se-
lâm, nebiler ve resullerin sonuncusu Muhammed'e ve 
onun tertemiz Ehl-i Beytine ve gerçek yâranına olsun.

Sahîfe-i Seccâdiye, İmam Seccad aleyhisselâm'dan elimize 
ulaşan bir dua mecmuasıdır. İmam Seccad aleyhisselâm, 
İlâhî iradeyle her türlü kötülükten arındırılmış olan, 
tertemiz Ehl-i Beyt İmamları'nın dördüncüsüdür.

Büyük babası; Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve 
sellem'in vasisi, ona ilk iman eden; ona, Musa'ya göre 
Harun gibi olan, müminlerin emîri Ali b. Ebu Talib'dir.

Büyük annesi; Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve 
sellem'in sevgili kızı, vücudunun bir parçası, yüreğinin 
meyvesi ve babasının sözü uyarınca, âlemler kadınları-
nın hanımefendisi Fatıma'tüz-Zehra'dır.
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Babası; cennet gençlerinin iki efendisinden biri olan, Re-
sulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem'in torunu ve bah-
çesinin gülü Hüseyin'dir. O ki, ceddi Resulullah, onun 
hakkında; "Hüseyin bendendir; ben de Hüseyin'denim." 
buyurdu. O ki, Âşûra günü Kerbelâ'da İslâm uğruna 
her şeyinden geçti.

Kendisi; Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim ve diğer Sıhah'ta 
nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem salla'llahu aleyhi ve 
âlihi ve sellem'in; "Benden sonra halifeler on ikidir; hepsi 
de Kureyş'tendir." diye bildirdiği On İki Halife'den (On 
İki İmam'dan) biridir.

İmam Seccad aleyhisselâm, hicrî 38 yılında veya bir iki yıl 
ondan önce dünyaya geldi ve yaklaşık 57 yaşına kadar 
yaşadı. Birkaç yılı, büyük babası Hz. Ali aleyhisselâm'ın 
yanında geçti. Daha sonra Resulullah salla'llahu aleyhi 
ve âlihi ve sellem'in gözünün nurları olan amcası Hasan 
ve babası Hüseyin aleyhimesselâm'ın eğitimi altında bü-
yüyüp gelişti. Nübüvvet ilimlerini tamamıyla kavradı 
ve İlâhî iradeyle dinde imamet makamına ulaştı; ilim 
ve hikmet meşalesi, helâl ve haram mercii oldu. İbadet, 
takva, güzel ahlâk ve salih amel yönünden zamanının 
yegânesiydi. Tüm Müslümanlar, onun ilim ve takvada-
ki üstünlüğünü kabul etmişlerdi.

Hicrî 1. yüzyılın meşhur âlimlerinden Zührî şöyle di-
yor: "Haşim Oğulları arasında Hüseyin oğlu Ali (İmam 
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Zeynelâbidin)'den daha bilgili ve daha üstün birini 
görmedim."

Bir başka sözünde de; "Ondan daha üstün bir Kureyşli 
görmedim." diyor.

Yine o dönemde Medine'nin fakihlerinden olan Said 
b. Müseyyib şöyle diyor: "Hüseyin oğlu Ali gibi birini 
görmedim."

Ehl-i Sünnet'in mezhep imamlarından olan Malik şöyle 
diyor: "İbadetinin çokluğundan ona Zeynelâbidin (iba-
det edenlerin süsü) lâkabını verdiler."

Süfyan b. Uyeyne şöyle diyor: "Haşim Oğulları'ndan 
hiçbirini Zeynelâbidin'den daha üstün ve daha bilgili 
bulmadım."

Ehl-i Sünnet'in bir diğer imamı olan Şafiî, Hüseyin oğlu 
Ali'yi Medinelilerin en bilgini olarak saymıştır.

Ehl-i Beyt'e karşı olan kin ve düşmanlıklarına rağmen 
Benî Ümeyye halifeleri de bu gerçeği kabul etme du-
rumunda kalmışlardır. Abdulmelik b. Mervan, İmam 
Zeynelâbidin aleyhisselâm'a diyor ki: "Allah, sana öyle 
bir ilim ve fazilet vermiş ki, babalarının dışında senden 
önce kimseye vermemiştir."

Ömer b. Abdulaziz; "Zeynelâbidin dünyanın çerağı ve 
dinin cemalidir." demiştir.



Sah î f e - i  Seccâd iye

18

O dönemin Müslümanlarının geneli İmam Zeynelâbidin 
aleyhisselâm'ı tanır, gönüllerinde ona karşı büyük bir 
sevgi taşırlardı.

Emevî halifelerinden Hişam b. Abdulmelik bir sene-
sinde hacca gitmiş; tavaf edip Hacer-i Esved'i öpmek 
isteyince kalabalıktan dolayı muvaffak olamamıştı. 
Bunun üzerine Mescid-i Haram'ın bir köşesinde, ken-
disi için hazırlanan minberin üzerine oturup kalabalığı 
seyretmeyi tercih etmişti. O sırada İmam Zeynelâbidin 
aleyhisselâm tavaf etmeye başlıyor… Hacer-i Esved'i öp-
mek istediğinde kalabalık yarılıyor, insanlar Hacer-i 
Esved'in etrafından çekiliyor ve İmam rahat bir şekilde 
Hacer-i Esved'i istilâm edip öpüyordu.

Bu manzarayı gören Hişam; "Kim bu adam?" diye şaş-
kınlığını ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile 
getiriyor. Orada hazır bulunan şair Ferazdak da, ünlü 
kasidesinde onun kim olduğunu Hişam'a anlatıyor.

Müslümanlar, İmam Zeynelâbidin aleyhisselâm'ı sadece 
dinî ve manevî bir lider değil, siyasî ve sosyal sorunla-
rın çözümü için de başvurulacak yegâne merci olarak 
kabul ediyorlardı.

Abdulmelik döneminde İslâm ülkesinin karşılaştığı 
para sorununun çözümü için İmam'a başvurulması, 
bunun örneklerinden biridir.
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Babasının şehadetinden sonra ümmetin önderliği ma-
kamına ulaşan İmam Zeynelâbidin aleyhisselâm, yaşadı-
ğı dönem itibariyle iki büyük misyonu üstlenmişti.

İslâm ümmetinin siyasî ve askerî alanda büyük zafer-
ler elde etmesiyle farklı kültürlere sahip bulunan çeşitli 
milletlerin İslâm'ı kabul etmeleri, fikrî ve kültürel açı-
dan yeni sorunlar ve eğilimlerin ortaya çıkmasına yol 
açmıştı. Bu sorunlara doğru çözümler getirilmediği tak-
dirde Müslümanları ciddî bir tehlike tehdit ediyordu.

Bu tehlikeye karşı İmam Zeynelâbidin aleyhisselâm, de-
desi Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem'in Mesci-
dinde tefsir, hadis, fıkıh ve diğer İslâmî ilimler alanında 
ders halkaları oluşturarak ümmetin fikrî sorunlarıyla 
ilgilenebilecek âlimler yetiştirdi.

Öte yandan, bu zaferler ve fetihlerin getirdiği refah ve 
rahatlık, Müslümanların dünya hayatının geçici zevk-
lerine dalmasına yol açmış, manevî değerler unutulma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Bu tehlike, ancak kul ile Rabbi arasında güçlü bir bağ 
oluşturmakla, insanları Yaratıcısına niyaz etmeye yö-
neltmekte önlenebilirdi. Ve İmam Seccad aleyhisselâm, 
İslâm'ın yüce öğretileriyle dolu olan dualarıyla bunu 
çok güzel başardı.
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Sahîfe-i Seccâdiye'de toplanan dualar, İmam Seccad 
aleyhisselâm'dan elimize ulaşan duaların üçte birini bile 
oluşturmamaktadır.

Dua, insanın Rabbi ile irtibat kurabileceği tek vesile-
dir. Dua, Allah sevgisini gönüllere yerleştirebilecek en 
güçlü etkendir. Dua, insanın değeridir, onurudur. "De 
ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?!" 
(Furkan, 77)

Dinî önderlerimiz bizlere; "Rabbinizin sizinle konuşma-
sını istediğinizde Kur'an okuyunuz." buyurmuşlardır. 
"Biz, Rabbimizle konuşmak istersek ne yapmalıyız?" 
sorusuna da; "Namaz kılınız, dua ediniz." şeklinde ce-
vap vermişlerdir.

Yüce Rabbimize nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl kulluk 
sunacağımızı âlemlere rahmet olarak gönderilen Resu-
lullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem'den öğrendiğimiz 
gibi, onunla nasıl konuşacağımızı, ona nasıl niyaz ede-
ceğimizi, nasıl yalvarıp yakaracağımızı, nasıl dua edece-
ğimizi de yine ondan öğrenmeliyiz. Bunun için de Ehl-i 
Beyt'in kapısına gitmeliyiz. Çünkü onlar, Resulullah'ın 
ilminin kapısıdırlar.

Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem; "Ben ilim şeh-
riyim, Ali onun kapısıdır; şehri isteyen kapısına gelsin." 
veya "Ben sizin aranızda iki değerli şey bırakıyorum: 
Allah'ın Kitabı ve Ehl-i Beytim. Bu ikisine birlikte sarı-
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lırsanız, asla yolu kaybetmezsiniz." buyurarak ümmete 
yolu göstermiştir. Ancak ne yazık ki ümmet, Peygam-
berinin bu vasiyetini tutmayarak ilmi başka yerlerde 
aramış, Kur'an ve Ehl-i Beyt'e bir arada sarılmamış ve 
bunun ağır bedelini ödemektedir.

Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem daha hayat-
tayken, bu akım kendini göstermeye başlamış, hasta 
yatağındayken kendisine saygısızlık yapılmış ve üm-
mete son vasiyetini yazdırması engellenmişti.

Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem'in vefatın-
dan sonra da vücudunun bir parçası olan sevgili kızı 
Fatıma selâmu'llahi aleyha'nın evinin kapısı yakılmış, 
kapı ile duvar arasında sıkıştırılmış, bunun sonucunda 
Muhsin adındaki çocuğunu düşürmüş ve kısa bir süre 
sonra kendisine yapılan eziyetler neticesinde babasına 
kavuşmuştu.

Ali aleyhisselâm, 25 yıl evine kapanma durumunda kal-
mış ve nihayet mazlum bir şekilde ibadet mihrabında 
şehit edilmişti.

Hasan aleyhisselâm, yardımcısız kalarak Muaviye ile 
sulh antlaşması imzalamaya mecbur olmuş ve sonunda 
o da şehit edilmişti.

Hüseyin aleyhisselâm, 72 yâranıyla birlikte feci bir şekilde 
şehit edilmiş, altı aylık çocuğuna bile acınmamıştı…
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Ümmet Hüseyn'in değil, Yezid'in yanında yer almıştı…

Zeyneb ve Zeynelâbidin esir edilmiş, şehir şehir dolaş-
tırılmıştı. Ve ümmet, bütün bunlara seyirci kalmıştı…

Kur'an-ı Kerim'de en çok Hz. Musa aleyhisselâm ve İsrail 
Oğulları'nın kıssasının anlatılmış olmasındaki hikmet 
nedir, dersiniz?!

Bu ümmetin de İsrail Oğulları'nın durumuna düşme-
sinden mi korkuluyordu?!

İsrail Oğulları ne yapmıştı acaba?

Hz. Musa aleyhisselâm, kısa bir süre için kavminden ay-
rılınca kardeşi ve halifesi olan Harun aleyhisselâm'ı din-
lememiş, Samirî'ye uyarak buzağıya tapmış ve Harun'u 
öldürmeye kalkışmışlardı.

Hz. Musa vefat ettikten sonra da kendilerine gönderi-
len peygamberleri öldürüyorlardı; hem de Musevî ol-
duklarını söyledikleri hâlde.

Ali, Hasan ve Hüseyin, Benî İsrail peygamberleri kadar 
yoktular mı, dersiniz?!

Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem; "Ümmetimin 
âlimleri, Benî İsrail peygamberlerinden daha üstündür." 
buyurmamış mı?!
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Ümmetin âlimleri; Ali, Hasan ve Hüseyin'den başka-
ları mıydı?!

Ve ümmet bunları öldürmedi mi?!

Kur'an-ı Kerim, Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sel-
lem'in zamanındaki Yahudileri peygamber öldürmekle 
suçluyor. Oysa onlar, peygamber öldürmüş değillerdi. 
Fakat öldüren geçmişlerini de sorgulamamış, onların 
yaptıklarına âdeta razı olmuşlardı.

Acaba İslâm ümmeti olarak, Resulullah'a saygısızlık 
yapanları, Fatıma'yı kapı ile duvar arasında sıkıştırıp 
kaburgasını kıranları, Ali'yi ibadet mihrabında öldü-
renleri, Hasan'ı zehirleyenleri, Hüseyn'i şehit edenleri 
ve Zeyneb ile Seccad'ı esir edenleri sorguladık mı?!

Acaba ne zaman kendimize gelip de Efendimizin 
–Allah'ın salâtı ona ve Âline (Ehl-i Beytine) olsun– sözünü 
dinleyecek, Kur'an ve Ehl-i Beyt'e birlikte sarılacağız?!

Sarılmışız mı, dersiniz?!

Peki, amellerimiz neden Kur'an'a aykırı?! Niçin Ehl-i 
Beyt'i tanımıyoruz?!

Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem, Ehl-i Beytini 
tanıtmadı mı yoksa?!

Tanıttıysa, kimlerdir onlar?! Niçin sorup öğrenmiyoruz?!
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Bunlar; eğer Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Zeynelâbidin, 
Muhammed Bâkır, Cafer Sadık, Musa Kâzım, Ali Rıza, 
Muhammed Taki, Ali Naki, Hasan Askerî ve Muham-
med Mehdi –Allah'ın salât ve selâmı onlara olsun– ise, niçin 
hayatlarını bilmiyor, eserlerini okumuyor, okutmuyo-
ruz?! Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem; "Za-
manının imamını tanımadan ölen, cahiliye ölümüyle 
ölmüştür." buyurmamış mı?! Zamanımızın imamı yok 
mu?! Varsa, neden tanımıyoruz?! Ve acaba ne zaman 
tanımak isteyeceğiz?!

Maalesef İslâm ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi, 
Türkiye'de de bu hususta, iyimser bir tabirle, büyük bir 
ihmalkârlık müşahede edilmektedir. Kanıtı mı?

Kanıtı; Sahîfe-i Seccâdiye gibi değerli bir hazinenin bu-
güne kadar Türkçe'ye kazandırılmamış olması!

Kanıtı; insanlarımızın Ehl-i Beyt'in ilimlerini ihtiva eden 
çok değerli ve faydalı kaynaklardan habersiz olmaları!

Kanıtı; Ehl-i Beyt dostu bilginlerin yazdığı kaynak eser-
lerin tanınmaması, tanıtılmaması!

Kanıtı; dünyanın hayran olduğu, Kur'an'dan son-
ra Müslümanların en önemli kitabı diyebileceğimiz 
Nehc'ül-Belâğa'ya olan ilgisizlik! Kim bilir, rahmetli 
Abdülbaki Gölpınarlı adında bir Ehl-i Beyt dostu çıkıp 
da Nehc'ül-Belâğa'yı Türkçe'ye tercüme etmiş olmasay-
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dı, Türkiye Müslümanları belki de hâlâ bu eseri tanıma-
mış olacaklardı!

Peygamberler, nübüvvet ve risaletlerine karşı ücret ola-
rak insanlardan hiçbir şey istememişlerdir.

Efendimiz salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem de, risaletine 
karşı ümmetinden hiçbir maddî ücret istememekle bir-
likte, Ehl-i Beytini sevmelerini istemiştir. "De ki: Risale-
time karşı ücret olarak, yakınlarımı sevmenizden başka 
bir şey istemiyorum sizden." (Şûra, 23)

Bunu bizden isterken, kim bilir kendisinden sonra Ehl-i 
Beytine yapılacak olan zulümleri önlemek istemiştir 
belki!

Ehl-i Beyt'i sevmek, onlara uymayı gerektirmez mi?!

Ne dersiniz?! Nasıl hüküm verirsiniz?!

Yüce Rabbimiz; "De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana 
uyun; Allah da sizi sevsin." (Âl-i İmran, 31) buyurmu-
yor mu?!

Ya Resulallah! Ümmet olarak içinde bulunduğumuz 
içler acısı durumla, sana olan borcumuzu ödememe-
nin ağır bedelini ödemekteyiz. Bu durum, ne zamana 
kadar böyle devam edecek, bilemiyorum. Uzun sürme-
mesi umuduyla, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz bu 
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mütevazı, fakat gerekli çalışmayı bizden kabul buyur-
manı niyaz ediyorum.

Allah'ım! İslâm ve Müslümanların aziz, nifak ve mü-
nafıkların zelil olacağı o yüce devletin özlemiyle yanıp 
tutuşmaktayız. O devlette bizi, insanları sana itaat et-
meye davet eden, senin yoluna çağıran kullarından kıl-
manı diliyoruz.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve duamızı 
kabul buyur. Âmin, ya Rabb'el-âlemin.

8, Rebiyülevvel, 1417 - 24, Temmuz, 1996

Mir Seccat Karakuş (Seyyid Seccad Hüseynî)



Muhammed Bâk ı r  e s -Sad r ' ı n  Önsözü

27

Üstad Şehid Seyyid Muhammed Bâkır 

es-Sadr'ın Önsözü

Rahmân, Rahîm Allah'ın Adıyla

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salât ve se-
lâm, nebiler ve resullerin sonuncusu Muhammed'e ve 
onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine ve gerçek yârânına olsun.

"Sahîfe-i Seccâdiye", Allah'ın kendilerinden her tür-
lü kötülüğü giderip tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt İmam-
ların'dan İmam Zeynelâbidin Ali b. Hüseyin b. Ali b. 
Ebu Talib'den elimize ulaşan bir duâ mecmuasıdır. 

Kendisi, Ehl-i Beyt İmamları'nın dördüncüsüdür. 

Büyük babası; Resulullah'ın (s.a.a) vasisi, ona ilk iman 
eden, sahih hadiste belirtildiği üzere, onun yanında, 
Harun'un Musa'nın yanındaki derecesine eş bir derece-
ye sahip olan Ali b. Ebu Talib'dir. 

Büyük annesi; Resulullah'ın (s.a.a) sevgili kızı, vücudu-
nun bir parçası, yüreğinin meyvesi ve babasının ni-
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telendirdiği gibi âlemler kadınlarının hanımefendisi 
Fatıma'tuz-Zehrâ'dır. 

Babası; cennet gençlerinin iki efendisinden biri olan, 
Peygamber'in torunu ve bahçesinin gülü Hüseyin'dir. 
O ki, ceddi onun hakkında: "Hüseyin bendendir, ben de 
Hüseyin'denim." buyurdu. O ki, Âşûra günü Kerbelâ'da 
İslâm'ı ve Müslümanları savunurken şehit düştü.

Kendisi; Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim ve diğer kay-
naklarda nakledildiği üzere, Peygamber'in (s.a.a); "Ben-
den sonra halifeler on ikidir; hepsi de Kureyş'tendir." diye 
bildirdiği On iki İmam'dan biridir. 

İmam Ali b. Hüseyin, Hicrî 38 yılında veya ondan bir 
ya da iki yıl önce dünyaya geldi ve yaklaşık olarak 57 
yıl yaşadı. Birkaç yılı, büyük babası İmam Ali'nin (a.s) 
yanında geçti. Daha sonra Peygamber torunları, amcası 
İmam Hasan ve babası İmam Hüseyin'in eğitimi altın-
da, nübüvvet ilimlerinden beslenerek ve tertemiz baba-
larının kaynaklarından kana kana içerek büyüyüp ge-
lişti. Nihayet, ilmî ve dinî sahada, dinde imam, ilimde 
çerağ, helâl ve haramda merci; verâ, ibadet ve takvada 
en üstün örnek olarak ortaya çıktı. Bütün Müslümanlar, 
onun ilmini, doğruluğunu ve üstünlüğünü kabul etti. 
İçlerinden bilinçli olanlar ise, onun liderliğini, fıkhını 
ve merciliğini benimsedi.



Muhammed  Bâk ı r  e s -Sad r ' ın  Önsözü

29

Zührî şöyle diyor: "Haşim Oğulları arasında Hüseyin b. 
Ali'den daha bilgili ve daha üstün birini görmedim." Bir 
başka sözünde de; "Ondan daha üstün bir Kureyşli gör-
medim." diyor.

Said b. Müseyyib şöyle diyor: "Hüseyin b. Ali gibi birisini 
asla görmedim." 

İmam Malik şöyle diyor: "İbadetinin çokluğundan ona 
Zeynelâbidin (ibadet edenlerin süsü) ismini verdiler."

Süfyan b. Uyeyne şöyle diyor: "Haşim Oğulları'ndan hiçbi-
rini Zeynelâbidin'den daha üstün ve daha bilgili bulmadım."

İmam Şafiî, Hüseyin b. Ali'yi "Medinelilerin en bilgini 
olarak" saymıştır. Benî Ümeyye halifelerinden dönemi-
nin hükümdarları da, her şeye rağmen bu gerçeği kabul 
etme durumunda kalmışlardır. Abdulmelik b. Mervan, 
İmam Zeynelâbidin'e (a.s) diyor ki: "Sana öyle bir ilim ve 
fazilet verilmiş ki, babalarının dışında senden önce kimseye 
verilmemiştir." Ömer b. Abdulaziz: "Dünyayın çerağı ve 
dinin cemali, Zeynelâbidin'dir." demiştir.

Bütün Müslümanların bu İmam'a karşı şiddetli bir duy-
gusal ilgileri ve derin bir ruhsal bağlılıkları vardı. Onun 
halk içindeki tabanı, İslâm âleminin her tarafına yayıl-
mıştı. Hacıların ona karşı gösterdikleri büyük saygı, bu-
nun en iyi işaretlerinden biridir. Hişam b. Abdulmelik 
hacda olduğu bir sırada, tavaf edip Hacer-i Esved'i öp-
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mek isteyince kalabalıktan dolayı muvaffak olmamıştı. 
Bunun üzerine Mescid-i Haram'ın bir köşesinde, ken-
disi için hazırlanan minberin üzerine oturup kalabalığı 
seyretmeyi tercih etmişti. O sırada İmam Zeynelâbidin 
(a.s) tavaf etmeye başlıyor. Hacer-i Esved'i öpmek iste-
diğinde kalabalık yarılıyor; insanlar, çeşitli ülkeler ve 
farklı kabilelerden olmalarına rağmen onun makamı-
nı bildikleri ve onu sevdikleri için, Hacer-i Esved'in 
etrafından çekiliyor ve İmam rahat bir şekilde Hacer-i 
Esved'i istilâm edip öpüyordu. 

Nitekim Ferazdak, ünlü harika kasidesinde bu büyük 
olayı kaydetmiştir. 

Değişik akımlara ve mezheplere mensup olmalarına 
rağmen, ümmetin İmam Zeynelâbidin'e (a.s) duyduğu 
bu güven, sırf fıkhî ve manevî boyutla sınırlı değildi. 
Bilakis ümmet, hayatın bütün sorunları ve problemle-
rinde, tertemiz atalarının uzantısı vasfıyla bir merci, 
lider ve sığınak olarak ona inanıyordu. 

Bundan dolayı görüyoruz ki Abdulmelik, Roma kralıy-
la çatıştığı sırada Roma kralı, Müslümanların nakit ih-
tiyaçlarını Roma'dan karşılama zorunda olmasını istis-
mar ederek Müslümanları aşağılama ve birtakım şartla-
rı kabul etmeye zorlama amacıyla Abdulmelik'i tehdit 
edince, Abdulmelik şaşırıp kalmış ve rivayetteki tabirle 
yeryüzü kendisine dar gelmişti. "Kendimi İslâm'da do-
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ğan en uğursuz kişi olarak görüyorum." demişti. Bu sı-
kıntıdan kurtulmak için ehl-i İslâm'ı toplamış, onlarla 
istişarede bulunmuş, fakat hiçbirinden işe yarayacak 
bir çözüm önerisi alamamıştı. Bunun üzerine kendisine; 
"Siz bu krizden çıkmanın yolunu gösterecek olan kişiyi 
biliyorsunuz." demişlerdi. Abdumelik; "Yazıklar olsun 
size! Kim o adam?" diye sormuştu. "Peygamber (s.a.a) 
Ehl-i Beyti'nin yadigârı." demişlerdi. "Doğru söylüyor-
sunuz." demiş ve öyle de olmuştu. Abdulmelik, İmam 
Zeynelâbidin'e başvurmuş, İmam (a.s) da gerekli tali-
matları vererek oğlu Muhammed b. Ali el-Bâkır'ı Şam'a 
göndermiş, İslâm ülkesinin nakit ihtiyacını karşılamak 
için yeni bir plan ortaya koyarak durumu kurtarmıştı. 

İlâhî takdir, İmam Zeynelabidin'in, babasının şehit edil-
mesinden sonra liderlik ve manevî önderlik sorumlu-
luğunu üstlenmesini öngörmüştü. İmam bu sorumlu-
luğunu, Hicrî birinci yüzyılın ikinci yarısı boyunca sür-
dürdü. Ümmetin geçtiği en hassas süreçlerden biriydi 
bu dönem. İlk fetih dalgasının gerçekleşmesini takip 
eden bir dönemdi. Bu dalga manevî gücüyle, askerî 
coşkusuyla ve akidevî dinamizmiyle genişleyerek de-
vam etmiş, Kisralar ve Kayserlerin tahtlarını sallamış, 
çeşitli halkları ve geniş ülkeleri yeni çağrıya katmıştı. 
Müslümanlar, yarım yüzyıl zarfında o günün uygar 
dünyasının büyük bir kısmının önderi olmuştu.
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Bu önderlik, Müslümanları siyasî ve askerî yönden dün-
ya çapında büyük bir güç hâline getirmiş olmasına rağ-
men siyasî ve askerî alanların dışında onları iki büyük 
tehlikeyle karşı karşıya bırakmıştı. Bu iki tehlikeye karşı 
ciddi önlem alınması kaçınılmaz bir zorunluluktu:

Birinci tehlike; Müslümanların fevc fevc Allah'ın dini-
ne giren halklarla olan ilişkileri sonucu çeşitli kültürler, 
farklı örfler ve değişik sosyal durumlara açık hâle gel-
mesinden kaynaklanıyordu. 

Bu, Müslümanları yozlaşmaya, asimile olmaya ve ori-
jinalliğini yitirmeye doğru götürüyordu. Bunun için 
Müslümanların düşünsel orĳinalliklerini, Kitap ve 
Sünnet'ten kaynaklanan ayırıcı şer'î kimliklerini pe-
kiştirecek ilmî bir çalışma kaçınılmazdı. Bu çerçevede 
Müslümanların zihnî ufuklarını açacak, içtihada dayalı 
fikrî bir hareket başlatmak gerekiyordu ki, karşılaştığı 
yeni durumlarda faydalanabileceği hükümleri Kitap ve 
Sünnet'ten çıkarabilen basiretli ve zeki bir müçtehit ru-
huyla Kitap ve Sünnet meşalesini taşıyabilsinler. Bunun 
için İslâmî kişiliği sağlamlaştırmak ve içtihadın tohum-
larını ekmek gerekiyordu. 

İmam Ali b. Hüseyin'in (a.s) yaptığı, tam da buydu. 
Re sulullah'ın (s.a.a) mescidinde bir araştırma ve ders 
halkası oluşturdu. Böylece insanlara İslâmî bilginin 
tefsir, hadis ve fıkıh gibi değişik kısımlarını anlatıyor, 
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tertemiz ecdadının ilimlerinden onları feyizlendiri-
yordu. İçlerindeki yeteneklileri fakih olma yönünde 
eğitiyordu. 

Nitekim bu eğitim halkasından, önemli sayıda Müslü-
man fakih mezun oldu. Bu mübarek halka, sonraki İs-
lâmî fıkıh ekolleri için bir başlama noktası işlevini gör-
müştü; yaşayan fıkıh hareketinin esasını oluşturmuştu. 

Böylece İmam (a.s), Kur'ân karileri ve Kitap ve Sünnet 
taşıyıcılarının büyük çoğunluğunun kutbu hâline gel-
miş, onları etrafında toplamıştı. Öyle ki Said b. Müsey-
yib şöyle demiştir: "Ali b. Hüseyin Mekke'ye doğru yola 
çıkmadıkça, Kur'ân karileri yola çıkmazlardı. O yola çıkınca, 
biz de onunla birlikte bin atlı olarak yola çıktık."

İkinci tehlike: Bu büyük genişlemenin ve sağladığı 
zenginliğin neticesinde toplumu saran konfor ve re-
fah dalgasıydı. 

Konfor ve refah dalgaları, herhangi bir toplumu sardı-
ğı zaman, onu dünyevî lezzetlerin paralelinde hareket 
etmeye, şu dünyevî hayatın sınırlı süslerine sahip ol-
mada aşırı bir düşkünlüğe sürükler, dolayısıyla ahlâkî 
değerlere bağlılık bilincinin sönmesine, Allah ve ahiret 
günü ile manevî bağın kesilmesine neden olur. Bu bağ 
da koptu mu, insanın önünde gerçekten büyük bir he-
def kalmaz. Nitekim fiilen yaşanan da bu oldu. Duru-
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mu daha açık görmek için Eb'ul-Ferec el-İsfahanî'nin 
el-Eğanî adlı eserine göz atmak yeterlidir. 

İmam Ali b. Hüseyin (a.s) bu tehlikeyi sezdi ve derhal 
çare arayışına başladı. Çarenin esasını da dua olarak be-
lirledi. Elinizdeki "Sahife-i Seccadiye", bunun bir ürünü 
olarak ortaya çıktı. 

Bu büyük İmam (a.s), kendisine bahşedilen eşsiz belâ-
gat yeteneği, Arap dilinin üstün ifade yöntemlerini 
kullanma gücü ve Rabbanî zihniyeti sayesinde, insanın 
Rabbiyle olan bağını, Yaratıcısı ile vecdini, Allah'a ve 
ahirete aidiyetini ve bunların somut ifadesi olan ahlâkî 
değerleri, hakları ve görevleri gözler önüne sermek su-
retiyle en parlak ve en ince anlamları göz kamaştırıcı 
bir şekilde ortaya koydu. 

İmam Ali b. Hüseyin (a.s), kendisine bahşedilen bu ye-
tenekler sayesinde, dua aracılığıyla, İslâm toplumunda 
manevî bir havanın meydana gelmesini sağlayarak az-
gınlık dalgalarının iyice hırpaladığı Müslüman insanın 
şahsiyetinin kökleşmesine büyük katkıda bulundu, top-
rağın sürekli olarak kendine çektiği Müslümanı Rabbi-
ne sıkı sıkıya bağladı ve sahip olduğu, ama zamanla 
örselenmeye başlayan ahlâkî değerleri pekiştirdi ki, 
bağrına taş basarak yaşadığı yoksulluk dönemlerinde 
olduğu gibi, zenginlik ve servet döneminde de İslâmî 
değerlerin güvenilir koruyucusu olsun. 
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Böylece anlıyoruz ki, "Sahife-i Seccadiye" büyük bir 
toplumsal hareketin ifadesiydi. İçinde bulunulan aşa-
manın, İmam'a (a.s) dayattığı bir yöntemdi bu. Bunun 
yanında eşsiz bir Rabbanî mirastır da. Zaman geçtikçe, 
İlâhî bağışın kaynağı, yol gösterici meşalesi ve bir ahlâk 
ve arınma mektebi işlevini görmüştür, görmeye devam 
edecektir. İnsanlık bu Muhammedî-Alevî mirasa her 
zaman muhtaç olacaktır. Şeytanın baştan çıkarıcılığı ve 
dünyanın kafa karıştırıcılığı arttıkça, insanlığın bu mü-
barek mirasa muhtaçlığı da aynı oranda artacaktır.

Öyleyse doğduğu gün, görevini ifa ettiği gün, öldü-
ğü gün ve yeniden dirileceği gün selâm olsun imamız 
Zeynelâbidin'e.

Necef-i Eşref

Muhammed Bâkır es-Sadr
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İMAM ZEYNELÂBİDİN'İN (A.S) 

HAYATINA KISA BİR BAKIŞ (1)

Doğumu

İmam Zeynelâbidin (a.s), İmam Ali (a.s) başkenti 
Medine'den Kûfe'ye taşımadan önce, Hicrî 36 tarihinde 
Medine'de dünyaya geldi. Hicrî 94 veya 95 tarihinde de 
Medine'de vefat etti. 

Bazı tarihçiler ise, İmam Ali'nin (a.s) Cemel Savaşı'ndan 
sonra Kûfe'yi başkent yapmasından sonra, Hicrî 38 tari-
hinde Kûfe'de doğduğunu yazarlar. 

Babası

Babası; cennet gençlerinin iki efendisinden biri olan, 
Peygamber gülü ve torunu, Kerbelâ kahramanı, şehitler 
efendisi, Ali oğlu Hüseyin'dir.

1- "Hidayet Önderleri İmam Zeynelâbidin (a.s)" adlı eserden 
özetlenerek hazırlanmıştır.
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Annesi

Annesinin adı, "Şehrebanu" veya "Şahezenan"dır. Son 
İran Kisrası Yezdicerd'in kızıdır. 

Künyeleri

Eb'ul-Hasan, Ebu Muhammed, Ebu'l-Hüseyin ve Ebu 
Abdullah'tır.(1)

Lakapları

Zeyn'ül-Âbidin (ibadet edenlerin süsü), Zu's-Sefinat 
(nasırlar sahibi), Seyyid'ul-Âbidin (ibadet edenlerin 
efendisi), Kudvet'uz-Zahidin (zahitlerin önderi), Sey-
yid'ul-Muttakin (muttakilerin efendisi), İmam'ul-
Müminin (müminlerin imamı), el-Emin (güvenilir), es-
Seccad (çok secde eden), ez-Zeki (çok temiz, arınmış), 
Zeyn'us-Salihin (salihlerin süsü), Menar'ul-Kanitin (gö-
nülden kulluk edenlerin ışık kaynağı), el-Adl (çok adil), 
İmam'ul-Ümmet (ümmetin imamı) ve el-Bekka (çok ağ-
layan). Bu lakaplar içinde en meşhur olanı, "es-Seccad" 
ve "Zeyn'ül-Âbidin"dir.

Cabir b. Abdullah el-Ensarî'den şöyle dediği rivayet 
edilir: 

1- Hayat'ul-İmam Zeynülâbidin (a.s), s.390
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Bir gün Resulullah'ın (s.a.a) yanında oturuyordum. 
Kucağında Hüseyin (a.s) vardı ve onunla oynuyordu. 
Buyurdu ki: 

"Ey Cabir! Onun bir oğlu dünyaya gelecek, adı Ali 
olacak. Kıyamet günü, ‘Seyyid'ul-Âbidin (ibadet 
edenlerin efendisi) kalksın!' diye seslenildiği zaman 
onun oğlu kalkacak. Sonra onun Muhammed adında 
bir oğlu olacak. Onu gördüğün zaman, ey Cabir, ben-
den ona selâm söyle!"(1)

İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: 

"Babamın secde ettiği uzuvlarında kabartılar olurdu, 
secde yerleri nasır tutardı. Bunları senede iki kez ko-
parırdı. Her seferinde beş nasırı keserdi. Bu yüzden 
babama Zu's-Sefinat (nasırlar sahibi) denirdi."(2)

Yine İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) babasının çok 
secde etmesiyle ilgili olarak şöyle rivayet edilmiştir: 

"Allah'ın kendisine verdiği her nimete karşılık mut-
laka secde ederdi. Allah'ın kendisinden uzaklaştırdı-
ğı her kötülüğe karşılık mutlaka secde ederdi. Farz 
namazlarından birini tamamlayınca mutlaka secde 
ederdi. Secde izi, secde ettiği organlarının tümünde 

1- İhkak'ul-Hak,12/13–16; İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihaye, 9/106
2- Bihar'ul-Envar, 46/6
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görünürdü. Bu yüzden, Seccad (çok secde eden) diye 
isimlendirildi."(1) 

Çocukları

Muhammed Bâkır (a.s), Abdullah, Hasan, Hüseyin, 
Zeyd, Ömer, Hüseyin-i Asgar, Abdurrahmân, Süley-
man, Muhammed-i Asgar, Ali, Hatice, Fatıma, Aliyye 
ve Ümmü Gülsüm adlarında on beş tane evladı vardı.(2)

Hayatının Aşamaları

İmam Zeynelâbidin (a.s), evlerin en yücesi ve en üstü-
nü olan; Allah'ın, isminin yüceltilmesine ve zikredil-
mesine izin verdiği peygamberlik ve imamlık evinde 
büyüdü. 

Hayatının ilk aşamasında dedesi İmam Ali (a.s), amca-
sı İmam Hasan (a.s) ve babası İmam Hüseyin'nin (a.s) 
himayesinde büyüdü. Bu aşama, yirmi yıla aşkın bir 
süreyi kapsar. Dedesi İmam Ali'nin (a.s) himayesinde, 
dört seneden biraz fazla, şayet doğum tarihi Hicrî 38 
ise, iki seneden az olmayan bir dönem geçirmiştir. 

Amcası İmam Hasan (a.s) Hicrî 50 tarihinde şehit edil-

1- Bihar'ul-Envar, 46/6
2- Bihar'ul-Envar, 46/169
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diğine göre, hayatının on yıllık bir dönemini amcasının 
ve babasının (a.s) himayesinde geçirmiştir. 

İkinci on yıllık dönemini de, babası İmam Hüseyin'in 
(a.s) önderliğinde geçirmiştir. Bu dönem, Hicrî 50 tarihi 
ile Hicrî 60 tarihinin başlarına tekabül eder.

İmam Zeynelâbidin (a.s), hayatının ilk aşamasını büyük 
zorluklar içinde geçirdi. Bu aşamada dedesi, amcası ve 
babası ile birlikte zorluklara göğüs gererek hayatını 
sürdürdü. Nihayet, zeminini Muaviye b. Ebu Süfyan'ın 
hazırladığı, fiilî uygulamasını ise alenen günah işleyen, 
İslâm topraklarında Allah'ın hükmünü ayaklar altına 
alan oğlu Yezid'in üstlendiği, unutulmaz Âşura katlia-
mında babasının, ailesinden seçkin insanların ve gözde 
ashabının şehit düşmesinden sonra imamlık ve önder-
lik sorumluluğunu üstlendi.

Mübarek hayatının ikinci aşaması ise, ömrünün otuz 
yıla aşkın bir dönemine tekabül eder. Bu dönemde 
Yezid b. Muaviye'nin, Muaviye b. Yezid'in, Mervan b. 
Hakem'in ve Abdulmelik b. Mervan'ın tahta çıkışlarını 
gördü. Sonra Velid b. Abdulmelik b. Mervan'ın emriyle 
kanlı Emevî eli ona karşı bir suikast gerçekleştirdi ve 
Hicrî 94 veya 95 senesinde Muharrem ayının yirmi be-
şinde şehit edildi. Böylece 57 senelik veya bundan biraz 
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kısa bir ömrü sona erdi.(1) İmamlık ve önderlik süresi, 
34 sene sürmüştü.

Velid b. Abdulmelik b. Mervan tahta çıkar çıkmaz, 
İmam Zeynelâbidin'e (a.s) suikast düzenlemeye karar 
verdi. Öldürücü bir zehri Medine'deki valisine gönder-
di ve bu zehri İmam'a (a.s) içirmesini emretti.(2) Vali de 
onun bu emrini yerine getirdi. 

İmam Muhammed Bâkır (a.s), babasının naaşını def-
netme ile ilgili merasimleri yerine getirdi. O güne ka-
dar Medine'nin tanık olmadığı bir kalabalık tarafından 
kaldırılan cenaze Baki'ul-Ferkad mezarlığına getirildi. 
İmam Hasan Mücteba'nın (a.s) kabrinin yanı başında 
bir kabir kazıldı. İmam Bâkır (a.s), babası Seyyid'us-
Sâcidin Zeynelâbidin'in (a.s) mübarek naaşını kabre in-
dirdi ve son karargâhının üzerini toprakla örttü.

Çağının Özellikleri

İmam Zeynelâbidin (a.s) döneminde sapma artık açıktı 
ve sadece uygulamaların gizli mahiyeti, örtük maksadı 
şeklinde değildi. İmam Hüseyin'in (a.s) öldürülmesin-

1- İbn Şehraşub, el-Menakıb, 3/310; Bihar'ul-Envar, 46/15
2- Bihar'ul-Envar, 46/153; İbn Sabbağ el-Malikî, el-Fusul'ül-Mü-

himme, s.194
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den sonra yöneticilerin gerçek kimlikleri Müslüman 
kitleler tarafından daha iyi ve net bir şekilde görülmeye 
başlamıştı. Artık gerçek mahiyetlerini bilen ve maske-
lenmiş çehrelerini tanıyan ümmet karşısında ayıplarını 
gizleyecek durumda değildiler.

Amcası İmam Hasan'ın (a.s) Muaviye ve valileriyle 
ve işbirlikçileriyle verdiği mücadelenin acısını yaşa-
dı. Ardından babası İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte o 
korkunç faciayı bizzat yaşadı. Ümeyyeoğulları ordula-
rının Medine'de Resulullah'ın mescidine girdiğini gör-
düğünde yine sıkıntısı zirveye çıktı. Medine şehriyle 
birlikte mescidi de serbest bölge ilân etmişlerdi. Hem 
Medine'de, hem de mescitte Hz. Peygamber'in (s.a.a) 
kutsalları, dokunulmazları ayaklar altına alınmıştı.

Medine o dönemde, İslâm toplumunun müzik ve eğ-
lence merkezi hâline gelmişti. Medine, şarkıcı cariye-
lerin eğitildiği bir okul işlevini görüyordu. Oysa yüce 
İslâm şeriatı, eğlenceye, ahlâksızlığa savaş açmış, Müs-
lümanları ciddi bir hayat yaşamaya, çalışmaya, dünya 
ve ahiret hayatını imar etmek için emek sarf etmeye ça-
ğırıyordu. İyilikler işlemeye, hayırlarda yarışmaya, ke-
mal zirvelerine tırmanmaya, hayatın her anını en güzel 
şekilde değerlendirmeye, ömrün heba olmasına, boşa 
gitmesine izin vermemeye davet ediyordu.
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Öğrencileri

İmam (a.s), ilmin faziletini, sevabını ve önemini vurgu-
larken şunları söylüyor: 

"Eğer insanlar, ilim talep etmenin sevabının ne oldu-
ğunu bilselerdi, canlarını verme, engin sulara dal-
ma pahasına ilim öğrenirlerdi. Yüce Allah Danyal 
Peygamber'e (a.s) şöyle vahyetmiştir: Benim katımda 
en çok buğzedilen kul, ilim ehlinin hakkını küçüm-
seyen, ilim ehline tâbi olmayı terk eden cahil kimse-
dir. Benim katımda en çok sevilen kul, âlimlere veril-
mesi kaçınılmaz olan büyük sevabı isteyen, âlimlere 
uyan ve hikmet ehlinin sözlerini benimseyen muttaki 
kimsedir."(1) 

İmam (a.s), öğrencilere ikram eder, onların makamını 
yükseltir ve onlardan birini karşıladığı zaman: "Hoş gel-
din ey Resulullah'ın vasiyeti!" derdi. 

İmam'ın (a.s) mektebinde yetişen âlimler, fakihler ve 
müfessirlerden bazıları şöyledir: 

İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve kardeşleri Zeyd ve 
Hüseyin, Eban b. Tağlib b. Rebah, İsmail b. Abdulhâlık, 
Sabit b. Ebu Safiyye (Ebu Hamza es-Sumalî), Rüşeyd el-

1- Usul'ül-Kâfi, 1/35
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Hacerî, Zeyd b. Hasan b. Ali (a.s), Said b. Cübeyr, Said 
b. Müseyyib el-Mahzumî.

İbadeti 

1- Abdesti

Abdest nurdur, günahlardan temizlenmektir. Namazın 
ilk adımıdır. İmam (a.s) her zaman abdestli olurdu. Ra-
viler, onun abdest alırken nasıl bir huşu içinde olduğu-
nu aktararak şöyle demişlerdir: Abdest almak istediği 
zaman yüzünün rengi sararırdı. Ailesi; "Abdest aldı-
ğında neden bu şekilde rengin değişiyor?" diye sormuş, 
onlara şu cevabı vermiştir: "Kimin huzuruna çıktığımı bi-
liyor musunuz?!"(1)

2- Namazı

Namaz, müminin miracı ve her muttaki insanın Allah'a 
yakın olma vesilesidir. Namaz, İmam'ın (a.s) nefsinin 
en önemli arzusuydu. Namazı, Allah'a yükseldiği bir 
miraç olarak görürdü. Bunun sebebi kendisine sorul-
duğunda; "Kimin huzuruna çıktığımı ve kime yakardığımı 
biliyor musunuz?"(2) diye cevap verirdi. 

1- Nihayet'ul-İrb, 21/326; Siyer-u A'lâmi'n-Nübelâ, 4/238
2- el-Hısâl, 2/620
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İmam (a.s) namaz kılmak istediği zaman, namaz kıldığı 
yerde hazır bulundurduğu bir şişedeki güzel kokudan 
sürünürdü.(1) 

İmam, namaz kılmak istediği zaman yünden yapılmış 
kaba ve sert elbiseler giyerdi. Böylece yüce Yaratıcı 
karşısında zelilliğini en belirgin bir şekilde sergilemek 
istiyordu.

Namazı, tamamen kendini Allah'a vermenin ve maddî 
âlemden bütünüyle kopmanın somut bir göstergesiy-
di. Çevresinde olup biten hiçbir şeyi hissetmezdi. Hatta 
kalbi Allah'la irtibatlı olduğunda kendini dahi hisset-
mezdi, kendisinin de farkında olmazdı. Raviler, onun 
namazdaki hâlini şöyle vasfederler: Namaza kalkmak 
istediği zaman, rengi değişirdi. Azaları Allah korku-
sundan titrerdi. Zelil bir kölenin heybetli bir kralın hu-
zurunda duruşu gibi dururdu namazda. Bundan sonra 
bir daha namaz kılamayacağını düşünen birinin kıldığı 
son veda namazı gibi namaz kılardı.(2)

Namazı huşu içinde kıldığının göstergelerinden biri 
de, üzerinden terler akmadıkça başını secdeden kal-

1- Bihar'ul-Envar, 46/58
2- Hayat'ul-İmam Zeynülâbidin (a.s), s.190
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dırmamasıydı.(1) O kadar çok ağlardı ki, suya dalmış 
gibi sırılsıklam olurdu.(2) 

İmam'ın (a.s) hayatını yazan bütün tarihçiler, onun bir 
gündüz ve gecede bin rekât namaz kıldığı hususunda 
görüş birliği içindedirler.(3) İmam'ın (a.s) beş yüz hurma 
ağacı vardı, her ağacın yanında iki rekât namaz kılardı.(4) 
O kadar çok namaz kılardı ki, tıpkı develerin yere çö-
melmelerinden dolayı dizlerinin nasır tutması gibi, sec-
de yerleri nasır tutardı. Her sene bu nasırları düşerdi. 
Düşen bu nasırları bir keseye koyardı. Vefat ettiği za-
man bu nasırlar da onunla birlikte defnedildi.(5)

Bir hadiste de belirtildiği gibi, kulun Allah'a en yakın 
olduğu an, secde hâlidir. İmam (a.s), Allah karşısındaki 
zelilliğinin göstergesi olarak Allah'a çok secde ederdi. 

Daima Allah'ı zikretmekle, tesbih etmekle ve hamdet-
mekle meşgul olurdu. 

İmam'ın (a.s) terk etmediği nafilelerden biri, gece na-
mazıydı. Evinde ya da yolculukta bu namazı her zaman 

1- Tehzib'ul-Ahkâm, 2/286
2- Bihar'ul-Envar, 46/108
3- Tehzib'ut-Tehzib, 7/306; Nur'ul-Ebsar, s.136
4- Bihar'ul-Envar, 46/61; el-Hısâl, s.487
5- el-Hısâl, s.488
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kılardı.(1) Yüce Dost'a kavuşuncaya kadar bu namazı 
terk etmedi.

Gece namazını tamamlayınca aşağıdaki mübarek du-
ayı okurdu. Bu dua, Ehl-i Beyt İmamları'ndan rivayet 
edilen en değerlileri dualardan biridir. Bu duanın bazı 
bölümlerini aşağıya alıyoruz:

"Allah'ım! Ey hükümranlığı ebedî ve sürekli olan! Ey 
ordusuz ve yardımcısız güçlü ve yenilmez olan! Ey 
günlerin, ayların, yılların ve asırların geçmesine rağ-
men izzeti baki olan! Saltanatın o kadar güçlü ve sar-
sılmaz ki, ne başladığı bir evveli var, ne de biteceği bir 
sonu. Hükümranlığın o kadar yüce ki, kimse onun so-
nuna ulaşamaz ve niteleyenler onun en aşağı mertebe-
sini bile niteleyemezler. Sıfatlar sende kaybolmuştur. 
Nitelikler yüceliğine dayanamayıp dağılmıştır. Çok 
ince düşünen akıllar dahi büyüklüğünün karşısında 
hayran kalmıştır. Sen, ilkliğinde ilk olan Allah'sın. 
Bununla birlikte zevali olmayan daimî de sensin. Ben 
ise ameli az, emeli çok, güçsüz bir kulum. Rahmetinle 
koruduğun hariç, tüm bağlantı vesileleri elimden çık-
mıştır. Affına olan ümidimin dışında, hiçbir ümidim 
kalmamıştır. Sana itaat olarak sayabileceğim amelim 
pek az, isyan olarak itiraf edeceğim şeyler ise pek çok-

1- Keşf'ul-Gumme, 2/263
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tur. Ancak, ne kadar kötü de olsa, kulunu affetmek, 
sana güç değildir. O hâlde, beni affet…

Allah'ım! Sana isyan edene karşı katılığının göstergesi 
olan ve hoşnutluğundan yüz çevireni kendisiyle teh-
dit ettiğin, aydınlığı karanlık, kolayı acıklı ve uzağı 
yakın olan ateşten sana sığınırım. (Allah'ım!) Bir kıs-
mı bir kısmını yutan, bir kısmı bir kısmına saldıran 
ateşten; kemikleri çürüten, ehline kaynar su içiren, 
kendisine yalvarana acımayan, kendisinden şefkat 
dileyene merhamet etmeyen, kendisine boyun eğip 
teslim olana azabını hafifletmeye gücü yetmeyen, 
oturanlarını sahip olduğu acıklı ve şiddetli azabının 
en yakıcısıyla karşılayan ateşten sana sığınırım…"(1)

3- Orucu

İmam (a.s), yaşadığı sürece günlerinin büyük çoğun-
luğunu oruçlu geçirdi. İmam'ın (a.s) ibadeti hakkında 
kendisine bir soru sorulduğunda, cariyesi şu cevabı 
vermişti: "Gündüzleri ona hiç yemek vermedim." 

İmam (a.s) oruç tutmayı seviyor ve insanları oruç tut-
maya teşvik ediyordu. Şöyle diyordu:

"Yüce Allah, melekleri oruç tutanların üzerine vekil 
kılar, onları korumakla görevlendirir."(2) 

1- Sahîfe-i Seccâdiye, 32. dua
2- Ravendî, ed-Daavât, s.4
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Tesbih, istiğfar ve tekbirden başka söz söylemezdi. 
Ramazan ayını, büyük bir arzu ve iştiyakla karşılar-
dı. Çünkü ramazan ayı, iyilerin baharıydı. "Allah'ın 
Ayı"nın girmesiyle aşağıya bazı bölümlerini alacağımız 
şu duayı okurdu:

"Hamd Allah'a ki, kendisine hamdetmenin yolunu bize 
gösterdi ve bizi hamd ehlinden kıldı ki, ihsanına şükre-
denlerden olup iyilik yapanların mükâfatını alalım.

Hamd Allah'a ki, bize dinini armağan etti, şeriatıyla 
bize lütufta bulundu ve ihsan yollarını bize tanıttı ki, 
nimetiyle o yolları katederek rızvanına ulaşalım. Öyle 
bir hamd ki, bizden kabul buyursun ve onunla bizden 
hoşnut olsun.

Ve hamd Allah'a ki, oruç ayı, İslâm ayı, temizlenme 
ayı, arınma ayı ve kıyam ayı olan ramazan ayını bu 
yollardan biri kıldı…

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu ayın 
değerini bilip saygısını gözetmeyi, bu ayda yasakladı-
ğın şeylerden kaçınmayı bize ilham et. Uzuvlarımızı 
günahlardan koruyup seni hoşnut eden şeylerde iş-
leterek, bizi bu ayda oruç tutmaya muvaffak et. Öyle 
olsun ki, kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim; 
gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim; ellerimizi sakın-
calı bir şeye uzatmayalım; ayaklarımızı harama açtır-
mayalım; karnımıza, helâl ettiğinden başkası girme-
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sin; dilimiz, senin anlattığından başkasını konuşma-
sın; bizi sevabına yaklaştıracak amelden başkası için 
zahmete düşmeyelim; azabından koruyacak amelden 
başkasını yerine getirmeyelim. Sonra da bütün bunla-
rı, riyakârların gösterişinden ve ün tutkunlarının ün 
hevesinden arındır ki, işlerimizi yalnızca senin için 
yapalım, senden başka bir amacımız olmasın…

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi bu 
ayda, eğrilirsek, düzelt; kayarsak, doğrult; Şeytan 
bize musallat olursa, bizi ondan kurtar.

Allah'ım! Bu ayı sana ibadet etmemizle doldur; va-
kitlerini sana itaat etmemizle süsle; gündüzlerinde 
oruç tutmaya, gecelerinde namaz kılıp dua etmeye, 
bağışlanmak için ağlayıp sızlamaya muvaffak et bizi; 
gündüzleri gafletimize, geceleri kusur ettiğimize ta-
nık olmasın…"(1) 

İmam Zeynelâbidin (a.s), ramazan ayının her gününde 
bir koyun kesilip pişirilmesini emrederdi. Yemek pişin-
ce, "Çömlekleri getirin." derdi. Sonra yemeğin fakirlere, 
dul kadınlara ve yetimlere dağıtılmasını emrederdi. 
Kazandaki bütün yemek bitinceye kadar dağıtılırdı. 
Kendisinin iftarı için geride hiçbir şey kalmazdı. Ken-
disi ekmek ve hurma ile iftar ederdi.(2)

1- Sahîfe-i Seccâdiye, 44. dua
2- Bihar'ul-Envar, 46/72
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İmam'ın (a.s) mübarek ramazan ayına mahsus iyilik-
lerinden biri de çokça köle azat etmesi, kölelerini öz-
gür bırakmasıydı. Oysa köleler onun yanında saygın 
bir hayat sürdürürlerdi. Onlara oğulları gibi muamele 
ederdi. 

4- Duaları

İmam (a.s), her ramazan gecesinin seherinde Rabbiyle 
münacat eder, ravisi Ebu Hamza es-Sumalî adıla ünlenen 
duayı okurdu. Bu dua, İmam Seccad'ın (a.s) her şeyden 
kendini uzaklaştırıp Allah'a yönelişini temsil etmektedir. 
Bunun yanında nefsi aldatıcı duygulardan ve şehevî ar-
zulardan alıkoyucu öğütler, vaazlar da içermektedir. 

Bu dua; üslubunun güzelliği, göz kamaştırıcı beyanı ve 
maksadı harikulâde bir ifade tarzıyla sunma belâgati 
açısından da eşsizdir. Allah karşısında bir tezellülü, hu-
şuu ve boyun eğişi tasvir ediyor ki, ancak masum bir 
imamdan böylesi bir dua sadır olabilir.

İmam'ın (a.s) bu duasından bazı pasajları aşağıya alı-
yoruz:

"İlâhî! Cezanla beni terbiye etme. Tuzaklarınla beni 
tuzağa düşürme. Ancak senin katından olduğu hâlde, 
hayrı nereden bulabilirim ki ey Rabbim?! Ancak senin 
yardımınla mümkün olabildiği hâlde, kurtuluşu ne-
rede arayabilirim ki?! İyilik yapan kimse senin yardı-
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mından ve rahmetinden müstağni olmadığı gibi, kö-
tülük yapan ve sana karşı küstahlaşan kimse de senin 
kudretinin dışına çıkamaz.

Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Seninle tanıdım 
seni. Kendini bana sen gösterdin. Beni kendine sen 
çağırdın. Eğer sen olmasaydın, senin kim olduğunu 
bilemezdim.

Beni çağırdığında icabet etmeyi ağırdan da alsam, ge-
ciksem de, kendisine dua ettiğimde derhal bana ica-
bet eden Allah'a hamdolsun. Benden borç istediğinde 
cimrilik etsem de, ben kendisinden istediğimde der-
hal bana veren Allah'a hamdolsun…

Efendim! Sana günahlarının lal ettiği bir dille dua 
ediyorum. Suçları tarafından ablukaya alınan bir kalp 
ile sana yalvarıyorum Rabbim! Ürkerek, arzu ederek, 
umarak ve korkarak sana dua ediyorum Rabbim! 
Efendim! Günahlarımı gördüğümde ürktüm. Ama 
senin keremini görünce, umuda kapıldım…

Ey bağışlaması geniş ve ey ellerini rahmetle uzatan! 
İzzetin hakkı için, ey efendim, beni geri çevirsen de 
kapından ayrılmayacağım; sana yakarmaktan vaz-
geçmeyeceğim. Çünkü cömertliğini ve keremini bi-
liyorum…

Allah'ım! Ne zaman sana ibadet etmeye hazırlandım-
sa ve namaz kılmak için huzurunda durdumsa, bana 
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uyku hâli verdin, sana yalvarış ve münacat hâlini 
benden aldın. Neden böyle bir duruma düştüm? Ne 
zaman ıslah olduğumu ve tövbe edenlerin toplantı-
larına katılmaya yakın olduğumu sandımsa, azmimi 
kıran ve sana kulluk etmeye engel olan önemli bir ha-
diseyle karşı karşıya kaldım. Efendim! Yoksa beni ka-
pından kovmuş ve hizmetinden kenara mı itmişsin? 
Belki de, senin hakkını hafife aldığımı gördüğün için 
beni kendinden uzaklaştırmışsın. Veya senden yüz çe-
virdiğimi gördüğün için bana gazap etmiş veya beni 
yalancılardan sayıp da teveccühünden atmışsın. Veya 
nimetlerinin şükrünü yerine getirmeyen bir kul ol-
duğumu gördüğün için beni mahrum etmişsin. Veya 
âlimlerin toplantısından uzak olduğum için beni aşa-
ğılamış veya beni gafillerden sayıp da rahmetinden 
ümidimi kesmişsin. Veya başıboş insanların toplantı-
larına meyil ettiğimi görüp beni onlara dost kılmış-
sın. Veya benim duamı işitmek istemediğin için beni 
dergâhından uzaklaştırmışsın. Veya suçum, günahım 
ve senden utanmadığım için beni cezalandırmışsın…

Allah'ım! Beni (kıyamet günü) ağır zincirlere vurup 
insanların arasında ihsanını benden kessen, insanla-
rın gözlerini kusurlarımı görmeye açsan, ateşe sürük-
lenmemi emretsen ve benimle iyi kulların arasında 
ayrılık düşürsen, yine de senden ümit kesmem; affına 
olan ümidimden vazgeçmem; senin sevgin hiçbir za-
man kalbimden çıkmaz…
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Bu dünyada garipliğime, ölüm anında kederime, ka-
birde yalnızlığıma ve lâhitte tenhalığıma merhamet 
et. Hesap vermek için huzuruna vardığımda zelilliği-
me acı. İnsanların bilmediği günahlarımı bağışla. Ku-
surlarımı örtmeni sürdür. Ölüm döşeğine düştüğüm-
de, dostlar başıma toplanıp beni sağa-sola hareket 
ettirdiklerinde, bana merhamet et. Gusül için yatırılıp 
salih komşularım tarafından sağa-sola çevrildiğimde, 
bana lütufta bulun. Cenazem akrabalarım tarafından 
taşındığında, bana merhamet et. Bu dünyadan ay-
rıldığımda ve senin huzuruna varmak için tek başı-
ma kabre koyulduğumda, bana ihsanda bulun. Yeni 
evimde (kabirde) garipliğime (yalnızlığıma) acı. Böy-
lece senden başkasına menus olmamamı sağla…"(1)

5- Haccı

İmam (a.s), hacca ve umreye gitmeyi teşvik eder, şöyle 
buyururdu: 

"Hacca gidin ve umre ziyaretinde bulunun; beden-
leriniz sıhhat bulsun, rızkınız genişlesin, imanınız 
ıslah olsun, insanların ve ailenizin ihtiyaçlarını kar-
şılayasınız."(2) 

Yine İmam (a.s), hacla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: 

1- Mefâtîh'ul-Cinân, Ebu Hamza Sumali Duası
2- Vesail'üş-Şia, 8/5
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"Hacca gidenin günahları bağışlanmıştır, cennet ona 
vacip kılınmıştır. Amel defteri yeniden yazılır. Ailesi 
ve malı koruma altındadır."(1)

İmam (a.s), Allah'ın Haram/Dokunulmaz evinden dön-
dükleri zaman hacılara ikramda bulunulmasına çağı-
rırdı ve şöyle derdi:

"Hacılar döndükleri zaman onların dönüşüyle sevi-
nin, gelişlerini müjdeleyin, onlarla musafaha edin, 
onlara saygı gösterin. Böylece, günah onlara karışma-
dan önce sevapta onlara karışırsın."(2)

Tıpkı babası İmam Hüseyin (a.s) ve amcası İmam Ha-
san (a.s) gibi birden çok defa yürüyerek hacca gitti. 

İmam (a.s), Allah'ın evine, Kâbe'ye yolculuk etmek is-
tediği zaman hafızlar ve âlimler etrafını sarardı. Çünkü 
ondan ilim, irfan, hikmet ve adap öğrenirlerdi. 

Hilmi

 İmam'ın (a.s) bir cariyesi vardı. İmam (a.s) namaz için 
abdest almak istediği zaman, bu cariye eline su döker-
di. Bir gün cariye İmam'ın eline su dökerken, elinden 
ibrik düştü ve İmam'ın (a.s) yüzünü yaraladı. Cariye 

1- Furu'ül-Kâfi, 4/252
2- Bihar'ul-Envar, 99/386
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derhal şöyle dedi: "Yüce Allah: ‘Öfkesini yutanlar…' 
buyuruyor."

İmam (a.s), hemen şu cevabı verdi: "Öfkemi yuttum." 
Cariye, İmam'ın (a.s) hilminden ve soyluluğundan is-
tifade etmek için, daha fazla istekte bulunmaya başladı 
ve dedi ki: "Ve insanları bağışlayanlar…" İmam (a.s): 
"Allah seni bağışlasın!" dedi. Sonra: "Allah, iyilik edenle-
ri sever." dedi. Bunun üzerine İmam (a.s): "Git, sen artık 
özgürsün." dedi.(1)

Hilminin, ağırbaşlılığının büyüklüğünün en güzel ör-
neklerinden biri de şu olaydır: Bir adam ona iftira etti 
ve onu sövmede çok ileri gitti. İmam (a.s) ona dedi ki: 

"Eğer bizler senin dediğin gibiysek, Allah'tan bağış-
lanma diliyoruz. Yok, eğer senin dediğin gibi değil-
sek, Allah seni bağışlasın..."(2)

Cömertliği

Muhammed b. Üsame hastalandı. İmam (a.s) da onu zi-
yarete gitti. İmam (a.s) oturunca Muhammed ağlamaya 
başladı. İmam (a.s): "Niçin ağlıyorsun?" dedi. "Borcum-

1- Saduk, el-Emalî, s.168, hadis: 12; el-İrşad, 2/146; Tarih-u Dı-
mışk, 36/155; Nihayet'ül-İrb, 21/326

2- el-İrşad, 1/146
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dan dolayı ağlıyorum." dedi. İmam (a.s): "Ne kadardır 
borcun?" dedi. "Beş bin dinar." dedi. İmam (a.s): "Borcu-
nu ben üstleniyorum." dedi. Nitekim İmam (a.s) oradan 
ayrılır ayrılmaz adamın borcunu ödedi.(1)

Fakirlere Tavrı

İmam Zeynelâbidin (a.s) fakirlere ikramda bulunur, 
bir dilenciye bir şey verdiği zaman, onu öperdi ki, 
adam dilenmenin ezikliğini ve muhtaçlığın zilletini 
hissetmesin.(2) 

Bir dilenci ona geldiği zaman ona, "Hoş geldin." der ve 
şunu eklerdi: 

"Merhaba ey benim azığımı ahiret yurduna taşıyan adam!"(3)

İmam (a.s), yemek yediği zaman sofrasında yetimlerin, 
zorda olanların, hasta kimselerin ve ellerinden bir şey 
gelmeyen zavallıların bulunması hoşuna giderdi. Ken-
di elleriyle onlara yemek yedirirdi. Bazen onlara yemek 
götürür, sırtında yemek veya odun taşıyarak kapı kapı 
dolaştırıp onlara verirdi.(4) 

1- el-İrşad, 1/149. Ayrıca bk. el-Bidaye ve'n-Nihaye, 9/105
2- Hilyet'ül-Evliya, 3/137
3- Keşf'ul-Gumme, 3/288
4- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/166-167, İmam Muhammed Bâ-

kır'dan (a.s) naklen.
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Sadakaları

İmam (a.s), kışları yünlü kumaştan yapılmış elbise gi-
yerdi. Yaz gelince bu elbiseyi sadaka olarak verirdi. Ya 
da elbiseyi satar, bedelini sadaka olarak dağıtırdı. 

Yazları, Mısır malı iki elbise giyerdi. Kış gelince de bun-
ları sadaka olarak verirdi.(1) 

Şöyle derdi: 

"İçinde Allah'a ibadet ettiğim bir elbisenin bedelini 
yemekten Rabbimden utanırım."(2)

İmam (a.s), iki kere malını paylaştırmış, bir kısmını 
kendine ayırmış, bir kısmını da fakir ve düşkünlere 
vermiştir.(3)

İmam'ın (a.s) en sevdiği şey, gizlice sadaka vermekti. 
Kimsenin, sadaka verirken kendisini tanımasını istemez-
di. Gizli sadaka vermeye teşvik eder, şöyle buyururdu: 

"Gizli sadaka vermek Rabbin gazabını söndürür."(4)

1- Tarih-u Dımışk, 36/161
2- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/167
3- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/167; Cemheret'ül-Evliya, 2/71
4- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/165; Tezkiret'ül-Huffaz, 1/75; Ahba-

r'ud-Düvel, s.110; Nihayet'ul-İrb, 21/326; Keşf'ul-Gumme, 
2/289
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Yoksullarla gece vakti görüşmeyi âdet hâline getirmişti. 
Fakirler, evlerinin kapısına çıkar, onu beklerlerdi. Onu 
gördüklerinde sevinir, "Kese sahibi geldi!" diye birbir-
lerini müjdelerlerdi.(1) 

Birilerine yaptığı bağışları çok gizli tutar, bu konuda 
kimseye bir şey söylemezdi. Birine bir şey verdiği za-
man, kendisini tanımasın diye yüzünü örterdi.(2) 

Yoksullara dağıtacağı yiyeceği bir torbaya koyar, torba-
yı sırtlayarak yola çıkardı. Torba sırtında iz yapmıştı.(3)

Onuru ve İzzet-i Nefsi

İmam Zeynelâbidin'in (a.s) niteliklerinden biri de, 
onurlu ve izzet-i nefis sahibi oluşuydu. Bu nitelik ona, 
döneminin tağutlarına: "Allah'a yemin ederim, zelil-
ler gibi elimi size vermeyeceğim ve köleler gibi emirlerinizi 
onaylamayacağım."(4) diye haykıran babası İmam Hüse-
yin'den (a.s) miras kalmıştı. 

İmam Zeynelâbidin (a.s) da şöyle buyururdu: 

1- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/166
2- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/166, İmam Muhammed Bâkır'dan 

(a.s) naklen
3- Tarih'ul-Yakubî, 2/303
4- Vak'at'ut-Taff, s.209
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"Kim kendi değerini bilse, dünya onun gözünde önem-
sizleşir."(1)

İmam'dan (a.s) Nakledilen Bazı  Hadisler (2)

"İhtiyaç duyulan şeyleri insanlardan talep etmek, haya-
tı alçaltır, hayâ duygusunu yok eder ve saygınlığı ze-
deleyip vakarı azaltır. Bu, peşin bir yoksulluktur. Buna 
karşılık, ihtiyaçları insanlardan az talep etmek, peşin 
bir zenginliktir."

"Allah katında en sevimli olanınız, ameli en güzel ola-
nınızdır. Allah katında ameli en büyük olanınız, Allah 
katındaki nimetleri en çok arzu edeninizdir. Allah'ın 
azabından en çabuk kurtulanınız, Allah'tan en çok kor-
kanınızdır. Allah'a en yakın olanınız, ahlâkı en geniş 
olanınızdır. Allah katında en çok rızaya mazhar olanı-
nız, ailesine en fazla eli açık davrananınızdır. Allah ka-
tında en üstün olanınız, O'ndan en çok korkanınız, en 
muttaki olanınızdır."

"Ey Oğul! Şu beş kişiyle arkadaşlık etme, onlarla ko-
nuşma, onlarla yola çıkma: 

1- Bihar'ul-Envar, 78/135
2- Bu başlık altında yer verdiğimiz hadislerin tümünü Tuhef'ul-

Ukul, s.200-205 adlı eserden derledik.
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"Yalancının arkadaşlığından sakın; çünkü yalancı, se-
rap gibidir; sana uzağı yakın, yakını da uzak gösterir. 
Günahkârla arkadaşlık etme; çünkü günahkâr seni 
bir lokma yiyeceğe veya ondan daha az bir şeye satar. 
Cimriyle arkadaşlık etme; çünkü o, malına en çok ihti-
yaç duyduğun bir anda seni yüzüstü bırakır. Ahmakla 
arkadaşlık etme; çünkü o, sana yararlı olayım derken 
sana zarar verir. Akrabalık bağlarını kesen kimseyle 
arkadaşlık etme; çünkü ben onun Allah'ın kitabında 
lânetlendiğini gördüm."

"Müslümanın marifetinin ve dininin kemal derecesine 
ulaşmış olmasının göstergesi; kendisini ilgilendirmeyen 
konularda konuşmaması, tartışmalarının azlığı, ağır-
başlılığı, sabırlılığı ve güzel ahlâka sahip oluşudur."

"Müminin duası üç şekilde karşılık görür: Ya ahirette 
verilmek üzere biriktirilir, ya hemen dünyada karşılı-
ğı verilir, ya da ona isabet etmesi istenen bir musibet 
savılır."

"Münafık; günahtan nehyeder, kendisi yapar. İbadeti 
emreder, kendisi yapmaz. Namaza kalktığı zaman gös-
teriş yapar. Rükûa gittiği zaman, yayılır âdeta. Secde 
ederken yeri gagalar gibi yapar. Akşama girince bütün 
derdi akşam yemeğini yemektir, oysa oruçlu değildir. 
Sabahlarken bütün derdi uyumaktır, hâlbuki gecesini 
uykusuz geçirmemiştir. Mümin ise, ameli ağırbaşlı-
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lığına karışan kimsedir. Bir yerde öğrenmek için otu-
rur, gerçeği kabul etmek için susar. Kendisine emanet 
edilen şeyi arkadaşlarına anlatmaz. Kendisinden uzak 
olanların lehine olan şahitliğini gizlemez. Hak namına 
hiçbir şeyi riya olsun diye yapmaz, hiçbir şeyi de utan-
dığı için terk etmez. Kendisini tezkiye eden olursa, söy-
lenenlerden korkar ve onların bilmedikleri şeylerden 
dolayı Allah'tan bağışlanma diler. Kendisini bilmeye-
nin bilmeyişi ona zarar vermez."

"Gücünün yettiğince infak etmek, imkânlarının geniş-
liği oranında başkasına geniş imkânlar sunmak, kendi-
siyle ilgili olarak insanlara karşı adil davranmak, onlara 
önce kendisi selâm vermek, müminin ahlâkî özellikle-
rindendir."

"Müminin, mümin kardeşinin yüzüne sevgi ve muhab-
betle bakması ibadettir."

"Üç haslet vardır ki, bunlar kimde olursa, Allah'ın ko-
ruması ve rahmeti altındadır; Allah onu kıyamet günü 
arşının gölgesine alır ve en büyük günün dehşetinden 
emin kılar: 

Allah katında, O'nu tanımaktan sonra, mide ve cinsel 
organ hususunda iffetli olmaktan daha sevimli bir şey 
yoktur. Yine Allah katında, O'ndan istemekten daha se-
vimli bir şey yoktur."
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"Senden iyilik isteyen herkese iyilik yap. Eğer bu iste-
yen kimse, iyiliğe layıksa, iyiliği tam yerinde yapmış 
olursun. Değilse, o zaman sen bu iyiliğe layık olursun. 
Bir adam sağında sana sövse, sonra solunda gelip sen-
den özür dilese, kabul et."

"Salihlerin meclisleri, iyiliğe ve ıslaha sebep olur. 
Âlimlerin adabı, aklı arttırır. Emir Sahipleri'ne(1) itaat, 
izzeti tamamlar. Malın bereketlenip artması için çalış-
mak, erdemin ve mürüvvetin tamamlanmasını sağlar. 
Danışmak isteyen kimseye doğruyu göstermek, nime-
tin hakkını eda etmektir. Eziyet etmekten vazgeçmek, 
aklın kemalinin göstergesidir. Bu, hem dünyada, hem 
de ahirette bedenin rahat etmesi demektir."

İmam (a.s) Hakkında Söylenen 
Bazı  Sözler

1- Cabir b. Abdullah el-Ensarî şöyle der: 

"Peygamberlerin evlatarı içinde Ali b. Hüseyin gibisi 
görülmemiştir."(2) 

1- Maksat; Kur'ân'da kendilerine itaat edilmesi emredilen "Emir 
Sahipleri", yani Resulullah'ın (s.a.a) vasileri ve gerçek halife-
leri olan Ehl-i Beyt İmamları'dır.

2- Hayat'ul-İmam Zeynülâbidin (a.s), 1/126
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Abdullah b. Abbas, ilerlemiş yaşına rağmen, İmam'a 
(a.s) büyük saygı gösterir, saygısının ifadesi olarak 
önünde eğilirdi. Onu gördüğünde, saygıdan ayağa kal-
kar ve yüksek sesle şöyle derdi: 

"Hoş geldin ey sevgili oğlu sevgili!"(1)

2- Zeyd b. Elsem şöyle der:

"Ali b. Hüseyin gibi anlaması ve ezberi güçlü birini 
görmüş değilim."(2)

3- Yakubî şöyle der: 

"İnsanların en faziletlisi ve en çok ibadet edeniydi. 
Zeynelâbidin olarak isimlendirilirdi. (Çok ibadet etti-
ği için) Alnı Nasırlı diye de isimlendirildi."(3)

4- Zehebî şöyle der: 

"Hayret verici bir heybeti vardı. Allah'a yemin ede-
rim ki o, bu heybete ve büyük imamlığa layık bi-
riydi. Bunu şerefiyle, efendiliğiyle, ilmiyle, kendini 
Allah'a adamışlığıyla ve aklının mükemmelliğiyle 
hak ediyordu."(4)

1- Tarih-u Dımışk, 36/147; Tezkiret'ül-Havas, s.324
2- Tabakat'ul-Fukaha, 2/34
3- Tarih'ul-Yakubî, 3/46
4- Siyer-u A'lâmi'n-Nübela, 4/240
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5- Hafız Ebu Nuaym şöyle der: 

"Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib, abitlerin süsü 
(Zeynülâbidin), kendini ibadete verenlerin aydınla-
tıcı ışığıydı. Hakkını vererek ibadet eden bir abit ve 
içinde en ufak bir olumsuzluk taşımayan büyük bir 
kerem sahibiydi."(1)

6- İmaduddin İdris el-Kuraşî şöyle der: 

"İmam Ali b. Hüseyin Zeynelâbidin, Resulullah'ın 
Ehl-i Beyti'nin, Hasan ve Hüseyin'den sonra en fazi-
letlisi, en takvalısı, en zahidi ve en abidiydi. Salât ve 
selâm üzerlerine olsun."(2) 

7- Şeyh Müfid şöyle der: 

"Ali b. Hüseyin, babasından sonra ilim ve amel olarak 
insanların en üstünüydü. Ehl-i Sünnet âlimleri, on-
dan sayılmayacak kadar çok ilim rivayet etmişlerdir. 
Öğüt, dua, Kur'ân'ın fazileti, helâl, haram, gazveler ve 
tarihî olaylarla ilgili çok sözü hıfzedilmiştir."(3)

8- İbn Teymiyye şöyle der: 

"Ali b. Hüseyin'e gelince, o, tâbiînin büyüklerinden-

1- Hilyet'ül-Evliya, 3/133
2- Uyun'ul-Ahbar ve Funun'ul-Asar, s.144
3- el-İrşad, 2/138, 153
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di, ilim ve din bakımından onların önderlerinden bi-
riydi. Derin bir huşua sahipti. Gizlice sadaka vermek 
gibi, bilinen sayısız üstünlüğü vardı."(1)

9- Şeyhanî el-Kadirî şöyle der: 

"Efendimiz Zeynelâbidin Ali b. Hüseyin b. Ali b. 
Ebu Talib, cömertliği ve keremiyle ün salmıştı. Çok 
değerliydi. Tahammülü ve göğsü genişti. Apaçık ke-
rametleri vardı. Onun zamanında yaşayanların biz-
zat gördüğü bu kerametler mütevatir rivayetlerle de 
kanıtlanmıştır."(2)

10- Şafiî şöyle der: 

"Ali b. Hüseyin, Medine halkının en fakihidir."(3)

11- Cahiz şöyle der: 

"Ali b. Hüseyin'e gelince, onun hakkında Şiî gibi dü-
şünmeyen bir Haricî, Mutezilî gibi düşünmeyen bir 
Şiî, avam gibi düşünmeyen bir Mutezilî, havas gibi 
düşünmeyen bir avam, kısacası, onun faziletlerinden 
kuşku duyan, onun öncülüğünden şüphelenen bir tek 
kişi görmedim…"(4)

1- Minhac'üs-Sünne, 2/123
2- es-Sırat'us-Seviy, s.19
3- Resâil'ül-Cahiz, s.106
4- Umdet'ut-Talib, s.193–194
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12- Sibt İbn'ül-Cevzî şöyle der: 

"O, İmamlar'ın babasıdır. Künyesi Ebu'l-Hasan, laka-
bı Zeynelâbidin'dir. Resulullah (s.a.a) onu Seyyid'ül-
Âbidin olarak isimlendirmiştir… Seccad (çok secde 
eden) ve Zu's-Sefinat (nasırlar sahibi) diye de isimlen-
dirilmiştir. Arınmış ve emin olarak bilinir. Bilindiği 
gibi es-sefinat; devenin, dizleri gibi üzerine çöktüğü 
organlarında meydana gelen nasıra ve kabarıklığa ve-
rilen isimdir. İmam Zeynelâbidin de uzun süre secde 
de kaldığı için secde organları nasır tutmuştu."(1)

1- Tezkiret'ül-Havas, s.324
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SECCÂD İYE

İmam Zeynelâbidin 
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المقدمة

ٔحيِم ْحَمِن الرَّ ِبْســِم الـٕلِه الرَّ
اْلَحَسِن  َأُبو  َرِف،  الشَّ بََهۤاُء  يِن،  الدّٔ َنْجُم   ، اْألََجلُّ يُِّد  السَّ َثَنا  َحدَّ
ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأْحَمَد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َيْحَيي اْلَعَلِويُّ اْلُحَسْيِنيُّ َرِحَمُه الـٕلُه، َقاَل : 

ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ الـٕلِه  َعْبِد  َأُبو  ٔعيُد،  السَّ ْيُخ  الشَّ َأْخَبَرنَا 
َأٔبي  ْبِن  َعِليِّ  اْلُمْؤِمٔنَني  َأٔمِري  َمْوَالنَۤا  ِلِخَزاَنِة  اْلَخاِزُن  َشْهَرَياَر، 
ِل ِمْن َسَنِة ِستَّ َعْشَرَة  َالُم، ٔفي َشْهِر َرٔبيِع اْألَوَّ َطاِلٍب َعَلْيِه السَّ

َو َخْمِسِماَئٍة ِقَرۤاَءًة َعَلْيِه َو َأنَا َأْسَمُع، َقاَل: 

ِد  ِد ْبِن ُمَحمَّ ُدوِق، َأٔبي َمْنُصوٍر ُمَحمَّ ْيِخ الصَّ َسِمْعُتَها َعَلي الشَّ
ِل َرِحَمُه الـٕلُه: ْبِن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَعٔزيِز اْلُعْكَبِريِّ اْلُمَعدَّ
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Mukaddime

Rahmân, Rahîm Allah'ın Adıyla

Kadri yüce Seyyid, Necmüddin Behaüşşeref Ebu'l-
Hasan Muhammed b. Hasan b. Ahmed b. Ali b. Mu-
hammed b. Ömer b. Yahya el-Alevî el-Hüseynî –Allah 
ona rahmet etsin– bize söyledi;1 dedi ki:

Sahîfe kendisine okunuyor, ben de dinliyordum; sa-
adetli Şeyh, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed 
b. Şehriyar (mevlâmız Emir'ül-Mü'minin Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm'ın hazinedarı), hicrî 516 yılının rebi-
yülevvel ayında bize haber verdi; dedi ki: 

Sahîfe kendisine okunuyor, ben de dinliyordum; 
Şeyh Saduk Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed 
b. Ahmed b. Abdulaziz el-Ukberî el-Muaddel  –Allah 
ona rahmet etsin– bize söyledi; dedi ki: 

1- "Bize söyledi" diyen ravi, hicrî 609 yılında vefat eden "Ami-
dürrüesa" lâkabıyla tanınan Razıyyüddin Ebu Mansur Hi-
betüllah b. Hamid el-Hillî'dir.
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، َقاَل:  ْيَباِنيِّ ِلِب الشَّ ِد ْبِن َعْبِد الـٕلِه ْبِن اْلُمطَّ ِل ُمَحمَّ َعْن َأِبي اْلُمَفضَّ
ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن  ٔريُف، َأُبو َعْبِد الـٕلِه َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َثَنا الشَّ َحدَّ
اْلُمْؤِمٔنَني  َأٔمِري  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبِن  َجْعَفِر  ْبِن  اْلَحَسِن 

َالُم، َقاَل:  َعِليِّ ْبِن َأٔبي َطاِلٍب َعَلْيِهُم السَّ
يَّاُت، َسَنَة َخْمٍس َو  اٍب الزَّ َثَنا َعْبُد الـٕلِه ْبُن ُعَمَر ْبِن َخطَّ َحدَّ

ِستَّٔني َو ِماَئَتْيِن، َقاَل: 
َثٔني َخألي َعِليُّ ْبُن النُّْعَماِن اْألَْعَلُم َقاَل:  َحدَّ

 : َثٔني ُعَمْيُر ْبُن ُمَتَوكٍِّل الثََّقِفيُّ الَْبْلِخيُّ َحدَّ
َعْن َأٔبيِه ُمَتَوكِِّل ْبِن َهاُروَن، َقاَل: 

ٌه ِإٰلي  َالُم َو ُهَو ُمَتَوجِّ لَٔقيُت َيْحَيي ْبَن َزْيِد ْبِن َعِليٍّ َعَلْيِه السَّ
ُخَراَساَن بَْعَد َقْتِل َأٔبيِه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َفَقاَل ٔلي: ِمْن َأْيَن َأْقَبْلَت؟ 
َو  بِاْلَمٔديَنِة،  ِه  َعمِّ بَٔني  َو  َأْهِلِه  َعْن  َفَسَألَٔني   . اْلَحجِّ ِمَن  ُقْلُت: 
َفَأْخَبْرُتُه  َالمُ،  السَّ َعَلْيِه  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  َؤاَل  السُّ َأْحَفي 
َالُم. ِبَخَبِرِه َو َخَبِرِهْم َو ُحْزنِِهْم َعٰلي َأٔبيِه َزْيِد ْبِن َعِليٍّ َعَلْيِه السَّ
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Ebu Mufazzal Muhammed b. Abdullah b. Muttalib 
eş-Şeybanî bize söyledi; dedi ki: 

Şerif Ebu Abdullah Cafer b. Muhammed b. Cafer 
b. Hasan b. Cafer b. Hasan b. Hasan b. Emir'ül-
Mü'minin Ali b. Ebu Talib aleyhimusselâm bize söyledi; 
dedi ki: 

Abdullah b. Ömer b. Hattab ez-Zeyyat, (hicrî) 265 yı-
lında bize söyledi; dedi ki: 

Dayım Ali b. Nu'man el-A'lem bana söyledi; dedi ki: 

Umeyr b. Mütevekkil es-Sekafî el   -Belhî bana söyledi; 
dedi ki: 

Babam Mütevekkil b. Harun dedi ki: 

Babasının öldürülmesinden sonra Horasan'a doğru 
giderken Ali (İmam Zeynelâbidin) aleyhisselâm'ın oğlu 
Zeyd'in oğlu Yahya ile karşılaştım; kendisine selâm 
verdim. Bana, nereden geldiğimi sordu. "Hacdan 
geliyorum." deyince, benden; Medine'deki ailesi-
ni ve amcazadelerini sordu. Özellikle de Cafer b. 
Muhammed (İmam Sadık) aleyhisselâm'ın durumunu 
öğrenmek istedi. Ben de kendisine; onun da, diğer 
yakınlarının da durumlarını anlattım ve babası Zeyd 
b. Ali aleyhisselâm'a çok üzüldüklerini söyledim.
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َالُم َأَشاَر َعٰلي َأٔبي  ُد ْبُن َعِليٍّ َعَلْيِه السَّ ي ُمَحمَّ َفَقاَل ٔلي: َقْد َكاَن َعمّٔ
َفُه ِإْن ُهَو َخَرَج َو َفاَرَق اْلَمٔديَنَة َما َيُكوُن ِإلَْيِه  بَِتْرِك اْلُخُروِج، َو َعرَّ
َالُم؟  ٍد َعَلْيِه السَّ ي َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ َمٔصُري َأْمِرِه، َفَهْل لَٔقيَت اْبَن َعمّٔ

ُقْلُت :نََعْم. 
َقاَل: َفَهْل َسِمْعَتُه َيْذُكُر َشْيًئا ِمْن َأْمٔري؟ 

ُقْلُت: نََعْم. 
َقاَل: ِبَم َذَكَرٔني َخبِّْرٔني؟ 

ُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك، َمۤا ُأِحبُّ َأْن َأْسَتْقِبَلَك ِبَما َسِمْعُتُه ِمْنُه.

ُفٔني؟ َهاِت َما َسِمْعَتُه. َفَقاَل: َأ بِاْلَمْوِت ُتَخوِّ

َفُقْلُت: َسِمْعُتُه َيُقوُل: ِإنََّك ُتْقَتُل َو ُتْصَلُب َكَما ُقِتَل َأُبوَك َو ُصِلَب.

َفَتَغيََّر َوْجُهُه َو َقاَل: ﴿ َيْمُحوا الـٕلُه ما َيَشۤاُء َو ُيْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ َيْمُحوا الـٕلُه ما َيَشۤاُء َو ُيْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ 
اْلِكَتاِباْلِكَتاِب﴾، َيا ُمَتَوكُِّل، ِإنَّ الـٕلَه َعزَّ َو َجلَّ َأيََّد ٰهَذا اْألَْمَر بَِنا، َو َجَعَل
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Bunun üzerine bana dedi ki: "Amcam Muhammed 
b. Ali (İmam Muhammed Bâkır) aleyhisselâm, baba-
ma kıyam etmemesini tavsiye etmiş, kıyam edip 
Medine'den ayrılırsa başına neler geleceğini kendi-
sine söylemişti. Yakınlarda amcamın oğlu Cafer b. 
Muhammed (İmam Cafer Sadık) aleyhisselâm ile gö-
rüştüğün oldu mu hiç?"

– "Evet, oldu." dedim.

– "Benim hakkımda bir şey söylediğini duydun mu?" 
dedi.

– "Evet." dedim.

– "Ne söyledi, anlatır mısın?" dedi.

– "Canım sana feda olsun, hakkında duyduğumu 
söyleyerek seni üzmek istemem." dedim.

– "Ölümden korkacağımı mı sandın? Duyduğunu 
söyle." dedi.

– "Baban öldürülüp asıldığı gibi, senin de öldürülüp 
asılacağını söylüyordu." dedim.

Bunun üzerine, yüzünün rengi değişti ve şöyle dedi: 
"'Allah dilediğini bozar, dilediğini yazar ve kitabın 
aslı onun katındadır.' (Ra'd, 39) Ey Mütevekkil! Allah, 
bu işi (dinin ihyasını) bizimle desteklemiş, bize ilim
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َنا بِاْلِعْلِم َوْحَدُه.  ْيَف َفُجِمَعا لََنا، َو ُخصَّ بَُنو َعمِّ لََنا اْلِعْلَم َوالسَّ
َك َجْعَفٍر  َفُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَدۤاَءَك، ِإنّٔي َرَأْيُت النَّاَس ِإَلي اْبِن َعمِّ

َالُم َأْمَيَل ِمْنُهْم ِإلَْيَك َو ِإٰلي َأٔبيَك.  َعَلْيِه السَّ

َالُم  السَّ َعَلْيِهَما  َجْعَفًرا  َواْبَنُه  َعِليٍّ  ْبَن  َد  ُمَحمَّ ي  َعمّٔ ِإنَّ  َفَقاَل: 
َدَعَوا النَّاَس ِإَلي اْلَحَياِة َو َنْحُن َدَعْونَاُهْم ِإَلي اْلَمْوِت. 

َفُقْلُت: َيا اْبَن َرُسوِل الـٕلِه، َأ ُهْم َأْعَلُم َأْم َأْنُتْم؟ 

َفَأْطَرَق ِإَلي اْألَْرِض َمِليًّا ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َو َقاَل: ُكلَُّنا َلُه ِعْلٌم، 
َغْيَر َأنـَّـــُهْم َيْعَلُموَن ُكلَّ َما نَْعَلُم، َو َال نَْعَلُم ُكلَّ َما َيْعَلُموَن. 

ي َشْيًئا؟  ُثمَّ َقاَل ٔلي: َأ َكَتْبَت ِمِن اْبِن َعمّٔ

ُقْلُت: نََعْم.
َقاَل َأِرٔنيِه. 

َفَأْخَرْجُت ِإلَْيِه ُوُجوًها ِمَن اْلِعْلـِم َو َأْخَرْجُت َلُه ُدَعۤاًء َأْمَالُه 
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ve kılıcı bir arada vermiştir. Amcazadelerimize ise 
sadece ilim verilmiştir."

Dedim ki: "Kurbanın olayım; ben, insanların amcan 
oğlu (İmam) Cafer aleyhisselâm'a sizden ve babanız-
dan daha eğilimli olduğunu gördüm."

Dedi ki: "Amcam Muhammed b. Ali (İmam Muham-
med Bâkır) ve oğlu Cafer (İmam Cafer Sadık) aleyhi-
messelâm, insanları yaşama davet ettiler; biz ise onları 
ölüme çağırdık."

Ben; "Ey Resulullah'ın torunu! Onlar mı daha bilgili-
ler, yoksa siz mi?" diye sordum.

Bir süre yere baktıktan sonra başını kaldırdı ve şöyle 
dedi: "Hepimizin ilmi var; ama onlar bizim bildiği-
miz her şeyi biliyorlar; biz ise onların bildiği her şeyi 
bilmiyoruz." 

Daha sonra şöyle dedi: "Amcamın oğlundan bir şey 
yazmış mısın?"

– "Evet." dedim.

– "Onu bana gösterebilir misin?" dedi.

Bunun üzerine; ona, ilimden bazı şeyler ve bir dua 
çıkarıp gösterdim ki, onu Ebu Abdullah (İmam Cafer 
Sadık) aleyhisselâm bana söylemiş, ben de yazmıştım.
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َد ْبَن  َثٔني َأنَّ َأبَاُه ُمَحمَّ َالُم، َو َحدَّ َعَليَّ َأُبو َعْبِد الـٕلِه َعَلْيِه السَّ
َأٔبيِه  ُدَعۤاِء  ِمْن  َأنَُّه  َأْخَبَرُه  َو  َعَلْيِه  َأْمَالُه  َالُم  السَّ َعَلْيِهَما  َعِليٍّ 
ٔحيَفِة اْلَكاِمَلِة.  َالُم، ِمْن ُدَعۤاِء الصَّ َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن َعَلْيِهَما السَّ

َفَنَظَر ٔفيِه َيْحٰيي، َحٕتي َأٰتي َعٰلي آِخِرِه، َو َقاَل ٔلي: َأَتْأَذُن ٔفي َنْسِخِه؟ 

َفُقْلُت: َيا اْبَن َرُسوِل الـٕلِه، َأ َتْسَتْأِذُن ٔفيَما ُهَو َعْنُكْم؟

ا َحِفَظُه  َعۤاِء اْلَكاِمِل ِممَّ َفَقاَل: َأَما َألُْخِرَجنَّ ِإلَْيَك َصٔحيَفًة ِمَن الدُّ
َأٔبي َعْن َأٔبيِه، َو ِإنَّ َأٔبي َأْوَصأني ِبَصْونَِها َو َمْنِعَها َغْيَر َأْهِلَها. 

َقاَل ُعَمْيٌر: َقاَل َأٔبي: َفُقْمُت ِإلَْيِه َفَقبَّْلُت َرْأَسُه َو ُقْلُت َلُه: َوالـٕلِه 
َيا اْبَن َرُسوِل الـٕلِه ِإنّٔي َألَٔديُن الـٕلَه ِبُحبُِّكْم َو َطاَعِتُكْم، َو ِإنّٔي 

َألَْرُجو َأْن ُيْسِعَدٔني ٔفي َحَيأتي َو َمَمأتي ِبَوَالَيِتُكْم. 

َفَرٰمي َصٔحيَفِتَي الَّٔتي َدَفْعُتَهۤا ِإلَْيِه ِإٰلي ُغَالٍم َكاَن َمَعُه، َو َقاَل 
لََعلِّي: َعَليَّ  َأْعِرْضُه  َو  َحَسٍن  بَــــيٍِّن  ِبَخطٍّ  َعۤاَء  الدُّ ٰهَذا  ُاْكُتْب 
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Ebu Abdullah (İmam Cafer Sadık) aleyhisselâm; "Bu du-
ayı, babam Muhammed (Bâkır) b. Ali (Zeynelâbidin) 
aleyhimesselâm, babası Ali (Zeynelâbidin) b. Hüseyin 
aleyhimesselâm'ın Sahîfe-i Kâmile'sinden bana okumuş, 
ben de yazmıştım." diye haber vermişti.

Duayı elimden alıp sonuna kadar şöyle bir gözden 
geçirdi ve; "Bir nüshası da benim yanımda olması 
için üzerinden yazmama izin verir misin?" dedi.

Ben; "Ey Resulullah'ın torunu! Size ait olan ve sizden 
bize ulaşan bir şey hususunda (benden) izin mi isti-
yorsun?!" dedim.

Bunun üzerine dedi ki: "Sana, babamın (Zeyd'in), ba-
basından (İmam Zeynelâbidin'den) alıp koruduğu, 
bana korumamı ve ehli olmayan kimselere gösterme-
memi emrettiği kâmil bir dua kitabı göstereceğim."

Umeyr diyor ki: Babam daha sonra şöyle devam etti: 
Ben, ayağa kalkıp onun (Yahya'nın) başından öptüm 
ve dedim ki: "Ey Resulullah'ın torunu! Ben, sizin sev-
giniz ve size itaat etmekle Allah'a kulluk sunmak-
tayım; hayatımda da, ölümümde de saadeti sizin 
velâyetinizde aramaktayım."

Benim bu sözlerimden sonra, kendisine verdiğim 
Sahîfe'yi yanındaki gence verdi ve; "Bu duayı güzel 
ve okunaklı bir yazıyla yaz ve bana getir; üzerinden
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َأْحَفُظُه َفِإنّٔي ُكْنُت َأْطُلُبُه ِمْن َجْعَفٍر َحِفَظُه الـٕلُه َفَيْمَنُعٔنيِه. 

َقاَل ُمَتَوكٌِّل: َفَنِدْمُت َعٰلي َما َفَعْلُت َو َلْم َأْدِر َمۤا َأْصَنُع، َو َلْم 
َم ِإَليَّ َأالَّۤ َأْدَفَعُه ِإٰلي َأَحٍد.  َالُم َتَقدَّ َيُكْن َأُبو َعْبِد الـٕلِه َعَلْيِه السَّ

َفَنَظَر  َمْخُتوَمًة،  ُمْقَفَلًة  َصٔحيَفًة  ِمْنَها  َفاْسَتْخَرَج  بَِعْيَبٍة  َدَعا  ُثمَّ 
َنَشَر  ُثمَّ  اْلُقْفَل،  َفَتَح  َو  ُه  َفضَّ ُثمَّ  َبٰكي،  َو  َقبََّلُه  َو  اْلَخاَتِم  ِإَلي 
َها َعٰلي َوْجِهِه َو َقاَل:  ٔحيَفَة َو َوَضَعَها َعٰلي َعْيِنِه، َو َأَمرَّ الصَّ
ي ِإنَّٔني ُأْقـــَتُل  َوالـٕلِه َيا ُمَتَوكُِّل، َلْوَال َما َذَكْرَت ِمْن َقْوِل اْبِن َعمّٔ
َو ُأْصَلُب َلَما َدَفْعُتَهۤا ِإلَْيَك َو َلُكْنُت بَِها َضٔنيًنا، َو ٰلِكنّٔي َأْعَلُم 
، َفِخْفُت َأْن َيَقَع  َأنَّ َقْوَلُه َحقٌّ َأَخَذُه َعْن آبَۤاِئِه َو َأنَُّه َسَيِصحُّ
ِخُروُه ٔفي َخَزۤاِئِنِهْم  ِمْثُل ٰهَذا اْلِعْلِم ِإٰلي بَٔني ُأَميََّة َفَيْكُتُموُه َو َيدَّ
ِألَنْـــُفِسِهْم، َفاْقِبْضَها َواْكِفٔنيَها َو َتَربَّْص بَِها، َفِإَذا َقَضي الـٕلُه ِمْن 
َأْمٔري َو َأْمِر ٰهُؤَالِۤء اْلَقْوِم َما ُهَو َقاٍض َفِهَي َأَماَنٌة ٔلي ِعْنَدَك، 
ٍد َو ِإْبَرأهيَم اْبَنْي َعْبِد الـٕلِه ي ُمَحمَّ َحٕتي ُتوِصَلَهۤا ِإَلي اْبَنْي َعمّٔ
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okuyup ezberlerim belki. Çünkü ben daha önce onu 
(İmam) Cafer'den –Allah onu korusun– istiyordum, ver-
miyordu." dedi.

Mütevekkil diyor ki: Yaptığım işe pişman oldum ve 
ne yapacağımı bilemiyordum. Fakat Ebu Abdullah 
(İmam Cafer Sadık) aleyhisselâm, onu kimseye verme-
memi söylememişti bana.

Sonra (Yahya); "Falanca heybeyi bana getirin." dedi. 
Heybenin içinden kilitli mühürlü bir sahîfe çıkardı. 
Mühre bakıp öptü ve ağladı. Sonra mührü kırdı, ki-
lidi açtı ve Sahîfe'yi açıp gözünün üzerine koydu, 
yüzüne sürdü. Sonra; "Ey Mütevekkil! Eğer benim 
öldürülüp asılacağıma dair amcam oğlunun (İmam 
Sadık'ın) sözünü nakletmeseydin, bunu sana ver-
mezdim ve bu hususta çok cimri davranırdım. Fakat 
biliyorum ki onun sözü, babalarından aldığı bir ger-
çektir ve yakında sözü doğru çıkacaktır. Bu yüzden, 
böyle bir ilmin Ümeyye Oğulları'nın eline geçmesin-
den korktum. Onların eline düşerse, onu insanlar-
dan gizler, kendileri için saklarlar. Onun için bunu 
al ve benim tarafımdan koru. Allah, benimle bu kav-
min (Ümeyye Oğulları) arasında vereceği hükmü 
verdikten (ben öldürüldükten) sonra onu, (Hz.) Ali 
oğlu (İmam) Hasan aleyhimesselâm oğlu Hasan oğlu 
Abdullah'ın oğulları Muhammed ve İbrahim'e ulaştır.
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َالُم، َفِإنَُّهَما اْلَقۤاِئَماِن  ْبِن اْلَحَسِن ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َعَلْيِهَما السَّ
ٔفي ٰهَذا اْألَْمِر بَْعٔدي. 

َزْيٍد  ْبُن  َيْحَيي  ُقِتَل  ا  َفَلمَّ ٔحيَفَة،  الصَّ َفَقَبْضُت  اْلُمَتَوكُِّل:  َقاَل 
ْثُتُه  َالُم، َفَحدَّ ِصْرُت ِإَلي اْلَمٔديَنِة، َفَلٔقيُت َأبَا َعْبِد الـٕلِه َعَلْيِه السَّ

اْلَحٔديَث َعْن َيْحٰيي. 
ي َو َأْلَحَقُه  َفَبٰكي َواْشَتدَّ َوْجُدُه ِبِه َو َقاَل: َرِحَم الـٕلُه اْبَن َعمّٔ
َعۤاِء  ِبآبَۤاِئِه َو َأْجَداِدِه، َوالـٕلِه َيا ُمَتَوكُِّل، َما َمَنَعٔني ِمْن َدْفِع الدُّ

ٔحيَفُة؟  ِإلَْيِه ِإالَّ الَّٔذي َخاَفُه َعٰلي َصٔحيَفِة َأٔبيِه، َو َأْيَن الصَّ
َفُقْلُت َها ِهَي. 

ي َعِليِّ  ي َزْيٍد َو ُدَعۤاُء َجدّٔ َفَفَتَحَها َو َقاَل: ٰهَذا َوالـٕلِه َخطُّ َعمّٔ
َالُم، ُثمَّ َقاَل ِالْبِنِه: ُقْم َيۤا ِإْسَمأعيُل،  ْبِن اْلُحَسْيِن َعَلْيِهَما السَّ
َعۤاِء الَّٔذي َأَمْرُتَك ِبِحْفِظِه َو َصْوِنِه، َفَقاَم ِإْسَمأعيُل  َفْأِتٔني بِالدُّ
ٔحيَفُة الَّٔتي َدَفَعَهۤا إَليَّ َيْحَيي ْبُن َزْيٍد  َفَأْخَرَج َصٔحيَفًة َكَأنََّها الصَّ
َفَقبََّلَهۤا َأُبو َعْبِد الـٕلِه َو َوَضَعَها َعٰلي َعْيِنِه َو َقاَل: ٰهَذا َخطُّ َأٔبي
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Çünkü bu işte (harekette) benden sonra kıyam ede-
cek olanlar onlardır." dedi.

Mütevekkil diyor ki: Sahîfe'yi ondan aldım. Zeyd 
oğlu Yahya öldürüldükten sonra Medine'ye gittim. 
Orada Ebu Abdullah (İmam Sadık) aleyhisselâm ile gö-
rüşüp Yahya'nın başına gelenleri ve onunla aramızda 
geçenleri kendisine anlattım.

İmam, ağladı ve onun için çok üzüldü ve; "Allah, am-
camın oğluna (Yahya'ya) rahmet etsin; onu babaları 
ve dedelerine kavuştursun. Ey Mütevekkil! Allah'a 
andolsun, duayı ona vermememin sebebi, babasının 
Sahîfesi için korktuğu şeyden (Ümeyye Oğulları'nın 
eline düşme korkusundan) başka bir şey değildi. 
Şimdi o Sahîfe nerededir?" dedi.

"İşte." dedim.

Sahîfe'yi alıp açtı ve; "Allah'a andolsun, bu amcam 
Zeyd'in yazısı ve ceddim Ali (Zeynelâbidin) b. Hü-
seyin aleyhimesselâm'ın duasıdır." dedi. Sonra oğluna 
dönüp; "Ey İsmail! Git ve korumanı, saklamanı em-
rettiğim duayı bana getir." dedi. İsmail, gidip bir 
sahîfe getirdi ki, Zeyd oğlu Yahya'nın bana verdi-
ği Sahîfe'nin aynısıydı sanki. Ebu Abdullah (İmam 
Sadık), onu öpüp gözüne sürdü ve; "Bu, benim hu-
zurumda dedem (İmam Zeynelâbidin')in söyleyip
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َالُم ِبَمْشَهٍد ِمنّٔي.  ي َعَلْيِهَما السَّ َو ِإْمَالُۤء َجدّٔ
َفُقْلُت: َيا اْبَن َرُسوِل الـٕلِه، ِإْن َرَأْيَت َأْن َأْعِرَضَها َمَع َصٔحيَفِة 

َزْيٍد َو َيْحٰيي. 
َفَنَظْرُت  َأْهًال،  ِلٰذِلَك  َرَأْيُتَك  َقْد  َقاَل:  َو  ٰذِلَك  ٔفي  ٔلي  َفَأِذَن 
ِفي  َما  ُيَخاِلُف  ِمْنَها  َحْرًفا  َأِجْد  َلْم  َو  َواِحٌد  َأْمٌر  ُهَمۤا  ِإَذا  َو 
َالُم ٔفي  ٔحيَفِة اْألُْخٰري، ُثمَّ اْسَتْأَذْنُت َأبَا َعْبِد الـٕلِه َعَلْيِه السَّ الصَّ

ٔحيَفِة ِإَلي اْبَنْي َعْبِد الـٕلِه ْبِن اْلَحَسِن.  َدْفِع الصَّ
وا اْألََمانَاِت ِإٰلي َأْهِلَها﴾، نََعْم  َفَقاَل: ﴿ ِإنَّ الـٕلَه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإٰلي َأْهِلَهاِإنَّ الـٕلَه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
َه  ا نََهْضُت لِِلَقۤاِئِهَما َقاَل ٔلي: َمَكاَنَك، ُثمَّ َوجَّ َفاْدَفْعَهۤا ِإلَْيِهَما َفَلمَّ
ُكَما  ٍد َو ِإْبَرأهيَم َفَجۤاَءا، َفَقاَل: ٰهَذا ٔمَرياُث اْبِن َعمِّ ِإٰلي ُمَحمَّ
ُكَما ِبِه ُدوَن ِإْخَوِتِه، َو َنْحُن ُمْشَتِرُطوَن  َيْحٰيي ِمْن َأٔبيِه َقْد َخصَّ

َعَلْيُكَما ٔفيِه َشْرًطا.
َفَقاَال: َرِحَمَك الـٕلُه ُقْل َفَقْوُلَك اْلَمْقُبوُل.

ٔحيَفِة ِمَن اْلَمٔديَنِة. َفَقاَل: َال َتْخُرَجا بِٰهِذِه الصَّ
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babam (İmam Bâkır')ın yazdığı bir sahîfedir." dedi.

Ben; "Ey Resulullah'ın torunu! Onu Zeyd ve Yahya'-
nın Sahîfesiyle karşılaştırmama izin verir misiniz?" 
dedim.

İmam, bu iş için bana izin verdi ve; "Sen bu işin eh-
lisin." buyurdu. O ikisini birbiriyle karşılaştırınca bir 
olduğunu ve aralarında hiçbir fark bulunmadığını 
gördüm. Daha sonra Yahya'nın Sahîfesini, Ha san 
oğlu Abdullah'ın oğullarına vermek için Ebu Ab-
dullah (İmam Sadık) aleyhisselâm'dan izin istedim.

İmam; "'Allah, emanetleri ehline vermenizi emreder.' 
(Nisâ, 58) Evet, götür ver." dedi. Abdullah'ın oğullarıy-
la görüşmek için kalktığımda İmam; "Sen otur; ben 
onları çağırtırım." buyurdu. Muhammed ve İbrahim 
geldiklerinde İmam; "Bu, amcanız oğlu Yahya'nın, 
babasından olan mirasıdır. Onu kardeşlerine değil, 
size vermiştir. Bizim de onunla ilgili bir size şartımız 
var." diye buyurdu.

Onlar; "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun; şartınızı 
söyleyin, kabul ediyoruz." dediler.

İmam; "Bu Sahîfe'yi Medine'den dışarı çıkarmayı-
nız." diye buyurdu.
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َقاَال: َو ِلَم َذاَك؟ 

ُكَما َخاَف َعَلْيَهۤا َأْمًرا َأَخاُفُه َأنَا َعَلْيُكَما.  َقاَل: ِإنَّ اْبَن َعمِّ

َقاَال: ِإنََّما َخاَف َعَلْيَها ٔحنيَ َعِلَم َأنَُّه ُيْقَتُل. 

َالُم: َو َأنْــــُتَما َفَال َتْأَمَنا، َفَوالـٕلِه ِإنّٔي  َفَقاَل َأُبو َعْبِد الـٕلِه َعَلْيِه السَّ
َألَْعَلُم َأنَُّكَما َسَتْخُرَجاِن َكَما َخَرَج، َو َسُتْقَتَالِن َكَما ُقِتَل. 

َة ِإالَّ بِالـٕلِه اْلَعِليِّ اْلَعٔظيِم.  َفَقاَما َو ُهَما َيُقوَالِن: َال َحْوَل َو َال ُقوَّ

َالُم: َيا ُمَتَوكُِّل، َكْيَف  ا َخَرَجا َقاَل ٔلي َأُبو َعْبِد الـٕلِه َعَلْيِه السَّ َفَلمَّ
َد ْبَن َعِليٍّ َواْبَنُه َجْعَفًرا َدَعَوا  ي ُمَحمَّ َقاَل َلَك َيْحٰيي: ِإنَّ َعمّٔ

النَّاَس ِإَلي اْلَحَياِة َو َدَعْونَاُهْم ِإَلي اْلَمْوِت؟ 

َك َيْحٰيي ٰذِلَك. ُقْلُت :نََعْم َأْصَلَحَك الـٕلُه، َقْد َقاَل ٔلي اْبُن َعمِّ

ِه  َثٔني َعْن َأٔبيِه َعْن َجدِّ َفَقاَل: َيْرَحُم الـٕلُه َيْحٰيي، ِإنَّ َأٔبي َحدَّ
آِلِه َو  َعَلْيِه  الـٕلُه  َصلَّي  الـٕلِه  َرُسوَل  َأنَّ  َالُم:  السَّ َعَلْيِه  َعِليٍّ 
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Sebebini sordular.

İmam; "Amcanızın oğlu Yahya'nın, Sahîfe için kork-
tuğu şeyden, ben de sizin için korkuyorum." dedi.

Onlar; "O, öldürüleceğini öğrenince Sahîfe için kork-
muştu." dediler.

İmam; "Siz de güven içinde olduğunuzu zannetme-
yin. Allah'a andolsun, ben biliyorum ki o kıyam ettiği 
gibi, siz de kıyam edecek ve o öldürüldüğü gibi, siz 
de öldürüleceksiniz." buyurdu.

Onlar; "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh'il-Aliyy'il-
Azîm" diyerek kalkıp gittiler.

Onlar gittikten sonra İmam; "Ey Mütevekkil! Yahya 
sana; 'Amcam Muhammed (Bâkır) b. Ali ve oğlu 
Cafer (Sadık) insanları yaşama çağırdılar; biz ise 
onları ölüme çağırdık.' demişti, değil mi?" diye bu-
yurdu.

"Evet; Allah sizin işlerinizi düzeltsin, amcan oğlu 
Yahya bu sözleri bana söylemişti." dedim.

İmam; "Allah Yahya'ya rahmet etsin, babam; baba-
sından, dedesinden, (Hz.) Ali aleyhisselâm'dan bana 
şöyle bir hadis anlattı: 'Minberinin üzerindeyken
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َأَخَذْتُه نَْعَسٌة َو ُهَو َعٰلي ِمْنَبِرِه، َفَرٰأي ٔفي َمَناِمِه ِرَجاًال َيْنُزوَن 
َعٰلي ِمْنَبِرِه َنْزَو اْلِقَرَدِة، َيُردُّوَن النَّاَس َعٰلي َأْعَقابِِهُم اْلَقْهَقَري، 
َواْلُحْزُن  َجاِلًسا  آِلِه  َو  َعَلْيِه  الـٕلُه  َصلَّي  الـٕلِه  َرُسوُل  َفاْسَتٰوي 
َالُم بِٰهِذِه اآلَيِة: ﴿ َو َو  ُيْعَرُف ٔفي َوْجِهِه، َفَأَتاُه ِجْبٔريُل َعَلْيِه السَّ
َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة  ْؤَيا الَّٔتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِلنَّاِس َوالشَّ َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة َما َجَعْلَنا الرُّ ْؤَيا الَّٔتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِلنَّاِس َوالشَّ َما َجَعْلَنا الرُّ
ُفُهْم َفَما َئزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَيانًا َكٔبيـًرا﴾، َيْعٔني  ُفُهْم َفَما َئزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَيانًا َكٔبيـًراِفي اْلُقْرآِن َو ُنَخوِّ ِفي اْلُقْرآِن َو ُنَخوِّ
بَٔني ُأَميََّة، َقاَل: َيا ِجْبٔريُل، َأ َعٰلي َعْهٔدي َيُكوُنوَن َو ٔفي َزَمٔني؟ 
َفَتْلَبُث  ُمَهاَجِرَك،  ِمْن  اْإلِْسَالِم  َرَحي  َتُدوُر  ٰلِكْن  َو  َال،  َقاَل: 
َو  َخْمَسٍة  َرْأِس  َعٰلي  اْإلِْسَالِم  َرَحي  َتُدوُر  ُثمَّ  َعْشًرا،  ِبٰذِلَك 
َثَالٔثَني ِمْن ُمَهاَجِرَك، َفَتْلَبُث ِبٰذِلَك َخْمًسا، ُثمَّ َال ُبدَّ ِمْن َرٰحي 

َضَالَلٍة ِهَي َقۤاِئَمٌة َعٰلي ُقْطِبَها، ُثّم ُمْلُك اْلَفَراِعَنِة.

َقاَل: َو َأْنَزَل الـٕلُه َتَعاٰلي ٔفي ٰذِلَك: ﴿ ِإنَّۤا َأْنَزلَْناُه ٔفي لَْيَلِة اْلَقْدِر ِإنَّۤا َأْنَزلَْناُه ٔفي لَْيَلِة اْلَقْدِر 
* َو َمۤا َأْدَراَك َما لَْيَلُة اْلَقْدِرَو َمۤا َأْدَراَك َما لَْيَلُة اْلَقْدِر * لَْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍرلَْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر﴾ 
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Resulullah'ı salla'llahu aleyhi ve âlih hafif bir uyku tuttu. 
Rüyasında bazı kişilerin maymunlar gibi minberine 
sıçrayıp halkı cahiliyeye geri döndürdüklerini gör-
dü. Birden uyanıp oturdu. Üzüntüsü yüzünden oku-
nuyordu. Bunun üzerine, Cebrail aleyhisselâm şu ayeti 
getirdi: '(Ey Habibim!) Sana gösterdiğimiz rüyayı ve 
Kur'an'da lânetlenmiş olan ağacı (soyu) insanlar için 
fitneden (imtihan vesilesinden) başka bir şey kılma-
dık. Biz, onları (cehennem azabından) korkutuyoruz; 
ama bu, onlara büyük bir taşkınlıktan başka bir şey 
artırmıyor.' (İsrâ, 60) Burada Ümeyye Oğulları kaste-
dilmektedir. Resulullah; 'Ya Cebrail! Bu kişiler, be-
nim asrım ve benim zamanımda mı olacaklar?' dedi. 
Cebrail; 'Hayır; İslâm değirmeni, hicretinden 10 yıl 
geçinceye kadar dönmesine devam edecektir. Daha 
sonra, hicretinin 35. yılının başında tekrar dönmeye 
başlayıp 5 yıl öylece devam edecektir. Ondan son-
ra sapıklık değirmeni dönmeye başlayacak; sonra 
Firavunların hâkimiyeti kurulacaktır.' dedi."

İmam daha sonra şöyle buyurdu: "Yüce Allah, bu-
nunla ilgili olarak şu ayetleri indirdi: 'Hiç kuşkusuz, 
biz onu (Kur'an'ı), Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir 
Gecesi'nin ne olduğunu sen çok iyi bilirsin! Kadir 
Gecesi bin aydan daha iyidir.' (Kadir, 1-3) Ümeyye,
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َتْمِلُكَها بَُنو ُأَميََّة لَْيَس ٔفيَها لَْيَلُة اْلَقْدِر، َقاَل: َفَأْطَلَع الـٕلُه َعزَّ َو 
َالُم َأنَّ بَٔني ُأَميََّة َتْمِلُك ُسْلَطاَن ٰهِذِه اْألُمَِّة َو  َجلَّ نَِبيَُّه َعَلْيِه السَّ
ِة، َفَلْو َطاَولَْتُهُم اْلِجَباُل َلَطاُلوا َعَلْيَها َحٕتي  ُمْلَكَها ُطوَل ٰهِذِه اْلُمدَّ
َيْسَتْشِعُروَن  ٰذِلَك  ٔفي  ُهْم  َو  ُمْلِكِهْم،  ِبَزَواِل  َتَعاٰلي  الـٕلُه  َيْأَذَن 
َعَداَوَتَنۤا َأْهَل الَْبْيِت َو بُْغَضَنا، َأْخَبَر الـٕلُه نَِبيَُّه ِبَما َيْلٰقي َأْهُل بَْيِت 
ِتِهْم َو ٔشيَعُتُهْم ِمْنُهْم ٔفي َأيَّاِمِهْم َو ُمْلِكِهْم.  ٍد َو َأْهُل َمَودَّ ُمَحمَّ

ُلوا نِْعَمَت  ُلوا نِْعَمَت َأ َلْم َتَر ِإَلي الَّٔذيَن َبدَّ َقاَل: َو َأْنَزَل الـٕلُه َتَعاٰلي ٔفيِهْم: ﴿ َأ َلْم َتَر ِإَلي الَّٔذيَن َبدَّ
الـٕلِه ُكْفًرا َو َأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر الَْبَواِرالـٕلِه ُكْفًرا َو َأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر الَْبَواِر * َجَهنََّم َيْصَلْونََها َو بِْئَس َجَهنََّم َيْصَلْونََها َو بِْئَس 
ٌد َو َأْهُل بَْيِتِه، ُحبُُّهْم ٔإميَاٌن ُيْدِخُل  اْلَقراُراْلَقراُر﴾ َو نِْعَمُة الـٕلِه ُمَحمَّ
اْلَجنََّة، َو بُْغُضُهْم ُكْفٌر َو نَِفاٌق ُيْدِخُل النَّاَر، َفَأَسرَّ َرُسوُل الـٕلِه 

َصلَّي الـٕلُه َعَلْيِه َو آِلِه ٰذِلَك ِإٰلي َعِليٍّ َو َأْهِل بَْيِتِه.

َالُم:  َقاَل: ُثمَّ َقاَل َأُبو َعْبِد الـٕلِه َعَلْيِه السَّ

َأَحٌد َقۤاِئِمَنۤا  ِقَياِم  ِإٰلي  الَْبْيِت  َأْهَل  ِمنَّۤا  َيْخُرُج  َال  َو  َخَرَج  َما 
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Oğulları'nın saltanat ettiği ve içinde Kadir Gecesi bu-
lunmayan bin ay kastedilmiştir. Böylece Allah azze ve 
celle, Peygamberine aleyhisselâm, Ümeyye Oğulları'nın 
bu süre boyunca ümmete musallat olup hükümran-
lık edeceklerini haber verdi. Bu süre içerisinde dağ-
lar bile, onlara üst olmaya kalkışsa, onlar üst olur. 
Allah, saltanatlarına son verinceye kadar bu durum 
böyle devam eder. Bu süre içerisinde biz Ehl-i Beyt'e 
düşmanlık ve zulüm, onların şiarı olur. Allah, onla-
rın saltanatı döneminde Muhammed Ehl-i Beytinin, 
onların muhipleri ve Şiîlerinin başlarına ne belâlar 
geleceğini Resulüne haber vermiştir."

İmam şöyle devam etti: "Yüce Allah, onlarla ilgili ola-
rak şu ayeti indirmiştir: 'Allah'ın nimetini küfre çevi-
rip kavimlerini helâk yurduna, girecekleri cehenneme 
yerleştiren kimseleri görmedin mi? Ne de kötü yerdir 
orası?' (İbrahim, 28-29) Allah'ın nimeti, Muhammed ve 
Ehl-i Beytidir. Onları sevmek, imandır; insanı cenne-
te götürür. Onlara düşmanlık, küfür ve nifaktır; insa-
nı cehenneme sokar. Resulullah salla'llahu aleyhi ve âlih, 
bu sırları Ali ve Ehl-i Beytine bildirdi."

Mütevekkil diyor ki: Ebu Abdullah (İmam Cafer 
Sadık) daha sonra şöyle buyurdu:

"Kaim'imiz (kıyam edecek olanımız, Hz. Mehdi -a.f-) 
kıyam edinceye kadar biz Ehl-i Beyt'ten biri, bir
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لَِيْدَفَع ُظْلًما َأْو َيْنَعَش َحقًّا إالَّ اْصَطَلَمْتُه الَْبِليُِّة، َو َكاَن ِقَياُمُه 
ِزَياَدًة ٔفي َمْكُروِهَنا َو ٔشيَعِتَنا. 

َعَلْيِه  الـٕلِه  َعْبِد  َأُبو  َعَليَّ  َأْمٰلي  ُثمَّ  َهاُروَن:  ْبُن  اْلُمَتَوكُِّل  َقاَل 
َالُم اْألَْدِعَيَة َو ِهَي َخْمَسٌة َو َسْبُعوَن بَابًا، َسَقَط َعنّٔي ِمْنَهۤا  السَّ

َأَحَد َعَشَر بَابًا، َو َحِفْظُت ِمْنَها نَـــيًِّفا َو ِستَّٔني بَابًا. 

ِل، َقاَل:  َثَنۤا َأُبو اْلُمَفضَّ َو َحدَّ

اْلَمَدۤاِئِنيِّ  َبْكٍر  َأُبو  ُروَزِبْه  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثٔني  َحدَّ َو 
ْحَبِة ٔفي َداِرِه، َقاَل:  اْلَكاِتُب َنٔزيُل الرَّ

، َقاَل:  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمْسِلٍم اْلُمَطهَِّريُّ َثٔني ُمَحمَّ َحدَّ

، َعْن َأٔبيِه اْلُمَتَوكِِّل  َثٔني َأٔبي، َعْن ُعَمْيِر ْبِن ُمَتَوكٍِّل الَْبْلِخيِّ َحدَّ
ْبِن َهاُروَن، َقاَل: 

َالُم...  لَٔقيُت َيْحَيي ْبَن َزْيِد ْبِن َعِليٍّ َعَلْيِهَما السَّ
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zulmü defetmek veya bir hakkı diriltmek için kıyam 
edecek olursa, belâ ve musibetler onu mahveder; kı-
yamı, bizim ve Şiîlerimizin zahmetini, üzüntüsünü 
artırır."

Harun oğlu Mütevekkil diyor ki: Daha sonra Ebu 
Abdullah (İmam Sadık) aleyhisselâm, o duaları bana 
söyledi, ben de yazdım. Dualar yetmiş beş bap idi. 
On bir babını kaybettim, altmış küsur bap yanımda 
mevcuttur."

[Sahîfe-i Seccâdiye'nin ravisi olan Amidürrüesa, 
Sahîfe'yi bir başka tarik ile de naklederek şöyle diyor:]

Ebu Mufazzal bize söyledi; dedi ki: 

Muhammed b. Hasan b. Ruzbeh Ebu Bekr      el-
Medainî el-Kâtib, (Kûfe'nin) Rahbe mahallesindeki 
evinde bana söyledi; dedi ki: 

Muhammed b. Ahmed b. Müslim el-Mutahharî bana 
söyledi; dedi ki: 

Babam, Umeyr b. Mütevekkil el-Belhî'den, o da ba-
bası Mütevekkil b. Harun'dan, şöyle dediğini bana 
haber verdi: 

"Ali (İmam Zeynelâbidin) aleyhimesselâm'ın oğlu Zey-
d'in oğlu Yahya ile karşılaştım..."
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َفَذَكَر اْلَحٔديَث بَِتَماِمِه ِإٰلي ُرْؤَيا النَِّبيِّ َصلَّي الـٕلُه َعَلْيِه َو آِلِه 
ٍد َعْن آبَۤاِئِه َصَلَواُت الـٕلِه َعَلْيِهْم. الَّٔتي َذَكَرَها َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ

َو ٔفي ِرَواَيِة اْلُمَطهَِّريِّ ِذْكُر اْألَْبَواِب َو ِهَي: 

١- التَّْحٔميُد لِـٕلِه َعزَّ َو َجلَّ 

ٍد َو آِلِه َالُة َعٰلي ُمَحمَّ ٢- الصَّ

َالُة َعٰلي َحَمَلِة  ٣- الصَّ
اْلَعْرِش

ُسِل ِقي الرُّ َالُة َعٰلي ُمَصدِّ ٤- الصَّ

ِتِه ٥- ُدَعۤاُؤُه لَِنْفِسِه َو َخاصَّ

َباِح  ٦- ُدَعۤاُؤُه ِعْنَد الصَّ
َواْلَمَسۤاِء

اِت ٧- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْلُمِهمَّ

٨- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْإلِْسِتَعاَذِة 

٩- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْإلِْشِتَياِق 

١٠- ُدَعۤاُؤُه ِفي اللََّجِإ ِإَلي 
الـٕلِه َتَعاٰلي 

١١- ُدَعۤاُؤُه ِبَخَواِتِم اْلَخْيِر 

١٢- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْإلِْعِتَراِف 

١٣- ُدَعۤاُؤُه ِفي َطَلِب 
اْلَحَوۤاِئِج 

َالَماِت  ١٤- ُدَعۤاُؤُه ِفي الظُّ
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Bu tarikte de hadisin tamamı, (İmam) Cafer b. Mu-
hammed'in, babalarından –Allah'ın salâtı onlara olsun– 
naklettiği Peygamber'in salla'llahu aleyhi ve âlih rüyası-
na kadar zikredilmiştir.

Bu tarikte ayrıca baplar şöyle sıralanmıştır:

1- Yüce Allah'a Hamd ve Sena 

2- Muhammed ve Âline (Ehl-i Beytine) Salât

3- Arş'ı Taşıyan Meleklere Salât

4- Peygamberleri Tasdik Edenlere Salât

5- Kendisi ve Özel Dostları Hakkındaki Duası

6- Sabah ve Akşam Vakitlerinde Okuduğu Dua

7- Zor İşlerle Karşılaştığında Okuduğu Dua

8- Allah'a Sığınmakla İlgili Duası

9- Bağışlanma İştiyakıyla İlgili Duası

10- Yüce Allah'a Sığınmakla İlgili Duası

11- Güzel Akıbet İstemiyle İlgili Duası

12- Günahları İtiraf Etme Hakkındaki Duası

13- Hacetleri Allah'tan İsteme Hakkındaki Duası

14- Zulme Uğradığı Zaman Okuduğu Dua
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١٥- ُدَعۤاُؤُه ِعْنَد اْلَمَرِض 

١٦- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْإلِْسِتَقاَلِة 

ْيَطاِن  ١٧- ُدَعۤاُؤُه َعَلي الشَّ

١٨- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْلَمْحُذوَراِت 

١٩- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْإلِْسِتْسَقۤاِء 

٢٠- ُدَعۤاُؤُه ٔفي َمَكاِرِم 
اْألَْخَالِق 

٢١- ُدَعۤاُؤُه ِإَذا َحَزَنُه َأْمٌر 

ِة  دَّ ٢٢- ُدَعۤاُؤُه ِعْنَد الشِّ

٢٣- ُدَعۤاُؤُه بِاْلَعاِفَيِة 

٢٤- ُدَعۤاُؤُه ألََِبَوْيِه 

٢٥- ُدَعۤاُؤُه ِلُوْلِدِه 

٢٦- ُدَعۤاُؤُه ِلٔجَرياِنِه َو 
َأْولَِيۤاِئِه 

٢٧- ُدَعۤاُؤُه ألَِْهِل الثُُّغوِر 

ِع  ٢٨- ُدَعۤاُؤُه ِفي التََّفزُّ

٢٩- ُدَعۤاُؤُه ِإَذا ُقتَِّر َعَلْيِه 
ْزُق  الرِّ

٣٠- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْلَمُعوَنِة َعٰلي 
ْيِن  َقَضۤاِء الدَّ

٣١- ُدَعۤاُؤُه بِالتَّْوَبِة 

٣٢- ُدَعۤاُؤُه ٔفي َصَالِة اللَّْيِل 
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15- Hastalandığı Zaman Okuduğu Dua

16- Günahlarının Bağışlanmasını İstediği Zaman Oku-
duğu Dua

17- Şeytan'a Karşı Okuduğu Dua

18- Korkulan Durumlarla İlgili Duası

19- Yağmur Talebiyle İlgili Duası

20- Yüce Erdemler Hakkındaki Duası

21- Bir Şey İçin Üzüldüğünde Okuduğu Dua

22- Sıkıntılı Zamanlarda Okuduğu Dua

23- Afiyet İstemiyle İlgili Duası

24- Anne ve Babası Hakkındaki Duası

25- Çocukları Hakkındaki Duası 

26- Komşuları ve Dostları Hakkındaki Duası

27- Sınır Bekçileri Hakkındaki Duası

28- Allah'a İltica Ederken Okuduğu Dua

29- Geçim Sıkıntısı Çektiğinde Okuduğu Dua

30- Borcu Ödemekte Allah'tan Yardım İsteme Hak-
kındaki Duası

31- Tövbe İstemiyle İlgili Duası

32- Gece Namazında Okuduğu Dua
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٣٣- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْإلِْسِتَخاَرِة 

٣٤- ُدَعۤاُؤُه ِإَذا اْبُتِلَي َأْو َرٰأي 
ُمْبَتًلي بَِفٔضيَحٍة ِبَذْنٍب

َضا  ٣٥- ُدَعۤاُؤُه ِفي الرِّ
بِاْلَقَضۤاِء 

ْعِد  ٣٦- ُدَعۤاُؤُه ِعْنَد َسَماِع الرَّ

ْكِر  ٣٧- ُدَعۤاُؤُه ِفي الشُّ

٣٨- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْإلِْعِتَذاِر 

٣٩- ُدَعۤاُؤُه ٔفي َطَلِب اْلَعْفِو 

٤٠- ُدَعۤاُؤُه ِعْنَد ِذْكِر اْلَمْوِت

ْتِر  السِّ َطَلِب  ٔفي  ُدَعۤاُؤُه   -٤١
َواْلِوَقاَيِة 

٤٢- ُدَعۤاُؤُه ِعْنَد َخْتِمِه 
اْلُقْرآَن 

٤٣- ُدَعۤاُؤُه ِإَذا َنَظَر ِإَلي 
اْلِهَالِل 

٤٤- ُدَعۤاُؤُه ِلُدُخوِل َشْهِر 
َرَمَضاَن 

٤٥- ُدَعۤاُؤُه ِلَوَداِع َشْهِر َرَمَضاَن 

٤٦- ُدَعۤاُؤُه ٔفي ٔعيِد اْلِفْطِر 
َواْلُجُمَعِة 

٤٧- ُدَعۤاُؤُه ٔفي َيْوِم َعَرَفَة 

٤٨- ُدَعۤاُؤُه ٔفي َيْوِم اْألَْضٰحي 
َواْلُجُمَعِة 
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33- Allah'tan Hayırlı Olanı İsteme (İstihare) Hakkın-
daki Duası

34- Musibete Uğradığı veya Günah Sebebiyle Kötü 
Duruma Düşen Birini Gördüğü Zaman Okuduğu 
Dua

35- Allah'ın Kazasına Rıza Hakkındaki Duası

36- Gök Gürültüsünü Duyduğu Zaman Okuduğu Dua

37- Şükür Hakkındaki Duası

38- Allah'tan Özür Dileme Hakkındaki Duası

39- Allah'tan Af Dileme Hakkındaki Duası

40- Ölümü Hatırladığı Zaman Okuduğu Dua

41- Ayıpların Örtülmesi ve Günahlardan Korunma İs-
temiyle İlgili Duası

42- Kur'an'ı Hatmettiğinde Okuduğu Dua

43- Hilâle Baktığı Zaman Okuduğu Dua

44- Ramazan Ayı Girdiğinde Okuduğu Dua

45- Ramazan Ayıyla Vedalaştığında Okuduğu Dua 

46- Ramazan Bayramı Günü ve Cuma Günü Oku-
duğu Dua

47- Arefe Günü Okuduğu Dua

48- Kurban Bayramı Günü ve Cuma Günü Okudu-
ğu Dua
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٤٩- ُدَعۤاُؤُه ٔفي َدْفِع َكْيِد 
اْألَْعَدۤاِء 

ْهَبِة  ٥٠- ُدَعۤاُؤُه ِفي الرَّ
ِع  ٥١- ُدَعۤاُؤُه ِفي التََّضرُّ

َواْإلِْسِتَكاَنِة 

٥٢- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْإلِْلَحاِح 
٥٣- ُدَعۤاُؤُه ِفي التََّذلُِّل 

٥٤- ُدَعۤاُؤُه ِفي اْسِتْكَشاِف 
اْلُهُموِم.

الـٕلُه:  َرِحَمُه  اْلَحَسِنيِّ  الـٕلِه  َعْبِد  َأٔبي  بَِلْفِظ  اْألَْبَواِب  بَاِقي  َو 
َثَنا  َحدَّ َقاَل:   ، اْلَحَسِنيُّ ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َجْعَفُر  الـٕلِه  َعْبِد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ
َخألي  َثٔني  َحدَّ َقاَل:  يَّاُت،  الزَّ اٍب  َخطَّ ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  الـٕلِه  َعْبُد 
َثٔني ُعَمْيُر ْبُن ُمَتَوكٍِّل الثََّقِفيُّ  َعِليُّ ْبُن النُّْعَماِن اْألَْعَلُم، َقاَل: َحدَّ

الَْبْلِخيُّ َعْن َأٔبيِه ُمَتَوكِِّل ْبِن َهاُروَن، َقاَل: 

ٍد، َقاَل:  اِدُق َأُبو َعْبِد الـٕلِه َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َأْمٰلي َعَليَّ َسيِِّدي الصَّ
ِد ْبِن َعِليٍّ َعَلْيِهْم  ي َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن َعٰلي َأٔبي ُمَحمَّ َأْمٰلي َجدّٔ

َالُم ِبَمْشَهٍد ِمنّٔي. َأْجَمٔعَني السَّ
https://t.me/caferilikcom

www.caferilik.com
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49- Düşmanların Hilelerinin Def'i Hakkındaki Duası

50- Allah'tan Korkma Hakkındaki Duası

51- Allah'a Yalvarıp Yakarma ve Düşkünlüğünü  Dile 
Getirme Hakkındaki Duası

52- Allah'a Yalvarırken Israrcı Olma Hakkındaki Du-
ası

53- Allah'ın Karşısında Zelilliğini Dile Getirme Hak-
kındaki Duası

54- Allah'tan Üzüntülerin Giderilmesini İsteme Hak-
kındaki Duası

Diğer baplar ise, Ebu Abdullah el-Hasanî'nin –Allah 
ona rahmet etsin– lafzıyladır. Ebu Abdullah Cafer b. 
Muhammed el-Hasanî bize söyledi; dedi ki: Ab-
dullah b. Ömer b. Hattab ez-Zeyyat bize söyledi; 
dedi ki: Dayım Ali b. Nu'man el-A'lem bana söyledi; 
dedi ki: Umeyr b. Mütevekkil es-Sekafî el-Belhî, ba-
bası Mütevekkil b. Harun'dan, şöyle dediğini bana 
haber verdi: 

"(Bu duaları) Efendim Ebu Abdullah Cafer b. Mu-
hammed es-Sadık söyledi, ben de yazdım. O da dedi 
ki: (Bu duaları) Dedem Ali b. Hüseyin (İmam Zey-
nelâbidin), benim huzurumda babam Muhammed b. 
Ali'ye (İmam Muhammed Bâkır'a) –selâm olsun onlara– 
söyledi, o da yazdı."
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١- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

َعۤاِء َبَدَء ِبالتَّْحميِد ِهللاِ َعزَّ  ِاَذا اْبَتَدَء ِبالدُّ
َو َجلَّ َوالثََّنۤاِء َعَلْيِه َفَقاَل: 

ٍل َكاَن َقْبَلُه، َواْآلِخِر ِبَال آِخٍر َيُكوُن  ِل ِبَالۤ َأوَّ اَْلَحْمُد لِـٕلِه اْألَوَّ
َعَجَزْت  َو  النَّاِظٔريَن،  َأْبَصاُر  ُرْؤَيِتِه  َعْن  َقُصَرْت  الَّٔذي  بَْعَدُه، 

َعْن نَْعِتِه َأْوَهاُم اْلَواِصٔفَني. 

اِْبَتَدَع بُِقْدَرِتِه اْلَخْلَق اْبِتَداًعا، َواْخَتَرَعُهْم َعٰلي َمِشيَِّتِه اْخِتَراًعا، 
ُثمَّ َسَلَك بِِهْم َطٔريَق ِإَراَدِتِه، َو بََعَثُهْم ٔفي َسٔبيِل َمَحبَِّتِه، َال َيْمِلُكوَن 
َرُهْم  ًما ِإٰلي َمۤا َأخَّ َمُهْم ِإلَْيِه، َو َال َيْسَتٔطيُعوَن َتَقدُّ ا َقدَّ َتْأٔخـًريا َعمَّ
َعْنُه، َو َجَعَل ِلُكلِّ ُروٍح ِمْنُهْم ُقوًتا َمْعُلوًما َمْقُسوًما ِمْن ِرْزِقِه، 
َال َيْنُقُص َمْن َزاَدُه ناِقٌص، َو َال َئزيُد َمْن نََقَص ِمْنُهْم َزۤاِئٌد.
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1- Allah'a Hamd ve Sena İle İlgili Duası

İmam aleyhisselâm, duaya yüce Allah'a hamd 
ve sena ile başlar ve şöyle buyururdu:

Hamd Allah'a ki ilktir, ondan önce bir ilk yoktur; 
sondur, ondan sonra bir son yoktur. Gözler onu gör-
mekten, tahayyüller (vehimler) onu nitelemekten 
âcizdir.

Kudretiyle yaratıkları örneksiz olarak yarattı; dile-
ği doğrultusunda onları icat etti. Sonra onları irade 
ettiği yola koydu; sevgisi yolunda ilerleyebilmeleri-
ni sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini 
önce geçirmeye güçleri yetmez. Onlardan her bir ruh 
için de paylaştırılmış belli bir rızk tayin etti. O, birine 
çok rızk verdi mi kimse onu azaltamaz; birine de az 
verdi mi kimse onu çoğaltamaz.
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ُثمَّ َضَرَب َلُه ِفي اْلَحَياِة َأَجًال َمْوُقوًتا، َو َنَصَب َلُه َأَمًدا َمْحُدوًدا، 
َيَتَخٕطي ِإلَْيِه ِبَأيَّاِم ُعُمِرِه، َو َيْرَهُقُه ِبَأْعَواِم َدْهِرِه، َحٕتي ِإَذا بََلَغ 
َأْقٰصي َأَثِرِه، َواْسَتْوَعَب ِحَساَب ُعُمِرِه، َقَبَضُه ِإٰلي َما َنَدَبُه ِإلَْيِه 
ِمْن َمْوُفوِرَثَواِبِه، َأْو َمْحُذوِر ِعَقاِبِه، ﴿ لَِيْجِزَي الَّٔذيَن َأَسۤاُءوا ِبَما لَِيْجِزَي الَّٔذيَن َأَسۤاُءوا ِبَما 
َسْت  َعِمُلوا َو َيْجِزَي الَّٔذيَن َأْحَسُنوا بِاْلُحْسٰنيَعِمُلوا َو َيْجِزَي الَّٔذيَن َأْحَسُنوا بِاْلُحْسٰني﴾، َعْدًال ِمْنُه، َتَقدَّ
ا َيْفَعُل َو ُهْم ُيْسَأُلوَن﴾.  ا َيْفَعُل َو ُهْم ُيْسَأُلوَنَال ُيْسَأُل َعمَّ َأْسَماُؤُه َو َتَظاَهَرْت آَالُۤؤُه ﴿ َال ُيْسَأُل َعمَّ

َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َلْو َحَبَس َعْن ِعَباِدِه َمْعِرَفَة َحْمِدِه َعٰلي َمۤا 
َأْبَالُهْم ِمْن ِمَنِنِه اْلُمَتَتابَِعِة، َو َأْسَبَغ َعَلْيِهْم ِمْن نَِعِمِه اْلُمَتَظاِهَرِة، 
َفَلْم  ِرْزِقِه  ٔفي  ُعوا  َتَوسَّ َو  َيْحَمُدوُه،  َفَلْم  ِمَنِنِه  ٔفي  ُفوا  لََتَصرَّ
َيْشُكُروُه، َو َلْو َكاُنوا َكٰذِلَك َلَخَرُجوا ِمْن ُحُدوِد اْإلِْنَسانِيَِّة ِإٰلي 
َحدِّ الَْبٔهيِميَّـــِة، َفَكاُنوا َكَما َوَصَف ٔفي ُمْحَكِم ِكَتاِبِه ﴿ ِإْن ُهْم ِإْن ُهْم 

ِإالَّ َكاْألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسٔبيًالِإالَّ َكاْألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسٔبيًال﴾.

َفَنا ِمْن نَْفِسِه، َو َأْلَهَمَنا ِمْن ُشْكِرِه، َو َفَتَح  َواْلَحْمُد لِـٕلِه َعٰلي َما َعرَّ
لََنا ِمْن َأْبَواِب اْلِعْلِم ِبُرُبوبِيَِّتِه، َو َدلََّنا َعَلْيِه ِمَن اْإلِْخَالِص َلُه ٔفي 
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Sonra onların her biri için hayatta vakti belirlenmiş 
bir ecel, sınırları çizilmiş bir süre koydu. Her geçen 
gün adım adım ona doğru ilerlemekte, her geçen yıl 
ona daha bir yaklaşmaktadır. Süresi dolunca da va-
dettiği bol sevapla ödüllendirmek ya da sakındırdığı 
azapla cezalandırmak üzere ruhunu kabzeder. "Kötü 
işler yapanları yaptıklarıyla cezalandırır; iyi işler ya-
panları da en güzel mükâfatla ödüllendirir." (Necm, 

31) Adaleti bunu gerektirmektedir. İsimleri kutsal, 
nimetleri açıktır! "O, yaptığından dolayı sorgulan-
maz, bilâkis onlar sorgulanırlar." (Enbiyâ, 23)

Hamd Allah'a ki, eğer kullarına, ardı arkası kesil-
meyen iyilikler ve açık seçik bol nimetler karşısında 
hamdetmeyi öğretmemiş olsaydı, nimetlerinde tasar-
ruf ederler, ama ona hamdetmezlerdi; rızkından bol 
bol yararlanırlar, ama şükretmezlerdi. Böyle olunca 
da insanlık sınırlarından çıkar, hayvanlık seviyesine 
düşerlerdi. O zaman da yüce Allah'ın Kur'an'da ni-
telendirdiği kimselerden olurlardı: "Onlar, hayvanlar 
gibidirler; hatta yolca daha şaşkındırlar." (Furkan, 44)

Hamd Allah'a ki, kendisini bize tanıttı; şükrünü bize 
ilham etti; rabliği gereği ilim kapılarını yüzümüze 
açtı; kendisini ihlâs ile birlememize kılavuzluk etti;
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ُر  كِّ ٔفي َأْمِرِه، َحْمًدا نَُعمَّ َتْؤحيِدِه، َو َجنَّـــَبَنا ِمَن اْإلِْلَحاِد َوالشَّ
ِبِه ٔفي َمْن َحِمَدُه ِمْن َخْلِقِه، َو َنْسِبُق ِبِه َمْن َسَبَق ِإٰلي ِرَضاُه 
َو َعْفِوِه، َحْمًدا ُئضيُئ لََنا ِبِه ُظُلَماِت الْــــَبْرَزِخ، َو ُيَسهُِّل َعَلْيَنا 
ُف ِبِه َمَناِزلََنا ِعْنَد َمَواِقِف اْألَْشَهاِد،  ِبِه َسٔبيَل اْلَمْبَعِث، َو ُيَشرِّ
ُيْظَلُموَن﴾،  َال  ُهْم  َو  َكَسَبْت  ِبَما  نَْفٍس  ُكلُّ  ُتْجٰزي  ُيْظَلُموَنَيْوَم  َال  ُهْم  َو  َكَسَبْت  ِبَما  نَْفٍس  ُكلُّ  ُتْجٰزي  َيْوَم   ﴿
﴿ َيْوَم َال ُيْغٔني َمْوًلي َعْن َمْوًلي َشْيًئا َو َال ُهْم ُيْنَصُروَنَيْوَم َال ُيْغٔني َمْوًلي َعْن َمْوًلي َشْيًئا َو َال ُهْم ُيْنَصُروَن﴾، 
 * َمْرُقوٍم  ِكَتاٍب  َمْرُقوٍمٔفي  ِكَتاٍب  ٔفي   ﴿ ِعلِّئَّني  َأْعٰلي  ِإٰلي  ِمنَّۤا  َيْرَتِفُع  َحْمًدا 
ُبوَن﴾، َحْمًدا تَــــَقــــرُّ ِبِه ُعُيونُـــَنۤا ِإَذا َبَرَقِت اْألَْبَصاُر،  ُبوَنَيْشَهُدُه اْلُمَقرَّ َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّ
َو َتْبَيضُّ ِبِه ُوُجوُهَنۤا ِإَذا اْسَودَِّت اْألَْبَشاُر، َحْمًدا نُْعَتُق ِبِه ِمْن 
َأٔليِم نَاِر الـٕلِه ِإٰلي َكٔريـِم ِجَواِر الـٕلِه، َحْمًدا ُنَزاِحُم ِبِه َمَالِۤئَكَتُه 
ٔبيـَن، َو ُنَضۤامُّ ِبِه َأْنِبَيۤاَءُه اْلُمْرَسٔلنيَ، ٔفي َداِر اْلُمقاَمِة الَّٔتي  اْلَمَقرَّ

َال َتُزوُل، َو َمَحلِّ َكَراَمِتِه الَّٔتي َال َتُحوُل. 

َعَلْيَنا  َوَأْجٰري  اْلَخْلِق،  َمَحاِسَن  لََنا  اْخَتاَر  الَِّذي  لِـٕلِه  َواْلَحْمُد 
ْزِق، َو َجَعَل لََنا اْلَفٔضيَلَة بِاْلَمَلَكِة َعٰلي َجٔميِع اْلَخْلِق،  َطيَِّباِت الرِّ
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ilhattan (Allah'ı inkâr) ve emrinde kuşkuya kapıl-
maktan bizi uzak tuttu. Öyle bir hamd ki, onunla 
kendisine hamdeden kullarının arasında yer alalım 
ve rıza ve affını kazanma yarışında herkesten öne 
geçelim. Öyle bir hamd ki, berzah karanlıklarını 
bize aydınlatsın; kabirden çıkarılmayı bize kolay-
laştırsın; "herkesin kazandığıyla cezalandırılacağı, 
kimsenin zulme uğramayacağı" (Casiye, 23), "hiçbir 
dostun, dostuna bir şey kazandıramayacağı ve hiçbir 
yerden yardım göremeyecekleri" gün (Duhan, 41) ta-
nıkların durduğu yerlerde mekânlarımızı şereflen-
dirsin. Öyle bir hamd ki, bizden en yüce İlliyyun'a, 
"Allah'a yakın olanların gördüğü ve amellerin sayı-
lıp yazıldığı kitaba" (Mutaffifîn, 20-21) yükselsin. Öyle 
bir hamd ki, gözler fal taşı gibi açıldığında onunla 
gözlerimiz aydın olsun; çehreler siyahlaşınca onun-
la yüzlerimiz ak olsun. Öyle bir hamd ki, onun sa-
yesinde Allah'ın acıklı ateşinden salıverilip Allah'ın 
ikram dolu komşuluğunu kazanalım. Öyle bir hamd 
ki, onunla mukarrep meleklerle boy ölçüşelim ve ze-
vali olmayan keramet yurdunda mürsel peygamber-
lerle birlikte olalım.

Ve Hamd Allah'a ki, yaratılışın güzelliklerini bizim 
için seçti; temiz rızkları bizim için çıkardı; verdiği 
güçle bizi bütün yaratıklarından üstün kıldı. Böylece,
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ِتِه. َفُكلُّ َخٔليَقِتِه ُمْنَقاَدٌة لََنا بُِقْدَرِتِه، َو َصۤاِئَرٌة ِإٰلي َطاَعِتَنا بِِعزَّ

َفَكْيَف  ِإلَْيِه،  ِإالَّۤ  اْلَحاَجِة  بَاَب  َعنَّا  َأْغَلَق  الَّٔذۤي  لِـٕلِه  َواْلَحْمُد 
ي ُشْكَرُه؟ َال، َمَتي؟  ُنٔطيُق َحْمَدُه؟ َأْم َمٰتي ُنَؤدّٔ

َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َركََّب ٔفيَنا آَالِت الَْبْسِط، َو َجَعَل لََنۤا َأَدَواِت 
اْلَقْبِض، َو َمتََّعَنا ِبَأْرَواِح اْلَحَياِة، َو َأْثَبَت ٔفيَنا َجَواِرَح اْألَْعَماِل، 
ُثمَّ  ِبَمنِِّه،  َأْقَنانَا  َو  بَِفْضِلِه،  َأْغَنانَا  َو  ْزِق،  الرِّ ِبَطيَِّباِت  انَا  َغذَّ َو 
َأَمَرنَا لَِيْخَتِبَر َطاَعَتَنا، َونََهانَا لَِيْبَتِلَي ُشْكَرنَا، َفَخالَْفَنا َعْن َطٔريِق 
َأْمِرِه، َو َرِكْبَنا ُمُتوَن َزْجِرِه، َفَلْم َيْبَتِدْرنَا بُِعُقوبَِتِه، َو َلْم ُيَعاِجْلَنا 
ِبَرْأَفِتِه  ُمَراَجَعَتَنا  َوانْـــَتَظَر  ًما،  َتَكرُّ ِبَرْحَمِتِه  َتَأنَّانَا  َبْل  بِِنْقَمِتِه، 

ِحْلًما. 

ِمْن  ِإالَّ  نُِفْدَهۤا  َلْم  الَّٔتي  الــتَّْوَبِة  َعَلي  َدلََّنا  الَّٔذي  لِـٕلِه  َواْلَحْمُد 
َفْضِلِه، َفَلْو َلْم نَْعَتِدْد ِمْن َفْضِلهِۤ ِإالَّ بَِها لََقْد َحُسَن َبَالُۤؤُه ِعْنَدنَا، 
َو َجلَّ ِإْحَسانُـــؕه ِإلَْيَنا، َوَجُسَم َفْضُلُه َعَلْيَنا، َفَما ٰهَكَذا َكاَنْت
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kudretiyle bütün yaratıkları bize boyun eğmekte; iz-
zetiyle bize itaat etmekteler. 

Ve hamd Allah'a ki, kendisinden başka kimseye bizi 
muhtaç kılmadı. O hâlde, nasıl ona hamdetmeye güç 
yetirebilir; ya da ne zaman şükrünü yerine getirebili-
riz?! Hayır; kesinlikle hiçbir zaman!

Ve hamd Allah'a ki, bizde açılma ve kasılma araçları 
bıraktı; bizi hayat esintileriyle faydalandırdı; bizde 
çalışma uzuvları meydana getirdi; temiz rızklarla 
beslenmemizi sağladı; fazlıyla bizi zengin etti; ni-
metiyle bizi sermaye sahibi kıldı. Sonra itaatimizi 
ölçmek için bize birtakım emirler yöneltti; şükrümü-
zü sınamak için bizi birtakım şeylerden sakındırdı. 
Ama biz onun emrettiği yoldan çıktık, sakındırdığı 
şeylerin içine daldık. Ancak o, bundan dolayı bizi he-
mencecik cezalandırmadı; alelacele bizden intikam 
almaya kalkmadı. Aksine, bir lütuf olarak rahmetiyle 
bize mühlet verdi; şefkatiyle sabır ve hazımla (tövbe 
edip) dönmemizi bekledi.

Ve hamd Allah'a ki, bize tövbe yolunu gösterdi; onun 
lütuf ve fazlı olmasaydı, kesinlikle buna hak kazana-
mazdık. Şimdi eğer onun fazlından bir tek bu tövbeyi 
sayacak olsak, hakkımızdaki sınavının fevkalâde gü-
zel, bize yönelik ihsanının çok büyük, üzerimizdeki 
lütfunun çok yoğun olduğunu görürüz. Oysa bizden
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َطاَقَة  َال  َما  َعنَّا  َوَضَع  لََقْد  َقْبَلنا،  َكاَن  ِلَمْن  التَّْوَبِة  ِفي  ُسنَّـــُتُه 
ْمَنۤا ِإالَّ ُيْسًرا، َو َلْم  لََنا ِبِه، َو َلْم ُيَكلِّْفَنۤا ِإالَّ ُوْسًعا، َو َلْم ُيَجشِّ
ًة َو َال ُعْذًرا، َفاْلَهاِلُك ِمنَّا َمْن َهَلَك َعَلْيِه،  َيَدْع ألََِحٍد ِمنَّا ُحجَّ

ٔعيُد ِمنَّا َمْن َرِغَب ِإلَْيِه.  َوالسَّ

َأْكَرُم  َو  ِإلَْيِه،  َمَالِۤئَكِتهِۤ  َأْدٰني  ِبِه  َحِمَدُه  َما  ِبُكلِّ  لِـٕلِه  َواْلَحْمُد 
َسۤاِئَر  َيْفُضُل  َحْمًدا  َلَدْيِه،  َحاِمٔديِه  َأْرٰضي  َو  َعَلْيِه،  َخٔليَقِتِه 

اْلَحْمِد، َكَفْضِل َربَِّنا َعٰلي َجٔميِع َخْلِقِه. 

ِعَباِدِه  َجٔميِع  َعٰلي  َو  َعَلْيَنا  َلُه  نِْعَمٍة  ُكلِّ  َمَكاَن  اْلَحْمُد  َلُه  ُثمَّ 
اْلَمأضَني َوالَْبأقَني، َعَدَد َمۤا َأَحاَط ِبِه ِعْلُمُه ِمْن َجٔميِع اْألَْشَيۤاِء، 
َوَمَكاَن ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنَها َعَدُدَهۤا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة، َأَبًدا َسْرَمًدا 
ِه، َو َال ِحَساَب لَِعَدِدِه،  ِإٰلي َيْوِم اْلِقياَمِة؛ َحْمًدا َال ُمْنَتٰهي ِلَحدِّ
َو َال َمْبَلَغ لَِغاَيِتِه، َو َال اْنِقَطاَع ِألََمِدِه، َحْمًدا َيُكوُن ُوْصَلًة ِإٰلي 
َطاَعِتِه َو َعْفِوِه، َو َسَبًبا ِإٰلي ِرْضواِنِه، َو َذٔريَعًة ِإٰلي َمْغِفَرِتِه،
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öncekiler [örneğin İsrail Oğulları] hakkında tövbe 
hususunda böyle bir sünneti (kuralı) yoktu. Bakınız; 
gücümüzü aşan yükümlülükleri omuzlarımızdan 
kaldırmış; yalnızca güç yetirebildiğimiz şeylerle bizi 
yükümlü kılmış; bizden, kolay olandan başka bir şey 
istememiş; böylece hiçbir kimseye herhangi bir baha-
ne ve mazeret bırakmamıştır. Dolayısıyla içimizden 
helâk olan, (bu kadar kolaylıklara rağmen) ona mu-
halefet edendir; saadete eren ise, ona rağbet edendir.

Ve hamd Allah'a; meleklerinden ona en yakın olanı-
nın, yaratıklarından katında en değerli olanının ve 
indinde kendisine hamdedenlerin en beğenileninin 
ona hamdettiği bütün hamdlarla, onu övdüğü bütün 
övgülerle. Öyle bir hamd (ve övgü) ki; Rabbimizin 
bütün yaratıklarına olan üstünlüğü gibi, diğer bütün 
hamdlardan üstün olsun. 

Sonra, bize ve geçmiş gelecek bütün kullarına olan 
her bir nimetinin yerine, ilminin kuşattığı bütün şey-
lerin sayısıca ve o nimetlerin her birinin yerine kat 
kat fazlasıyla, kıyamet gününe kadar ardı arkası ke-
silmeksizin ebedî olarak ona hamdolsun. Öyle bir 
hamd ki, erişilecek sınırı, sayılacak adedi, ulaşılacak 
sonu ve bitecek süresi olmasın. Öyle bir hamd ki, bizi 
onun itaati ve affına kavuştursun; rızasını kazanma-
mıza vesile olsun; mağfiretini elde etmemize yarasın;
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َو َطٔريًقا ِإٰلي َجنَِّتِه، َو َخٔفًريا ِمْن نِْقَمِتِه، َو َأْمًنا ِمْن َغَضِبِه، َو 
َظٔهًريا َعٰلي َطاَعِتِه، َو َحاِجًزا َعْن َمْعِصَيِتِه، َو َعْونًا َعٰلي َتْأِدَيِة 
َو  َأْولَِيۤاِئِه،  ِمْن  َعَدۤاِء  السُّ ِفي  ِبِه  َنْسَعُد  َحْمًدا  َوَظۤاِئِفِه؛  َو  َحقِِّه 

َهَدۤاِء ِبُسُيوِف َأْعَدۤاِئِه، ِإّنُه َوِليٌّ َحميٌد.  َنٔصُري ِبِه ٔفي َنْظِم الشُّ



Al l ah ' a  Hamd ve  Sena  (1)

113

bizi cennetine götürsün; azabından, gazabından ko-
rusun; ona itaat etmemize destek, isyan etmemize 
engel olsun; hakkını eda edip belirlediği vazifeleri 
yerine getirmemize yardımcı olsun. Öyle bir hamd 
ki, sayesinde saadetli dostlarının arasında saadete 
erelim ve düşmanlarının kılıçlarıyla şehit düşenlerin 
arasında yer alalım. Hiç şüphesiz, o, nimetlerin veli-
sidir; hamdın (övgünün) yegâne sahibidir.
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٢- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

َالِة َعٰلى  َبْعَد ٰهَذا التَّْحِميِد ِفى الصَّ
َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َو آِلِه

ٍد نَِبيِِّه َصلَّي الـٕلُه َعَلْيِه َو آِلِه  َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َمنَّ َعَلْيَنا ِبُمَحمَّ
َتْعِجُز  َال  الَّٔتي  بُِقْدَرِتِه  الَِفِة،  السَّ َواْلُقُروِن  اْلَماِضَيِة  اْألَُمِم  ُدوَن 
َعْن َشْيٍء َو ِإْن َعُظَم، َو َال َيُفوُتَها َشْيٌء َو ِإْن َلُطَف، َفَخَتَم بَِنا 
َعٰلي َجٔميِع َمْن َذَرَأ، َو َجَعَلَنا ُشَهَدۤاَء َعٰلي َمْن َجَحَد، َو َكثََّرنَا 

 . ِبَمنِِّه َعٰلي َمْن َقلَّ
ِمْن  َنٔجيِبَك  َو  َوْحِيَك،  َعٰلي  َأٔميِنَك  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َفَصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ْحَمِة، َو َقۤاِئِد اْلَخْيِر، َو  َخْلِقَك، َو َصِفيَِّك ِمْن ِعَباِدَك، ِإَماِم الرَّ
ِمْفَتاِح الَْبَرَكِة، َكَما َنَصَب ِألَْمِرَك نَْفَسُه، َو َعرََّض ٔفيَك لِْلَمْكُروِه 
َعۤاِء ِإلَْيَك َحامََّتُه، َو َحاَرَب ٔفي ِرَضاَك َبَدَنُه، َو َكاَشَف ِفي الدُّ



Peygamber ' e  Sa lâ t  ve  Se lâm (2)

115

2- Bu Hamd ve Senadan Sonra 
Resulullah'a Salât ve Selâm İle İlgili Duası

Ve hamd Allah'a ki, ne kadar büyük olursa olsun 
hiçbir şey karşısında âciz kalmayan ve ne kadar ince 
ve zarif olursa olsun hiçbir şeyi gözden kaçırmayan 
kudretiyle, peygamberi Muhammed –Allah'ın salâtı 
ona ve Âline (Ehl-i Beytine) olsun– ile eski ümmetlere ve 
geçmiş asırlara değil, bize lütufta bulundu. Böylece 
bizi ümmetlerin sonuncusu kıldı; inkârcılara karşı 
bizi tanıklar yaptı ve nimetiyle, az olanlar karşısında 
sayımızı çoğalttı.

Allah'ım! O hâlde, vahyinin emini, yaratıklarının 
seçkini, kullarının arasından seçip beğendiğin, rah-
met imamı, hayır önderi ve bereket anahtarı olan 
Muhammed'e salât eyle (derecesini yücelt). Nasıl ki 
o, kendini senin işin için adadı; bedenini senin uğ-
runa eziyetlere maruz bıraktı; (insanları) sana doğ-
ru çağırırken yakınlarıyla açıkça çelişti; senin rızan
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اْألَْدنَْيَن  َأْقَصي  َو  َرِحَمُه،  ٔديِنَك  ِإْحَيۤاِء  ٔفي  َقَطَع  َو  ُأْسَرَتُه، 
َو  َلَك،  اْسِتَجابَِتِهْم  َعٰلي  اْألَْقَصْيَن  َب  َقرَّ َو  ُجُحوِدِهْم،  َعٰلي 
َواٰلي ٔفيَك اْألَْبَعٔديَن، َو َعاٰدي ٔفيَك اْألَْقَرٔبنيَ، َو َأْدَأَب نَْفَسُه 
َشَغَلَها  َو  ِملَِّتَك،  ِإٰلي  َعۤاِء  بِالدُّ َأْتَعَبَها  َو  ِرَسالَِتَك،  َتْبٔليِغ  ٔفي 
َمَحلِّ  َو  اْلُغْرَبِة،  ِبَالِد  ِإٰلي  َهاَجَر  َو  َدْعَوِتَك،  ِألَْهِل  بِالنُّْصِح 
النَّْأِي َعْن َمْوِطِن َرْحِلِه، َو َمْوِضِع ِرْجِلِه، َو َمْسَقِط َرْأِسِه، َو 
َمْأَنِس نَْفِسِه، ِإَراَدًة ِمْنُه ِإلِْعَزاِز ٔديِنَك، َواْسِتْنَصاًرا َعٰلي َأْهِل 
اْلُكْفِر ِبَك، َحتَّي اْسَتـــــَتبَّ َلُه َما َحاَوَل ٔفي َأْعَدۤاِئَك، َواْسَتــــَتمَّ 
َو  بَِعْوِنَك،  ُمْسَتْفِتًحا  ِإلَْيِهْم  َفَنَهَد  َأْولِـــَيۤاِئَك،  ٔفي  َدبـَّــــَر  َما  َلُه 
َو  ِدَياِرِهْم،  ُعْقِر  ٔفي  َفَغَزاُهْم  بَِنْصِرَك،  َضْعِفِه  َعٰلي  ًيا  ُمَتَقوِّ
َهَجَم َعَلْيِهْم ٔفي ُبْحُبوَحِة َقَراِرِهْم، َحٕتي َظَهَر َأْمُرَك، َو َعَلْت 

َكِلَمُتَك، َو َلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن. 

َجنَِّتَك،  ِمْن  اْلُعْلَيا  َرَجِة  الدَّ ِإَلي  ٔفيَك  َكَدَح  ِبَما  َفاْرَفْعُه  َألٕلُهمَّ 
َحٕتي َال ُيَساٰوي ٔفي َمْنِزَلٍة، َو َال ُيَكاَفَأ ٔفي َمْرَتَبٍة، َو َال ُيَواِزَيُه
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uğruna kabilesiyle savaştı; dinini ihya etmek için ak-
rabalarıyla ilişkisini kesti; inkâr ettikleri için yakın 
olanları uzaklaştırdı; sana icabet ettikleri için uzak 
olanları yakınlaştırdı; senin yolunda en uzak kimse-
leri dost edindi; en yakın kimselere düşman kesildi; 
elçiliğini iletmek için kendini yordu; (insanları) di-
nine davet etmekle kendini nice zahmetlere soktu; 
uğraşı, davetine muhatap olanları öğütlemek oldu; 
dinini aziz kılmak, güçlendirmek ve sana karşı küfre 
sapanlara galebe çalmak amacıyla gurbet diyarları-
na; doğup büyüdüğü, yakınlarının bulunduğu, taşı-
nı, toprağını tanıdığı vatanından uzak yerlere göç etti 
(Medine'ye hicret). Nihayet, düşmanlara karşı elde 
etmek istediği başarıyı, dostların için öngördüğü 
sonucu tastamam elde etti. Senden medet umarak, 
güçsüz olduğu hâlde senin yardımınla güç kazana-
rak düşmanlarının üzerine yürüdü; evlerinin içinde 
onlarla savaştı; karargâhlarının tam ortasında onlara 
saldırdı. Derken, müşriklerin istememesine rağmen 
senin dinin aşikâr oldu, (tevhit) kelimen yüceldi.

Allah'ım! Senin yolunda çekmiş olduğu zahmetler 
karşısında onu cennetinin en yüce derecesine yük-
selt. Öyle ki, derece bakımından kimse onunla eşit 
olmasın; makam bakımından kimse ona denk olma-
sın; katında hiçbir mukarrep melek ve hiçbir mürsel
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اِهٔريَن،  ْفُه ٔفي َأْهِلِه الطَّ ٌب، َو َال نَِبيٌّ ُمْرَسٌل، َو َعرِّ َلَدْيَك َمَلٌك ُمَقرَّ
َيا  َوَعْدَتُه،  َما  َأَجلَّ  َفاَعِة  الشَّ ُحْسِن  ِمْن  اْلُمْؤِمٔنـَني،  ُامَِّتِه  َو 
ِمَن  ِبَأْضَعاِفَها  يَِّئاِت  السَّ َل  ُمَبدِّ َيا  اْلَقْوِل،  َواِفَي  َيا  اْلِعَدِة،  نَاِفَذ 

اْلَحَسَناِت، ِإنََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعٔظيِم. 
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peygamber onunla boy ölçüşemesin. Ve onu, terte-
miz Ehl-i Beyti ve mümin ümmeti hakkında kendi-
sine vadettiğin güzel (kabul edilen) şefaatin en yüce 
mertebesiyle tanıştır. Ey vaadi geçerli olan! Ey sözüne 
vefa eden! Ey kötülükleri kat kat fazlasıyla iyiliklere 
dönüştüren (yüce Allah)! Hiç kuşkusuz, sen büyük 
lütuf sahibisin.
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٣- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ٍب  َالِة َعٰلى َحَمَلِة اْلَعْرِش َو ُكلِّ َمَلٍك ُمَقرَّ ِفى الصَّ

َألٕلُهمَّ َو َحَمَلُة َعْرِشَك الَّٔذيَن َال َيْفُتُروَن ِمْن َتْسٔبيِحَك، َو َال 
َيْسَأُموَن ِمْن َتْقٔديِسَك، َو َال َيْسَتْحِسُروَن ِمْن ِعَباَدِتَك، َو َال 
ُيْؤِثُروَن التَّْقٔصـَري َعَلي اْلِجدِّ ٔفي َأْمِرَك، َو َال َيْغُفُلوَن َعِن اْلَوَلِه 
اِخُص الَّٔذي َيْنَتِظُر ِمْنَك  وِر، الشَّ ِإلَْيَك، َو ِإْسَرافيُل َصاِحُب الصُّ
اْإلِْذَن، َو ُحُلوَل اْألَْمِر، َفُيَنبُِّه بِالنَّْفَخِة َصْرٰعي َرَهۤاِئِن اْلُقُبوِر، 
َطاَعِتَك،  ِمْن  ٔفيِع  الرَّ َواْلَمَكاِن  ِعْنَدَك،  اْلَجاِه  ُذو  ٔميَكۤأئيُل  َو 
َسَماَواِتَك،  َأْهِل  ٔفي  اْلُمَطاُع  َوْحِيَك،  َعٰلي  اْألَٔمُني  ِجْبٔريُل  َو 
َعٰلي  ُهَو  الَّٔذي  وُح  َوالرُّ ِعْنَدَك،  ُب  اْلُمَقرَّ َلَدْيَك،  اْلَمٔكُني 
وُح الَّٔذي ُهَو ِمْن َأْمِرَك، َفَصلِّ َعَلْيِهْم،  َمَالِۤئَكِة اْلُحُجِب، َوالرُّ
َسَماَواِتَك، اِن  ُسكَّ ِمْن  ُدونِِهْم،  ِمْن  الَّٔذيَن  اْلَمَالِۤئَكِة  َعَلي  َو 
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3- Arş'ı Taşıyan ve Tüm Mukarrep 
Meleklere Salât İle İlgili Duası

Allah'ım! Seni tenzih etmekten bıkmayan, seni kutsa-
maktan usanmayan, sana ibadet etmekten yorulma-
yan, emrini imtisalde ciddiyetle çalışıp ihmalkârlık 
etmeyen, sana olan iştiyaklarından asla gaflete düş-
meyen Arş'ının taşıyıcılarına; kirpik kırpmadan iz-
ninin ve emrinin gelmesini bekleyen, (emrin gelince 
de) Sur'a üfleyerek kabir rehinleri olan baygınları 
ayıltacak Sur sahibi İsrafil'e; indinde şan şeref sa-
hibi olan, sana itaat ederek yüksek bir yere ulaşan 
Mikail'e; vahyinin emini, gökler ehlinin yanında 
kendisine itaat edilen, nezdinde saygın olan, katın-
da mukarrep (yakınlaştırılmış) olan Cebrail'e; per-
deler meleklerine müvekkel olan Ruh'a (bir melek) 
ve senin emrinden olan Ruh'a salât eyle. Onlara da, 
onlardan alttaki, göklerinin sakinleri, mesajlarını
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َوَأْهِل اْألََماَنِة َعٰلي ِرَساَالِتَك، َوالَّٔذيَن َال َتْدُخُلُهْم َسْأَمٌة ِمْن 
ُدُؤوٍب، َو َالۤ ِإْعياٌء ِمْن لُُغوٍب، َو َال ُفُتوٌر، َو َال َتْشَغُلُهْم َعْن 
َهَواُت، َو َال َيْقَطُعُهْم َعْن َتْعٔظيِمَك َسْهُو اْلَغَفَالِت،  َتْسٔبيِحَك الشَّ
اْألَْذَقاِن  النََّواِكُس  ِإلَْيَك،  النََّظَر  َيُروُموَن  َفَال  اْألَْبَصاِر  ُع  اْلُخشَّ
الَّٔذيَن َقْد َطاَلْت َرْغَبُتُهْم ٔفيَما َلَدْيَك، اْلُمْسَتْهَتُروَن ِبِذْكِر آَالِۤئَك، 
َواْلُمَتَواِضُعوَن ُدوَن َعَظَمِتَك َو َجَالِل ِكْبِرَيۤاِئَك، َوالَّٔذيَن َيُقوُلوَن 
ِإَذا َنَظُرۤوا ِإٰلي َجَهنََّم َتْزِفُر َعٰلي َأْهِل َمْعِصَيِتَك: ُسْبَحاَنَك َما 

َعَبْدنَاَك َحقَّ ِعَباَدِتَك. 

ْلَفِة  ْوَحانِئَّني ِمْن َمَالِۤئَكِتَك، َو َأْهِل الزُّ َفَصلِّ َعَلْيِهْم، َو َعَلي الرَّ
اِل اْلَغْيِب ِإٰلي ُرُسِلَك، َواْلُمْؤَتَمٔنـَني َعٰلي َوْحِيَك،  ِعْنَدَك، َو ُحمَّ
َأْغَنْيَتُهْم  َو  لَِنْفِسَك،  اْخَتَصْصَتُهْم  الَّٔذيَن  اْلَمَالِۤئَكِة  َقَبۤاِئِل  َو 
َأْطَباِق  ُبُطوَن  َأْسَكْنَتُهْم  َو  بَِتْقٔديِسَك،  َراِب  َوالشَّ َعاِم  الطَّ َعِن 
َسَماَواِتَك، َوالَّٔذيَن َعٰلۤي َأْرَجۤاِئَهۤا ِإَذا َنَزَل اْألَْمُر بَِتَماِم َوْعِدَك، 
َزْجِرِه ِبَصْوِت  َوالَّٔذي  َحاِب،  السَّ َزَواِجِر  َو  اْلَمَطِر،  اِن  ُخزَّ َو 
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iletmekte güvenilir olan, çalışmaktan bıkkınlık duy-
mayan, zor işlerden yorulup yılmayan, nefsanî istek-
leri kendilerini seni tenzih etmekten alıkoymayan, 
gafletler unutkanlığıyla seni ululamaktan geri kal-
mayan, yere bakan gözleriyle sana doğru bakmaya 
kastetmeyen, çenelerini aşağı indirmiş, katındakine 
büyük rağbet duyan, nimetlerini anmaya aşırı dere-
cede düşkün olan, azametin ve büyüklüğünün yüce-
liği karşısında alçalan, günah ehline karşı cehenne-
min uğultusunu görünce; "Her türlü eksiklikten mü-
nezzehsin sen! Sana hakkıyla ibadet etmedik." diyen 
meleklerine de (salât eyle).

Bütün bunlara salât ettiğin gibi, rahmet meleklerine; 
katında yakınlık sahibi olanlara; gaybı peygamberle-
rine taşıyanlara; vahyinin eminleri olanlara; kendin 
için ayırdığın, kutsamanla kendilerini yiyip içmek-
ten müstağni kıldığın ve gök tabakalarının aralarına 
yerleştirdiğin melekler kabilelerine; vaadinin sona 
erdiğine dair emrin indiğinde (kıyamet koptuğun-
da) göklerin uçlarına dizilecek olanlara; yağmur 
hazinelerinin bekçilerine; bulutları sürenlere; (bu-
lutları) sürmesiyle gök gürültülerinin duyulmasına,
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َحاِب الَْتَمَعْت  ُعوِد، َو ِإَذا َسَبَحْت ِبِه َحٔفيَفُة السَّ ُيْسَمُع َزَجُل الرُّ
َصَواِعُق الُْبُروِق، َو ُمَشيِِّعي الثَّْلِج َوالَْبَرِد، َواْلَهاِبٔطَني َمَع َقْطِر 
َواْلُمَوكَّٔلـَني  َياِح،  الرِّ َخَزۤاِئِن  َعٰلي  اِم  َواْلُقوَّ َنَزَل،  ِإَذا  اْلَمَطِر 
َما  َوَكْيَل  اْلِمَياِه،  َمَثأقيَل  ْفَتُهْم  َعرَّ َوالَّٔذيَن  َتُزوُل،  َفَال  بِاْلِجَباِل 
َتْحٔويِه َلَواِعُج اْألَْمَطاِر َو َعَواِلُجَها، َو ُرُسِلَك ِمَن اْلَمَالِۤئَكِة ِإٰلي 
َخۤاِء،  َأْهِل اْألَْرِض ِبَمْكُروِه َما َيْنِزُل ِمَن الَْبَالِۤء، َو ُمْحُبوِب الرَّ
َفَرِة اْلِكَراِم الَْبَرَرِة، َواْلَحَفَظِة اْلِكَراِم اْلَكاِتٔبَني، َو َمَلِك اْلَمْوِت  َوالسَّ
ۤاِئٔفـَني  َو َأْعَواِنِه، َو ُمْنَكٍر َو َنٔكٍري َو ُروَماَن َفتَّاِن اْلُقُبوِر، َوالطَّ
بِالَْبْيِت اْلَمْعُموِر، َو َماِلٍك، َواْلَخَزَنِة، َو ِرْضَواَن، َو َسَدَنِة اْلِجَناِن، 
َوالَّٔذيَن ﴿ َال َيْعُصوَن الـٕلَه َمۤا َأَمَرُهْم َو َيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَنَال َيْعُصوَن الـٕلَه َمۤا َأَمَرُهْم َو َيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾، 
اِر﴾  اِرَسَالٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبي الدَّ َوالَّٔذيَن َيُقوُلوَن ﴿ َسَالٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبي الدَّ
بَانَِيِة الَّٔذيَن ِإَذا ٔقيَل لَُهْم: ﴿ ُخُذوُه َفُغلُّوُهُخُذوُه َفُغلُّوُه * ُثمَّ اْلَجٔحيَم ُثمَّ اْلَجٔحيَم  َوالزَّ
َصلُّوُهَصلُّوُه﴾، اْبَتَدُروُه ِسَراًعا َو َلْم ُيْنِظُروُه، َو َمْن َأْوَهْمَنا ِذْكَرُه، َو َلْم 
اِن اْلَهَوۤاِء َواْألَْرِض نَْعَلْم َمَكاَنُه ِمْنَك، َو ِبَأيِّ َأْمٍر َوكَّْلَتُه، َو ُسكَّ
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birikmiş bulutları yüzdürmekle şimşeklerin çakma-
sına vesile olan meleğe; kar ve doluyu uğurlayanla-
ra; yağmur damlalarıyla birlikte inenlere; rüzgârların 
hazineleriyle ilgilenenlere; yerinden oynamasın diye 
dağları tutmakla görevli olanlara; suların ölçüleri, 
şiddetli ve sağanak yağmurların ölçeğiyle tanıştır-
dıklarına; istenmeyen belâlarla veya sevilen bollukla 
yeryüzüne gönderdiğin meleklerine; çok kıymetli, 
iyilik sever elçilerine; çok değerli, (amelleri) yazan 
koruyuculara; ölüm meleği ve yardımcılarına; (ka-
bir sorgulayıcıları) Münker ve Nekir'e; kabir ehlini 
sınava tâbi tutan Ruman'a; Beyt-i Mamur etrafında 
tavaf edenlere; Malik'e ve (cehennem) bekçilerine; 
Rızvan'a ve cennetlerin hizmetçilerine; "Allah'ın ken-
dilerine emrettiği hususlarda ona isyan etmeyen ve 
kendilerine emredileni yapan" (Tahrim, 6) meleklere; 
(cennet ehline;) "Selâm size, sabrettiğiniz için; (dünya) 
yurdun(un) sonu ne güzel!" (Ra'd, 24) diyenlere; ken-
dilerine; "Tutun onu! Derhâl bağlayın onu! Sonra ce-
henneme atın onu!" (Hâkka, 30-31) dendiği zaman bek-
letmeden hemen emri yerine getiren zebanîlere; an-
madığımız, katındaki yerini, ne işle memur kıldığını 
bilmediğimiz diğerlerine; havadakilere, yerdekilere, 
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َواْلَمۤاِء، َو َمْن ِمْنُهْم َعَلي اْلَخْلِق، َفَصلِّ َعَلْيِهْم َيْوَم َتْأِتي ُكلُّ 
نَْفٍس َمَعَها َسۤاِئٌق َو َشٔهيٌد، َو َصلِّ َعَلْيِهْم َصَالًة َتٔزيُدُهْم َكَراَمًة 

َعٰلي َكَراَمِتِهْم، َو َطَهاَرًة َعٰلي َطَهاَرِتِهْم. 

َألٕلُهمَّ َو ِإَذا َصلَّْيَت َعٰلي َمَالِۤئَكِتَك َو ُرُسِلَك، َو بَلَّْغَتُهْم َصَالَتَنا 
َعَلْيِهْم، َفَصلِّ َعَلْيِهْم ِبَما َفَتْحَت لََنا ِمْن ُحْسِن اْلَقْوِل ٔفيِهْم، ِإنََّك 

َجَواٌد َكٔرٌمي. 
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sudakilere ve yaratıklar üzerindeki denetleyicile-
re, bütün bunlara her nefsin bir sürücü (melek) ve 
bir tanık (melek) eşliğinde geleceği gün salât eyle. 
Şereflerine şeref katacak, temizliklerini artıracak bir 
salâtla onlara salât eyle.

Allah'ım! Meleklerine ve elçilerine salât ettiğin, bizim 
salâtımızı da onlara ilettiğin zaman, senden gelen ba-
şarıyla onları güzellikle anmamızdan dolayı bize de 
salât eyle. Hiç kuşkusuz, sen çok cömertsin; üstün 
kerem sahibisin.
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٤- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِقيِهْم  ُسِل َو ُمَصدِّ َالِة َعٰلى َأْتَباِع الرُّ ِفى الصَّ

ُقوُهْم ِمْن َأْهِل اْألَْرِض بِاْلَغْيِب،  ُسِل، َو ُمَصدِّ َألٕلُهمَّ َو َأْتباُع الرُّ
ِإَلي  َواْإلِْشِتَياِق  بِالتَّْكٔذيِب،  لَُهْم  اْلُمَعاِنٔديَن  ُمَعارَضِة  ِعْنَد 
اْلُمْرَسٔلَني ِبَحَقۤاِئِق أإلميَاِن، ٔفي ُكلِّ َدْهٍر َو َزَماٍن َأْرَسْلَت ٔفيِه 
ٍد َصلَّي  َرُسوًال، َو َأَقْمَت ألَِْهِلِه َدٔليًال، ِمْن َلُدْن آَدَم ِإٰلي ُمَحمَّ
َعٰلي  التَُّقي،  َأْهِل  َقاَدِة  َو  اْلُهَدي،  ِة  َأِئمَّ ِمْن  آِلِه،  َو  َعَلْيِه  الـٕلُه 

َالُم، َفاْذُكْرُهْم ِمْنَك ِبَمْغِفَرٍة َو ِرْضَواٍن.  َجٔميِعِهُم السَّ

َحاَبَة،  الصَّ َأْحَسُنوا  الَّٔذيَن  ًة  َخاصَّ ٍد،  ُمَحمَّ َأْصحاُب  َو  َألٕلُهمَّ 
َوالَّٔذيَن َأْبَلُوا الَْبَالَۤء اْلَحَسَن ٔفي َنْصِرِه، َو َكانَُفوُه، َو َأْسَرُعۤوا ِإٰلي 
ِوَفاَدِتِه، َو َسابَُقۤوا ِإٰلي َدْعَوِتِه، َواْسَتَجاُبوا َلُه، َحْيُث َأْسَمَعُهْم 
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4- Peygamberlere Tâbi Olan ve Onları 
Tasdik Edenlere Salâtını İçeren Duası

Allah'ım! Yeryüzü ehlinden peygamberlere tâbi 
olanları; düşmanlar yalanlamalarıyla peygamber-
lere karşı çıktıkları zaman peygamberleri gıyaben 
(kalben) doğrulayanları; imanın hakikatleriyle onla-
ra gönül verenleri; Adem'den Muhammed'e –Allah'ın 
salât ve selâmı ona ve soyuna olsun– kadar her asır ve   za-
manda o asrın insanları için delil olarak gönderdiğin 
hidayet imamlarına, takva ehlinin önderlerine –hep-
sine selâm olsun– uyanları kendinden bir mağfiret ve 
rızvanla an.

Allah'ım! Özellikle de Muhammed'in ashabının, 
sahabîliği bilip hakkını eda edenlerin, ona yardım-
da güzel bir imtihan verenlerin, onu destekleyip 
himaye edenlerin, koşarak elçiliğine inananların, 
davetini kabulde yarışıp öne geçenlerin, Rabbinin 
mesajlarını duyururken kendisine icabet edenlerin; 
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َة ِرَساَالِتِه، َو َفاَرُقوا اْألَْزَواَج َواْألَْوَالَد ٔفي ِإْظَهاِر َكِلَمِتِه،  ُحجَّ
َو  ِبِه،  َواْنَتَصُروا  ِتِه،  نُُبوَّ َتْثٔبيِت  ٔفي  َواْألَْبَنۤاَء  بَـــۤاَء  اْالٰ َقاَتُلوا  َو 
َمْن َكاُنوا ُمْنَطٔويَن َعٰلي َمَحبَِّتِه، َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر ٔفي 
َواْنَتَفْت  بُِعْرَوِتِه،  َتَعلَُّقوا  ِإْذ  اْلَعَشۤاِئُر  َهَجَرْتُهُم  َوالَّٔذيَن  ِتِه،  َمَودَّ
ِمْنُهُم اْلَقَرابَاُت ِإْذ َسَكُنوا ٔفي ِظلِّ َقَرابَِتِه، َفَال َتْنَس لَُهُم الـٕلُهمَّ 
َما َتَرُكوا َلَك َو ٔفيَك، َو َأْرِضِهْم ِمْن ِرْضَواِنَك، َو ِبَما َحاُشوا 
اْلَخْلَق َعَلْيَك، َو َكاُنوا َمَع َرُسوِلَك ُدَعاًة َلَك ِإلَْيَك، َواْشُكْرُهْم 
َعٰلي َهْجِرِهْم ٔفيَك ِدَياَر َقْوِمِهْم، َو ُخُروِجِهْم ِمْن َسَعِة اْلَمعاِش 

ِإٰلي ٔضيِقِه، َو َمْن َكثَّْرَت ٔفي ِإْعَزاِز ٔديِنَك ِمْن َمْظُلوِمِهْم. 

َألٕلُهمَّ َو َأْوِصْل ِإَلي التَّابِٔعــَني لَــــُهْم ِبِإْحَساٍن، الَّٔذيَن َيُقوُلوَن: ﴿ َربََّنا َربََّنا 
ميَاِن﴾ َخْيَر َجَزۤاِئَك، الَّٔذيَن  ميَاِناْغِفْر لََنا َو ِإلِْخَوانَِنا الَّٔذيَن َسَبُقونَا بِاْإلٔ اْغِفْر لََنا َو ِإلِْخَوانَِنا الَّٔذيَن َسَبُقونَا بِاْإلٔ
ْوا ِوْجَهَتُهْم، َو َمَضْوا َعٰلي َشاِكَلِتِهْم، َلْم  َقَصُدوا َسْمَتُهْم، َو َتَحرَّ
َيْثِنِهْم َرْيٌب ٔفي َبٔصَريِتِهْم، َو َلْم َيْخَتِلْجُهْم َشكٌّ ٔفي َقْفِو آثاِرِهْم، 
َواْالِْئِتَماِم بِِهَداَيِة َمَناِرِهْم، ُمَكانِٔفيـَن َو ُمَواِزٔريَن لَُهْم، َئديُنوَن
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dâvâsı uğruna eşleri ve çocuklarından ayrılanların, 
nübüvvetini sağlamlaştırmak için babaları ve oğul-
larıyla savaşıp onun bereketiyle zafere ulaşanların, 
gönüllerinde onun sevgisini besleyerek bu sevgiyle 
asla zarara uğramayacak bir ticaret umanların, onun 
kulpuna yapışınca kabilelerinden dışlananların, ona 
yakınlık gölgesinde yer alınca akrabalıklarından çı-
karılanların, Allah'ım, bunların senin için ve senin 
yolunda kaybettiklerini unutma. İnsanları senin (di-
ninin) etrafında topladıkları, Resulünle birlikte sana 
davet ettikleri için hoşnutluğunla onları hoşnut et. 
Senin yolunda kavimlerinin memleketini terk ettik-
leri, geçim bolluğunu bırakıp geçim darlığına katlan-
dıkları için onları ve dinini yüceltmek için sayılarını 
çoğalttığın mazlumları mükâfatlandır.

Allah'ım! Onları (ashabı) güzellikle izleyip; "Rabbi-
miz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi 
bağışla." (Haşr, 10) diyen; onların yolunda yürüyen, 
onların yöneldiği yöne yönelen; onların mizaç ve 
meşreplerine göre hareket eden, hiçbir şüphe kendi-
lerini onların basiretlerinden (inançlarından) geri çevi-
remeyen; onların izinde yürümekte, hidayet meşale-
lerine uymakta kuşkuya düşmeyen; onlara yardım 
eden; dinlerini din edinen; hidayetleriyle hidayet
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ِبٔديِنِهْم، َو َيْهَتُدوَن بَِهْدِيِهْم، َيتَِّفُقوَن َعَلْيِهْم، َو َال َيتَِّهُمونَُهْم ٔفيَمۤا 
ْوا ِإلَْيِهْم.  َأدَّ

يِن، َو َعٰلي  َألٕلُهمَّ َو َصلِّ َعَلي التَّابِٔعـَني ِمْن َيْوِمَنا ٰهَذۤا ِإٰلي َيْوِم الدّٔ
َأْزَواِجِهْم، َو َعٰلي ُذرِّ يَّاِتِهْم، َو َعٰلي َمْن َأَطاَعَك ِمْنُهْم، َصَالًة 
َتْعِصُمُهْم بَِها ِمْن َمْعِصَيِتَك، َو َتْفَسُح لَُهْم ٔفي ِرَياِض َجنَِّتَك، َو 
ْيَطاِن، َو ُتٔعيُنُهْم بَِها َعٰلي َما اْسَتَعاُنوَك  َتْمَنُعُهْم بَِها ِمْن َكْيِد الشَّ
، َو َتٔقيِهْم َطَواِرَق اللَّْيِل َوالنََّهاِر، ِإالَّ َطاِرًقا َيْطُرُق  َعَلْيِه ِمْن ِبرٍّ
َمِع  َوالطَّ َلَك،  َجۤاِء  الرَّ ُحْسِن  اْعِتَقاِد  َعَلي  بَِها  َتْبَعُثُهْم  َو  ِبَخْيٍر، 
ُهْم  ٔفيَما ِعْنَدَك، َو َتْرِك التُّْهَمِة ٔفيَما َتْحٔويِه َأْيِدي اْلِعَباِد، لَِتُردَّ
َدُهْم ٔفي َسَعِة اْلَعاِجِل،  ْهَبِة ِمْنَك، َو ُتَزهِّ ْغَبِة ِإلَْيَك، َوالرَّ ِإَلي الرَّ
اْلَمْوِت،  بَْعَد  ِلَما  َواْإلِْسِتْعَداَد  ِلْآلِجِل،  اْلَعَمَل  ِإلَْيِهُم  ُتَحبَِّب  َو 
َن َعَلْيِهْم ُكلَّ َكْرٍب َيِحلُّ بِِهْم َيْوَم ُخُروِج اْألَْنُفِس ِمْن  َو ُتَهوِّ
ا َتَقُع ِبِه اْلِفْتَنُة ِمْن َمْحُذوَراِتَها، َو َكبَِّة النَّاِر،  َأْبَدانَِها، َو ُتَعاِفَيُهْم ِممَّ
َو ُطوِل اْلُخُلوِد ٔفيَها، َو ُتَصيَِّرُهْم ِإٰلي َأْمٍن ِمْن َمٔقيِل اْلُمتَّٔقـَني. 
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bulan; onlarla ittifak içinde olan; onları (Peygam-
ber'den) kendilerine ilettiklerinde itham etmeyen tâ-
biîne de en iyi ödülünü ver.

Allah'ım! Günümüzden kıyamet gününe kadar gelip 
geçecek olan tâbiîne, onların eşlerine ve soylarına, iç-
lerinden sana itaat edenlere salât eyle. Öyle bir salât 
ki, onunla onları sana karşı gelmekten koruyasın; 
cennet bahçelerinde yerlerini genişletesin; Şeytan'ın 
tuzağına düşmelerine engel olasın; senden medet 
umdukları iyi işlerde kendilerine yardımcı olasın; 
onları, ansızın hayırlı bir haberle kapıyı çalan hadi-
selerin dışında, gece gündüz demeyip beklenmedik 
bir zamanda baskın yapan felâketlerden koruyasın; 
onları rahmetine ümitli olmaya, katındakini arzu et-
meye, kulların elindeki şeyler hususunda kötü yar-
gılı olmamaya sürükleyesin. Böylece de onları sana 
rağbet etmeye ve senden korkmaya yöneltesin; dün-
ya hayatına aldırışsız kılasın; onlara ahiret için çalış-
mayı, ölümden sonrası için hazırlanmayı sevdiresin; 
canların bedenlerden çıkacağı gün karşılaşacakları 
her zorluğu onlara kolaylaştırasın; onları korkunç 
fitnelerin meydana getireceği durumlardan, cehen-
nemin kavurucu ateşinden, orada sürekli kalmaktan 
kurtarasın; onları takva ehlinin güvenli dinlenme 
yerlerine (cennete) yerleştiresin.
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٥- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ِلَنْفِسِه َو ألَِْهِل َوَالَيِتِه
آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َعَظَمِتِه،  َعَجۤاِئُب  َتْنَقٔضي  َال  َمْن  َيا 

َواْحُجْبَنا َعِن اْإلِْلَحاِد ٔفي َعَظَمِتَك. 
ٍد َو آِلِه، َو َأْعِتْق  ُة ُمْلِكِه، َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ َو َيا َمْن َال َتْنَتٔهي ُمدَّ

ِرَقابَنا ِمْن نَِقَمِتَك. 
آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َرْحَمِتِه،  َخَزۤاِئُن  َتْفٰني  َال  َمْن  َيا  َو 

َواْجَعْل لََنا َنٔصيًبا ٔفي َرْحَمِتَك. 
ٍد َو آِلِه،  َو َيا َمْن َتْنَقِطُع ُدوَن ُرْؤَيِتِه اْألَْبَصاُر، َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ

َو َأْدنَِنۤا ِإٰلي ُقْرِبَك. 

ٍد َو آِلِه، َو َيا َمْن َتْصُغُر ِعْنَد َخَطِرِه اْألَْخَطاُر، َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
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5- Kendisi ve Velâyetine İnanan Dostları 
Hakkındaki Duası

Ey azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen 
(yüce Allah)! Muhammed ve Âline (Ehl-i Beytine) 
salât eyle ve bizi azametin hakkında eğriliğe sap-
maktan koru.

Ey saltanatının süresi sona ermeyen (yüce Allah)! 
Muhammed ve Âline salât eyle ve boyunlarımızı 
ceza ve ukubetinden azat et.

Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen (yüce Allah)! 
Muhammed ve Âline salât eyle ve rahmetinden bi-
zim için de bir pay ayır.

Ey gözlerin görmekten âciz olduğu (yüce Allah)! 
Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi kurbuna (ya-
kınlığına) yaklaştır.

Ey mertebesi yanında diğer bütün mertebeler küçük
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ْمَنا َعَلْيَك.  َو َكرِّ

ٍد َو آِلِه  َو َيا َمْن َتْظَهُر ِعْنَدُه َبَواِطُن اْألَْخَباِر، َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو َال َتْفَضْحنا َلَدْيَك. 

َألٕلُهمَّ َأْغِنَنا َعْن ِهَبِة اْلَوهَّأبنيَ بِِهَبِتَك، َواْكِفنا َوْحَشَة اْلَقاِطٔعنيَ 
ِبِصَلِتَك، َحٕتي َال َنْرَغَب ِإٰلي َأَحٍد َمَع َبْذِلَك، َو َال َنْسَتْوِحَش 

ِمْن َأَحٍد َمَع فْضِلَك. 

ٍد َو آِلِه ، َو ِكْد لََنا، َو َال َتِكْد َعَلْينا،  َألٕلُهمَّ َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َواْمُكْر لََنا، َو َال َتْمُكْر بَِنا، َو َأِدْل لََنا َو َال ُتِدْل ِمنَّا. 

ٍد َو آِلِه، َو ِقَنا ِمْنَك، َواْحَفْظَنا ِبَك، َواْهِدنَۤا  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِإلَْيَك، َو َال ُتَباِعْدنَا َعْنَك، ِإنَّ َمْن َتِقِه َيْسَلْم، َو َمْن َتْهِدِه َيْعَلْم، 

ْبُه ِإلَْيَك َيْغَنْم. َو َمْن ُتَقرِّ

َماِن، َو َشرَّ  ٍد َو آِلِه، َواْكِفَنا َحدَّ َنَوۤاِئِب الزَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْلَطاِن.  ْيَطاِن، َو َمَراَرَة َصْوَلِة السُّ َمَصۤاِئِد الشَّ
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kalan (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât eyle 
ve bizi katında değerli kıl.

Ey haberlerin içyüzü indinde aşikâr olan (yüce Al-
lah)! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi yanında 
rüsva etme.

Allah'ım! Bağışınla bizi, bağışta bulunanların bağış-
larından müstağni kıl; ilişkilerini keserek bizi yalnız-
lığa itenlere karşı ihsan ve ikramınla bize yet ki, senin 
bağışınla başka hiçbir kimseye rağbet etmeyelim ve 
senin lütuf ve fazlınla hiçbir kimsenin uzaklaşmasıy-
la yalnızlık hissetmeyelim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizim 
aleyhimize değil, lehimize plân düzenle; zararımıza 
değil, yararımıza tuzak kur; bizi muzaffer kıl, bize 
karşı (kimseyi) zafere ulaştırma.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi ken-
dinden koru; bizi kendinle koru; bizi kendine doğ-
ru hidayet et; bizi kendinden uzaklaştırma. Çünkü 
senin koruduğun, daima esenlik içinde olur; hidayet 
ettiğin, bilir; kendine yakınlaştırdığın, büyük bir ka-
zanç elde eder.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi za-
manın acımasız felâketlerine, Şeytan'ın kötü tuzakla-
rına, sultanın acı saldırısına karşı koru.
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ٍد  ِتَك، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ َألٕلُهمَّ ِإنََّما َيْكَتٔفي اْلُمْكَتُفوَن بَِفْضِل ُقوَّ
َو آِلِه َواْكِفَنا، َو ِإنََّما ُيْعِطي اْلُمْعُطوَن ِمْن َفْضِل ِجَدِتَك، َفَصلِّ 
بُِنوِر  اْلُمْهَتُدوَن  َيْهَتِدي  ِإنَّما  َو  َأْعِطنا،  َو  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعلي 

ٍد َو آِلِه َواْهِدنَا.  َوْجِهَك، َفَصلِّ َعلي ُمَحمَّ
َمْن  َو  اْلَخاِذٔلَني،  ِخْذَالُن  َيْضُرْرُه  َلْم  َوالَْيَت  َمْن  ِإنََّك  َألٕلُهمَّ 
َأْعَطْيَت َلْم َيْنُقْصُه َمْنُع اْلَمانِٔعَني، َو َمْن َهَدْيَت َلْم ُيْغِوِه ِإْضَالُل 
َك ِمْن ِعَباِدَك، َو  ٍد َو آِلِه، َواْمَنْعَنا بِِعزِّ َني، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ اْلُمِضلّٔ
َأْغِنَنا َعْن َغْيِرَك ِبِإْرَفاِدَك، َواْسُلْك بَِنا َسٔبيَل اْلَحقِّ ِبِإْرَشاِدَك. 
ٍد َو آِلِه، َواْجَعْل َسَالَمَة ُقُلوبَِنا ٔفي ِذْكِر  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي َمَحمَّ
َعَظَمِتَك، َو َفراَغ َأْبَدانَِنا ٔفي ُشْكِر نِْعَمِتَك، َواْنِطَالَق َأْلِسَنِتَنا ٔفي 

َوْصِف ِمنَِّتَك. 

أعَني  الدَّ ُدَعاِتَك  ِمْن  َواْجَعْلَنا  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
نيَ  اْلَخاصّٔ ِتَك  َخاصَّ ِمْن  َو  َعَلْيَك،  الّٔـَني  الدَّ ُهَداِتَك  َو  ِإلَْيَك، 

اِحٔمَني.  َلَدْيَك، َيۤا َأْرَحَم الرَّ
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Allah'ım! Yetinenler, senin gücünün fazlıyla yetinir-
ler. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bize 
yet. Bağışta bulunanlar, senin bağışının fazlasıyla 
bağışta bulunurlar. O hâlde, Muhammed ve Âline 
salât eyle ve bize bağışta bulun. Hidayet bulanlar, 
senin yüzünün nuruyla hidayet bulurlar. O hâlde, 
Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi (doğru yolu-
na) hidayet et.

Allah'ım! Sen kime yardım ettiysen, artık kimse onu 
zelil ve hor edemez. Kime verdiysen, artık kimse 
ondan bir şey eksiltemez. Kimi doğru yola hidayet 
ettiysen, artık kimse onu şaşırtamaz, saptıramaz. O 
hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve izzetinle 
bizi kullarından (gelecek zararlardan) koru; yardı-
mınla bizi senden başkasından müstağni kıl; yol gös-
termenle bizi hak yolda yürüt.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kalp-
lerimizin selâmetini azametini anmakta, bedenleri-
mizin rahatını nimetlerine şükretmekte karar kıl ve 
dillerimizi minnettar kaldığımız iyiliklerini anlat-
mak için aç.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi sana 
doğru çağıran davetçilerden, sana doğru kılavuzluk 
eden hidayetçilerden et; katında özel bir yeri olan 
kullarından kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
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٦- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

َباِح َواْلَمَسۤاِء  ِعْنَد الصَّ

ِتِه، َو َميََّز بَْيَنُهَما بُِقْدَرِتِه،  اَْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنَّهاَر بُِقوَّ
ا َمْحُدوًدا، َو َأَمًدا َمْمُدوًدا، ُيولِـــــُج  َوَجَعَل ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما َحدًّ
بَِتْقٔديٍر  ٔفيِه،  َصاِحَبُه  ُيولِـــــُج  َو  َصاِحِبِه،  ٔفي  ِمْنُهَما  َواِحٍد  ُكلَّ 
ِمْنُه لِْلِعَباِد ٔفيَما َيْغُذوُهْم ِبِه، َو ُيْنِشُئُهْم َعَلْيِه، َفَخَلَق لَُهُم اللَّْيَل 
لَِيْسُكُنوا ٔفيِه ِمْن َحَرَكاِت التََّعِب، َو نََهَضاِت النََّصِب، َو َجَعَلُه 
َجَماًما  لَُهْم  ٰذِلَك  َفَيُكوَن  َمَناِمِه،  َو  َراَحِتِه  ِمْن  لَِيْلَبُسوا  لَِباًسا 
ُمْبِصًرا  النََّهاَر  لَُهُم  َخَلَق  َو  َشْهَوًة،  َو  ًة  َلذَّ ِبِه  لَِيَناُلوا  َو  ًة،  ُقوَّ َو 
لَِيْبَتُغوا ٔفيِه ِمْن َفْضِلِه، َو لَِيَتَسبَّــُبۤوا ِإٰلي ِرْزِقِه، َو َيْسَرُحوا ٔفي 
َأْرِضِه، َطَلًبا ِلَما ٔفيِه نَْيُل اْلَعاِجِل ِمْن ُدْنياُهْم، َو َدَرُك اْآلِجِل 
َو َأْخَباَرُهْم،  َيْبُلو  َو  َشْأنَُهْم،  ُيْصِلُح  ٰذِلَك  ِبُكلِّ  ُأْخَريُهْم،  ٔفي 



Sabah  ve  Ak şam Vak i t l e r i nde  (6)

141

6- Sabah ve Akşam Vakitlerinde 
Okuduğu Dua

Hamd Allah'a ki, gücüyle gece ve gündüzü yarattı; 
kudretiyle aralarında ayrıcalık koydu; her biri için 
belli bir sınır, belli bir süre tayin etti; geceyi gündü-
zün, gündüzü de gecenin içine sokar. Kullarının bes-
lenme ve gelişmesini sağlamak için onun bir plânıdır 
bu. Bu plânı gereği, yorucu hareketler ve meşakkatli 
işlerin ardından dinlenmeleri için geceyi yarattı; uyu-
yup dinlenerek güç ve enerji biriktirmeleri, ayrıca 
lezzet ve şehvetlerine ulaşmaları için onu bir örtü kıl-
dı. Gündüzü de onlar için aydınlık kıldı ki, Allah'ın 
fazlından nasiplerini arasınlar; rızkını elde etmek 
için çalışıp çabalasınlar; dünya ihtiyaçlarına ulaşıp 
ahiret mutluluğunu kazanmak için arzında dolaş-
sınlar. Böylece Allah, onların durumlarını düzeltir; 
onları imtihan eder; itaat zamanlarında, farzlarının
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َيْنُظُر َكْيَف ُهْم ٔفي َأْوَقاِت َطاَعِتِه، َو َمَناِزِل ُفُروِضِه، َو َمَواِقِع 
َأْحَكاِمِه ﴿ لَِيْجِزَي الَّٔذيَن َأَسۤاُءوا ِبَما َعِمُلوا َو َيْجِزَي الَّٔذيَن لَِيْجِزَي الَّٔذيَن َأَسۤاُءوا ِبَما َعِمُلوا َو َيْجِزَي الَّٔذيَن 

َأْحَسُنوا بِاْلُحْسٰنيَأْحَسُنوا بِاْلُحْسٰني﴾. 
َألٕلُهمَّ َفَلَك اْلَحْمُد َعٰلي َما َفَلْقَت لََنا ِمَن اْإلِْصَباِح، َو َمتَّْعَتَنا ِبِه 
ْرَتَنا ِمْن َمَطاِلِب اْألَْقَواِت، َو َوَقْيَتَنا ٔفيِه  ِمْن َضْوِء النََّهاِر، َو َبصَّ

ِمْن َطَواِرِق اآلَفاِت. 
َو  َسَماُؤَها  َلَك،  ِبُجْمَلِتَها  ُكلَُّها  اْألَْشَيۤاُء  َأْصَبَحِت  َو  َأْصَبْحنا 
ُكُه، َو  َأْرُضَها، َو َما بََثْثَت ٔفي ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما، َساِكُنُه َو ُمَتَحرِّ
ُمٔقيُمُه َو َشاِخُصُه، َو َما َعَال ِفي اْلَهَوۤاِء، َو َما َكنَّ َتْحَت الثََّري. 
َنا  َتُضمُّ َو  ُسْلَطاُنَك،  َو  ُمْلُكَك  َيْحِويَنا  َقْبَضِتَك،  ٔفي  َأْصَبْحَنا 
ُف َعْن َأْمِرَك، َو نََتَقلَُّب ٔفي َتْدٔبِريَك، لَْيَس لََنا  َمِشيَُّتَك، َو نََتَصرَّ

ِمَن اْألَْمِر ِإالَّ َما َقَضْيَت، َوَال ِمَن اْلَخْيِر ِإالَّ َمۤا َأْعَطْيَت. 
َو ٰهَذا َيْوٌم َحاِدٌث َجٔديٌد، َو ُهَو َعَلْيَنا َشاِهٌد َعٔتيٌد، ِإْن َأْحَسنَّا 

 . َعَنا ِبَحْمٍد، َو ِإْن َأَسْأنَا َفاَرَقَنا ِبَذمٍّ َودَّ
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söz konusu olduğu yerlerde ve hükümlerinin uygu-
lanması gerektiği durumlarda nasıl davrandıklarına 
bakarak, "Kötü işler yapanları yaptıklarıyla cezalan-
dırır; iyi işler yapanları da en güzel mükâfatla ödül-
lendirir." (Necm, 31)

Allah'ım! Sabahı bizim için yarıp çıkardığın, gün-
düzün ışığından bizi yararlandırdığın, rızkların ara-
nacağı yerleri bize öğrettiğin, belâ ve afetlerden bizi 
koruduğun için sana hamdolsun.

Biz ve tüm şeyler; gök, yer ve onlarda bulunan canlı 
cansız, hareketli hareketsiz, havada yükselen, yer al-
tında gizli bulunan her şey seniniz; senin yed-i kud-
retindeyiz. Mülkün ve saltanatın bizi kapsamakta, 
iraden bizi bir arada tutmaktadır. Senin emrin doğ-
rultusunda bir şeyler yapabilmekte, tedbirin yönün-
de hareket etmekteyiz. Senin hükmettiğinden başka 
bir durum ve senin verdiğinden başka bir hayır, bi-
zim için söz konusu değildir.

(Allah'ım!) Bu (gün), yeni bir gündür; tanıklık etme-
ye hazır bir şahittir. Güzel işler yaparsak, övgüyle bi-
zimle vedalaşır; kötü işler yaparsak, yergiyle bizden 
ayrılır.
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ُمَصاَحَبِتِه،  ُحْسَن  َواْرُزْقنا  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
اْقِتَراِف  َأِو  َجٔريَرٍة،  بِاْرِتَكاِب  ُمَفاَرَقِتِه،  ُسوِء  ِمْن  َواْعِصْمَنا 
َصٔغَريٍة َأْو َكٔبَريٍة، َو َأْجِزْل لََنا ٔفيِه ِمَن اْلَحَسَناِت، َو َأْخِلَنا ٔفيِه 
يَِّئاِت، َواْمَألْ لََنا َما بَْيَن َطَرَفْيِه َحْمًدا َو ُشْكًرا، َو َأْجًرا  ِمَن السَّ

َو ُذْخًرا، َو َفْضًال َو ِإْحَسانًا. 

ْر َعَلي اْلِكَراِم اْلَكاِتٔبَني َمُؤونََتَنا، َواْمَألْ لََنا ِمْن َحَسَناِتَنا  َألٕلُهمَّ َيسِّ
َصَحۤاِئَفَنا، َو َال ُتْخِزنَا ِعْنَدُهْم ِبُسۤوِء َأْعَمالَِنا. 

ا ِمْن ِعَباِدَك، َو  َألٕلُهمَّ اْجَعْل لََنا ٔفي ُكلِّ َساَعٍة ِمْن َساَعاِتِه َحظًّ
َنٔصيًبا ِمْن ُشْكِرَك، َو َشاِهَد ِصْدٍق ِمْن َمَالِۤئَكِتَك. 

ٍد َو آِلِه، َواْحَفْظَنا ِمْن بَْيِن َأْئديَنا، َو ِمْن  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َخْلِفَنا، َو َعْن َأْيَمانَِنا، َو َعْن َشَمۤاِئِلَنا، َو ِمْن َجٔميِع َنَوأحيَنا، ِحْفًظا 
َعاِصًما ِمْن َمْعِصَيِتَك، َهاِدًيا ِإٰلي َطاَعِتَك، ُمْسَتْعِمًال ِلَمَحبَِّتَك.

َو ٰهَذا،  َيْوِمَنا  ٔفي  َوفِّْقَنا  َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ   
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Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onun-
la (günle) iyi birlikteliği bize nasip et; bir suç işleye-
rek, küçük veya büyük bir günaha mürtekip olarak 
kötü bir şekilde ondan ayrılmaktan bizi koru. Bize 
bu günde bol bol iyilikler yaz; kötülüklerden arın-
dır ve onun (günün) iki ucunun arasını hamd, şükür, 
mükâfat, birikim, lütuf ve ihsan ile doldur.

Allah'ım! Pek değerli yazıcı meleklerine bizden 
yana çekecekleri zahmeti kolaylaştır; amel defter-
lerimizi iyiliklerimizle doldur; bizi onların yanında 
rüsva etme.

Allah'ım! Bize bu günün saatlerinin her bir saatinde 
kullarından bir pay, şükründen bir nasip ve melekle-
rinden bir doğruluk tanığı ayır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi 
önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan 
ve bütün yönlerimizden koru. Bu koruman, bizi sana 
karşı günah işlemekten alıkoysun, sana itaat etmeye 
sevk etsin, sevgini celp etsin.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi bu 
günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde
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ِهْجَراِن  َو  اْلَخْيِر،  ِالْسِتْعَماِل  َأيَّاِمَنا  َجٔميِع  ٔفي  َو  ٰهِذِه،  لَْيَلِتَنا 
َنِن، َو ُمَجانََبِة الِْبَدِع، َواْألَْمِر  ، َو ُشْكِر النَِّعِم، َواتَِّباِع السُّ رِّ الشَّ
بِاْلَمْعُروِف، َوالنَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر، َو ِحَياَطِة اْإلِْسَالِم، َواْنِتَقاِص 
، َو  الِّ الَْباِطِل َو ِإْذَالِلِه، َو ُنْصَرِة اْلَحقِّ َو ِإْعَزاِزِه، َو ِإْرَشاِد الضَّ

ٔعيِف، َو ِإْدَراِك اللَّٔهيِف.  ُمَعاَوَنِة الضَّ

ٍد َو آِلِه، َواْجَعْلُه َأْيَمَن َيْوٍم َعِهْدنَاُه، َو  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َأْفَضَل َصاِحٍب َصِحْبناُه، َو َخْيَر َوْقٍت َظِلْلَنا ٔفيِه، َواْجَعْلَنا ِمْن 
َأْرٰضي َمْن َمرَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َوالنََّهاُر ِمْن ُجْمَلِة َخْلِقَك، َأْشَكَرُهْم 
ِلَمۤا َأْولَْيَت ِمْن نَِعِمَك، َو َأْقَوَمُهْم ِبَما َشَرْعَت ِمْن َشَرۤاِئِعَك، َو 

ْرَت ِمْن نَْهِيَك.  ا َحذَّ َأْوَقَفُهْم َعمَّ

َو  َسَمۤاَءَك  ُأْشِهُد  َو  َشهيًدا،  ِبَك  َكٰفي  َو  ُأْشِهُدَك  ِإنّٔي  َألٕلُهمَّ 
أْرَضَك، َو َمْن َأْسَكْنَتُهَما ِمْن َمَالِۤئَكِتَك، َو َسۤاِئِر َخْلِقَك، ٔفي 
ٰهَذا،  ي  ُمْسَتَقرّٔ َو  ٰهِذِه،  لَْيَلٔتي  َو  ٰهِذِه،  َساَعٔتي  َو  ٰهَذا،  َيْؤمي 
َأنّٔي َأْشَهُد َأنََّك َأْنَت الـٕلُه الَّٔذي َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت، َقۤاِئٌم بِاْلِقْسِط،
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hayrı işlemeye, şerri terk etmeye, nimetlere şükret-
meye, sünnetlere uymaya, bid'atlerden kaçınmaya, 
marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülük-
ten) sakındırmaya, İslâm'ın bekçiliğini yapmaya, 
batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yücelt-
meye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsü-
ze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya 
muvaffak et.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu günü 
yaşadığımız en kutlu gün, birlikte olduğumuz en 
faziletli arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı vakit kıl. 
Bizi bütün yaratıklarının arasında üzerlerinden gece 
ve gündüz geçen en hoşnut, verdiğin nimetlere en 
çok şükreden, koyduğun yasalara uymakta en sebat-
lı ve sakındırdığın yasaklardan en çok kaçınan kul-
larından kıl.

Allah'ım! Ben bu günde, bu saatte, bu gecede ve bu-
lunduğum bu yerde, seni tanık tutuyorum ve tanık 
olarak sen yetersin; göğü, yeri, onlarda yerleştirdiğin 
meleklerini ve diğer yaratıklarını da tanık tutuyo-
rum ki ben, şuna şehadet etmekteyim: Sen Allah'sın; 
senden başka ilâh yoktur. Adaleti ayakta tutarsın;
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َعْدٌل ِفي اْلُحْكِم، َرُؤوٌف بِاْلِعَباِد، َماِلُك اْلُمْلِك، َرٔحيٌم بِاْلَخْلِق، 
ْلَتُه  ًدا َعْبُدَك َو َرُسوُلَك، َو ِخَيَرُتَك ِمْن َخْلِقَك، َحمَّ َو َأنَّ ُمَحمَّ

اَها، َو َأَمْرَتُه بِالنُّْصِح ِألُمَّــــِتِه َفَنَصَح لََها.  ِرَسالََتَك َفَأدَّ

ٍد َو آِلِه، َأْكَثَر َما َصلَّْيَت َعٰلي َأَحٍد ِمْن  َألٕلُهمَّ َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َخْلِقَك، َو آِتِه َعنَّۤا َأْفَضَل َما آَتْيَت َأَحًدا ِمْن ِعَباِدَك، َواْجِزِه 
َعنَّۤا َأْفَضَل َو َأْكَرَم َما َجَزْيَت َأَحًدا ِمْن َأْنِبَيۤاِئَك َعْن ُأمَِّتِه، ِإنََّك 
ُكلِّ  ِمْن  َأْرَحُم  َأْنَت  َو  لِْلَعٔظيِم،  اْلَغاِفُر  بِاْلَجٔسيِم،  اْلَمّناُن  َأْنَت 
اْألَْخَياِر  اِهٔريَن،  الطَّ ئِّبـَني  الطَّ آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َفَصلِّ  َرٔحيٍم، 

اْألَْنَجٔبَني. 
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hükmünde adilsin; kullarına şefkatlisin; mülkün 
maliki ve sahibisin; yaratıklarına pek merhametli-
sin. (Yine şehadet etmekteyim ki:) Muhammed senin 
kulun, resulün ve yaratıkların içinde seçip beğendi-
ğin kimsedir. Peygamberlik görevini ona yükledin, 
lâyıkıyla yerine getirdi; ümmetini öğütlemesini em-
rettin, öğütledi.

Allah'ım! Yaratıklarından herhangi birine ettiğin en 
çok salâtı Muhammed ve Âline eyle; kullarından 
herhangi birine verdiğin en iyi şeyi bizden taraf ona 
ver ve peygamberlerinden herhangi birine ümmetin-
den taraf verdiğin en iyi ve en değerli ödülü bizden 
taraf ona ver. Hiç şüphesiz, sen büyük nimetlerle 
ihsan edensin; büyük günahları bağışlayansın; sen 
her merhametliden daha merhametlisin. O hâlde, 
Muhammed ve onun tertemiz, seçkin ve asil Âline 
salât eyle.
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٧- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ٌة َو ِعْنَد اْلَكْرِب ٌة َأْو َنَزَلْت ِبِه ُمِلمَّ ِإَذا َعَرَضْت َلُه ُمِهمَّ

َدۤاِئِد،  َيا َمْن ُتَحلُّ ِبِه ُعَقُد اْلَمَكاِرِه، َو َيا َمْن ُيْفَثُأ ِبِه َحدُّ الشَّ
َو َيا َمْن ُيْلَتَمُس ِمْنُه اْلَمْخَرُج ِإٰلي َرْوِح اْلَفَرِج، َذلَّْت لُِقْدَرِتَك 
بُِقْدَرِتَك  َجٰري  َو  اْألَْسَباُب،  بُِلْطِفَك  َتَسبََّبْت  َو  َعاُب،  الصِّ
ُدوَن  ِبَمِشيَِّتَك  َفِهَي  اْألَْشَيۤاُء،  ِإَراَدِتَك  َعٰلي  َمَضْت  َو  اْلَقَضۤاُء، 
َقْوِلَك ُمْؤَتِمَرٌة، َو ِبِإَراَدِتَك ُدوَن نَْهِيَك ُمْنَزِجَرٌة. َأْنَت اْلَمْدُعوُّ 
اِت، َال َيْنَدِفُع ِمْنَهۤا ِإالَّ َما  اِت، َو َأْنَت اْلَمْفَزُع ِفي اْلُمِلمَّ لِْلُمِهمَّ

َدَفْعَت، َو َال َيْنَكِشُف ِمْنَهۤا ِإالَّ َما َكَشْفَت. 

َو َقْد َنَزَل ٔبي َيا َربِّ َما َقْد َتَكأََّدٔني ِثْقُلُه، َو َأَلمَّ ٔبي َما َقْد 
 ، ْهَتُه ِإَليَّ ، َو ِبُسْلَطاِنَك َوجَّ بََهَظٔني َحْمُلُه، َو بُِقْدَرِتَك َأْوَرْدَتُه َعَليَّ
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7- Zor Bir İşle Karşılaştığında veya Başına 
Üzücü Bir Hadise Geldiğinde ve Musibet 

Zamanlarında Okuduğu Dua

Ey mihnet düğümleri kendisiyle çözülen! Ey zorluk-
lar sınırı kendisiyle aşılan! Ey kurtuluş ferahlığına 
kendisiyle kavuşulan (yüce Allah)! Kudretin karşı-
sında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep 
oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş 
ve her şey iraden doğrultusunda gelip geçmiştir. 
Her şey, söylemene gerek kalmadan sırf dilemenle 
emir almakta; nehyine ihtiyaç duyulmadan sırf ira-
denle sakınmakta. Önemli işler için çağrılan sensin. 
Musibetlerde sığınılacak sensin. Felâketleri defede-
cek olan sensin. Sıkıntıları giderecek olan sensin.

Ey Rabbim! Ağırlığı altında ezildiğim felâketler üze-
rime çökmüş; tahammülü çok güç olan musibetler 
gelip bana çatmış. Bunları kudretinle sen bana getir-
miş, saltanatınla sen bana yöneltmişsin. Senin getir-
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ْهَت، َو َال َفاِتَح  َفَال ُمْصِدَر ِلَمۤا َأْوَرْدَت، َو َال َصاِرَف ِلَما َوجَّ
ْرَت، َو  َر ِلما َعسَّ ِلَمۤا َأْغَلْقَت، َو َال ُمْغِلَق ِلَما َفَتْحَت، َو َال ُمَيسِّ

َال نَاِصَر ِلَمْن َخَذْلَت. 

ٍد َو آِلِه، َواْفَتْح ٔلي َيا َربِّ بَاَب اْلَفَرِج ِبَطْوِلَك،  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َواْكِسْر َعنّٔي ُسْلَطاَن اْلَهمِّ ِبَحْوِلَك، َو َأنِْلٔني ُحْسَن النََّظِر ٔفيَما 
ْنِع ٔفيَما َسَأْلُت، َو َهْب ٔلي ِمْن  َشَكْوُت، َو َأِذْقٔني َحَالَوَة الصُّ
َمْخرًجا  ِعْنِدَك  ِمْن  ٔلي  َواْجَعْل  َهٔنيًئا،  َفَرًجا  َو  َرْحَمًة  َلُدْنَك 
َوِحيًّا، َو َال َتْشَغْلٔني بِاْإلِْهِتَماِم َعْن َتَعاُهِد ُفُروِضَك، َواْسِتْعَماِل 

ُسنَِّتَك. 

َما  ِبَحْمِل  َواْمَتْألُت  َذْرًعا،  َربِّ  َيا  ٔبي  َنَزَل  ِلَما  ِضْقُت  َفَقْد 
ا، َو َأْنَت اْلَقاِدُر َعٰلي َكْشِف َما ُمٔنيُت ِبِه، َو  َحَدَث َعَليَّ َهمًّ
َدْفِع َما َوَقْعُت ٔفيِه، َفاْفَعْل ٔبي ٰذِلَك َو ِإْن َلْم َأْسَتْوِجْبُه ِمْنَك، َيا 

َذا اْلَعْرِش اْلَعٔظيِم. 
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diğini kimse götüremez; senin yönelttiğini kimse geri 
çeviremez; senin kapattığını kimse açamaz; açtığını 
kimse kapatamaz; zorlaştırdığını kimse kolaylaştıra-
maz; hor ve zelil kıldığına kimse yardım edemez.

O hâlde ey Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle 
ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç; gücünle 
üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını kır; şikâyetçi 
olduğum hususta bana bakışını güzelleştir; dilen-
diğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır; bana 
kendi katından bir rahmet ve afiyet dolu bir rahat-
lık ver; bana kendi indinden acil bir kurtuluş yolu 
belirle; beni gamlanıp kederlenmekle meşgul ederek 
farzlarını yerine getirmekten, sünnetini uygulamak-
tan alıkoyma.

Ey Rabbim! Artık inen belâlara dayanamaz oldum; 
gelip çatan musibetlere katlanmaktan üzüntüyle do-
lup taştım. Sen, duçar olduğum sıkıntıyı gidermeye, 
içine düştüğüm durumu ortadan kaldırmaya kadir-
sin. O hâlde, hak etmesem de bunu bana yap. Ey bü-
yük Arş'ın sahibi!
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٨- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ِفى اْإلِْسِتَعاَذِة ِمَن اْلَمَكاِرِه َو َسيِّـِئ اْألَْخَالِق َو َمَذامِّ اْألَْفَعاِل

َألٕلُهمَّ ِإنّٔي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهَيَجاِن اْلِحْرِص، َو َسْوَرِة اْلَغَضِب، َو 
ْبِر، َو ِقلَِّة اْلَقَناَعِة، َو َشَكاَسِة اْلُخُلِق،  َغَلَبِة اْلَحَسِد، َو َضْعِف الصَّ
ْهَوِة، َو َمَلَكِة اْلَحِميَِّة، َو ُمَتابََعِة اْلَهَوي، َو ُمَخالََفِة  َو ِإْلَحاِح الشَّ
اْلُهَدي، َو ِسَنِة اْلَغْفَلِة، َو َتَعاِطي اْلُكْلَفِة، َو ٔإيَثاِر الَْباِطِل َعَلي 
، َواْإلِْصَراِر َعَلي اْلَمْأَثِم، َواْسِتْصَغاِر اْلَمْعِصَيِة، َواْسِتْكَباِر  اْلَحقِّ
اَعِة، َو ُمَباَهاِة اْلُمْكِثٔريَن، َواْإلِْزَرۤاِء بِاْلُمِقلّٔنيَ، َو ُسوِء اْلِوَالَيِة  الطَّ
ْكِر ِلَمِن اْصَطَنَع اْلَعاِرَفَة ِعْنَدنَا،  ِلَمْن َتْحَت َأْيِديَنا، َو َتْرِك الشُّ
لََنا  لَْيَس  َما  َنُروَم  َأْو  َمْلُهوًفا،  َنْخُذَل  َأْو  َظاِلًما،  نَْعُضَد  َأْن  َأْو 

، َأْو نَُقوَل ِفي اْلِعْلِم بَِغْيِر ِعْلٍم.  ِبَحقٍّ
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8- Sevilmeyen Şeyler, Kötü Ahlâk ve 
Çirkin İşlerden Allah'a Sığınmakla 

İlgili Duası

Allah'ım! Hırsın kabarmasından, öfkenin sersemli-
ğinden, hasedin galebesinden, sabrın zayıflığından, 
kanaatin azlığından, huyun kötülüğünden, şehvetin 
azmasından, bağnazlığın sultasından, nefsin tutku-
suna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, gaflet 
uykusundan, zorluklara düşmekten, batılı hakka 
yeğlemekten, günahlara ısrarla devam etmekten, 
günahı küçümsemekten, itaati büyük görmekten, 
zenginlerin övünmesinden, fakirleri hor görmekten, 
elimizin altındakilere kötü davranmaktan, bize iyilik 
yapanlara teşekkürü terk etmekten, zalime yardımcı 
olmaktan, mazlumu yalnız bırakmaktan, hakkımız 
olmayan bir şeyi istemekten ve bilgiyi gerektiren ko-
nularda bilgisiz konuşmaktan sana sığınırım.
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َو نَعوُذ ِبَك َأْن نَْنَطِوَي َعٰلي ِغشِّ َأَحٍد، َو َأْن نُْعِجَب ِبَأْعَمالَِنا، 
َوَنُمدَّ ٔفي آَمالَِنا. 

ٔغـَريِة، َو َأْن َيْسَتْحِوَذ  ٔريَرِة، َواْحِتَقاِر الصَّ َو نَُعوُذ ِبَك ِمْن ُسوِء السَّ
ْلَطاُن.  َمَنا السُّ َماُن، َأْو َيَتَهضَّ ْيطاُن، َأْو َيْنُكَبَنا الزَّ َعَلْيَنا الشَّ

َو نَُعوُذ ِبَك ِمْن َتَناُوِل اْإلِْسَراِف، َو ِمْن ُفْقَداِن اْلَكَفاِف. 

َو نَُعوُذ ِبَك ِمْن َشَماَتِة اْألَْعَدۤاِء، َو ِمَن اْلَفْقِر ِإَلي اْألَْكَفۤاِء، َو ِمْن 
ٍة.  ٍة، َو ٔميَتٍة َعٰلي َغْيِر ُعدَّ َمٔعيَشٍة ٔفي ِشدَّ

َو نَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَحْسَرِة اْلُعْظَمي، َواْلُمٔصيَبِة اْلُكْبَري، َو َأْشَقي 
َقۤاِء، َو ُسوِء اْلَمآِب، َو ِحْرَماِن الثََّواِب، َو ُحُلوِل اْلِعَقاِب.  الشَّ

ٍد َو آِلِه، َو َأِعْذٔني ِمْن ُكلِّ ٰذِلَك ِبَرْحَمِتَك،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
اِحٔمَني.  َو َجٔميَع اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت، َيۤا َأْرَحَم الرَّ
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Birini aldatma düşüncesini taşımaktan, amellerimiz-
den dolayı kendimizi beğenmişlikten, uzun arzular-
la kendimizi avutmaktan sana sığınırız.

İçimizin kötülüğünden, küçük günahı önemseme-
mekten, Şeytan'ın bizi kuşatmasından, zamanın ba-
şımıza dert açmasından ve sultanın bizi ezmesinden 
sana sığınırız.

Saçıp savurmaktan ve yetecek kadar rızkı bulama-
maktan sana sığınırız.

Düşmanları sevindirecek bir durumdan, denkleri-
mize muhtaç olmaktan, sıkıntılı geçimden ve (ahi-
rete götürecek bir) azık olmaksızın ölmekten sana 
sığınırız.

En büyük teessüften (kıyamette duyulacak pişman-
lıktan), en büyük musibetten (din hususunda duyar-
sız olmaktan), en acı bedbahtlıktan (ahireti dünyaya 
satmaktan), dönülecek yerin kötülüğünden (cehen-
neme varmaktan), sevaptan mahrum kalmaktan ve 
azaba duçar olmaktan sana sığınırız.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve rahme-
tinle beni ve kadın erkek tüm müminleri bütün bun-
lardan koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
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٩- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى اْإلِْشِتَياِق ِإٰلى َطَلِب اْلَمْغِفَرِة ِمَن اِهللا َجلَّ َجَالُلُه

ِمَن  َمْحُبوِبَك  ِإٰلي  َصيِّْرنَۤا  َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
التَّْوَبِة، َو َأِزلَْنا َعْن َمْكُروِهَك ِمَن اْإلِْصَراِر. 

َألٕلُهمَّ َو َمٰتي َوَقْفَنا بَْيَن نَْقَصْيِن ٔفي ٔديٍن َأْو ُدْنًيا، َفَأْوِقِع النَّْقَص 
ِبَأْسَرِعِهَما َفَنۤاًء، َواْجَعِل التَّْوَبَة ٔفي َأْطَولِِهَما بََقۤاًء، َو ِإَذا َهَمْمَنا 
ْيِن ُيْرٔضيَك َأَحُدُهَما َعنَّا َو ُيْسِخُطَك اآلَخُر َعَلْيَنا، َفِمْل بَِنۤا  بَِهمَّ
ا ُيْسِخُطَك َعَلْيَنا، َو َال  َتَنا َعمَّ ِإٰلي َما ُيْرٔضيَك َعنَّا، َو َأْوِهْن ُقوَّ
ُتَخلِّ ٔفي ٰذِلَك بَْيَن نُُفوِسَنا َواْخِتَياِرَها، َفِإنَّها ُمْخَتاَرٌة لِْلَباِطِل، 

وِء، ِإالَّ َما َرِحْمَت. ِإالَّ َما َوفَّْقَت، َأمَّاَرٌة بِالسُّ
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9- Yüce Allah'tan Bağışlanma Dilemeye 
Müştak Olma Hakkındaki Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi sev-
diğin tövbeye muvaffak et; sevmediğin günah alış-
kanlığından kurtar.

Allah'ım! Din veya dünya ile ilgili iki eksiklikle kar-
şılaştığımız zaman eksikliği, fani oluşu çok hızlı olan 
(dünya) ile ilgili kıl; bekası çok uzun olan (din) husu-
sunda ise tövbeyi bize nasip et. (Allah'ım!) Biri seni 
bizden razı edecek, diğeri de seni bize karşı gazaba 
getirecek iki işe azmettiğimiz zaman bizi, seni bizden 
razı edecek işe yönelt ve seni bize karşı gazaba getire-
cek fiilde gücümüzü gevşet. Böyle durumlarda bizi, 
kendi nefsimizin seçimiyle baş başa bırakma. Çünkü 
o, senin başarıya ulaştırdığın hariç, batılı seçer; senin 
esirgediğin müstesna, kötülüğü emreder.
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ْعِف َخَلْقَتَنا، َو َعَلي اْلَوْهِن بََنْيَتَنا، َوِمْن  َألٕلُهمَّ َو ِإنََّك ِمَن الضُّ
َة لََنۤا ِإالَّ  ِتَك، َو َال ُقوَّ َمۤاٍء َمٔهٍني اْبَتَدْأَتَنا، َفَال َحْوَل لََنۤا ِإالَّ بُِقوَّ

بَِعْوِنَك. 

ُقُلوبَِنا  َأْبَصاَر  َواْعِم  بَِتْسٔديِدَك،  ْدنا  َسدِّ َو  بَِتْوفيِقَك،  َفَأيِّْدنا 
ا َخاَلَف َمحبََّتَك، َو َال َتْجَعْل ِلَشْيٍء ِمْن َجَواِرِحَنا نُُفوًذا  َعمَّ

ٔفي َمْعِصَيِتَك. 

َو  ُقُلوبَِنا،  َهَمَساِت  َواْجَعْل  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َفَصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ٔفي  َأْلِسَنِتَنا،  لََهَجاِت  َو  َأْعُيِنَنا،  َلَمَحاِت  َو  َأْعَضۤاِئَنا،  َحَرَكاِت 
ُموِجَباِت َثواِبَك، َحٕتي َال َتُفوَتَنا َحَسَنٌة َنْسَتِحقُّ بَِها َجَزۤاَءَك، 

َو َال َتْبٰقي لََنا َسيَِّئٌة َنْسَتْوِجُب بَِها ِعَقاَبَك. 
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Allah'ım! Hiç kuşku yok, sen bizi zaaftan yarattın; 
güçsüzlük temeli üzerine inşa ettin ve yaratılışımızı 
hakir bir sudan başlattın. Senin gücünden kaynakla-
nandan başka bizim bir gücümüz yok; senin yardı-
mına dayanandan başka bizim bir kuvvetimiz yok.

O hâlde, kendi başarınla bize yardım et; kendi ısla-
hınla bizi ıslah et; kalp gözümüzü sevginle bağdaş-
mayan şeye kapa ve uzuvlarımızdan hiçbirini gü-
nahlara daldırma.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kalple-
rimizin gizli niyetlerini, uzuvlarımızın hareketlerini, 
gözlerimizin işaretlerini ve dillerimizin konuştu-
ğu sözleri, sevabını gerektiren şeylerle ilgili kıl ki, 
mükâfatını hak edecek bir iyiliği kaçırmayalım; ceza-
landırmanı gerektirecek bir kötülüğü de işlemeyelim.
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١٠- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى اللََّجِإ ِإَلى اِهللا َتَعاٰلى

ْبَنا َفِبَعْدِلَك،  َألٕلُهمَّ ِإْن َتَشْأ َتْعُف َعنَّا َفِبَفْضِلَك، َو ِإْن َتَشْأ ُتَعذِّ
َفَسهِّْل لََنا َعْفَوَك ِبَمنَِّك، َو َأِجْرنَا ِمْن َعَذاِبَك بَِتَجاُوِزَك، َفِإنَُّه َال 

َطاَقَة لََنا بَِعْدِلَك، َو َال َنَجاَة ِألََحٍد ِمنَّا ُدوَن َعْفِوَك. 

َيا َغِنيَّ اْألَْغِنَيۤاِء، َها َنْحُن ِعَباُدَك بَْيَن َيَدْيَك، َو َأنَا َأْفَقُر اْلُفَقَرۤاِء 
ِإلَْيَك، َفاْجُبْر َفاَقَتنا ِبُوْسِعَك، َو َال َتْقَطْع َرَجۤاَءنَا ِبَمْنِعَك، َفَتُكوَن 
َفْضَلَك،  ِبَك، َو َحَرْمَت َمِن اْسَتْرَفَد  َأْشَقْيَت َمِن اْسَتْسَعَد  َقْد 
َفِإٰلي َمْن ٔحيَنِئٍذ ُمْنَقَلُبَنا َعْنَك؟ َو ِإٰلي َأْيَن َمْذَهُبنا َعْن بَاِبَك؟ 

وِء وَن الَّٔذيَن َأْوَجْبَت ِإَجابََتُهْم، َو َأْهُل السُّ ُسْبَحاَنَك، َنْحُن اْلُمْضَطرُّ
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10- Yüce Allah'a Sığınmakla İlgili Duası

Allah'ım! Dilersen, lütfunla bizi affedersin; dilersen, 
adaletinle bize azap edersin. O hâlde, lütfunla, affını 
bizim için kolaylaştır; mağfiretinle, bizi azabından 
kurtar. Çünkü gerçek şu ki; bizim, adaletine dayana-
cak gücümüz yoktur; affın olmadan hiçbirimiz için 
kurtuluş söz konusu değildir.

Ey ganilerin ganisi (yüce Allah)! Biz kulların, senin 
huzurundayız ve ben, sana muhtaç olanlar içerisin-
de en çok ihtiyacı olanım. O hâlde, geniş rahmetinle 
yoksulluğumuzu gider; rahmetini bizden esirgeye-
rek bizi ümitsizliğe düşürme. Aksi takdirde, seninle 
mutlu olmak isteyeni bedbaht etmiş, fazlından yar-
dım umanı mahrum bırakmış olursun. O zaman da 
senden başka kime yönelebilir, kapından başka han-
gi kapıya gidebiliriz ki?!

Sen, (her türlü eksiklikten) pak ve münezzehsin! Biz
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َو  ِبَمِشيَِّتَك،  اْألَْشَيۤاِء  َأْشَبُه  َو  َعْنُهْم.  اْلَكْشَف  َوَعْدَت  الَّٔذيَن 
َأْوَلي اْألُُموِر ِبَك ٔفي َعَظَمِتك، َرْحَمُة َمِن اْسَتْرَحَمَك، َو َغْوُث 
َطَرْحَنۤا  ِإْذ  َأْغِنَنۤا  َو  ِإلَْيَك،  َعَنۤا  َتَضرُّ َفاْرَحْم  ِبَك،  اْسَتَغاَث  َمِن 

َأْنُفَسَنا بَْيَن َيَدْيَك. 

َمْعِصِيَتَك،  َعٰلي  َشاَيْعَناُه  ِإْذ  بَِنۤا  َشِمَت  َقْد  ْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ  َألٕلُهمَّ 
ٍد َو آِلِه، َو َال ُتْشِمْتُه بَِنا بَْعَد َتْرِكَنۤا ِإيَّاُه َلَك،  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ

َو َرْغَبِتَنا َعْنُه ِإلَْيَك. 
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ise, dualarına icabet etmeyi söz verdiğin çaresizleriz; 
sıkıntılarını gidermeyi vadettiğin sıkılmışlarız. Ve 
sen, rahmetini dileyenden rahmetini esirgemez, sen-
den medet umanı medetsiz bırakmazsın. Çünkü bu, 
iradenle uyuşmaz, büyüklüğüne yakışmaz. O hâlde, 
sana yalvarıp yakarmamıza (bakarak bize) acı ve ka-
pına geldiğimiz için (lütfunla) bizi zengin kıl.

Allah'ım! Sana isyan etmek üzere Şeytan'a uyduğu-
muzda o, üstümüze güldü. Şu hâlde, Muhammed ve 
Âline salât eyle ve senin için onu (Şeytan'ı) terk ettik-
ten, ondan yüz çevirip sana yöneldikten sonra tekrar 
onu üstümüze güldürme.
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١١- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِبَخَواِتِم اْلَخْيِر

اِكٔريَن، َو  اِكٔريَن، َو َيا َمْن ُشْكُرُه َفْوٌز لِلشَّ َيا َمْن ِذْكُرُه َشَرٌف لِلذَّ
ٍد َو آِلِه، َواْشَغْل  َيا َمْن َطاَعُتُه َنَجاٌة لِْلُمٔطئعَني، َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ُقُلوبََنا ِبِذْكِرَك َعْن ُكلِّ ِذْكٍر، َو َأْلِسَنَتَنا ِبُشْكِرَك َعْن ُكلِّ ُشْكٍر، 
ْرَت لََنا َفَراًغا ِمْن  َو َجَواِرَحَنا ِبَطاَعِتَك َعْن ُكلِّ َطاَعٍة، َفِإْن َقدَّ
ُشْغٍل، َفاْجَعْلُه َفَراَغ َسَالَمٍة، َال ُتْدِرُكَنا ٔفيِه َتِبَعٌة، َو َال َتْلَحُقَنا 
يَِّئاِت ِبَصٔحيَفٍة َخالَِيٍة  ٔفيِه َسْأَمٌة، َحٕتي َيْنَصِرَف َعنَّا ُكتَّاُب السَّ
ِمْن ِذْكِر َسيَِّئاِتَنا، َو َيَتَولَّي ُكتَّاُب اْلَحَسَناِت َعنَّا َمْسُرؤريَن ِبَما 

َكَتُبوا ِمْن َحَسَناِتَنا. 

َمْت ُمَدُد َأْعَماِرنَا، َواْسَتْحَضَرْتَنا  َو ِإَذا اْنَقَضْت َأيَّاُم َحَياِتنا، َو َتَصرَّ
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11- Güzel Akıbet İstemiyle İlgili Duası

Ey anılması ananlar için şeref olan! Ey şükrü şükre-
denler için zafer olan! Ve ey itaati itaat edenler için 
kurtuluş olan (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât 
eyle ve kalplerimizi seni anmakla diğer bütün anma-
lardan, dillerimizi sana şükretmekle diğer bütün şü-
kürlerden ve uzuvlarımızı sana itaat etmekle diğer 
bütün itaatlerden alıkoy. Şayet bizim için işten arta-
kalan boş bir zaman mukadder ettiysen, onu selâmet 
boş zamanı kıl; ondan bir günah veya bir yorgunluk-
la ayrılmayalım. Böylece kötülükleri yazan melekler, 
kötülüklerimizin anılmadığı tertemiz bir sayfayla ve 
iyilikleri yazan melekler de, yazdıkları iyiliklerimizle 
bizden hoşnut olarak geri dönsünler.

(Allah'ım!) Muhammed ve Âline salât eyle ve hayatı-
mızın günleri bittiği, ömrümüzün süresi sona erdiği
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ٍد َو  َدْعَوُتَك الَّٔتي َالُبدَّ ِمْنَها َو ِمْن ِإَجابَِتَها، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
آِلِه، َواْجَعْل ِخَتاَم َما ُتْحٔصي َعَلْيَنا َكَتَبُة َأْعَمالَِنا َتْوَبًة َمْقُبوَلًة، 
َال ُتوِقُفَنا بَْعَدَها َعٰلي َذْنٍب اْجَتَرْحَناُه، َو َال َمْعِصَيٍة اْقَتَرْفَناَها. 

َيْوَم  اْألَْشَهاِد،  ُرُؤوِس  َعٰلي  َسَتْرَتُه  ِسْتًرا  َعنَّا  َتْكِشْف  َال  َو 
َتْبُلو َأْخَباَر ِعَباِدَك، ِإنََّك َرٔحيٌم ِبَمْن َدَعاَك، َو ُمْسَتٔجيٌب ِلَمْن 

نَاَداَك. 
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ve kabul etmekten başka çaremiz olmayan kaçınıl-
maz davetin (ölüm) gelip çattığı zaman, amellerimizi 
yazan meleklerin bizden kaydettikleri son ameli, ka-
bul olmuş bir tövbe kıl ki, artık işlediğimiz bir günah 
veya isyandan dolayı bizi hesaba çekmeyesin.

(Rabbim!) Kullarını hesaba çektiğin gün tanıkların 
(melekler, peygamberler ve imamlar) gözleri önün-
de günahlarımızı örttüğün perdeyi açarak bizi rezil 
etme. Hiç kuşkusuz, sen, sana yalvarana pek merha-
metlisin; seni çağıranı cevapsız bırakmazsın.
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١٢- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى اْإلِْعِتَراِف َو َطَلِب التَّْوَبِة ِإَلى اِهللا َتَعاٰلى

َتْحُدؤني  َو  َثَالٌث،  ِخَالٌل  َمْسَألَِتَك  َعْن  َيْحُجُبٔني  ِإنَُّه  َألٕلُهمَّ 
َعَلْيَها َخلٌَّة َواِحَدٌة. 

َعْنُه  نََهْيَتٔني  نَْهٌي  َو  َعْنُه،  َفَأْبَطْأُت  ِبِه  َأَمْرَت  َأْمٌر  َيْحُجُبٔني 
ْرُت ٔفي ُشْكِرَها.  َفَأْسَرْعُت ِإلَْيِه، َو نِْعَمٌة َأْنَعْمَت بَِها َعَليَّ َفَقصَّ

ُلَك َعٰلي َمْن َأْقَبَل ِبَوْجِهِه ِإلَْيَك،  َو َيْحُدؤني َعٰلي َمْسَألَِتَك َتَفضُّ
ٌل، َو ِإْذ ُكلُّ  َو َوَفَد ِبُحْسِن َظنِِّه ِإلَْيَك، ِإْذ َجٔميُع ِإْحَساِنَك َتَفضُّ

نَِعِمَك اْبِتَدۤاٌء. 

ٔليِل،  َك، ُوُقوَف اْلُمْسَتْسِلِم الذَّ َفَهۤا َأنَا َذا َيۤا ِإٰلٔهي َواِقٌف بَِباِب ِعزِّ
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12- Günahları İtiraf ve Yüce Allah'a Dönüş 
(Tövbe) İstemi Hakkındaki Duası

Allah'ım! Üç haslet, senden (bir şey) istememe engel 
oluyor; bir haslet de, senden (bir şey) istemeye itiyor 
beni.

(Rabbim!) Yerine getirmediğim, getirmekte ağır dav-
randığım emirlerine, tereddüt etmeden işlediğim 
yasaklarına ve şükrünü eda etmekte kusur ettiğim 
nimetlerine bakınca, senden (bir şey) istemeye uta-
nıyorum. 

Sana yönelenlere, hüsnü zanla dergâhına gelenlere 
olan lütuf ve fazlını görünce de, senden istekte bu-
lunmaya cür'et ediyorum. Çünkü, senin bütün ihsan-
ların lütuf, bütün nimetlerin karşılıksız bağıştır.

Ey mâbudum! Şimdi ben, zilletle boyun eğmiş bir 
hâlde izzet kapının önünde durmuş, çoluk çocuğu 
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َلَك  ُمِقرٌّ  اْلُمٔعيِل،  الَْبۤاِئِس  ُسَؤاَل  ِمنّٔي  اْلَحَيۤاِء  َعَلي  َسۤاِئُلَك  َو 
ِبَأنّٔي َلْم َأْسَتْسِلْم َوْقَت ِإْحَساِنَك ِإالَّ بِاْإلِْقَالِع َعْن ِعْصَياِنَك، َو 

َلْم َأْخُل ِفي اْلَحاَالِت ُكلَِّها ِمِن اْمِتَناِنَك. 

َفَهْل َيْنَفُعٔني ِيۤا ِإٰلٔهۤي ِإْقَرأري ِعْنَدَك ِبُسۤوِء َما اْكَتَسْبُت؟ َو َهْل 
ُيْنٔجئني ِمْنَك اْعِتَرأفي َلَك بَِقٔبيِح َما اْرَتَكْبُت؟ َأْم َأْوَجْبَت ٔلي 
ٔفي َمَقأمي ٰهَذا ُسْخَطَك؟ َأْم َلِزَمٔني ٔفي َوْقِت ُدَعۤأئي َمْقُتَك؟ 

ُسْبحاَنَك، َالۤ َأْيَأُس ِمْنَك َو َقْد َفَتْحَت ٔلي بَاَب التَّْوَبِة ِإلَْيَك، َبْل 
اِلِم لَِنْفِسِه، اْلُمْسَتِخفِّ ِبُحْرَمِة َربِِّه،  ٔليِل الظَّ َأُقوُل َمَقاَل اْلَعْبِد الذَّ
الَّٔذي َعُظَمْت ُذُنوُبُه َفَجلَّْت، َو َأْدَبَرْت َأيَّاُمُه َفَولَّْت، َحٕتي ِإَذا 
َة اْلَعَمِل َقِد اْنَقَضْت، َو َغاَيَة اْلُعُمِر َقِد اْنَتَهْت، َو َأْيَقَن  َرٰأي ُمدَّ
َأنَُّه َال َمٔحيَص َلُه ِمْنَك، َو َال َمْهَرَب َلُه َعْنَك، َتَلقَّاَك بِاْإلِنَاَبِة، َو 
، ُثمَّ َدَعاَك ِبَصْوٍت  َأْخَلَص َلَك التَّْوَبَة، َفَقاَم ِإلَْيَك بَِقْلٍب َطاِهٍر نَِقيٍّ
َس َرْأَسُه َفاْنَثَني،  ، َقْد َتَطْأَطَأ َلَك َفاْنَحَني، َو َنكَّ َحۤاِئٍل َخِفيٍّ
ْيِه، َيْدُعوَك َقْت ُدُموُعُه َخدَّ َقْد أْرَعَشْت َخْشَيُتُه ِرْجَلْيِه، َو َغرَّ
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çok, fakr u zaruret içindeki biri gibi utanarak senden 
(lütuf ve merhametini) dileniyorum ve itiraf ediyo-
rum ki, bana ihsanda bulunduğun zaman sana karşı 
gelmemeye gayret etmekten başka bir şey yapmış 
değilim ve hiçbir zaman da senin lütuf ve fazlından 
mahrum kalmamışım.

Şimdi ey Rabbim! Katında kötü şeyler kazandığımı 
ikrar etmek, bana bir yarar sağlar mı? Çirkin işler 
yaptığımı itiraf etmek, beni senden (senin azabın-
dan) kurtarır mı? Yoksa, bulunduğum durum itiba-
riyle gazabını mı hak ettim? Yoksa, seni çağırırken 
gazabınla mı cevap vereceksin?

Seni tenzih ediyorum! Tövbe kapısını yüzüme açık 
bıraktıktan sonra senden ümit kesmem. Aksine; 
günahları büyük, bahtı dönmüş, amel zamanının 
bittiğini, ömrünün sona erdiğini görüp senden kur-
tulamayacağını, senden kaçamayacağını anlayınca, 
tertemiz bir kalple sana dönüp ihlâsla tövbe eden, 
sonra da karşında eğilip bükülerek, başını aşağı sa-
larak, korkudan dizleri titreyerek, gözyaşları suratı-
nı ıslatmış bir hâlde kısık bir sesle seni çağıran, sana 
yalvaran, kendine zulmetmiş, Rabbinin saygınlığını 
küçümsemiş hakir bir kul gibi; "Ey merhametlilerin
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اِحٔمَني، َو َيۤا َأْرَحَم َمِن اْنَتاَبُه اْلُمْسَتْرِحُموَن، َو َيۤا  بَِيۤا َأْرَحَم الرَّ
َأْعَطَف َمْن َأَطاَف ِبِه اْلُمْسَتْغِفُروَن، َو َيا َمْن َعْفُوُه َأْكَثُر ِمْن نَِقَمِتِه، 
َد ِإٰلي َخْلِقِه  َو َيا َمْن ِرَضاُه َأْوَفُر ِمْن َسَخِطِه، َو َيا َمْن َتَحمَّ
َد ِعباَدُه َقُبوَل اْإلِنَاَبِة، َو َيا َمِن  ِبُحْسِن التََّجاُوِز، َو َيا َمْن َعوَّ
اْسَتْصَلَح َفاِسَدُهْم بِالتَّْوَبِة، َو َيا َمْن َرِضَي ِمْن ِفْعِلِهْم بِالَْئسِري، 
ِإَجاَبَة  لَُهْم  َضِمَن  َمْن  َيا  َو  بِاْلَكٔثِري،  َقٔليَلُهْم  َكاٰفي  َمْن  َيا  َو 
ِلِه ُحْسَن اْلَجَزۤاِء، َما  َعۤاِء، َو َيا َمْن َوَعَدُهْم َعٰلي نَْفِسِه بَِتَفضُّ الدُّ
َأنَا ِبَأْعٰصي َمْن َعَصاَك َفَغَفْرَت َلُه، َو َمۤا َأنَا ِبَأْلَوِم َمِن اْعَتَذَر 
ِإلَْيَك َفَقِبْلَت ِمْنُه ، َو َمۤا َأنَا بَِاْظَلِم َمْن َتاَب ِإلَْيَك َفُعْدَت َعَلْيِه. 

ِمْنُه،  َفَرَط  َما  َعٰلي  نَاِدٍم  َتْوَبَة  ٰهَذا  َمَقأمي  ٔفي  ِإلَْيَك  َأُتوُب 
َعاِلٍم  ٔفيِه،  َوَقَع  ا  ِممَّ اْلَحَيۤاِء  َخاِلِص  َعَلْيِه،  اْجَتَمَع  ا  ِممَّ ُمْشِفٍق 
ْنِب اْلَعٔظيِم َال َيَتَعاَظُمَك، َو َأنَّ التََّجاُوَز َعِن  ِبَأنَّ اْلَعْفَو َعِن الذَّ
اْإلِْثِم اْلَجٔليِل َال َيْسَتْصِعُبَك، َو َأنَّ اْحِتَماَل اْلِجَناَياِت اْلَفاِحَشِة 
اْإلِْسِتْكباَر َتَرَك  َمْن  ِإلَْيَك  ِعَباِدَك  َأَحبَّ  َأنَّ  َو  ُدَك،  َيَتَكأَّ َال 
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en merhametlisi! Ey merhamet arayanların yöneldi-
ği en merhametli zat! Ey mağfiret dileyenlerin etra-
fında dolaştığı en şefkatli Zat-ı Kibriya! Ey affı ceza-
landırmasından çok olan! Ey rızası gazabından bol 
olan! Ey güzel affıyla yaratıklarının övgüsünü kaza-
nan! Ey kullarını tövbelerinin kabul olacağına alıştı-
ran! Ey kötülerin tövbeyle ıslah olmalarını sağlayan! 
Ey kullarının az amellerine razı olan! Ey onların az 
amellerine çok mükâfat veren! Ey dualarına icabet 
etmeyi onlar için tazmin eden! Ve ey lütfuyla onlara 
en iyi ödülü vereceğini vadeden (yüce Allah)!" diye-
rek seni çağırırım, sana yalvarırım. Çünkü ben, sana 
isyan edip de bağışladığın en isyankâr, mazeret gös-
terip de mazur gördüğün en kötü ve tövbe edip de 
tövbesini kabul ettiğin en zalim kişi değilim.

Buradan sana yönelerek, kaçırdığı fırsatlara pişman 
olan; devşirdiği günahlardan korkan; yaptıklarından 
utanç duyan; senin indinde büyük günahı affetme-
nin büyük bir şey olmadığını, bunun sana göre kolay 
bir iş olduğunu, hadsiz hesapsız suçlara göz yuma-
bileceğini bilen ve sana en sevimli kulun; sana karşı 
büyüklük taslamayı terk eden, günahlardan sakınan 
ve sürekli bağışlanma talebinde bulunan kul olduğu-
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َعَلْيَك، َو َجاَنَب اْإلِْصَراَر، َو َلِزَم اْإلِْسِتْغَفاَر. 

، َو  َو َأنَا َأَبرُأ ِإلَْيَك ِمْن أْن َأْسَتْكِبَر، َو َأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُأِصرَّ
ْرُت ٔفيِه، َو َأْسَتٔعُني ِبَك َعٰلي َما َعَجْزُت َعْنُه.  َأْسَتْغِفُرَك ِلَما َقصَّ

ٍد َو آِلِه، َو َهْب ٔلي َما َيِجُب َعَليَّ َلَك، َو  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ا َيَخاُفُه َأْهُل اْإلَِسۤاَءِة،  ۤا َأْسَتْوِجُبُه ِمْنَك، َو َأِجْرٔني ِممَّ َعاِفٔني ِممَّ
َفِإنََّك َمِليٌء بِاْلَعْفِو، َمْرُجوٌّ لِْلَمْغِفَرِة، َمْعُروٌف بِالتََّجاُوِز، لَْيَس 
َحاَشاَك،  َغْيُرَك،  َغاِفٌر  ِلَذْنٔبي  َال  َو  ِسَواَك،  َمْطَلٌب  ِلَحاَجٔتي 
َو َالۤ َأَخاُف َعٰلي نَْفٔسي ِإالَّۤ ِإيَّاَك، ِإنََّك َأْهُل التَّْقٰوي َو َأْهُل 
َو  َحاَجٔتي،  َواْقِض  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  اْلَمْغِفَرِة، 
َأْنِجْح َطِلَبٔتي، َواْغِفْر َذْنٔبي، َو آِمْن َخْوَف نَْفٔسي، ِإنََّك َعٰلي ُكلِّ 

َشْيٍء َقٔديٌر، َو ٰذِلَك َعَلْيَك َئسٌري، آٔمَني َربَّ اْلَعاَلٔمَني. 
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nun bilincinde olan biri olarak tövbe ediyorum.

(Ey Rabbim!) Büyüklük taslamaktan, günahlara de-
vam etmekten sana sığınıyorum. Kusur ettiğim hu-
suslarda senden bağışlanmamı istiyorum. Âciz oldu-
ğum, güç yetiremediğim konularda senden yardım 
diliyorum.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve üzeri-
me farz ettiklerini bana bağışla; hak ettiğim cezalan-
dırmalarından beni kurtar; günah ehlinin korktuğu 
(cehennem azabı)ndan bana güvence ver. Çünkü 
sen, af ile dolusun; mağfiret için umulansın; bağış-
lama ile tanınmışsın. Hacetimi senden başka kimse-
den dilemem. Günahımı senden başka bağışlayacak 
olan yok. Her türlü eksiklik sıfatından münezzehsin 
sen! Senden başka kimse bana zarar veremez; senden 
başka kimseden korkmam. Hiç şüphesiz, sen takva 
ehlisin; mağfiret ehlisin. Muhammed ve Âline salât 
eyle ve hacetimi gider, dileğimi kabul et; günahımı 
bağışla, korkumu güvene çevir. Hiç kuşku yok, sen 
her şeye kadirsin ve bunlar sana pek kolaydır. Âmin, 
ya Rabb'el-âlemin.
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١٣- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى َطَلِب اْلَحَوۤاِئـِج ِإَلى اِهللا َتَعاٰلى

ِلَباِت،  َألٕلُهمَّ َيا ُمْنَتٰهي َمْطَلِب اْلَحاَجاِت، َو َيا َمْن ِعْنَدُه نَْيُل الطَّ
َعَطاَياُه  ُر  ُيَكدِّ َال  َمْن  َيا  َو  بِاْألَْثَماِن،  نَِعَمُه  َئبيُع  َال  َمْن  َيا  َو 
بِاْإلِْمِتَناِن، َو َيا َمْن ُيْسَتْغٰني ِبِه َو َال ُيْسَتْغٰني َعْنُه، َو َيا َمْن 
ُيْرَغُب ِإلَْيِه َو َال ُيْرَغُب َعْنُه، َو َيا َمْن َال ُتْفٔني َخَزۤاِئَنُه اْلَمَسۤاِئُل، 
ُل ِحْكَمَتُه اْلَوَسۤاِئُل، َو َيا َمْن َال َتْنَقِطُع َعْنُه  َو َيا َمْن َال ُتَبدِّ
ْحَت  ۤأئنيَ. َتَمدَّ يِه ُدَعۤاُء الدَّ َحَوۤاِئُج اْلُمْحَتأجَني، َو َيا َمْن َال ُيَعنّٔ
بِاْلَغَنۤاِء َعْن َخْلِقَك، َو َأْنَت َأْهُل اْلِغٰني َعْنُهْم، َو َنَسْبَتُهْم ِإَلي 

اْلَفْقِر، َو ُهْم َأْهُل اْلَفْقِر ِإلَْيَك. 

َفَمْن َحاَوَل َسدَّ َخلَِّتِه ِمْن ِعْنِدَك، َو َراَم َصْرَف اْلَفْقِر َعْن نَْفِسِه 
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13- Hacetleri Yüce Allah'tan İsteme 
Hakkındaki Duası

Allah'ım! Ey hacetlerin isteneceği son merci! Ey ka-
tında isteklerin elde edilebileceği kimse! Ey nimetle-
rini parayla satmayan! Ey bağışlarını başa kakarak 
bulandırmayan! Ey kendisiyle gani olunan, onsuz 
gani olunmayan! Ey kendisine rağbet edilen, kendi-
sinden yüz çevrilemeyen! Ey hazineleri dilenmelerle 
tükenmeyen! Ey hikmeti vesilelere tevessül etmekle 
değişmeyen! Ey muhtaçların kendisine olan ihtiyaç-
ları bitmeyen! Ve ey dua edenlerin duası kendisini 
zahmete düşürmeyen (yüce Allah)! Yaratıklarına 
muhtaç olmamakla övünmüşsün ve de öylesin, on-
lara hiçbir ihtiyacın yoktur. Onları da muhtaçlıkla ni-
telemişsin ve de öyledirler, her yönleriyle sana muh-
taçtırlar.

Kim ihtiyaç gediklerini senin katından kapamak is-
ter ve seninle fakirliğini gidermeye azmederse, hiç
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ِبَك، َفَقْد َطَلَب َحاَجَتُه ٔفي َمَظانَِّها، َو َأٰتي َطِلَبَتُه ِمْن َوْجِهَها. 

َسَبَب  َجَعَلُه  َأْو  َخْلِقَك،  ِمْن  َأَحٍد  ِإٰلي  ِبَحاَجِتِه  َه  َتَوجَّ َمْن  َو 
ِعْنِدَك  ِمْن  َواْسَتَحقَّ  لِْلِحْرَماِن،  َتَعَرضَّ  َفَقْد  ُدوَنَك،  ُنْجِحَها 

َفْوَت اْإلِْحَساِن. 

َعْت  َتَقطَّ َو  ُجْهٔدي،  َعْنَها  َر  َقصَّ َقْد  َحاَجٌة،  ِإلَْيَك  ٔلي  َو  َألٕلُهمَّ 
َلْت ٔلي نَْفٔسي َرْفَعَهۤا ِإٰلي َمْن َيْرَفُع َحَوۤاِئَجُه  ُدونََها ِحَئلي، َو َسوَّ
َزَلِل  ِمْن  َزلٌَّة  ِهَي  َو  َعْنَك،  َطِلَباِتِه  ٔفي  َيْسَتْغٔني  َال  َو  ِإلَْيَك، 
اْلَخاِطٔئَني، َو َعْثَرٌة ِمْن َعَثَراِت اْلُمْذنِٔبَني، ُثمَّ اْنَتَبَهْت بَِتْذٔكِريَك 
َو  َرَجْعُت  َو  َزلَّٔتي،  ِمْن  بَِتْؤفيِقَك  نََهْضُت  َو  َغْفَلٔتي،  ِمْن  ٔلي 
َكْيَف  َربّٔي,  ُسْبَحاَن  ُقْلُت:  َو  َعْثَرٔتي،  َعْن  بَِتْسٔديِدَك  َنَكْصُت 

َيْسَأُل ُمْحَتاٌج ُمْحَتاًجا؟ َو َأنَّي َيْرَغُب ُمْعِدٌم ِإٰلي ُمْعِدٍم؟ 

ْغَبِة، َو َأْوَفْدُت َعَلْيَك َرَجۤأئي بِالثََّقِة ِبَك،  َفَقَصْدُتَك َيۤا ِإٰلٔهي بِالرَّ
َو َعِلْمُت َأنَّ َكٔثَري َمۤا َأْسَأُلَك َئسٌري ٔفي ُوْجِدَك، َو َأنَّ َخٔطيـَر َما 
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kuşkusuz, hacetini, bulabileceği yerde aramış, dile-
ğine kavuşabileceği yöne yönelmiştir.

Kim de, hacetini yaratıklarından herhangi birine gö-
türür veya seni değil de onu hacetinin giderilmesi 
noktasında sebep kabul ederse, hiç şüphesiz, kendini 
yoksunluğa maruz bırakmış, senin lütuf ve ihsanını 
kaybetmeyi hak etmiştir.

Allah'ım! Benim, kendi çabamla ulaşamayacağım, 
kendi plânlarımla elde edemeyeceğim bir hacetim 
var ki, nefsimin aldatmasıyla onu, hacetlerini sana 
getiren, dileklerinde sana muhtaç olan (kendim gibi) 
birine götürdüm. Bu da hatakârların hatalarından 
bir hata, günahkârların sürçmelerinden bir sürçme-
dir. Sonra, senin hatırlatmanla gafletimden uyandım; 
verdiğin başarıyla hatamın farkına vardım; yardı-
mınla sürçmemden geri döndüm ve; "Rabbim, her 
türlü eksiklik sıfatından münezzehtir! Muhtaç biri, 
(kendisi gibi) muhtaç birinden nasıl bir şey dilene-
bilir?! Yoksul biri, (kendisi gibi) yoksul birine nasıl 
rağbet edebilir?!" dedim.

Onun için rağbetle sana geldim; güvenle ümidimi 
sana getirdim ve bildim ki, senden dilediğim şeyler 
ne kadar çok olsa da, zenginliğinin yanında az kalır; 
senden istediğim şey ne kadar büyük olsa da, geniş
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َأْسَتْوِهُبَك َحٔقٌري ٔفي ُوْسِعَك، َو َأنَّ َكَرَمَك َال َئضيُق َعْن ُسَؤاِل 
َأَحٍد، َو َأنَّ َيَدَك بِاْلَعَطاَيۤا َأْعٰلي ِمْن ُكلِّ َيٍد. 

ِل،  ٍد َو آِلِه، َواْحِمْلٔني ِبَكَرِمَك َعَلي التََّفضُّ َألٕلُهمَّ َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِل َراِغٍب  َو َال َتْحِمْلٔني بَِعْدِلَك َعَلي اْإلِْسِتْحَقاِق، َفَمۤا َأنَا ِبَأوَّ
ِل َسۤاِئٍل  َرِغَب ِإلَْيَك َفَأْعَطْيَتُه َو ُهَو َيْسَتِحقُّ اْلَمْنَع، َو َال ِبَأوَّ

َسَأَلَك َفَأْفَضْلَت َعَلْيِه َو ُهَو َيْسَتْوِجُب اْلِحْرَماَن. 

ٍد َو آِلِه، َو ُكْن ِلُدَعۤأئي ُمٔجيًبا، َو ِمْن ِنَدۤأئي  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٔعي َراِحًما، َو ِلَصْؤتي َساِمًعا، َو َال َتْقَطْع َرَجۤأئي  َقٔريًبا، َو لَِتَضرُّ
ْهٔني ٔفي َحاَجٔتي ٰهِذِه َو  َعْنَك، َو َال َتُبتَّ َسَبٔبي ِمْنَك، َو َال ُتَوجِّ
َغْيِرَهۤا ِإٰلي ِسَواَك، َو َتَولَّٔني بُِنْجِح َطِلَبٔتي، َو َقَضۤاِء َحاَجٔتي، َو 
نَْيِل ُسْؤٔلي، َقْبَل َزَوألي َعْن َمْوِقٔفي ٰهَذا، بَِتْئسِريَك ِلَي اْلَعٔسَري، 
ٍد َو  َو ُحْسِن َتْقٔديِرَك ٔلي ٔفي َجٔميِع اْألُُموِر. َو َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
آِلِه، َصَالًة َدۤاِئَمًة نَاِمَيًة، َال اْنِقَطاَع ِألََبِدَها، َو َال ُمْنَتٰهي ِألََمِدَها،
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rahmetinin yanında küçük kalır; keremin, kimsenin 
dilenmesinden dolayı daralmaz; bağışlarla tanıdığı-
mız elin her elin üstündedir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât et ve bana, hak 
kazanma esasına dayanan adaletinle değil, lütuf ve 
ihsana dayalı kereminle muamele et. Çünkü ben, eli 
boş geri çevrilmeyi hak ettiği hâlde, sana rağbet edip 
de kendisine bağışta bulunduğun ilk kişi değilim; 
mahrum bırakılması gerektiği hâlde, senden (rah-
metini) dilenip de kendisine lütufta bulunduğun ilk 
kimse de değilim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve duama 
icabet et; çağrıma yakın ol; sızlamama acı; sesimi işit; 
sana olan ümidimi kesme; beni sana bağlayan sebe-
bi (dua bağını) koparma; bu ve diğer hacetlerimde 
beni kendinden başkasına yöneltme ve bana zoru 
kolaylaştırarak, bütün işlerde hakkımdaki takdirini 
güzelleştirerek, oturduğum yerden kalkmadan önce 
istediğimi başarıyla sonuçlandırarak hacetimi gider, 
dileğime kavuştur beni. Böylece beni, velâyetin ve 
koruman altına al. Muhammed ve Âline ardı arkası 
kesilmeyen, süresinin bitimi olmayan, günden güne 
artan, kalıcı bir salâtla salât eyle ve bunu dileğimi
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َواْجَعْل ٰذِلَك َعْونًا ٔلي، َو َسَبًبا لَِنَجاِح َطِلَبٔتي، ِإنََّك َواِسٌع َكٔرٌمي. 
َو ِمْن َحاَجٔتي َيا َربِّ َكَذا َوَكَذا. 

(َو َتْذُكُر َحاَجَتَك، ُثمَّ َتْسُجُد َو َتُقوُل ِىف ُسُجوِدَك:) 

ٍد َو آِلِه  َفْضُلَك آَنَسٔني، َو ِإْحَساُنَك َدلَّٔني، َفَأْسَأُلَك ِبَك َو ِبُمَحمَّ
َصَلَواُتَك َعَلْيِهْم َأْن َال َتُردَّٔني َخۤاِئًبا. 
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elde etmem için bir yardımcı sebep kıl. Hacetlerim-
den bazıları da, Rabbim, [şu ve şudur.]

(Burada hacetini dile getirir, sonra secde eder ve secdede 
şöyle dersin:)

(Ey Rabbim!) Fazlın yalnızlığımı gidermiş, ihsanın 
bana kılavuzluk etmiştir. O hâlde, kutsal zatın ve 
Muhammed ile Ehl-i Beytinin –salâtın onlara olsun– 
hürmetine, beni istediğini elde edememiş, ümitleri 
boşa çıkmış bir hâlde dergâhından geri çevirme.
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١٤- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

اِلِمَني َما َال ُيِحبُّ ِإَذا اْعُتِدَى َعَلْيِه َأْو َرٰأى ِمَن الظَّ

َيا َمْن َال َيْخٰفي َعَلْيِه َأْنَبۤاُء اْلُمَتَظلِّٔمَني، َو َيا َمْن َال َيْحَتاُج ٔفي 
اِهٔديَن، َو َيا َمْن َقُرَبْت ُنْصَرُتُه ِمَن  َقَصِصِهْم ِإٰلي َشَهاَداِت الشَّ
َيۤا  لْمَت  عَِ َقْد  اِلٔمَني،  الظَّ َعِن  َعْوُنُه  بَُعَد  َمْن  َيا  َو  اْلَمْظُلؤمَني، 
ا َحَظْرَت َواْنَتَهَكُه ِمنّٔي  ِإٰلٔهي َما نَالَٔني ِمْن «ُفَالِن ْبِن ُفَالٍن» ِممَّ
ا َحَجْزَت َعَلْيِه، َبَطًرا ٔفي نِْعَمِتَك ِعْنَدُه، َواْغِتَراًرا بَِنٔكِريَك  ِممَّ
ي  ٍد َو آِلِه، َو ُخْذ َظاِلٔمي َو َعُدؤّ َعَلْيِه. َألٕلُهمَّ َفَصلِّ َعٰلي ُمحمَّ
ُه َعنّٔي بُِقْدَرِتَك، َواْجَعْل َلُه ُشْغًال  ِتَك، َواْفُلْل َحدَّ َعْن ُظْلٔمي بُِقوَّ

ا ُيَنأويِه.  ٔفيَما َئليِه، َو َعْجًزا َعمَّ

ُظْلٔمي، َلُه  ْغ  ُتَسوِّ َال  َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َو  َألٕلُهمَّ 
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14- Haksızlığa Uğradığı veya Zalimlerden 
Hoşlanmadığı Bir Davranış Gördüğü 

Zaman Okuduğu Dua

Ey zulümden şikâyetçi olanların hâlinden haber-
dar olan! Ey onların başlarına gelenlerden haber-
dar olabilmek için tanıkların tanıklıklarına ihtiyacı 
olmayan! Ey yardımı mazlumlara yakın olan! Ve ey 
desteği zalimlerden uzak olan (yüce Allah)! Verdiğin 
nimetlerin şımarıklığıyla ve yaptıklarından dolayı 
kendisini hemencecik cezalandırmamana aldanarak 
falan oğlu filanın bana yaptığı haksızlığı, hakareti gör-
dün, bildin. Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle 
ve kuvvetinle, bana zulmedeni ve düşmanımı bana 
zulmetmekten alıkoy; kudretinle, onun bana karşı 
düşmanlığının keskinliğini kır; (benimle uğraşmaya 
zaman bulmayacak şekilde) onu meşgul et ve onu 
düşmanlarına karşı âciz, güçsüz kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana zul-
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َو َأْحِسْن َعَلْيِه َعْؤني، َواْعِصْمٔني ِمْن ِمْثِل َأْفَعاِلِه، َو َال َتْجَعْلٔني 
ٔفي ِمْثِل َحاِلِه. 

ٍد َو آِلِه، َو َأِعْدٔني َعَلْيِه َعْدٰوي َحاِضَرًة،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َتُكوُن ِمْن َغْئظي ِبِه ِشَفۤاًء، َو ِمْن َحَنٔقي َعَلْيِه َوَفۤاًء. 

ْضٔني ِمْن ُظْلِمِه ٔلي َعْفَوَك،  ٍد َو آِلِه، َو َعوِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو َأْبِدلْٔني ِبُسوِء َصٔنيِعِه ٔبي َرْحَمَتَك، َفُكلُّ َمْكُروٍه َجَلٌل ُدوَن 

َسَخِطَك، َو ُكلُّ َمْرِزَئٍة َسَوۤاٌء َمَع َمْوِجَدِتَك. 

ْهَت ِإَليَّ َأْن ُأْظَلَم، َفِقٔني ِمْن َأْن َأْظِلَم. ألٕلُهمَّ َالۤ  َألٕلُهمَّ َفَكَما َكرَّ
َأْشُكو ِإٰلي َأَحٍد ِسَواَك، َو َالۤ َأْسَتٔعُني ِبَحاِكٍم َغْيِرَك، َحاَشاَك، 
َواْقِرْن  بِاْإلَِجاَبِة،  ُدَعۤأئي  ِصْل  َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َفَصلِّ 

ِشَكاَئتي بِالتَّْغٔيِري. 

َألٕلُهمَّ َال َتْفِتنّٔي بِاْلُقُنوِط ِمْن ِإْنَصاِفَك، َو َال َتْفِتْنُه بِاْألَْمِن ِمْن ِإْنَكاِرَك، 
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metmeyi düşmanıma kolaylaştırma; ona karşı bana 
güzel yardımını esirgeme; onun gibi davranmaktan 
beni koru ve beni onun düştüğü duruma düşürme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve düşma-
nıma olan öfkemin şifası, ona duyduğum kinin ya-
tıştırıcısı olarak ona karşı bana peşin bir imdatta 
bulun.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve düş-
manım tarafından uğradığım zulme karşılık affını, 
gördüğüm kötü muameleye karşılık da rahmetini 
hâlime şamil kıl. Çünkü, gazabının dışında, hoşla-
nılmayacak her şey küçüktür; öfkenin yanında, başa 
gelecek her musibet aynıdır.

Allah'ım! Zulme uğramamı bana sevdirmediğin gibi, 
zulmetmekten de koru beni. Allah'ım! Senden başka 
kimseye şikâyette bulunmam. Senin dışında hiçbir 
hükümdardan yardım istemem. Pak ve münezzeh-
sin sen! O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve 
duamı icabetle buluştur; şikâyetimi durumumda de-
ğişiklik yaparak ortadan kaldır.

Allah'ım! Adaletinden ümidimi yitirmekle beni imti-
han etme. Hasmımı da bana zulmetmeyi sürdürmeye
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ا َقٔليٍل َمۤا  ْفُه َعمَّ ي، َو َعرِّ َفُيِصرَّ َعٰلي ُظْلٔمي، َو ُيَحاِضَرٔني ِبَحقّٔ
يَن.  ْفٔني َما َوَعْدَت ِمْن ِإَجاَبِة اْلُمْضَطرّٔ اِلٔمَني، َو َعرِّ َأْوَعْدَت الظَّ

ٍد َو آِلِه، َو َوفِّْقٔني لَِقُبوِل َما َقَضْيَت ٔلي َو  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٔني ِبَمۤا َأَخْذَت ٔلي َو ِمنّٔي، َواْهِدٔني لِلَّٔتي ِهَي َأْقَوُم،  ، َو َرضِّ َعَليَّ

َواْسَتْعِمْلٔني ِبَما ُهَو َأْسَلُم. 

َألٕلُهمَّ َو ِإْن َكاَنِت اْلِخَيَرُة ٔلي ِعْنَدَك ٔفي َتْأٔخِري اْألَْخِذ ٔلي، َو 
ْن َظَلَمٔني، ِإٰلي َيْوِم اْلَفْصِل، َو َمْجَمِع اْلَخْصِم،  َتْرِك اْإلِْنِتَقاِم ِممَّ
ٍد َو آِلِه، َو َأيِّْدٔني ِمْنَك بِِنيٍَّة َصاِدَقٍة، َو َصْبٍر  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو  اْلِحْرِص،  َأْهِل  َهَلِع  َو  ْغَبِة،  الرَّ ُسوِء  ِمْن  َأِعْذٔني  َو  َدۤاِئٍم، 
َأْعَدْدَت  َو  َثَواِبَك،  ِمْن  ٔلي  ادََّخْرَت  َما  ِمَثاَل  َقْلٔبي  ٔفي  ْر  َصوِّ
لَِقَناَعٔتي  َسَبًبا  ٰذِلَك  َواْجَعْل  ِعَقاِبَك،  َو  َجَزۤاِئَك  ِمْن  ِلَخْصٔمي 
ِبَما َقَضْيَت، َو ِثَقٔتي ِبَما َتَخيَّْرَت، آٔمَني َربَّ اْلَعاَلٔمنيَ، ِإنََّك ُذو 

اْلَفْضِل اْلَعٔظيِم، َو َأْنَت َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر. 



Haks ı z l ığa  Uğ r ad ığ ında  (14)

191

ve hakkımı elimden almaya teşvik olacak şekilde ce-
zalandırmandan emin kılmakla sınama. Onu, en kısa 
zamanda zalimlere vadettiğin cezayla tanıştır. Beni, 
zorda kalanlara söz verdiğin imdadınla buluştur.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni ya-
rarıma ve zararıma olan hükmü kabul etmeye muvaf-
fak et. Beni, bana verdiğine de, benden aldığına da 
razı kıl. Bana, en doğru olanı göster ve (hiçbir tehli-
kesi olmayan) en salim işe ata.

Allah'ım! Şayet bana zulmeden adamdan hakkımı ve 
intikamımı almayı, hasımların bir araya getirilip ara-
larında kesin hüküm verileceği güne (kıyamete) erte-
lemeyi benim için seçmiş isen, o zaman Muhammed 
ve Âline salât eyle ve samimî bir azim ve sürekli 
bir sabırla bana yardım et; kötü arzulardan, tamah 
ehlinin ihtirasından beni uzak tut; (ahirette) benim 
için biriktirdiğin sevabı, düşmanım için hazırladığın 
azabı gönlümde canlandır; bunu hükmettiğinle ye-
tinmeme, seçtiğine güvenmeme sebep kıl. Âmin, ya 
Rabb'el-âlemin. Hiç kuşkusuz, sen büyük lütuf sahi-
bisin ve sen her şeye kadirsin.
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١٥- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِإَذا َمِرَض َأْو َنَزَل ِبِه َكْرٌب َأْو َبِليٌَّة 

ُف ٔفيِه ِمْن َسَالَمِة َبَدٔني،  َألٕلُهمَّ َلَك اْلَحْمُد َعٰلي َما َلْم َأَزْل َأَتَصرَّ
َو َلَك اْلَحْمُد َعٰلي َمۤا َأْحَدْثَت ٔبي ِمْن ِعلٍَّة ٔفي َجَسٔدي، َفَمۤا 
ْكِر َلَك؟ َو َأيُّ اْلَوْقَتْيِن  َأْدٔري َيۤا ِإٰلٔهي َأيُّ اْلَحالَْيِن َأَحقُّ بِالشُّ
ِة الَّٔتي َهنَّْأَتٔني ٔفيَها َطيَِّباِت  حَّ َأْوٰلي بِاْلَحْمِد َلَك؟ َأ َوْقُت الصِّ
ْيَتٔني  ْطَتٔني بَِها ِالبْـــِتَغۤاِء َمْرَضاِتَك َو َفْضِلَك، َو َقوَّ ِرْزِقَك، َو َنشَّ
الَّٔتي  اْلِعلَِّة  َوْقُت  َأْم  َطاَعِتَك؟  ِمْن  َلُه  َوفَّْقَتٔني  َما  َعٰلي  َمَعَها 
ْصَتٔني بَِها، َوالنَِّعِم الَّٔتي َأْتَحْفَتٔني بَِها؟ َتْخٔفيًفا ِلَما َثُقَل ِبِه َعٰلي  َمحَّ
يَِّئاِت،  َظْهٔري ِمَن اْلَخٔطيَئاِت، َو َتْطٔهًريا ِلَما اْنَغَمْسُت ٔفيِه ِمَن السَّ
َو َتْنٔبيًها لَِتَناُوِل التَّْوَبِة، َو َتْذٔكيـًرا ِلَمْحِو اْلَحْوَبِة بَِقٔدِمي النِّْعَمِة، َو 
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15- Hastalandığı veya Bir Musibet ve 
Belâyla Karşılaştığı Zaman Okuduğu Dua

Allah'ım! Geçmişte hep yararlandığım beden sağlığın-
dan dolayı sana hamdolsun. Vücudumda meydana 
getirdiğin illetten dolayı da sana hamdolsun. Çünkü, 
ey Rabbim, şu iki durumdan hangisi için sana daha 
çok şükretmem gerektiğini ve şu iki vakitten hangisi 
için sana daha çok hamdetmem icap ettiğini bilmi-
yorum: Temiz rızklarından afiyetle istifade etmemi, 
rızanı ve fazlını elde etmek için neşeyle çalışmamı 
ve yerine getirmeye muvaffak kıldığın itaatlere güç 
yetirebilmemi sağlayan sıhhat zamanı için mi? Yoksa 
günahlardan temizlenmeme, sırtımdaki hatalar yü-
künün hafiflemesine, içine gömüldüğüm kötülükler-
den kurtulmama, tövbe etme gerekliliğini anlama-
ma ve günahların üzerimde bıraktığı izleri silmem 
gerektiğini hatırlamama yarayan illet zamanı için 
mi? Hele bunlara, bir de hiçbir zahmet çekmediğim,
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ٔفي ِخَالِل ٰذِلَك َما َكَتَب ِلَي اْلَكاِتَباِن ِمْن َزِكيِّ اْألَْعَماِل، َما َال 
َر ٔفيِه، َو َال ِلَساٌن َنَطَق ِبِه، َو َال َجاِرَحٌة َتَكلََّفْتُه، َبْل  َقْلٌب َفكَّ

 . ، َو ِإْحَسانًا ِمْن َصٔنيِعَك ِإَليَّ ِإْفَضاًال ِمْنَك َعَليَّ

ٍد َو آِلِه، َو َحبِّْب ِإَليَّ َما َرٔضيَت ٔلي، َو  َألٕلُهمَّ َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْر ٔلي َمۤا َأْحَلْلَت ٔبي، َو َطهِّْرٔني ِمْن َدَنِس َمۤا َأْسَلْفُت، َواْمُح  َيسِّ
ْمُت، َو َأْوِجْدين َحَالَوَة اْلَعاِفَيِة، َو َأِذْقٔني َبْرَد  َعنّٔي َشرَّ َما َقدَّ
ٔلي  َالَمِة، َواْجَعْل َمْخَرٔجي َعْن ِعلَّٔتي ِإٰلي َعْفِوَك، َو ُمَتَحوَّ السَّ
َعْن َصْرَعٔتي ِإٰلي َتَجاُوِزَك، َو َخَالٔصي ِمْن َكْرٔبي ِإٰلي َرْوِحَك، َو 
ُل بِاْإلِْحَساِن،  ِة ِإٰلي َفَرِجَك، ِإنََّك اْلُمَتَفضِّ دَّ َسَالَمٔتي ِمْن ٰهِذِه الشِّ
َواْإلِْكَراِم.  اْلَجَالِل  ُذو  اْلَكٔرميُ،  اْلَوهَّاُب  بِاْإلِْمِتَناِن،  ُل  اْلُمَتَطوِّ
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sırf senden bir lütuf ve ihsan olarak iki yazıcı mele-
ğin benim için yazdıkları temiz ameller eklenirse (o 
zaman bu iki durumdan hangisinin daha hayırlı ol-
duğunu anlamak daha bir güç olur).

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve benim 
için razı olduğun şeyi bana sevdir; üzerime indirdi-
ğin (musibet)i bana kolaylaştır; geçmişteki pislikle-
rimden beni temizle; eski kötülüklerimin üzerimdeki 
izlerini sil; sağlığın tatlılığını bana göster; selâmetin 
serinliğini bana tattır ve hastalığımdan çıkışımı affı-
na, düşüşümden kalkışımı bağışlamana, üzüntüm-
den kurtuluşumu sevincine, bu zorluğu aşmamı 
genişliğe yönelik kıl. Hiç kuşkusuz, sen karşılıksız 
iyilik yapan, hak etmeden nimet veren, çok bağışta 
bulunan, büyüklük ve yücelik sahibi kerimsin.
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١٦- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

َع ِفى َطَلِب اْلَعْفِو َعْن ُعُيوِبِه  ِإَذا اْسَتَقاَل ِمْن ُذُنوِبِه َأْو َتَضرَّ
ِذْكِر  ِإٰلي  َمْن  َيا  َو  اْلُمْذنُِبوَن،  َيْسَتٔغيُث  ِبَرْحَمِتِه  َمْن  َيا  َألٕلُهمَّ 
وَن، َو َيا َمْن ِلٔخيَفِتِه َيْنَتِحُب اْلَخاِطُئوَن،  ِإْحَساِنِه َيْفَزُع اْلُمْضَطرُّ
َيۤا ُأْنَس ُكلِّ ُمْسَتْوِحٍش َغٔريٍب، َو َيا َفَرَج ُكلِّ َمْكُروٍب َكٔئيٍب، 
َو َيا َغْوَث ُكلِّ َمْخُذوٍل َفٔريٍد، َو َيا َعُضَد ُكلِّ ُمْحَتاٍج َطٔريٍد. 

الَّٔذي  َأْنَت  َو  ِعْلًما،  َو  َرْحَمًة  َشْيٍء  ُكلَّ  َوِسْعَت  الَّٔذي  َأْنَت 
َعْفُوُه  الَّٔذي  َأْنَت  َو  َسْهًما،  نَِعِمَك  ٔفي  َمْخُلوٍق  ِلُكلِّ  َجَعْلَت 
َأْعٰلي ِمْن ِعَقاِبِه، َو َأْنَت الَّٔذي َتْسٰعي َرْحَمُتُه َأَماَم َغَضِبِه، َو 
َأْنَت الَّٔذي َعَطاُؤُه َأْكَثُر ِمْن َمْنِعِه، َو َأْنَت الَّٔذي اتََّسَع اْلَخَالِۤئُق 
ُكلُُّهْم ٔفي ُوْسِعِه َو َأْنَت الَّٔذي َال َيْرَغُب ٔفي َجَزۤاِء َمْن َأْعَطاُه، 

َو َأْنَت الَّٔذي َال ُيْفِرُط ٔفي ِعَقاِب َمْن َعَصاُه. 
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16- Günahlarının Bağışlanması ve 
Kusurlarının Affedilmesi İçin Yalvardığı 

Zaman Okuduğu Dua

Allah'ım! Ey rahmetinden günahkârların medet um-
duğu! Ey darda kalanların ihsanını anmaya sığındı-
ğı! Ey korkusundan hatalıların şiddetle ağladığı! Ey 
kimsesi olmayan garibin munisi! Ey her gamlı tasalı-
nın ferahlığı! Ey yardımsız bırakılmış yalnızların im-
dadı! Ey dışlanmış muhtaçların destekçisi! 

Sen, rahmeti ve ilmiyle her şeyi kuşatansın. Sen, her 
yaratığa nimetlerinden bir pay ayıransın. Sen, affı 
cezalandırmasından üstün olansın. Sen, rahmeti ga-
zabının önünde koşansın. Sen, ihsanı eli boş geri çe-
virmesinden çok olansın. Sen, rahmetinin genişliği-
ne bütün yaratıkların sığdığı Zat-ı Kibriya'sın. Sen, 
ihsanda bulunduğundan karşılık beklemeyensin. 
Sen, kendisine karşı geleni cezalandırmakta aşırı 
gitmeyensin.
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َعۤاِء، َفَقاَل: لَبَّْيَك َو َسْعَدْيَك،  َو َأنَا َيۤا ِإٰلٔهي َعْبُدَك الَّٔذي َأَمْرَتُه بِالدُّ
َهۤا َأنَا َذا َيا َربِّ َمْطُروٌح بَْيَن َيَدْيَك، َأنَا الَّٔذي َأْوَقَرِت اْلَخَطاَيا 
ِبَجْهِلِه  الَّٔذي  َأنَا  َو  ُعُمَرُه،  ُنوُب  الذُّ َأْفَنِت  الَّٔذي  َأنَا  َو  َظْهَرُه، 
َعَصاَك، َو َلْم َتُكْن َأْهًال ِمْنُه ِلَذاَك. َهْل َأْنَت َيۤا ِإٰلٔهي َراِحٌم َمْن 
َعۤاِء؟ َأْم َأْنَت َغاِفٌر ِلَمْن َبَكاَك َفُأْسِرَع ِفي  َدَعاَك َفُأْبِلَغ ِفي الدُّ
ْن َعفََّر َلَك َوْجَهُه َتَذلًُّال؟ َأْم َأْنَت  الُْبَكۤاِء؟ َأْم َأْنَت ُمَتَجاِوٌز َعمَّ

ُمْغٍن َمْن َشَكۤا ِإلَْيَك َفْقَرُه َتَوكًُّال. 

ِإٰلٔهي َال ُتَخيِّْب َمْن َال َيِجُد ُمْعِطًيا َغْيَرَك، َو َال َتْخُذْل َمْن َال 
ٍد َو آِلِه، َو  َيْسَتْغٔني َعْنَك ِبَأَحٍد ُدوَنَك. ِإٰلٔهي َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َال ُتْعِرْض َعنّٔي َو َقْد َأْقَبْلُت َعَلْيَك، َو َال َتْحِرْمٔني َو َقْد َرِغْبُت 
دِّ َو َقِد اْنَتَصْبُت بَْيَن َيَدْيَك، َأْنَت الَّذي  ِإلَْيَك، َو َال َتْجَبْهٔني بِالرَّ
ٍد َو آِلِه َواْرَحْمٔني،  ْحَمِة، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ َوَصْفَت نَْفَسَك بِالرَّ

ْيَت نَْفَسَك بِاْلَعْفِو َفاْعُف َعنّٔي.  َو َأْنَت الَّٔذي َسمَّ

َقْد َتٰري َيۤا ِإٰلٔهي َفْيَض َدْمٔعي ِمْن ٔخيَفِتَك، َو َؤجيَب َقْلٔبي ِمْن 
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Ben ise, ey Rabbim, "Çağrına icabet ettim, emrine 
boyun eğdim." diyen, dua etmekle görevlendirdi-
ğin kulunum. (Zelilliğinin ifadesi olarak) Önünde 
yerlere kapanmış, hatalarından dolayı sırtında ağır 
bir yük taşıyan, ömrünü günahlarda tüketen, karşı 
gelinecek biri olmadığın hâlde cahilliğiyle sana karşı 
gelen bir zavallıyım. Şimdi sen, ey Rabbim, sana yal-
varıp yakarana acır mısın ki, ben de çokça yalvarıp 
yakarayım?! Veya sen, (korkundan) ağlayanı bağışlar 
mısın ki, ben de hemen ağlayayım?! Ya da sen, zelil-
ce yüzünü toprağa sürenin hatalarını affeder misin?! 
Yahut sen, sana güvenerek fakirliğinden sana yakı-
nanı zenginleştirir misin?!

İlâhî! Senden başka ihsanda bulunacak birini tanıma-
yanın ümidini boşa çıkarma. Senden başka ihtiyacını 
giderecek birini bilmeyeni yardımsız bırakma. İlâhî! 
Muhammed ve Âline salât eyle ve sana gelmişken 
benden yüz çevirme. Senden dilemişken beni yok-
sun bırakma. Dikilip önünde durmuşken alnıma vu-
rarak beni geri çevirme. Sen, kendini merhametle va-
sıflandırmışsın. O hâlde, Muhammed ve Âline salât 
eyle ve bana merhamet et. Sen, kendini affedicilikle 
adlandırmışsın. O hâlde beni affet.

İlâhî! Korkundan akan gözyaşlarımı, haşyetinden 
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َخْشَيِتَك، َواْنِتَفاَض َجَواِرٔحي ِمْن َهْيَبِتَك، ُكلُّ ٰذِلَك َحَيۤاٌء ِمْنَك 
َكلَّ  َو  ِإلَْيَك،  اْلَجْأِر  َعِن  َصْؤتي  َخَمَد  ِلٰذِلَك  َو  َعَمٔلي،  ِلُسۤوِء 

ِلَسأني َعْن ُمَناَجاِتَك. 
َفَلْم  َعَليَّ  َسَتْرَتَها  َعۤاِئَبٍة  ِمْن  َفَكْم  اْلَحْمُد،  َفَلَك  ِإٰلٔهي  َيۤا 
ْيَتُه َعَليَّ َفَلْم َتْشَهْرٔني، َو َكْم ِمْن  َتْفَضْحٔني، َو َكْم ِمْن َذْنٍب َغطَّ
َشۤاِئَبٍة َأْلَمْمُت بَِها َفَلْم َتْهِتْك َعنّٔي ِسْتَرَها، َو َلْم ُتَقلِّْدٔني َمْكُروَه 
َشَناِرَها، َو َلْم ُتْبِد َسْوَءاِتَها ِلَمْن َيْلَتِمُس َمَعاِئبي ِمْن ٔجَرئتي، 
َو َحَسَدِة نِْعَمِتَك ِعْنٔدي، ُثمَّ َلْم َيْنَهٔني ٰذِلَك َعْن َأْن َجَرْيُت ِإٰلي 
ُسوِء َما َعِهْدَت ِمنّٔي. َفَمْن َأْجَهُل ِمنّٔي َيۤا ِإٰلٔهي ِبُرْشِدِه؟ َو َمْن 
ِه؟ َو َمْن َأْبَعُد ِمنّٔي ِمِن اْسِتْصَالِح نَْفِسِه؟  َأْغَفُل ِمنّٔي َعْن َحظِّ
ِمْن  َعْنُه  نََهْيَتٔني  ٔفيَما  ِرْزِقَك  ِمْن  َعَليَّ  َأْجَرْيَت  َمۤا  ُأْنِفُق  ٔحَني 
َعَلي  ِإْقَداًما  َأَشدُّ  َو  الَْباِطِل،  ِفي  َغْوًرا  َأْبَعُد  َمْن  َو  َمْعِصَيِتَك، 
ْيَطاِن، َفَأتَِّبُع  وِء ِمنّٔي؟ ٔحَني َأِقُف بَْيَن َدْعَوِتَك َو َدْعَوِة الشَّ السُّ
ِمْن  ِنْسَياٍن  َال  َو  ِبِه،  َمْعِرَفٍة  ٔفي  ِمنّٔي  َعمًي  َغْيِر  َعٰلي  َدْعَوَتُه 
ِحْفٔظي َلُه، َو َأنَا ٔحيَنِئٍذ ُموِقٌن ِبَأنَّ ُمْنَتٰهي َدْعَوِتَك ِإَلي اْلَجنَِّة،
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çarpan kalbimi ve heybetinden titreyen bedenimi gö-
rüyorsun. Bütün bunlar, yaptıklarımdan dolayı sen-
den duyduğum utançtandır. Bu yüzden sana yalva-
rırken sesim kısık, seni çağırırken dilim tutuktur.

Ey Tanrım! Hamd sana mahsustur. Nice ayıbımı ör-
tüp beni rüsva etmedin. Nice günahlarımı gizleyip 
beni teşhir etmedin. Nice çirkin işler işledim, ama 
sen onların üzerindeki perdeyi açmadın; onların çir-
kinlik ve rezillik gerdanlığını boynuma takmadın; 
ayıplarımı arayan komşularıma ve bana verdiğin 
nimetleri kıskananlara onları bildirmedin. Ancak 
bunca lütuf ve şefkatine rağmen yine de ben bildi-
ğin kötü işlerime devam ettim. O hâlde ey Tanrım! 
Rüşdü konusunda kim benden daha cahil olabilir 
ki?! Nasibi hususunda kim benden daha gafil ola-
bilir ki?! Bana verdiğin rızkları, beni sakındırdığın 
günahlara harcadığım zaman, kim nefsini ıslah et-
meye benden daha uzak?! Senin davetinle Şeytan'ın 
daveti arasında kalıp da Şeytan'ı tanımakta kör ol-
madığım, ondan bildiğimi unutmadığım hâlde, se-
nin davetinin sonunun cennet, onun davetinin so-
nunun cehennem olduğunu bilerek onun davetine 
uyduğum zaman, benden daha çok batıla dalan,
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َو ُمْنَتٰهي َدْعَوِتِه ِإَلي النَّاِر. 

ِمْن  ُدُه  ُأَعدِّ َو  نَْفٔسي،  َعٰلي  ِبِه  َأْشَهُد  َمۤا  َأْعَجَب  َمۤا  ُسْبَحاَنَك 
َمْكُتوِم َأْمٔري؟ َو َأْعَجُب ِمْن ٰذِلَك َأنَاُتَك َعنّٔي، َو ِإْبَطاُؤَك َعْن 
ُمَعاَجَلٔتي، َو لَْيَس ٰذِلَك ِمْن َكَرٔمي َعَلْيَك، َبْل َتَأنِّــــًيا ِمْنَك ٔلي، َو 
، ِألَْن َأْرَتِدَع َعْن َمْعِصَيِتَك اْلُمْسِخَطِة، َو ُأْقِلَع  ًال ِمْنَك َعَليَّ َتَفضُّ
َعْن َسيَِّئاِتي اْلُمْخِلَقِة، َو ألَِنَّ َعْفَوَك َعنّٔي َأَحبُّ ِإلَْيَك ِمْن ُعُقوبَٔتي. 

َبْل َأنَا َيۤا ِإٰلٔهي َأْكَثُر ُذُنوبًا، َو َأْقَبُح آَثاًرا، َو َأْشَنُع َأْفَعاًال، َو 
ًرا، َو َأْضَعُف ِعْنَد َطاَعِتَك َتَيقًُّظا، َو َأَقلُّ  َأَشدُّ ِفي الَْباِطِل َتَهوُّ
ِلَؤعيِدَك اْنِتَباًها َواْرِتَقابًا، ِمْن َأْن ُأْحٔصَي َلَك ُعُيؤبي، أْو َأْقِدَر 

َعٰلي ِذْكِر ُذُنؤبي. 

َو ِإنَّمۤا ُأَوبُِّخ بِٰهَذا نَْفٔسي، َطَمًعا ٔفي َرْأَفِتَك الَّٔتي بَِها َصَالُح َأْمِر 
اْلُمْذنِٔبَني، َو َرَجۤاًء ِلَرْحَمِتَك الَّٔتي بَِها َفَكاُك ِرَقاِب اْلَخاِطٔئَني. 

ٍد َو  ُنوُب، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ َألٕلُهمَّ َو ٰهِذِه َرَقَبٔتي َقْد َأَرقَّْتَها الذُّ
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kötülüğe girişen kim olabilir?!

Pak ve münezzehsin sen! Kendi aleyhime tanıklık 
ettiğim hususlar, açığa vurduğum gizlilikler ne ka-
dar ilginç! Ancak benim böyle olmama rağmen senin 
bana karşı böyle yumuşak olman, beni hemen ceza-
landırmaman daha da ilginç! Ne var ki bu, benim se-
nin katındaki değerimden değil; gazabını gerektiren 
günahlardan vazgeçmem, aşağılayıcı kötü huylarım-
dan sıyrılmam için senin bana tanıdığın bir fırsat ve 
bana ihsan ettiğin bir lütuftur. Bir de beni affetmek, 
beni cezalandırmaktan daha sevimlidir sana.

Benim ise ey Rabbim, günahlarım o kadar çok, eser-
lerim o kadar çirkin, fiillerim o kadar kötü, batıla da-
lışım o kadar pervasızca, itaatin hususunda o kadar 
bilinçsiz, azap vaadinin karşısında o kadar umursa-
mazım ki, ayıplarımı saymaktan, günahlarımı söyle-
mekten bile âcizim.

Ancak günahkârların durumunu düzeltecek şefkati-
ne göz dikerek, hatalıların boynunu masiyet köleli-
ğinden kurtaracak rahmetini ümit ederek, bu sözler-
le kendimi kınamaktayım.

Allah'ım! İşte boynum; günahların kölesi olmuş. O
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آِلِه، َو َأْعِتْقَها بَِعْفِوَك، َو ٰهَذا َظْهٔري َقْد َأْثَقَلْتُه اْلَخَطاَيا، َفَصلِّ 
ٍد َو آِلِه، َو َخفِّْف َعْنُه ِبَمنَِّك.  َعٰلي ُمَحمَّ

، َواْنَتَحْبُت  َيۤا ِإٰلٔهي َلْو َبَكْيُت ِإلَْيَك َحٕتي َتْسُقَط َأْشَفاُر َعْيَنيَّ
َر َقَدَماَي، َو َرَكْعُت  َحٕتي َيْنَقِطَع َصْؤتي، َو ُقْمُت َلَك َحٕتي َتَتَنشَّ
َلَك َحٕتي َيْنَخِلَع ُصْلٔبي، َو َسَجْدُت َلَك َحٕتي َتَتَفقََّأ َحَدَقَتاَي، َو 
َماِد آِخَر  َأَكْلُت ُتَراَب اْألَْرِض ُطوَل ُعْمٔري، َو َشِرْبُت َمۤاَء الرَّ
َدْهٔري، َو َذَكْرُتَك ٔفي ِخَالِل ٰذِلَك َحٕتي َيِكلَّ ِلَسأني، ُثمَّ َلْم 
َمۤاِء اْسِتْحَيۤاًء ِمْنَك، َما اْسَتْوَجْبُت  َأْرَفْع َطْرٔفي ِإٰلي آَفاِق السَّ
ِبٰذِلَك َمْحَو َسيَِّئٍة َواِحَدٍة ِمْن َسيَِّئأتي. َوِإْن ُكْنَت َتْغِفُر ٔلي ٔحَني 
َأْسَتْوِجُب َمْغِفَرَتَك، َو َتْعُفو َعنّٔي ٔحَني َأْسَتِحقُّ َعْفَوَك، َفِإنَّ ٰذِلَك 
ِإْذ   بِاْسٔتيَجاٍب،  َلُه  َأْهٌل  َأنَا  َالۤ  َو  بِاْسِتْحَقاٍق،  ٔلي  َواِجٍب  َغْيُر 
ْبٔني َفَأْنَت  ِل َما َعَصْيُتَك النَّاَر، َفِإْن ُتَعذِّ َكاَن َجَزۤأئي ِمْنَك ٔفي َأوَّ
ْدَتٔني ِبِسْتِرَك َفَلْم َتْفَضْحٔني، َغْيُر َظاِلٍم ٔلي. ِإٰلٔهي َفِإْذ َقْد َتَغمَّ



Günah la r ın  Bağ ı ş l anmas ı  İç in  (16)

205

hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve (günahları-
mı) affederek beni bu kölelikten kurtar. Ve işte sırtım; 
hataların ağırlığı altında ezilmiş. O hâlde, Muham-
med ve Âline salât eyle ve lütf u kereminle yükümü 
hafiflet.

İlâhî! Eğer gözkapaklarım dökülene kadar sana yal-
varıp ağlasam; sesim tıkanana kadar feryat etsem; 
ayaklarım şişene kadar sana ibadet etmeye dursam; 
belkemiğim yerinden ayrılana kadar sana rükû et-
sem; gözlerim çanaklarından çıkana kadar sana sec-
de etsem; ömrüm boyu yerin toprağını yesem; haya-
tımın sonuna kadar kül suyu içsem; bu arada dilim 
tutulana kadar seni ansam ve utancımdan başımı 
göğe doğru kaldırmasam; bütün bunlarla, tek bir gü-
nahımın bile affını hak etmiş olmam. Eğer mağfireti-
ni hak ettiğim zaman beni bağışlıyorsan, affına lâyık 
görüldüğüm zaman beni affediyorsan, bu kesinlik-
le hak ederek kazandığım, lâyık olarak hak ettiğim 
bir şey değildir. Çünkü ben, sana ilk karşı gelişimde 
zaten cehennemi hak etmiştim. Onun için eğer beni 
cezalandırsan, kat'iyen bana zulmetmiş olmazsın. 
Ama yine de sen, ey Tanrım, rahmetinle beni kuşatıp 
günahlarımı açığa vurarak beni rüsva etmiyorsun;
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ِلَك َفَلْم  َو َتَأنَّْيَتٔني ِبَكَرِمَك َفَلْم ُتَعاِجْلٔني، َو َحُلْمَت َعنّٔي بَِتَفضُّ
ْر َمْعُروَفَك ِعْنٔدي، َفاْرَحْم ُطوَل  ، َو َلْم ُتَكدِّ ُتَغيِّْر نِْعَمَتَك َعَليَّ

َة َمْسَكَنٔتي، َو ُسوَء َمْوِقٔفي.  ٔعي، َو ِشدَّ َتَضرُّ

ٍد َو آِلِه، َو ِقٔني ِمَن اْلَمَعأصي، َواْسَتْعِمْلٔني  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
اَعِة، َواْرُزْقٔني ُحْسَن اْإلِنَاَبِة، َو َطهِّْرٔني بِالتَّْوَبِة، َو َأيِّْدٔني  بِالطَّ
اْلَمْغِفَرِة،  َحَالَوَة  َأِذْقٔني  َو  بِاْلَعاِفَيِة،  َواْسَتْصِلْحٔني  بِاْلِعْصَمِة، 
َأَمانًا  ٔلي  َواْكُتْب  َرْحَمِتَك،  َعٔتيَق  َو  َعْفِوَك،  َطٔليَق  َواْجَعْلٔني 
ْرٔني ِبٰذِلَك ِفي اْلَعاِجِل ُدوَن اآلِجِل، ُبْشرًي  ِمْن ُسْخِطَك، َو َبشِّ
ْفٔني ٔفيِه َعَالَمًة َأَتَبيَُّنَها، ِإنَّ ٰذِلَك َال َئضيُق َعَلْيَك  َأْعِرُفَها، َو َعرِّ
ُدَك ٔفي ُقْدَرِتَك، َو َال َيَتَصعَُّدَك يف َأنَاِتَك،  ٔفي ُوْسِعَك، َو َال َيَتَكأَّ
َو َال َيُؤوُدَك ٔفي َجٔزيِل ِهَباِتَك الَّٔتي َدلَّْت َعَلْيَها آَياُتَك، ِإنََّك 
َتْفَعُل َما َتَشۤاُء، َو َتْحُكُم َما ُتٔريُد، ِإنََّك َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر. 
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kereminle bana fırsat tanıyıp beni hemen cezalan-
dırmıyorsun ve lütfunla bana yumuşak davranıp ni-
metlerini elimden almıyor, ihsanını bulandırmıyor-
sun. O hâlde (ey Rabbim), uzun bir süredir ağlayıp 
sızlamama, çaresizliğimin hâd safhaya ulaşmasına 
ve durumumun vahametine bakarak bana acı.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni gü-
nahlardan koru; itaatine muvaffak kıl; (sana doğru) 
güzel bir dönüşü bana nasip eyle; tövbeyle beni te-
mizle; özel korumanla beni destekle; sağlıkla işleri-
mi düzene koy; mağfiretinin tadını bana tattır; beni 
affının özgürü, rahmetinin azatlısı kıl; benim için ga-
zabından güvencede olduğumu yaz; ahiretten önce 
dünyada bunun müjdesini bana ver; bu müjdenin 
alâmetini, belirtisini bana tanıt, bildir. Hiç kuşku yok, 
bunlar senin geniş rahmetini daraltmaz; sonsuz kud-
retini aşmaz; hilmine galip gelmez ve ayetlerinin kı-
lavuzluk ettiği bol bağışlarını zorlamaz. Çünkü sen, 
hiç kuşkusuz, dilediğini yapar; irade ettiğini hükme-
dersin. Sen, her şeye kadirsin.
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١٧- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ْيَطاُن َفاْسَتَعاَذ ِمْنُه َو ِمْن َعَداَوِتِه َو َكْيِدِه ِإَذا ُذِكَر الشَّ

َو  َكْيِدِه  َو  ٔجيِم،  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ َنَزَغاِت  ِمْن  ِبَك  نَُعوُذ  ِإنَّا  َألٕلُهمَّ 
َمَكۤاِئِدِه، َو ِمَن الثَِّقِة ِبَأَمانِيِِّه َو َمَوأعيِدِه، َو ُغُروِرِه َو َمَصۤاِئِدِه، 
َواْمِتَهانَِنا  َطاَعِتَك،  َعْن  ِإْضَاللَِنا  ٔفي  نَْفَسُه  ُيْطِمَع  َأْن  َو 
َيْثُقَل  َأْن  َأْو  لََنا،  َن  َحسَّ َما  ِعْنَدنَا  َيْحُسَن  َأْن  َأْو  ِبَمْعِصَيِتَك، 

َه ِإلَْيَنا.  َعَلْيَنا َما َكرَّ

َألٕلُهمَّ اْخَسْأُه َعنَّا بِِعَباَدِتَك، َواْكِبْتُه ِبُدُؤوبَِنا ٔفي َمَحبَِّتَك، َواْجَعْل 
بَْيَنَنا َو بَْيَنُه ِسْتًرا َال َيْهِتُكُه، َو َرْدًما ُمْصِمًتا َال َيْفُتُقُه. 

َأْعَدۤاِئَك،  بَِبْعِض  َعنَّا  َواْشَغْلُه  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
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17- Şeytan'dan Söz Edildiğinde Ondan, 
Onun Düşmanlığından ve Tuzaklarından 

Allah'a Sığınınca Okuduğu Dua

Allah'ım! Kovulmuş Şeytan'ın vesveselerinden, hile 
ve düzenlerinden, sözlerine aldanıp tuzaklarına düş-
mekten, bizi itaatinden çıkarıp saptırmaya yeltenme-
sinden, bizi sana isyan ederek alçaltmaya göz dik-
mesinden, bize güzel gösterdiğini güzel görmekten, 
bizim için hoşlanmadığı şeylerin bize ağır gelmesin-
den sana sığınırız.

Allah'ım! Sana kulluk etmekle onu bizden kovup 
uzaklaştır. Senin sevgini elde etme gayretimizle onu 
hor ve zelil kıl. Bizimle onun arasında yırtıp parçala-
yamayacağı bir perde, delip geçemeyeceği bir engel 
oluştur.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Şeytan'ı 
bir kısım düşmanlarınla meşgul ederek bizden alıkoy.



Sah î f e - i  Seccâd iye

210

َظْهَرُه،  َولَِّنا  َو  َخْتَرُه،  َواْكِفَنا  ِرَعاَيِتَك،  ِبُحْسِن  ِمْنُه  َواْعِصْمَنا 
َواْقَطْع َعنَّۤا ِإْثَرُه. 

ٍد َو آِلِه، َو َأْمِتْعَنا ِمَن اْلُهٰدي ِبِمْثِل َضَاللَِتِه،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْدنَا ِمَن التَّْقٰوي ِضدَّ َغَواَيِتِه، َواْسُلْك بَِنا ِمَن التُّٰقي ِخَالَف  َو َزوِّ

َدي.  َسٔبيِلِه ِمَن الرَّ

ٔفيَما  َلُه  ُتوِطَننَّ  َال  َو  َمْدَخًال،  ُقُلوبَِنا  ٔفي  َلُه  َتْجَعْل  َال  َألٕلُهمَّ 
َلَدْيَنا َمْنِزًال. 

ْفَتَناُه َفِقَناُه،  ْفَناُه، َو ِإَذا َعرَّ َل لََنا ِمْن بَاِطٍل َفَعرِّ َألٕلُهمَّ َو َما َسوَّ
ُه َلُه، َو َأْيِقْظَنا َعْن ِسَنِة  ْرنَا َما ُنَكاِئُدُه ِبِه، َو َأْلِهْمَنا َما نُِعدُّ َو َبصِّ

ُكوِن ِإلَْيِه، َو َأْحِسْن بَِتْوفيِقَك َعْونََنا َعَلْيِه.  اْلَغْفَلِة بِالرُّ

َألٕلُهمَّ َو َأْشِرْب ُقُلوبََنۤا ِإْنَكاَر َعَمِلِه، َواْلُطْف لََنا ٔفي نَْقِض ِحَيِلِه. 

َواْقَطْع  َعنَّا،  ُسْلَطاَنُه  ْل  َحوِّ َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
َرَجۤاَءُه ِمنَّا، َواْدَرْأُه َعِن اْلُوُلوِع بَِنا. 
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Güzel denetiminle bizi ondan koru. Haince davra-
nışlarına karşı bize kifayet et. Sırtını bize çevirerek 
bizden uzaklaşmasını sağla; bir daha çevremizde 
ayak izlerine rastlamayalım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Şeytan'ın 
saptırmasına karşın bizi hidayetten faydalandır. 
Onun azdırmasına karşın bizi takvayla donat. Bizi 
onun helâk yolunu değil, (senin) rüşt yolunu katet-
meye muvaffak kıl.

Allah'ım! Onun kalplerimize girişini engelle; sahip 
olduğumuz şeylerde onun için bir yer ayırma.

Allah'ım! Onun güzel göstermeye çalıştığı batılı bize 
tanıt. Tanıttıktan sonra da bizi ondan koru. Onu nasıl 
kandırabileceğimizi bize öğret. Ona karşı nasıl hazır-
lıklı olabileceğimizi bize ilham et. Bizi ona güvenme 
gafleti uykusundan uyandır. Yardımını esirgemeye-
rek bizi ona karşı muvaffak eyle.

Allah'ım! Kalplerimize onun amelini yadsımayı içir. 
Hilelerini bozabilmek için lütfunu bizden esirgeme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onun 
sultasını bizden çevir; ümidini bizden kes; bize ta-
mah etmesine izin verme.
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ٍد َو آِلِه، َواْجَعْل آبَۤاَءنَا َو ُأمََّهاِتَنا، َو َأْوَالَدنَا،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو َأَهالِيَنا، َو َذٔوي َأْرَحاِمَنا، َو َقَرابَاِتَنا، َو ٔجَريانََنا ِمَن اْلُمْؤِمٔنَني 
َكْهٍف  َو  َحاِفٍظ،  ِحْصٍن  َو  َحاِرٍز،  ِحْرٍز  ٔفي  ِمْنُه  َواْلُمْؤِمَناِت 
َماِنٍع، َو َألِْبْسُهْم ِمْنُه ُجَنًنا َواِقَيًة، َو َأْعِطِهْم َعَلْيِه َأْسِلَحًة َماِضَيًة. 

َلَك  َأْخَلَص  َو  ُبوبِيَِّة،  بِالرُّ َلَك  َشِهَد  َمْن  ِبٰذِلَك  َواْعُمْم  َألٕلُهمَّ 
بِاْلَوْحَدانِيَِّة، َو َعاَداُه َلَك ِبَحٔقيَقِة اْلُعُبوِديَِّة، َواْسَتْظَهَر ِبَك َعَلْيِه 

بَّانِيَِّة.  ٔفي َمْعِرَفِة اْلُعُلوِم الرَّ

َألٕلُهمَّ اْحُلْل َما َعَقَد، َواْفُتْق َما َرَتَق، َواْفَسْخ َما َدبََّر، َو َثبِّْطُه 
ِإَذا َعَزَم، َواْنُقْض َمۤا َأْبَرَم. 

َألٕلُهمَّ َواْهِزْم ُجْنَدُه، َو َأْبِطْل َكْيَدُه، َواْهِدْم َكْهَفُه، َو َأْرِغْم َأْنَفُه. 

َال  َأْولَِيۤاِئِه،  ِعَداِد  َعْن  َواْعِزلَْنا  َأْعَدۤاِئِه،  َنْظِم  ٔفي  اْجَعْلَنا  َألٕلُهمَّ 
ُنٔطيُع َلُه ِإَذا اْسَتْهَوانَا، َو َال َنْسَتٔجيُب َلُه ِإَذا َدَعانَا، َنْأُمُر ِبُمَناَواِتِه 

َمْن َأَطاَع َأْمَرنا، َو نَِعُظ َعْن ُمَتابََعِتِه َمِن اتََّبَع َزْجَرنَا. 
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Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve baba-
larımızı, annelerimizi, çocuklarımızı, eşlerimizi, ya-
kınlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı ve tüm 
mümin erkek ve kadınları Şeytan'a karşı sağlam bir 
yere, koruyucu bir kaleye ve ulaşılmayacak bir sığı-
nağa al. Onlara, kendilerini ondan koruyacak zırhlar 
giydir. Onlara, ona karşı etkili olacak silâhlar ver.

Allah'ım! Rububiyetine tanıklık eden, vahdaniyetin-
de kuşkusu olmayan, ubudiyetin (kulluğun) haki-
katiyle Şeytan'a düşmanlık eden ve Rabbanî (İlâhî) 
ilimleri öğrenmekte ona karşı senden yardım isteyen 
herkesi bu duamın kapsamına al.

Allah'ım! Onun düğümlediğini çöz; bitiştirip birleş-
tirdiğini yar, ayır; tedbirini boz; azmettiği zaman ona 
engel ol; sağlamlaştırdığını yık.

Allah'ım! Onun ordusunu hezimete uğrat; düzenini 
boz; kalesini yık ve burnunu yere sür.

Allah'ım! Bize onun düşmanlarının saflarında yer ver; 
dostlarının arasından çıkar; tutkularımıza uymamızı 
istediği zaman ona itaat etmeyelim; çağırdığı zaman 
davetine icabet etmeyelim; emrimizi dinleyenlere, 
ona düşmanlık etmeyi emredelim; nehyimize uyan-
ları, ona uymaktan sakındıralım.
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يـَن، َو َسيِِّد اْلُمْرَسٔلَني، َو َعٰلي  ٍد َخاَتِم النَِّبئّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
اِهٔريَن، َو َأِعْذنَا َو َأَهالِيَنا، َو ِإْخَوانََنا، َو  ئِّبَني الطَّ َأْهِل بَْيِتِه الطَّ
ا  ِممَّ َأِجْرنا  َو  ِمْنُه،  اْسَتَعْذنَا  ا  ِممَّ َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمٔنَني  َجٔميَع 
اْسَتَجْرنَا ِبَك ِمْن َخْوِفِه، َواْسَمْع لََنا َما َدَعْونَا ِبِه، َو َأْعِطَنا َمۤا 
َدَرَجاِت  ٔفي  ِبٰذِلَك  َصيِّْرنَا  َو  َنٔسيَناُه،  َما  لََنا  َواْحَفْظ  َأْغَفْلَناُه، 

اِلٔحَني، َو َمَراِتِب اْلُمْؤِمٔنَني، آٔمَني َربَّ اْلَعاَلٔمـَني. الصَّ



Şey tan 'dan  A l l ah ' a  S ığ ın ınca  (17)

215

Allah'ım! Nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi 
Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât 
eyle; bizi, çoluk çocuğumuzu, kardeşlerimizi ve tüm 
mümin erkek ve kadınları sığındığımız şeylerden 
koru. Korkusundan, senden güvence dilediğimiz 
şeylerden bize güvence ver; dualarımızı işit; gaflet et-
tiklerimizi bize ver; unuttuklarımızı bizim için koru 
ve böylece bizi salihlerin derecelerine, müminlerin 
mertebelerine ulaştır. Âmin ya Rabb'el-âlemin.
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١٨- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

َل َلُه َمْطَلُبُه  ِإَذا ُدِفَع َعْنُه َما َيْحَذُر َأْو ُعجِّ

َعنّٔي  َصَرْفَت  ِبَما  َو  َقَضۤاِئَك،  ُحْسِن  َعٰلي  اْلَحْمُد  َلَك  َألٕلُهمَّ 
ْلَت ٔلي ِمْن  ي ِمْن َرْحَمِتَك َما َعجَّ ِمْن َبَالِۤئَك، َفَال َتْجَعْل َحظّٔ
ِبَما  َغْئري  َسِعَد  َو  َأْحَبْبُت،  ِبَمۤا  َشٔقيُت  َقْد  َفَأُكوَن  َعاِفَيِتَك، 
َكِرْهُت، َو ِإْن َيُكْن َما َظِلْلُت ٔفيِه، َأْو ِبتُّ ٔفيِه، ِمْن ٰهِذِه اْلَعاِفَيِة، 
ْرَت،  ْم ٔلي َمۤا َأخَّ بَْيَن َيَدْي َبَالٍۤء َال َيْنَقِطُع، َو ِوْزٍر َال َيْرَتِفُع، َفَقدِّ
ْمَت، َفَغْيُر َكٔثٍري َما َعاِقَبُتُه اْلَفَنۤاُء، َو َغْيُر َقٔليٍل  ْر َعنّٔي َما َقدَّ َو َأخِّ

ٍد َو آِلِه. َما َعاِقَبُتُه الَْبَقۤاُء، َو َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
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18- Korktuğu Bir Durum Kendisinden 
Uzaklaştığı veya İstediği Şeye Çabuk 

Ulaştığı Zaman Okuduğu Dua

Allah'ım! Kaza ve kaderinin güzelliği karşısında ve 
benden uzaklaştırdığın belâ sebebiyle sana hamdol-
sun. O hâlde rahmetinden payımı, sadece şu dünya-
da bana verdiğin sıhhat ve afiyet kılma ki, sevdiğim 
durum (sıhhat ve afiyet) sebebiyle (ahirette) bedbaht 
olayım; sevmediğim durum (hastalık, belâ ve musi-
bet) sebebiyle de başkası (ahirette) mutlu olsun. Şayet 
gündüzü gece ettiğim, geceyi gündüz ettiğim bu sıh-
hat ve afiyetin ardından (ahirette) kesintisi olmayan 
bir belâ, altından kalkılmayacak bir vebal gelecekse, 
benim için sona sakladığını (belâyı) öne geçir; öne 
geçirdiğini (afiyeti) sona sakla. Çünkü sonu fena olan 
bir şey, çok değil; sonu beka olan bir şey de, az değil-
dir. (Allah'ım!) Muhammed ve Âline salât eyle.
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١٩- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ِعْنَد اْإلِْسِتْسَقۤاِء َبْعَد اْلَجْدِب
َألٕلُهمَّ اْسِقَنا اْلَغْيَث، َواْنُشْر َعَلْيَنا َرْحَمَتَك بَِغْيِثَك اْلُمْغِدِق ِمَن 
َحاِب اْلُمْنَساِق لَِنَباِت َأْرِضَك، اْلُموِنِق ٔفي َجٔميِع اآلَفاِق، و  السَّ
ْهَرِة،  اْمُنْن َعٰلي ِعَباِدَك ِبٔإيَناِع الثََّمَرِة، َو َأْحِي ِبَالَدَك بُِبُلوِغ الزَّ
َفَرَة ِبَسْقٍي ِمْنَك نَاِفـــــٍع، َدۤاِئٍم ُغْزُرُه،  َو َأْشِهْد َمَالِۤئَكَتَك اْلِكَراَم السَّ
َو  َماَت،  َقْد  َما  ِبِه  ُتْحٔيي  َعاِجٍل،  َسٔريٍع  َواِبٍل  ِدَرُرُه،  َواِسٍع 
ُع ِبِه ِفي  َتُردُّ ِبِه َما َقْد َفاَت، َو ُتْخِرُج ِبِه َما ُهَو آٍت، َو ُتَوسِّ
َغْيَر  ُمَجْلَجًال،  َطَبًقا  َمٔريًئا،  َهٔنيًئا  ُمَتَراِكًما،  َسَحابًا  اْألَْقَواِت، 

ُمِلثٍّ َوْدُقُه، َو َال ُخلٍَّب َبْرُقُه. 

َألٕلُهمَّ اْسِقَنا َغْيًثا ُمٔغيًثا، َمٔريًعا ُمْمِرًعا، َعٔريًضا َواِسًعا َغٔزيًرا، 
َتُردُّ ِبِه النَّٔهيَض، َو َتْجُبُر ِبِه اْلَمٔهيَض.
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19- Kuraklıktan Sonra Yağmur 
Talebiyle İlgili Duası

Allah'ım! Bizi yağmur suyuna doyur. Yerde güzel 
bitkiler bitirmek için ufuklarda hareket hâlinde olan 
bulutlardan üzerimize bol yağmur indirerek bizi rah-
metine boğ. Meyveleri yetiştirerek kullarına ihsanda 
bulun. Gülleri ve çiçekleri açtırarak şehirlerini ihya 
et. Değerli yazıcı (veya elçi) meleklerini faydalı, bol, 
kapsamlı, şiddetli, hızlı ve acil bir yağışa tanık kıl. 
Onunla öleni dirilt; kaybedileni kazandır; rızkları bol 
et. Bize bolluk ve afiyet getirecek, yağışlı ve gürültü-
lü birikmiş bulutlar gönder; yağışı sürekli, çakışı ve 
gürlemesi aldatıcı olmasın.

Allah'ım! Kuraklığı bertaraf edecek, bitkileri yeşer-
tecek, yatanı kaldıracak, solanı canlandıracak, kap-
samlı ve bol yağmur gönder bize.
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َراَب، َو َتْمَألُ ِمْنُه اْلِجَباَب، َو  َألٕلُهمَّ اْسِقَنا َسْقًيا ُتٔسيُل ِمْنُه الظِّ
ُر ِبِه اْألَْنَهاَر، َو ُتْنِبُت ِبِه اْألَْشَجاَر، َو ُتْرِخُص ِبِه اْألَْسَعاَر  ُتَفجِّ
ٔفي َجٔميِع اْألَْمَصاِر، َو تَـــْنِعُش ِبِه الَْبَهۤاِئَم َواْلَخْلَق، َو ُتْكِمُل لََنا 
ْرَع، َو  ْرَع، َو ُتِدرُّ ِبِه الضَّ ْزِق، َو ُتْنِبُت لََنا ِبِه الزَّ ِبِه َطيَِّباِت الرِّ

ِتَنا.  ًة ِإٰلي ُقوَّ َتٔزيُدنَا ِبِه ُقوَّ

َعَلْيَنا  َبْرَدُه  َتْجَعل  َال  َو  َسُموًما،  َعَلْيَنا  ِظلَُّه  َتْجَعْل  َال  َألٕلُهمَّ 
ُحُسوًما، َو َال َتْجَعْل َصْوَبُه َعَلْيَنا ُرُجوًما، َو َال َتْجَعْل َمۤاَءُه 

َعَلْيَنۤا ُأَجاًجا. 

َبَرَكاِت  ِمْن  َواْرُزْقَنا  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
َماَواِت َواْألَْرِض، ِإنََّك َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر.  السَّ



Yağmur  Ta l eb i y l e  İ l g i l i  (19)

221

Allah'ım! Tepelerden boşanacak, kuyuları doldura-
cak, nehirleri akıtacak, ağaçları yeşertecek, bütün şe-
hirlerde fiyatları ucuzlatacak, insanları ve hayvanları 
sevindirecek, bizim için temiz rızkları tamamlaya-
cak, ekinleri yeşertecek, sağmal hayvanların sütünü 
bol edecek ve gücümüze güç katacak bir su gönder 
bize.

Allah'ım! Bulutların gölgesini öldürücü, soğuğunu 
uğursuz, yağışını taşlayıcı (azap), suyunu acı ve tuz-
lu kılma.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve gökle-
rin ve yerin bereketlerinden bize rızk ver. Hiç şüphe 
yok, sen her şeye güç yetirensin.
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٢٠- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ِفى َمَكاِرِم اْألَْخَالِق َو َمْرِضىِّ اْألَْفَعاِل

أإلميَاِن،  َأْكَمَل  ِبٔإميَأني  بَلِّْغ  َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
َواْجَعْل َئقئني َأْفَضَل الَْئقِني، َواْنَتِه بِِنئَّتي ِإٰلي َأْحَسِن النِّيَّاِت، َو 

بَِعَمٔلي ِإٰلي َأْحَسِن اْألَْعَماِل. 

ْح ِبَما ِعْنَدَك َئقئني، َواْسَتْصِلْح  َألٕلُهمَّ َوفِّْر بُِلْطِفَك نِئَّتي، َو َصحِّ
بُِقْدَرِتَك َما َفَسَد ِمنّٔي. 

اْإلِْهِتَماُم  َيْشَغُلِني  َما  َواْكِفٔني  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ٔفيَما  َأيَّأمي  َواْسَتْفِرْغ  َعْنُه،  َغًدا  َتْسَألُٔني  ِبَما  َواْسَتْعِمْلٔني  ِبِه، 
َخَلْقَتٔني َلُه، َو َأْغِنٔني، َو َأْوِسْع َعَليَّ ٔفي ِرْزِقَك، َو َال َتْفِتنّٔي 
ٔني، َو َال َتْبَتِلَينّٔي بِاْلِكْبِر، َو َعبِّْدٔني َلَك، َو َال ُتْفِسْد بِالنََّظِر، َو َأِعزَّ
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20- Yüce Erdemler ve Beğenilen 
Davranışlarla İlgili Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve benim 
imanımı en kâmil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; 
niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline 
ulaştır.

Allah'ım! Lütfunla niyetimi halis kıl; katındakine 
(rahmetine) yakinimi doğrult; kudretinle bozulan 
durumumu düzelt.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni meş-
gul edecek sorunların çözümünde bana yet. Yarın he-
sabını soracağın şeylerle uğraştır beni. Günlerimi ya-
ratılışımın amacı olan ibadetle geçirmemi sağla. Beni 
zenginleştir; rızkımı bol eyle. Rızkı beklemekle beni 
imtihan etme. Beni aziz kıl; kibre duçar eyleme;  sana 
kul olmaya muvaffak eyle. Kulluğumu, ibadetimi
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ِعَباَدٔتي بِاْلُعْجِب، َو َأْجِر لِلنَّاِس َعٰلي َيِدَي اْلَخْيَر، َو َال َتْمَحْقُه 
اْلَفْخِر.  ِمَن  َواْعِصْمٔني  اْألَْخَالِق،  َمَعاِلَي  ٔلي  َهْب  َو   ، بِاْلَمنِّ

ٍد َو آِلِه، َو َال َتْرَفْعٔني ِفي النَّاِس َدَرَجًة  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ا َظاِهًرا ِإالَّۤ  ِإالَّ َحَطْطَتٔني ِعْنَد نَْفٔسي ِمْثَلَها، َو َال ُتْحِدْث ٔلي ِعزًّ

َأْحَدْثَت ٔلي ِذلًَّة بَاِطَنًة ِعْنَد نَْفٔسي بَِقَدِرَها. 

ٍد، َو َمتِّْعٔني بُِهدًي َصالِــــٍح َالۤ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َأْسَتْبِدُل ِبِه، َو َطٔريَقِة َحقٍّ َالۤ َأٔزيُغ َعْنَها، َو نِيَِّة ُرْشٍد َالۤ َأُشكُّ 
َكاَن  َفِإَذا  َطاَعِتَك،  ٔفي  ِبْذَلًة  ُعْمٔري  َكاَن  َما  ْرٔني  َعمِّ َو  ٔفيَها، 
ْيَطاِن َفاْقِبْضٔني ِإلَْيَك َقْبَل َأْن َيْسِبَق َمْقُتَك  ُعْمٔري َمْرَتًعا لِلشَّ

 . ، َأْو َيْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعَليَّ ِإَليَّ

َعۤاِئَبًة  َال  َو  َأْصَلْحَتَها،  ِإالَّۤ  ِمنّٔي  ُتَعاُب  َخْصَلًة  َتَدْع  َال  َألٕلُهمَّ 
ْنَتَها، َو َالۤ ُأْكُروَمًة ِفيَّ نَاِقَصًة ِإالَّۤ َأْتَمْمَتَها. ُأَؤنَُّب بَِهۤا ِإالَّ َحسَّ

بِْغَضِة ِمْن  َأْبِدلْٔني  َو  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
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kendini beğenmişlikle fasit etme. Benim elimle in-
sanlara hayır ulaştır; başa kakarak onu batıl etmeme 
engel ol. Yüce huyları bana ihsan et ve övünmekten 
beni koru.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni in-
sanların gözünde bir derece yükselttiğinde kendi gö-
zümde bir derece düşür. Bana insanlar arasında açık 
bir izzet verdiğinde kendi yanımda aynı ölçüde gizli 
bir zillet ver.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât 
eyle ve beni (başka hiçbir şeyle) değiştirmeyeceğim 
güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir 
yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyet ile 
faydalandır. Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni 
yaşat. Ömrüm Şeytan'ın otlağı olduğunda, öfkene 
yakalanmadan, gazabın kesinleşmeden ruhumu al.

Allah'ım! Ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et; kı-
nandığım çirkin huyumu güzelleştir ve eksik olan 
güzel sıfatımı tamamla.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât 
eyle ve düşmanların bana olan buğzunu muhabbete,
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َة، َو ِمْن  َنآِن اْلَمَحبََّة، َو ِمْن َحَسِد َأْهِل الَْبْغِي اْلَمَودَّ َأْهِل الشَّ
َالِح الثَِّقَة، َو ِمْن َعَداَوِة اْألَْدنَْيَن اْلَوَالَيَة، َو ِمْن  ِظنَِّة َأْهِل الصَّ
َة، َو ِمْن ِخْذَالِن اْألَْقَرٔبنيَ النُّْصَرَة،  ُعُقوِق َذِوي اْألَْرَحاِم اْلَمَبرَّ
َو ِمْن ُحبِّ اْلُمَدأريَن َتْصٔحيَح اْلِمَقِة، َو ِمْن َردِّ اْلُمَالِبٔسَني َكَرَم 

اِلٔمَني َحَالَوَة اْألََمَنِة.  اْلِعْشرِة، َو ِمْن َمَراَرِة َخْوِف الظَّ

ٍد َو آِلِه، َواْجَعْل ٔلي َيًدا َعٰلي َمْن َظَلَمين،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو ِلَسانًا َعٰلي َمْن َخاَصَمٔني، َو َظَفًرا ِبَمْن َعاَنَدٔني، َو َهْب ٔلي 
َمْكًرا َعٰلي َمْن َكاَيَدٔني، َو ُقْدَرًة َعٰلي َمِن اْضَطَهَدٔني، َو َتْكٔذيًبا 
َمْن  ِلَطاَعِة  َوفِّْقٔني  َو  َدٔني،  َتَوعَّ ْن  ِممَّ َسَالَمًة  َو  َقَصَبٔني،  ِلَمْن 

َدٔني، َو ُمَتابََعِة َمْن َأْرَشَدٔني.  َسدَّ

َمْن  ُأَعاِرَض  ألَِْن  ْدٔني  َسدِّ َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
، َو ُأٔثيَب َمْن َحَرَمٔني  ٔني بِالنُّْصِح، َو َأْجِزَي َمْن َهَجَرٔني بِالِْبرِّ َغشَّ
اْغتابَٔني  َمِن  ُأَخاِلَف  َو  َلِة،  بِالصِّ َقَطَعٔني  َمْن  ُأَكاِفَي  َو  بِالَْبْذِل، 
يَِّئِة.  ْكِر، َو َأْن َأْشُكَر اْلَحَسَنَة، َو ُأْغِضَي َعِن السَّ ِإٰلي ُحْسِن الذِّ
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zulüm ehlinin hasedini sevgiye, iyilerin kötü zanları-
nı güvene, yakınların düşmanlığını dostluğa, akraba-
ların kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini 
yardıma, müdara edenlerin zahirî dostluklarını ger-
çek dostluğa, muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini 
güler yüzlülüğe ve zalimlerden korkmanın acılığını 
emniyet tatlılığına dönüştür.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana 
zulmedene karşı kendimi müdafaa edecek bir el, 
bana husumet edene karşı kendimi 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 ita-
at etmeye, gerçeği gösterene uymaya muvaffak eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni, 
beni aldatana karşı dürüst ve samimî davranmaya; 
beni terk edene iyilikle karşılık vermeye; benden 
esirgeyeni, bağışla ödüllendirmeye; benimle ilişkisi-
ni keseni, ilişkide bulunmakla mükâfatlandırmaya; 
gıybetimi edene, güzellikle anmakla muhalefet et-
meye ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yumma-
ya muvaffak eyle.
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َو  اِلٔحَني،  الصَّ ِبِحْلَيِة  َوَحلِّٔني  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
َألِْبْسٔني ٔزيَنَة اْلُمتَّٔقَني، ٔفي َبْسِط اْلَعْدِل، َو َكْظِم اْلَغْيِظ، َو ِإْطَفۤاِء 
ِإْفَشۤاِء  َو  الَْبْيِن،  َذاِت  ِإْصَالِح  َو  اْلُفْرَقِة،  َأْهِل  َضمِّ  َو  النَّۤاِئَرِة، 
اْلَعاِرَفِة، َو َسْتِر اْلَعۤاِئَبِة، َو ٔلِني اْلَعٔريَكِة، َو َخْفِض اْلَجَناِح، َو 
ْبِق ِإَلي  يِح، َو ٔطيِب اْلُمَخالََقِة، َوالسَّ َريِة، َو ُسُكوِن الرّٔ ُحْسِن السّٔ
ِل، َو َتْرِك التَّْعٔيِري، َواْإلِْفَضاِل َعٰلي َغْيِر  اْلَفٔضيَلِة، َو ٔإيَثاِر التََّفضُّ
، َواْسِتْقَالِل اْلَخْيِر َو ِإْن َكُثَر  ، َواْلَقْوِل بِاْلَحقِّ َو ِإْن َعزَّ اْلُمْسَتِحقِّ
رِّ َو ِإْن َقلَّ ِمْن َقْؤلي َو ِفْعٔلي.  ِمْن َقْؤلي َو ِفْعٔلي، َواْسِتْكَثاِر الشَّ

اَعِة، َو ُلُزوِم اْلَجَماَعِة، َو َرْفِض َأْهِل  َو َأْكِمْل ٰذِلَك ٔلي ِبَدَواِم الطَّ
ْأِي اْلُمْخَتَرِع.  الِْبَدِع، َو ُمْسَتْعِمٔلي الرَّ

ٍد َو آِلِه، َواْجَعْل َأْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِإَذا  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِتَك ِفيَّ ِإَذا َنِصْبُت، َو َال َتْبَتِلَينّٔي بِاْلَكَسِل َعْن  َكُبْرُت، َو َأْقٰوي ُقوَّ
ِعَباَدِتَك، َو َال اْلَعٰمي َعْن َسٔبيِلَك، َو َال بِالتََّعرُِّض ِلِخَالِف َمَحبَِّتَك، 
َق َعْنَك، َو َال ُمَفاَرَقِة َمِن اْجَتَمَع ِإلَْيَك.  َو َال ُمَجاَمَعِة َمْن َتَفرَّ
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Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve adaleti 
yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndür-
mede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını 
bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri 
gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, 
güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçin-
mede, erdemlere doğru koşmada, (her hâlükârda) 
iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüz-
lerine vurmamakta, müstahak olmayana bağışta bu-
lunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da 
olsa iyi söz ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü 
söz ve işlerimi çok bulmada salihler gibi olmaya, on-
ların süsüyle süslenmeye, muttakilerin ziynetini ku-
şanmaya muvaffak eyle beni.

İtaatimin devamlılığı, cemaatten ayrılmayışım ve ken-
di uydurdukları görüşlerle amel eden bid'at ehlinden 
uzak duruşumla da, bu sıfatları bende kâmil eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana en 
bol rızkını yaşlandığım zaman ve en kuvvetli gücü-
nü bitkin düştüğüm zaman ver. Beni, sana kulluk-
ta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevginden 
başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir 
arada olmaya ve seninle birlikte olandan ayrılmaya 
müptelâ etme.
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ُروَرِة، َو َأْسَأُلَك ِعْنَد اْلَحاَجِة،  َألٕلُهمَّ اْجَعْلٔني َأُصوُل ِبَك ِعْنَد الضَّ
ُع ِإلَْيَك ِعْنَد اْلَمْسَكَنِة، َو َال َتْفِتنّٔي بِاْإلِْسِتَعاَنِة بَِغْيِرَك  َو َأَتَضرَّ
ِإَذا اْضُطِرْرُت، َو َال بِاْلُخُضوِع ِلُسَؤاِل َغْيِرَك ِإَذا اْفَتَقْرُت، َو َال 
ِع ِإٰلي َمْن ُدوَنَك ِإَذا َرِهْبُت، َفَأْسَتِحقَّ ِبٰذِلَك ِخْذَالَنَك  بِالتََّضرُّ

اِحٔمَني.  َو َمْنَعَك َو ِإْعَراَضَك، َيۤا َأْرَحَم الرَّ

ْيَطاُن ٔفي ُرؤعي ِمَن التََّمنّٔي َوالتََّظنّٔي  َألٕلُهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقي الشَّ
ًرا ٔفي ُقْدَرِتَك، َو َتْدٔبيـًرا َعٰلي  َواْلَحَسِد، ِذْكًرا لَِعَظَمِتَك، َو َتَفكُّ
َك، َو َمۤا َأْجٰري َعٰلي ِلَسأني ِمْن لَْفَظِة ُفْحٍش، َأْو ُهْجٍر،  َعُدوِّ
َأْو َشْتِم ِعْرٍض، َأْو َشَهاَدِة بَاِطٍل، َأِو اْغِتَياِب ُمْؤِمٍن َغۤاِئٍب، َأْو 
َسبِّ َحاِضٍر، َو َمۤا َأْشَبَه ٰذِلَك، ُنْطًقا بِاْلَحْمِد َلَك، َو ِإْغَراًقا ِفي 
الثََّنۤاِء َعَلْيَك، َو َذَهابًا ٔفي َتْمٔجيِدَك، َو ُشْكًرا لِِنْعَمِتَك، َواْعِتَراًفا 

ِبِإْحَساِنَك، َو ِإْحَصۤاًء ِلِمَنِنَك. 

ْفِع  ٍد َو آِلِه، َو َالۤ ُأْظَلَمنَّ َو َأْنَت ُمٔطيٌق لِلدَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َعنّٔي، َو َالۤ َأْظِلَمنَّ َو َأْنَت اْلَقاِدُر َعَلي اْلَقْبِض ِمنّٔي، َو َالۤ َأِضلَّنَّ 
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Allah'ım! Beni, zor durumda kaldığımda senin (gü-
cün)le hamle eder, ihtiyacım olduğunda senden ister 
ve düşkünlüğümde sana yalvarır kıl. Beni, zor du-
rumda kaldığım zaman senden başkasından yardım 
dilemekle, ihtiyacım olduğu zaman senden başkasın-
dan istemeye tenezzül etmekle ve korktuğum zaman 
senden başkasına yalvarmakla sınama. Yoksa, beni 
yardımsız bırakmanla, ihsanını benden esirgemenle 
ve benden yüz çevirmenle karşı karşıya kalırım; ey 
merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım! Şeytan'ın kalbime attığı arzu, zan ve ha-
sedi; büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında dü-
şünmeye, düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüş-
tür. Onun (Şeytan'ın) dilime akıttığı çirkin ve saçma 
lâfları, ırz sövüşünü, haksız tanıklığı, bir müminin 
arkasında ettiğim gıybeti, birinin yüzüne karşı etti-
ğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin hamdını 
dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme 
çabasına, nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını 
itiraf etmeye, nimetlerini saymaya çevir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle. (Allah'ım!) 
Bana yönelik zulmü defetmeye kadir olduğundan 
asla zulme uğramayayım. Benden intikam almaya 
gücün yettiğinden asla zulmetmeyeyim. Beni kolayca
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َو َقْد َأْمَكَنْتَك ِهَداَئتي، َو َالۤ َأْفَتِقَرنَّ َو ِمْن ِعْنِدَك ُوْسٔعي، َو َالۤ 
َأْطَغَينَّ َو ِمْن ِعْنِدَك ُوْجٔدي. 

ِإٰلي  َو  َقَصْدُت،  َعْفِوَك  ِإٰلي  َو  َوَفْدُت،  َمْغِفَرِتَك  ِإٰلي  َألٕلُهمَّ 
َتَجاُوِزَك اْشَتْقُت، َو بَِفْضِلَك َوِثْقُت، َو لَْيَس ِعْنٔدي َما ُيوِجُب 
ٔلي َمْغِفَرَتَك، َو َال ٔفي َعَمٔلي َمۤا َأْسَتِحقُّ ِبِه َعْفَوَك، َو َما ٔلي 
ٍد َو  بَْعَد َأْن َحَكْمُت َعٰلي نَْفٔسي ِإالَّ َفْضُلَك، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ

 . ْل َعَليَّ آِلِه، َو َتَفضَّ

َألٕلُهمَّ َو َأْنِطْقٔني بِاْلُهَدي، َو َأْلِهْمِني التَّْقَوي، َو َوفِّْقٔني لِلَّٔتي ِهَي 
َأْزَكي، َواْسَتْعِمْلٔني ِبَما ُهَو َأْرَضي. 

ٔريَقَة اْلُمْثَلي، َواْجَعْلٔني َعٰلي ِملَِّتَك َأُموُت َو َأْحَيا.  َألٕلُهمَّ اْسُلْك ِبَي الطَّ

ٍد َو آِلِه، َو َمتِّْعٔني بِاْإلِْقِتَصاِد، َواْجَعْلٔني  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
اْلِعَباِد،  َصاِلِحي  ِمْن  َو  َشاِد،  الرَّ َأِدلَِّة  ِمْن  َو  َداِد،  السَّ َأْهِل  ِمْن 

َواْرُزْقٔني َفْوَز اْلَمَعاِد، َو َسَالَمَة اْلِمْرَصاِد.
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hidayet edebileceğin için asla sapmayayım. Rızkımın 
bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fa-
kir olmayayım. Gücüm senden olduğundan asla 
haddimi aşmayayım.

Allah'ım! Mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola 
koyulmuşum. Lütuf ve keremine güvenerek günah-
larımı bağışlamanı istiyorum. Ancak mağfiretini ge-
rektirecek bir şeyim, affını hak edeceğim bir amelim 
yok. Sadece senin fazl u keremine güvenebilirim. 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 sevk et; dinin üzere ölüp, 
dinin üzere dirilmeyi hakkımda kararlaştır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni if-
rat ve tefrite düşmekten koru, itidalli olmaya muvaf-
fak et. Beni dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuz-
larından ve salih kullarından kıl. Kıyame e felâhı ve 
cehennemden kurtuluşu bana nasip et.
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َألٕلُهمَّ ُخْذ لَِنْفِسَك ِمْن نَْفٔسي َما ُيَخلُِّصَها، َو َأْبِق لَِنْفٔسي ِمْن 
نَْفٔسي َما ُيْصِلُحَها، َفِإنَّ نَْفٔسي َهاِلَكٌة َأْو َتْعِصُمَها. 

ٔتي ِإْن َحِزْنُت، َو َأْنَت ُمْنَتَجٔعي ِإْن ُحِرْمُت، َو  َألٕلُهمَّ َأْنَت ُعدَّ
ا َفاَت َخَلٌف، َو ِلَما َفَسَد  ِبَك اْسِتَغاَثٔتي ِإْن َكِرْثُت، َو ِعْنَدَك ِممَّ
َصَالٌح، َو ٔفيَمۤا َأْنَكْرَت َتْغٔيٌري، َفاْمُنْن َعَليَّ َقْبَل الَْبَالِۤء بِاْلَعاِفَيِة، 
َشاِد، َواْكِفٔني َمُؤوَنَة  َالِل بِالرَّ َلِب بِاْلِجَدِة، َو َقْبَل الضَّ َو َقْبَل الطَّ
ِة اْلِعَباِد، َو َهْب ٔلي َأْمَن َيْوِم اْلَمَعاِد، َواْمَنْحٔني ُحْسَن اْإلِْرَشاِد.  َمَعرَّ

َواْغُذٔني  بُِلْطِفَك،  َعنّٔي  َواْدَرْأ  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
بِِنْعَمِتَك، َو َأْصِلْحٔني ِبَكَرِمَك، َو َداِؤني ِبُصْنِعَك، َو َأِظلَّٔني ٔفي 
َذَراَك، َو َجلِّْلٔني ِرَضاَك، َو َوفِّْقٔني ِإَذا اْشَتَكَلْت َعَليَّ اْألُُموُر 
َتَناَقَضِت  ِإَذا  َو  ِألَْزَكاَها،  اْألَْعَماُل  َتَشابََهِت  ِإَذا  َو  ألَِْهَداَها، 

اْلِمَلُل ِألَْرَضاَها. 

ْجٔني بِاْلِكَفاَيِة، َو ُسْمٔني ٍد َو آِلِه، َو َتوِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
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Allah'ım! Kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için 
benden al; ıslah olmama vesile olacak şeyi de bırak 
bana kalsın. Senin koruman olmazsa, hiç şüphesiz, 
ben helâk olurum.

Allah'ım! Üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin; 
mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım sen-
sin; gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıra-
cağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak, bozu-
lanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan, 
senin yanındadır. O hâlde, belâdan önce afiyeti, iste-
meden önce zenginliği, sapıklıktan önce hidayeti lüt-
fet bana. Kulların eziyetlerine karşı bana yet. Dönüş 
(kıyamet) gününün emniyetini bana ihsan et ve irşat 
(doğruya ve kemale iletme) görevini iyice yerine ge-
tirmeye muvaffak et beni.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve lütfun-
la, tüm kötülükleri 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 benzeş-
tiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği za-
man en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana ih-
tiyaçsızlık tacını giydir; beni üstlendiğim görevleri
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َعِة،  ُحْسَن اْلِوَالَيِة، َو َهْب ٔلي ِصْدَق اْلِهَداَيِة، َو َال َتْفِتنّٔي بِالسَّ
ا، َو َال َتُردَّ  ا َكدًّ َعِة، َو َال َتْجَعْل َعْئشي َكدًّ َواْمَنْحٔني ُحْسَن الدَّ
ا.  ا، َو َالۤ َأْدُعو َمَعَك ِندًّ ا، َفِإنّٔي َالۤ َأْجَعُل َلَك ِضدًّ ُدَعۤأئي َعَليَّ َردًّ

ْن  َرِف، َو َحصِّ ٍد َو آِلِه، َواْمَنْعٔني ِمَن السَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٔبي  َأِصْب  َو  ٔفيِه،  بِالَْبَرَكِة  َمَلَكٔتي  َوفِّْر  َو  التََّلِف،  ِمَن  ِرْزٔقي 

َسٔبيَل اْلِهَداَيِة لِْلِبرِّ ٔفيَمۤا ُأْنِفُق ِمْنُه. 

اْإلِْكِتَساِب،  َمُؤوَنَة  َواْكِفٔني  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
َلِب،  َواْرُزْقٔني ِمْن َغْيِر اْحِتَساٍب، َفَالۤ َأْشَتِغَل َعْن ِعَباَدِتَك بِالطَّ

َو َالۤ َأْحَتِمَل ِإْصَر َتِبَعاِت اْلَمْكَسِب. 

ۤا َأْرَهُب.  ِتَك ِممَّ َألٕلُهمَّ َفَأْطِلْبٔني بُِقْدَرِتَك َمۤا َأْطُلُب، َو َأِجْرٔني بِِعزَّ

ٍد َو آِلِه، َو ُصْن َوْجٔهي بِالَْيَساِر، َو َال  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َأْسَتْعِطَي  َو  ِرْزِقَك،  َأْهَل  َفَأْسَتْرِزَق  بِاْإلِْقَتاِر،  َجأهي  َتْبَتِذْل 
َمْن ِبَذمِّ  َأْبَتِلَي  َو  َأْعَطأني،  َمْن  ِبَحْمِد  َفَأْفَتِتَن  َخْلِقَك،  ِشَراَر 



Yüce  E rdemle r  Hakk ında  (20)

237

lâyıkıyla yerine getirmeye muvaffak et; bana gerçek 
hidayeti merhamet et; zenginlikle azdırma beni; gü-
zel 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 et-
meme engel ol; rızkımı zayi olmaktan koru; malımı 
bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak     ettiklerim 
hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve para ka-
zanmanın zorluklarına karşı bana yet; hesaba katma-
dığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver; rızk peşin-
de koşarak ibadetinden geri kalmayayım, geçimimi 
sağlamak için vebal altına girmeyeyim.

Allah'ım! Kudretinle, aradığımı bana ver ve izzetin-
le, korktuğumu başıma getirme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve rızkı-
mı bol ederek haysiyetimi koru; rızkımı daralta-
rak rızklarını senden alan kimselerden rızk isteme, 
kötü insanlardan bağış talebinde bulunma bayağı-
lığına düşürüp verenleri övme, esirgeyenleri yerme
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َمَنَعٔني، َو َأْنَت ِمْن ُدونِِهْم َوِليُّ اْإلِْعَطۤاِء َواْلَمْنِع. 

ًة ٔفي ِعَباَدٍة، َو  ٍد َو آِلِه، َواْرُزْقٔني ِصحَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َفَراًغا ٔفي َزَهاَدٍة، َو ِعْلًما ِفي اْسِتْعَماٍل، َو َوَرًعا ٔفي ِإْجَماٍل. 

َألٕلُهمَّ اْخِتْم بَِعْفِوَك َأَجٔلي، َو َحقِّْق ٔفي َرَجۤاِء َرْحَمِتَك َأَمٔلي، َو 
ْن ٔفي َجٔميِع َأْحَوألي َعَمٔلي.  َسهِّْل ِإٰلي بُلُوِغ ِرَضاَك ُسُبٔلي، َو َحسِّ

َأْوَقاِت  ٔفي  ِلِذْكِرَك  نَبِّْهٔني  َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ِإٰلي  ٔلي  َواْنَهْج  اْلُمْهَلِة،  َأيَّاِم  ٔفي  ِبَطاَعِتَك  َواْسَتْعِمْلٔني  اْلَغْفَلِة، 

ْنَيا َواْآلِخَرِة.  َمَحبَِّتَك َسٔبيًال َسْهَلًة، َأْكِمْل ٔلي بَِها َخْيَر الدُّ

ٍد َو آِلِه، َكَأْفَضِل َما َصلَّْيَت َعٰلي َأَحٍد  َألٕلُهمَّ َو َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْنَيا  ِمْن َخْلِقَك َقْبَلُه، َو َأْنَت ُمَصلٍّ َعٰلي َأَحٍد بَْعَدُه، َو آِتَنا ِفي الدُّ

َحَسَنًة، َو ِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة، َو ِقٔني ِبَرْحَمِتَك َعَذاَب النَّاِر.
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durumunda bırakma beni. Çünkü gerçekte veren de, 
esirgeyen de sensin, onlar değil.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve sana iba-
dette yararlanacağım sıhhat, dünyaya meyilsizlikte 
faydalanacağım boş vakit, amele dönüştüreceğim 
ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva ver bana.

Allah'ım! Ömrümü affınla sona erdir; emelimi rah-
metini ummaya yönelik kıl; rızana ulaşma yollarını 
benim için kolaylaştır ve bütün hâllerimde amelimi 
güzelleştir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve gaflet et-
tiğim zamanlarda seni anmak için beni uyar; mühlet 
verdiğin günlerde (dünya hayatında) beni sana itaat-
te kullan; sevgine doğru düz bir yol göster bana; o 
yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tastamam 
ver bana.

Allah'ım! Muhammed ve Âline, ondan önce yara-
tıklarından herhangi birine ettiğin ve ondan sonra 
herhangi birine edeceğin en üstün salât ile salât eyle. 
Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve 
rahmetinle beni cehennem azabından koru.
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٢١- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ْتُه اْلَخَطاَيا  ِإَذا َحَزَنُه َأْمٌر َو َأَهمَّ

ٔعيِف، َو َواِقَي اْألَْمِر اْلَمُخوِف، َأْفَرَدْتِني  َألٕلُهمَّ َيا َكاِفَي اْلَفْرِد الضَّ
ُمَؤيَِّد  َفَال  َغَضِبَك  َعْن  َضُعْفُت  َو  َمٔعي،  َصاِحَب  َفَال  اْلَخَطاَيا 
َو  ِلَرْوَعٔتي،  َن  ُمَسكِّ َفَال  لَِقۤاِئَك  َخْوِف  َعٰلي  َأْشَرْفُت  َو  ٔلي، 
َأْنَت  َو  ُيَساِعُدٔني  َمْن  َو  َأَخْفَتٔني؟  َأْنَت  َو  ِمْنَك  ُيْؤِمُنٔني  َمْن 
ئني َو َأْنَت َأْضَعْفَتٔني؟ َال ُئجُري َيۤا ِإٰلٔهي  َأْفَرْدَتٔني؟ َو َمْن ُيَقؤّ
ِإالَّ َربٌّ َعٰلي َمْرُبوٍب، َو َال ُيْؤِمُن ِإالَّ َغاِلٌب َعٰلي َمْغُلوٍب، َو 

َال ُئعُني ِإالَّ َطاِلٌب َعٰلي َمْطُلوٍب. 

َبِب، َو ِإلَْيَك اْلَمَفرُّ َواْلَمْهَرُب،  َو بَِيِدَك َيۤا ِإٰلٔهي َجٔميُع ٰذِلَك السَّ
ٍد َو آِلِه، َو َأِجْر َهَرٔبي، َو َأْنِجْح َمْطَلٔبي.  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
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21- Bir Şey İçin Üzüldüğü ve Günahlardan 
Dolayı Tasalandığı Zaman Okuduğu Dua

Allah'ım! Ey güçsüz kişiye yeten, korkunç şeyden ko-
ruyan! Günahlar beni yalnızlığa itmiş; artık benimle 
birlikte olacak biri yok. Gazabına uğrayarak güçsüz 
düşmüşüm; artık bana güç ve destek verecek biri 
yok. Seninle karşılaşma korkusu içindeyim; korku-
mu dindirecek biri yok. Sen beni korkuttuktan sonra 
kim bana güvence verebilir ki?! Sen beni yalnızlığa 
ittikten sonra kim bana yardım edebilir ki?! Sen beni 
güçsüz kıldıktan sonra kim beni güçlendirebilir ki?! 
Ey mâbudum! Kula, Rabbinden başkası; yenilgiye 
uğrayana, galip olandan başkası güven verebilir mi?! 
Aranana, arayandan başkası yardım edebilir mi?!

Ey Tanrım! Bütün bu sebepler senin elindedir ve kaçış 
sana doğrudur. O hâlde, Muhammed ve Âline salât 
eyle ve kaçışıma güven ver, dileğimi kabul buyur.
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َألٕلُهمَّ ِإنََّك ِإْن َصَرْفَت َعنّٔي َوْجَهَك اْلَكٔرميَ، َأْو َمَنْعَتٔني َفْضَلَك 
اْلَجٔسيَم، َأْو َحَظْرَت َعَليَّ ِرْزَقَك، َأْو َقَطْعَت َعنّٔي َسَبَبَك، َلْم 
بيَل ِإٰلي َشْيٍء ِمْن َأَمٔلي َغْيَرَك، َو َلْم َأْقِدْر َعٰلي َما  َأِجِد السَّ
نَاِصَئتي  َقْبَضِتَك،  ٔفي  َو  َعْبُدَك،  َفِإنّٔي  ِسَواَك،  ِبَمُعوَنِة  ِعْنَدَك 
ِفيَّ  َعْدٌل  ُحْكُمَك،  ِفيَّ  َماٍض  َأْمِرَك،  َمَع  ٔلي  َأْمَر  َالۤ  بَِيِدَك. 
َالۤ  َو  ُسْلَطاِنَك،  ِمْن  اْلُخُروِج  َعَلي  ٔلي  َة  ُقوَّ َال  َو  َقَضاُؤَك، 
َأْبُلُغ  َالۤ  َو  َهَواَك،  َأْسَتٔميُل  َالۤ  َو  ُقْدَرِتَك،  ُمَجاَوَزَة  َأْسَتطيُع 
ِرَضاَك، َو َالۤ َأنَاُل َما ِعْنَدَك ِإالَّ ِبَطاَعِتَك َو بَِفْضِل َرْحَمِتَك. 

ِإٰلٔهي َأْصَبْحُت َو َأْمَسْيُت َعْبًدا َداِخًرا َلَك، َالۤ َأْمِلُك لَِنْفٔسي نَْفًعا 
ا ِإالَّ ِبَك، َأْشَهُد ِبٰذِلَك َعٰلي نَْفٔسي، َو َأْعَتِرُف ِبَضْعِف  َو َال َضرًّ
َما  ٔلي  ْم  َتمِّ َو  َوَعْدَتٔني،  َما  ٔلي  َفَأْنِجْز  ٔحيَلٔتي،  ِقلَِّة  َو  ٔتي،  ُقوَّ
ٔريُر،  الضَّ ٔعيُف  الضَّ اْلُمْسَتٔكُني،  اْلِمْسٔكُني  َعْبُدَك  َفِإنّٔي  آَتْيَتٔني، 

ٔليُل اْلَحٔقُري، اْلَمٔهُني اْلَفٔقُري، اْلَخۤاِئُف اْلُمْسَتٔجُري.  الذَّ

ٍد َو آِلِه، َو َال َتْجَعْلٔني نَاِسًيا ِلِذْكِرَك ٔفيَما َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
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Allah'ım! Eğer kerim yüzünü benden çevirir, veya 
büyük fazlını benden esirger, veya beni rızkından 
mahrum eder, veya (rahmetinin) sebebini benden ke-
ser isen, hiç kuşkusuz, arzularımdan hiçbirine ulaşa-
mam, katındakini elde edemem. İllâ ki sen olacaksın, 
sen yardım edeceksin. Çünkü ben senin kulunum; 
senin yed-i kudretindeyim; perçemim senin elinde-
dir. Senin fermanının karşısında benim bir emrim 
olamaz. Hükmün, hakkımda geçerlidir. Hakkımdaki 
kaza ve kaderin adalete dayalıdır. Saltanatından çık-
maya gücüm yetmez. Kudretinden dışarı çıkamam. 
Sevgini cezbetmek, rızanı kazanmak ve katındakine 
ulaşmak, ancak sana itaatle ve bol rahmetinin saye-
sinde mümkündür.

İlâhî! Zelil bir kulun olarak sabahlayıp akşamlamak-
tayım. Senin yardımın olmadan kendim için ne bir 
yarara, ne bir zarara malik değilim. Kendim hakkın-
da buna tanığım; güçsüzlüğümü, çaresizliğimi itiraf 
etmekteyim. O hâlde, bana vadettiğini yerine getir; 
verdiğini tamamla. Çünkü ben, senin miskin, müte-
vazı, güçsüz, zarara uğramış, hakir, fakir, alçak, kor-
kak, himayene muhtaç kulunum.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni, ni-
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َأْولَْيَتٔني، َو َال َغاِفًال ِإلِْحَساِنَك ٔفيَمۤا َأْبَلْيَتٔني، َو َال آِيًسا ِمْن 
ۤاَء، أْو  ۤاَء ُكْنُت أْو َضرَّ ِإَجابَِتَك ٔلي َو ِإْن َأْبَطَأْت َعنّٔي، ٔفي َسرَّ
ٍة َأْو َرَخۤاٍء، َأْو َعاِفَيٍة َأْو َبَالٍۤء، َأْو ُبْؤٍس َأْو نَْعَمۤاَء، َأْو ِجَدٍة  ِشدَّ

َأْو َألَْوۤاَء، َأْو َفْقٍر َأْو ِغًني. 

ٍد َو آِلِه، َواْجَعْل َثَنۤأئي َعَلْيَك، َو َمْدٔحي  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِبَما  َأْفَرَح  َالۤ  َحٕتي  َحاَالٔتي،  ُكلِّ  ٔفي  َلَك  َحْمٔدي  َو  ِإيَّاَك، 
ْنَيا، َو َالۤ َأْحَزَن َعٰلي َما َمَنْعَتٔني ٔفيَها، َو َأْشِعْر  آَتْيَتٔني ِمَن الدُّ
َقْلٔبي َتْقَواَك، َواْسَتْعِمْل َبَدٔني ٔفيَما َتْقَبُلُه ِمنّٔي، َواْشَغْل ِبَطاَعِتَك 
، َحٕتي َالۤ ُأِحبَّ َشْيًئا ِمْن ُسْخِطَك،  نَْفٔسي َعْن ُكلِّ َما َيِرُد َعَليَّ

َو َالۤ َأْسَخَط َشْيًئا ِمْن ِرَضاَك. 

ْغ َقْلٔبي ِلَمَحبَِّتَك، َواْشَغْلُه،  ٍد َو آِلِه، َو َفرِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْغَبِة ِإلَْيَك،  ِه بِالرَّ ِبِذْكِرَك، َواْنَعْشُه ِبَخْوِفَك، َو بِاْلَوَجِل ِمْنَك، َو َقوِّ
ُبِل ِإلَْيَك، َو َذلِّـْلُه  َو َأِمْلُه ِإٰلي َطاَعِتَك، َواْجِر ِبِه ٔفي َأَحبِّ السُّ

ْغَبِة ٔفيَما ِعْنَدَك َأيَّاَم َحَيأتي ُكلَِّها. بِالرَّ
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mete boğduğun zaman seni anmayı unutanlardan, 
imtihan ettiğin zaman ihsanından gaflet edenlerden 
kılma. Refahta veya sıkıntıda, zorlukta veya kolay-
lıkta, afiyette veya belâda, nimette veya mihnette, 
bollukta veya kıtlıkta, yoksullukta veya zenginlikte, 
hangi durumda olursam olayım, geciktiği için duası-
na icabet etmenden ümidini kesenlerden etme beni.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bütün 
hâllerimde senamı, övgümü ve hamdımı sana mah-
sus kıl ki, dünyadan bana verdiğinle sevinmeyeyim; 
dünyada benden esirgediğinden dolayı üzülme-
yeyim. Kalbimi takva ile tanıştır; bedenimi benden 
kabul edeceğin işlerde çalıştır; nefsimi sana itaat et-
mekle meşgul ederek diğer şeylerden alıkoy. Öyle 
olayım ki, senin gazabına sebep olacak bir şeyi sev-
meyeyim; hoşnutluğuna sebep olan bir şeyden de 
nefret etmeyeyim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kalbimi 
sevgin için boşalt; zikrinle meşgul et; korkun ve haş-
yetinle ona hayat ver; özleminle ona güç ver;  onu 
sana itaat etmeye istekli kıl; yolların sana göre en se-
vimlisinde yürüt onu ve hayatım boyunca katındaki-
ni arzu etmekle ona boyun eğdir.
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ْنَيا َزأدي، َو ِإٰلي َرْحَمِتَك ِرْحَلٔتي، َو ٔفي  َواْجَعْل َتْقَواَك ِمَن الدُّ
ًة  َمْرَضاِتَك َمْدَخٔلي، َواْجَعْل ٔفي َجنَِّتَك َمْثَواَي، َو َهْب ٔلي ُقوَّ
َأْحَتِمُل بَِها َجٔميَع َمْرَضاِتَك، َواْجَعْل ِفَراِرَي ِإلَْيَك، َو َرْغَبٔتي 
ٔفيَما ِعْنَدَك، َو َألِْبْس َقْلِبَي اْلَوْحَشَة ِمْن ِشَراِر َخْلِقَك، َو َهْب 
ِلَي اْألُْنَس ِبَك َو ِبَأْولَِيۤاِئَك َو َأْهِل َطاَعِتَك، َو َال َتْجَعْل لَِفاِجٍر 
َو َال َكاِفٍر َعَليَّ ِمنًَّة، َو َال َلُه ِعْنٔدي َيًدا، َو َال ٔبي ِإلَْيِهْم َحاَجًة، 
َبِل اْجَعْل ُسُكوَن َقْلٔبي، َو ُأْنَس نَْفٔسي، َواْسِتْغَنۤأئي، َو ِكَفاَئتي 

ِبَك َو ِبِخَياِر َخْلِقَك. 

ٍد َو آِلِه، َواْجَعْلٔني لَُهْم َقٔريًنا، َواْجَعْلٔني  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
لَُهْم َنٔصًريا، َواْمُنْن َعَليَّ ِبَشْوٍق ِإلَْيَك، َو بِاْلَعَمِل َلَك ِبَما ُتِحبُّ 

َو َتْرَضي، ِإنََّك َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر، َو ٰذِلَك َعَلْيَك َئسٌري. 
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Takvayı, (ahiret yolculuğu için) dünyadan edinecek 
azığım kıl. Yolculuğumu rahmetine doğru gerçek-
leştir. Hoşnutluğuna girmeyi nasip et bana. Yerimi 
cennetinde kıl. Bana bir güç ver ki, hoşnutluğunun 
tümünü kaldırabileyim. Kaçışımı sana doğru kıl. 
Katındakini sevdir bana. Kalbimi kötü insanlardan 
ürküt. Seninle, dostlarınla ve sana itaat edenlerle ün-
siyeti ihsan et bana. Facir ve kâfirin minneti altında 
bırakma beni. Onların bana bir ihsanı olsun isteme. 
Beni onlara muhtaç etme. Gönlümün rahatlığını, yal-
nızlığımın giderilmesini, zenginliğimi ve ihtiyaçları-
mın karşılanmasını seninle ve iyi kullarının vasıta-
sıyla kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onlarla 
birlikteliği bana nasip et; beni onların yardımcısı kıl; 
sana müştak olma ve sevdiğin, beğendiğin işi senin 
için yapma nimetini bana ihsan eyle. Hiç şüphesiz, 
sen her şeye kadirsin ve bunlar sana pek kolaydır.
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٢٢- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِر اْألُُموِر  ِة َواْلَجْهِد َو َتَعسُّ دَّ ِعْنَد الشِّ

َألٕلُهمَّ ِإنََّك َكلَّْفَتٔني ِمْن نَْفٔسي َمۤا َأْنَت َأْمَلُك ِبِه ِمنّٔي، َو ُقْدَرُتَك 
َعَلْيِه َو َعَليَّ َأْغَلُب ِمْن ُقْدَرٔتي، َفَأْعِطٔني ِمْن نَْفٔسي َما ُيْرٔضيَك 

َعنّٔي، َو ُخْذ لَِنْفِسَك ِرَضاَها ِمْن نَْفٔسي ٔفي َعاِفَيٍة. 

َة  َألٕلُهمَّ َال َطاَقَة ٔلي بِاْلَجْهِد، َو َال َصْبَر ٔلي َعَلي الَْبَالِۤء، َو َال ُقوَّ
ٔلي َعَلي اْلَفْقِر، َفَال َتْحُظْر َعَليَّ ِرْزٔقي، َو َال َتِكْلٔني ِإٰلي َخْلِقَك، 
، َواْنُظْر ٔلي ٔفي  ْد ِبَحاَجٔتي، َو َتَولَّ ِكَفاَئتي، َواْنُظْر ِإَليَّ َبْل َتَفرَّ
َجٔميِع ُأُمؤري، َفِإنََّك ِإْن َوَكْلَتٔني ِإٰلي نَْفٔسي َعَجْزُت َعْنَها، َو 
َلْم ُأِقْم َما ٔفيِه َمْصَلَحُتَها، َو ِإْن َوَكْلَتٔني ِإٰلي َخْلِقَك َتَجهَُّمؤني، 
َو ِإْن َأْلَجْأَتٔني ِإٰلي َقَرابَٔتي َحَرُمؤني، َو ِإْن َأْعَطْوا َأْعَطْوا َقٔليًال 
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22- Sıkıntılı, Meşakkatli ve İşlerin 
Zorlaştığı Zamanlarda Okuduğu Dua

Allah'ım! Kendimle ilgili, daha çok senin elinde olan 
bir iş (nefsimi ıslah) ile beni yükümlü kılmışsın. 
Oysa ona da, bana da benden çok senin gücün yeter. 
O hâlde, kendimle ilgili, seni benden hoşnut edecek 
şeyi ver bana; ve hoşnutluğuna sebep olacak şeyi sıh-
hat ve selâmet içinde kendin için al benden.

Allah'ım! Zorluğa katlanacak takatim, belâya sabre-
decek gücüm, yoksulluğa dayanacak kudretim yok. 
O hâlde, rızkımı esirgeme benden; kullarına terk etme 
beni; hacetimi sen gider; işlerimi sen üstlen; rahmet 
gözüyle bana bak ve tüm işlerimde, acıyarak yardım 
et bana. Çünkü eğer beni kendi hâlime terk etsen, 
tüm işlerde âciz kalırım; yararıma olan hiçbir işi ya-
pamam. Kullarına terk etsen, asık suratlarıyla karşıla-
şırım. Yakınlarıma bıraksan, bir şey vermezler bana.



Sah î f e - i  Seccâd iye

250

َنِكًدا، َو َمنُّوا َعَليَّ َطٔويًال َو َذمُّوا َكٔثريًا. 

َفِبَفْضِلَك الـٕلُهمَّ َفَأْغِنٔني، َو بَِعَظَمِتَك َفاْنَعْشٔني، َو ِبَسَعِتَك َفاْبُسْط 
َئدي، َو ِبَما ِعْنَدَك َفاْكِفٔني. 

اْلَحَسِد،  ِمَن  َخلِّْصٔني  َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ْئٔني  ْعٔني َعِن اْلَمَحاِرم، َو َال ُتَجرِّ ُنوِب، َو َورِّ َواْحُصْرٔني َعِن الذُّ
َعَلي اْلَمَعأصي، َواْجَعْل َهَواَي ِعْنَدَك، َو ِرضاَي ٔفيَما َيِرُد َعَليَّ 
لَْتٔني، َو ٔفيَمۤا َأْنَعْمَت  ِمْنَك، َو بَاِرْك ٔلي ٔفيَما َرَزْقَتين َو ٔفيَما َخوَّ
، َواْجَعْلٔني ٔفي ُكلِّ َحاَالٔتي َمْحُفوًظا، َمْكُلوًءا، َمْسُتوًرا،  ِبِه َعَليَّ

َمْمُنوًعا، ُمَعاًذا، ُمَجاًرا. 

ٍد َو آِلِه، َواْقِض َعنّٔي ُكلَّ َمۤا َأْلَزْمَتٔنيِه، َو  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َفَرْضَتُه َعَليَّ َلَك ٔفي َوْجٍه ِمْن ُوْجوِه َطاَعِتَك، َأْو ِلَخْلٍق ِمْن 
ٔتي، َو  َخْلِقَك، َو ِإْن َضُعَف َعْن ٰذِلَك َبَدٔني، َو َوَهَنْت َعْنُه ُقوَّ
َال َذاُت َيِدي، َذَكْرُتُه  َو  َمألي،  َلْم َيَسْعُه  َو  َمْقُدَرٔتي،  َلْم َتَنْلُه 
، َو َأْغَفْلُتُه َأنَا ِمْن ا َقْد َأْحَصْيَتُه َعَليَّ َأْو َنٔسيُتُه، ُهَو َيا َربِّ ِممَّ
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Verseler de, az ve faydasız şeyler verirler; uzun süre 
de başıma kakarlar, çokça kınarlar beni.

O hâlde, ey Allah'ım, fazlınla beni zengin et; büyük-
lüğünle beni yücelt; bol bağışınla elimi açık kıl ve ka-
tındakiyle yet bana.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni ha-
setten kurtar; günahlardan koru; haramlardan geri 
durdur; sana karşı gelmeye cür'etlendirme. Tutkum 
sen olasın; senden gelen her şeye rıza göstereyim. 
Rızk, ihsan ve nimet olarak bana verdiğin şeyleri 
bereketli ve kutlu kıl. Tüm hâllerimde beni her tür-
lü kötülükten koru. Ayıplarımı kimseye açma. Beni 
kendi korumana al, kimse bana zarar veremesin.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bede-
nimin gücü yetmese de, kuvvetim yetersiz kalsa da, 
gücümü aşsa da, malım ve sermayem çıkışmasa da, 
hatırımda olan veya unuttuğum, itaatin yönünde 
kendin için veya yaratıklarından biri için bana ge-
rekli ve farz kıldığın her şeyi benden taraf öde. Ey 
Rabbim! Nefsime uyarak ihmal ettiğim, ancak senin, 
aleyhimde ihsa ettiğin farzları bol bağışınla ve geniş
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ْنَدَك، َفِإنََّك  ِه َعنّٔي ِمْن َجٔزيِل َعِطيَِّتَك، َو َكٔبِري َما عَِ نَْفٔسي، َفَأدِّ
ٔني ِبِه  َواِسٌع َكٔرٌمي، َحٕتي َال َيْبٰقي َعَليَّ َشْيٌء ِمْنُه ُتٔريُد َأْن ُتَقاصَّ
 . ِمْن َحَسَنأتي، َأْو ُتَضاِعَف ِبِه ِمْن َسيَِّئأتي َيْوَم َأْلَقاَك َيا َربِّ

ْغَبَة ِفي اْلَعَمِل َلَك  ٍد َو آِلِه، َواْرُزْقِني الرَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِآلِخَرٔتي، َحٕتي َأْعِرَف ِصْدَق ٰذِلَك ِمْن َقْلٔبي، َو َحٕتي َيُكوَن اْلَغاِلُب 
ْهَد ٔفي ُدْنَياَي، َو َحٕتي َأْعَمَل اْلَحَسَناِت َشْوًقا، َو آَمَن  َعَليَّ الزُّ
يَِّئاِت َفَرًقا َو َخْوًفا، َو َهْب ٔلي ُنوًرا َأْمٔشي ِبِه ِفي النَّاِس،  ِمَن السَّ
ُبَهاِت.  كِّ َوالشُّ ُلَماِت، َو َأْسَتِضيُء ِبِه ِمَن الشَّ َو َأْهَتٔدي ِبِه ِفي الظُّ

ٍد َو آِلِه، َواْرُزْقٔني َخْوَف َغمِّ اْلَؤعيِد، َو  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َة َمۤا َأْدُعوَك َلُه، َو َكْأَبَة َمۤا  َشْوَق َثَواِب اْلَمْوُعوِد، َحٕتي َأِجَد َلذَّ

َأْسَتٔجُري ِبَك ِمْنُه. 

َألٕلُهمَّ َقْد َتْعَلُم َما ُيْصِلُحٔني ِمْن َأْمِر ُدْنَياَي َو آِخَرٔتي، َفُكْن 
ِبَحَوۤاِئٔجي َحِفيًّا. 
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rahmetinle benden taraf öde (onlardan dolayı beni 
sorgulama). Çünkü sen, ihsanı ve rahmetiyle her şeyi 
kuşatan cömertsin. (Onları benden taraf öde ki,) Sana 
kavuşacağım gün iyiliklerimle takas edeceğin veya 
kötülüklerimi artıracağın bir farz üzerimde kalmış 
olmasın, ey Rabbim!

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve sana 
kulluk vazifesini yerine getirmekle ahiretim için ça-
lışma isteği ver bana. Onun (kulluğumun) içtenliğine 
kalbim tanık olsun; bana galip olan durum, dünyaya 
meyilsizlik olsun; iyi işleri şevkle yapayım; cezaları-
nın korkusuyla kötü işlere yaklaşmayayım. Ve bana 
bir nur ver ki, insanlar arasında onunla yürüyeyim; 
karanlıklarda onunla yolumu bulayım; hak ile batıl 
birbirine karıştığında, şüpheye düştüğümde onunla 
aydınlanayım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kendi-
sine ulaşmak için sana yalvardığım şeyin (cennetin) 
tadını ve kendisinden korunmak için sana sığındı-
ğım şeyin (cehennemin) tasasını duyuyormuşçasına, 
ödüllendirilme sevincinin özlemini ve cezalandırıl-
ma üzüntüsünün korkusunu ver bana.

Allah'ım! Hiç kuşkusuz, sen, dünyam için de, ahire-
tim için de yararlı olanı biliyorsun. O hâlde, ihtiyaç-
larım hususunda lütufkâr ol bana.
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ِعْنَد  اْلَحقَّ  َواْرُزْقِني  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ْكِر َلَك، ِبَمۤا َأْنَعْمَت َعَليَّ ِفي الُْيْسِر َواْلُعْسِر،  َتْقٔصٔريي ِفي الشُّ
َو  َضا،  الرِّ َرْوَح  نَْفٔسي  ِمْن  َف  َأَتَعرَّ َحٕتي  َقِم،  َوالسَّ ِة  حَّ َوالصِّ
َحاِل  ٔفي  َيْحُدُث  ٔفيَما  َلَك،  َيِجُب  ِبَما  ِمنّٔي  النَّْفِس  ُطَمْأٔنيَنَة 

رِّ َوالنَّْفِع.  ْخِط، َوالضَّ َضا َوالسُّ اْلَخْوِف َواْألَْمِن، َوالرِّ

ِمَن  ْدِر  الصَّ َسَالَمَة  َواْرُزْقٔني  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ِمْن  َشْيٍء  َعٰلي  َخْلِقَك  ِمْن  َأَحًدا  َأْحُسَد  َالۤ  َحٕتي  اْلَحَسِد، 
َفْضِلَك، َو َحٕتي َالۤ َأٰري نِْعَمًة ِمْن نَِعِمَك َعٰلي َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك 
ٔفي ٔديٍن َأْو ُدْنًيا، َأْو َعاِفَيٍة َأْو َتْقًوي، َأْو َسَعٍة َأْو َرَخۤاٍء، ِإالَّ 
َرَجْوُت لَِنْفٔسي َأْفَضَل ٰذِلَك ِبَك َو ِمْنَك، َوْحَدَك َال َشٔريَك َلَك. 

ٍد َو آِلِه، َواْرُزْقِني التََّحفَُّظ ِمَن اْلَخَطاَيا،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َضا  الرِّ َحاِل  ِفي  َواْآلِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ ِفي  َلِل  الزَّ ِمَن  َواْإلِْحِتَراَس 
َواْلَغَضِب، َحٕتي َأُكوَن ِبَما َيِرُد َعَليَّ ِمْنُهَما ِبَمْنِزَلٍة َسَوۤاٍء، َعاِمًال 
ِبَطاَعِتَك، ُمْؤِثًرا ِلِرَضاَك َعٰلي َما ِسَواُهَما ِفي اْألَْولَِيۤاِء َواْألَْعَدۤاِء،
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Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kolay-
lık ve zorlukta, sağlık ve hastalıkta bana verdiğin 
nimetler karşısında sana şükürde kusur ettiğim za-
man; korku, emniyet, hoşnutluk, gazap, zarar ve kâr 
hâllerinde meydana gelen hadiselerle ilgili olarak se-
nin için farz olan şeye razı olmanın sevinç ve huzu-
runu yaşayabilmek için gerçeği ver bana.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve göğsü-
mü hasetten temizle ki, insanlardan hiçbirini ken-
disine verdiğin bir nimetten ötürü kıskanmayayım; 
onlardan herhangi birinde din, dünya, sağlık, takva, 
zenginlik ve refahla ilgili bir nimet gördüğüm za-
man (onu kıskanacağıma) ondan daha iyisini yalnız 
seninle ve yalnız senden –ki ortağın yoktur– kendim 
için isteyeyim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana 
dünya ve ahirette, hoşnutluk ve gazap hâlinde hata-
lardan korunmayı, sürçmelerden uzak durmayı na-
sip et. Öyle olayım ki, hoşnutluk ve gazap hâli benim 
için bir olsun; her iki hâlde de senin itaatinle amel ede-
yim, dostların ve düşmanların hakkında sana itaati 
ve senin hoşnutluğunu diğer her şeye tercih edeyim.
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َحٕتي َيْأَمَن َعُدوِّي ِمْن ُظْلٔمي َو َجْؤري، َو َيْيَأَس َولِئّي ِمْن 
َمْئلي َواْنِحَطاِط َهَواَي. 

َخۤاِء، ُدَعۤاَء اْلُمْخِلٔصنيَ  ْن َيْدُعوَك ُمْخِلًصا ِفي الرَّ َواْجَعْلٔني ِممَّ
َعۤاِء، ِإنََّك َحٔميٌد َمٔجيٌد.  يَن َلَك ِفي الدُّ اْلُمْضَطرّٔ
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Düşmanım, zulmümden ve cevrimden güvende ol-
sun; dostum, kendisine meyletmemden ve tutkumun 
alçalmasından ümidini kessin.

(Allah'ım!) Beni genişlikte de, zor durumda kalıp 
ihlâs ile sana yalvaranların yalvardığı gibi yalvaran-
lardan kıl. Hiç kuşkusuz, sen pek yücesin, övgüye 
lâyıksın.
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٢٣- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ِإَذا َسَأَل اَهللا اْلَعاِفَيَة َو ُشْكَرَها

ٍد َو آِلِه ، َو َألِْبْسٔني َعاِفَيَتَك، َو َجلِّْلٔني  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َأْغِنٔني  َو  بَِعاِفَيِتَك،  َأْكِرْمٔني  َو  بَِعاِفَيِتَك،  نّٔي  َحصِّ َو  َعاِفَيَتَك، 
َو  َعاِفَيَتَك،  ٔلي  َهْب  َو  بَِعاِفَيِتَك،  َعَليَّ  ْق  َتَصدَّ َو  بَِعاِفَيِتَك، 
ْق بَْئني َو بَْيَن  َأْفِرْشٔني َعاِفَيَتَك، َو َأْصِلْح ٔلي َعاِفَيَتَك، َو َال ُتَفرِّ

ْنَيا َواْآلِخَرِة.  َعاِفَيِتَك ِفي الدُّ

ٍد َو آِلِه، َو َعاِفٔني َعاِفَيًة َكاِفَيًة َشاِفَيًة َعالَِيًة  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َواْآلِخَرِة.  ْنَيا  الدُّ َعاِفَيَة  اْلَعاِفَيَة،  َبَدٔني  ٔفي  ُتَولُِّد  َعاِفَيًة  نَاِمَيًة، 

َبَدٔني،  َو  ٔدئني  ٔفي  َالَمِة  َوالسَّ َواْألَْمِن  ِة  حَّ بِالصِّ َعَليَّ  َواْمُنْن 
َوالَْبٔصَريِة ٔفي َقْلٔبي، َوالنََّفاِذ ٔفي ُأُمؤري، َواْلَخْشَيِة َلَك، َواْلَخْوِف 
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23- Allah'tan Afiyet ve Şükrünü 
İstediği Zaman Okuduğu Dua

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve katından 
olan afiyet elbisesini giydir bana; afiyetine bürü beni; 
afiyetinle koru beni; afiyetinle ikram et bana; afiye-
tinle zengin et beni; afiyetinle bağışta bulun bana; 
afiyetini ver bana; afiyetini döşe benim için; afiyetini 
hakkımda yararlı kıl; dünya ve ahirette afiyetini ayır-
ma benden.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve yeterli, 
şifa bahşedici, yükselip gelişen bir afiyet ver bana; 
bedenimde sıhhat üretecek bir afiyet, dünya ve ahi-
ret afiyeti.

Dinim ve bedenimde sıhhat, emniyet ve selâmet; 
kalbimde basiret, işlerimde ilerleme, senin için haş-
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ِلَما  َواْإلِْجِتَناِب  َطاَعِتَك،  ِمْن  ِبِه  َأَمْرَتٔني  َمۤا  َعٰلي  ِة  َوالُقوَّ ِمْنَك، 
نََهْيَتٔني َعْنُه ِمْن َمْعِصَيِتَك. 

َألٕلُهمَّ َواْمُنْن َعَليَّ بِاْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة، َو ِزَياَرِة َقْبِر َرُسوِلَك، َصَلَواُتَك 
َعَلْيِه َو َرْحَمُتَك َو َبَرَكاُتَك َعَلْيِه َو َعٰلي آِلِه، َو آِل َرُسوِلَك َعَلْيِهُم 
َالُم َأَبًدا َمۤا َأْبَقْيَتٔني، ٔفي َعأمي ٰهَذا َو ٔفي ُكلِّ َعاٍم، َواْجَعْل  السَّ

ٰذِلَك َمْقُبوًال َمْشُكوًرا، َمْذُكوًرا َلَدْيَك، َمْذُخوًرا ِعْنَدَك. 

َو َأْنِطْق ِبَحْمِدَك َو ُشْكِرَك َو ِذْكِرَك َو ُحْسِن الثََّنۤاِء َعَلْيَك ِلَسأني، 
ٔجيِم،  ْيَطاِن الرَّ ئتي ِمَن الشَّ َواْشَرْح ِلَمَراِشِد ٔديِنَك َقْلٔبي، َو َأِعْذٔني َو ُذرِّ
مَِّة، َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيَطاٍن  امَِّة َواْلَهامَِّة َواْلَعامَِّة َوالالَّ َو ِمْن َشرِّ السَّ
َمٔريٍد، َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ ُسْلَطاٍن َعٔنيٍد، َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ ُمْتَرٍف َحٔفيٍد، 
َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َضٔعيٍف َو َشٔديٍد، َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشٔريٍف َو َؤضيٍع، 
َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َصٔغٍري َو َكٔبٍري، َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َقٔريٍب َو بَٔعيٍد، َو ِمْن 
َشرِّ ُكلِّ َمْن َنَصَب ِلَرُسوِلَك َو ألَِْهِل بَْيِتِه َحْربًا ِمَن اْلِجنِّ َواْإلِْنِس، 
َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َدابٍَّة َأْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتَها، ِإنََّك َعٰلي ِصَراٍط ُمْسَتٔقيٍم
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yet, senden korkma, bana emrettiğin itaatleri yerine-
getirme, nehyettiğin günahlardan sakınma nimetle-
riyle lütufta bulun bana.

Allah'ım! Bu yıl ve ömrüm boyunca her yıl haccı, 
umreyi ve salâvatın, rahmetin ve bereketlerin ona ve Âline 

olsun, Resulünün ve Ehl-i Beytinin kabirlerinin ziya-
retini bana nasip eyle. Bunları katında kabul buyrul-
muş, karşılığı verilmiş, övgüyle anılmış ve indinde 
(ahiretim için) biriktirilmiş amellerimden kıl.

Dilimi hamdın, şükrün, zikrin ve güzel övgünle ko-
nuştur; kalbimi dininin doğruları için aç. Beni ve 
soyumu kovulmuş Şeytan'dan, öldürücü olan veya 
olmayan zehirli hayvanın ve tüm canlıların kötü-
lüğünden, nazardan, her azgın şeytanın şerrinden, 
her zalim sultanın şerrinden, her isteği yerine ge-
tirilen nimet azgınlarının şerrinden, her güçsüz ve 
güçlünün şerrinden, her şansız şerefsiz ve şanlı şe-
reflinin şerrinden, her küçük ve büyüğün şerrinden, 
her yakın ve uzağın şerrinden, cinler ve insanlardan 
Resulün ve Ehl-i Beytine karşı bayrak açanların şer-
rinden ve perçemi senin elinde olan her hayvanın 
şerrinden koru.
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َفاْصِرْفُه  ِبُسوٍء  َأَراَدٔني  َمْن  َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ٔفي  َكْيَدُه  ُردَّ  َو  ُه،  َشرَّ َعنّٔي  َواْدَرْأ  َمْكَرُه،  َعنّٔي  َواْدَحْر  َعنّٔي، 
ا، َحٕتي ُتْعِمَي َعنّٔي َبَصَرُه، َو ُتِصمَّ  َنْحِرِه، َواْجَعْل بَْيَن َيَدْيِه َسدًّ
ُتْخِرَس  َو  َقْلَبُه،  ِإْخَطأري  ُدوَن  ُتْقِفَل  َو  َسْمَعُه،  ِذْكٔري  َعْن 
ُه، َو َتْكِسَر َجَبُروَته، َو  َعنّٔي ِلَساَنُه، َو َتْقَمَع َرْأَسُه، َو ُتِذلَّ ِعزَّ
ِه،  ِه َو َشرِّ ُتِذلَّ َرَقَبَتُه، َو َتْفَسَخ ِكْبَرُه، َو ُتْؤِمَنٔني ِمْن َجٔميِع َضرِّ
َو  َحَبۤاِئِلِه  َو  َعَداَوِتِه،  َو  َحَسِدِه  َو  َلْمِزِه  َو  َهْمِزِه،  َو  َغْمِزِه  َو 

َمَصۤاِئِدِه، َو َرْجِلِه َو َخْيِلِه، ِإنََّك َعٔزيٌز َقديٌر. 
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Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana 
kötü bir niyetle yaklaşanın kötülüğünü benden geri 
çevir; hilesini benden uzaklaştır; şerrini benden defet; 
tuzağına kendisini düşür; gözü beni görmesin; ku-
lağı beni duymasın; kalbi beni anmasın; dili benden 
söz etmesin; başını ezesin; izzetini zillete dönüştüre-
sin; kudretini kırasın; büyüklüğünü bozup kendisini 
alçaltasın; beni onun her türlü zararından, şerrinden, 
alayından, hasedinden, düşmanlığından, hilesinden, 
tuzağından, piyade veya süvari güçlerinden koruya-
sın. Hiç şüphesiz, sen izzet ve kudret sahibisin.
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٢٤- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

َالُم  ِألََبَوْيِه َعَلْيِهَما السَّ

اِهٔريَن،  ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك، َو َأْهِل بَْيِتِه الطَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َواْخُصْصُهْم ِبَأْفَضِل َصَلَواِتَك، َو َرْحَمِتَك َو َبَرَكاِتَك َو َسَالِمَك. 

َيۤا  ِمْنَك  َالِة  َوالصَّ َلَدْيَك،  بِاْلَكَراَمِة  َواِلَديَّ  الـٕلُهمَّ  َواْخُصِص 
اِحٔمَني.  َأْرَحَم الرَّ

ٍد َو آِلِه، َو َأْلِهْمٔني ِعْلَم َما َيِجُب لَُهَما  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َعَليَّ ِإْلَهاًما، َواْجَمْع ٔلي ِعْلَم ٰذِلَك ُكلِِّه َتَماًما، ُثمَّ اْسَتْعِمْلٔني ِبَما 
ُرٔني ِمْن ِعْلِمِه، َحٕتي  ُتْلِهُمٔني ِمْنُه، َو َوفِّْقٔني لِلنُُّفوِذ ٔفيَما ُتَبصِّ
َعِن  َأْرَكأني  َتْثُقَل  َال  َو  َعلَّْمَتٔنيِه،  َشْيٍء  اْسِتْعَماُل  َيُفوَتِني  َال 

اْلَحُفوِف ٔفيَمۤا َأْلَهْمَتٔنيِه. 
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24- Anne ve Babası Hakkındaki Duası

Allah'ım! Kulun ve resulün olan Muhammed'e ve 
onun tertemiz Ehl-i Beytine salât eyle; salâtlarının, 
rahmetinin, bereketlerinin ve selâmının en üstünüy-
le onları seçkin kıl.

Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Anne 
ve babamı katındaki saygınlık ve özel salâtın ile 
mümtaz kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve anne ve 
babam için bana farz olan şeylerin bilgisini ilham yo-
luyla bana bildir. Bu bilginin tamamını bana ver ve 
beni, bildiklerimi eksiksiz olarak pratiğe dökmeye, 
onları uygulamaya geçirmekte tembellik etmemeye 
muvaffak et.
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َعٰلي  َصلِّ  َو  ِبِه،  ْفَتَنا  َشرَّ َكَما  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ٍد َو آِلِه َكَمۤا َأْوَجْبَت لََنا اْلَحقَّ َعَلي اْلَخْلِق َبَسَبِبِه.  ُمَحمَّ

ُهَما ِبرَّ  ْلَطاِن اْلَعُسوِف، َو َأَبرُّ َألٕلُهمَّ اْجَعْلٔني َأَهابُُهَما َهْيَبَة السُّ
ي بِِهَما، َأَقرَّ لَِعْئني  ، َو ِبرّٔ ُؤوِف، َواْجَعْل َطاَعٔتي ِلَواِلَديَّ اْألُمِّ الرَّ
ْمآِن، َحٕتي  ِمْن َرْقَدِة اْلَوْسَناِن، َو َأْثَلَج ِلَصْدٔري ِمْن َشْرَبِة الظَّ
َم َعٰلي ِرَضاَي ِرَضاُهَما، َو  ُأوِثَر َعٰلي َهَواَي َهَواُهَما، َو ُأَقدِّ

ي بِِهَما َو ِإْن َكُثَر.  ، َو َأْسَتِقلَّ ِبرّٔ ُهَما ٔبي َو ِإْن َقلَّ َأْسَتْكِثَر ِبرَّ

َألٕلُهمَّ َخفِّْض لَُهَما َصْؤتي، َو َأِطْب لَُهَما َكَالٔمي، َو َأِلْن لَُهَما َعٔريَكٔتي، 
َو َأْعِطْف َعَلْيِهَما َقْلٔبي، َو َصيِّْرٔني بِِهَما َرٔفيًقا، َو َعَلْيِهَما َشٔفيًقا. 

َألٕلُهمَّ اْشُكْر لَُهَما َتْربَِئتي، َو َأِثْبُهَما َعٰلي َتْكِرَمٔتي، َواْحَفْظ لَُهَما 
َما َحِفَظاُه ِمنّٔي ٔفي ِصَغٔري. 

ُهَما ِمنّٔي ِمْن َأذًي، َأْو َخَلَص ِإلَْيِهَما َعنّٔي ِمْن  َألٕلُهمَّ َو َما َمسَّ
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Allah'ım! Muhammed ile bizi onurlandırdığın gibi, 
ona ve Âline salât eyle. Muhammed sebebiyle bizim 
için insanlar üzerinde bazı haklar farz ettiğin gibi, 
ona ve Âline salât eyle.

Allah'ım! Öyle et ki, zalim sultandan korkar gibi on-
lardan (anne ve babadan) korkayım; şefkatli anne 
gibi onlara iyilik edeyim. Anne ve babama itaatimi 
ve onlara iyi davranmamı, uyku düşkünü kimsenin 
uykusundan daha göz aydınlatıcı ve çok susamış 
kimsenin içtiği sudan daha yürek serinletici kıl; on-
ların isteğini kendi isteğime tercih edeyim; onların 
hoşnutluğunu kendi hoşnutluğumdan önde tutayım; 
az da olsa onların bana yaptığı iyiliği çok, çok da olsa 
benim onlara yaptığım iyiliği az göreyim.

Allah'ım! Onlara karşı sesimi kıs; sözümü güzelleş-
tir; huyumu yumuşak, kalbimi şefkatli kıl; onlara 
karşı rıfk ile davranmaya, onlara sevgiyle yaklaşma-
ya muvaffak et beni.

Allah'ım! Onlara, beni eğitmelerinin karşılığını ver; 
beni ağırladıklarından dolayı onları ödüllendir; kü-
çüklüğümde benden korudukları şeyleri onlar için 
koru.

Allah'ım! Benden taraf onlara dokunan eziyeti, ben-
den onlara ulaşan kötülüğü veya onların benim ya-
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ًة ِلُذُنوبِِهَما، َو  ، َفاْجَعْلُه ِحطَّ َمْكُروٍه، َأْو َضاَع ِقَبٔلي لَُهَما ِمْن َحقٍّ
يَِّئاِت  َل السَّ ا ٔفي َدَرَجاِتِهَما، َو ِزَياَدًة ٔفي َحَسَناِتِهَما، َيا ُمَبدِّ ُعُلوًّ

ِبَأْضَعاِفَها ِمَن اْلَحَسَناِت. 

َيا َعَليَّ ٔفيِه ِمْن َقْوٍل، َأْو َأْسَرَفا َعَليَّ ٔفيِه ِمْن  َألٕلُهمَّ َو َما َتَعدَّ
َواِجٍب،  ِمْن  َعْنُه  ٔبي  َرا  َقصَّ َأْو   ، َحقٍّ ِمْن  ٔلي  َضيََّعاُه  َأْو  ِفْعٍل، 
َفَقْد َوَهْبُتُه لَُهَما، َو ُجْدُت ِبِه َعَلْيِهَما، َو َرِغْبُت ِإلَْيَك ٔفي َوْضِع 
َتِبَعِتِه َعْنُهَما، َفِإنّٔي َالۤ َأتَِّهُمُهَما َعٰلي نَْفٔسي، َو َالۤ َأْسَتْبِطُئُهَما ٔفي 

 . ي، َو َالۤ َأْكَرُه َما َتَولََّياُه ِمْن َأْمٔري َيا َربِّ ِبرّٔ

ِمنًَّة  َأْعَظُم  َو   ، ِإَليَّ ِإْحَسانًا  َأْقَدُم  َو   ، َعَليَّ َحقًّا  َأْوَجُب  َفُهَمۤا 
َأْيَن  ِمْثٍل.  َعٰلي  ُأَجاِزَيُهَما  َأْو  بَِعْدٍل،  ُهَما  ُأَقاصَّ َأْن  ِمْن   ، َلَديَّ
ٔفي  َتَعِبِهَما  ُة  ِشدَّ َأْيَن  َو  بَِتْربَِئتي؟  ُشْغِلِهَما  ُطوُل  ِإٰلٔهي  َيۤا  ِإًذا 

؟  ِحَراَسٔتي؟ َو َأْيَن ِإْقَتاُرُهَما َعٰلي َأْنُفِسِهَما لِلتَّْوِسَعِة َعَليَّ

َهْيَهاَت، َما َيْسَتْوِفَياِن ِمنّٔي َحقَُّهَما، َو َالۤ ُأْدِرُك َما َيِجُب َعَليَّ  
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nımda zayi olan hakkını; günahlarının bağışlanma-
sına, derecelerinin yükselmesine, iyiliklerinin faz-
lalaşmasına vesile kıl; ey kötülükleri kat kat fazlasıy-
la iyiliklere çeviren (yüce Allah)!

Allah'ım! Onların bana karşı kötü sözlerini, haksız 
davranışlarını, zayi ettikleri haklarımı, hakkımda 
kusur ettikleri vazifelerini onlara bağışladım, ihsan 
ettim ve vebalinin onlardan kaldırılmasını istiyorum 
senden. Çünkü ben; onları bana karşı kötü niyetlilikle 
itham etmemekte, bana iyilik etmekte ihmalkârlıkla 
suçlamamakta ve hakkımda yaptıklarından şikâyetçi 
olmamaktayım, ey Rabbim!

Onların, üzerimdeki hakkı pek büyüktür; iyilikleri 
çok eski günlere dayanmaktadır. Onlara karşı min-
nettarlığım, onları adalet ölçüsüyle kısas etmemden 
veya onlara yaptıklarının misliyle karşılık vermem-
den çok daha büyüktür! (Onları kısas etmeye veya 
onlara yaptıklarının misliyle karşılık vermeye kal-
kışırsam,) O zaman, ey Tanrım, uzun süre beni ye-
tiştirmekle uğraşmaları ne olur?! Beni korumak için 
çektikleri zahmetler nereye gider?! Benim rahatlığım 
için katlandıkları zorluklar nerede kalır?!

Hayır! Kesinlikle onların hakkını ödeyemem; onlar 
için bana farz olanı yerine getiremem ve onlara hiz-
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ٍد َو  لَُهَما، َو َالۤ َأنَا بَِقاٍض َؤظيَفَة ِخْدَمِتِهَما. َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
آِلِه، َو َأِعنّٔي َيا َخْيَر َمِن اْسُتٔعَني ِبِه، َو َوفِّْقٔني َيۤا َأْهٰدي َمْن 
ُرِغَب ِإلَْيِه، َو َال َتْجَعْلٔني ٔفي َأْهِل اْلُعُقوِق ِلْآلبَۤاِء َواْألُمََّهاِت 

﴿ َيْوَم ُتْجٰزي ُكلُّ نَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َو ُهْم َال ُيْظَلُموَنَيْوَم ُتْجٰزي ُكلُّ نَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َو ُهْم َال ُيْظَلُموَن﴾.

يِتِه، َواْخُصْص َأَبَويَّ ِبَأْفَضِل  ٍد َو آِلِه َو ُذرِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َأْرَحَم  َيۤا  ُأمََّهاِتِهْم،  َو  اْلُمْؤِمٔنَني  ِعَباِدَك  آبَۤاَء  ِبِه  َخَصْصَت  َما 

اِحٔمَني.  الرَّ

ِمْن  ِإًني  ٔفي  َو  َصَلَوأتي،  َأْدبَاِر  ٔفي  ِذْكَرُهَما  ُتْنِسٔني  َال  َألٕلُهمَّ 
آنَۤاِء لَْئلي، َو ٔفي ُكلِّ َساَعٍة ِمْن َساَعاِت نََهأري. 

ٍد َو آِلِه، َواْغِفْر ٔلي ِبُدَعۤأئي لَُهَما، َواْغِفْر  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
لَُهَما  ِبَشَفاَعٔتي  َعْنُهَما  َواْرَض  َحْتًما،  َمْغِفَرًة  ٔبي  ِهَما  بِِبرِّ لَُهَما 

َالَمِة.  ِرًضا َعْزًما، َو بَلِّْغُهَما بِاْلَكَراَمِة َمَواِطَن السَّ
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met etme vazifesini hakkıyla ifa edemem. O hâlde, 
(ey Rabbim,) Muhammed ve Âline salât eyle ve (bu 
hususta) bana yardım et; ey kendisinden yardım is-
tenilenlerin en iyisi! (Onlara karşı vazifemi yerine 
getirmekte) Bana başarı ver; ey kendisinden medet 
umulanların en doğrusu! Ve beni, "herkesin zul-
me uğramadan kazandığıyla cezalandırılacağı gün" 

(Casiye, 23) anne ve babalarına kötü davranıp onları 
incitenler zümresine katma.

Allah'ım! Muhammed'e, Âline ve zürriyetine salât 
eyle ve özellikle mümin kullarının babaları ve anne-
lerine verdiğini benim anne ve babama ver; ey mer-
hametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım! Namazlarımın ardında, gecelerimin bir bö-
lümünde ve gündüzlerimin her saatinde onları an-
mayı bana unutturma.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni 
onlara dua etmem sebebiyle bağışla; onları da bana 
yaptıkları iyilikler sebebiyle kat'î bir mağfiretle ba-
ğışla; benim aracılığımla kesin bir hoşnutlukla onlar-
dan razı ol ve onları ağırlayarak (cennetteki) selâmet 
yerlerine ulaştır.
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، َو ِإْن َسَبَقْت  َألٕلُهمَّ َو ِإْن َسَبَقْت َمْغِفَرُتَك لَُهَما َفَشفِّْعُهَما ِفيَّ
َداِر  ٔفي  ِبَرْأَفِتَك  َنْجَتِمَع  َحٕتي  ٔفيِهَما،  َفَشفِّْعٔني  ٔلي  َمْغِفَرُتَك 
َكَراَمِتَك، َو َمَحلِّ َمْغِفَرِتَك َو َرْحَمِتَك، ِإنََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعٔظيِم، 

اِحٔمَني.  َواْلَمنِّ اْلَقٔدِمي، َو َأْنَت َأْرَحُم الرَّ
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Allah'ım! Eğer onları benden önce bağışlayacak 
olursan, onları bana şefaatçi kıl ve eğer beni onlar-
dan önce bağışlayacak olursan, beni onlara şefaatçi 
kıl. Şefkatinle, mağfiret ve rahmetinin mahalli olan 
saygınlık evinde (cennette) bizleri bir araya getir. Hiç 
kuşkusuz, sen, büyük fazl ve ezelî nimet sahibisin ve 
sen, rahmedenlerin en merhametlisisin.
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٢٥- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

َالُم  ِلُوْلِدِه َعَلْيِهُم السَّ

َألٕلُهمَّ َو ُمنَّ َعَليَّ بَِبَقۤاِء ُوْلٔدي، َو ِبِإْصَالِحِهْم ٔلي َو ِبِإْمَتأعي بِِهْم. 

ِإٰلٔهي اْمُدْد ٔلي ٔفي َأْعَماِرِهْم، َو ِزْد ٔلي ٔفي آَجالِِهْم، َو َربِّ ٔلي 
َصٔغَريُهْم، َو َقوِّ ٔلي َضٔعيَفُهْم، َو َأِصحَّ ٔلي َأْبَدانَُهْم َو َأْدَيانَُهْم َو 
َأْخَالَقُهْم، َو َعاِفِهْم ٔفي َأْنُفِسِهْم، َو ٔفي َجَواِرِحِهْم، َو ٔفي ُكلِّ َما 

ُعٔنيُت ِبِه ِمْن َأْمِرِهْم، َو َأْدِرْر ٔلي َو َعٰلي َئدۤي َأْرَزاَقُهْم. 

َواْجَعْلُهْم َأْبَراًرا َأْتِقَيۤاَء ُبَصَرۤاَء، َساِمٔعَني ُمٔطئعَني َلَك، َو ِألَْوليَِۤاِئَك 
ُمِحبَّٔني ُمَناِصٔحَني، َو ِلَجٔميِع َأْعَدۤاِئَك ُمَعاِنٔديَن َو ُمْبِغٔضَني، آٔمَني. 

َألٕلُهمَّ اْشُدْد بِِهْم َعُضٔدي، َو َأِقْم بِِهْم َأَؤدي، َو َكثِّْر بِِهْم َعَدٔدي، 
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25- Çocukları Hakkındaki Duası

Allah'ım! Çocuklarımın kalmasıyla, onları benim 
için ıslah etmekle ve benim onlardan yararlanmamla 
bana lütufta bulun.

Allah'ım! Benim için onların ömrünü uzat. (Dünya-
daki) Sürelerini çoğalt. Küçüklerini yetiştir. Güç-
süzlerini güçlendir. Bedenlerini, dinlerini ve huyla-
rını sahih ve salim kıl. Canlarında, vücutlarında ve 
benim için önemli olan her şeylerinde onlara sağlık 
ver ve benim elimle rızklarını bol et.

Onları iyiler, takvalılar, görenler, işitenler, sana itaat 
edenler, dostlarını sevenler, onların iyiliğini isteyen-
ler, tüm düşmanlarına karşı çıkan ve onlara buğze-
denler kıl. Âmin.

Allah'ım! Onlarla pazımı güçlendir; eğriliğimi dü-
zelt; sayımı çoğalt; meclisimi süsle; anımı dirilt. Gıya-
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ٔفي  بِِهْم  َواْكِفٔني  ِذْكٔري،  بِِهْم  َأْحِي  َو  َمْحَضٔري،  بِِهْم  َزيِّْن  َو 
َو  َني،  ُمِحبّٔ ٔلي  َواْجَعْلُهْم  َحاَجٔتي،  َعٰلي  بِِهْم  َأِعنّٔي  َو  َغْيَبٔتي، 
َعَليَّ َحِدبَني ُمْقِبٔلَني، ُمْسَتٔقئمَني ٔلي ُمٔطئعَني، َغْيَر َعأصَني َو َال 

َني، َو َال ُمَخالِٔفَني َو َال َخاِطٔئنيَ.  َعاقّٔ

ِهْم، َو َهْب ٔلي ِمْن َلُدْنَك  َو َأِعنّٔي َعٰلي َتْربَِيِتِهْم َو َتْأٔديِبِهْم َو ِبرِّ
َمَعُهْم َأْوَالًدا ُذُكوًرا، َواْجَعْل ٰذِلَك َخْيًرا ٔلي، َواَجَعْلُهْم ٔلي َعْونًا 
ٔجيِم،  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  ئتي  ُذرِّ َو  َأِعْذٔني  َو  َسَألُْتَك.  َما  َعٰلي 
ْبَتَنا ٔفي َثَواِب َمۤا َأَمْرَتَنا،  َفِإنََّك َخَلْقَتَنا َو َأَمْرَتَنا َو نََهْيَتَنا، َو َرغَّ
ا َئكيُدنَا، َسلَّْطَتُه ِمنَّا َعٰلي  ْبَتَنا ِعَقاَبُه، َو َجَعْلَت لََنا َعُدوًّ َو َرهَّ
َما َلْم ُتَسلِّْطَنا َعَلْيِه ِمْنُه، َأْسَكْنَتُه ُصُدوَرنَا، َو َأْجَرْيَتُه َمَجاِرَي 
ُيْؤِمُنَنا  َنٔسيَنا،  ِإْن  َيْنٰسي  َال  َو  َغَفْلَنا،  ِإْن  َيْغُفُل  َال  ِدَمۤاِئَنا، 
َعَنا َعَلْيَها، َو  ُفَنا بَِغْيِرَك، ِإْن َهَمْمَنا بَِفاِحَشٍة َشجَّ ِعَقاَبَك، َو ُيَخوِّ
َهَواِت، َو  ِإْن َهَمْمَنا بَِعَمٍل َصاِلٍح َثبََّطَنا َعْنُه، َيَتَعرَُّض لََنا بِالشَّ



Çocuk la r ı  Hakk ında  (25)

277

bımda onlarla bana yet. Hacetime ulaşmakta onlarla 
bana yardım et. Onları beni sevenler, bana acıyanlar, 
bana yönelip benden yüz çevirmeyenler, bana karşı 
doğrular, sözüme bakanlar, sözümden çıkmayanlar, 
beni incitmeyenler, bana muhalefet etmeyenler ve 
bana karşı suç işlemeyenler kıl.

Onları eğitip yetiştirmekte ve onlara iyi davranmak-
ta bana yardım et. Kendi katından onlarla (mevcut 
olanlarla) birlikte bana erkek çocuklar da ver ve bunu 
hakkımda hayırlı kıl. Senden istediklerime ulaşmakta 
onları bana yardımcı kıl. Beni ve soyumu kovulmuş 
Şeytan'dan koru. Çünkü sen bizi yarattın; (iyilikleri) 
bize emrettin; (kötülüklerden) bizi sakındırdın; bizi 
emrettiklerinin sevabını kazanmaya özendirdin; em-
rine muhalefetin cezasından korkuttun; bize hile ya-
pan bir düşman (Şeytan) yarattın; bizi ona musallat 
etmediğin yönlerden onu bize musallat ettin; onu gö-
ğüslerimize yerleştirdin; kanımızla birlikte damarla-
rımızda akıttın; biz gaflet etsek de o etmemekte; biz 
unutsak da o unutmamakta; senin cezalandırman-
dan bize güven vermekte; senden başkasından bizi 
korkutmakta; çirkin bir işe niyetlendiğimiz zaman 
bizi onu işlemeye cür'etlendirmekte; iyi bir işe niyet-
lendiğimiz zaman bizi ondan alıkoymakta; nefsanî 
tutkularla bize dokunmakta; şüpheleri gözlerimizin
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ُبَهاِت، ِإْن َوَعَدنَا َكَذبََنا، َو ِإْن َمنَّانَۤا َأْخَلَفَنا، َو  َيْنِصُب لََنا بِالشُّ
ِإالَّ َتْصِرْف َعنَّا َكْيَدُه ُيِضلََّنا، َو ِإالَّ َتِقَنا َخَباَلُه َيْسَتِزلََّنا. 

َألٕلُهمَّ َفاْقَهْر ُسْلَطاَنُه َعنَّا ِبُسْلَطاِنَك، َحٕتي َتْحِبَسُه َعنَّا ِبَكْثَرِة 
َعۤاِء َلَك، َفُنْصِبَح ِمْن َكْيِدِه ِفي اْلَمْعُصؤمَني ِبَك.  الدُّ

َألٕلُهمَّ َأْعِطٔني ُكلَّ ُسْؤٔلي، َواْقِض ٔلي َحَوۤاِئٔجي، َو َال َتْمَنْعِني 
َقْد  َو  َعْنَك  ُدَعۤأئي  َتْحُجْب  َال  َو  ٔلي،  َضِمْنَتها  َقْد  َو  اْإلَِجاَبَة 
َأَمْرَتٔني ِبِه، َواْمُنْن َعَليَّ ِبُكلِّ َما ُيْصِلُحٔني ٔفي ُدْنَياَي َو آِخَرٔتي، 
َما َذَكْرُت ِمْنُه َو َما َنٔسيُت، َأو َأْظَهْرُت َأْو َأْخَفْيُت، َأْو َأْعَلْنُت 
َأْو َأْسَرْرُت. َواْجَعْلٔني ٔفي َجٔميِع ٰذِلَك ِمَن اْلُمْصِلٔحَني ِبُسَؤألي 
بِالتََّوكُِّل  اْلَمْمُنؤعنيَ  َغْيِر  ِإلَْيَك،  َلِب  بِالطَّ اْلُمْنِجٔحَني  ِإيَّاَك، 
َعَلْيَك،  التِّجاَرِة  ِفي  اِبٔحنيَ  الرَّ ِبَك،  ِذ  بِالتََّعوُّ ٔذيَن  اْلُمَعوَّ َعَلْيَك، 
َفْضِلَك  ِمْن  اْلَحَالُل  ْزُق  الرِّ َعَلْيِهُم  اْلُموَسِع  َك،  بِِعزِّ اْلُمَجأريَن 
لِّ ِبَك، َواْلُمَجأريَن  يَن ِمَن الذُّ اْلَواِسِع، ِبُجوِدَك َو َكَرِمَك، اْلُمَعزّٔ
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önüne dikmekte; vaatte bulunduğu zaman yalan 
söylemekte; bizi arzularla oyaladığı zaman sözünde 
durmamakta. Eğer sen, onun hilesini bizden geri çe-
virmezsen, bizi saptırır ve eğer bozgunculuğundan 
bizi korumazsan, bizi (doğruluktan) kaydırır.

Allah'ım! Bizi kendi sultana alarak Şeytan'ın sulta-
sından kurtar ve sana yalvarışımızın çokluğuyla onu 
bizden alıkoy; böylece onun hilesine karşı senin ko-
ruman altında olalım.

Allah'ım! Tüm isteklerimi bana ver. Hacetlerimi reva 
et. İcabeti benim için garantilediğin hâlde onu benden 
esirgeme. Dua etmemi emrettiğin hâlde duamı geri 
çevirme. Dünya ve ahirette bana yarayacak, hatırım-
da olan veya unuttuğum, dile getirdiğim veya sak-
ladığım, açıkladığım veya gizlediğim her şeyi bana 
ihsan et. Bütün bunlarda, senden yardım isteyerek 
kendini düzeltenlerden; senin katında arayarak ba-
şarıyı bulanlardan; sana güvenerek muradına eren-
lerden; sana sığınarak korunanlardan; seninle alış 
veriş yaparak kazananlardan; izzetinle güven bulan-
lardan; fazlından kendilerine bol helâl rızk verilen-
lerden; bağışın ve kereminle zengin olanlardan; se-
ninle zilletten izzete kavuşanlardan; adaletinle zulme
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ْلِم بَِعْدِلَك، َواْلُمَعاَفْيَن ِمَن الَْبَالِۤء ِبَرْحَمِتَك، َواْلُمْغَنْيَن ِمَن  ِمَن الظُّ
َلِل َواْلَخَطۤاِء بَِتْقَواَك،  ُنوِب َوالزَّ اْلَفْقِر بَِغَناَك، َواْلَمْعُصؤمَني ِمَن الذُّ
َواِب ِبَطاَعِتَك، َواْلُمَحاِل بَـْيَنُهْم َو بَْيَن  ْشِد َوالصَّ َوالْــُمَوفَّٔقَني لِْلَخْيِر َوالرُّ
اِكٔنَني ٔفي ِجَواِرَك.  ُنوِب بُِقْدَرِتَك، التَّاِرٔكنيَ ِلُكلِّ َمْعِصَيِتَك، السَّ الذُّ

ِمْن  َأِعْذنَا  َو  َرْحَمِتَك،  َو  بَِتْوفيِقَك  ٰذِلَك  َجٔميَع  َأْعِطَنا  َألٕلُهمَّ 
ٔعِري، َو َأْعِط َجٔميَع اْلُمْسِلٔمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمٔنَني  َعَذاِب السَّ
َعاِجِل  ٔفي  ِلُوْلٔدي،  َو  لَِنْفٔسي  َسَألُْتَك  الَّٔذي  ِمْثَل  َواْلُمْؤِمَناِت 
ْنَيا َو آِجِل اآلِخَرِة، ِإنََّك َقٔريٌب ُمٔجيٌب، َسٔميٌع َعٔليٌم، َعُفوُّ  الدُّ

َغُفوٌر، َرُؤوٌف َرٔحيٌم. 

ْنَيا َحَسَنًة، َو ِفي اْآلِخَرِة َحَسَنًة، َو ِقَنا َعَذاَب النَّاِر. َو آِتَنا ِفي الدُّ
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uğramayacaklarından emin olanlardan; rahmetinle 
belâlara karşı bağışıklık kazananlardan; zenginli-
ğinle fakirlikten zenginliğe erişenlerden; korumanla 
günahlardan, kaymalardan ve hatalardan korunmuş 
olanlardan; sana itaat ederek hayra, rüşde ve doğru-
ya muvaffak olanlardan; kudretinle günahlarla ara-
larına perde çekilenlerden; sana karşı gelmenin her 
türlüsünü bırakanlardan ve senin komşuluğunda 
yer alanlardan kıl beni.

Allah'ım! Tevfikin ve rahmetinle bütün bunları bize 
ver. Cehennem azabından bizi koru. Kendim ve ço-
cuklarım için dünya ve ahirette istediğimin aynısını, 
erkeğiyle kadınıyla tüm Müslümanlara ve müminle-
re de ver. Hiç kuşkusuz, sen yakınsın, icabet edensin, 
işitensin, bilensin, affedensin, bağışlayansın, şefkatli-
sin, acıyansın.

Ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve 
bizi ateş (cehennem) azabından koru.
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٢٦- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِلِجَرياِنِه َو َأْوِلَيۤاِئِه ِإَذا َذَكَرُهْم

ٍد َو آِلِه، َو َتَولَّٔني ٔفي ٔجَريأني َو َمَواِليَّ  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
اْلَعاِرٔفَني ِبَحقَِّنا، َواْلُمَناِبٔذيَن ِألَْعَدۤاِئَنا، ِبَأْفَضِل َوَالَيِتَك، َو َوفِّْقُهْم 
ِإلَِقاَمِة ُسنَِّتَك، َواْألَْخِذ ِبَمَحاِسِن َأَدِبَك ٔفي ِإْرَفاِق َضٔعيِفِهْم، 
َو  ُمْسَتْرِشِدِهْم،  ِهَداَيِة  َو  َمٔريِضِهْم،  ِعَياَدِة  َو  َخلَِّتِهْم،  َسدِّ  َو 
َأْسَراِرِهْم،  ِكْتَماِن  َو  َقاِدِمِهْم،  َتَعهُِّد  َو  ُمْسَتٔشِريِهْم،  ُمَناَصَحِة 
ُمَواَساِتِهْم  ُحْسِن  َو  َمْظُلوِمِهْم،  ُنْصَرِة  َو  َعْوَراِتِهْم،  َسْتِر  َو 
َما  ِإْعَطۤاِء  َو  َواْإلِْفَضاِل،  بِاْلِجَدِة  َعَلْيِهْم  َواْلَعْوِد  بِاْلَماُعوِن، 

َؤاِل.  َيِجُب لَُهْم َقْبَل السُّ
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26- Komşuları ve Dostlarını 
Andığında Okuduğu Dua

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve hakkı-
mızı bilip düşmanlarımıza muhalefet eden komşu-
larım ve dostlarım hakkında en üstün yardımınla 
bana yardım et. Güçsüzlerine rıfk ile davranmakta, 
ihtiyaçlarını karşılamakta, hastalarını ziyaret etmek-
te, doğruyu arayanlarına yol göstermekte, danışanla-
rına öğüt vermekte, (konuk olarak) gelenlerini ağır-
lamakta, sırlarını gizlemekte, ayıplarını örtmekte, 
mazlumlarına yardım etmekte, (genellikle komşu-
ların birbirinden ödünç alma ihtiyacını duydukları 
kazan, kepçe, merdiven, balta vb. gibi) ev eşyalarını 
onlardan esirgememekte, bol ihsanla hâl hatırlarını 
sormakta ve onlar istemeden önce gerekli olan şeyle-
ri kendilerine vermekte onları (ve beni) senin sünne-
tini ayakta tutmaya ve güzel edebinle edeplenmeye 
muvaffak et.
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َواْجَعْلِني الـٕلُهمَّ َأْجٔزي بِاْإلِْحَساِن ُمٔسيَئُهْم، َو ُأْعِرُض بِالتََّجاُوِز 
َأَتَولَّي  َو  َكافَِّتِهْم،  ٔفي  نِّ  الظَّ ُحْسَن  َأْسَتْعِمُل  َو  َظاِلِمِهْم،  َعْن 
بالِْبرِّ َعامََّتُهْم، َو َأُغضُّ َبَصٔري َعْنُهْم ِعفًَّة، َو ُأٔليـُن َجانِٔبي لَُهْم 
لَُهْم  ُأِسرُّ  َو  َرْحَمًة،  ِمْنُهْم  الَْبَالِۤء  َأْهِل  َعٰلي  َأِرقُّ  َو  َتَواُضًعا، 
ًة، َو ُأِحبُّ بََقۤاَء النِّْعَمِة ِعْنَدُهْم ُنْصًحا، َو ُأوِجُب لَُهْم  بِاْلَغْيِب َمَودَّ

ٔتي.  َمۤا ُأوِجُب ِلَحامَّٔتي، َو َأْرٰعي لَُهْم َمۤا َأْرٰعي ِلَخاصَّ

ِمْنُهْم،  ٰذِلَك  ِمْثَل  َواْرُزْقٔني  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
َواْجَعْل ٔلۤي َأْوَفي اْلُحُظوِظ ٔفيَما ِعْنَدُهْم، َو ِزْدُهْم َبٔصَريًة ٔفي 
َحقّٔي َو َمْعِرَفًة بَِفْضٔلي، َحٕتي َيْسَعُدوا ٔبي َو َأْسَعَد بِِهْم، آٔمَني 

َربَّ اْلَعاَلٔمَني.
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Allah'ım! Kötülük edenlerine iyilikle karşılık verme-
ye, zulmedenlerinden af ile vazgeçmeye, tümünün 
hakkında iyimser olmaya, hepsine iyilik etmeye, if-
fetin gereği olarak gözümü onlardan indirmeye, 
alçakgönüllülük olarak onlara yumuşak davranma-
ya, belâya duçar olanlarına acımaya, arkalarında da 
dostluğumu ve sevgimi açığa vurmaya, nimetlerinin 
kalıcı olmasını istemeye, kendi akrabalarım için ge-
rekli bildiğimi onlar için de gerekli bilmeye ve yakın-
larım için riayet ettiğim şeylere onlar için de riayet 
etmeye muvaffak et beni.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onların 
da bana böyle olmasını sağla. Onlardan en çok fay-
dalananlardan kıl beni. Hakkımda gözlerini aç, beni 
daha iyi tanısınlar, faziletimi bilsinler; onlar benimle 
mutlu olsunlar, ben de onlarla mutlu olayım. Âmin, 
ya Rabb'el-âlemin.
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٢٧- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ِألَْهِل الثُُّغوِر

ِتَك،  ْن ُثُغوَر اْلُمْسِلٔمنيَ بِِعزَّ ٍد َو آِلِه، َو َحصِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِتَك، َو َأْسِبـــْغ َعَطاَياُهْم ِمْن ِجَدِتَك.  َو َأيِّْد ُحَماَتها بُِقوَّ

َتُهْم، َواْشَحْذ َأْسِلَحَتُهْم،  ٍد َو آِلِه، َو َكثِّْر ِعدَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
دبِّْر  َو  َجْمَعُهْم،  َألِّْف  َو  َحْوَمَتُهْم،  َواْمَنْع  َحْوَزَتُهُم،  َواْحُرْس 
ْد ِبِكَفاَيِة ُمَؤنِِهْم، َواْعُضْدُهْم  َأْمَرُهْم، َو َواِتْر بَْيَن ِمَيِرِهْم، َو َتَوحَّ

ْبِر، َواْلُطْف لَُهْم ِفي اْلَمْكِر.  بِالنَّْصِر، َو َأِعْنُهْم بِالصَّ

ْفُهْم َما َيْجَهُلوَن، َو َعلِّْمُهْم  ٍد َو آِلِه، َو َعرِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْرُهْم َما َال ُيْبِصُروَن. َما َال َيْعَلُموَن، َو َبصِّ
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27- Sınır Bekçileri Hakkındaki Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve izzetinle 
Müslümanların sınırlarını sarp ve sağlam kıl; gücün-
le bekçilerini kuvvetlendir ve kereminden bağışlarını 
bol et.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onla-
rın sayısını çoğalt; silâhlarını keskinleştir; etraflarını 
koru; dört bir yanlarını kuşatarak düşmanın onlara 
ulaşmasına engel ol; topluluklarını birleştir; işlerini 
yönet; onları azıksız bırakma; yiyeceklerini sen üze-
rine al; nusretinle onları destekle; sabırla onlara yar-
dım et ve düşmanların hilelerine karşı onların göz-
lerini aç.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onlara 
tanımadıklarını tanıt; bilmediklerini öğret ve görme-
diklerini göster.
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ٍد َو آِلِه، َو َأْنِسِهْم ِعْنَد لَِقۤاِئِهُم اْلَعُدوَّ ِذْكَر  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
اَعِة اْلَغُروِر، َواْمُح َعْن ُقُلوبِِهْم َخَطَراِت اْلَماِل اْلَفُتوِن،  ُدْنَياُهُم اْلَخدَّ
ْح ِمْنَها ِألَْبَصاِرِهْم َمۤا َأْعَدْدَت  َواْجَعِل اْلَجنََّة َنْصَب َأْعُيِنِهْم، َو َلوِّ
اْلِحَساِن،  َواْلُحوِر  اْلَكَراَمِة،  َمَناِزِل  َو  اْلُخْلِد،  َمَساِكِن  ِمْن  ٔفيَها 
ِرَدِة ِبَأْنَواِع اْألَْشِرَبِة، َواْألَْشَجاِر اْلُمَتَدلَِّيِة ِبُصُنوِف  َواْألَْنَهاِر اْلُمطَّ
َث نَْفَسُه َعْن  الثََّمِر، َحٕتي َال َيُهمَّ َأَحٌد ِمْنُهْم بِاْإلِْدبَاِر، َو َال ُيَحدِّ

ِقْرِنِه بِِفَراٍر. 

ْق بَْيَنُهْم  ُهْم، َو َأْقِلْم َعْنُهْم َأْظَفاَرُهْم، َو َفرِّ َألٕلُهمَّ اْفُلْل ِبٰذِلَك َعُدوَّ
بَْيَن  َو  بَْيَنُهْم  بَاِعْد  َو  َأْفِئَدِتِهْم،  َوَثۤاِئَق  َواْخَلْع  َأْسِلَحِتِهْم،  بَْيَن  َو 
َأْزِوَدِتِهْم، َو َحيِّْرُهْم ٔفي ُسُبِلِهْم، َو َضلِّْلُهْم َعْن َوْجِهِهْم، َواْقَطْع 
ْعَب، َواْقِبْض  َعْنُهُم اْلَمَدَد، َواْنُقْص ِمْنُهُم اْلَعَدَد، َواْمَألْ َأْفِئَدَتُهُم الرُّ
ْد بِِهْم َمْن  َأْيِدَيُهْم َعِن الَْبْسِط، َواْخِزْم َأْلِسَنَتُهْم َعِن النُّْطِق، َو َشرِّ
ْل بِِهْم َمْن َوَرۤاَءُهْم، َواْقَطْع ِبِخْزِيِهْم َأْطَماَع َمْن بَْعَدُهْم. َخْلَفُهْم، َو َنكِّ

َألٕلُهمَّ َعقِّْم َأْرَحاَم ِنَسۤاِئِهْم، َو َيبِّْس َأْصَالَب ِرَجالِِهْم، َواْقَطْع
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Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve düşman-
la karşılaştıkları zaman aldatıcı, mağrur edici dünya-
yı anmayı unuttur onlara; saptırıcı mal düşüncesini 
kalplerinden çıkar; gözlerinin önüne cenneti dik; on-
lar için hazırladığın ebediyet yurtlarını, ağırlanacak-
ları evleri, siyah gözlü, beyaz yüzlü güzel kadınları 
(hurileri), çeşit çeşit içeceklerle akan ırmakları, türlü 
türlü meyvelerle sarkan ağaçları gözlerinin önünde 
canlandır; hiçbir düşmana sırt çevirmeyi düşünme-
sin, kaçayım demesinler.

Allah'ım! Böylece düşmanlarını hezimete uğrat; tır-
naklarını bunlardan kes; silâhlarıyla aralarına ayrı-
lık sal; yüreklerinin ipini kopar; azıklarını onlardan 
uzaklaştır; yollarını şaşırt; yönlerini saptır; yardımı-
nı onlardan kes; sayılarını azalt; kalplerini korkuyla 
doldur; ellerini kollarını bağla; dillerini konuşamaz 
kıl; onların hezimete uğramasıyla arkalarındakileri 
darmadağın et; onları arkalarındakilere ibret vesilesi 
kıl; onları rezil rüsva ederek onlardan sonrakilerin 
arzulara kapılmalarına engel ol.

Allah'ım! Kadınlarının rahimlerini kısır kıl; erkek-
lerinin döllerini kurut; binitlerinin ve hayvanlarının
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َال  َو  َقْطٍر،  ٔفي  ِلَسَمۤاِئِهْم  َتْأَذْن  َال  َأْنَعاِمِهْم،  َو  َدَوابِِّهْم  َنْسَل 
ألَِْرِضِهْم ٔفي نََباٍت. 

ْن ِبِه ِدَياَرُهْم،  َألٕلُهمَّ َو َقوِّ ِبٰذِلَك ِمَحالَّ َأْهِل اْإلِْسَالِم، َو َحصِّ
ْغُهْم َعْن ُمَحاَربَِتِهْم لِِعَباَدِتَك، َو َعْن  ْر ِبِه َأْمَوالَُهْم، َو َفرِّ َو َثمِّ
ُمَناَبَذِتِهْم لِْلَخْلَوِة ِبَك، َحٕتي َال ُيْعَبَد ٔفي بَِقاِع اْألَْرِض َغْيُرَك، 

َو َال ُتَعفََّر ألََِحٍد ِمْنُهْم َجْبَهٌة ُدوَنَك. 

ِمَن  ِبِإَزۤاِئِهْم  َمْن  َعٰلي  اْلُمْسِلٔمَني  ِمَن  نَاِحَيٍة  ِبُكلِّ  اْغُز  َألٕلُهمَّ 
َحٕتي  ُمْرِدٔفَني،  ِعْنِدَك  ِمْن  ِبَمَالِۤئَكٍة  َأْمِدْدُهْم  َو  اْلُمْشِرٔكَني، 
َأْو  َأْسًرا،  َو  َأْرِضَك  ٔفي  َقْتًال  التَُّراِب  ُمْنَقَطِع  ِإٰلي  َيْكِشُفوُهْم 
وا ِبَأنََّك َأْنَت الـٕلُه الَّٔذي َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت َوْحَدَك َال َشٔريَك َلَك.  ُيِقرُّ

وِم  َألٕلُهمَّ َواْعُمْم ِبٰذِلَك َأْعَدۤاَءَك ٔفۤي َأْقَطاِر الِْبَالِد ِمَن اْلِهْنِد َوالرُّ
َياِلَمِة،  َقالَِبِة َوالدَّ ْنِج، َوالسَّ َوالتُّْرِك، َواْلَخَزِر َواْلَحَبِش، َوالنُّوبَــِة َوالزَّ
ْرِك، الَّٔذيَن َتْخٰفۤي أْسَمۤاُؤُهْم َو ِصَفاُتُهْم، َو َقْد  َو َسۤاِئِر ُأَمِم الشِّ

َأْحَصْيَتُهْم ِبَمْعِرَفِتَك، َو َأْشَرْفَت َعَلْيِهْم بُِقْدَرِتَك. 
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neslini kes; göklerinin yağmasına, yerlerinin yeşert-
mesine izin verme.

Allah'ım! Bununla İslâm ehlinin tedbirini güçlendir; 
yerleşim merkezlerini sağlamlaştır; mallarını artır; 
vakitlerini düşmanlarla savaşarak, onlarla uğraşarak 
geçireceklerine, sana ibadet ederek, seninle baş başa 
kalıp sana niyaz ederek geçirmelerini sağla. Böylece 
yerin dört bir yanında yalnızca sana ibadet edilsin; 
yalnızca sana boyun eğilsin, sana secde edilsin.

Allah'ım! Her bölgenin Müslümanlarına, karşıların-
daki müşriklere yetecek gücü ver; katından art arda 
göndereceğin meleklerle onlara yardım et; tüm yer-
yüzünde müşrikleri toprağın (karanın) bittiği yere 
kadar hezimete uğratarak öldürsün ve esir etsinler; 
veyahut da, "Sen Allah'sın, senden başka ilâh yok; 
teksin, ortağın yok." diye ikrar etsinler.

Allah'ım! Dünyanın dört bir yanında [o güne kadar 
daha İslâm'ı kabul etmemiş olan ve bu yüzden de] 
senin düşmanların olan Hindular, Rumlar, Türkler, 
Hazarlar, Habeşler, Sudanlılar, Zenciler, Slavlar, 
Deylemliler ve isimleri ve nitelikleri (insanlara) meç-
hul olan, fakat senin, bilginle saymış, kudretinle ku-
şatmış olduğun diğer şirk milletlerini de aynı duru-
ma düşür.
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َأْطَراِف  َتَناُوِل  َعْن  بِاْلُمْشِرٔكَني  اْلُمْشِرٔكَني  اْشَغِل  َألٕلُهمَّ 
اْلُمْسِلٔمَني، َو ُخْذُهْم بِالنَّْقِص َعْن َتَنقُِّصِهْم، َو َثبِّْطُهْم بِاْلُفْرَقِة 

َعِن اْإلِْحِتَشاِد َعَلْيِهْم. 

ِة، َو َأْذِهْل  َألٕلُهمَّ َأْخِل ُقُلوبَُهْم ِمَن اْألََمَنِة، َو َأْبدانَُهْم ِمَن الُقوَّ
َجاِل، َو  ُقُلوبَُهْم َعِن اْإلِْحِتَياِل، َو َأْوِهْن َأْرَكانَُهْم َعْن ُمَناَزَلِة الرِّ
َجبِّْنُهْم َعْن ُمَقاَرَعِة اْألَْبَطاِل، َواْبَعْث َعَلْيِهْم ُجْنًدا ِمْن َمَالِۤئَكِتَك 
بَِبْأٍس ِمْن َبْأِسَك، َكِفْعِلَك َيْوَم َبْدٍر، َتْقَطُع ِبِه َداِبَرُهْم، َو َتْحُصُد 

ُق ِبِه َعَدَدُهْم.  ِبِه َشْوَكَتُهْم، َو ُتَفرِّ

َألٕلُهمَّ َواْمُزْج ِمَياَهُهْم بِاْلَوبَۤاِء، َو َأْطِعَمَتُهْم بِاْألَْدَوۤاِء، َواْرِم ِبَالَدُهْم 
بِاْلُخُسوِف، َو َأِلحَّ َعَلْيَها بِاْلُقُذوِف، َواْفَرْعَها بِاْلُمُحوِل، َواْجَعْل 
ُحُصونََها  َواْمَنْع  َعْنُهْم،  َأْبَعِدها  َو  َأْرِضَك  َأَحصِّ  ٔفي  ِمَيَرُهْم 

ْقِم اْألَٔليِم.  ِمْنُهْم، َأِصْبُهْم بِاْلُجوِع اْلُمٔقيِم َوالسُّ

َألٕلُهمَّ َو َأيُّـــَما َغاٍز َغَزاُهْم ِمْن َأْهِل ِملَِّتَك، َأْو ُمَجاِهٍد َجاَهَدُهْم 
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Allah'ım! Müşrikleri müşriklerle uğraştırarak Müs-
lümanların sınırlarına saldırmalarına; sayılarını, güç-
lerini azaltarak Müslümanların zayıflamalarına ve 
tefrikaya düşürerek Müslümanlara yüklenmelerine 
engel ol.

Allah'ım! Kalplerinden güveni, bedenlerinden gücü 
al götür. Dikkatlerini dağıtarak entrika üretmeleri-
ne, hile yapmalarına engel ol. Erlerimizle karşı kar-
şıya gelme, kahramanlarımızla çarpışma cür'etini 
onlardan al. Bedir'de yaptığın gibi köklerini kazı-
yacak, kuvvet ve şiddetlerini biçecek, topluluklarını 
dağıtacak bir güçle meleklerinden oluşan bir ordu 
gönder onlara.

Allah'ım! Sularını veba (salgın hastalık) ile, yiyecek-
lerini hastalıklarla karıştır. Şehirlerini yerin dibine 
geçir. Üzerlerine sürekli belâ indir. Kuraklık ve kıt-
lıkla onları döv. Azıklarını arzının en verimsiz ve 
onlara en uzak topraklarında koy. Arzının kalelerini 
onlardan koru. Sürekli bir açlık ve acıklı bir hastalığa 
duçar et onları.

Allah'ım! Dinin en üstün din, hizbin en güçlü hizip 
ve payın en kâmil pay olsun diye onlarla savaşan
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ِمْن َأْتَباِع ُسنَِّتَك، لَِيُكوَن ٔديُنَك اْألَْعَلي، َو ِحْزُبَك اْألَْقَوي، َو 
َك اْألَْوَفي، َفَلقِِّه الُْيْسَر، َو َهيِّْئ َلُه اْألَْمَر، َو َتَولَُّه بِالنُّْجِح،  َحظُّ
ِفي  َعَلْيِه  َأْسِبْغ  َو  ْهَر،  الظَّ َلُه  َواْسَتْقِو  اْألَْصَحاَب،  َلُه  َتَخيَّْر  َو 
ْوِق، َو َأِجْرُه  النََّفَقِة، َو َمتِّْعُه بِالنََّشاِط، َواْطِف َعْنُه َحَراَرَة الشَّ
ِمْن َغمِّ اْلَوْحَشِة، َو َأْنِسِه ِذْكَر اْألَْهِل َواْلَوَلِد، َو آِثْر َلُه ُحْسَن 
َالَمَة، َو َأْعِفِه ِمَن اْلُجْبِن،  النِّيَِّة، َو َتَولَُّه بِاْلَعاِفَيِة، َو َأْصِحْبُه السَّ
َيَر  َة، َو َأيِّْدُه بِالنُّْصَرِة، َو َعلِّْمُه السِّ دَّ َو َأْلِهْمُه اْلُجْرَأَة، َواْرُزْقُه الشِّ
َيۤاَء، َو َخلِّْصُه ِمَن  ْدُه ِفي اْلُحْكِم، َواْعِزْل َعْنُه الرِّ َنَن، َو َسدِّ َوالسُّ
ْمَعِة، َواْجَعْل ِفْكَرُه َو ِذْكَرُه َو َظْعَنُه َو ِإَقاَمَتُه ٔفيَك َو َلَك.  السُّ

ُه َفَقلِّْلُهْم ٔفي َعْيِنِه، َو َصغِّْر َشْأنَُهْم ٔفي  َك َو َعُدوَّ َفِإَذا َصافَّ َعُدوَّ
َعاَدِة،  َقْلِبِه، َو َأِدْل َلُه ِمْنُهْم، َو َال ُتِدْلُهْم ِمْنُه، َفِإْن َخَتْمَت َلُه بِالسَّ
َك بِاْلَقْتِل، َو بَْعَد  َهاَدِة، َفَبْعَد َأْن َيْجَتاَح َعُدوَّ َو َقَضْيَت َلُه بِالشَّ
َأْن َيْجَهَد بِِهُم اْألَْسُر، َو بَْعَد َأْن َتْأَمَن َأْطَراُف اْلُمْسِلٔمَني، َو بَْعَد 

َك ُمْدِبٔريَن. َأْن ُيَولَِّي َعُدوُّ
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İslâm gazileri ve mücahitlerini kolaylıklarla karşı-
laştır; işlerini düzelt; kendilerine başarılar ver; onlar 
için (iyi) arkadaşlar seç; onları destekleyerek güçlen-
dir; rızklarını bol et; kendilerine neşe ve hareketlilik 
ver; (sevdiklerine duydukları) özlemlerinin sıcaklı-
ğını söndür; yalnızlık sıkıntısını onlardan gider ve 
çoluk çocuklarını anmayı onlara unuttur. Onlara 
iyi niyet ver; (hastalıklara karşı) onlara bağışıklık 
kazandır; selâmeti onlardan ayırma; yüreklerinden 
korkuyu çıkar; onlara şiddet ve cür'et ver; yardımın-
la onları destekle; (Resulünün) siret ve sünnetleri(ni) 
onlara öğret; hüküm vermede doğruyu onlara ilham 
et; riya ve gösterişi onlardan uzaklaştır; duyulup ün-
lenmek için iş yapmaktan kurtar onları; zikirlerini, 
fikirlerini, seferlerini, konaklamalarını senin yolun-
da ve senin için kıl.

Senin düşmanların ve kendi düşmanlarıyla kar-
şı karşıya geldikleri zaman gözlerinde onları azalt; 
gönüllerinde onları küçült; bunları onlara galip kıl; 
onları bunlara üst etme. Şayet bazılarına mutlu bir 
son mukadder edip şehitliği yazmışsan, düşmanla-
rını öldürüp esir aldıktan, Müslümanların sınırları 
emniyete kavuştuktan ve düşmanların geri dönüp 
kaçtıktan sonra olsun bu.
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 َألٕلُهمَّ َو َأيَُّما ُمْسِلٍم َخَلَف َغاِزًيا َأْو ُمَراِبًطا ٔفي َداِرِه، َأْو َتَعهََّد 
ُه بِِعَتاٍد، َأْو  َخالِٔفيِه ٔفي َغْيَبِتِه، َأْو َأَعاَنُه ِبَطۤاِئَفٍة ِمْن َماِلِه، َأْو َأَمدَّ
َشَحَذُه َعٰلي ِجَهاٍد، َأْو َأْتَبَعُه ٔفي َوْجِهِه َدْعَوًة، َأْو َرٰعي َلُه ِمْن 
َوَرۤاِئِه ُحْرَمًة، َفــۤاِجْر َلُه ِمْثَل َأْجِرِه، َوْزنًا ِبَوْزٍن، َو ِمْثًال ِبِمْثٍل، 
َم، َو  ُل ِبِه نَْفَع َما َقدَّ ْضُه ِمْن ِفْعِلِه ِعَوًضا َحاِضًرا، َيَتَعجَّ َو َعوِّ
ُسُروَر َمۤا َأٰتي ِبِه، ِإٰلي َأْن َيْنَتِهَي ِبِه اْلَوْقُت ِإٰلي َمۤا َأْجَرْيَت َلُه 

ِمْن َفْضِلَك، َو َأْعَدْدَت َلُه ِمْن َكَراَمِتَك. 

ُب َأْهِل  ُه َأْمُر اْإلِْسَالِم، َو َأْحَزَنُه َتَحزُّ َألٕلُهمَّ َو َأيَُّما ُمْسِلٍم َأَهمَّ
َضْعٌف،  ِبِه  َفَقَعَد  ِبِجَهاٍد،  َهمَّ  َأْو  َغْزًوا،  َفَنٰوي  َعَلْيِهْم،  ْرِك  الشِّ
َرُه َعْنُه َحاِدٌث، َأْو َعَرَض َلُه ُدوَن  َأْو َأْبَطَأْت ِبِه َفاَقٌة، أْو َأخَّ
َثَواَب  ِإَراَدِتِه َماِنٌع، َفاْكُتِب اْسَمُه ِفي اْلَعاِبٔديَن، َو َأْوِجْب َلُه 

اِلٔحنيَ.  َهَدۤاِء َوالصَّ اْلُمَجاِهٔديَن، َواْجَعْلُه ٔفي ِنَظاِم الشُّ

ٍد، َصَالًة  ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك، َو آِل ُمَحمَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
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Allah'ım! Gaziler veya sınır bekçilerinin evlerinde 
onların yerini dolduran, onların geride bıraktıkları-
nın bakımını üstlenen, malının bir kısmıyla onlara 
yardım eden, onlar için herhangi bir savaş malze-
mesi temin eden, onları cihada teşvik eden, onlara 
dua eden, arkalarında saygınlıklarına riayet eden 
Müslümanları da, onlara verdiğin ölçüde, onlara 
verdiğinin misliyle ödüllendir; ahirette kendileri için 
hazırladığın lütf u kereminden başka, bu dünyada 
da yaptıklarının faydasını görüp sevinmeleri için pe-
şin bir karşılık ver onlara.

Allah'ım! İslâm derdi olan, şirk ehlinin toparlanıp sa-
vaşmaya niyetlenmeleri kendilerini üzen, cihada az-
medip de güçsüzlükten dolayı gidemeyen ya da bir 
ihtiyacını gidermek zorunda kalarak veya bir hadi-
seyle karşılaşarak geciken, iradesi dışında karşısına 
bir engel çıkan Müslümanların da adlarını sana iba-
det edenlerin, kulluk sunanların arasında yaz; onlara 
da mücahitlerin sevabını ver; onlara da şehitler ve 
salihler zümresinde yer ver.

Allah'ım! Kulun ve resulün Muhammed'e ve Mu-
hammed'in Âline salât eyle; öyle bir salât ki, tüm sa-
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َلَواِت، ُمْشِرَفًة َفْوَق التَِّحيَّاِت، َصَالًة َال َيْنَتٔهي  َعالَِيًة َعٰلي الصَّ
َأَمُدَها، َو َال َيْنَقِطُع َعَدُدها، َكَأَتمِّ َما َمٰضي ِمْن َصَلَواِتَك َعٰلۤي 
َأَحٍد ِمْن َأْوليَِۤاِئَك، ِإنََّك اْلَمنَّاُن اْلَحٔميُد، اْلُمْبِدُئ اْلُمٔعيُد، اْلَفعَّاُل 

ِلَما ُتٔريُد. 
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lâtlardan yüce, tüm selâmlardan üstün olsun; geç-
mişte dostlarından herhangi birine ettiğin en mü-
kemmel salât gibi, süresinin bitimi, sayısının sınırı 
olmasın. Hiç kuşkusuz, sen büyük nimetler sahibi, 
övgüye lâyık, başlatan, geri döndüren ve dilediğini 
yapansın.
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٢٨- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ًعا ِإَلى اِهللا َعزَّ َو َجلَّ ُمَتَفزِّ

َعَلْيَك،  ِبُكلّٔي  َأْقَبْلُت  َو  ِإلَْيَك،  بِاْنِقَطأعۤي  َأْخَلْصُت  ِإنّٔۤي  َألٕلُهمَّ 
ْن َيْحَتاُج ِإٰلي ِرْفِدَك، َو َقَلْبُت َمْسَألَٔتي  َو َصَرْفُت َوْجٔهي َعمَّ
ْن َلْم َيْسَتْغِن َعْن َفْضِلَك، َو َرَأْيُت َأنَّ َطَلَب اْلُمْحَتاِج ِإَلي  َعمَّ

اْلُمْحَتاِج َسَفٌه ِمْن َرْأِيِه، َو َضلٌَّة ِمْن َعْقِلِه. 

َفَكْم َقْد َرَأْيُت َيۤا ِإٰلٔهي ِمْن ُأنَاٍس َطَلُبوا الِعزَّ بَِغْيِرَك َفَذلَّوا، َو 
َراُموا الثَّْرَوَة ِمْن ِسَواَك َفاْفَتَقُروا، َو َحاَوُلوا اْإلِْرِتَفاَع َفاتََّضُعوا، 
ِإٰلي  َأْرَشَدُه  َو  اْعِتَباُرُه،  َوفََّقُه  َحاِزٌم  َأْمَثالِِهْم  ِبُمَعاَيَنِة  َفَصحَّ 

َطٔريِق َصَواِبِه اْخِتَياُرُه. 
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28- Yüce Allah'a İltica Ederek 
Okuduğu Dua

Allah'ım! Tam bir içtenlikle senden gayrisinden kop-
muş, tüm varlığımla sana yönelmişim. İhsanına muh-
taç olanlardan yüz çevirmiş, fazlından müstağni ol-
mayanlardan istekte bulunmayı bırakmışım. Çünkü 
muhtacın muhtaçtan istemesinin düşüncesizlik, akıl-
sızlık olduğunu anlamış, buna inanmışım

Allah'ım! İzzeti senden başkasının yanında arayıp da 
zelil olan; senden başkasından servet isteyip de fa-
kirleşen, yücelik isteyip de alçalan nicelerini gördük. 
Akıllı adamın bunları görüp de ibret almasından ve 
seni seçerek doğruyu bulmasından daha doğal ne 
olabilir ki?!
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َفَأْنَت َيا َمْوَالَي ُدوَن ُكلِّ َمْسُؤوٍل َمْوِضُع َمْسَألَٔتي، َو ُدوَن ُكلِّ 
َمْطُلوٍب ِإلَْيِه َوِليُّ َحاَجٔتي، َأْنَت اْلَمْخُصوُص َقْبَل ُكلِّ َمْدُعوٍّ 
ِبَدْعَؤتي، َال َيْشَرُكَك َأَحٌد ٔفي َرَجۤأئي، َو َال َيتَِّفُق َأَحٌد َمَعَك 

ٔفي ُدَعۤأئي، َو َال َيْنِظُمُه َو ِإيَّاَك ِنَدۤأئي. 

َمِد، َو َفٔضيَلُة  َلَك َيۤا ِإٰلٔهي َوْحَدانِيَُّة اْلَعَدِد، َو َمَلَكُة اْلُقْدَرِة الصَّ
ْفَعِة.  ِة، َو َدَرَجُة اْلُعُلوِّ َوالرِّ اْلَحْوِل َواْلُقوَّ

َمْقُهوٌر  َأْمِرِه،  َعٰلي  َمْغُلوٌب  ُعْمِرِه،  ٔفي  َمْرُحوٌم  ِسَواَك  َمْن  َو 
َفاِت.  َعٰلي َشْأِنِه، ُمْخَتِلُف اْلَحاَالِت، ُمَتَنقٌِّل ِفي الصِّ

َفَتَعالَْيَت َعِن اْألَْشَباِه َواْألَْضَداِد، َو َتَكبَّْرَت َعِن اْألَْمَثاِل َواْألَْنَداِد، 
َفُسْبَحاَنَك َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت.
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O hâlde ey Mevlâ'm! İsteklerimi diğerlerinden de-
ğil, yalnızca senden istiyorum; ihtiyaçlarımı di-
ğerlerinden değil, yalnızca senden talep ediyo-
rum. Herkesten önce çağıracağım, yalnızca sensin. 
Ümidimde kimse sana ortak değil. Duamda seninle 
birlikte olan biri yok. Çağrımda sana ortak koşaca-
ğım biri bulunmamakta.

Sayı birliği, zevali olmayan eksiksiz kudret sıfatı, güç 
ve kuvvet üstünlüğü, yücelik ve yükseklik derecesi 
sana mahsustur, ey Tanrım!

Senin dışındakiler ise, hayatlarında rahmet ve merha-
mete muhtaç, işlerinde başarısızlığa mahkûm, içinde 
bulundukları şartlara yenik, durumları değişken ve 
nitelikleri sabit olmayan zayıf varlıklardır.

O hâlde, benzerlerin ve zıtların olmaktan çok yüce-
sin! Misillerin ve denklerin bulunmaktan çok büyük-
sün! Sen (her eksiklikten) münezzehsin! Senden baş-
ka ilâh yoktur.
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٢٩- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ْزُق  ِإَذا ُقتَِّر َعَلْيِه الرِّ

، َو ٔفي آَجالَِنا ِبُطوِل  نِّ َألٕلُهمَّ ِإنََّك ابَتَلْيَتَنا ٔفي َأْرَزاِقَنا ِبُسوِء الظَّ
َطِمْعنا  َو  اْلَمْرُزؤقنيَ،  ِعْنِد  ِمْن  َأْرَزاَقَك  الَْتَمْسَنۤا  َحتَّي  اْألََمِل، 

ٔريَن. ِبآَمالَِنا ٔفي َأْعَماِر اْلُمَعمَّ

ٍد َو آِلِه، َو َهْب لََنا َئقيًنا َصاِدًقا، َتْكٔفيَنا ِبِه  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِة  َلِب، َو َأْلِهْمَنا ِثَقًة َخاِلَصًة، ُتْعٔفيَنا بَِها ِمْن ِشدَّ ِمْن َمُؤوَنِة الطَّ
َو  َوْحِيَك،  ٔفي  ِعَدِتَك  ِمْن  ِبِه  ْحَت  َصرَّ َما  َواْجَعْل  النََّصِب، 
ْزِق الَّٔذي  َأْتَبْعَتُه ِمْن َقَسِمَك ٔفي ِكَتاِبَك، َقاِطًعا ِالْهِتَماِمَنا بِالرِّ
َتَكفَّْلَت ِبِه، َو َحْسًما ِلْإلِْشِتَغاِل ِبَما َضِمْنَت اْلِكَفاَيَة َلُه، َفُقْلَت 
َو َقْوُلَك اْلَحقُّ اْألَْصَدُق، َو َأْقَسْمَت َو َقَسُمَك اْألََبرُّ اْألَْوَفي: 
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29- Geçim Sıkıntısı Çektiğinde 
Okuduğu Dua

Allah'ım! Sen rızklarımızda kötü zan, ömürlerimizde 
uzun arzu ile imtihan ettin bizi. Öyle ki, senin rızkla-
rını, bizzat rızkına muhtaç olanların yanında aradık; 
arzularımıza kapılarak uzun ömürlülerin ömürleri-
ne göz koyduk.

O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve rızkı 
senden gayrisinin yanında arama cehaletine karşı 
bize yetecek doğru bir yakin; rızk uğruna kendimizi 
yorup bitirmemize engel olacak halis bir güven ver 
bize. Vahyinde açıkça ifade edip Kitabında ant ile 
pekiştirdiğin vaadini, tüm yaşantımızı bizzat senin 
üstlendiğin, garanti ettiğin rızkı elde etmeye ayırma-
mıza engel kıl. Hani sen; "Sizin rızkınız ve size vaat 
edilenler, göktedir." (Zariyat, 22) buyurmuşsun ve se-
nin sözün haktır, en doğrudur. Ve; "Andolsun gök ve 



Sah î f e - i  Seccâd iye

306

َمۤاِء ِرْزُقُكْم َو َما ُتوَعُدوَن﴾، ُثمَّ ُقْلَت: ﴿ َفَو َربِّ َفَو َربِّ  َمۤاِء ِرْزُقُكْم َو َما ُتوَعُدوَنَو ِفي السَّ ﴿ َو ِفي السَّ
َمۤاِء َواْألَْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ ِمْثَل َمۤا َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن﴾.  َمۤاِء َواْألَْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ ِمْثَل َمۤا َأنَُّكْم َتْنِطُقوَنالسَّ السَّ



Geç im S ık ın t ı s ı  Çek t iğ i nde  (29)

307

yerin Rabbine, hiç kuşku yok, aynen sizin konuşma-
nız gibi bir gerçektir bu." (Zariyat, 23) buyurarak ant 
içmişsin ve senin andından daha doğru, daha bağla-
yıcı bir ant yoktur.
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٣٠- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ْيِن  ِفى اْلَمُعوَنِة َعٰلى َقَضۤاِء الدَّ

ٍد َو آِلِه، َو َهْب ِلَي اْلَعاِفَيَة ِمْن َدْيٍن ُتْخِلُق  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِبِه َوْجٔهي، َو َيَحاُر ٔفيِه ِذْهٔني، َو َيَتَشعَُّب َلُه ِفْكٔري، َو َيُطوُل 

ِبُمَماَرَسِتِه ُشْغٔلي.

ْيِن َو  ْيِن َو ِفْكِرِه، َو ُشْغِل الدَّ َو َأُعوُذ ِبَك َيا َربِّ ِمْن َهمِّ الدَّ
ٍد َو آِلِه، َو َأِعْذٔني ِمْنُه. َسَهِرِه. َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ

َو َأْسَتٔجُري ِبَك َيا َربِّ ِمْن ِذلَِّتِه ِفي اْلَحَياِة، َو ِمْن َتِبَعِتِه بَْعَد 
ٍد َو آِلِه، َو َأِجْرٔني ِمْنُه ِبُوْسٍع َفاِضٍل،  اْلَوَفاِة، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ

َأْو َكَفاٍف َواِصٍل.
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30- Borcu Ödemekte Allah'tan Yardım 
İsteme Hakkındaki Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve yüzümü 
eskitecek, zihnimi karıştıracak, düşüncelerimi dağı-
tacak, uzun süre beni meşgul edecek borca düşürme 
beni.

Rabbim! Borç tasası ve düşüncesinden, borç meşgu-
liyeti ve uykusuzluğundan sana sığınırım. O hâlde, 
Muhammed ve Âline salât eyle ve beni böyle bir du-
ruma düşürme.

Rabbim! Borcun hayattaki zilletinden ve ölümden 
sonraki vebalinden sana sığınırım. O hâlde, Muham-
med ve Âline salât eyle ve artan bir zenginlikle ya 
da ardı kesilmeyen yetecek bir rızkla borçlanmaktan 
koru beni.
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َرِف َواْإلِْزِدَياِد،  ٍد َو آِلِه، َواْحُجْبٔني َعِن السَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْمٔني بِالَْبْذِل َواْإلِْقِتَصاِد، َو َعلِّْمٔني ُحْسَن التَّْقٔديِر، َواْقِبْضٔني  َو َقوِّ
َو  َأْرَزأقي،  اْلَحَالِل  َأْسَباِب  ِمْن  َأْجِر  َو  التَّْبٔذيِر،  َعِن  بُِلْطِفَك 
ْه ٔفي َأْبَواِب الِْبرِّ ِإْنَفأقي، َواْزِو َعنّٔي ِمَن اْلَماِل َما ُيْحِدُث  َوجِّ

ًيا ِإٰلي بَْغـــٍي، َأْو َمۤا َأَتَعقَُّب ِمْنُه ُطْغَيانًا.  ٔلي َمٔخيَلًة َأْو َتَأدِّ

َألٕلُهمَّ َحبِّْب ِإَليَّ ُصْحَبَة اْلُفَقَرۤاِء، َو َأِعنّٔي َعٰلي ُصْحَبِتِهْم ِبُحْسِن 
ْنَيا اْلَفانَِيِة، َفاْذَخْرُه ٔلي  ْبِر، َو َما َزَوْيَت َعنّٔي ِمْن َمَتاِع الدُّ الصَّ
ْلَت  لَْتٔني ِمْن ُحَطاِمَها، َو َعجَّ ٔفي َخَزۤاِئِنَك الَْباِقَيِة، َواْجَعْل َما َخوَّ
ٔلي ِمْن َمَتاِعَها، بُْلَغًة ِإٰلي ِجَواِرَك، َو ُوْصَلًة ِإٰلي ُقْرِبَك، َو َذٔريَعًة 

ِإٰلي َجنَِّتَك، ِإنََّك ُذو اْلَفْضِل الَعٔظيِم، َو َأْنَت اْلَجَواُد الَكٔرميُ. 
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Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle, israfa ve 
ihtiyaçtan fazla tüketime karşı beni koru; bağışta 
bulunmak ve ifrat ve tefritten sakınıp orta bir yol 
izlemekle beni düzelt; gideri gelire göre ayarlamayı 
bana öğret; lütfunla beni savurganlıktan koru; rızkı-
mı helâl yollardan ver; harcamamı iyilik kapılarına 
yönelt; gurur ve kibir getirecek, zulme sürükleyecek, 
taşkınlığa sebep olacak malı benden al.

Allah'ım! Yoksullarla birlikteliği bana sevdir; gü-
zel sabırla onlarla birliktelikte bana yardım et. Fani 
dünya malından beni nasipsiz ettiğin şeyleri, kalıcı 
hazinelerinde benim için biriktir. Dünyanın değersiz 
mal ve metaından bana bahşettiklerini komşuluğuna 
ulaşmak, yakınlığına kavuşmak ve cennete ağmak 
vesilesi kıl. Hiç kuşku yok, sen büyük lütuf sahibisin; 
sen cömertsin, kerem sahibisin.
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٣١- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى ِذْكِر التَّْوَبِة َو َطَلِبَها 

َألٕلُهمَّ َيا َمْن َال َيِصُفُه نَْعُت اْلَواِصٔفنيَ، َو َيا َمْن َال ُيَجاِوُزُه َرَجۤاُء 
أجَني، َو َيا َمْن َال َئضيُع َلَدْيِه َأْجُر اْلُمْحِسٔننيَ، َو َيا َمْن ُهَو  الرَّ
اْلُمتَّٔقَني.  َخْشَيِة  َغاَيُة  ُهَو  َمْن  َيا  َو  اْلَعاِبٔديَن،  َخْوِف  ُمْنَتٰهي 

ُنوِب، َو َقاَدْتُه َأِذمَُّة اْلَخَطاَيا،  ٰهَذا َمَقاُم َمْن َتَداَولَْتُه َأْيِدي الذُّ
ۤا َأَمْرَت ِبِه َتْفٔريًطا، َو َتَعاٰطي  َر َعمَّ ْيَطاُن، َفَقصَّ َواْسَتْحَوَذ َعَلْيِه الشَّ
َما نََهْيَت َعْنُه َتْغٔريًرا، َكاْلَجاِهِل بُِقْدَرِتَك َعَلْيِه، َأْو َكاْلُمْنِكِر َفْضَل 
َعْت َعْنُه  ِإْحَساِنَك ِإلَْيِه، َحٕتي ِإَذا اْنَفَتَح َلُه َبَصُر اْلُهَدي، َو َتَقشَّ
َر ٔفيَما َخاَلَف ِبِه  َسَحۤاِئُب اْلَعَمي، َأْحٰصي َما َظَلَم ِبِه نَْفَسُه، َو َفكَّ
َربَُّه، َفَرٰأي َكٔبَري ِعْصَياِنِه َكٔبًريا، َو َجٔليَل ُمَخالََفِتِه َجٔليًال، َفَأْقَبَل
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31- Tövbe ve Tövbe İstemiyle 
İlgili Duası

Allah'ım! Ey niteleyenlerin nitelemesi kendisini ta-
rif etmeyen! Ey ümitlilerin ümidi kendisinden öte-
ye geçmeyen! Ey iyilik yapanların mükâfatı katında 
zayi olmayan! Ey ibadet edenlerin korkusunun niha-
yeti! Ve ey takvalıların haşyetinin ereği!

Günahtan günaha sürüklenen, hatalardan bir tür-
lü kurtulamayan, Şeytan'a yenik düşerek emirlerini 
yerine getirmekte kusur eden, tutkusuna aldanarak 
yasaklarından sakınmayan, kudretinden habersiz, 
bol ihsanını yadsıyan kimse gibi, ancak hidayet gözü 
açılıp körlük bulutları önünden dağıldıktan sonra 
kendine ettiği zulümlerin farkına varan, Rabbine 
muhalefeti hakkında düşünüp ona karşı gelmenin 
ne kadar büyük, ona muhalefetin ne kadar korkunç
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َه َرْغَبَتُه ِإلَْيَك ِثَقًة ِبَك،  َنْحَوَك ُمَؤمًِّال َلَك، ُمْسَتْحِيًيا ِمْنَك، َو َوجَّ
َطَمُعُه  َخَال  َقْد  ِإْخَالًصا،  ِبَخْوِفِه  َقَصَدَك  َو  َئقيًنا،  ِبَطَمِعِه  َفَأمََّك 
ِمْن ُكلِّ َمْطُموٍع ٔفيِه َغْيِرَك، َو َأْفَرَخ َرْوُعُه ِمْن ُكلِّ َمْحُذوٍر ِمْنُه 
ًعا، َو َغمََّض َبَصَرُه ِإَلي اْألَْرِض  ِسَواَك، َفَمَثَل بَْيَن َيَدْيَك ُمَتَضرِّ
َمۤا  ِه  ِسرِّ ِمْن  َأبَثََّك  َو  ُمَتَذلًِّال،  ِتَك  لِِعزَّ َرْأَسُه  َطْأَطَأ  َو  ًعا،  ُمَتَخشِّ
َد ِمْن ُذُنوِبِه َمۤا َأْنَت َأْحٰصي  َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمْنُه ُخُضوًعا، َو َعدَّ
لََها ُخُشوًعا، َواْسَتَغاَث ِبَك ِمْن َعٔظيِم َما َوَقَع ِبِه ٔفي ِعْلِمَك، َو 
اُتَها َفَذَهَبْت،  َقٔبيِح َما َفَضَحُه ٔفي ُحْكِمَك، ِمْن ُذُنوٍب َأْدَبَرْت َلذَّ
َو َأَقاَمْت َتِبَعاُتَها َفَلِزَمْت، َال ُيْنِكُر َيۤا ِإٰلٔهي َعْدَلَك ِإْن َعاَقْبَتُه، َو 
بُّ اْلَكٔرُمي  َال َيْسَتْعِظُم َعْفَوَك ِإْن َعَفْوَت َعْنُه َو َرِحْمَتُه، ألَِنََّك الرَّ

ْنِب اْلَعٔظيِم.  الَّٔذي َال َيَتَعاَظُمُه ُغْفَراُن الذَّ
ِمَن  ِبِه  َأَمْرَت  ٔفيَمۤا  ألَِْمِرَك  ُمٔطيًعا  ِجْئُتَك  َقْد  َذا  َأنَا  َفَهۤا  َألٕلُهمَّ 
ًزا َوْعَدَك ٔفيَما َوَعْدَت ِبِه ِمَن اْإلَِجاَبِة، َإْذ َتُقوُل:  َعۤاِء، ُمَتَنجِّ الدُّ

﴿ ُاْدُعؤنۤي َأْسَتِجْب َلُكْمُاْدُعؤنۤي َأْسَتِجْب َلُكْم﴾
لَٔقيُتَك َكَما  ِبَمْغِفَرِتَك  َواْلَقٔني  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َفَصلِّ  َألٕلُهمَّ 
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olduğunu anlayan, daha sonra utanarak ama umutla 
sana gelen, reddetmeyeceğinden emin olarak isteği-
ni sana bildiren, içtenlikle korkudan sana yönelen, 
senden gayrisinden umudunu kesen, senden gayri-
sinin korkusunu kalbinden atan, yakarır hâlde kar-
şına dikilen, önünde boynunu bükerek bakışını yere 
diken, izzetin karşısında alçalarak başını aşağı indi-
ren, huzuunun işareti olarak senin daha iyi bildiğin 
sırlarını sana açan, huşuunun belirtisi olarak sayısını 
senin daha iyi bildiğin günahlarını sayıp döken; zev-
ki geçici, vebali kalıcı olan bildiğin büyük günahla-
rından, katında kendisini rezil eden çirkin işlerinden 
sana sığınan, cezalandırdığın takdirde adaletinden 
şüphe etmeyen, büyük günahı kolayca bağışlayabi-
lecek Kerim Rab olduğunun bilincinde olarak, acıyıp 
affettiğin takdirde de affının büyüklüğüne şaşırma-
yan biri olarak sana yalvarıyorum.

Allah'ım! Sen; "Beni çağırın, size icabet edeyim." (Mü'-

min, 60) buyurarak dua etmemizi emretmiş, icabet va-
adinde bulunmuşsun. İşte emrine itaat ederek sana 
yalvarıyor ve icabetini bekliyorum!

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve suçumu
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َلَك  َوَضْعُت  َكَما  ُنوِب  الذُّ َمَصاِرِع  َعْن  َواْرَفْعٔني  ِبِإْقَرأري، 
نَْفٔسي، َواْسُتْرٔني ِبِسْتِرَك َكَما َتَأنَّْيَتٔني َعِن اْإلِْنِتَقاِم ِمنّٔي. 

َألٕلُهمَّ َو َثبِّْت ٔفي َطاَعِتَك نِئَّتي، َو َأْحِكْم ٔفي ِعَباَدِتَك َبٔصرئَتي، 
َو  َعنّٔي،  اْلَخَطاَيا  َدَنَس  ِبِه  َتْغِسُل  ِلَما  اْألَْعَماِل  ِمَن  َوفِّْقٔني  َو 
َالُم ِإَذا َتَوفَّْيَتٔني. ٍد َعَلْيِه السَّ َتَوفَّٔني َعٰلي ِملَِّتَك َو ِملَِّة نَبِِّيَك ُمَحمَّ

َألٕلُهمَّ ِإنّٔي َأُتوُب ِإلَْيَك ٔفي َمَقأمي ٰهَذا ِمْن َكَبۤاِئِر ُذُنؤبي َو َصَغۤاِئِرَها، 
ٔتي َو َحَواِدِثَها، َتْوَبَة  َو َبَواِطِن َسيَِّئأتي َو َظَواِهِرَها، َو َسَواِلِف َزالَّ
ُث نَْفَسُه ِبَمْعِصَيٍة، َو َال ُيْضِمُر َأْن َيُعوَد ٔفي َخٔطيَئٍة.  َمْن َال ُيَحدِّ

َو َقْد ُقْلَت َيۤا ِإٰلٔهي ٔفي ُمْحَكِم ِكَتاِبَك: ِإنََّك َتْقَبُل التَّْوَبَة َعْن 
أبَني، َفاْقَبْل َتْوبَٔتي  يَِّئاِت، َو ُتِحبُّ التَّوَّ ِعَباِدَك َو َتْعُفو َعِن السَّ
ٔلي  َأْوِجْب  َو  َضِمْنَت،  َكَما  َسيَِّئأتي  َعْن  َواْعُف  َوَعْدَت،  َكَما 

َمَحبََّتَك َكَما َشَرْطَت. 

َو َلَك َيا َربِّ َشْرٔطي َأْن َالۤ َأُعوَد ٔفي َمْكُروِهَك، َو َضَمأني َأْن
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itiraf ederek seninle karşılaştığım gibi, mağfiretinle 
benimle karşılaş. Senin için kendimi alçalttığım gibi, 
günahların yıktığı yerden beni kaldır, yücelt. Benden 
intikam almakta ağır davrandığın gibi, örtünle beni 
ört (rahmetinin kapsamına al).

Allah'ım! Emirlerine itaatte niyetime sebat ver. Sana 
kullukta basiretimi sağlam kıl. Hatalar kirini yıka-
yıp götürecek işlere muvaffak et beni. Öldürdüğün 
zaman kendi dinin ve peygamberin Muhammed'in 
–selâm olsun ona– dini üzere öldür beni.

Allah'ım! Buradan sana yönelerek büyük ve küçük 
günahlarımdan, açık ve gizli kötülüklerimden, eski 
ve yeni sürçmelerimden; günah lâfı etmeyen, güna-
ha dönmeyi düşünmeyen birinin tövbesiyle tövbe 
ediyorum.

Tanrım! Sen, Kitabının muhkem ayetinde, kulların-
dan tövbeyi kabul edeceğini, kötülükleri affedeceği-
ni (Şûra, 25), tövbe edenleri sevdiğini (Bakara, 222) söy-
lemişsin. O hâlde, vadettiğin gibi tövbemi kabul et; 
garanti ettiğin gibi kötülüklerimi affet; şart koştuğun 
gibi sevgini benim için gerekli kıl.

Ey Rabbim! Ben de sana; hoşlanmadığın işe geri dön-
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َالۤ َأْرِجَع ٔفي َمْذُموِمَك، َو َعْهٔدي َأْن َأْهُجَر ِجٔميَع َمَعأصيَك.

َألٕلُهمَّ ِإنََّك َأْعَلُم ِبَما َعِمْلُت، َفاْغِفْر ٔلي َما َعِلْمَت، َواْصِرْفٔني 
بُِقْدَرِتَك ِإٰلي َمۤا َأْحَبْبَت. 

َو   ، َنٔسيُتُهنَّ َقْد  َتِبَعاٌت  َو   ، َحِفْظُتُهنَّ َقْد  َتِبَعاٌت  َعَليَّ  َو  َألٕلُهمَّ 
ْض ِمْنَهۤا  ُكلُُّهنَّ بَِعْيِنَك الَّٔتي َال َتَناُم، َو ِعْلِمَك الَّٔذي َال َيْنَسي، َفَعوِّ
َأْهَلَها، َواْحُطْط َعنّٔي ِوْزَرَها، َو َخفِّْف َعنّٔي ِثْقَلَها، َواْعِصْمٔني 

ِمْن َأْن ُأَقاِرَف ِمْثَلَها. 

َألٕلُهمَّ َو ِإنَُّه َال َوَفۤاَء ٔلي بِالتَّْوَبِة ِإالَّ بِِعْصَمِتَك، َو َال اْسِتْمَساَك 
ٍة َكاِفَيٍة، َو َتَولَّٔني  ٔني بُِقوَّ ِتَك، َفَقوِّ ٔبي َعِن اْلَخَطاَيۤا ِإالَّ ِعْن ُقوَّ

بِِعْصَمٍة َمانَِعٍة. 

َألٕلُهمَّ َأيَُّما َعْبٍد َتاَب ِإلَْيَك َو ُهَو ٔفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك َفاِسٌخ 
يَئِتِه، َفِإنّٔۤي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأُكوَن  لَِتْوبَتِِِه، َو َعۤاِئٌد ٔفي َذْنِبِه َو َخطٔۤ
َتْوَبٍة،   ِإٰلي  بَْعَدَهۤا  َأْحَتاُج  َالۤ  َتْوَبًة  ٰهِذِه  َتْوبَٔتي  َفاْجَعْل  َكٰذِلَك، 
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meme, kınadığın şeyi yapmama ve bütün günahları 
terk etme sözü veriyorum.

Allah'ım! Sen, yaptıklarımı daha iyi biliyorsun. O 
hâlde, benden bildiklerini bağışla ve kudretinle beni 
sevdiğin işlere yönelt.

Allah'ım! Hatırımda olan veya unuttuğum bir sürü 
kötülüğüm var. Hepsi de senin uyumayan gözünün 
önünde, unutmayan ilmindedir. Allah'ım! Kötülük-
lerimin yerine kötülük ettiğim kimselere iyilik ver; 
kötülüklerimin vebalini üzerimden kaldır; omuzla-
rımdaki ağırlığını hafiflet ve bir daha öyle işler yap-
maktan beni koru.

Allah'ım! Hiç kuşku yok, senin koruman olmazsa, 
tövbeme bağlı kalamam; senin gücün olmazsa, ha-
talardan sakınamam. O hâlde, yeterli bir güçle beni 
güçlendir ve engelleyici bir korunmuşlukla beni ko-
ruman altına al.

Allah'ım! Tövbe ettikleri hâlde daha sonra tövbele-
rini bozacaklarını, tekrar günaha dönüp şaşacakla-
rını bildiğin kullar gibi olmaktan sana sığınırım. Şu 
hâlde, bu tövbemi, ardından tövbeye ihtiyaç duyma 
yacağım, geçmişteki günahların izlerini yok edecek,
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َالَمِة ٔفيَما بَِقَي.  َتْوَبًة ُموِجَبًة ِلَمْحِو َما َسَلَف، َوالسَّ

َألٕلُهمَّ ِإنّٔي َأْعَتِذُر ِإلَْيَك ِمْن َجْهٔلي، َو َأْسَتْوِهُبَك ُسوَء ِفْعٔلي، 
ًال.  ًال، َواْسُتْرٔني ِبِسْتِر َعاِفَيِتَك َتَفضُّ َفاْضُمْمٔني ِإٰلي َكَنِف َرْحَمِتَك َتَطوُّ

َألٕلُهمَّ َو ِإنّٔي َأُتوُب ِإلَْيَك ِمْن ُكلِّ َما َخاَلَف ِإَراَدَتَك، َأْو َزاَل 
َعْن َمَحبَِّتَك، ِمْن َخَطَراِت َقْلٔبي، َو َلَحَظاِت َعْئني، َوِحَكاَياِت 
ِلَسأني، َتْوَبًة َتْسَلُم بَِها ُكلُّ َجاِرَحٍة َعٰلي ِحَيالَِها َمْن َتِبَعاِتَك، 

ا َيَخاُف اْلُمْعَتُدوَن ِمْن َأٔليِم َسَطَواِتَك.  َو َتْأَمُن ِممَّ

َألٕلُهمَّ َفاْرَحْم َوْحَدٔتي بَْيَن َيَدْيَك، َو َؤجيَب َقْلٔبي ِمْن َخْشَيِتَك، 
َواْضِطَراَب َأْرَكأني ِمْن َهْيَبِتَك. 

َفَقْد َأَقاَمْتٔني َيا َربِّ ُذُنؤبي َمَقاَم اْلِخْزِي بِِفَنۤاِءَك، َفِإْن َسَكتُّ َلْم 
َفاَعِة. َيْنِطْق َعنّٔي َأَحٌد، َو ِإْن َشَفْعُت َفَلْسُت ِبَأْهِل الشَّ

ٍد َو آِلِه، َو َشفِّـــْع ٔفي َخَطاَياَي َكَرَمَك، َو ُعْد َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ



Tövbe  Hakk ında  (31)

321

gelecekte de günahlara karşı bağışıklık kazandıracak 
bir tövbe kıl.

Allah'ım! Cahilliğimden dolayı senden özür diliyo-
rum. Kötü işlerimi bana bağışlamanı istiyorum. O 
hâlde, lütfunla rahmetinin kapsamına al beni; ke-
reminle (günahlara karşı) bağışıklık örtüsüyle ört 
beni.

Allah'ım! Her uzvumu ayrı ayrı senin cezalandır-
malarından koruyacak, zalimlerin korktukları acıklı 
azaplarına duçar olmaktan kurtaracak bir tövbeyle, 
iradene ters düşen, sevginin dışında kalan düşünce-
lerimden, bakışlarımdan, konuşmalarımdan tövbe 
edip sana yöneliyorum.

Allah'ım! Önünde tek başıma duruşuma, korkundan 
kalbimin çırpınışına, heybetinden bedenimin titreyi-
şine acı.

Allah'ım! Günahlarım, katında o kadar rüsva etmiş 
ki beni; sussam, kimse avukatlığımı yapmaz; şefa-
atçi (aracı) ile kapına gelsem, şefaat edilecek gibi 
değilim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve hata-
larım hususunda keremini bana şefaatçi (aracı) kıl.
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َعٰلي َسيَِّئأتي بَِعْفِوَك، َو َال َتْجِزٔني َجَزۤأئي ِمْن ُعُقوبَِتَك، َواْبُسْط 
َع  َعَليَّ َطْوَلَك، َو َجلِّْلٔني ِبِسْتِرَك، َواْفَعْل ٔبي ِفْعَل َعٔزيٍز َتَضرَّ
ِإلَْيِه َعْبٌد َذٔليٌل َفَرِحَمُه، َأْو َغِنيٍّ َتَعرََّض َلُه َعْبٌد َفٔقٌير َفَنَعَشُه. 

َك، َو َال َشٔفيَع ٔلي ِإلَْيَك،  َألٕلُهمَّ َال َخٔفريَ ٔلي ِمْنَك، َفْلَيْخُفْرٔني ِعزُّ
َفْلَيْشَفْع ٔلي َفْضُلَك، َو َقْد َأْوَجَلْتٔني َخَطاَياَي َفْلُيْؤِمنّٔي َعْفُوَك، 
َفَما ُكلُّ َما َنَطْقُت ِبِه َعْن َجْهٍل ِمنّٔي ِبُسوِء َأَثٔري، َو َال ِنْسَياٍن 
ِلَما َسَبَق ِمْن َذٔميِم ِفْعٔلي، ٰلِكْن لَِتْسَمَع َسَمۤاُؤَك َو َمْن ٔفيَها، َو 
َأْرُضَك َو َمْن َعَلْيَها، َمۤا َأْظَهْرُت َلَك ِمَن النََّدِم، َو َلَجْأُت ِإلَْيَك 
ٔفيِه ِمَن التَّْوَبِة، َفَلَعلَّ بَْعَضُهْم ِبَرْحَمِتَك َيْرَحُمٔني ِلُسوِء َمْوِقٔفي، 
ِهَي  ِبَدْعَوٍة  ِمْنُه  َفَيَنالَٔني  َحألي،  ِلُسۤوِء  َعَليَّ  قَُّة  الرِّ ُتْدِرُكُه  َأْو 
َأْسَمُع َلَدْيَك ِمْن ُدَعۤأئي، َأْو َشَفاَعٍة َأْوَكُد ِعْنَدَك ِمْن َشَفاَعٔتي، 

َتُكوُن بَِها َنَجأتي ِمْن َغَضِبَك، َو َفْوَزٔتي ِبِرَضاَك.

َألٕلُهمَّ ِإْن َيُكِن النََّدُم َتْوَبًة ِإلَْيَك َفَأنَا َأْنَدُم النَّاِدٔميـَن، َو ِإْن َيُكِن 
ُل اْلُمٔنئبيـَن، َو ِإْن َيُكِن اْإلِْسِتْغَفاُر التَّْرُك ِلَمْعِصَيِتَك ِإنَاَبًة َفَأنَا َأوَّ
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Kötülüklerime affınla yaklaş. Cezalandırmana tâbi 
tutarak hak ettiğim cezayla cezalandırma beni. Bol 
ihsanını benden esirgeme. Aziz birinin, kendisine 
yalvarıp yakaran zelil birine acıyarak yaptığını veya 
zengin birinin, kendisinden bir şey isteyip de ihtiya-
cını giderdiği yoksul birine yaptığını bana yap.

Allah'ım! Beni senden koruyacak biri yok. O hâlde, 
izzetin beni korusun, himayesine alsın. Katında bana 
şefaat edebilecek biri bulunmamakta. O hâlde, lüt-
fun bana şefaatçi olsun. Günahlarım beni korkutmuş 
durumda. O hâlde, affın beni korkudan kurtarsın. 
Bu yalvarıp yakarmalarım, kesinlikle yaptıklarımın 
kötülüğünü bilmediğimden, kötü işlerimi unuttu-
ğumdan değildir. Böyle yapıyorum ki, gökyüzü ve 
içindekiler, yeryüzü ve üzerindekiler pişmanlık itira-
fımı ve sana sığınıp tövbe edişimi duysunlar. Duyup 
da rahmetinle hâlime acısınlar; içinde bulundu-
ğum kötü durumdan etkilenerek bana dua etsinler. 
Bakarsın, onların duası, katında daha çabuk kabul 
olur; şefaatleriyle gazabından kurtulur, hoşnutluğu-
nu elde etmiş olurum.

Allah'ım! Eğer pişmanlık tövbeyse, ben pişman olan-
ların en pişmanıyım. Eğer günahları terk etmek sana 
dönmekse, ben sana dönenlerin ilkiyim. Ve eğer mağ-
firet dilemek, günahların dökülmesine sebep olu-



Sah î f e - i  Seccâd iye

324

ُنوِب ِفِإنّٔي َلَك ِمَن اْلُمْسَتْغِفٔريَن.  ًة لِلذُّ ِحطَّ

َعَلي  َحَثْثَت  َو  اْلَقُبوَل،  َضِمْنَت  َو  بِالتَّْوَبِة  َأَمْرَت  َفَكَمۤا  َألٕلُهمَّ 
َواْقَبْل  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َفَصلِّ  اْإلَِجاَبَة،  َوَعْدَت  َو  َعۤاِء  الدُّ
َأْنَت  ِإنََّك  َرْحَمِتَك،  ِمْن  اْلَخْيَبِة  َمْرِجَع  َتْرِجْعٔني  َال  َو  َتْوبَٔتي، 

ٔحيُم لِْلَخاِطٔئَني اْلُمٔنئبيـَن.  اُب َعَلي اْلُمْذنِٔبـَني، َوالرَّ التَّوَّ

َعٰلي  َصلِّ  َو  ِبِه،  َهَدْيَتَنا  َكَما  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ٍد َو آِلِه َصَالًة  ٍد َو آِلِه َكَما اْسَتْنَقْذَتَنا ِبِه، َو َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َتْشَفُع لََنا َيْوَم اْلِقَياَمِة َو َيْوَم اْلَفاَقِة ِإلَْيَك، ِإنََّك َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء 

َقٔديٌر، َو ُهَو َعَلْيَك َئسٌري. 
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yorsa, hiç kuşkusuz ben, senden mağfiret dileyenler-
denim.

Allah'ım! Sen tövbeyi emretmiş ve kabul buyura-
cağını söylemişsin. Dua etmemizi istemiş ve icabet 
edeceğini vadetmişsin. O hâlde, Muhammed ve 
Âline salât eyle ve tövbemi kabul buyur; rahmetine 
olan ümidimi ye'se dönüştürme. Hiç kuşkusuz, sen 
günahkârların tövbesini kabul buyuransın; suç işle-
yip de sana dönenlere pek merhametlisin.

Allah'ım! Bizi Muhammed ile hidayet ettiğin gibi, 
ona ve Âline salât eyle. Bizi Muhammed ile kurtardı-
ğın gibi, ona ve Âline salât eyle. Kıyamet günü, sana 
muhtaç olduğumuz gün bize şefaatçi olacak bir salât 
ile Muhammed ve Âline salât eyle. Hiç kuşku yok, 
sen her şeye kadirsin ve bu, sana pek kolaydır.



Sah î f e - i  Seccâd iye

326

٣٢- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ْنِب  َبْعَد اْلَفَراِغ ِمْن َصَالِة اللَّْيِل ِلَنْفِسِه ِفى اْإلِْعِتَراِف ِبالذَّ

بَِغْيِر  اْلُمْمَتِنِع  ْلَطاِن  َوالسُّ بِاْلُخُلوِد،  اْلُمَتَأبِِّد  اْلُمْلِك  َذا  َيا  َألٕلُهمَّ 
ُهوِر، َو َخواِلي  ُجُنوٍد َو َالۤ َأْعَواٍن، َواْلِعزِّ الَْبأقي َعٰلي َمرِّ الدُّ
ا َال َحدَّ َلُه  اْألَْعَواِم َو َمَواِضي اْألَْزَماِن َواْألَيَّاِم، َعزَّ ُسْلَطاُنَك ِعزًّ
ا َسَقَطِت  لِيٍَّة، َو َال ُمْنَتٰهي َلُه ِبآِخِريٍَّة، َواْسَتْعٰلي ُمْلُكَك ُعُلوًّ ِبَأوَّ
اْألَْشَيۤاُء ُدوَن بُُلوِغ َأَمِدِه، َو َال َيْبُلُغ َأْدٰني َما اْسَتْأَثْرَت ِبِه ِمْن 
َخْت  َفاُت، َو َتَفسَّ ٰذِلَك َأْقٰصي نَْعِت النَّاِعٔتَني. َضلَّْت ٔفيَك الصِّ
ُدوَنَك النُُّعوُت، َو َحاَرْت ٔفي ِكْبِرَيۤاِئَك َلَطۤاِئُف اْألَْوَهاِم. َكٰذِلَك 
لِيَِّتَك، َو َعٰلي ٰذِلَك َأْنَت َدۤاِئٌم َال َتُزوُل،  ُل ٔفي َأوَّ َأْنَت الـٕلُه اْألَوَّ
َئدي  ِمْن  َخَرَجْت  َأَمًال،  اْلَجٔسيُم  َعَمًال،  ٔعيُف  الضَّ اْلَعْبُد  َأنَا  َو 
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32- Gece Namazının Ardından Günahları 
İtiraf Hususunda Kendisi İçin Duası

Allah'ım! Ey hükümranlığı ebedî ve sürekli olan! 
Ey ordusuz ve yardımcısız güçlü ve yenilmez olan! 
Ey günlerin, ayların, yılların ve asırların geçmesine 
rağmen izzeti baki olan! Saltanatın o kadar güçlü ve 
sarsılmaz ki, ne başladığı bir evveli var, ne de bite-
ceği bir sonu. Hükümranlığın o kadar yüce ki, kim-
se onun sonuna ulaşamaz ve niteleyenler, onun en 
aşağı mertebesini bile niteleyemezler. Sıfatlar, sende 
kaybolmuştur. Nitelikler, yüceliğine dayanamayıp 
dağılmıştır. Çok ince düşünen akıllar dahi, büyük-
lüğünün karşısında hayran kalmıştır. Sen, ilkliğinde 
ilk olan Allah'sın. Bununla birlikte zevali olmayan 
daimî de sensin. Ben ise ameli az, emeli çok, güç-
süz bir kulum. Rahmetinle koruduğun hariç, tüm 
bağlantı vesileleri elimden çıkmıştır. Affına olan
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َعْت َعنّٔي ِعَصُم  َأْسَباُب اْلُوُصَالِت ِإالَّ َما َوَصَلُه َرْحَمُتَك، َو َتَقطَّ
اآلَماِل ِإالَّ َمۤا َأنَا ُمْعَتِصٌم ِبِه ِمْن َعْفِوَك، َقلَّ ِعْنٔدي َمۤا َأْعَتدُّ ِبِه 
ِمْن َطاَعِتَك، َو َكُثَر َعَليَّ َمۤا َأُبوُء ِبِه ِمْن َمْعِصَيِتَك، َوَلْن َئضيَق 

َعَلْيَك َعْفٌو َعْن َعْبِدَك َو ِإْن َأَسۤاَء، َفاْعُف َعنّٔي. 

َواْنَكَشَف  ِعْلُمَك،  اْألَْعَماِل  َخَفاَيا  َعٰلي  َأْشَرَف  َقْد  َو  َألٕلُهمَّ 
َو  اْألُُموِر،  َدَقۤاِئُق  َعْنَك  َتْنَطٔوي  َال  َو  ُخْبِرَك،  ُدوَن  َمْسُتوٍر  ُكلُّ 
َك  َعُدوُّ َعَليَّ  اْسَتْحَوَذ  َقِد  َو  َرۤاِئِر،  السَّ َغيَِّباُت  َعْنَك  َتْعُزُب  َال 
يِن  الدّٔ َيْوِم  ِإٰلي  َواْسَتْمَهَلَك  َفَأْنَظْرَتُه،  لَِغَواَئتي  اْسَتْنَظَرَك  الَِّذي 
َصَغۤاِئِر  ِمْن  ِإلَْيَك  َهَرْبُت  َقْد  َو  َفَأْوَقَعٔني،  َفَأْمَهْلَتُه،  ِإلِْضَالٔلي 
ُذُنوٍب ُموبَِقٍة، َو َكبۤاِئِر َأْعَماٍل ُمْرِدَيٍة، َحٕتي ِإَذا َقاَرْفُت َمْعِصَيَتَك، 
َو  َغْدِرِه،  ِعَذاَر  َعنّٔي  َفَتَل  َسْخَطَتَك،  َسْعٔيي  ِبُسوِء  َواْسَتْوَجْبُت 
َعنّٔي،  ُمَولًِّيا  َأْدَبَر  َو  ِمنّٔي،  الَْبَرۤاَءَة  َتَولَّي  َو  ُكْفِرِه،  ِبَكِلَمِة  َتَلقَّأني 
َفَأْصَحَرٔني لَِغَضِبَك َفٔريًدا، َو َأْخَرَجٔني ِإٰلي ِفَنۤاِء نَِقَمِتَك َطٔريًدا، 
َال  َو  َعَلْيَك،  ُيْؤِمُنٔني  َخٔفريٌ  َال  َو  ِإلَْيِك،  ٔلي  َيْشَفُع  َشٔفيٌع  َال 
َمَقاُم َفٰهَذا  ِمْنَك.  ِإلَْيِه  َأْلَجُأ  َمَالٌذ  َال  َو  َعْنَك،  َيْحُجُبٔني  ِحْصٌن 
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ümidimin dışında, hiçbir ümidim kalmamıştır. Sana 
itaat olarak sayabileceğim amelim pek az, isyan ola-
rak itiraf edeceğim şeyler ise pek çoktur. Ancak, ne 
kadar kötü de olsa, kulunu affetmek, sana güç değil-
dir. O hâlde, beni affet.

Allah'ım! İşlerin gizliliklerini ilminle kuşatmışsın. 
Bilginin yanında her gizli açıktır. En ince, en zarif iş-
ler; en gizli sırlar, sana gizli değildir. Ben, helâk edi-
ci küçük günahlardan ve yok edici büyük işlerden 
sana kaçmış, sana sığınmış iken, beni aldatmak için 
senden mühlet isteyip de mühlet verdiğin, beni sap-
tırmak için kıyamete kadar bekletilmesini isteyip de 
beklettiğin düşmanın (Şeytan) bana musallat olmuş 
ve beni yere yıkmıştır. Sana karşı gelip kötü çabamla 
gazabını hak ettikten sonra da aldatma perdesini kal-
dırıp beni ve işimi yadırgayarak bana sırt çevirmiş, 
benden kaçmış ve beni gazabının sahrasında yalnız 
bırakmış, intikamının avlusuna atmıştır. Ne katında 
bana şefaat edebilecek bir şefaatçi, ne sana karşı bana 
güvence verebilecek bir güç sahibi, ne beni senden 
koruyabilecek bir kale, ne de senden kaçarken sığına-
bileceğim bir sığınak var. Sana sığınıp suçunu itiraf
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اْلَعۤاِئِذ ِبَك، َو َمَحلُّ اْلُمْعَتِرِف َلَك، َفَال َئضيَقنَّ َعنّٔي َفْضُلَك، َو 
َال َيْقُصَرنَّ ُدؤني َعْفُوَك، َو َالۤ َأُكْن َأْخَيَب ِعَباِدَك التَّۤاِئٔبنيَ، َو َالۤ 

َأْقَنَط ُوُفوِدَك اآلِمٔلَني، َواْغِفْر ٔلي، ِإنََّك َخْيُر اْلَغاِفٔريَن. 

ِلَي  َل  َسوَّ َو  َفَرِكْبُت،  نََهْيَتٔني  َو  َفَتَرْكُت،  َأَمْرَتٔني  ِإنََّك  َألٕلُهمَّ 
ِصَيأمي  َعٰلي  َأْسَتْشِهُد  َالۤ  َو  ْطُت،  َفَفرَّ وِء  السُّ َخاِطُر  اْلَخَطۤاَء 
ٔدي لَْيًال، َو َال ُتْثٔني َعَليَّ ِبِإْحَيۤاِئَها  نََهاًرا، َو َالۤ َأْسَتٔجُري بَِتَهجُّ
ُل  ُسنٌَّة، َحاَشا ُفُروِضَك الَّٔتي َمْن َضيََّعَها َهَلَك، َو َلْسُت َأَتَوسَّ
ِإلَْيَك بَِفْضِل نَاِفَلٍة َمَع َكثِري َمۤا َأْغَفْلُت ِمْن َوَظۤاِئِف ُفُروِضَك، َو 
ْيُت َعْن َمَقاَماِت ُحُدوِدَك ِإٰلي ُحُرَماٍت اْنَتَهْكُتَها، َو َكَبۤاِئِر  َتَعدَّ
َو  ِسْتًرا.  َفَضۤاِئِحَها  ِمْن  ٔلي  َعاِفَيُتَك  َكاَنْت  اْجَتَرْحُتَها،  ُذُنوٍب 
ٰهَذا َمَقاُم َمِن اْسَتْحَيا لَِنْفِسِه ِمْنَك، َو َسِخَط َعَلْيها، َو َرِضَي 
َعْنَك، َفَتَلقَّاَك بَِنْفٍس َخاِشَعٍة، َو َرَقَبٍة َخاِضَعٍة، َو َظْهٍر ُمْثَقٍل 
َأْنَت  َو  ِمْنَك،  ْهَبِة  َوالرَّ ِإلَْيَك  ْغَبِة  الرَّ بَْيَن  َواِقًفا  اَخلَطاَيا،  ِمَن 
َأْويل َمْن َرَجاُه، َو َأَحقُّ َمْن َخِشَيُه َواتََّقاُه، َفَأْعِطٔني َيا َربِّ 
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edenin durumu, bu. O hâlde, fazlın beni kapsamalı; 
affın hâlime şamil olmalı; tövbe eden kullarının en 
nasipsizi, ümitle kapına gelenlerin en ümitsizi olma-
malıyım. Beni bağışla. Hiç kuşkusuz, sen, bağışla-
yanların en iyisisin.

Allah'ım! Sen emrettin, ben terk ettim. Sen sakındır-
dın, ben işledim. Kötü düşünce, yanlışı bana süsle-
di; içine düştüm. Orucuma tanık tutabileceğim bir 
gündüz, teheccüt ile geçirdiğimden dolayı medet 
umabileceğim bir gece yok. Yerine getirmeyenin 
helâkine sebep olacak farzlarının dışında, ihya et-
tiğim için övülebileceğim bir sünnet bilmiyorum. 
Benim için fazilet sayılabilecek müstehap bir amelim 
bulunmamakla birlikte, farzlarının birçoğundan da 
gaflet etmişim; belirlediğin sınırlara riayet etmeye-
rek yasaklarının birçoğunu çiğnemiş, birtakım bü-
yük günahları irtikâp etmişim. Ama bununla birlikte 
sen, lütfunla beni rüsva etmemiş, çirkinliklerimi ört-
müşsün. Benim durumum, kendinden yana senden 
utanan, kendine kızgın, senden hoşnut olan, tam bir 
teslimiyet ve tevazu ile sana gelen, günahların ağır-
lığından beli bükülen, sana ümidi olduğu hâlde sen-
den korkan, ümit edilmeye en lâyık ve yasaklarından 
sakınılması en gerekli olan kimse olarak seni gören 
birinin durumudur. O hâlde, ey Rabbim, ümit ettiği-
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َما َرَجْوُت، َو آِمنّٔي َما َحِذْرُت، َو ُعْد َعَليَّ بَِعۤاِئَدِة َرْحَمِتَك، 
ِإنََّك َأْكَرُم اْلَمْسُؤؤلَني. 

ْدَتٔني بَِفْضِلَك ٔفي َداِر اْلَفَنۤاِء  َألٕلُهمَّ َو ِإْذ َسَتْرَتٔني بَِعْفِوَك، َو َتَغمَّ
ِبَحْضَرِة اْألَْكَفۤاِء، َفَأِجْرٔني ِمْن َفٔضيَحاِت َداِر الَْبَقۤاِء، ِعْنَد َمَواِقِف 
َهَدۤاِء  ٔمنيَ، َوالشُّ ُسِل اْلُمَكرَّ ٔبَني، َوالرُّ اْألَْشَهاِد ِمَن اْلَمَالِۤئَكِة اْلُمَقرَّ
اِلٔحَني، ِمْن َجاٍر ُكْنُت ُأَكاِتُمُه َسيَِّئأتي، َو ِمْن ٔذي َرِحٍم  َوالصَّ
ْتِر  ُكْنُت َأْحَتِشُم ِمْنُه ٔفي َسٔريَرأتي، َلْم َأِثْق بِِهْم َربِّ ِفي السِّ
، َو َوِثْقُت ِبَك َربِّ ِفي اْلَمْغِفَرِة ٔلي، َو َأْنَت َأْوٰلي َمْن ُوِثَق  َعَليَّ
ِبِه، َو َأْعٰطي َمْن ُرِغَب ِإلَْيِه، َو َأْرَأُف َمِن اْسُتْرِحَم، َفاْرَحْمٔني. 

َألٕلُهمَّ َو َأْنَت َحَدْرَتٔني َمۤاًء َمٔهيًنا، ِمْن ُصْلٍب ُمَتَضۤاِئِق اْلِعَظاِم، 
ُفٔني  َحِرِج اْلَمَساِلِك، ِإٰلي َرِحٍم َضّيَقٍة، َسَتْرَتَها بِاْلُحُجِب، ُتَصرِّ
وَرِة، َو َأْثَبتَّ  َحاًال َعْن َحاٍل، َحتَّي اْنَتَهْيَت ٔبي ِإٰلي َتَماِم الصُّ
ِفيَّ اْلَجَواِرَح، َكَما نََعتَّ ٔفي ِكَتاِبَك: ُنْطَفًة ُثمَّ َعَلَقًة ُثمَّ ُمْضَغًة ُثمَّ 
ِعَظاًما ُثمَّ َكَسْوَت اْلِعَظاَم َلْحًما، ُثمَّ َأْنَشْأَتٔني َخْلًقا آَخَر َكَما 
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mi bana ver; korktuğumu başıma getirme ve rahme-
tinin getirilerini bana ihsan eyle. Hiç kuşkusuz, sen, 
umulanların en cömerdisin.

Allah'ım! Şu fena evinde, denklerimin huzurunda, 
affınla kötülüklerimi örttüğün, lütfunla beni rüsva 
etmediğin gibi, beka evinde de, mukarrep melekler, 
mükerrem resuller, şahitler/şehitler ve salihlerden 
oluşan tanıkların durdukları yerlerde, kötülüklerimi 
gizlemeye çalıştığım komşuların, gizlide yaptıkla-
rımı bilmelerinden şiddetle kaçındığım akrabaların 
huzurunda beni rüsva etme. Tanrım! Onların kötü-
lüklerimi örteceğine güvenmedim; fakat senin bağış-
layacağına güvendim. Çünkü güvenilmeye en lâyık 
olan, kendisinden bir şey istenilenlerin en eli açık 
olanı, merhameti umulanların en şefkatlisi, sensin. O 
hâlde, bana merhamet eyle.

Allah'ım! Sen, beni hakir bir su olarak, kemikleri bir-
birine girmiş, yolları dar bir omurgadan, perdelerle 
kapladığın dar bir rahme indirdin. Orada beni hâlden 
hâle evirip çevirdin; benim için birtakım uzuvlar ön-
gördün; nihayet son şeklimi aldım. Bu evreleri sen, 
Kitabında; nutfe, sonra kan pıhtısı, sonra et parçası, 
sonra kemik, sonra kemiğe et giydirme, sonra da di-
lediğin gibi bambaşka bir yaratık meydana getirme
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ِشْئَت. َحٕتي ِإَذا اْحَتْجُت ِإٰلي ِرْزِقَك، َو َلْم َأْسَتْغِن َعْن ِغَياِث 
َأْجَرْيَتُه  َشَراٍب  َو  َطَعاٍم  َفْضِل  ِمْن  ُقوًتا  ٔلي  َجَعْلَت  َفْضِلَك، 

ألََِمِتَك الَّٔتي َأْسَكْنَتٔني َجْوَفَها، َو َأْوَدْعَتٔني َقَراَر َرِحِمَها. 

ٔني  َو َلْو َتِكْلٔني َيا َربِّ ٔفي ِتْلَك اْلَحاَالِت ِإٰلي َحْؤلي، َأْو َتْضَطرُّ
ِمنّٔي  ُة  الُقوَّ َلَكاَنِت  َو  ُمْعَتِزًال،  َعنّٔي  اْلَحْوُل  َلَكاَن  ٔتي،  ُقوَّ ِإٰلي 
ٔبي  ٰذِلَك  َتْفَعُل  اللَّٔطيِف،  الَْبرِّ  ِغَذۤاَء  بَِفْضِلَك  َفَغَذْوَتٔني  بَٔعيَدًة، 
ٔبي  ُيْبِطُئ  َال  َو  َك،  ِبرَّ َأْعَدُم  َالۤ  ٰهِذِه،  غاَئتي  ِإٰلي  َعَليَّ  ًال  َتَطوُّ
ُهَو  ِلَما  َغ  َفَأَتَفرَّ ِثَقٔتي،  ٰذِلَك  َمَع  َتَتَأكَُّد  َال  َو  َصٔنيِعَك،  ُحْسُن 
نِّ َو  ْيَطاُن ِعَنأني ٔفي ُسوِء الظَّ َأْحٰظي ٔلي ِعْنَدَك. َقْد َمَلَك الشَّ
َضْعِف الَْئقِني، َفَأنَا َأْشُكو ُسوَء ُمَجاَوَرِتِه ٔلي، َو َطاَعَة نَْفٔسي َلُه، 
ُع ِإلَْيَك ٔفي َصْرِف َكْيِدِه َعنّٔي.  َو َأْسَتْعِصُمَك ِمْن َمَلَكِتِه، َو َأَتَضرَّ

َو َأْسَأُلَك ٔفي َأْن ُتَسهَِّل ِإٰلي ِرْزٔقي َسٔبيًال. َفَلَك اْلَحْمُد َعَلي 
اْإلِْحَساِن  َعَلي  ْكَر  الشُّ ِإْلَهاِمَك  َو  اْلِجَساِم،  بِالنَِّعِم  اْبِتَدۤاِئَك 
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olarak nitelendirmişsin. (Mü'minun, 14) Rızkına muh-
taç olup ihsanının imdada yetişmesine kesin gerek-
sinim duyduğum zaman da, beni karnına yerleştirip 
rahmine koyduğun cariyenin yiyecek ve içeceğinin 
fazlasından benim için azık oluşturdun.

Tanrım! Eğer o hâllerde beni kendi gücümle baş başa 
bırakıp kendi kuvvetimle yetinmeye mecbur kılsay-
dın, güç benden ayrılır, kuvvet benden uzaklaşırdı. 
Lütfunla şefkatli, bilgili ve iyi bir besleyici olarak 
beni besledin ve bunu kereminle bugüne kadar hep 
yaptın. İhsanının kesildiği, lütfunun azaldığı bir dö-
nem bilmiyorum. Bununla birlikte bir türlü güve-
nimi sağlamlaştırıp da kendimi, benim için katında 
daha hayırlı olan işe (ibadete) veremiyorum. Çünkü 
Şeytan, dizginimi eline almış; (rızk konusunda) gü-
vensizliğe, inançsızlığa sürüklemiştir beni. Onun, 
bana kötü komşuluğunu, nefsimin ona itaat edişini 
sana şikâyet ediyor, bana musallat olmasından sana 
sığınıyor ve hilesini benden geri çevirmeni niyaz 
ediyorum.

Senden, rızkımı kolay bir yoldan vermeni istiyorum. 
Çünkü sen, ben istemeden önce, bana büyük nimetler 
vermiş, bunların karşısında şükretmeyi bana ilham 
etmiş, böylece tüm övgüleri kendine özgü kılmışsın.
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ٍد َو آِلِه َو َسهِّْل َعَليَّ ِرْزٔقي، َو َأْن  َواْإلِْنَعاِم، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٔتي ٔفيَما َقَسْمَت ٔلي،  تُـــَقــنِّــَعٔني بَِتْقٔديِرَك ٔلي، َو َأْن ُتْرِضَئني ِبِحصَّ
َو َأْن َتْجَعَل َما َذَهَب ِمْن ِجْسٔمي َو ُعْمٔري ٔفي َسبيِل َطاَعِتَك، 

اِزٔقنيَ.  ِإنََّك َخْيُر الرَّ

َألٕلُهمَّ ِإنّٔي َأُعوُذ ِبَك ِمْن نَاٍر َتَغلَّْظَت بَِها َعٰلي َمْن َعَصاَك، َو 
ْدَت بَِها َمْن َصَدَف َعْن ِرَضاَك، َو ِمْن نَاٍر ُنوُرَها ُظْلَمٌة، َو  َتَوعَّ
َهيُِّنَهۤا َأٔليٌم، َو بَٔعيُدها َقٔريٌب، َو ِمْن نَاٍر َيْأُكُل بَْعَضَها بَْعٌض، َو 
َيُصوُل بَْعُضَها َعٰلي بَْعٍض، َو ِمْن نَاٍر َتَذُر اْلِعَظاَم َرٔميًما، َو َتْسٔقي 
َع ِإلَْيَها، َو َال  َأْهَلَها َحٔميًما، َو ِمْن نَاٍر َال ُتْبٔقي َعٰلي َمْن َتَضرَّ
ْن َخَشَع لََها  َتْرَحُم َمِن اْسَتْعَطَفَها، َو َال َتْقِدُر َعَلي التَّْخٔفيِف َعمَّ
انََها ِبَأَحرِّ َما َلَدْيَها، ِمْن َأٔليِم النََّكاِل  َواْسَتْسَلَم ِإلَْيَها، َتْلٰقي ُسكَّ
َو َشٔديِد اْلَوبَاِل. َو َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَقاِربَِها اْلَفاِغَرِة َأْفَواَهَها، َو 
ُع َأْمَعۤاَء َو َأْفِئَدَة  الَِقِة ِبَأْنَيابَِها، َو َشَرابَِها الَّٔذي ُيَقطِّ َحيَّاِتَها الصَّ
َر َعْنَها.  انَِها، َو َيْنِزُع ُقُلوبَُهْم، َو َأْسَتْهٔديَك ِلَما بَاَعَد ِمْنَها، َو َأخَّ ُسكَّ
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O hâlde Muhammed ve Âline salât eyle ve rızkımı 
elde etmeyi bana kolaylaştır. Beni, kendisine mu-
kadder edilene yetinen, kendisine ayrılan paya razı 
olanlardan kıl. Cismimin ve ömrümün geçip giden 
bölümünü sana itaatte geçmiş kabul et. Hiç kuşku 
yok, sen, rızk verenlerin en iyisisin.

Allah'ım! Sana isyan edene karşı katılığının göster-
gesi olan ve hoşnutluğundan yüz çevireni kendisiy-
le tehdit ettiğin, aydınlığı karanlık, kolayı acıklı ve 
uzağı yakın olan ateşten sana sığınırım. (Allah'ım!) 
Bir kısmı bir kısmını yutan, bir kısmı bir kısmına 
saldıran ateşten; kemikleri çürüten, ehline kaynar su 
içiren, kendisine yalvarana acımayan, kendisinden 
şefkat dileyene merhamet etmeyen, kendisine boyun 
eğip teslim olana azabını hafifletmeye gücü yetme-
yen, oturanlarını sahip olduğu acıklı ve şiddetli aza-
bının en yakıcısıyla karşılayan ateşten sana sığınırım. 
Onun, ağızları açık akreplerinden, azı dişleriyle sok-
maya hazır yılanlarından, oturanlarının bağırsakları 
ve yüreklerini parçalayan, kalplerini kazıyan içece-
ğinden sana sığınırım. Senden, beni ondan uzaklaş-
tıracak, ondan alıkoyacak olan şeye hidayet etmeni 
istiyorum.
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ٍد َو آِلِه، َو َأِجْرٔني ِمْنَها بَِفْضِل َرْحَمِتَك، َو  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َأِقْلٔني َعَثَرأتي ِبُحْسِن ِإَقالَِتَك، َو َال َتْخُذلْٔني َيا َخْيَر اْلُمٔجٔرييَن. 

َألٕلُهمَّ ِإنََّك َتِقي اْلَكٔريَهَة، َو ُتْعِطي اْلَحَسَنَة، َو َتْفَعُل َما ُتٔريُد، َو 
َأْنَت َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر. 

َعٰلي  َصلِّ  َو  اْألَْبَراُر،  ُذِكَر  ِإَذا  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ٍد َو آِلِه َما اْخَتَلَف اللَّْيُل َوالنََّهاُر، َصَالًة َال َيْنَقِطُع َمَدُدَها،  ُمَحمَّ
اْألَْرَض  َتْمُأل  َو  اْلَهَوۤاَء،  َتْشَحُن  َصَالًة  َعَدُدَها،  ُيْحٰصي  َال  َو 
َعَلْيِه  الـٕلُه  َصلَّي  َو  َيرَضي،  َحٕتي  َعَلْيِه  الـٕلُه  َصلَّي  َمۤاَء،  َوالسَّ
َأْرَحَم  يۤا  ُمْنَتَهي،  َال  َو  لََها  َحدَّ  َال  َصَالًة  َضا،  الرِّ بَْعَد  آِلِه  َو 

اِحٔمَني. الرَّ
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Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bol rah-
metinle beni ondan koru; güzel affınla sürçmelerimi 
bağışla ve beni hor kılma; ey güven verenlerin en 
iyisi!

Allah'ım! Hiç şüphe yok, sen, hoşlanılmayandan ko-
rur, hoşlanılanı verir ve dilediğini yaparsın. Sen, her 
şeye kadirsin.

Allah'ım! İyiler anıldığı zaman Muhammed ve Âline 
salât eyle. Gece gündüz birbirini kovaladığı sürece 
Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, ardı ar-
kası kesilmesin, sayıya sığmasın; havayı, yeri, göğü 
doldursun. Razı olana kadar Allah ona salât etsin; 
razı olduktan sonra da Allah ona salât etsin; bir salât 
ki, sınırı ve bitimi olmasın. Ey merhamet edenlerin 
en merhametlisi!
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٣٣- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى اْإلِْسِتَخاَرِة

ٍد َو آِلِه َواْقِض  َألٕلُهمَّ ِإنّٔي َأْسَتٔخُريَك بِِعْلِمَك، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َذٔريَعًة  ٰذِلَك  َواْجَعْل  اْإلِْخِتَياِر،  َمْعِرَفَة  َأْلِهْمَنا  َو  بِاْلِخَيَرِة،  ٔلي 
َضا ِبَما َقَضْيَت لََنا، َوالتَّْسٔليِم ِلَما َحَكْمَت، َفَأِزْح َعنَّا  ِإَلي الرِّ
َرْيَب اْإلِْرِتَياِب، َو َأيِّْدنَا بَِئقِني اْلُمْخِلٔصَني، َو َال َتُسْمَنا َعْجَز 
ا َتَخيَّْرَت، َفَنْغِمَط َقْدَرَك، َو َنْكَرَه َمْوِضَع ِرَضاَك،  اْلَمْعِرَفِة َعمَّ
َو َنْجَنَح ِإَلي الَّٔتي ِهَي َأْبَعُد ِمْن ُحْسِن اْلَعاِقَبِة، َو َأْقَرُب ِإٰلي 
ِضدِّ اْلَعاِفَيِة. َحبِّْب ِإلَْيَنا َما َنْكَرُه ِمْن َقَضۤاِئَك، َو َسهِّْل َعَلْيَنا 
َما َنْسَتْصِعُب ِمْن ُحْكِمَك، َو َأْلِهْمَنا اْإلِْنِقَياَد ِلَمۤا َأْوَرْدَت َعَلْيَنا 
ْلَت، َو َال َتْعٔجيَل َمۤا ِمْن َمِشيَِّتَك، َحٕتي َال ُنِحبَّ َتْأٔخَري َما َعجَّ
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33- Allah'tan Hayırlı Olanı İsteme 
Hakkındaki Duası

Allah'ım! Bildiğin için, senden hayırlı olanı istiyo-
rum. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve be-
nim için hayırlı olanı mukadder et. İyiyi seçebilme 
bilgisini bana ver. Bunu, bizim için mukadder etti-
ğin şeye hoşnutluk ve hakkımızda hükmettiğin şeye 
teslimiyet vesilesi kıl. Kuşkulanma kaygısını bizden 
uzaklaştır. İhlâslı kullarının yakiniyle bizi destekle. 
Senin seçtiğini anlayamama aczine düşürme bizi. 
Yoksa, takdirini küçümser; hoşnutluğunun bulun-
duğu şeylerden hoşlanmaz; güzel sonucu olmaya-
nı, selâmete aykırı olanı seçeriz. Hoşlanmadığımız 
yargını sevdir bize. Güç bulduğumuz hükmünü ko-
laylaştır bize. Hakkımızda geçerli olan iradene tes-
limiyeti bize ilham et. Böylece öne aldığının gecik-
mesini, geciktirdiğinin öne alınmasını istemeyelim;
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ْرَت، َو َال َنْكَرَه َمۤا َأْحَبْبَت، َو َال نََتَخيََّر َما َكِرْهَت. َواْخِتْم لََنا  أخَّ
بِالَّٔتي ِهَي َأْحَمُد َعاِقَبًة، َو َأْكَرُم َمٔصًريا، ِإنََّك ُتٔفيُد اْلَكٔريـَمـــــَة، َو 
ُتْعِطي اْلَجٔسيَمَة، َو َتْفَعُل َما ُتٔريُد، َو َأْنَت َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر. 
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sevdiğinden hoşlanalım; sevmediğini seçmeyelim. 
İşimizi sonuç olarak en övgün, dönüş olarak en say-
gın olan ile bitir. Hiç kuşku yok, sen, büyük ve de-
ğerli nimetler verir, dilediğini yaparsın; sen, her şeye 
kadirsin.
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٣٤- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِإَذا اْبُتِلَى َأْو َرٰأى ُمْبَتلًى ِبَفِضيَحٍة ِبَذْنٍب 

بَْعَد  ُمَعاَفاِتَك  َو  ِعْلِمَك،  بَْعَد  ِسْتِرَك  َعٰلي  اْلَحْمُد  َلَك  َألٕلُهمَّ 
ُخْبِرَك، َفُكلَُّنا َقِد اْقَتَرَف اْلَعۤاِئَبَة َفَلْم َتْشَهْرُه، َواْرَتَكَب اْلَفاِحَشَة 
َفَلْم َتْفَضْحُه، َو َتَستََّر بِاْلَمَسأوي َفَلْم َتْدُلْل َعَلْيِه. َكْم نَْهٍي َلَك 
ْيَناُه، َو َسيَِّئٍة اْكَتَسْبَناَها،  َقْد َأَتْيَناُه، َو َأْمٍر َقْد َوَقْفَتَنا َعَلْيِه َفَتَعدَّ
النَّاِظٔريَن،  ُدوَن  َعَلْيَها  ِلــــَع  اْلُمطَّ ُكْنَت  اْرَتَكْبَناَها،  َخٔطيَئٍة  َو 
َواْلَقاِدَر َعٰلي ِإْعَالنَِها َفْوَق اْلَقاِدٔريَن، َكاَنْت َعاِفَيُتَك لََنا ِحَجابًا 
َسَتْرَت  َما  َفاْجَعْل  َأْسَماِعِهْم.  ُدوَن  َرْدًما  َو  َأْبَصارِهْم،  ُدوَن 
ٔخيَلِة، َواِعًظا لََنا َو َزاِجًرا َعْن  ِمَن اْلَعْوَرِة، َو َأْخَفْيَت ِمَن الدَّ
اْلَماِحَيِة، التَّْوَبِة  ِإَلي  َسْعًيا  َو  اْلَخٔطيَئِة،  َواْقِتراِف  اْلُخْلِق  ُسوِء 
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34- Musibete Uğradığı veya Günah 
Sebebiyle Kötü Duruma Düşen Birini 

Gördüğü Zaman Okuduğu Dua

Allah'ım! Bilip de örtme ve haberi olup da cezalan-
dırmama övgüsü sana özgüdür. Bizlerden her biri, 
birtakım ayıp işler yapmıştır, ama sen onu o işleriyle 
tanıtmamışsın; birtakım çirkin fiiller işlemiştir, ama 
sen onu rüsva etmemişsin; kötülüklere bürünmüş-
tür, ama sen kimseyi onun bu hâline vâkıf kılmamış-
sın. Nice yasaklarını çiğnemiş, bize bildirdiğin nice 
emirlerini aşmış, nice kötülükleri kazanmış ve nice 
yanlışlıklara düşmüşüz ki, bakanlar/görenler değil, 
sen onları biliyordun ve onları açığa vurmaya herkes-
ten çok kadirdin. Fakat sen, bize bahşettiğin selâmet 
hâliyle, insanların ayıplarımızı görmesine, rezaletle-
rimizi duymasına engel oldun. O hâlde, ayıplarımı-
zı örtmeni ve çirkin işlerimizi gizlemeni; bizler için 
kötü huydan ve çirkin işlerden engelleyici, günahları
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اْلَغْفَلَة  َتُسْمَنا  َال  َو  ٔفيِه،  اْلَوْقَت  ِب  َقرِّ َو  اْلَمْحُموَدِة،  ريِق  َوالطَّ
ُنوِب َتۤاِئُبوَن.  َعْنَك، ِإنَّۤا ِإلَْيَك َراِغُبوَن، َو ِمَن الذُّ

ْفَوِة  ٍد َو ِعْتَرِتِه الصِّ َو َصلِّ َعٰلي ِخَيَرِتَك الـٕلُهمَّ ِمْن َخْلِقَك، ُمَحمَّ
َكَمۤا  ُمٔطئعنيَ  َو  َساِمٔعنيَ  لَُهْم  َواْجَعْلَنا  اِهٔريَن،  الطَّ َبِريَِّتَك  ِمْن 

َأَمْرَت.
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silen tövbeye ve övülen yola özendirici bir öğütçü kıl. 
Bunu en yakın zamanda gerçekleştir ve bizi senden 
gafil olmaya duçar etme. Çünkü artık sana yönelmiş 
ve günahlardan tövbe etmişiz.

Allah'ım! Yaratıklarının içinden beğenip seçtiğin 
Muhammed'e ve onun, temiz kullarının seçkini olan 
soyuna salât eyle ve bizleri, emrettiğin gibi, onları 
dinleyenler, onlara itaat edenler kıl.
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٣٥- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ْنَيا  َضا ِإَذا َنَظَر ِإٰلۤى َأْصَحاِب الدُّ ِفى الرِّ

َمَعاِيَش  َقَسَم  الـٕلَه  َأنَّ  َشِهْدُت  الـٕلِه،  ِبُحْكِم  ِرًضا  لٕلـِه  اَْلَحْمُد 
ِعَباِدِه بِاْلَعْدِل، َو َأَخَذ َعٰلي َجٔميِع َخْلِقِه باْلَفْضِل. 

ٍد َو آِلِه، َو َال َتْفِتنّٔي ِبَمۤا َأْعَطْيَتُهْم، َو َال  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َتْفِتْنُهْم ِبَما َمَنْعَتٔني، َفَأْحُسَد َخْلَقَك، َو َأْغَمَط ُحْكَمَك. 

ْع  ٍد َو آِلِه، َو َطيِّْب بَِقَضۤاِئَك نَْفٔسي، َو َوسِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِبَمَواِقِع ُحْكِمَك َصْدٔري، َو َهْب ِلَي الثَِّقَة ألُِِقرَّ َمَعَها ِبَأنَّ َقَضۤاَءَك 
َلْم َيْجِر ِإالَّ بِاْلِخَيَرِة، َواْجَعْل ُشْكٔري َلَك َعٰلي َما َزَوْيَت َعنّٔي 
َأْن  ِمْن  َواْعِصْمٔني  لَْتٔني،  َخوَّ َما  َعٰلي  ِإيَّاَك  ُشْكٔري  ِمْن  َأْوَفَر 
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35- Dünya Ehline Bakınca Okuduğu Kaza 
ve Kadere Rıza Hakkındaki Duası

Allah'ın hükmüne hoşnutluğumun ifadesi olarak, 
Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah, kulları-
nın geçimliklerini aralarında adaletle paylaştırmış ve 
tüm yaratıklarına lütfuyla davranmıştır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni 
insanlara verdiklerinle, onları da benden esirgedik-
lerinle sınama. Sonra insanları kıskanır, hükmünü 
yadırgarım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kaza'na 
gönül hoşluğuyla razı olmamı sağla. Hükmünün 
gerçekleştiği hususlarda göğsümü aç. Bana, kaza'n 
sadece hayır üzere cari olur, dedirtebilecek bir güven 
ver. Benden esirgediklerin için sana şükrümü, bana 
verdiklerin için olan şükrümden bol eyle. Yoksul biri
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َأُظنَّ ِبٔذي َعَدٍم َخَساَسًة، َأْو َأُظنَّ ِبَصاِحِب َثْرَوٍة َفْضًال، َفِإنَّ 
ِعَباَدُتَك،  ْتُه  َأَعزَّ َمْن  َواْلَعٔزيَز  َطاَعُتَك،  َفْتُه  َشرَّ َمْن  ٔريَف  الشَّ
ٍد َو آِلِه، َو َمتِّْعَنا بَِثْرَوٍة َال َتْنَفُد، َو َأيِّْدنَا بِِعزٍّ  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َمُد،  َال ُيْفَقُد، َواْسَرْحَنا ٔفي ُمْلِك اْألََبِد، ِإنََّك اْلَواِحُد اْألََحُد الصَّ

الَّٔذي َلْم َتِلْد َو َلْم ُتوَلْد، َو َلْم َيُكْن َلَك ُكُفًوا َأَحٌد.
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için aşağılık, servet sahibi biri için de üstünlük dü-
şünmekten beni koru. Çünkü gerçek şeref sahibi, 
sana itaat edişi sebebiyle şereflenen; gerçek izzet 
sahibi ise, sana ibadet edişi sebebiyle izzet bulan 
kimsedir. Şu hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle 
ve bizi, tükenmeyen bir servetle faydalandır; yitiril-
meyen bir izzetle destekle; ebediyet yurduna salıver. 
Hiç kuşkusuz, sen; birsin, teksin, samedsin (herkes 
sana muhtaçtır, senin kimseye ihtiyacın yoktur), do-
ğurmamışsın, doğmamışsın ve kimse senin dengin 
olmamıştır.
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٣٦- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ْعِد َحاِب َواْلَبْرِق َو َسِمَع َصْوَت الرَّ ِإَذا َنَظَر ِإَلى السَّ

َألٕلُهمَّ ِإنَّ َهَذْيِن آَيَتاِن ِمْن آَياِتَك، َو َهَذْيِن َعْونَاِن ِمْن َأْعَواِنَك، 
ُتْمِطْرنَا  َفَال  ٍة،  َضۤارَّ نَــِقَمٍة  َأْو  نَاِفَعٍة،  ِبَرْحَمٍة  َطاَعَتَك  َيْبَتِدَراِن 

ْوِء، َو َال ُتْلِبْسَنا بِِهَما لَِباَس الَْبَالِۤء.  بِِهَما َمَطَر السَّ

َحۤاِئِب  ٍد َو آِلِه، َو َأْنِزْل َعَلْيَنا نَْفَع َهِذه السَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َتَها، َو َال ُتِصْبَنا ٔفيَها ِبآَفٍة،  َو َبَرَكَتَها، َواْصِرْف َعنَّۤا َأَذاَها َو َمَضرَّ

َو َال ُتْرِسْل َعٰلي َمَعاِيِشَنا َعاَهًة. 

َألٕلُهمَّ َو ِإْن َكْنَت بََعْثَتَها نِْقَمًة، َو َأْرَسْلَتَها َسْخَطًة، َفِإنَّا َنْسَتٔجريَُك 
بِاْلَغَضِب  َفِمْل  َعْفِوَك،  ُسَؤاِل  ٔفي  ِإلَْيَك  نَْبَتِهُل  َو  َغَضِبَك،  ِمْن 

ِإَلي اْلُمْشِرٔكَني، َو َأِدْر َرٰحي نَِقَمِتَك َعَلي اْلُمْلِحٔديَن.
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36- Bulutlara ve Şimşeğe Baktığı 
ve Gök Gürültüsünü Duyduğu 

Zaman Okuduğu Dua

Allah'ım! Hiç kuşkusuz, bu ikisi (şimşek ve gök gü-
rültüsü), senin ayetlerinden iki ayet ve senin yardım-
cılarından iki yardımcıdır. Yararlı bir rahmet veya za-
rarlı bir azap ile sana itaat etmeye koşarlar. Şu hâlde, 
bunlar vasıtasıyla bize azap yağmuru yağdırma ve 
belâ elbisesi giydirme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve şu bu-
lutların yarar ve bereketini üzerimize indir; zarar ve 
zahmetini bizden geri çevir. Onlardan bize bir mu-
sibet indirme. Onlar vasıtasıyla geçimliklerimize bir 
afet gönderme.

Allah'ım! Eğer onları azap ve gazap olarak gönder-
miş isen, biz gazabından sana sığınıyor, katından 
affını dileniyoruz. O hâlde, gazabını müşriklere yö-
nelt, azap değirmenini dinsizlerin üzerinde döndür.



Sah î f e - i  Seccâd iye

354

ُصُدوِرنَا  َوَحَر  َأْخِرْج  َو  ِبُسْقَياَك،  ِبَالِدنَا  َمْحَل  َأْذِهْب  َألٕلُهمَّ 
َة  ِبِرْزِقَك، َو َال َتْشَغْلَنا َعْنَك بَِغْيِرَك، َو َال َتْقَطْع َعْن َكافَِّتَنا َمادَّ
اِلَم َمْن َوَقْيَت، َما ِعْنَد  َك، َفِإنَّ اْلَغِنيَّ َمْن َأْغَنْيَت، َو ِإنَّ السَّ ِبرِّ
َأَحٍد ُدوَنَك ِدَفاٌع، َو َال ِبَأَحٍد َعْن َسْطَوِتَك اْمِتَناٌع، َتْحُكُم ِبَما 

ِشْئَت َعٰلي َمْن ِشْئَت، َو َتْقٔضي ِبَمۤا َأَرْدَت ٔفي َمْن َأَرْدَت. 

َعٰلي  ْكُر  الشُّ َلَك  َو  الَْبَالِۤء،  ِمَن  َوَقْيَتَنا  َما  َعٰلي  اْلَحْمُد  َفَلَك 
لَْتَنا ِمَن النَّْعَمۤاِء، َحْمًدا ُيَخلُِّف َحْمَد اْلَحاِمٔديَن َوَرۤاَءُه،  َما َخوَّ
َحْمًدا َيْمَألُ َأْرَضُه َو َسَمۤاَءُه، ِإنََّك اْلَمنَّاُن ِبَجٔسيِم اْلِمَنِن، اْلَوهَّاُب 
ْكِر، اْلُمْحِسُن  اِكُر َقٔليَل الشُّ لَِعٔظيِم النَِّعِم، اْلَقاِبُل َئسَري اْلَحْمِد، الشَّ

ْوِل، َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت ِإلَْيَك اْلَمٔصريُ.  اْلُمْجِمُل ُذو الطَّ
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Allah'ım! (Gökten) Su indirerek şehirlerimizin ku-
raklığını gider. Rızk vermenle yüreklerimizden öf-
keyi çıkar. Bizleri kendinden başkasıyla meşgul 
etme ve ihsanının kaynağını bizlerden kesme. Hiç 
kuşkusuz, gerçek zengin, senin zengin ettiğindir 
ve gerçek sağlıklı, senin koruduğundur. Kimsenin, 
sana karşı bir savunması, galebeni engelleyebilecek 
bir gücü bulunmamaktadır. Dilediğine dilediğin gibi 
hükmedersin; irade ettiğinin hakkında irade ettiğini 
uygularsın.

Şu hâlde, bizleri belâlardan koruduğun için sana 
hamdolsun; bizlere verdiğin nimetlerden ötürü sana 
şükürler olsun. Öyle bir hamd ki, tüm hamdedenle-
rin hamdını geride bıraksın. Öyle bir hamd ki, yeri 
ve göğü doldursun. Hiç kuşkusuz, sen büyük lütuf-
larda bulunan, büyük nimetler bahşeden, az hamdı 
kabul buyuran, şükrün azına da mükâfat veren, ih-
sanı güzel olan kerem sahibisin. Senden başka ilâh 
yoktur; dönüş sanadır.
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٣٧- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ْكِر ِإَذا اْعَتَرَف ِبالتَّْقِصِري َعْن َتْأِدَيِة الشُّ

َألٕلُهمَّ ِإنَّ َأَحًدا َال َيْبُلُغ ِمْن ُشْكِرَك َغاَيًة ِإالَّ َحَصَل َعَلْيِه ِمْن 
َو  َطاَعِتَك  ِمْن  َمْبَلًغا  َيْبُلُغ  َال  َو  ُشْكًرا،  ُيْلِزُمُه  َما  ِإْحَساِنَك 
َفَأْشَكُر  بَِفْضِلَك،  اْسِتْحَقاِقَك  ُدوَن  ًرا  ُمَقصِّ َكاَن  ِإالَّ  اْجَتَهَد  ِإِن 

ٌر َعْن َطاَعِتَك.  ِعَباِدَك َعاِجٌز َعْن ُشْكِرَك، َو َأْعَبُدُهْم ُمَقصِّ

َال َيِجُب ألََِحٍد َأْن َتْغِفَر َلُه بِاْسِتْحَقاِقِه، َو َالۤ َأْن َتْرٰضي َعْنُه 
َعْنُه  َرٔضيَت  َمْن  َو  َفِبَطْوِلَك،  َلُه  َغَفْرَت  َفَمْن  بِاْسٔتيَجاِبِه. 
َفِبَفْضِلَك، َتْشُكُر َئسَري َما ُشِكْرَتُه، َو ُتٔثيُب َعٰلي َقٔليِل َما ُتَطاُع 
َو  َثَوابَُهْم،  َعَلْيِه  َأْوَجْبَت  الَّٔذي  ِعَباِدَك  ُشْكَر  َكَأنَّ  َحٕتي  ٔفيِه، 
َأْعَظْمَت َعْنُه َجَزۤاَءُهْم، َأْمٌر َمَلُكوا اْسِتَطاَعَة اْإلِْمِتَناِع ِمْنُه ُدوَنَك 
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37- Allah'ın Şükrünü Yerine 
Getirmekten Âciz Olduğunu İtiraf 

Ettiğinde Okuduğu Dua

Allah'ım! Hiçbir kimse şükrünün bir aşamasının so-
nuna ulaşmaz ki, yeni bir şükrü gerektirecek bir ih-
sanını elde etmiş olmasın. Yine, ne kadar çaba sarf 
ederse etsin, hiçbir kimse sana itaatte bir merhaleye 
ulaşmaz ki, lütuf ve ihsanın sebebiyle hak ettiğin gibi 
sana itaat etmiş olsun. Şu hâlde, en çok şükreden ku-
lun bile, şükründen âciz; en çok ibadet eden kulun 
dahi, itaatinde yetersizdir.

Kimseyi, hak ettiği için bağışlaman ve kimseden, lâyık 
olduğu için hoşnut olman gerekmez. Bağışladığını 
lütfunla bağışlamış, hoşnut olduğundan fazlınla 
hoşnut olmuş olursun. Kabul ettiğin az şükrü şük-
ranla karşılar, itaatin azını ödüllendirirsin. Öyle ki, 
sanki kulların, sensiz, şükürden kaçınma gücüne sa-
hiptirler de veya şükretmelerinin sebebi senin elinde
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َيۤا  َمَلْكَت  َبْل  َفَجاَزْيَتُهْم،  بَِيِدَك  َسَبُبُه  َيُكْن  َلْم  َأْو  َفَكاَفــْيــَتُهْم، 
ِإٰلٔهي َأْمَرُهْم َقْبَل َأْن َيْمِلُكوا ِعَباَدَتَك، َو َأْعَدْدَت َثَوابَُهْم َقْبَل 
َأْن ُئفيُضوا ٔفي َطاَعِتَك، َو ٰذِلَك َأنَّ ُسنََّتَك اْإلِْفَضاُل، َو َعاَدَتَك 

اْإلِْحَساُن، َو َسٔبيَلَك اْلَعْفُو. 

ُكلُّ الَْبِريَِّة ُمْعَتِرَفٌة ِبَأنََّك َغْيُر َظاِلٍم ِلَمْن َعاَقْبَت، َو َشاِهَدٌة ِبَأنََّك 
بِالتَّْقٔصِري  نَْفِسِه  َعٰلي  ُمِقرٌّ  ُكلٌّ  َو  َعاَفْيَت،  َمْن  َعٰلي  ٌل  ُمَتَفضِّ
ْيَطاَن َيْخَتِدُعُهْم َعْن َطاَعِتَك َما  ا اْسَتْوَجْبَت، َفَلْوَالۤ َأنَّ الشَّ َعمَّ
َر لَُهُم الَْباِطَل ٔفي ِمَثاِل اْلَحقِّ َما  َعَصاَك َعاٍص، َو َلْوَالۤ َأنَُّه َصوَّ

 . َضلَّ َعْن َطٔريِقَك َضالٌّ

َفُسْبَحاَنَك َمۤا َأْبَيَن َكَرَمَك ٔفي ُمَعاَمَلِة َمْن َأَطاَعَك َأْو َعَصاَك، 
َتْشُكُر لِْلُمٔطيِع َعٰلي َمۤا َأْنَت َتَولَّْيَتُه َلُه، َو ُتْمٔلي لِْلَعأصي ٔفيَما 
َو  َلُه،  َيِجْب  َلْم  َما  ِمْنُهَما  ُكالًّ  َأْعَطْيَت  ٔفيِه،  ُمَعاَجَلَتُه  َتْمِلُك 
َكاَفْأَت  َلْو  َو  َعْنُه،  َعَمُلُه  َيْقُصُر  ِبَما  ِمْنُهَما  ُكلٍّ  َعٰلي  ْلَت  َتَفضَّ
َأْن َو  َثَواَبَك،  َيْفِقَد  َأْن  َألَْوَشَك  َتَولَّْيَتُه  َأْنَت  َمۤا  َعٰلي  اْلُمٔطيَع 
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değilmiş de onun için, şükürlerinden dolayı onları 
ödüllendiriyor, büyük karşılıklar veriyorsun. Hayır 
Tanrım! Onlar, sana ibadet etmeye kadir olmadan 
önce, sen onların işlerinin malikiydin. Onlar sana 
itaate yönelmeden önce, sen ödüllerini hazırlamıştın. 
Çünkü senin sünnetin (geleneğin) lütufta bulunmak, 
âdetin iyilik yapmak ve yolun affetmektir.

Bütün yaratıklar, cezalandırdığın kimseye zulmet-
mediğine tanıktır; kötülüklerden kurtardığın kimse-
ye lütfetmiş olduğuna şahittir. Hepsi de, senin için 
gerekeni yapamadığını ikrar eder. Bu yüzden, eğer 
Şeytan onları aldatarak sana itaatten çıkarmasaydı, 
kimse sana karşı gelmezdi ve eğer Şeytan, batılı hak 
görünümünde onlara sunmasaydı, kimse senin yo-
lundan sapmazdı.

Her eksiklikten münezzehsin sen! Sana itaat edene 
de, karşı gelene de ne kadar cömertçe davranıyor-
sun! İtaat edeni, ondan taraf kendin üstlendiğin bir 
iş için ödüllendiriyorsun! Karşı gelene de, hemen 
cezalandırabileceğin hâlde mühlet veriyorsun! Her 
ikisine de hak etmediğini vermiş, ameliyle kaza-
namayacağını lütfetmişsin. Şayet itaat edene, sa-
dece tarafından üstlendiğin amelin karşılığını ver-
mek isteseydin, neredeyse hiçbir mükâfat alamaz,



Sah î f e - i  Seccâd iye

360

ِة اْلَقٔصريَِة  َتُزوَل َعْنُه نِْعَمُتَك، َو َلِكنََّك ِبَكَرِمَك َجاَزْيَتُه َعَلي اْلُمدَّ
ۤاِئَلِة  الزَّ اْلَقٔريَبِة  اْلَغاَيِة  َعَلي  َو  اْلَخاِلَدِة،  ٔويَلِة  الطَّ ِة  بِاْلُمدَّ اْلَفانَِيِة 
َأَكَل  ٔفيَمۤا  اْلِقَصاَص  َتُسْمُه  َلْم  ُثمَّ  الَْباِقَيِة،  اْلَمٔديَدِة  بِاْلَغاَيِة 
َعَلي  َتْحِمْلُه  َلْم  َو  َطاَعِتَك،  َعٰلي  ِبِه  َيْقٰوي  الَّٔذي  ِرْزِقَك  ِمْن 
اْلُمَناَقَشاِت ِفي اْآلَالِت الَّٔتي َتَسبََّب بِاْسِتْعَمالَِهۤا ِإٰلي َمْغِفَرِتَك، َو 
َلْو َفَعْلَت ٰذِلَك ِبِه َلَذَهَب ِبَجٔميِع َما َكَدَح َلُه، َو ُجْمَلُة َما َسٰعي ٔفيِه 
ْغٰري ِمْن َأَياِديَك َو ِمَنِنَك، َو لََبِقَي َرٔهيًنا بَْيَن َيَدْيَك  َجَزۤاًء لِلصُّ
َمَتي؟!  َال،  َثَواِبَك؟  ِمْن  َشْيًئا  َيسَتِحقُّ  َكاَن  َفَمٰتي  نَِعِمَك،  ِبَسۤاِئِر 
ٰهَذا َيۤا ِإٰلٔهي َحاُل َمْن َأَطاَعَك، َو َسٔبيُل َمْن َتَعبََّد َلَك، َفَأمَّا اْلَعأصۤي 
َأْمَرَك، َواْلُمَواِقُع نَْهَيَك، َفَلْم ُتَعاِجْلُه بَِنِقَمِتَك ِلَكْي َيْسَتْبِدَل ِبَحاِلِه 
ٔفي َمْعِصَيِتَك َحاَل اْإلِنَاَبِة ِإٰلي َطاَعِتَك، َو لََقْد َكاَن َيْسَتِحقُّ ٔفۤي 
ِل َما َهمَّ بِِعْصَياِنَك ُكلَّ َمۤا َأْعَدْدَت ِلَجٔميِع َخْلِقَك ِمْن ُعُقوبَِتَك،  َأوَّ
ِمْن  َعَلْيِه  ِبِه  َأْبَطْأَت  َو  اْلَعَذاِب،  ِمَن  َعْنُه  ْرَت  َأخَّ َمۤا  َفَجٔميُع 
َسَطَواِت النَّــِقَمِة َواْلِعَقاِب، َتْرٌك ِمْن َحقَِّك َو ِرًضا ِبُدوِن َواِجِبَك.
َال، َعَلْيَك؟  َهَلَك  ْن  ِممَّ َأْشٰقي  َمْن  َو  ِمْنَك؟  ِإٰلٔهي  َيۤا  َأْكَرُم  َفَمْن 
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nimetini kaybederdi. Fakat sen kereminle, geçici kısa 
süreye, kalıcı uzun süreyle ve zevali yakın olan sona, 
bekası sürekli olan sonla karşılık verdin. Ayrıca, ken-
disine sana itaat etme gücünü veren rızkını yediği 
için, sevabından bir şey eksiltmeye kalkmadın; mağ-
firetini elde etmek için senin verdiğin araçları kul-
landığı için bir şey ödeme zorunda bırakmadın onu. 
Şayet böyle yapacak olsaydın, bütün zahmetleri, tüm 
çabaları, nimetlerinin en küçüğü karşısında sıfırlanır, 
diğer nimetlerine karşılık rehin alınması gerekirdi. 
Şu hâlde, sevabından en ufak bir şeyi bile nasıl hak 
edebilirdi ki?! Hayır, nasıl?!

Tanrım! Sana itaat edip kulluk yolunu tutanın duru-
mu bu. Emrine karşı gelip yasağını işleyene gelince; 
karşı gelme hâlini, itaate yönelme hâline dönüştür-
sün diye hemen cezalandırmadın onu. Oysa o, sana 
karşı gelmeye yeltendiği ilk anda bütün yaratıklarına 
hazırladığın cezanın tümünü hak etmişti. Şu hâlde, 
hak ettiği cezayı vermeyip azabını geciktirmen, sen-
den taraf bir hakkından vazgeçiş, hak ettiğinden aza 
razı oluştur.

O hâlde ey Tanrım! Senden daha kerim olan kim 
var?! Ve bu keremine rağmen helâk olandan daha
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َمْن؟! َفَتَباَرْكَت َأْن ُتوَصَف ِإالَّ بِاْإلِْحَساِن، َو َكُرْمَت َأْن ُيَخاَف 
َال  َو  َعَصاَك،  َمْن  َعٰلي  َجْوُرَك  ُيْخٰشي  َال  اْلَعْدُل،  ِإالَّ  ِمْنَك 

ُيَخاُف ِإْغَفاُلَك َثَواَب َمْن َأْرَضاَك. 

ٍد َو آِلِه، َو َهْب ٔلي َأَمٔلي، َو ِزْدٔني ِمْن ُهَداَك  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َمۤا َأِصُل ِبِه ِإَلي التَّْؤفيِق ٔفي َعَمٔلي، ِإنََّك َمنَّاٌن َكٔريـٌم.
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bedbaht biri bulunur mu?! Hayır, bulunur mu?! Şu 
hâlde sen, ihsandan başkasıyla nitelendirilmekten 
çok daha kutlusun; adaletinin dışında bir şeyinden 
korkulmaktan çok daha kerimsin! Emrine karşı ge-
lene cevretmenden korkulmaz. Seni hoşnut edenin 
mükâfatını vereceğinden endişe edilmez.

O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve arzu etti-
ğimi bana ver; işlerimde başarılı olabilmem için hak-
kımda hidayetini artır. Hiç kuşkusuz, sen çok ihsan 
eden kerem sahibisin.
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٣٨- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى اْإلِْعِتَذاِر ِمْن َتِبَعاِت الِعَباِد َو ِمَن التَّْقِصريِ 
ِفى ُحُقوِقِهْم َو ِفى َفَكاِك َرَقَبِتِه ِمَن النَّاِر

َألٕلُهمَّ ِإنّٔي َأْعَتِذُر ِإلَْيَك ِمْن َمْظُلوٍم ُظِلَم ِبَحْضَرٔتي َفَلْم َأْنُصْرُه، 
َو ِمْن َمْعُروٍف ُأْسِدَي ِإَليَّ َفَلْم َأْشُكْرُه، َو ِمْن ُمٔسيٍء اْعَتَذَر 
ِإَليَّ َفَلْم َأْعِذْرُه، َو ِمْن ٔذي َفاَقٍة َسَألَٔني َفَلْم ُأوِثْرُه، َو ِمْن َحقِّ 
ٔذي َحقٍّ َلِزَمٔني ِلُمْؤِمٍن َفَلْم ُأَوفِّْرُه، َو ِمْن َعْيِب ُمْؤِمٍن َظَهَر ٔلي 

َفَلْم َأْسُتْرُه، َو ِمْن ُكلِّ ِإْثٍم َعَرَض ٔلي َفَلْم َأْهُجْرُه. 

، اْعِتَذاَر َنَداَمٍة َيُكوُن  َأْعَتِذُر ِإلَْيَك َيۤا ِإٰلٔهي ِمْنُهنَّ َو ِمْن َنَظۤاِئِرِهنَّ
 . َواِعًظا ِلَما بَْيَن َيَديَّ ِمْن َأْشَباِهِهنَّ



Al l ah ' t an  Özü r  D i l emek  (38)

365

38- Kulların Haklarından Dolayı 
Allah'tan Özür Dileme ve Ateşten 

Kurtuluş İsteme Hakkındaki Duası

Allah'ım! Huzurumda zulme uğrayıp da yardım 
etmediğin mazlumdan, bana yapılıp da karşılığını 
vermediğim iyilikten, özür dileyip de özrünü ka-
bul etmediğim kötü iş sahibinden, benden bir şey 
isteyip de kendime tercih etmediğim fakirden, boy-
numda hakkı olup da hakkını tam olarak vermedi-
ğim mümin hak sahibinden, ayıbına vâkıf olup da 
ayıbını örtmediğim müminden, bulaşıp da terk et-
mediğim günahlardan dolayı mazeretimi kabul et-
meni istiyorum.

Tanrım! Bütün bunlar ve benzeri işlerim için, bir 
daha tekrarlamama engel olacak bir pişmanlıkla sen-
den özür diliyorum.
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ٍد َو آِلِه، َواْجَعْل َنَداَمٔتي َعٰلي َما َوَقْعُت ٔفيِه  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
يَِّئاِت،  ِت، َو َعْزٔمي َعٰلي َتْرِك َما َيْعِرُض ٔلي ِمَن السَّ الَّ ِمَن الزَّ

أبَني.  َتْوَبًة ُتوِجُب ٔلي َمَحبََّتَك َيا ُمِحبَّ الَتوَّ
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Şu hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve düştü-
ğüm sürçmelerden pişmanlığımı ve yaptığım kötü 
işleri terk etme azmimi, sevgini celp edecek bir tövbe 
kıl; ey tövbe edenleri seven!
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٣٩- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ْحَمِة ِفى َطَلِب اْلَعْفِو َوالرَّ

ٍد َو آِلِه، َواْكِسْر َشْهَؤتي َعْن ُكلِّ َمْحَرٍم،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َواْزِو ِحْرٔصي َعْن ُكلِّ َمْأَثٍم، َواْمَنْعٔني َعْن َأٰذي ُكلِّ ُمْؤِمٍن َو 

ُمْؤِمَنٍة َو ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمٍة. 

َألٕلُهمَّ َو َأيَُّما َعْبٍد نَاَل ِمنّٔي َما َحَظْرَت َعَلْيِه، َواْنَتَهَك ِمنّٔي َما 
ِقَبَلُه  ٔلي  َحَصَلْت  َأْو  َميًِّتا،  ِبُظَالَمٔتي  َفَمٰضي  َعَلْيِه،  َحَجْرَت 
ۤا َأْدَبَر ِبِه َعنّٔي، َو  َحيًّا، َفاْغِفْر َلُه َمۤا َأَلمَّ ِبِه ِمنّٔي، َواْعُف َلُه َعمَّ
ا اْكَتَسَب ٔبي،  ، َو َال َتْكِشْفُه َعمَّ َال َتِقْفُه َعٰلي َما اْرتَكَب ِفيَّ
َدَقِة  ْعُت ِبِه ِمَن الصَّ َواْجَعْل َما َسَمْحُت ِبِه ِمَن اْلَعِفْو َعْنُهْم، َو َتَبرَّ
ٔبَني، ٔقَني، َو َأْعٰلي ِصَالِت اْلُمَتَقرِّ َعَلْيِهْم، َأْزٰكي َصَدَقاِت اْلُمَتَصدِّ
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39- Allah'tan Af ve Rahmet Dileme 
Hakkındaki Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve benim 
haramlara olan isteğimi kır; günahlara olan ihtirası-
mı öldür; beni mümin ve Müslüman erkek ve kadın-
lara eziyet etmekten alıkoy.

Allah'ım! Yasakladığın hâlde bana kötü bir lâf eden, 
menettiğin hâlde bana saygısızlık yapan, sonra da 
benden helâllik almadan ölüp giden ya da hâlen 
hayatta olan kullarına, bana yaptıkları kötülükleri-
ni bağışla; beni incittikleri için onları cezalandırma; 
hakkımda işledikleri günahları onlara bildirme; be-
nim yüzümden kazandıkları suçlardan dolayı onları 
rüsva etme. Benim, onları böylesine cömertçe affet-
memi ve karşılık beklemeden kendilerine verdiğim 
bu sadakayı, sadaka verenlerin en temiz sadakaların-
dan ve sana yaklaşma çabasında olanların en üstün 
bağışlarından kıl. Onları affetmeme karşılık sen de 
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ْضٔني ِمْن َعْفٔوي َعْنُهْم َعْفَوَك، َو ِمْن ُدَعۤأئي لَُهْم َرْحَمَتَك،  َو َعوِّ
َحٕتي َيْسَعَد ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا بَِفْضِلَك، َو َيْنُجَو ُكلٌّ ِمنَّا ِبَمنَِّك. 

ُه ِمْن  َألٕلُهمَّ َو َأيُّما َعْبٍد ِمْن َعٔبيِدَك َأْدَرَكُه ِمنّٔي َدَرٌك، َأْو َمسَّ
َأْو  ِبَحقِِّه،  َفُفتُُّه  ُظْلٌم،  ِبَسَبٔبي  َأْو  ٔبي  َلِحَقُه  َأْو  َأذًي،  نَاِحَئتي 
ٍد َو آِلِه، َو َأْرِضِه َعنّٔي ِمْن  َسَبْقُتُه ِبَمْظَلَمِتِه، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ُوْجِدَك، َو َأْوِفِه َحقَُّه ِمْن ِعْنِدَك، ُثمَّ ِقٔني َما ُيوِجُب َلُه ُحْكُمَك، 
ٔتي َال َتْسَتِقلُّ بَِنِقَمِتَك،  ا َيْحُكُم ِبِه َعْدُلَك، َفِإنَّ ُقوَّ َو َخلِّْصٔني ِممَّ
بِاْلَحقِّ  ُتَكاِفٔني  ِإْن  َفِإنََّك  ِبُسْخِطَك،  َتْنَهُض  َال  َطاَقٔتي  ِإنَّ  َو 

ْدٔني ِبَرْحَمِتَك ُتوبِْقٔني.  ُتْهِلْكٔني، َو ِإالَّ َتَغمَّ

َألٕلُهمَّ ِإنّٔۤي َأْسَتْوِهُبَك َيۤا ِإٰلٔهي َما َال ُيْنِقُصَك َبْذُلُه، َو َأْسَتْحِمُلَك 
َما َال َيْبَهُظَك َحْمُلُه. َأْسَتْوِهُبَك َيۤا ِإٰلٔهي نَْفِسَي الَّٔتي َلْم َتْخُلْقَها 
َق بَِهۤا ِإٰلي نَْفٍع، َو َلِكْن َأْنَشْأَتَهۤا  لَِتْمَتِنـــَع بَِها ِمْن ُسۤوٍء، َأْو لَِتَطرَّ
َو  َشْكِلَها.  َعٰلي  بَِها  َواْحِتَجاًجا  ِمْثِلَها،  َعٰلي  لُِقْدَرِتَك  ِإْثَباًتا 
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beni affet; onlar için yalvarışıma karşılık sen de bana 
acı. Böylece, fazlınla hepimiz mutluluğu yakalaya-
lım; nimetinle kurtuluşa erişelim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve zarar 
verdiğim veya incittiğim, zulmettiğim veya zulme 
uğramasına sebep olduğum ve böylece hakkını zayi 
ettiğim veya hakkını almasına engel olduğum kulla-
rını bol ihsanınla benden razı et ve eksiksiz olarak 
katından haklarını ver. Sonra da beni, hükmünü ge-
rektirecek durumdan koru; adaletinin gerektirdiği 
cezadan kurtar. Çünkü senin cezalandırmana taham-
mül edecek, gazabına dayanacak gücüm ve takatim 
yoktur. Eğer beni hak üzere cezalandıracak olursan, 
helâk olurum; rahmetine bürümeyecek olursan, bed-
baht olurum.

Allah'ım, ey mâbudum! Senden bir şey hibe etmeni 
istiyorum ki, onu vermek senden bir şey eksiltmez. 
Senden bir şeyi kaldırmanı istiyorum ki, onu kaldır-
mak sana güç değildir. Tanrım! Senden nefsimi bana 
hibe etmeni istiyorum. Çünkü sen, onu kendinden 
bir kötülüğü defetmek veya kendine bir yarar elde 
etmek için yaratmadın. Onu yarattın ki, böyle bir 
şeye gücün olduğunu gösteresin, benzerini yarata-
bileceğini kanıtlayasın. Ve senden taşıması bana çok
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َأْسَتْحِمُلَك ِمْن ُذُنؤبي َما َقْد بََهَظٔني َحْمُلُه، َو َأْسَتٔعُني ِبَك َعٰلي 
َما َقْد َفَدَحٔني ِثْقُلُه. 

ٍد َو آِلِه، َو َهْب لَِنْفٔسي َعٰلي ُظْلِمَها نَْفٔسي،  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َرْحَمُتَك  َلِحَقْت  َقْد  َفَكْم  ِإْصٔري،  بِاْحِتَماِل  َرْحَمَتَك  َوكِّْل  َو 
ٍد  اِلٔمَني. َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ بِاْلُمٔسئئَني، َو َكْم َقْد َشِمَل َعْفُوَك الظَّ
َمَصاِرِع  َعْن  بَِتَجاُوِزَك  َأْنَهْضَتُه  َمْن  ُأْسَوَة  َواْجَعْلٔني  آِلِه،  َو 
اْلَخاِطٔئَني، َو َخلَّْصَتُه بَِتْؤفيِقَك ِمْن َوَرَطاِت اْلُمْجِرٔمَني، َفَأْصَبَح 
َوَثاِق  ِمْن  ُصْنِعَك  َعٔتيَق  َو  ُسْخِطَك،  ِإَساِر  مْن  َعْفِوَك  َطٔليَق 
َيْجَحُد  َال  ِبَمْن  َتْفَعْلُه  ِإٰلٔهي  َيۤا  ٰذِلَك  َتْفَعْل  ِإْن  ِإنََّك  َعْدِلَك، 
نَِقَمِتَك،  اْسٔتيَجاِب  ِمْن  نَْفَسُه  ُئ  ُيَبرِّ َال  َو  ُعُقوبَِتَك،  اْسِتْحَقاَق 
َتْفَعُل ٰذِلَك َيۤا ِإٰلٔهي ِبَمْن َخْوُفُه ِمْنَك َأْكَثُر ِمْن َطَمِعِه ٔفيَك، َو 
ِبَمْن َيْأُسُه ِمَن النََّجاِة َأْوَكُد ِمْن َرَجۤاِئِه لِْلَخَالِص، َالۤ َأْن َيُكوَن 
َيْأُسُه ُقُنوًطا، َأْو َأْن َيُكوَن َطَمُعُه اْغِتَراًرا، َبْل لِِقلَِّة َحَسَناِتِه بَْيَن 

َسيَِّئاِتِه، َو َضْعِف ُحَجِجِه ٔفي َجٔميِع َتِبَعاِتِه. 
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güç olan günahlarımı kaldırmanı istiyor, ağırlığı al-
tında ezildiğim sürçmelerime karşı yardımını dili-
yorum.

O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve zulmüne 
rağmen nefsimi bana hibe et (bağışla) ve rahmetinle 
ağır yükümü kaldır. Çünkü şu bir gerçek ki, rahmetin 
nice kötülere ulaşmış; affın nice zalimleri kapsamına 
almıştır. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve 
beni, affınla suçluların düştüğü yerden kaldırdığın, 
günahkârların düştüğü bataklıktan kurtardığın kim-
selerin örneği kıl. Onlar gibi ben de, gazabının esare-
tinden, adaletinin rehineliğinden kurtulan, affının ve 
ihsanının azatlısı olayım. Tanrım! Eğer bunu yapsan, 
azabını hak ettiğini inkâr etmeyen, cezalandırmanı 
gerektiren işlerden yana kendini temize çıkarmayan 
birine yapmış olursun. Tanrım! (Eğer bunu yapsan,) 
Senden korkusu, sana ümidinden çok olan; kurtu-
luştan yana ümitsizliği, kurtuluşa olan ümidinden 
güçlü olan birine yapmış olursun. Ümitsizliği, rah-
metine ümidi olmadığından, ümidi de kendini aldat-
tığından değil; kötülüklerinin arasında iyiliklerinin 
az olduğundan ve hiçbir günahı için geçerli bir ma-
zereti olmadığındandır.
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يُقوَن، َو َال َيْيَأَس  دّٔ َفَأمَّۤا َأْنَت َيۤا ِإٰلٔهي َفَأْهٌل َأْن َال َيْغَترَّ ِبَك الصِّ
بُّ اْلَعٔظيُم الَّٔذي َال َيْمَنُع َأَحًدا َفْضَلُه،  ِمْنَك اْلُمْجِرُموَن، ألَِنََّك الرَّ
َو َال َيْسَتْقٔصي ِمْن َأَحٍد َحقَُّه. َتَعاٰلي ِذْكُرَك َعِن اْلَمْذُكؤريَن، َو 
َسْت َأْسَماُؤَك َعِن اْلَمْنُسؤبَني، َو َفَشْت نِْعَمُتَك ٔفي َجٔميِع  َتَقدَّ

اْلَمْخُلؤقَني، َفَلَك اْلَحْمُد َعٰلي ٰذِلَك َيا َربَّ اْلَعاَلٔمَني. 
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Sen ise ey Tanrım! Doğruların, rahmetine bakarak 
aldanmayacağı; günahkârların, gazabına bakarak 
ümitsizliğe kapılmayacağı yüce Rabsin ki, ihsanı-
nı kimseden esirgemez, hakkını da kimseden tam 
olarak almazsın. Anın, tüm anılanlardan yücedir! 
İsimlerin, soyluların onlarla adlandırılmasından çok 
daha kutsaldır! Nimetlerin tüm yaratıklar için yayıl-
mıştır! Şu hâlde, bütün bunların övgüsü senindir, ey 
âlemlerin Rabbi!
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٤٠- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِإَذا ُنِعَى ِإَلْيِه َميٌِّت َأْو َذَكَر اْلَمْوَت

ْرُه َعنَّا  ٍد َو آِلِه، َواْكِفَنا ُطوَل اْألََمِل، َو َقصِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِبِصْدِق اْلَعَمِل، َحٕتي َال ُنَؤمَِّل اْسِتْتَماَم َساَعٍة بَْعَد َساَعٍة، َو َال 
اْسٔتيَفۤاَء َيْوٍم بَْعَد َيْوٍم، َو َال اتَِّصاَل نََفٍس بَِنَفٍس، َو َال ُلُحوَق 
َقَدٍم بَِقَدٍم، َو َسلِّْمَنا ِمْن ُغُروِرِه، َو آِمنَّا ِمْن ُشُروِرِه، َواْنِصِب 
َواْجَعْل  ِغبًّا،  َلُه  ِذْكَرنَا  َتْجَعْل  َال  َو  َنْصًبا،  َأْيِديَنا  بَْيَن  اْلَمْوَت 
َو  ِإلَْيَك،  اْلَمٔصريَ  َمَعُه  َنْسَتْبِطُئ  َعَمًال  اْألَْعَماِل  َصاِلِح  ِمْن  لََنا 
َنْحِرُص َلُه َعٰلي َوْشِك اللََّحاِق ِبَك، َحٕتي َيُكوَن اْلَمْوُت َمْأَنَسَنا 
الَّٔتي  َحامََّتَنا  َو  ِإلَْيِه،  َنْشَتاُق  الَّٔذي  َمْألََفَنا  َو  ِبِه،  َنْأَنُس  الَّٔذي 

ُنوَّ ِمْنَها.  ُنِحبُّ الدُّ
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40- Birinin Ölüm Haberini Aldığı 
veya Ölümü Hatırladığı Zaman 

Okuduğu Dua

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve uzun 
arzulara karşı bize yet; doğru amelle arzularımızı kı-
salt ki, bir saatin ardından diğer saati tamamlamayı, 
bir günün ardından diğer günü yaşamayı, bir nefesin 
peşinden diğer nefesin gelmesini ve bir adımı diğer 
adımın izlemesini arzulamayalım. Bizi uzun arzula-
ra aldanmaktan, doğuracağı kötü sonuçlardan koru. 
Ölümü gözlerimizin önüne dik; onu anmamızı geçici 
bir durum kılma. Bizi, öyle salih bir amele muvaffak 
eyle ki, onunla sana dönüşte geç bile kaldığımızı an-
layalım; bir an önce sana kavuşmayı isteyelim; ölüm, 
sevdiğimiz dostumuz, özlediğimiz arkadaşımız ve 
kavuşmak istediğimiz yakınımız olsun.
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آِنْسَنا  َو  َزۤاِئًرا،  ِبِه  َفَأْسِعْدنَا  بَِنا،  َأْنَزلَْتُه  َو  َعَلْيَنا،  َأْوَرْدَتُه  َفِإَذۤا 
ِبِه َقاِدًما، َو َال ُتْشِقَنا ِبِضَياَفِتِه، َو َال ُتْخِزنَا ِبزَياَرِتِه، َواْجَعْلُه 
بَابًا ِمْن َأْبَواِب َمْغِفَرِتَك، َو ِمْفَتاًحا ِمْن َمَفأتيِح َرْحَمِتَك. َأِمْتَنا 
َغْيَر  َتۤاِئٔبَني  ُمْسَتْكِرٔهَني،  َغْيَر  َطۤاِئٔعَني  َضالَّٔني،  َغْيَر  ُمْهَتديَن 
يَن، َيا َضاِمَن َجَزۤاِء اْلُمْحِسٔنَني، َو ُمْسَتْصِلــــَح  َعأصَني َو َال ُمِصرّٔ

َعَمِل اْلُمْفِسٔديَن. 
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Ölümü bizim için mutluluk vesilesi kıl, ondan ür-
küp korkmayalım. Onu bizim için bedbahtlık ve zil-
let vesilesi kılma. Onu bizim için mağfiretine açılan 
bir kapı, rahmetine ulaştıran bir anahtar kıl. Bizi, 
doğru yoldan sapmayan hidayet ehli, gönüllü ola-
rak itaat edenler ve günah işlemeyen, günahlarında 
ısrar etmeyen tövbekârlar olarak öldür; ey iyilerin 
mükâfatını üstlenen ve kötülerin işlerini düzelten 
(yüce Allah)!
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٤١- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ْتِر َواْلَوَقاَيِة ِفى َطَلِب السِّ

ٍد َو آِلِه، َو َأْفِرْشين ِمَهاَد َكَراَمِتَك، َو َأْوِرْدٔني  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
دِّ  َمَشاِرَع َرْحَمِتَك، َو َأْحِلْلٔني ُبْحُبوَحَة َجنَِّتَك، َو َال َتُسْمٔني بِالرَّ
ٔني ِبَما اْجَتَرْحُت،  َعْنَك، َو َال َتْحِرْمٔني بِاْلَخْيَبِة ِمْنَك، َو َال ُتَقاصَّ
َو َال ُتَناِقْشٔني ِبَما اْكَتَسْبُت، َو َال ُتْبِرْز َمْكُتؤمي، َو َال َتْكِشْف 
َمْسُتؤري، َو َال َتْحِمْل َعٰلي ٔميَزاِن اْإلِْنَصاِف َعَمٔلي، َو َال ُتْعِلْن 
َعَليَّ  َنْشُرُه  َيكُوُن  َما  َعْنُهْم  َأْخِف  َخَبٔري،  اْلَمَإلِ  ُعُيوِن  َعٰلي 
َدَرَجٔتي  ْف  َشرِّ َشَناًرا.  ِعْنَدَك  ُيْلِحُقٔني  َما  َعْنُهْم  َواْطِو  َعاًرا، 
ِبِرْضَواِنَك، َو َأْكِمْل َكَراَمٔتي بُِغْفَراِنَك، َو َأْنِظْمٔني ٔفي َأْصَحاِب 
َفْوِج  ٔفي  َواْجَعْلٔني  اآلِمٔنَني،  َمَساِلِك  ٔفي  ْهٔني  َوجِّ َو  الَْئمِني، 
اِلٔحَني، آٔمَني َربَّ اْلَعاَلٔمنيَ. اْلَفۤاِئٔزيَن، َواْعُمْر ٔبي َمَجاِلَس الصَّ



Günah la rdan  Ko runma İ s t em i  (41)

381

41- Ayıpların Örtülmesi ve Günahlardan 
Korunma İstemiyle İlgili Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve say-
gınlık döşeğini benim için yay; (kana kana içebil-
mem için) rahmet pınarlarının kaynağına indir beni; 
cennetinin ortasında yer ver bana. Beni katından 
kovulmayla karşılaştırma; senden ümit kesme yok-
sunluğuna duçar etme; işlediklerimle kısas etme; 
kazandıklarım hususunda sorgulama. Gizlediğimi 
açığa çıkarma; örttüğümü açma; amelimi adalet te-
razisinde ölçme; halkın gözleri önünde hâlimi aşikâr 
etme; yayılması benim için utanç vesilesi olan şeyle-
ri onlardan sakla; katında beni rüsva edecek şeyleri 
onlardan gizle. Hoşnutluğunla derecemi yükselt; ba-
ğışlamanla saygınlığımı kâmil eyle. Beni sağdakile-
rin (Ashab'ül-Yemin) arasına kat; güvene kavuşanla-
rın yollarına yönelt; kurtuluşa erenler grubuna dahil 
eyle. Benimle salihlerin meclislerini şen eyle. Âmin, 
ya Rabb'el-âlemin.
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٤٢- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِعْنَد َخْتِم اْلُقْرآِن 
َألٕلُهمَّ ِإنََّك َأَعْنَتٔني َعٰلي َخْتِم ِكَتاِبَك الَّٔذي َأْنَزلَْتُه ُنوًرا، َو َجَعْلَتُه 
َحٔديٍث  ُكلِّ  َعٰلي  ْلَتُه  َفضَّ َو  َأَنَزلَْتُه،  ِكَتاٍب  ُكلِّ  َعٰلي  ُمَهْيِمًنا 
َقَصْصَتُه، َو ُفْرَقانًا َفَرْقَت ِبِه بَْيَن َحَالِلَك َو َحَراِمَك، َو ُقْرآنًا 
ْلَتُه لِِعَباِدَك َتْفٔصيًال،  َأْعَرْبَت ِبِه َعْن َشَرۤائِـــِع َأْحَكاِمَك، َو ِكَتابًا َفصَّ
ٍد َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آِلِه َتْنٔزيًال، َو  َو َوْحًيا َأْنَزلَْتُه َعٰلي نَِبيَِّك ُمَحمَّ
َالَلِة َواْلَجهاَلِة بِاتَِّباِعِه، َو ِشَفۤاًء  َجَعْلَتُه ُنوًرا نَْهَتٔدي ِمْن ُظَلِم الضَّ
َال  ِقْسٍط  ٔميَزاَن  َو  اْسِتَماِعِه،  ِإَلي  التَّْصٔديِق  بَِفْهِم  َأْنَصَت  ِلَمْن 
اِهٔديَن  َئحيُف َعِن اْلَحقِّ ِلَساُنُه، َو ُنوَر ُهدًي َال َيْطَفُأ َعِن الشَّ
ُبْرَهاُنُه، َو َعَلَم َنَجاٍة َال َيِضلُّ َمْن َأمَّ َقْصَد ُسنَِّتِه، َو َال َتَناُل 

َأْيِدي اْلَهَلَكاِت َمْن َتَعلََّق بُِعْرَوِة ِعْصَمِتِه. 
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42- Kur'an'ı Hatmettiğinde Okuduğu Dua

Allah'ım! Hiç kuşkusuz, ben senin yardımınla 
Kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. Sen onu, bir 
nur olarak indirdin; daha önce indirmiş olduğun 
kitapların koruyucusu/denetleyicisi, anlatmış ol-
duğun tüm sözlerin en üstünü kıldın. Onu, helâlini 
haramından ayıran Furkan, hükümlerini, yasalarını 
açıklayan Kur'an, kulların için ayetlerini açıkladığın 
Kitap ve peygamberin Muhammed'e –salâvatın ona ve 
Âline olsun– indirdiğin Vahiy olarak niteledin. Onu, 
dalalet ve cehalet karanlıklarında, uyanlarına yolu 
aydınlatan nur; doğrulama anlayışıyla dinleyenler 
için şifa; dili asla haktan sürçmeyen adalet ölçüsü; 
tanıklar için kanıtı sönmeyen hidayet nuru ve yo-
lunu izleyenleri sapmaya karşı koruyan, koruması 
altına girenleri helâk olmaktan kurtaran kurtuluş 
bayrağı kıldın.



Sah î f e - i  Seccâd iye

384

َجَواِسَي  َسهَّْلَت  َو  ِتَالَوِتِه،  َعٰلي  اْلَمُعوَنَة  َأَفْدَتَنا  َفِإْذ  َألٕلُهمَّ 
َن َيْرَعاُه َحقَّ ِرَعاَيِتِه، َو  َأْلِسَنِتَنا ِبُحْسِن ِعَباَرِتِه، َفاْجَعْلنا ِممَّ
َئديُن َلَك بِاْعِتَقاِد التَّْسٔليِم ِلُمْحَكِم آَياِتِه، َو َيْفَزُع ِإَلي اْإلِْقَراِر 

َبُمَتَشابِِهِه َو ُموَضَحاِت بَيَِّناِتِه. 

ٍد َصلَّي الـٕلُه َعَلْيِه َو آِلِه ُمْجَمًال، َو  َألٕلُهمَّ ِإنََّك َأْنَزلَْتُه َعٰلي نَِبيَِّك ُمَحمَّ
ْلَتَنا َعٰلي  ًرا، َو َفضَّ ْثَتَنا ِعْلَمُه ُمَفسَّ ًال، َو َورَّ َأْلَهْمَتُه ِعْلَم َعَجۤاِئِبِه ُمَكمَّ
ْيَتَنا َعَلْيِه لَِتْرَفَعَنا َفْوَق َمْن َلْم ُيِطْق َحْمَلُه.  َمْن َجِهَل ِعْلَمُه، َوَقوَّ

ْفَتَنا ِبَرْحَمِتَك َشَرَفُه  َألٕلُهمَّ َفَكَما َجَعْلَت ُقُلوبََنا َلُه َحَمَلًة، َو َعرَّ
اِن َلُه،  ٍد اْلَخٔطيِب ِبِه، َو َعٰلي آِلِه اْلُخزَّ َو َفْضَلُه، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
كُّ  ْن َيْعَتِرُف ِبَأنَُّه ِمْن ِعْنِدَك، َحٕتي َال ُيَعاِرَضَنا الشَّ َواْجَعْلَنا ِممَّ

ْيُغ َعْن َقْصِد َطٔريِقِه.  ٔفي َتْصٔديِقِه، َو َال َيْخَتِلَجَنا الزَّ

ْن َيْعَتِصُم ِبَحْبِلِه، َو  ٍد َو آِلِه، َواْجَعْلَنا ِممَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َيْأٔوي ِمَن اْلُمَتَشابَِهاِت ِإٰلي ِحْرِز َمْعِقِلِه، َو َيْسُكُن ٔفي ِظلِّ َجَناِحِه،
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Allah'ım! Onu tilâvet etmekte bize yardım ettiğin, 
güzel ibarelerini söyleyebilmek için dilimizin dü-
ğümlerini çözdüğün gibi, bizi ona hakkıyla riayet 
eden, muhkem ayetlerine teslimiyet inancıyla onu 
din edinen, açık ayetlerle açıklanması gereken müte-
şabih ayetleri ikrar ve kabul edenlerden kıl.

Allah'ım! Sen onu mücmel (kapalı) olarak peygam-
berin Muhammed'e –Allah ona ve Âline salât etsin– indir-
din; acayibinin (hayret edilecek şeylerinin) bilgisini 
tastamam ona ilham ettin; tefsirinin bilgisini miras 
olarak bize (Ehl-i Beyt) verdin; böylece bizi, onun 
bilgisine cahil olanlardan üstün kıldın ve bize onu 
taşıma gücünü vererek taşımaya güç yetiremeyenle-
rin üstüne çıkardın.

Allah'ım! Kalplerimizi onun taşıyıcıları kıldığın, rah-
metinle bizi onun yüceliği ve üstünlüğüyle tanıştırdı-
ğın gibi, onunla (insanlara) hitap eden Muhammed'e 
ve onun bekçileri olan Âline salât eyle ve bizleri, 
onun senin katından olduğunu itiraf edenlerden et 
ki, onu doğrulamakta kuşkuyla karşılaşmayalım, 
onun doğru yolundan sapmayalım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi onun 
(Kur'an'ın) ipine sarılanlardan, müteşabih ayetlerin-
den sağlam kalesine (muhkem ayetlerine) sığınanlar-
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َو َيْهَتٔدي ِبَضْوِء َصَباِحِه، َو َيْقَتٔدي بَِتَبلُِّج ِإْسَفاِرِه، َو َيْسَتْصِبـــُح 
ِبِمْصَباِحِه، َو َال َيْلَتِمُس اْلُهٰدي ٔفي َغْيِرِه. 

َالَلِة َعَلْيَك، َو َأْنَهْجَت  ًدا َعَلًما لِلدَّ َألٕلُهمَّ َو َكَما َنَصْبَت ِبِه ُمَحمَّ
ٍد َو آِلِه، َواْجَعِل اْلُقْرآَن  َضۤا ِإلَْيَك، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ ِبآِلِه ُسُبَل الرِّ
َؤسيَلًة لََنۤا ِإٰلي َأْشَرِف َمَناِزِل اْلَكَراَمِة، َو ُسلًَّما نَْعُرُج ٔفيِه ِإٰلي 
َالَمِة، َو َسَبًبا ُنْجٰزي ِبِه النََّجاَة ٔفي َعْرَصِة اْلِقَياَمِة، َو  َمَحلِّ السَّ

َذٔريَعًة نَْقَدُم بَِها َعٰلي نَٔعيِم َداِر اْلُمَقاَمِة. 

ِثْقَل  َعنَّا  بِاْلُقْرآِن  َواْحُطْط  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
اْألَْوَزاِر، َو َهْب لََنا ُحْسَن َشَمۤاِئِل اْألَْبَراِر، َواْقُف بَِنا آَثاَر الَّٔذيَن 
َقاُموا َلَك ِبِه آنَۤاَء اللَّْيِل َو َأْطَراَف النََّهاِر، َحٕتي ُتَطهَِّرنَا ِمْن ُكلِّ 
َدْنٍس بَِتْطٔهِريِه، َو َتْقُفَو بَِنا آَثاَر الَّٔذيَن اْسَتَضۤاُءوا بُِنوِرِه، َو َلْم 

ُيْلِهِهُم اْألََمُل َعِن اْلَعَمِل َفَيْقَطَعُهْم ِبُخَدِع ُغُروِرِه. 

ُظَلِم  ٔفي  لََنا  اْلُقْرآَن  َواْجَعِل  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
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dan, kanadının gölgesinde oturanlardan, sabahının 
aydınlığıyla yolu bulanlardan, ışığının parıldaması-
na uyanlardan, lambasıyla aydınlananlardan ve hi-
dayeti ondan başkasında aramayanlardan eyle.

Allah'ım! İnsanları sana doğru yöneltmek için Kur'an 
vasıtasıyla Muhammed'i bir bayrak olarak diktiğin, 
Âline (Ehl-i Beytine) de sana götüren hoşnutluk yol-
larını bildirdiğin gibi, Muhammed ve Âline salât 
eyle ve Kur'an'ı bizler için saygınlık menzillerinin 
en şereflisine ulaşma vesilesi, selâmet mahalline 
yükselme merdiveni, kıyamet sahnesinde kurtuluş 
sebebi ve ebediyet yurdunun nimetlerine kavuşma 
aracı kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an 
vasıtasıyla günahların ağırlığını üzerimizden indir; 
iyilerin güzel huylarını bize ver; bizi gece saatlerinde 
ve gündüzün uçlarında senin rızanı kazanmak için 
onu (Kur'an'ı) ayakta tutanları izlemeye muvaffak 
eyle. Böylece bizi, onun temizlemesiyle tüm pislik-
lerden temizle; nuruyla aydınlanan ve arzulara ka-
pılmayarak amelden geri kalmayanlardan eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve gecele-
rin karanlıklarında Kur'an'ı bize munis kıl. Onunla
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ْيَطاِن َو َخَطَراِت اْلَوَساِوِس  اللََّيألي ُموِنًسا، َو ِمْن َنَزَغاِت الشَّ
َحاِرًسا، َو ألَِْقَداِمَنا َعْن نَْقِلَهۤا ِإَلي اْلَمَعأصي َحاِبًسا، َو ألَِْلِسَنِتَنا 
َعِن اْلَخْوِض ِفي الَْباِطِل ِمْن َغْيِر َما آَفٍة ُمْخِرًسا، َو ِلَجَواِرِحَنا 
َعِن اْقِتَراِف اآلَثاِم َزاِجًرا، َو ِلَما َطَوِت اْلَغْفَلُة َعنَّا ِمْن َتَصفُِّح 
اْإلِْعِتَباِر نَاِشًرا، َحٕتي ُتوِصَل ِإٰلي ُقُلوبَِنا َفْهَم َعَجۤاِئِبِه، َو َزَواِجَر 
َواِسي َعٰلي َصَالبَِتَها َعِن اْحِتَماِلِه.  َأْمَثاِلِه الَّٔتي َضُعَفِت اْلِجَباُل الرَّ

ٍد َو آِلِه، َو َأِدْم بِاْلُقْرآِن َصَالَح َظاِهِرنَا،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِة َضَمۤاِئِرنَا، َواْغِسْل  َواْحُجْب ِبِه َخَطَراِت اْلَوَساِوِس َعْن ِصحَّ
ِبِه َدَرَن ُقُلوبَِنا، َو َعَالِۤئَق َأْوَزاِرنَا، َواْجَمْع ِبِه ُمْنَتَشَر ُأُموِرنَا، 
َواْرِو ِبِه ٔفي َمْوِقِف اْلَعْرِض َعَلْيَك َظَمَأ َهَواِجِرنَا، َواْكُسَنا ِبِه 

ُحَلَل اْألََماِن َيْوَم اْلَفَزِع اْألَْكَبِر ٔفي ُنُشوِرنَا. 

ٍد َو آِلِه، َواْجُبْر بِاْلُقْرآِن َخلََّتَنا ِمْن َعَدِم  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
اْإلِْمَالِق، َو ُسْق ِإلَْيَنا ِبِه َرَغَد اْلَعْيِش َو ِخْصَب َسَعِة اْألَْرَزاِق، َو 
َرۤاِئَب اْلَمْذُموَمَة َو َمَداِنَي اْألَْخَالِق، َواْعِصْمَنا ِبِه ِمْن َجنِّْبَنا ِبِه الضَّ
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bizi, Şeytan'ın dürtmelerinden, vesveselerin itme-
lerinden koru; adımlarımızın günahlara doğru atıl-
masına, dilimizin batıla dalmasına, uzuvlarımızın 
günah işlemesine engel ol ve gafletin dürdüğü ibret 
sayfalarını aç. Böylece bizi, onun sarp ve köklü dağ-
ların bile taşıyamadıkları acayibini (ilginç gerçekleri-
ni) ve (insanları kötülüklerden) menedici kıssalarını 
anlamaya muvaffak eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an'la 
dışımızın iyi görünümünü sürekli kıl; vesveselerin 
içimizin sağlığını bozmasına engel ol; kalplerimizin 
kirini ve günahlara bağlılığımızı gider; dağınık iş-
lerimizi bir araya topla; her şeyin sana sunulduğu 
mahşerde, günün en sıcak saatlerinin susuzluğunu 
bizden gider ve büyük korku (kıyamet) günü kabir-
lerden çıkarıldığımız zaman güven elbiselerini bize 
giydir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an'la 
yoksulluğumuzu gider; rızkımızı bol et ve bizleri re-
faha kavuştur. Onunla bizleri kınanmış huylardan 
ve kötü ahlâktan kaçındır; küfrün derin kuyusun-
dan ve nifaka yol açan şeylerden koru ki, kıyamette
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ِة اْلُكْفِر َو َدَواِعي النَِّفاِق، َحٕتي َيُكوَن لََنا ِفي اْلِقَياَمِة ِإٰلي  ُهوَّ
ي  ْنَيا َعْن ُسْخِطَك َو َتَعدّٔ ِرْضَواِنَك َو ِجَناِنَك َقۤاِئًدا، َو لََنا ِفي الدُّ
ُحُدوِدَك َذۤاِئًدا، َو ِلَما ِعْنَدَك بَِتْحٔليِل َحَالِلِه َو َتْحٔرِمي َحَراِمِه َشاِهًدا. 

ْن بِاْلُقْرآِن ِعْنَد اْلَمْوِت  ٍد َو آِلِه، َو َهوِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َتَراُدَف  َو  اْألَٔنِني،  َجْهَد  َو  َياِق،  السِّ َكْرَب  َأْنُفِسَنا  َعٰلي 
اْلَحَشاِرِج ﴿ ِإَذا بََلَغِتِإَذا بََلَغِت -النُُّفوُس- التََّراِقَي َو ٔقيَل َمْن َراٍقالتََّراِقَي َو ٔقيَل َمْن َراٍق﴾ 
َرَماَها  َو  اْلُغُيوِب،  ُحُجِب  ِمْن  لَِقْبِضَها  اْلَمْوِت  َمَلُك  َتَجلَّي  َو 
ِمْن  لََها  َداَف  َو  اْلِفَراِق،  َوْحَشِة  ِبَأْسُهِم  اْلَمَناَيا  َقْوِس  َعْن 
ُذَعاِف اْلَمْوِت َكْأًسا َمْسُموَمَة اْلَمَذاِق، َو َدنَا ِمنَّۤا ِإَلي اآلِخَرِة 
َو  اْألَْعَناِق،  ِفي  َقَالِۤئَد  اْألَْعَماُل  َصاَرِت  َو  َواْنِطَالٌق،  َرٔحيٌل 

َكاَنِت اْلُقُبوُر ِهَي اْلَمَأٰوي ِإٰلي ٔميَقاِت َيْوِم التََّالِق. 

ٍد َو آِلِه، َو بَاِرْك لََنا ٔفي ُحُلوِل َداِر الِْبَلي،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو ُطوِل اْلُمَقاَمِة بَْيَن َأْطَباِق الثَّٰري، َواْجَعِل اْلُقُبوَر بَْعَد ِفَراِق 
ْنَيا َخْيَر َمَناِزلَِنا، َواْفَسْح لََنا ِبَرْحَمِتَك ٔفي ٔضيِق َمَالِحِدنَا،  الدُّ
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bizleri senin hoşnutluğuna ve cennetlerine götürsün; 
dünyada gazabından ve sınırlarını aşmaktan koru-
sun ve katındaki helâlleri helâl, haramları haram ka-
bul ettiğimize tanık olsun.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve  ölüm 
vaktinde, canlar "köprücük kemiğine dayandığı ve 
'kimdir kurtarıcı?' dendiği" (Kıyamet, 26-27); ölüm me-
leği, canları almak için gayb perdelerinin arkasından 
çıkıp, ölüm yayından ayrılık oklarını fırlattığı; canla-
ra, tatmaları için, anında öldüren ölüm zehrinden bir 
kadeh sunduğu; ahirete göçmemiz yaklaşıp, amel-
lerimiz boyunlarımıza bağlandığı ve buluşma günü 
gelip çatıncaya kadar kabirlere sığınmaktan başka 
çare kalmadığı zaman Kur'an'la, can verme üzüntü-
sünü, inleme zorluğunu ve can çekişme hırıldamala-
rını bizlere kolaylaştır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve yıpran-
ma evine (kabre) girişimizi ve toprak katmanları ara-
sında uzun süre kalışımızı bize kutlu eyle. Dünyadan 
ayrıldıktan sonra, kabirleri, konaklayacağımız yerle-
rin en iyisi kıl; rahmetinle kabirlerimizin dar oyu-
ğunda yerimizi geniş et ve helâk edici günahlarımız
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َواْرَحْم  آَثاِمَنا،  ِبُموبَِقاِت  اْلِقَياَمِة  َحاِضِر  ٔفي  َتْفَضْحَنا  َال  َو 
بِاْلُقَرآِن ٔفي َمْوِقِف اْلَعْرِض َعَلْيَك ُذلَّ َمَقاِمَنا، َو َثبِّْت ِبِه ِعْنَد 
ْر  اْضِطَراِب ِجْسِر َجَهنََّم َيْوَم اْلَمَجاِز َعَلْيَها َزَلَل َأْقَداِمَنا، َو َنوِّ
َيْوَم  َكْرٍب  ُكلِّ  ِمْن  ِبِه  َنا  َنجِّ َو  ُقُبوِرنَا،  ُسَدَف  الَْبْعِث  َقْبَل  ِبِه 
َيْوَم  ُوُجوَهَنا  بَيِّْض  َو  امَِّة،  الطَّ َيْوِم  َأْهَواِل  َشَدۤاِئِد  َو  اْلِقَياَمِة، 
َلَمِة ٔفي َيْوِم اْلَحْسَرِة َوالنََّداَمِة، َواْجَعْل لََنا ٔفي  َتْسَودُّ ُوجُوُه الظَّ

ا، َو َال َتْجَعِل اْلَحَياَة َعَلْيَنا َنَكًدا.  ُصُدوِر اْلُمْؤِمٔنَني ُودًّ

ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َكَما بَلََّغ ِرَسالََتَك، َو  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َصَدَع ِبَأْمِرَك، َو َنَصَح لِِعَباِدَك. 

َألٕلُهمَّ اْجَعْل نَِبيََّنا َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو َعٰلي آِلِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْقَرَب 
النَِّبئَّني ِمْنَك َمْجِلًسا، َو َأْمَكَنُهْم ِمْنَك َشَفاَعًة، َو َأَجلَُّهْم ِعْنَدَك 

ا، َو َأْوَجَهُهْم ِعْنَدَك َجاًها.  َقْدرًَ

ْم ْف بُْنَياَنُه، َو َعظِّ ٍد، َو َشرِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
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sebebiyle kıyametteki kalabalığın önünde bizi rüsva 
etme. Her şeyin sana sunulduğu gün, Kur'an hürme-
tine yerimizin horluğuna acı; cehennem köprüsünün 
üzerinden geçerken köprü sallandığında, sürçmeye 
karşı ayaklarımızı sabit kıl; tekrar dirilmeden önce 
kabirlerimizin karanlığını aydınlığa dönüştür; bizleri 
kıyamet gününün üzüntülerinden, felâket gününün 
şiddetli korkularından kurtar; pişmanlık ve üzüntü 
gününde zalimlerin yüzleri karardığı zaman bizim 
yüzümüzü ağart; inananların gönüllerinde bizim 
için bir sevgi oluştur ve yaşamı bizlere zorlaştırma.

Allah'ım! Kulun ve resulün Muhammed, senin elçili-
ğini ilettiği, emrini haykırdığı ve kullarına öğüt ver-
diği gibi, sen de ona salât eyle.

Allah'ım! Kıyamet günü peygamberlerin içinde bi-
zim Peygamberimizi –salâvatın ona ve Âline olsun– mev-
kice sana en yakın olan, en çok şefaat etme hakkına 
sahip bulunan, katında en kadri yüce ve nezdinde en 
çok sayılan peygamber kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle 
ve kurucusu olduğu dini yücelt; kanıtını (Kur'an'ı)
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َو  َؤسيَلَتُه،  ْب  َقرِّ َو  َشَفاَعَتُه،  َتَقبَّْل  َو  ٔميَزاَنُه،  ثَــقِّْل  َو  ُبْرَهاَنُه، 
بَـــيِّْض َوْجَهُه، َو َأِتمَّ ُنوَرُه، َواْرَفْع َدَرَجَتُه، َو َأْحِيَنا َعٰلي ُسنَِّتِه، 
َسٔبيَلُه،  بَِنا  َواْسُلْك  ِمْنَهاَجُه،  بَِنا  ُخْذ  َو  ِملَِّتِه،  َعٰلي  َتَوفََّنا  َو 
َأْوِرْدنَا  َو  ُزْمَرِتِه،  ٔفي  َواْحُشْرنَا  َطاَعِتِه،  َأْهِل  ِمْن  َواْجَعْلَنا 

َحْوَضُه، َواْسِقَنا ِبَكْأِسِه. 

َما  َأْفَضَل  بَِهۤا  ُتَبلُِّغُه  َصَالًة  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  الـٕلُهمَّ  َصلِّ  َو 
َيْأُمُل ِمْن َخْيِرَك َو َفْضِلَك َو َكَراَمِتَك، ِإنََّك ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة 

َو َفْضٍل َكٔريـٍم. 

َألٕلُهمَّ اْجِزِه ِبَما بَلََّغ ِمْن ِرَساَالِتَك، َو َإٔدي ِمْن آَياِتَك، َو َنَصَح 
ِمْن  َأَحًدا  َجَزْيَت  َما  َأْفَضَل  َسٔبيِلَك،  ٔفي  َجاَهَد  َو  لِِعَباِدَك، 
َالُم  ٔبـَني، َو َأْنِبَيۤاِئَك اْلُمْرَسٔلـَني اْلُمْصَطَفْيَن، َوالسَّ َمَالِۤئَكِتَك اْلُمَقرَّ

اِهٔريَن َو َرْحَمُة الـٕلِه َو َبَرَكاُتُه. ئِّبَني الطَّ َعَلْيه َو َعٰلي آِلِه الطَّ
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ulula; terazisini ağır et; şefaatini kabul buyur; katın-
daki itibarını artır; yüzünü ak et; nurunu tamamla ve 
derecesini yükselt. Bizleri de onun sünneti üzere ya-
şat; dini üzere öldür; apaçık yoluna sevk edip izinde 
yürüt; ona itaat edenlerden kıl; grubunun içerisinde 
haşreyle; havuzunun başında ona konak et ve kade-
hiyle kana kana ondan bize içir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki 
onu; lütuf, kerem ve ihsanından umduğu en üstün 
makama ulaştırsın. Kuşkusuz sen, geniş rahmet ve 
büyük lütuf sahibisin.

Allah'ım! Mesajlarını iletmesinin, ayetlerini ulaştır-
masının, kullarına öğüt vermesinin, yolunda cihat 
etmesinin karşısında, mukarrep meleklerine ve se-
çilmiş mürsel peygamberlerine verdiğin en üstün 
mükâfatı ona ver. Ve selâm ve Allah'ın rahmet ve be-
reketleri, ona ve onun tertemiz Âline olsun.
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٤٣- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِإَذا َنَظَر ِإَلى اْلِهَالِل

ُد ٔفي َمَناِزِل التَّْقٔديِر،  ٔريُع، اْلُمَتَردِّ ۤاِئُب السَّ َأيَُّها اْلَخْلُق اْلُمٔطيُع الدَّ
َلَم، َو َأْوَضَح  َر ِبَك الظُّ ُف ٔفي َفَلِك التَّْدٔبِري. آَمْنُت ِبَمْن َنوَّ اْلُمَتَصرِّ
ِبَك الُْبَهَم، َو َجَعَلَك آَيًة ِمْن آَياِت ُمْلِكِه، َو َعَالمًة ِمْن َعَالَماِت 
ُلوِع َواْألُُفوِل، َواْإلِنَاَرِة  َياَدِة َوالنُّْقَصاِن، َوالطُّ ُسْلَطاِنِه، َواْمَتَهَنَك بِالزِّ
َواْلُكُسوِف، ٔفي ُكلِّ ٰذِلَك َأْنَت َلُه ُمٔطيٌع، َو ِإٰلي ِإَراَدِتِه َسٔريٌع. 

ٔفي  َصَنَع  َما  َأْلَطَف  َو  َأْمِرَك،  ٔفي  َدبََّر  َما  َأْعَجَب  َمۤا  ُسْبَحاَنُه 
َشْأِنَك! َجَعَلَك ِمْفَتاَح َشْهٍر َحاِدٍث ألَِْمٍر َحاِدٍث.

َو  ٔري  ُمَقدِّ َو  َخالَِقَك،  َو  َخالِٔقي  َو  َربََّك،  َو  َربّٔي  الـٕلَه  َفَأْسَأُل 
ٍد َو آِله، َرَك، َأْن ُيَصلَِّي َعٰلي ُمَحمَّ ٔري َو ُمَصوِّ َرَك، َو ُمَصوِّ ُمَقدِّ
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43- Hilâle Baktığı Zaman Okuduğu Dua

Ey belirlenen yörüngelerde hızla dolaşan itaatkâr 
yaratık! Ben, seninle karanlıkları aydınlatan; belir-
sizleri açığa çıkaran; seni mülkünün ayetlerinden bir 
ayet, saltanatının alâmetlerinden bir alâmet kılan ve 
büyüyüp küçülmen, doğup batman, aydınlanıp ka-
rarman ile seni hizmete alan kimseye inanmış, iman 
etmişim. Tüm bu durumlarda sen ona itaat etmekte, 
onun iradesine teslim olmaktasın.

Her eksiklikten münezzehtir O! Seninle ilgili yöne-
timi ne kadar ilginç, hakkında öngördüğü düzen ne 
kadar incedir! O, seni yeni bir iş için yeni bir ayın 
anahtarı kılmıştır. 

Beni ve seni yaratan, beni ve seni yöneten, bana ve 
sana şekil veren Rabbim ve Rabbin Allah'tan isti-
yorum ki, Muhammed ve Âline salât etsin ve seni,



Sah î f e - i  Seccâd iye

398

َو َأْن َيْجَعَلَك ِهَالَل َبَرَكٍة َال َتْمَحُقَها اْألَيَّاُم، َو َطَهاَرٍة َال ُتَدنُِّسَها 
يَِّئاِت، ِهَالَل  اآلَثاُم، ِهَالَل َأْمٍن ِمَن اآلَفاِت، َو َسَالَمٍة ِمَن السَّ
َسْعٍد َال َنْحَس ٔفيِه، َو ُيْمٍن َال َنَكَد َمَعُه، َو ُيْسٍر َال ُيَماِزُجُه 
َو  نِْعَمٍة  َو  ٔإميَاٍن،  َو  َأْمٍن  ِهَالَل   ، َشرٌّ َيُشوُبُه  َال  َخْيٍر  َو  ُعْسٌر، 

ِإْحَساٍن، َو َسَالَمٍة َو ِإْسَالٍم. 

ٍد َو آِلِه، َواْجَعْلَنا ِمْن َأْرٰضي َمْن َطَلَع  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َعَلْيِه، َو َأْزٰكي َمْن َنَظَر ِإلَْيِه، َو َأْسَعَد َمْن َتَعبََّد َلَك ٔفيِه، َو َوفِّْقَنا 
ٔفيِه لِلتَّْوَبِة، َواْعِصْمَنا ٔفيِه ِمَن اْلَحْوَبِة، َواْحَفْظَنا ٔفيِه ِمْن ُمَباَشَرِة 
ُجَنَن  ٔفيِه  َألِْبْسَنا  َو  نِْعَمِتَك،  ُشْكَر  ٔفيِه  َأْوِزْعَنا  َو  َمْعِصَيِتَك، 
اْلَعاِفَيِة، َو َأْتِمْم َعَلْيَنا بِاْسِتْكَماِل َطاَعِتَك ٔفيِه اْلِمنََّة، ِإنََّك اْلَمنَّاُن 
اِهٔريَن. الطَّ ئِّبَني  الطَّ آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  الـٕلُه  َصلَّي  َو  اْلَحٔميُد، 
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günlerin etkisizleştiremeyeceği kutluluk, günahların 
kirletemeyeceği temizlik hilâli; afetlerden güvende 
olma, kötülüklere bulaşmama hilâli; içinde uğur-
suzluk olmayan mutluluk, beraberinde zahmet ge-
tirmeyen bolluk, zorlukla karışmamış kolaylık, şerre 
bulaşmamış hayır hilâli; emniyet ve iman, nimet ve 
ihsan, selâmet ve İslâm hilâli kılsın.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizle-
ri, üzerlerine hilâl doğan en hoşnut, hilâle bakan en 
temiz ve bu ayda sana kulluk sunan en mutlu kim-
selerden kıl. Bu ayda bizleri tövbeye muvaffak et; 
günahtan ve emirlerine karşı gelmekten koru; nimet-
lerine şükretmeye alıştır; bağışıklık kalkanlarıyla do-
nat ve kâmil bir şekilde sana itaat etmeye muvaffak 
ederek nimetlerini bizlere tamamla. Hiç kuşkusuz, 
sen büyük nimetler sahibisin, övgüye lâyıksın. Allah, 
Muhammed'e ve onun tertemiz Âline salât etsin.
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٤٤- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِإَذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن 

لَِنُكوَن  َأْهِلِه،  ِمْن  َجَعَلَنا  َو  ِلَحْمِدِه،  َهَدانَا  الَّٔذي  لِـٕلِه  اَْلَحمُد 
اِكٔريَن، َو لَِيْجِزَيَنا َعٰلي ٰذِلَك َجَزۤاَء اْلُمْحِسٔنـَني.  ِإلِْحَساِنِه ِمَن الشَّ

َنا ِبِملَِّتِه، َو َسبََّلَنا ٔفي  َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َحَبانَا ِبٔديِنِه، َواْخَتصَّ
ُسُبِل ِإْحَساِنِه، لَِنْسُلَكَها ِبَمنِِّه ِإٰلي ِرْضَواِنِه، َحْمًدا َيَتَقبَُّلُه ِمنَّا، 

َو َيْرٰضي ِبِه َعنَّا. 

ُبِل َشْهَرُه، َشْهَر َرَمَضاَن،  َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َجَعَل ِمْن ِتْلَك السُّ
ُهوِر، َو َشْهَر التَّْمٔحيِص،  َياِم، َو َشْهَر اْإلِْسَالِم، َو َشْهَر الطَّ َشْهَر الصِّ
َو َشْهَر اْلِقَياِم ﴿ الَّٔذي ُأْنِزَل ٔفيِه اْلُقْرآُن ُهدًي لِلنَّاِس َو بَيَِّناٍت الَّٔذي ُأْنِزَل ٔفيِه اْلُقْرآُن ُهدًي لِلنَّاِس َو بَيَِّناٍت 

ِمَن اْلُهٰدي َواْلُفْرَقاِنِمَن اْلُهٰدي َواْلُفْرَقاِن﴾.
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44- Ramazan Ayı Girdiğinde 
Okuduğu Dua

Hamd Allah'a ki, kendisine hamdetmenin yolunu 
bize gösterdi ve bizi hamd ehlinden kıldı ki, ihsanı-
na şükredenlerden olup iyilik yapanların mükâfatını 
alalım.

Hamd Allah'a ki, bize dinini armağan etti, şeriatıy-
la bize lütufta bulundu ve ihsan yollarını bize tanıttı 
ki, nimetiyle o yolları katederek rızvanına ulaşalım. 
Öyle bir hamd ki, bizden kabul buyursun ve onunla 
bizden hoşnut olsun.

Ve hamd Allah'a ki, oruç ayı, İslâm ayı, temizlenme 
ayı, arınma ayı ve kıyam ayı olan ramazan ayını bu 
yollardan biri kıldı; "insanlar için hidayet kaynağı 
olan, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık 
delillerini içeren Kur'an'ı bu ayda indirdi" (Bakara, 185). 
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ُهوِر، ِبَما َجَعَل َلُه ِمَن اْلُحُرَماِت  َفَأبَاَن َفٔضيَلَتُه َعٰلي َسۤاِئِر الشُّ
َم ٔفيِه َمۤا َأَحلَّ ٔفي َغْيِرِه  اْلَمْوُفوَرِة، َواْلَفَضۤاِئِل اْلَمْشُهوَرِة، َفَحرَّ
ِإْعَظاًما، َو َحَجَر ٔفيِه اْلَمَطاِعَم َواْلَمَشاِرَب ِإْكَراًما، َو َجَعَل َلُه 
َر  َم َقْبَلُه، َو َال َيْقَبُل َأْن ُيَؤخَّ َوْقًتا بَيًِّنا، َال ُئجيُز َجلَّ َو َعزَّ َأْن ُيَقدَّ
َل لَْيَلًة َواِحَدًة ِمْن لََيالِيِه َعٰلي لََياِلي َأْلِف َشْهٍر، َو  َعْنُه. ُثمَّ َفضَّ
وُح ٔفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن  ُل اْلَمَالِۤئَكُة َوالرُّ وُح ٔفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن َتَنزَّ ُل اْلَمَالِۤئَكُة َوالرُّ اَها لَْيَلَة اْلَقْدِر ﴿ َتَنزَّ َسمَّ
ُكلِّ َأْمٍرُكلِّ َأْمٍر﴾ َسَالٌم َدۤاِئُم الَْبَرَكِة ِإٰلي ُطُلوِع اْلَفْجِر َعٰلي َمْن َيَشۤاُء 

ِمْن ِعَباِدِه ِبَمۤا َأْحَكَم ِمْن َقَضۤاِئِه. 
ٍد َو آِلِه، َو َأْلِهْمَنا َمْعِرَفَة َفْضِلِه، َو ِإْجَالَل  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ا َحَظْرَت ٔفيِه، َو َأِعنَّا َعٰلي ِصَياِمِه ِبَكفِّ  ُحْرَمِتِه، َوالتََّحفَُّظ ِممَّ
اْلَجَواِرِح َعْن َمَعأصيَك، َواْسِتْعَمالَِها ٔفيِه ِبَما ُيْرٔضيَك، َحٕتي َال 
َو  لَْهٍو،  ِإٰلي  ِبَأْبَصاِرنَۤا  ُنْسِرَع  َال  َو  لَْغٍو،  ِإٰلي  ِبَأْسَماِعَنۤا  ُنْصِغَي 
َحٕتي َال نَْبُسَط َأْيِدَيَنۤا ِإٰلي َمْحُظوٍر، َو َال َنْخُطَو ِبَأْقَداِمَنۤا ِإٰلي 
َتْنِطَق  َال  َو  َأْحَلْلَت،  َمۤا  ِإالَّ  ُبُطونَُنۤا  َتِعَي  َال  َحٕتي  َو  َمْحُجوٍر، 
َأْلِسَنُتَنۤا ِإالَّ ِبَما َمثَّْلَت، َو َال نََتَكلََّف ِإالَّ َما ُيْدٔني ِمْن َثَواِبَك، َو
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Ona tanıdığı ayrıcalıklar ve faziletlerle, diğer ayla-
ra olan üstünlüğünü ortaya çıkardı; büyüklüğünü 
bildirmek için, diğer aylarda helâl ettiğini bu ayda 
yasakladı; ona belli bir vakit belirleyerek, ondan öne 
geçirilmesine veya sonraya bırakılmasına müsaade 
etmedi; sonra da, gecelerinden belli bir geceyi bin 
aydan üstün kıldı ve onu Kadir Gecesi olarak adlan-
dırdı. "O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh, 
her iş için inerler." (Kadir, 4) Esenliktir o gece; fecr do-
ğuncaya kadar, sağlam kazası gereği kullarından di-
lediği için bereketi devam eder.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu ayın 
değerini bilip saygısını gözetmeyi, bu ayda yasakladı-
ğın şeylerden kaçınmayı bize ilham et. Uzuvlarımızı 
günahlardan koruyup seni hoşnut eden şeylerde 
işleterek, bizi bu ayda oruç tutmaya muvaffak et. 
Öyle olsun ki, kulaklarımızla boş şeyler dinleme-
yelim; gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim, ellerimizi 
sakıncalı bir şeye uzatmayalım; ayaklarımızı hara-
ma açtırmayalım; karnımıza, helâl ettiğinden baş-
kası girmesin; dilimiz, senin anlattığından başkasını 
konuşmasın; bizi sevabına yaklaştıracak amelden 
başkası için zahmete düşmeyelim; azabından koru-
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َال نََتَعاٰطي ِإالَّ الَّٔذي َئقي ِمْن ِعَقاِبَك، ُثمَّ َخلِّْص ٰذِلَك ُكلَُّه ِمْن 
ِرَيۤاِء اْلُمَرۤأئَني، َو ُسْمَعِة اْلُمْسِمٔعَني، َال ُنْشِرُك ٔفيِه َأَحًدا ُدوَنَك، َو 

َال نَْبَتٔغي ٔفيِه ُمَراًدا ِسَواَك. 

َلَواِت  ٍد َو آِلِه، َو ِقْفَنا ٔفيِه َعٰلي َمَوأقيِت الصَّ أَلٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْدَت، َو ُفُروِضَها الَّٔتي َفَرْضَت، َو َوَظۤاِئِفَها  اْلَخْمِس ِبُحُدوِدَها الَّٔتي َحدَّ
، َو أَْنِزلَْنا ٔفيَها َمْنِزَلَة اْلُمٔصئبنيَ  ْفَت، َو َأْوَقاِتَها الَّٔتي َوقَّتَّ الَّٔتي َوظَّ
يَن لََها ٔفي َأْوَقاِتَها َعٰلي َما َسنَُّه  ِلَمَناِزلَِها، اْلَحاِفٔظَني ألَِْرَكانَِها، اْلُمَؤدّٔ
َعْبُدَك َو َرُسوُلَك َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آِلِه ٔفي ُرُكوِعَها َو ُسُجوِدَها، َو 
ُهوِر َو َأْسَبِغِه، َو أَْبَيِن اْلُخُشوِع َو أَْبَلِغِه.  َجٔميِع َفَواِضِلَها َعٰلي أََتمِّ الطَّ

نََتَعاَهَد  َأْن  َو  َلِة،  َوالصِّ بِالِْبرِّ  َأْرَحاَمَنا  َنِصَل  ألَِْن  ٔفيِه  َوفِّْقَنا  َو 
ٔجَريانََنا بِاْإلِْفَضاِل َواْلَعِطيَِّة، َو َأْن ُنَخلَِّص َأْمَوالََنا ِمَن التَِّبَعاِت، 
َكَواِت، َو َأْن ُنَراِجَع َمْن َهاَجَرنَا، َو َأْن  َو َأْن ُنَطهَِّرَها ِبِإْخَراِج الزَّ
نُْنِصَف َمْن َظَلَمَنا، َو َأْن ُنَساِلَم َمْن َعاَدانَا، َحاَشا َمْن ُعوِدَي ٔفيَك 
َو َلَك، َفِإنَُّه اْلَعُدوُّ الَّٔذي َال ُنَوأليِه، َواْلِحْزُب الَّٔذي َال ُنَصأفيِه، َو َأْن  
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yacak amelden başkasını yerine getirmeyelim. Sonra 
da bütün bunları, riyakârların gösterişinden ve ün 
tutkunlarının ün hevesinden arındır ki, işlerimizi 
yalnızca senin için yapalım; senden başka bir ama-
cımız olmasın.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi bu 
ayda, çizdiğin sınırlarıyla, koyduğun farzlarıyla, koş-
tuğun şartlarıyla ve belirlediğin vakitleriyle (günlük) 
beş namazın vakitlerine vâkıf et. Bizi namazın yüce 
mertebelerine ulaşan, erkânını koruyan, onu vaktin-
de kılan, rükûunu, secdesini ve tüm üstün amellerini 
kulun ve Resulünün –salâvatın ona ve Âline olsun– getir-
diği gibi en kâmil ve kapsamlı taharetle, en açık ve 
belirgin huşuyla yerine getiren kimselerden kıl.

Bu ayda bizi, akrabalarımızla iyilik ve ihsan üzere 
ilişki kurmaya; komşularımıza ikram ve bağışta bu-
lunmaya; mallarımızı vebal olmaktan kurtarmaya; 
zekâtını ayırarak temizlemeye; bize dargın küskün 
olanların gönlünü almaya; haksızlık yapanlara kar-
şı insaflı olmaya; asla dost edinemeyeceğimiz, barış 
içinde yaşayamayacağımız senin düşmanlarının dı-
şında, bize düşmanlık edenlerle barışmaya; bizleri
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ُنوِب، َو  اِكَيِة ِبَما ُتَطهُِّرنَا ِبِه ِمَن الذُّ َب ِإلَْيَك ٔفيِه ِمَن اْألَْعَماِل الزَّ نََتَقرَّ
ا َنْسَتْأِنُف ِمَن اْلُعُيوِب، َحٕتي َال ُيوِرَد َعَلْيَك َأَحٌد ِمْن  َتْعِصُمَنا ٔفيِه ِممَّ
اَعِة َلَك، َو َأْنَواِع اْلُقْرَبِة ِإلَْيَك.  َمَالِۤئَكِتَك ِإالَّ ُدوَن َما نوِرُد ِمْن َأْبَواِب الطَّ

ْهِر، َو ِبَحقِّ َمْن َتَعبََّد َلَك ٔفيِه ِمِن  َألٕلُهمَّ ِإنّٔي َأْسَأُلَك ِبَحقِّ ٰهَذا الشَّ
ْبَتُه، َأْو نَِبيٍّ َأْرَسْلَتُه، َأْو َعْبٍد َصاِلٍح  اْبِتَدۤاِئِه ِإٰلي َوْقِت َفَنۤاِئِه، ِمْن َمَلٍك َقرَّ
ْلَنا ٔفيِه ِلَما َوَعْدَت  ٍد َو آِلِه، َو َأهِّ اْخَتَصْصَتُه، َأْن ُتَصلَِّي َعٰلي ُمَحمَّ
َأْولَِيۤاَءَك ِمْن َكَراَمِتَك، َو َأْوِجْب لََنا ٔفيِه َمۤا َأْوَجْبَت ألَِْهِل اْلُمَبالََغِة 
ٔفيَع اْألَْعٰلي ِبَرْحَمِتَك.  ٔفي َطاَعِتَك، َواْجَعْلَنا ٔفي َنْظِم َمِن اْسَتَحقَّ الرَّ

َتْؤحيِدَك،  ٔفي  اْإلِْلَحاَد  َجنِّْبَنا  َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
كَّ ٔفي ٔديِنَك، َواْلَعٰمي َعْن َسٔبيِلَك،  َوالتَّْقٔصَري ٔفي َتْمٔجيِدَك، َوالشَّ

ٔجيِم. ْيَطاِن الرَّ َك الشَّ َواْإلِْغَفاَل ِلُحْرَمِتَك، َواْإلِْنِخَداَع لَِعُدوِّ

ٍد َو آِلِه، َو ِإَذا َكاَن َلَك ٔفي ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن لََيألي  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َشْهِرنَا ٰهَذا ِرَقاٌب ُيْعِتُقَها َعْفُوَك، َأْو َيَهُبَها َصْفُحَك، َفاْجَعْل ِرَقابََنا 
َأْصَحاٍب.  َو  َأْهٍل  َخْيِر  ِمْن  ِلَشْهِرنَا  َواْجَعْلَنا  َقاِب،  الرِّ ِتْلَك  ِمْن 
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günahlardan temizleyecek, kötülüklerden koruya-
cak, meleklerin bile yapamayacağı temiz amellerle 
sana yaklaşmaya muvaffak et.

Allah'ım! Bu ayın hürmetine ve bu ayın evvelinden 
sonuna kadar sana ibadet eden mukarrep melek-
ler, mürsel peygamberler ve salih kulların hürmeti-
ne senden istiyorum ki, Muhammed ve Âline salât 
edesin. (Allah'ım!) Bu ayda bizi, kullarına vadettiğin 
saygınlığa ehil kıl; sana itaat etmekte âdeta yarışan 
kullarına vereceğin şeyleri bize de ver ve rahmetinle, 
bizi en yüksek makamı hak edenlerin arasına kat.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi tev-
hidinde şirke düşmekten, övgünde kusur etmekten, 
dininde kuşkulanmaktan, yolunda körlüğe duçar 
olmaktan, senin için gerekenden gaflet etmekten 
ve düşmanın olan kovulmuş Şeytan'a aldanmaktan 
koru.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve içinde 
bulunduğumuz bu ayın her gecesinde affınla (cehen 
nemden) salıvereceğin, rahmetinle bağışlayacağın 
kulların varsa, bizi onlardan eyle ve bizi bu ayın en 
iyi ehli ve ashabından kıl.
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ٍد َو آِلِه، َواْمَحْق ُذُنوبََنا َمَع ِإْمَحاِق ِهَالِلِه،  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َواْسَلْخ َعنَّا َتِبَعاِتَنا َمَع اْنِسَالِخ َأيَّاِمِه، َحٕتي َيْنَقِضَي َعنَّا َو َقْد 

يَِّئاِت. َصفَّْيَتَنا ٔفيِه ِمْن اْلَخٔطيَئاِت، َو َأْخَلْصَتَنا ٔفيِه ِمَن السَّ
لَْنا، َو ِإْن ُزْغَنا  ٍد َو آِلِه، َو ِإْن ِمْلَنا ٔفيِه َفَعدِّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْيَطاُن َفاْسَتْنِقْذنَا ِمْنُه.  َك الشَّ ْمَنا، َو ِإِن اْشَتَمَل َعَلْيَنا َعُدوُّ ٔفيِه َفَقوِّ
َألٕلُهمَّ اْشَحْنُه بِِعَباَدِتَنۤا ِإيَّاَك، َو َزيِّْن َأْوَقاَتُه ِبَطاَعِتَنا َلَك، َو َأِعنَّا 
ِع ِإلَْيَك،  َالِة َوالتََّضرُّ ٔفي نََهاِرِه َعٰلي ِصَياِمِه، َو ٔفي لَْيِلِه َعَلي الصَّ
لَِّة بَْيَن َيَدْيَك، َحٕتي َال َيْشَهَد نََهاُرُه َعَلْيَنا  َواْلُخُشوِع َلَك، َوالذِّ

بَِغْفَلٍة، َو َال لَْيُلُه بَِتْفٔريٍط. 
ْرَتَنا،  َعمَّ َما  َكٰذِلَك  َواْألَيَّاِم  ُهوِر  الشُّ َسۤاِئِر  ٔفي  َواْجَعْلَنا  َألٕلُهمَّ 
اِلٔحَني ﴿ الَّٔذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم الَّٔذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم  َواْجَعْلَنا ِمْن ِعَباِدَك الصَّ
ٔفيَها َخاِلُدوَنٔفيَها َخاِلُدوَن﴾، ﴿ َوالَّٔذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َو ُقُلوبُُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم َوالَّٔذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َو ُقُلوبُُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم 
ِإٰلي َربِِّهْم َراِجُعوَنِإٰلي َربِِّهْم َراِجُعوَن﴾ َو ِمَن الَّٔذيَن ﴿ ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َو ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َو 

ُهْم لََها َسابُِقوَنُهْم لََها َسابُِقوَن﴾.
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Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve ramazan 
hilâlinin gözlerden kaybolup gökyüzünden silinme-
siyle günahlarımızı da sil; günlerinin sıyrılmasıyla 
veballerimizi bizden sıyır; ramazan bitince hatalar-
dan arınmış, kötülüklerden temizlenmiş olalım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi bu 
ayda, eğrilirsek, düzelt; kayarsak, doğrult; Şeytan 
bize musallat olursa, bizi ondan kurtar.

Allah'ım! Bu ayı sana ibadet etmemizle doldur; va-
kitlerini sana itaat etmemizle süsle; gündüzlerinde 
oruç tutmaya, gecelerinde namaz kılıp dua etmeye, 
bağışlanmak için ağlayıp sızlamaya muvaffak et bizi; 
gündüzleri gafletimize, geceleri kusur ettiğimize ta-
nık olmasın.

Allah'ım! Hayatta olduğumuz sürece diğer aylar 
ve günlerde de bizi böyle olmaya muvaffak et. Bizi, 
"Firdevs'e varis olup orada sürekli kalacak olan" 
(Mü'minun, 11), "Rablerine dönecekleri için verdikle-
rini kalpleri çarparak veren" ve "iyiliklere koşuşup 
iyilik için yarışan" (Mü'minun, 60-61) salih kullarından 
kıl.
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ٍد َو آِلِه ٔفي ُكلِّ َوْقٍت َو ُكلِّ َأَواٍن، َو َعٰلي  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ُكلِّ َحاٍل، َعَدَد َما َصلَّْيَت َعٰلي َمْن َصلَّْيَت َعَلْيِه، َو َأْضَعاَف 
ِلَما  َفعَّاٌل  ِإنََّك  َغْيُرَك،  ُيْحٔصيَها  َال  الَّٔتي  بِاْألَْضَعاِف  ُكلِِّه  ٰذِلَك 

ُتٔريُد. 
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Allah'ım! Her zaman, her an ve her hâlükârda, salât 
ettiğin kimselere ettiğin tüm salâtların sayısıca, tüm 
o salâtların, senden başka kimsenin sayamayacağı 
kadar kat kat fazlasıyla Muhammed ve Âline salât 
eyle. Hiç kuşkusuz, sen, dilediğini yaparsın.
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٤٥- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى ِوَداِع َشْهِر َرَمَضاَن

َعَلي  َيْنَدُم  َال  َمْن  َيا  َو  اْلَجَزۤاِء،  ِفي  َيْرَغُب  َال  َمْن  َيا  َألٕلُهمَّ 
َوۤاِء، ِمنَُّتَك اْبِتَدۤاٌء، َو  اْلَعَطۤاِء، َو َيا َمْن َال ُيكاِفُئ َعْبَدُه َعَلي السَّ
َيَرٌة. ِإْن َأْعَطْيَت  ٌل، َو ُعُقوبَُتَك َعْدٌل، َو َقَضاُؤَك خِِ َعْفُوَك َتَفضُّ
ًيا،  َتَعدِّ َمْنُعَك  َيُكْن  َلْم  َمَنْعَت  ِإْن  َو   ، ِبَمنٍّ َعَطۤاَءَك  َتُشْب  َلْم 
َتْشُكُر َمْن َشَكَرَك َو َأْنَت َأْلَهْمَتُه ُشْكَرَك، َو ُتَكاِفُئ َمْن َحِمَدَك 
َو َأْنَت َعلَّْمَتُه َحْمَدَك، َو َتْسُتُر َعٰلي َمْن َلْو ِشْئَت َفَضْحَتُه، َو 
َتُجوُد َعٰلي َمْن َلْو ِشْئَت َمَنْعَتُه، َو ِكَالُهَمۤا َأْهٌل ِمْنَك لِْلَفٔضيَحِة 
َأْجَرْيَت  َو  ِل،  التََّفضُّ َعَلي  َأْفَعاَلَك  بََنْيَت  َأنََّك  َغْيَر  َواْلَمْنِع، 
ُقْدَرَتَك َعَلي التََّجاُوِز، َو َتَلقَّْيَت َمْن َعَصاَك بِاْلِحْلِم، َو َأْمَهْلَت 
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45- Ramazan Ayıyla Vedalaştığında 
Okuduğu Dua

Allah'ım! Ey (nimet verdiği kimselerden) karşılık 
beklemeyen! Ey hiçbir zaman bağışta bulunduğuna 
pişman olmayan! Ve ey kuluna, ameline eşit olarak 
karşılık vermeyen! Nimetin avanstır; affın lütuf-
tur; cezalandırman adalettir; öngördüğün hayırdır. 
Verdiğin zaman, bağışını başa kakmakla bulandır-
mazsın; esirgediğin (vermediğin) zaman, esirgemen 
zulüm değildir. Şükredene, şükrü sen ilham ettiğin 
hâlde, karşılık verirsin; hamdedene, hamdı sen öğret-
tiğin hâlde, mükâfat verirsin; her ikisi de rüsva olma-
yı ve mahrum bırakılmayı hak ettiği hâlde, öylesinin 
kötülüklerini örtersin ki, dileseydin rüsva ederdin; 
öylesine bağışta bulunursun ki, dileseydin mahrum 
bırakırdın. Ne var ki sen, işlerini lütuf üzere bina et-
mişsin; kudretini affetmekle gösterirsin; karşı gele-
ne halimce davranırsın; kendine zulümle kastedene
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َو  اْإلِنَاَبِة،  ِإَلي  ِبَأنَاِتَك  َتْسَتْنِظُرُهْم  ْلِم،  بِالظُّ لَِنْفِسِه  َقَصَد  َمْن 
َو  َهاِلُكُهْم،  َعَلْيَك  َيْهِلَك  ِلَكْيَال  التَّْوَبِة،  ِإَلي  ُمَعاَجَلَتُهْم  َتْتُرُك 
َال َيْشٰقي بِِنْعَمِتَك َشِقيُُّهْم، ِإالَّ َعْن ُطوِل اْإلِْعَذاِر ِإلَْيِه، َو بَْعَد 
ِة َعَلْيِه، َكَرًما ِمْن َعْفِوَك َيا َكٔرُمي، َو َعۤاِئَدًة ِمْن  َتَراُدِف اْلُحجَّ

َعْطِفَك َيا َحٔليُم.

ْيَتُه التَّْوَبَة، َو  َأْنَت الَّٔذي َفَتْحَت لِِعَباِدَك بَابًا ِإٰلي َعْفِوَك َو َسمَّ
َعْنُه،  َيِضلُّوا  لَِئالَّ  َوْحِيَك  ِمْن  َدٔليًال  الَْباِب  ٰذِلَك  َعٰلي  َجَعْلَت 
َعٰسي  َنُصوًحا  َتْوَبًة  الـٕلِه  ِإَلي  َعٰسي ُتوُبۤوا  َنُصوًحا  َتْوَبًة  الـٕلِه  ِإَلي  ُتوُبۤوا   ﴿ اْسُمَك:  َتَباَرَك  َفُقْلَت 
َتْجٔري  َجنَّاٍت  ُيْدِخَلُكْم  َو  َسيَِّئاِتُكْم  َعْنُكْم  ُيَكفَِّر  َأْن  َتْجٔري َربُُّكْم  َجنَّاٍت  ُيْدِخَلُكْم  َو  َسيَِّئاِتُكْم  َعْنُكْم  ُيَكفَِّر  َأْن  َربُُّكْم 
ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َيْوَم َال ُيْخِزي الـٕلُه النَِّبيَّ َوالَّٔذيَن آَمُنوا َمَعُه ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َيْوَم َال ُيْخِزي الـٕلُه النَِّبيَّ َوالَّٔذيَن آَمُنوا َمَعُه 
لََنا  َأْتِمْم  َربََّنۤا  َيُقوُلوَن  ِبَأْيَمانِِهْم  َو  َأْئديِهْم  بَْيَن  َيْسٰعي  لََنا ُنوُرُهْم  َأْتِمْم  َربََّنۤا  َيُقوُلوَن  ِبَأْيَمانِِهْم  َو  َأْئديِهْم  بَْيَن  َيْسٰعي  ُنوُرُهْم 

ُنوَرنَا َواْغِفْر لََنۤا ِإنََّك َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌرُنوَرنَا َواْغِفْر لََنۤا ِإنََّك َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر﴾.

َو  الَْباِب،  َفْتِح  بَْعَد  اْلَمْنِزِل  ٰذِلَك  ُدُخوَل  َأْغَفَل  َمْن  ُعْذُر  َفَما 
ٔليِل؟ ِإقاَمِة الدَّ
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süre tanırsın; sana dönmeleri için onlara mühlet ve-
rirsin; onları hemen cezalandırmayıp tövbe fırsatı ta-
nırsın ki, helâk olanlarının sana karşı bir kanıtları ol-
masın; nimetini kötüye kullanarak bedbaht olanları, 
ancak defalarca mazur görülüp aleyhlerinde birçok 
kanıt biriktikten sonra bedbaht olsunlar. Tüm bunlar, 
affından ve kereminden kaynaklanmakta, şefkatin-
den ileri gelmektedir; ey Kerim, ey Halim!

Sen, (öyle şefkatli) bir mâbudsun ki, affına ulaşmaları 
için kullarına tövbe adında bir kapı açmışsın; şaşma-
sınlar diye vahyinden bir delil dikmişsin o kapıya. 
Kutludur ismin, buyurmuşsun ki: "İçten bir tövbeyle 
Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz, sizin kötülükle-
rinizi örter ve sizi (ağaçlarının) altından ırmaklar akan 
cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamber'i ve onunla 
birlikte inananları utandırmaz; nurları, önlerinden ve 
sağlarından gider; derler ki: Rabbimiz, nurumuzu bi-
zim için tamamla ve bizi bağışla. Hiç kuşkusuz, sen 
her şeye kadirsin." (Tahrim, 8)

Şimdi, sen bu kapıyı açmış, delilini de önüne dikmiş 
olduğun hâlde, o ağırlanma mahalline (cennete) gir-
mekten gaflet edenin mazereti olabilir mi?!
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ُتٔريُد  لِِعَباِدَك،  نَْفِسَك  َعٰلي  ْوِم  السَّ ِفي  ِزْدَت  الَّٔذي  َأْنَت  َو 
َياَدِة  ِرْبَحُهْم ٔفي ُمَتاَجَرِتهْم َلَك، َو َفْوَزُهْم بِاْلِوَفاَدِة َعَلْيَك َوالزِّ
بِاْلَحَسَنِة  َجۤاَء  بِاْلَحَسَنِة َمْن  َجۤاَء  َمْن   ﴿ َتَعالَْيَت:  َو  اْسُمَك  َتَباَرَك  َفُقْلَت  ِمْنَك، 
يَِّئِة َفَال ُيْجٰزي ِإالَّ ِمْثَلَها﴾ َو  يَِّئِة َفَال ُيْجٰزي ِإالَّ ِمْثَلَهاَفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها َو َمْن جاَء بِالسَّ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها َو َمْن جاَء بِالسَّ
ُقْلت: ﴿ َمَثُل الَّٔذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَوالَُهْم ٔفي َسٔبيِل الـٕلِه َكَمَثِل َحبٍَّة َمَثُل الَّٔذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَوالَُهْم ٔفي َسٔبيِل الـٕلِه َكَمَثِل َحبٍَّة 
ُيَضاِعُف  َوالـٕلُه  َحبٍَّة  ِماَئُة  ُسْنُبَلٍة  ُكلِّ  ٔفي  َسَناِبَل  َسْبَع  ُيَضاِعُف َأْنَبَتْت  َوالـٕلُه  َحبٍَّة  ِماَئُة  ُسْنُبَلٍة  ُكلِّ  ٔفي  َسَناِبَل  َسْبَع  َأْنَبَتْت 
ِلَمْن َيَشۤاُءِلَمْن َيَشۤاُء﴾ َو ُقْلَت: ﴿ َمْن َذا الَّٔذي ُيْقِرُض الـٕلَه َقْرًضا َحَسًنا َمْن َذا الَّٔذي ُيْقِرُض الـٕلَه َقْرًضا َحَسًنا 

َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكٔثَريًةَفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكٔثَريًة﴾.

َو َمۤا َأْنَزْلَت ِمن َنَظۤاِئِرِهنَّ ِفي اْلُقْرآِن ِمْن َتَضأعيِف اْلَحَسَناِت. 

َو َأْنَت الَّٔذي َدلَْلَتُهْم بَِقْوِلَك ِمْن َغْيِبَك، َو َتْرٔغيِبَك الَّٔذي ٔفيِه 
ُهْم َعٰلي َما َلْو َسَتْرَتُه َعْنُهْم َلْم ُتْدِرْكُه َأْبَصاُرُهْم، َو َلْم َتِعِه  َحظُّ
َأْسَماُعُهْم، َو َلْم َتْلَحْقُه َأْوَهاُمُهْم، َفُقْلَت: ﴿ ُاْذُكُرؤني َأْذُكْرُكْم ُاْذُكُرؤني َأْذُكْرُكْم 
َواْشُكُروا ٔلي َو َال َتْكُفُروِنَواْشُكُروا ٔلي َو َال َتْكُفُروِن﴾ َو ُقْلَت: ﴿ لَِئْن َشَكْرُتْم َألَٔزيَدنَُّكْم َولَِئْن َشَكْرُتْم َألَٔزيَدنَُّكْم َو
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Sen, öyle (cömert) bir mâbudsun ki, kullarından ala-
cağın şeyin kıymetini artırarak onu paha biçilmez 
kılarsın. Kullarının seninle ticarette kâr etmelerini, 
sana gelerek fazlasıyla kazanıp kurtuluşa ermelerini 
istiyorsun çünkü. İsmin kutlu ve yücedir, buyurmuş-
sun ki: "Kim iyilik getirirse, ona, onun on katı vardır; 
kim de kötülük getirirse, ancak onun misliyle ceza-
landırılır." (En'am, 160) Yine buyurmuşsun ki: "Allah 
yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak 
bitiren bir tane gibidir ki, her başakta yüz tane vardır. 
Allah dilediğine kat kat fazlasını verir." (Bakara, 261) 
Yine buyurmuşsun ki: "Kendisi için kat kat artırma-
sı üzere Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir?" 
(Bakara, 245)

Ve iyilikleri kat kat artıracağına ilişkin Kur'an'da in-
dirdiğin diğer ayetler…

Sen, o yüce mâbudsun ki, kullarına gayb âleminden 
öyle gerçekler bildirmiş, onları öyle şeylere özen-
dirmişsin ki, eğer bildirmeseydin, gözleriyle onları 
görmez, kulaklarıyla onları duyup kavrayamaz, dü-
şünceleriyle onlara ulaşamazlardı. Buyurmuşsun ki: 
"Beni anın, sizi anayım; bana şükredin ve sakın bana 
nankörlük etmeyin." (Bakara, 152) Yine buyurmuşsun 
ki: "Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artı-
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لَِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذأبي َلَشٔديٌدلَِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذأبي َلَشٔديٌد﴾ َو ُقْلَت: ﴿ ُاْدُعؤني َأْسَتِجْب َلُكْم ُاْدُعؤني َأْسَتِجْب َلُكْم 
ِإنَّ الَّٔذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدٔتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخٔريَنِإنَّ الَّٔذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدٔتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخٔريَن﴾. 

َعٰلي  ْدَت  َتَوعَّ َو  اْسِتْكَباًرا،  َتْرَكُه  َو  ِعَباَدًة،  ُدَعۤاَءَك  ْيَت  َفَسمَّ
َشَكُروَك  َو  ِبَمنَِّك،  َفَذَكُروَك  َداِخٔريَن،  َجَهنََّم  ُدُخوَل  َتْرِكِه 
ُقوا َلَك َطَلًبا ِلَمٔزيِدَك، َو ٔفيَها  بَِفْضِلَك، َو َدَعْوَك ِبَأْمِرَك، َو َتَصدَّ

َكاَنْت َنَجاُتُهْم ِمْن َغَضِبَك، َو َفْوُزُهْم ِبِرَضاَك. 

َو َلْو َدلَّ َمْخُلوٌق َمْخُلوًقا ِمْن نَْفِسِه َعٰلي ِمْثِل الَّٔذي َدلَْلَت َعَلْيِه 
ِعَباَدَك ِمْنَك، َكاَن َمْوُصوًفا بِاْإلِْحَساِن، َو َمْنُعوًتا بِاْإلِْمِتَناِن، َو 
َمْحُموًدا ِبُكلِّ ِلَساٍن، َفَلَك اْلَحْمُد َما ُوِجَد ٔفي َحْمِدَك َمْذَهٌب، 

َو َما بَِقي لِْلَحْمِد لَْفٌظ ُتْحَمُد ِبِه، َو َمْعًين َيْنَصِرُف ِإلَْيِه. 

َد ِإٰلي ِعَباِدِه بِاْإلِْحَساِن َواْلَفْضِل، َو َغَمَرُهْم بِاْلَمنِّ  َيا َمْن َتَحمَّ
َك؟  َنا بِِبرِّ ْوِل، َمۤا َأْفٰشي ٔفيَنا نِْعَمَتَك؟ َو َأْسَبَغ َعَلْيَنا ِمنََّتَك؟ َو َأَخصَّ َوالطَّ
َهَدْيَتَنا ِلٔديِنَك الَِّذي اْصَطَفْيَت، َو ِملَِّتَك الَِّتي اْرَتَضْيَت، َو َسٔبيِلَك 
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rırım ve eğer nankörlük edecek olursanız, hiç kuş-
kusuz, azabım çok şiddetlidir." (İbrahim, 7) Yine bu-
yurmuşsun ki: "Beni çağırın, size icabet edeyim. Hiç 
kuşku yok, büyüklük taslayıp bana ibadet etmekten 
kaçınanlar, aşağılanarak cehenneme gireceklerdir." 
(Mü'min, 60)

Böylece, seni çağırmayı (duayı) ibadet, terkini de bü-
yüklük taslamak olarak adlandırmış ve terki için aşa-
ğılanarak cehenneme girmeyi vadetmişsin.

Böyle olunca, onlar da nimetinle seni andılar; ihsa-
nınla sana şükrettiler; emrinle seni çağırdılar; kat kat 
fazlasını almak üzere senin için sadaka verdiler ki, 
gazabından kurtulup hoşnutluğunu kazansınlar.

Eğer senin, kullarına yaptığını, bir yaratık diğer bir 
yaratığa yapmış olsaydı, iyilik vasfını alır, minnettar-
lıkla anılır ve mümkün olan her dille övülürdü. O 
hâlde, hamdına doğru giden bir yol, hamdını ifade 
edecek bir kelime ve hamdınla ilgili bir anlam var ol-
dukça sana hamdolsun.

Ey kullarına ihsan ve lütufta bulunarak onların öv-
güsünü kazanan; onları nimet ve bağışına boğan! 
Bize olan nimetlerin ne kadar yaygın, ne kadar bol-
dur; özel lütufların ne kadar çoktur! Bizi, seçtiğin 
dine, hoşnut olduğun İslâm'a, kolaylaştırdığın yola
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ْلَفَة َلَدْيَك، َواْلُوُصوَل ِإٰلي َكَراَمِتَك.  ْرَتَنا الزُّ الَّٔذي َسهَّْلَت، َو َبصَّ

َألٕلُهمَّ َو َأْنَت َجَعْلَت ِمْن َصَفاَيا ِتْلَك اْلَوَظۤاِئِف، َو َخَصۤاِئِص 
َسۤاِئِر  ِمْن  اْخَتَصْصَتُه  الَِّذي  َرَمضاَن  َشْهَر  اْلُفُروِض،  ِتْلَك 
ُهوِر، َو آَثْرَتُه َعٰلي  ُهوِر، َو َتَخيَّْرَتُه ِمْن َجٔميِع اْألَْزِمَنِة َوالدُّ الشُّ
َنِة ِبَمۤا َأْنَزْلَت ٔفيِه ِمَن اْلُقْرآِن َوالنُّوِر، َو َضاَعْفَت  ُكلِّ َأْوَقاِت السَّ
ْبَت ٔفيِه ِمَن  َياِم، َو َرغَّ ٔفيِه ِمَن أإلميَاِن، َو َفَرْضَت ٔفيِه ِمَن الصِّ
اْلِقَياِم، َو َأْجَلْلَت ٔفيِه ِمْن لَْيَلِة اْلَقْدِر الَّٔتي ِهَي َخْيٌر ِمْن َأْلِف 
َشْهٍر. ُثمَّ آَثْرَتَنا ِبِه َعٰلي َسۤاِئِر اْألَُمِم، َواْصَطَفْيَتَنا بَِفْضِلِه ُدوَن 
ِضَني  َأْهِل اْلِمَلِل، َفُصْمَنا ِبَأْمِرَك نََهاَرُه، َو ُقْمَنا بَِعْوِنَك لَْيَلُه، ُمَتَعرِّ
ْضَتَنا َلُه ِمْن َرْحَمِتَك، َو َتَسبَّْبَنۤا ِإلَْيِه ِمْن  ِبِصَياِمِه َو ِقَياِمِه ِلَما َعرَّ
َمُثوبَــــِتَك. َو َأْنَت اْلَمٔليُئ ِبَما ُرِغَب ٔفيِه ِإلَْيَك، اْلَجَواُد ِبَما ُسِئْلَت 

ِمْن َفْضِلَك، اْلَقٔريُب ِإٰلي َمْن َحاَوَل ُقْرَبَك. 

ْهُر ُمَقاَم َحْمٍد، َو َصِحَبَنا ُصْحَبَة َمْبُروٍر،  َو َقْد َأَقاَم ٔفيَنا ٰهَذا الشَّ
َو َأْرَبَحَنۤا َأْفَضَل َأْربَاِح اْلَعاَلٔمَني، ُثمَّ َقْد َفاَرَقَنا ِعْنَد َتَماِم َوْقِتِه
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hidayet ettin; katındaki yakınlığa, indindeki saygın-
lığa ulaşmada gözlerimizi açtın.

Allah'ım! Sen, o görevlerin seçkinlerinden, o farzla-
rın özellerinden birini, ramazan ayı kıldın. Bir nur 
olan Kur'an'ı o ayda indirerek, o ayda imanı (imanın 
gerektirdiği amelleri) kat kat artırarak, o ayda (gece-
leri ibadete) kalkmayı teşvik ederek ve içindeki bin 
aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ululayarak 
onu diğer aylardan ayırdın; tüm zamanlar ve asır-
ların içinden onu seçtin ve onu yılın diğer vakitle-
rinden üstün kıldın. Sonra da onun vasıtasıyla bizi 
diğer ümmetlerden üstün kıldın; onun fazileti için 
öteki dinlerin mensuplarını değil, bizi seçtin. Biz de 
emrinle gündüzünde oruç tuttuk; yardımınla gece-
sinde ibadete kalktık; belki oruç tutup ibadete kalk-
makla rahmetin hâlimize şamil olur, bu vesileyle se-
vabını kazanırız diye. Çünkü sen, katından umulanla 
dolusun; fazlından istenilen hususunda cömertsin ve 
sana yaklaşmak isteyene pek yakınsın.

Bu ay, gerçekten de beğenimizi kazanarak aramızda 
kaldı; bizimle iyi bir birlikteliği oldu ve bize âlemlerin 
en üstün kazancını kazandırdı. Sonra da vakti do-
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َعزَّ  َمْن  ِوَداَع  ُمَودُِّعوُه  َفَنْحُن  َعَدِدِه،  َوَفۤاِء  َو  ِتِه،  ُمدَّ َواْنِقَطاِع 
َماُم  َنا َو َأْوَحَشَنا اْنِصَراُفُه َعنَّا، َو َلِزَمَنا َلُه الذِّ ِفَراُقُه َعَلْيَنا، َو َغمَّ
، َفَنْحُن َقۤاِئُلوَن:  ، َواْلَحقُّ اْلَمْقِضيُّ اْلَمْحُفوُظ، َواْلُحْرَمُة اْلَمْرِعيَّةُّ

َالُم َعَلْيَك َيا َشْهَر الـٕلِه اْألَْكَبَر، َو َيا ٔعيَد َأْولَِيۤاِئِه.  اَلسَّ
َالُم َعَلْيَك َيۤا َأْكَرَم َمْصُحوٍب ِمَن اْألَْوَقاِت، َو َيا َخْيَر َشْهٍر  اَلسَّ

اَعاِت.  ِفي اْألَيَّاِم َوالسَّ
َالُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر َقُرَبْت ٔفيِه اآلَماُل، َو ُنِشَرْت ٔفيِه اْألَْعَماُل.  اَلسَّ
َفْقُدُه  َأْفَجَع  َو  َمْوُجوًدا،  َقْدُرُه  َجلَّ  َقٔريٍن  ِمْن  َعَلْيَك  َالُم  اَلسَّ

َمْفُقوًدا، َو َمْرُجوٍّ آَلَم ِفَراُقُه. 
، َو َأْوَحَش ُمْنَقِضًيا َفَمضَّ .  َالُم َعَلْيَك ِمْن َأٔليٍف آَنَس ُمْقِبًال َفَسرَّ اَلسَّ
ُنوُب. َالُم َعَلْيَك ِمْن ُمَجاِوٍر َرقَّْت ٔفيِه اْلُقُلوُب، َو َقلَّْت ٔفيِه الذُّ اَلسَّ

ْيَطاِن، َو َصاِحٍب َسهََّل  َالُم َعَلْيَك ِمْن نَاِصٍر َأَعاَن َعَلي الشَّ اَلسَّ
ُسُبَل اْإلِْحَساِن. 
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lunca, süresi bitince, sayısı tamamlanınca bizden ay-
rılıp gitti. Şimdi biz, ayrılığı bize çok zor olan, bıra-
kıp gitmesi bizi üzüp ürküten, ahdini bozmamamız, 
saygısını gözetmemiz, hakkını ödememiz gereken 
biri gibi onunla vedalaşıyoruz. Ve diyoruz ki:

Selâm sana, ey Allah'ın en büyük ayı ve ey Allah'ın 
dostlarının bayramı!

Selâm sana, ey bizimle birlikte olan vakitlerin en de-
ğerlisi ve ey günlerin ve saatlerin içinde en iyi ay!

Selâm sana, ey arzuların yaklaştığı, amellerin dağıl-
dığı ay!

Selâm sana, ey varlığı pek değerli, yokluğu can yakı-
cı dost; ayrılığı üzücü olan ümit kaynağı!

Selâm sana ki, gelişinle bizi sevindirdin, mutlu ettin; 
gidişinle bizi üzdün, canımızı yaktın.

Selâm sana ki, kalpler sende yumuşar, günahlar 
azalır.

Selâm sana ki, Şeytan'a karşı bize yardım eder, iyilik 
yollarını bizim için kolaylaştırırsın.
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َرٰعي  َمْن  َأْسَعَد  َمۤا  َو  ٔفيَك،  الـٕلِه  ُعَتَقۤاَء  َأْكَثَر  َمۤا  َعَلْيَك  َالُم  اَلسَّ
ُحْرَمَتَك ِبَك.

ُنوِب، َو َأْسَتَرَك ألَِْنَواِع اْلُعُيوِب.  َالُم َعَلْيَك َما َكاَن َأْمَحاَك لِلذُّ اَلسَّ
ٔفي  َأْهَيَبَك  َو  اْلُمْجِرٔمنيَ،  َعَلي  َأْطَوَلَك  َكاَن  َما  َعَلْيَك  َالُم  اَلسَّ

ُصُدوِر اْلُمْؤِمٔنَني.
َالُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر َال ُتَناِفُسُه اْألَيَّاُم. اَلسَّ

َالُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر ُهَو ِمْن ُكلِّ َأْمٍر َسَالٌم. اَلسَّ
َالُم َعَلْيَك َغْيَر َكٔريِه اْلُمَصاَحَبِة، َو َال َذٔميِم اْلُمَالَبَسِة. اَلسَّ

َالُم َعَلْيَك َكَما َوَفْدَت َعَلْينا بِالَْبَرَكاِت، َو َغَسْلَت َعنَّا َدَنَس  اَلسَّ
اْلَخٔطيَئاِت.

ٍع َبَرًما، َو َال َمْتُروٍك ِصَياُمُه َسَأًما.  َالُم َعَلْيَك َغْيَر ُمَودَّ اَلسَّ
َالُم َعَلْيَك ِمْن َمْطُلوٍب َقْبَل َوْقِتِه، َو َمْحُزوٍن َعَلْيِه َقْبَل َفْوِتِه. اَلسَّ

َالُم َعَلْيَك َكْم ِمْن ُسوٍء ُصِرَف ِبَك َعنَّا، َو َكْم ِمْن َخْيٍر ُأٔفيَض   اَلسَّ
ِبَك َعَلْيَنا.
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Selâm sana ki, cehennem ateşinden kurtulanlar sen-
de çok olur; hürmetini gözeten saadete erişir.

Selâm sana ki, günahları silmekte, ayıpları örtmekte 
üstüne yok.

Selâm sana ki, suçlulara çok uzundun; inananların 
gönlünde pek heybetliydin.

Selâm sana ki, günler seninle rekabet edemez.

Selâm sana ki, her yönden esenlik olan bir aysın.

Selâm sana ki, birlikteliğin bıkkınlık getirmez; mua-
şeretin kınanmaz.

Selâm sana ki, bize bereket getirdin; bizden günahla-
rın kirini yıkayıp giderdin.

Selâm sana ki, seninle vedalaşmamız bıkkınlıktan, 
orucunu terk etmemiz yorgunluktan değildir.

Selâm sana ki, vaktinden önce aranırsın; kaybetme-
den önce üzüntün yaşanır.

Selâm sana ki, bereketinle birçok kötülük bizden 
uzaklaşır; birçok hayır bize ulaşır.
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َالُم َعَلْيَك َو َعٰلي لَْيَلِة اْلَقْدِر الَّٔتي ِهَي َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر.  اَلسَّ

َالُم َعَلْيَك َما َكاَن َأْحَرَصَنا بِاْألَْمِس َعَلْيَك، َو َأَشدَّ َشْوَقَنا  اَلسَّ
َغًدا ِإلَْيَك.

َالُم َعَلْيَك َو َعٰلي َفْضِلَك الَّٔذي ُحِرْمَناُه، َو َعٰلي َماٍض ِمْن  اَلسَّ
َبَرَكاِتَك ُسِلْبَناُه.

ْفَتَنا ِبِه، َو َوفَّْقَتَنا ِبَمنَِّك َلُه،  ْهِر الَّٔذي َشرَّ َألٕلُهمَّ ِإنَّۤا َأْهُل ٰهَذا الشَّ
ٔحَني َجِهَل اْألَْشِقَيۤاُء َوْقَتُه، َو ُحِرُموا ِلَشَقۤاِئِهْم َفْضَلُه، َو َأْنَت 
َوِليُّ َما آَثْرَتَنا ِبِه ِمْن َمْعِرَفِتِه، َو َهَدْيَتَنا َلُه ِمْن ُسنَِّتِه، َو َقْد َتَولَّْيَنا 
ْيَنا ٔفيِه َقٔليًال ِمْن َكٔثيـٍر.  بَِتْؤفيِقَك ِصَياَمُه َو ِقَياَمُه َعٰلي َتْقٔصٍري، َو َأدَّ

َألٕلُهمَّ َفَلَك اْلَحْمُد ِإْقَراًرا بِاْإلَِسۤاَءِة، َواْعِتَراًفا بِاْإلَِضاَعِة، َو َلَك 
ِمْن ُقُلوبَِنا َعْقُد النََّدِم، َو ِمْن َأْلِسَنِتَنا ِصْدُق اْإلِْعِتَذاِر، َفْأُجْرنَا 
اْلَفْضَل  ِبِه  َنْسَتْدِرُك  َأْجًرا  التَّْفٔريِط،  ِمَن  ٔفيِه  َأَصابََنا  َمۤا  َعٰلي 
اْلَمْحُروِص  ْخِر  الذُّ َأْنَواِع  ِمْن  ِبِه  نَْعَتاُض  َو  ٔفيِه،  اْلَمْرُغوَب 
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Selâm sana ve içindeki bin aydan daha hayırlı olan 
Kadir Gecesi'ne.

Selâm sana ki, dün sana pek düşkün iken, yarın özle-
minle yanıp tutuşacağız.

Selâm sana ve artık mahrum kaldığımız faziletine; 
elimizden alınan geçmişteki bereketlerine.

Allah'ım! Biz; bedbahtların, vaktini bilmedikleri ve 
bedbahtlıkları yüzünden faziletinden mahrum kal-
dıkları bir sırada, bu ayla şereflendirdiğin, lütfun-
la ondaki ibadetlere muvaffak ettiğin, bu ayın ehli 
kullarınız. Onunla tanışmak için bizim seçilmemi-
zin, onun yol yordamına hidayet edilmemizin velisi 
sensin. Hakkını ödeyemedikse de onda tuttuğumuz 
orucu, kıldığımız namazı, az da olsa yaptığımız iyi-
likleri senin yardımına borçluyuz.

Allah'ım! Kötülüğümüzün ikrarı, ihmalkârlığımızın 
itirafı olarak (iyi işlerimizden dolayı) sana hamde-
diyor ve kalbimizde duyduğumuz kesin pişmanlığı-
mızı, dillimize akıttığımız samimî özür dileyişimizi 
sana sunuyoruz. Şu hâlde bizi, o ayda kaybettiğimiz 
büyük fazileti telâfi edebileceğimiz, elde etmediği-
miz vazgeçilmez çeşitli hayırların yerini doldura-
bileceğimiz bir mükâfatla mükâfatlandır ve o ayda
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ْرنَا ٔفيِه ِمْن َحقَِّك، َواْبُلْغ  َعَلْيِه، َو َأْوِجْب لََنا ُعْذَرَك َعٰلي َما َقصَّ
ِبَأْعَماِرنَا َما بَْيَن َأْيِديَنا ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن اْلُمْقِبِل، َفِإَذا بَلَّْغَتَناُه 
نَۤا ِإَلي اْلِقَياِم  َفَأِعنَّا َعٰلي َتَناُوِل َمۤا َأْنَت َأْهُلُه ِمَن اْلِعَباَدِة، َو َأدِّ
اَعِة، َو َأْجِر لََنا ِمْن َصاِلِح اْلَعَمِل َما َيُكوُن  ِبَما َيْسَتِحقُُّه ِمَن الطَّ

ْهِر.  ْهَرْيِن ِمْن ُشُهوِر الدَّ َدَرًكا ِلَحقَِّك ِفي الشَّ

َألٕلُهمَّ َو َمۤا َأْلَمْمَنا ِبِه ٔفي َشْهِرنَا ٰهَذا ِمْن َلَمٍم َأْو ِإْثٍم، َأْو َواَقْعَنا 
َأْو  ِمنَّا،  ٍد  َتَعمُّ َعٰلي  َخٔطيَئٍة  ِمْن  ٔفيِه  َواْكَتَسْبَنا  َذْنٍب  ِمْن  ٔفيِه 
َعٰلي ِنْسَياٍن َظَلْمَنا ٔفيِه َأْنُفَسَنا، َأِو اْنَتَهْكَنا ِبِه ُحْرَمًة ِمْن َغْيِرنَا، 
ٍد َو آِلِه، َواْسُتْرنَا ِبِسْتِرَك، َواْعُف َعنَّا بَِعْفِوَك،  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
اِمٔتَني، َو َال َتْبُسْط َعَلْيَنا ٔفيِه َأْلُسَن  َو َال َتْنِصْبَنا ٔفيِه ألَِْعُيِن الشَّ
ًة َو َكفَّاَرًة ِلَمۤا َأَنَكْرَت ِمنَّا  اِعٔنَني، َواْسَتْعِمْلنا ِبَما َيُكوُن ِحطَّ الطَّ

ٔفيِه، ِبَرْأَفِتَك الَّٔتي َال َتْنَفُد، َو َفْضِلَك الَّٔذي َال َيْنُقُص. 

ٍد َو آِلِه، َواْجُبْر ُمٔصيَبَتَنا ِبَشْهِرنَا، َو بَاِرْك لََنا  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٔفي َيْوِم ٔعيِدنَا َو ِفْطِرنَا، َواْجَعْلُه ِمْن َخْيِر َيْوٍم َمرَّ َعَلْيَنا، َأْجَلِبِه 
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senin hakkını ödeyemediğimiz için bizi mazur gör. 
Ömrümüzü önümüzdeki gelecek ramazana ulaştır. 
Ulaştırdıktan sonra da lâyık olduğun kulluğu sun-
makta, o ayın hak ettiği itaati yerine getirmekte bize 
yardım et ve bizi zamanın aylarından bu iki ayda (bu 
ve gelecek ramazanda) hakkını ödeyebilecek iyi işle-
re muvaffak eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu ayda 
işlediğimiz küçük ve büyük suçları, içine düştüğü-
müz günahları, bilerek veya unutkanlıkla kendimi-
ze yaptığımız zulümleri ya da başkalarına ettiğimiz 
hakaretleri bize bağışla; örtünü kaldırarak bizi rüs-
va etme. Bu ayda düşmanlarımızı hâlimize sevin-
dirme; kınayanların dilini üzerimize uzun etme. 
Tükenmeyen şefkatin, eksikliği olmayan lütfunla, bu 
ayda bizden yadırgadığın şeylere kefaret olacak, on-
ları bağışlatacak amellere muvaffak et bizi.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu ayın 
gitmesiyle başımıza gelen musibeti telâfi et; bayram 
ve iftar günümüzü bizim için mübarek eyle; bu günü, 
geçirdiğimiz en hayırlı, affını en çok çekici, günahı
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لَِعْفٍو، َو َأْمَحاُه ِلَذْنٍب، َواْغِفْر لََنا َما َخِفَي ِمْن ُذُنوبَِنا َو َما َعَلَن. 

َأْخِرْجَنا  َو  َخَطاَيانَا،  ِمْن  ْهِر  الشَّ ٰهَذا  بِاْنِسَالِخ  اْسَلْخَنا  َألٕلُهمَّ 
ِبُخُروِجِه ِمْن َسيَِّئاِتَنا، َواْجَعْلَنا ِمْن َأْسَعِد َأْهِلِه ِبِه، َو َأْجَزلِِهْم 

ا ِمْنُه.  ِقْسًما ٔفيِه، َو َأْوَفِرِهْم َحظًّ

ْهَر َحقَّ ِرَعاَيِتِه، َو َحِفَظ ُحْرَمَتُه َحقَّ  َألٕلُهمَّ َو َمْن َرٰعي ٰهَذا الشَّ
ِحْفِظَها، َو َقاَم ِبُحُدوِدِه َحقَّ ِقَياِمَها، َواتَّٰقي ُذُنوَبُه َحقَّ ُتَقاِتَها، 
َب ِإلَْيَك بُِقْرَبٍة َأْوَجَبْت ِرَضاَك َلُه، َو َعَطَفْت َرْحَمَتَك  َأْو َتَقرَّ
َعَلْيِه، َفَهْب لََنا ِمْثَلُه ِمْن ُوْجِدَك، َو َأْعِطَنۤا َأْضَعاَفُه ِمْن َفْضِلَك، 
َتٔفيُض،  َبْل  َتْنُقُص  َال  َخَزۤاِئَنَك  ِإنَّ  َو  َئغيُض،  َال  َفْضَلَك  َفِإنَّ 
َو ِإنَّ َمَعاِدَن ِإْحَساِنَك َال َتْفٰني، َو ِإنَّ َعَطۤاَءَك لَْلَعَطۤاُء اْلُمَهنَّا. 

ٍد َو آِلِه، َواْكُتْب لََنا ِمْثَل ُأُجوِر َمْن َصاَمُه  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َأْو َتَعبََّد َلَك ٔفيِه ِإٰلي َيْوِم اْلِقَياَمِة.

لِْلُمْؤِمٔنَني َجَعْلَتُه  الَّٔذي  ِفْطِرنَا  َيْوِم  ٔفي  ِإلَْيَك  نَُتوُب  ِإنَّا  َألٕلُهمَّ 
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en iyi silici günlerden kıl ve gizli açık bütün günah-
larımızı bize bağışla.

Allah'ım! Bu ayın sıyrılmasıyla bizi de günahları-
mızdan sıyır. Onun çıkmasıyla bizi de kötülükleri-
mizden çıkar. Bizi onunla en çok mutlu olanlardan, 
onda payı en bol olanlardan ve ondan en fazla nasip 
alanlardan kıl.

Allah'ım! Kim bu aya hakkıyla riayet ettiyse, hürme-
tini hakkıyla koruduysa, gerektiği gibi hükümlerini 
yerine getirdiyse, lâyık olduğu gibi günahlardan sa-
kındıysa, hoşnutluğunu kazanacak, rahmetini cezbe-
decek bir amelle sana yaklaştıysa, kudretinle aynısını 
bize de nasip et; fazlınla onun kat kat fazlasını bize 
ver. Çünkü senin fazlın eksiksizdir; hazinelerin ke-
sinlikle azalmaz; aksine, dolup taşar; ihsanının kay-
nakları asla kurumaz ve bağışın minnetsiz, tertemiz 
bağıştır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bize, kı-
yamet gününe kadar onu oruç tutanların, onda sana 
ibadet edenlerin tümüne vereceğin sevap kadar se-
vap yaz.

Allah'ım! Müminler için bayram ve sevinç günü, 
İslâm ümmeti için toplanma, bir araya gelme günü
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ُكلِّ  ِمْن  ُمْحَتَشًدا،  َو  َمْجَمًعا  ِملَِّتَك  ألَِْهِل  َو  ُسُروًرا،  َو  ٔعيًدا 
َذْنٍب َأْذنَْبَناُه، َأْو ُسوٍء َأْسَلْفَناُه، َأْو َخاِطِر َشرٍّ َأْضَمْرنَاُه، َتْوَبَة 
َمْن َال َيْنَطٔوي َعٰلي ُرُجوٍع ِإٰلي َذْنٍب، َو َال َيُعوُد بَْعَدَها ٔفي 
كِّ َواْإلِْرِتَياِب، َفَتَقبَّْلَها  َخٔطيَئٍة، َتْوَبًة َنُصوًحا َخَلَصْت ِمَن الشَّ

ِمنَّا، َواْرَض َعنَّا، َو َثبِّْتَنا َعَلْيَها. 
َألٕلُهمَّ اْرُزْقَنا َخْوَف ِعَقاِب اْلَؤعيِد، َو َشْوَق َثَواِب اْلَمْوُعوِد، 
َة َما َنْدُعوَك ِبِه، َو َكْأَبَة َما َنْسَتٔجُريَك ِمْنُه، َواْجَعْلَنا  َحٕتي َنِجَد َلذَّ
أبنيَ الَّٔذيَن َأْوَجْبَت لَُهْم َمَحبََّتَك، َو َقِبْلَت ِمْنُهْم  ِعْنَدَك ِمَن التَّوَّ

ُمَراَجَعَة َطاَعِتَك، َيۤا َأْعَدَل اْلَعاِدٔلَني. 
َمْن  َجٔميًعا،  ٔديِنَنا  َأْهِل  َو  ُأمََّهاِتَنا  َو  آبَۤاِئَنا  َعْن  َتَجاَوْز  َألٕلُهمَّ 

َسَلَف ِمْنُهْم َو َمْن َغَبَر ِإٰلي َيْوِم اْلِقَياَمِة. 
ٍد نَِبيَِّنا َو آِلِه َكَما َصلَّْيَت َعٰلي َمَالِۤئَكِتَك  َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٔبَني، َو َصلِّ َعَلْيِه َو آِلِه َكَما َصلَّْيَت َعٰلي َأْنِبَيۤاِئَك اْلُمْرَسٔلنيَ،  اْلُمَقرَّ
َو اِلٔحنيَ،  الصَّ ِعَباِدَك  َعٰلي  َصلَّْيَت  َكَما  آِلِه  َو  َعَلْيِه  َصلِّ  َو 
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kıldığın bu iftar günümüzde, işlediğimiz tüm gü-
nahlardan, geçmişteki tüm kötü işlerimizden, gön-
lümüzden geçen tüm kötü düşüncelerden, tekrar 
günaha dönme düşüncesi olmayan, bir daha hata 
yapmamaya azmeden biri olarak, şek ve şüpheden 
arınmış, halis bir tövbeyle tövbe edip sana yöneliyo-
ruz. Bu tövbeyi bizden kabul buyur; bizden razı ol ve 
bizi bu hâl üzre sabit kıl.

Allah'ım! İçimizde cehennem azabına karşı öyle bir 
korku, cennet sevabına karşı öyle bir özlem meyda-
na getir ki, tüm varlığımızla ibadetin tadını, günahın 
üzüntüsünü duyalım. Katında bizi, sevgini kazanan, 
itaate dönüşlerini kabul buyurduğun tövbe edenler-
den kıl, ey adillerin en adili!

Allah'ım! Babalarımızı, annelerimizi ve şimdiye ka-
dar gelip geçen, kıyamete kadar gelecek olan tüm 
dindaşlarımızı bağışla.

Allah'ım! Mukarrep meleklerine salât ettiğin gibi 
peygamberimiz Muhammed'e ve Âline salât eyle. 
Mürsel peygamberlere salât ettiğin gibi ona ve Âline 
salât eyle. Salih kullarına salât ettiğin gibi ona ve 
Âline salât eyle. Onların hepsine ettiğin salâttan üstün
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َأْفَضَل ِمْن ٰذِلَك َيا َربَّ اْلَعاَلٔمَني، َصَالًة َتْبُلُغَنا َبَرَكُتَها، َو َيَنالَُنا 
َو  ِإلَْيِه،  ُرِغَب  َمْن  َأْكَرُم  ِإنََّك  ُدَعاُؤنَا،  لََها  ُيْسَتَجاُب  َو  نَْفُعَها، 
َأْكٰفي َمْن ُتُوكَِّل َعَلْيِه، َو َأْعٰطي َمْن ُسِئَل ِمْن َفْضِلِه، َو َأْنَت 

َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر. 
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bir salâtla ona ve Âline salât eyle; ey âlemlerin Rabbi! 
Öyle bir salât ki, bereketi bizi kuşatsın, faydası bize 
ulaşsın ve sayesinde duamız kabul olsun. Hiç kuşku-
suz, sen, kapısına gelinen en kerim, kendisine güve-
nilen en yeterli ve ihsanı dilenilen en cömert zatsın 
ve sen her şeye kadirsin.
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٤٦- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى َيْوِم اْلِفْطِر ِإَذا اْنَصَرَف ِمْن َصَالِتِه َقاَم َقۤاِئًما ُثمَّ 
اْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َو ِفى َيْوِم اْلُجُمَعِة، َفقاَل:

َيا َمْن َيْرَحُم َمْن َال َيْرَحُمُه اْلِعَباُد، َو َيا َمْن َيْقَبُل َمْن َال َتْقَبُلُه 
الِْبَالُد، َو َيا َمْن َال َيْحَتِقُر َأْهَل اْلَحاَجِة ِإلَْيِه، َو َيا َمْن َال ُيَخيُِّب 
الَِّة َعَلْيِه، َو َيا  دِّ َأْهَل الدَّ َني َعَلْيِه، َو َيا َمْن َال َيْجَبُه بِالرَّ اْلُمِلحّٔ
َمْن َيْجَتٔبي َصٔغَري َما ُيْتَحُف ِبِه، َو َيْشُكُر َئسَري َما ُيْعَمُل َلُه، َو َيا 
َمْن َيْشُكُر َعَلي اْلَقٔليِل، َو ُيَجأزي بِاْلَجٔليِل، َو َيا َمْن َيْدُنو ِإٰلي 
َمْن َدنَا ِمْنُه، َو َيا َمْن َيْدُعو ِإٰلي نَْفِسِه َمْن َأْدَبَر َعْنُه، َو َيا َمْن 
َال ُيَغيُِّر النِّْعَمَة، َو َال ُيَباِدُر بِالنَِّقَمِة، َو َيا َمْن ُيْثِمُر اْلَحَسَنَة َحٕتي 
يَِِّئِة َحٕتي ُيَعفَِّيَها. اِْنَصَرَفِت اآلَماُل  ُيْنٔميَها، َو َيَتَجاَوُز َعِن السَّ
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46- Ramazan Bayramı Günü Bayram 
Namazını Kıldıktan Sonra Ayağa 

Kalkıp Kıbleye Yönelerek ve Cuma Günü 
Okuduğu Dua

Ey kulların acımadığı kimseye acıyan! Ey kentlerin 
kabul etmediği kimseyi kabul eden! Ey kendisine 
muhtaç olanları küçültmeyen! Ey sürekli kendisin-
den bir şeyler isteyenleri nasipsiz bırakmayan! Ey 
kendisine doğru kılavuzluk edenleri reddetmeyen! 
Ey ithaf olunan küçük şeyi de kabul buyuran! Ey 
hoşnutluğunu kazanmak için yapılan az ameli de 
ödüllendiren! Ey az amele büyük karşılık veren! Ey 
kendisine yaklaşana yaklaşan! Ey kendisinden yüz 
çevireni kendisine doğru çağıran! Ey nimeti değiş-
tirmeyen, cezalandırmakta acele etmeyen! Ey iyiliği 
nemalandırıp çoğaltan, kötülüğü bağışlayıp ortadan 
kaldıran! Arzular, kereminin sonuna ulaşmadan
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ُدوَن َمٰدي َكَرِمَك بِاْلَحاَجاِت، َواْمَتَألَْت بَِفْيِض ُجوِدَك َأْوِعَيُة 
اْلُعُلوُّ  َفَلَك  َفاُت.  الصِّ نَْعِتَك  بُُلوِغ  ُدوَن  َخْت  َتَفسَّ َو  ِلَباِت،  الطَّ
اْألَْعٰلي َفْوَق ُكلِّ َعاٍل، َواْلَجَالُل اْألَْمَجُد َفْوَق ُكلِّ َجَالٍل، ُكلُّ 

َجٔليٍل ِعْنَدَك َصٔغٌري، َو ُكلُّ َشٔريٍف ٔفي َجْنِب َشَرِفَك َحٔقٌري. 

ُضوَن ِإالَّ َلَك، َو َضاَع  َخاَب اْلَواِفُدوَن َعٰلي َغْيِرَك، َو َخِسَر اْلُمَتَعرِّ
وَن ِإالَّ ِبَك، َو َأْجَدَب اْلُمْنَتِجُعوَن ِإالَّ َمِن اْنَتَجَع َفْضَلَك.  اْلُمِلمُّ

ِإَغاَثُتَك  َو  ۤاِئٔلنيَ،  لِلسَّ ُمَباٌح  ُجوُدَك  َو  اِغٔبَني،  لِلرَّ َمْفُتوٌح  بَاُبَك 
َقٔريَبٌة ِمَن اْلُمْسَتٔغئثَني، َال َئخيُب ِمْنَك اآلِمُلوَن، َو َال َيْيَأُس 

ُضوَن، َو َال َيْشٰقي بَِنِقَمِتَك اْلُمْسَتْغِفُروَن.  ِمْن َعَطۤاِئَك اْلُمَتَعرِّ

نَاَواَك.  ِلَمْن  ُمْعَتِرٌض  ِحْلُمَك  َو  َعَصاَك،  ِلَمْن  َمْبُسوٌط  ِرْزُقَك 
َعاَدُتَك اْإلِْحَساُن ِإَلي اْلُمٔسئئَني، َو ُسنَُّتَك اْإلِْبَقۤاُء َعَلي اْلُمْعَتٔديَن، 
ُهْم ِإْمَهاُلَك َعِن  ُجوِع، َو َصدَّ ْتُهْم َأنَاُتَك َعِن الرُّ َحٕتي لََقْد َغرَّ
َأْمَهْلَتُهْم  َو  َأْمِرَك،  ِإٰلۤي  لَِئفيُئۤوا  بِِهْم  َتَأنَّْيَت  ِإنََّما  َو  النُُّزوِع، 
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hacetlerine kavuştu. Dilek kapları, bol bağışınla he-
men doluverdi. Sıfatlar, seni anlatamadan dağılıp git-
ti. Çünkü her yücenin üstünde en yüce yücelik ve 
her ululuğun üstünde en onurlu ululuk sana aittir. 
Her büyük, senin katında küçüktür; her onurlu, se-
nin onurunun yanında hakirdir.

Senden başkasına gidenler, eli boş geri döndüler. 
Senden başkasını arayanlar, hüsrana uğradılar. 
Senden başkasına konuk olanlar, mahvolup gittiler. 
Ve senin fazlından nimet isteyenlerin dışında diğer 
nimet isteyenler, kıtlığa duçar oldular.

Kapın, isteyenlerin yüzüne açık; ihsanın, dileyenler 
için mubah; imdadın, imdat isteyenlere yakındır. 
Sana ümidi olanların ümitleri boşa çıkmaz. İhsanını 
isteyenleri mahrum bırakmazsın. Mağfiretini dile-
yenleri azabına duçar etmezsin.

Sana karşı gelip muhalefet edenlerden rızkını esir-
gemezsin. Seninle düşmanlık edenlere hilminle dav-
ranırsın. Kötülük yapanlara iyilik yapmak âdetindir. 
Haddi aşanlara mühlet vermek sünnetindir. O ka-
dar mühlet verirsin ki, mühletine aldanarak, hakka 
geri dönmez, batıldan el çekmezler. Oysa sen, emri-
ne dönmeleri için onlara mühlet verir; saltanatının
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َعاَدِة َخَتْمَت َلُه بَِها،  ِثَقًة ِبَدَواِم ُمْلِكَك، َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل السَّ
َقاَوِة َخَذلَْتُه لََها، ُكلُُّهْم َصۤاِئُرونَِ ِإٰلي  َو َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الشَّ
ِتِهْم  ُحْكِمَك، َو ُأُموُرُهْم آِئَلٌة ِإٰلي أْمِرَك، َلْم َيِهْن َعٰلي ُطوِل ُمدَّ

ُسْلَطاُنَك، َو َلْم َيْدَحْض لَِتْرِك ُمَعاَجَلِتِهْم ُبْرَهاُنَك. 

ُتَك َقۤاِئَمٌة َال ُتْدَحُض، َو ُسْلَطاُنَك َثاِبٌت َال َيُزوُل، َفاْلَوْيُل  ُحجَّ
ِمْنَك،  َخاَب  ِلَمْن  اْلَخاِذَلُة  َواْلَخْيَبُة  َعْنَك،  َجَنَح  ِلَمْن  ۤاِئُم  الدَّ
َفُه ٔفي َعَذاِبَك! َو  َقۤاُء اْألَْشٰقي ِلَمِن اْغَترَّ ِبَك. َمۤا َأْكَثَر َتَصرُّ َوالشَّ
َدُه ٔفي ِعَقاِبَك! َو َمۤا َأْبَعَد َغاَيَتُه ِمَن اْلَفَرِج! َو َمۤا  َمۤا َأْطَوَل َتَردُّ
َأْقَنَطُه ِمْن ُسُهوَلِة اْلَمْخَرِج! َعْدًال ِمْن َقَضۤاِئَك َال َتُجوُر ٔفيِه، َو 
ِإْنَصاًفا ِمْن ُحْكِمَك َال َتٔحيُف َعَلْيِه. َفَقْد َظاَهْرَت اْلُحَجَج، َو 
ْفَت ِفي التَّْرٔغيِب،  ْمَت بِاْلَؤعيِد، َو َتَلطَّ َأْبَلْيَت اْألَْعَذاَر، َو َقْد َتَقدَّ
ْرَت َو َأْنَت ُمْسَتٔطيٌع  َو َضَرْبَت اْألَْمَثاَل، َو َأَطْلَت اْإلِْمَهاَل، َو َأخَّ
لِْلُمَعاَجَلِة، َو َتَأنَّْيَت َو َأْنَت َمٔليٌئ بِاْلُمَباَدَرِة، َلْم َتُكْن َأنَاُتَك َعْجًزا، 
َو َالۤ ِإْمَهاُلَك َوْهًنا، َو َالۤ ِإْمَساُكَك َغْفَلًة، َو َال اْنِتَظاُرَك ُمَداراًة،
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sürekliliğine güvendiğin için onları hemen cezalan-
dırmazsın. Sonuçta; saadet ehlinden olanları saadete 
kavuşturur, şekavet ehlinden olanları şekavetle baş 
başa bırakırsın. Hepsi de sonunda hükmüne döne-
cek, emrine boyun eğecektir. Uzun süre onlara müh-
let verişin, saltanatını gevşetmez. Onları cezalandır-
makta acele etmeyişin, aleyhlerindeki açık kanıtını 
geçersiz kılmaz.

Kanıtın dimdik ayaktadır, geçerliliğini kaybetmez. 
Saltanatın sabittir, zevali olmaz. O hâlde, sürekli 
azap, senden yüz çevirenindir; hor edici ümitsizlik, 
senden ümidini kesenindir ve en kötü bedbahtlık, 
müsamahana aldananındır. Böyle biri, azabında ne 
de çok bocalayıp duracak! Cezanı çekmesi ne de 
uzun sürecek! Kurtuluşla arası ne de uzak, içinde bu-
lunduğu durumdan çıkması ne de zor olacak! Bütün 
bunlar, adil yargınla, insafa dayalı hükmünle olacak; 
kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Çünkü sen, 
daha önce kanıtlarını sergilemiş, mazeretlere yer bı-
rakmamışsın; cehennemden korkutmuş, cennete teş-
vik etmişsin; örnekler vermiş, kıssalar anlatmışsın; 
hemen cezalandırmaya kadir olduğun hâlde, uzun 
süre mühlet vermiş, cezalandırmayı geciktirmişsin. 
Süre tanıman âcizlikten, mühlet vermen gevşeklik-
ten, azap etmekten sakınman gafletten, beklemen iyi
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ُتَك َأْبَلَغ، َو َكَرُمَك َأْكَمَل، َو ِإْحَساُنَك َأْوَفي، َو  َبْل لَِتُكوَن ُحجَّ
، ُكلُّ ٰذِلَك َكاَن َو َلْم َتَزْل، َو ُهَو َكۤاِئٌن َو َال َتَزاُل.  نِْعَمُتَك َأَتمَّ

َأْن  ِمْن  َأْرَفُع  َمْجُدَك  َو  ِبُكلَِّها،  ُتوَصَف  َأْن  ِمْن  َأَجلُّ  ُتَك  ُحجَّ
ُيَحدَّ ِبُكْنِهِه، َو نِْعَمُتَك َأْكَثُر ِمْن َأْن ُتْحٰصي ِبَأْسِرَها، َو ِإْحَساُنَك 
ُكوُت َعْن  َر ِبَي السُّ َأْكَثُر ِمْن َأْن ُتْشَكَر َعٰلي َأَقلِِّه، َو َقْد َقصَّ
َتْحٔميِدَك، َو َفهََّهِني اْإلِْمساُك َعْن َتْمٔجيِدَك، َو ُقَصاَراَي اْإلِْقراُر 
بِاْلُحُسوِر، َال َرْغَبًة َيۤا ِإٰلٔهي َبْل َعْجًزا، َفَهۤا َأنَا َذۤا َأُؤمَُّك بِاْلِوَفاَدِة، 

َفاَدِة.  َو َأْسَأُلَك ُحْسَن الرِّ

ٍد َو آِلِه، َواْسَمْع َنْجَواَي، َواْسَتِجْب ُدَعۤأئي،  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
دِّ ٔفي َمْسَألَٔتي، َو  َو َال َتْخِتْم َيْؤمي ِبَخْيَبٔتي، َو َال َتْجَبْهٔني بِالرَّ
َأْكِرْم ِمْن ِعْنِدَك ُمْنَصَرٔفي، َو ِإلَْيَك ُمْنَقَلٔبي، ِإنََّك َغْيُر َضۤاِئٍق ِبَما 
ا ُتْسَأُل، َو َأْنَت َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر، َو  ُتٔريُد، َو َال َعاِجٍز َعمَّ

َة ِإالَّ بِالـٕلِه اْلَعِليِّ اْلَعٔظيِم.  َال َحْوَل َو َال ُقوَّ
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geçinme isteğinden değildir. Böyle yapıyorsun ki, 
kanıtın daha açık, keremin daha kâmil, ihsanın daha 
bol, nimetin daha eksiksiz olsun. Bu, şimdiye kadar 
böyle olmuş, böyle devam edecek.

Kanıtın bütünüyle anlatılmaktan çok daha yüce; bü-
yüklüğün künhüyle belirlenmekten çok daha yük-
sek; nimetin tamamıyla sayılmaktan çok daha fazla 
ve ihsanın en azının bile şükrü yerine getirilmekten 
çok daha büyüktür! Suskunluk, seni övme gücünü 
almış benden; çekingenlik, seni ululamaktan âciz kıl-
mış beni. Yapabileceğim en fazla şey, Tanrım, aczimi 
itiraf etmektir. Bu yüzden kapına gelmiş, ihsanını di-
lenmekteyim.

O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve münaca-
tımı işit; duamı kabul buyur; günümü başarısızlık-
la sonuçlandırma; isteklerim hususunda reddetme 
beni; katından ayrılışıma ve tekrar sana dönüşüme 
değer ver. Hiç kuşkusuz, sen, dilediğini yapmakta 
güçlük çekmez, istenenden âciz kalmazsın. Çünkü 
sen, her şeye kadirsin. Günahlardan sakınmamız, 
itaate güç bulmamız, ancak yüce ve büyük Allah'ın 
yardımıyladır.
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٤٧- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى َيْوِم َعَرَفَة 

َماَواِت  السَّ َبٔديَع  اْلَحْمُد  َلَك  َألٕلُهمَّ  اْلَعاَلٔمَني،  َربِّ  لِـٕلِه  اَْلَحْمُد 
َواْألَْرِض، َذا اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم، َربَّ اْألَْربَاِب، َو ِإٰلَه ُكلِّ َمْأُلوٍه، 
َو َخاِلَق ُكلِّ َمْخُلوٍق، َو َواِرَث ُكلِّ َشْيٍء ﴿ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌءلَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء﴾ 
َو َال َيْعُزُب َعْنُه ِعْلُم َشْيٍء، َو ُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء ُمٔحيٌط، َو ُهَو 

َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َرٔقيٌب. 
ُد.  ُد، اْلَفْرُد اْلُمَتَفرِّ َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت اْألََحُد اْلُمَتَوحِّ

ُم،  ُم، اْلَعٔظيُم اْلُمَتَعظِّ َو َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت اْلَكٔرُمي اْلُمَتَكرِّ
اْلَكٔبُري اْلُمَتَكبُِّر. 

ٔديُد اْلِمَحاِل.  َو َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت اْلَعِليُّ اْلُمَتَعاِل، الشَّ
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47- Arefe Günü Okuduğu Dua

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'ındır. Allah'ım! Hamd 
senindir, ey gökleri ve geri yaratan; ululuk ve ikram 
sahibi; rablerin Rabbi; her tapılanın Tanrısı; her ya-
ratılanın yaratıcısı ve her şeyin varisi! "Hiçbir şey 
onun gibi değildir" (Şûra, 11); hiçbir şeyin bilgisi ona 
gizli kalmaz; o her şeyi kuşatmış, her şey üzerinde 
gözeticidir.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Teksin, benzerin 
yok; birsin, eşin yok.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Cömertsin, cö-
mertlik sana yakışır; ulusun, ululanmak senin hak-
kın; büyüksün, büyüklenmek sana ait.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Yücesin, yüceli-
ğin doruğundasın; cezalandırman pek şiddetlidir.
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ٔحيُم، اْلَعٔليُم اْلَحٔكيُم.  ْحَمُن الرَّ َو َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت الرَّ

ٔميُع الَْبٔصريُ، اْلَقدِيُم اْلَخٔبريُ.  َو َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت السَّ

ۤاِئُم اْألَْدَوُم.  َو َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت اْلَكٔرُمي اْألَْكَرُم، الدَّ

ُل َقْبَل ُكلِّ َأَحٍد، َواْآلِخُر بَْعَد  َو َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت اْألَوَّ
ُكلِّ َعَدٍد. 

ِه.  ِه، َواْلَعألي ٔفي ُدُنوِّ أني ٔفي ُعُلوِّ َو َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت الدَّ

َو َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت ُذو الَْبَهۤاِء َواْلَمْجِد، َواْلِكْبِرَيۤاِء َواْلَحْمِد.

َو َأْنَت الـٕلُه َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت الَّٔذي َأْنَشْأَت اْألَْشَيۤاَء ِمْن غْيِر ِسْنٍخ، 
ْرَت ِمْن َغْيِر ِمَثاٍل، َواْبَتَدْعَت اْلُمْبَتَدَعاِت ِبَال  ْرَت َما َصوَّ َو َصوَّ

اْحِتَذۤاٍء. 

َشْيٍء  ُكلَّ  ْرَت  َيسَّ َو  َتْقٔديًرا،  َشْيٍء  ُكلَّ  ْرَت  َقدَّ الَّٔذي  َأْنَت 
َتْئسًريا، َو َدبَّْرَت َما ُدوَنَك َتْدٔبًريا. 
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Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Rahman'sın, 
rahîmsin; ilim ve hikmet sahibisin.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. İşitensin, gören-
sin; kadîmsin, her şeyden haberin var.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Kerimsin, kere-
minin üstüne yok; daimsin, sürekliliğin bitimi yok.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Herkesten önce 
ilksin; her sayıdan sonra sonsun.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Yüceliğinle bir-
likte yakınsın; yakınlığınla birlikte yücesin.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Zarifsin, güzel-
sin; ululuk, büyüklük ve övgü sahibisin.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Nesneleri, kök-
leri olmadan yarattın; şekillendirdiklerini, örneksiz 
şekillendirdin; var ettiklerini, birini taklit etmeden 
var ettin.

Sensin ki, her şeyi belli bir ölçüyle yarattın; her şeyi 
ondan istenilen iş için hazırladın ve dışındaki her 
şeyi belli bir düzene soktun.
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ٔفي  ُيَواِزْرَك  َلْم  َو  َشٔريٌك،  َخْلِقَك  َعٰلي  ُيِعْنَك  َلْم  الَّٔذي  َأْنَت 
َأْمِرَك َؤزيٌر، َو َلْم َيُكْن َلَك ُمَشاِهٌد َو َال َنٔظٌري. 

َأْنَت الَّٔذي َأَرْدَت َفَكاَن َحْتًما َمۤا َأَرْدَت، َو َقَضْيَت َفَكاَن َعْدًال 
َما َقَضْيَت، َو َحَكْمَت َفَكاَن ِنْصًفا َما َحَكْمَت. 

َأْنَت الَّٔذي َال َيْحٔويَك َمَكاٌن، َو َلْم َيُقْم ِلُسْلَطاِنَك ُسْلَطاٌن، َو َلْم 
ُيْعِيَك ُبْرَهاٌن َو َال بََياٌن. 

َشْيٍء  ِلُكلِّ  َجَعْلَت  َو  َعَدًدا،  َشْيٍء  ُكلَّ  َأْحَصْيَت  الَّٔذي  َأْنَت 
ْرَت ُكلَّ َشْيٍء َتْقٔديًرا.  َأَمًدا، َو َقدَّ

َأْنَت الَّٔذي َقُصَرِت اْألَْوَهاُم َعْن َذاِتيَِّتَك، َو َعَجَزِت اْألَْفَهاُم َعْن 
َكْيِفيَِّتَك، َو َلْم ُتْدِرِك اْألَْبَصاُر َمْوِضَع َأْيِنيَِّتَك. 

دُّ َفَتُكوَن َمْحُدوًدا، َو َلْم ُتَمثَّْل َفَتُكوَن َمْوُجوًدا،  َأْنَت الَّٔذي َال ُتحَّ
َو َلْم َتِلْد َفَتُكوَن َمْوُلوًدا.

َأْنَت الَّٔذي َال ِضدَّ َمَعَك َفُيَعاِنَدَك، َو َال ِعْدَل َلَك َفُيَكاِثَرَك، َو
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Sensin ki, yaratmanda kimse sana yardım etmedi; 
işinde kimseye danışmadın; ne gözlemcin, ne benze-
rin olmamıştır.

Sensin ki, irade ettin, irade ettiğin kesinleşti; yargı-
ladın, yargın adalet üzere oldu; hükmettin, hükmün 
insaf temeline oturdu.

Sensin ki, hiçbir mekân seni içine alamaz; saltanatın 
karşısında hiçbir sultan dayanamaz ve hiçbir kanıt 
ve açıklama seni susturamaz.

Sensin ki, her şeyin sayısını bilirsin; her şey için bir 
son öngörmüşsün ve her şeyi belli bir ölçüyle yarat-
mışsın.

Sensin ki, benliğin tahayyüllere sığmaz; düşünceler 
niteliğini derk edemez ve gözler bulunduğun yeri 
göremez.

Sensin ki, sınırlandırılmazsın ki, mahdut olasın; ör-
neklendirilmemişsin ki, varlığı kendinden olmayan 
mevcut olasın; ve doğurmamışsın ki, mevlût (doğ-
rulmuş) olasın.

Sensin ki, karşıtın yok ki, sana karşı gelsin; dengin 
yok ki, sana üst olmaya yeltensin; ve benzerin yok ki,
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َال ِندَّ َلَك َفُيَعاِرَضَك. 

َأْنَت الَِّذي اْبَتَدَأ َواْخَتَرَع، َواْسَتْحَدَث َواْبَتَدَع، َو َأْحَسَن ُصْنَع 
َما َصَنَع. 

َو  َمَكاَنَك!  اْألََماِكِن  ِفي  َأْسٰني  َو  َشْأَنَك!  َأَجلَّ  َمۤا  ُسْبَحاَنَك 
َأْصَدَع بِاْلَحقِّ ُفْرَقاَنَك! 

ُسْبَحاَنَك ِمْن َلٔطيٍف َمۤا َأْلَطَفَك! َو َرُؤوٍف َمۤا َأْرَأَفَك! َو َحٔكيٍم 
َمۤا َأْعَرَفَك! 

ُسْبَحاَنَك ِمْن َمٔليٍك َمۤا َأْمَنَعَك! َو َجَواٍد َمۤا َأْوَسَعَك! َو َرٔفيٍع َمۤا 
َأْرَفَعَك! ُذو الَْبَهۤاِء َواْلَمْجِد، َواْلِكْبِرَيۤاِء َواْلَحْمِد.

ُسْبَحاَنَك َبَسْطَت بِاْلَخْيَراِت َيَدَك، َو ُعِرَفِت اْلِهَداَيُة ِمْن ِعْنِدَك، 
َفَمِن الَْتَمَسَك ِلٔديٍن َأْو ُدْنًيا َوَجَدَك. 

ُسْبَحاَنَك َخَضَع َلَك َمْن َجٰري ٔفي ِعْلِمَك، َو َخَشَع لَِعَظَمِتَك َما 
ُدوَن َعْرِشَك، َواْنَقاَد لِلتَّْسٔليِم َلَك ُكلُّ َخْلِقَك. 
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seninle boy ölçüşmeye kalkışsın.

Sensin başlayan, icat eden, oluşturan, yepyeni bir şey 
ortaya çıkaran ve yaptığını güzel yapan.

Münezzehsin sen! Şanın ne kadar yüce; yerin ne ka-
dar yüksek ve hakkı batıldan ayırışın ne kadar net!

Münezzehsin sen! Ne kadar da lütfu bol bir latifsin; 
ne kadar da merhametli bir şefkatlisin ve ne kadar da 
bilgili bir hikmet sahibisin!

Münezzehsin sen! Ne de güçlü bir meliksin; ne de eli 
açık bir cömertsin ve ne de makamı yüksek bir ma-
kam sahibisin! Güzellik, büyüklük, ululuk ve övgü 
sahibisin.

Münezzehsin sen! Elini iyiliklerle açmışsın; hidayet 
senin katından bilinmiştir. Seni din için de, dünya 
için de arayan bulur.

Münezzehsin sen! İlminde geçen herkes sana boyun 
eğmiş; Arş'ının altında olan her şey büyüklüğünün 
karşısında küçüklüğünü itiraf etmiş ve tüm yaratık-
ların sana teslim olmuştur.
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، َو َال ُتَكاُد، َو َال ُتَماُط،  ، َو َال ُتَمسُّ ، َو َال ُتَجسُّ ُسْبَحاَنَك َال ُتَحسُّ
َو َال ُتَناَزُع، َو َال ُتَجاٰري، َو َال ُتَماٰري، َو َال ُتَخاَدُع، َو َال ُتَماَكُر. 

ُسْبَحاَنك َسبيُلَك َجَدٌد، َو َأْمُرَك َرَشٌد، َو َأْنَت َحيٌّ َصَمٌد. 
ُسْبَحاَنَك َقْوُلَك ُحْكٌم، َو َقَضاُؤَك َحْتٌم، َو ِإَراَدُتك َعْزٌم. 

َل ِلَكِلَماِتَك.  ُسْبَحاَنَك َال َرادَّ ِلَمِشيَِّتَك، َو َال ُمَبدِّ
َماَواِت، بَاِرَئ النََّسَماِت.  ُسْبَحاَنَك بَاِهَر اآلَياِت، َفاِطَر السَّ

َلَك اْلَحْمُد َحْمًدا َيُدوُم ِبَدواِمَك. 
َو َلَك اْلَحْمُد َحْمًدا خاِلًدا بِِنْعَمِتَك. 
َو َلَك اْلَحْمُد َحْمًدا ُيَوأزي ُصْنَعَك. 

َو َلك اْلَحْمُد َحْمًدا َئزيُد َعٰلي ِرَضاَك. 

َو َلَك اْلَحْمُد َحْمًدا َمَع َحْمِد ُكلِّ َحاِمٍد، َو ُشْكًرا َيْقُصُر عْنُه 
ُب ِبِه ِإالَّ ُشْكُر ُكلِّ َشاِكٍر، َحْمًدا َال َيْنَبٔغي ِإالَّ َلَك، َو َال ُيَتَقرَّ
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Münezzehsin sen! Sezilmez, duyulmaz, dokunul-
mazsın. Kimse sana hile yapamaz; seni uzaklaştıra-
maz; seninle çekişemez; seninle yarışamaz; seninle 
tartışamaz; sana tuzak kuramaz; seni aldatamaz.

Münezzehsin sen! Yolun düz, emrin doğru ve sen ih-
tiyaçlar için başvurulan yegâne dirisin.

Münezzehsin sen! Sözün hikmet, yargın son karar ve 
iraden kesindir.

Münezzehsin sen! Dilediğini kimse geri döndüre-
mez; kelimelerini kimse değiştiremez.

Münezzehsin sen! Ey ayetleri akılları durduran, gök-
leri meydana getiren, canları yaratan!

Hamd senindir; sürekliliğinle sürecek bir hamd.

Hamd senindir; nimetinle devam edecek bir hamd.

Hamd senindir; ihsanına paralellik arz edecek bir 
hamd.

Hamd senindir; hoşnutluğunu artıracak bir hamd.

Hamd senindir; her hamdedenin hamdıyla birlikte 
olan ve hiçbir şükredenin şükrünün ulaşamayacağı 
bir hamd. Bir hamd ki, başkasına değil, yalnızca sana 
yaraşsın; onunla başkasına değil, yalnızca sana yakla-
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اآلِخِر،  َدَواُم  ِبِه  ُيْسَتْدٰعي  َو  ُل،  اْألَوَّ ِبِه  ُيْسَتَداُم  َحْمًدا  ِإلَْيَك، 
َأْضَعاًفا  َيَتَزاَيُد  َو  اْألَْزِمَنِة،  ُكُروِر  َعٰلي  َيَتَضاَعُف  َحْمًدا 
ُمَتَراِدَفًة، َحْمًدا َيْعِجُز َعْن ِإْحَصۤاِئِه اْلَحَفَظُة، َو َئزيُد َعٰلي َمۤا 
َو  اْلَمٔجيَد،  َعْرَشَك  ُيَواِزُن  َحْمًدا  اْلَكَتَبُة،  ِكَتاِبَك  ٔفي  َأْحَصْتُه 
ٔفيَع، َحْمًدا َيْكُمُل َلَدْيَك َثَواُبُه، َو َيْسَتْغِرُق  ُيَعاِدُل ُكْرِسيََّك الرَّ
َوْفٌق  بَاِطُنُه  َو  لَِباِطِنِه،  َوْفٌق  َظاِهُرُه  َحْمًدا  َجَزاُؤُه،  َجَزۤاٍء  ُكلَّ 
َيْعِرُف  َال  َو  ِمْثَلُه،  َخْلٌق  َيْحَمْدَك  َلْم  َحْمًدا  ٔفيِه،  النِّيَِّة  ِلِصْدِق 
َو  َتْعٔديِدِه،  ٔفي  اْجَتَهَد  َمِن  ُيَعاُن  َحْمًدا  َفْضَلُه،  ِسَواَك  َأَحٌد 
َخَلْقَت  َما  َيْجَمُع  َحْمًدا  َتْوِفَيِتِه،  ٔفي  َنْزًعا  َأْغَرَق  َمْن  ُيَؤيَُّد 
ِمَن اْلَحْمِد، َو َيْنَتِظُم َمۤا َأْنَت َخالُِقُه ِمْن بَْعُد، َحْمًدا َال َحْمَد 
َحْمًدا  ِبِه،  َيْحَمُدَك  ْن  ِممَّ َأْحَمَد  َالۤ  َو  ِمْنُه،  َقْوِلَك  ِإٰلي  َأْقَرُب 
َمٔزيٍد  بَْعَد  ِبَمٔزيٍد  َوَتِصُلُه  ِبُوُفوِرِه،  اْلَمٔزيَد  ِبَكَرِمَك  ُيوِجُب 
َطْوًال ِمْنَك، َحْمًدا َيِجُب ِلَكَرِم َوْجِهَك، َو ُيقاِبُل ِعزَّ َجَالِلَك.

ِم  ٍد اْلُمْنَتَجِب اْلُمْصَطَفي، اْلُمَكرَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َربِّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
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şılsın. Bir hamd ki, ilki (önceki nimetleri) sürdürsün; 
sonu (sonraki nimetleri) kalıcı kılsın. Bir hamd ki, 
gün geçtikçe kat kat artsın, durmadan çoğalsın. Bir 
hamd ki, koruyucu melekler onu sayamasın; yazıcı 
meleklerin, Kitab'ında kaydettiğinden çok çok fazla 
olsun. Bir hamd ki, yüce Arş'ına ve yüksek Kürsü'ne 
denk olsun. Bir hamd ki, sevabı katında tam olsun; 
mükâfatı her mükâfatı kapsasın. Bir hamd ki, dışı 
içiyle tutsun; içi samimiyet dolu olsun. Bir hamd ki, 
daha önce kimse sana öyle hamdetmemiş olsun; de-
ğerini senden başkası bilemesin. Bir hamd ki, sayı-
sını çoğaltmaya çalışana (katından) yardım edilsin, 
hakkıyla yerine getirmek isteyene destek verilsin. Bir 
hamd ki, yarattığın tüm hamdları bir araya toplasın; 
daha sonra yaratacaklarını bir ipe dizsin. Bir hamd ki, 
sözüne ondan daha yakın bir hamd olmasın; onunla 
sana hamdedenden daha iyi hamdedici bulunmasın. 
Bir hamd ki, bolluğu, kereminle nimetlerin artma-
sına sebep olsun; senden bir lütuf olarak nimetleri-
nin ardı arkası kesilmesin, artarak devam etsin. Bir 
hamd ki, büyüklüğüne, cömertliğine yakışsın; izzet 
ve celâline uygun olsun.

Rabbim! Soylular soylusu, seçkinler seçkini, değer-
liler değerlisi, mukarrep kulun Muhammed'e ve
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ْم  ِب، َأْفَضَل َصَلَواِتَك، َو بَاِرْك َعَلْيِه َأَتمَّ َبَرَكاِتَك، َو َتَرحَّ اْلُمَقرَّ
َعَلْيِه َأْمَتَع َرَحَماِتَك. 

َصَالٌة  َتُكوُن  َال  َزاِكَيًة،  َصَالًة  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َربِّ 
َأْزٰكي ِمْنَها، َو َصلِّ َعَلْيِه َصَالًة نَاِمَيًة، َال َتُكوُن َصَالٌة َأْنٰمي 

ِمْنَها، َوَصلِّ َعَلْيِه َصَالًة َراِضَيًة َال َتُكوُن َصَالٌة َفْوَقَها. 

ٍد َو آِلِه، َصَالًة ُتْرٔضيِه َو َتٔزيُد َعٰلي ِرَضاُه،  َربِّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو َصلِّ َعَلْيِه َصَالًة ُتْرٔضيَك َو َتٔزيُد َعٰلي ِرَضاَك َلُه، َو َصلِّ 

َعَلْيِه َصَالًة َال َتْرٰضي َلُه ِإالَّ بَِها، َو َال َتٰري َغْيَرُه لََهۤا َأْهًال. 

ٍد َو آِلِه، َصَالًة ُتَجاِوُز ِرْضَواَنَك، َو َيتَِّصُل  َربِّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
اتَِّصالَُها بَِبَقۤاِئَك، َو َال َيْنَفُد َكَما َال َتْنَفُد َكِلَماُتَك. 

ٍد َو آِلِه، َصَالًة َتْنَتِظُم َصَلَواِت َمَالِۤئَكِتَك،  َربِّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو َأْنِبَيۤاِئَك، َو ُرُسِلَك، َو َأْهِل َطاَعِتَك، َو َتْشَتِمُل َعٰلي َصَلَواِت 
ِعَباِدَك، ِمْن ِجنَِّك َو ِإْنِسَك َو َأْهِل ِإَجابَِتَك، َو َتْجَتِمُع َعٰلي 
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Muhammed'in Âline, salâtlarının en üstünüyle salât 
eyle; bereketlerinin en kâmiliyle ona bereket ver; 
rahmetlerinin en yararlısıyla ona rahmet et.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, 
durmadan artsın; artışı ondan çok olan bir salât ol-
masın. Ona salât eyle; bir salât ki, sürekli büyüsün; 
ondan daha çok büyüyen bir salât olmasın. Ve ona 
salât eyle; hoşnut olacak bir salât ki, onun üstünde 
bir salât olmasın.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, 
onu hoşnut etsin; hoşnut olacağından da fazla olsun. 
Ona salât eyle; bir salât ki seni hoşnut etsin; onun için 
hoşnut olacağından da fazla olsun. Ve ona salât eyle; 
bir salât ki, onun için ondan başkasına razı olmazsın, 
ondan başkasını da ona ehil görmezsin.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, 
hoşnutluğundan öteye geçsin; varlığın devam ettikçe 
ardı arkası kesilmesin; kelimelerinin bitmediği gibi 
asla bitmesin.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki; 
meleklerinin, nebilerinin, resullerinin ve itaat eden-
lerinin salâtlarını derleyip toplasın; cinlerden ve in-
sanlardan davetine icabet eden kullarının salâtlarını
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َصَالِة ُكلِّ َمْن َذَرْأَت َو َبَرْأَت ِمْن َأْصَناِف َخْلِقَك. 

َربِّ َصلِّ َعَلْيِه َو آِلِه، َصَالًة ُتٔحيُط ِبُكلِّ َصَالٍة سالَِفٍة َو ُمْسَتْأنََفٍة، 
َو َصلِّ َعَلْيِه َو َعٰلي آِلِه، َصَالًة َمْرِضيًَّة َلَك َو ِلَمْن ُدوَنَك، َو 
َلَواِت ِعْنَدَها، َو  ُتْنِشُئ َمَع ٰذِلَك َصَلَواٍت ُتَضاِعُف َمَعَها ِتْلَك الصَّ
َها َغْيُرَك.  َتٔزيُدَها َعٰلي ُكُروِر اْألَيَّاِم ِزَياَدًة ٔفي َتَضأعيَف َال َيُعدُّ

َو  ألَِْمِرَك،  اْخَتْرَتُهْم  الَّٔذيَن  بَْيِتِه  َأْهِل  َأَطۤاِئِب  َعٰلي  َصلِّ  َربِّ 
َجَعْلَتُهْم َخَزَنَة ِعْلِمَك، َو َحَفَظَة ٔديِنَك، َو ُخَلَفۤاَءَك ٔفي َأْرِضَك، َو 
َنِس َتْطٔهريًا  ْجِس َوالدَّ ُحَجَجَك َعٰلي ِعَباِدَك، َو َطهَّْرَتُهْم ِمَن الرِّ
َجنَِّتَك.  ِإٰلي  َواْلَمْسَلَك  ِإلَْيَك،  اْلَؤسيَلَة  َجَعْلَتُهُم  َو  ِبِإَراَدِتَك، 

ٍد َو آِلِه، َصَالًة ُتْجِزُل لَُهْم بَِها ِمْن ِنَحِلَك َو  َربِّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َكراَمِتَك، َو ُتْكِمُل لَُهُم اْألَْشَيۤاَء ِمْن َعَطاَياَك َو َنَواِفِلَك، َو ُتَوفُِّر 

َعَلْيِهُم اْلَحظَّ ِمْن َعَوۤاِئِدَك َو َفَوۤاِئِدَك.

لَِها، َو َال َغاَيَة َربِّ َصلِّ َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم، َصَالًة َالۤ َأَمَد ٔفي َأوَّ
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kapsasın; yarattığın tüm yaratık türlerinin salâtlarını 
bir araya getirsin.

Rabbim! Ona ve Âline salât eyle; bir salât ki, geçmiş 
gelecek tüm salâtları kuşatsın. Ona ve Âline salât 
eyle; senin ve herkesin beğeneceği bir salât ki, onun-
la birlikte diğer salâtlar meydana getiresin; onu kaç 
katına katladıkça o salâtları da öyle yapasın; günler 
geçtikçe onları senden başka kimsenin sayamayacağı 
bir şekilde kat kat artırasın.

Rabbim! Onun tertemiz Ehl-i Beytine de (ayrıca) salât 
eyle. Onlar ki, işin (insanları doğru yola hidayet et-
mek) için onları seçtin; onları ilminin bekçileri, dinin 
koruyucuları, yeryüzündeki halifelerin ve kullarının 
üzerindeki hüccetlerin kıldın. İradenle onları pislik 
ve kirden tam anlamıyla temizledin. Onları, sana ile-
ten vesile, cennetine götüren yol kıldın.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, 
onunla onlar hakkındaki bağışlarını ve onurlandır-
manı artırasın; onlara olan ihsan ve nimetlerini ta-
mamlayasın; senden elde edilecek kâr ve yararlardan 
nasiplerini bol edesin.

Rabbim! Ona (Muhammed) ve onlara (Ehl-i Beytine) 
salât eyle; bir salât ki, evvelinin başlangıcı, müddeti-
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ألََِمِدَها َو َال نَِهاَيَة ِآلِخِرَها. 

َربِّ َصلِّ َعَلْيِهْم ِزَنَة َعْرِشَك َو َما ُدوَنُه، َو ِمْألَ َسَماَواِتَك َو َما 
بُُهْم  ، َصَالًة ُتَقرِّ ، َو َعَدَد َأَرٔضيَك َو َما َتْحَتُهنَّ َو َما بَْيَنُهنَّ َفْوَقُهنَّ
ِمْنَك ُزْلٰفي، َو َتُكوُن َلَك َو لَُهْم ِرًضا َو ُمتَِّصَلًة بَِنَظۤاِئرِهنَّ َأَبًدا. 

َألٕلُهمَّ ِإنََّك َأيَّْدَت ٔديَنَك ٔفي ُكلِّ َأَواٍن ِبِإَماٍم َأَقْمَتُه َعَلًما لِِعَباِدَك، 
َجَعْلَتُه  َو  ِبَحْبِلَك،  َحْبَلُه  َوَصْلَت  َأْن  بَْعَد  ِبَالِدَك،  ٔفي  َمَناًرا  َو 
ْرَت َمْعِصَيَتُه،  ٔريَعَة ِإٰلي ِرْضَواِنَك، َواْفَتَرْضَت َطاَعَتُه، َو َحذَّ الذَّ
َمُه  َيَتَقدَّ أالَّ  َو  نَْهِيِه،  ِعْنَد  َواْإلِْنِتَهۤاِء  َأَواِمِرِه،  بِاْمِتَثاِل  َأَمْرَت  َو 
ِۤئٔذيَن، َو َكْهُف  ٌر، َفُهَو ِعْصَمُة الالَّ َر َعْنُه ُمَتَأخِّ ٌم، َو َال َيَتَأخَّ ُمَتَقدِّ

ٔكَني، َو بََهۤاُء اْلَعاَلٔمَني.  اْلُمْؤِمٔنَني، َو ُعْرَوُة اْلُمَتَمسِّ

َألٕلُهمَّ َفَأْوِزْع ِلَولِيَِّك ُشْكَر َمۤا َأْنَعْمَت ِبِه َعَلْيِه، َو َأْوِزْعَنا ِمْثَلُه 
ٔفيِه، َو آِتِه ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطانًا َنٔصًريا، َواْفَتْح َلُه َفْتًحا َئسًريا، َو 
، َواْشُدْد َأْزَرُه، َو َقوِّ َعُضَدُه، َو َراِعِه بَِعْيِنَك، َأِعْنُه ِبُرْكِنَك اْألََعزِّ
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nin bitimi, ahirinin nihayeti olmasın.

Rabbim! Arş'ının ve onun altındakilerin ağırlığıca, 
göklerinin ve onların üstündekilerin tuttuğuca, yer-
lerinin ve onların altındakilerin ve aralarındakilerin 
sayısıca onlara salât eyle; bir salât ki, onları sana daha 
bir yakınlaştırsın; senin ve onların hoşnutluğuna ve-
sile olsun ve benzeri salâtlar hep devam etsin.

Allah'ım! Sen her zamanda dinini, kulların için hak-
kın bayrağı ve şehirlerde hidayet ışığı olarak diktiğin 
bir imamla güçlendirmişsin. Onun ipini kendi ipine 
bağlamış; onu, hoşnutluğuna ulaşma vesilesi kılmış; 
ona itaati farz etmiş; ona karşı gelmekten sakındır-
mış; onun emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarına 
uymayı, ondan öne geçmemeyi, ondan geri kalma-
mayı emretmişsin. Dolayısıyla o, sığınanların koru-
yucusu, inananların sığınağı, tutunanların sağlam 
kulpu ve âlemlerin güzelliğidir.

Allah'ım! Velin olan o imamı, kendisine verdiğin ni-
metin şükrünü yerine getirmeye muvaffak et. Bizi de 
onun hakkında aynı şeye muvaffak eyle. Ona, kendi 
katından yardımcı bir güç ver. Ona kolay bir fetih 
nasip et. En güçlü desteğinle ona yardım et. Gücünü 
artır; pazısını kuvvetlendir. Onu sürekli gözet;  koru-
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َواْحِمِه ِبِحْفِظَك، َواْنْصْرُه ِبَمَالِۤئَكِتَك، َواْمُدْدُه ِبُجْنِدَك اْألَْغَلِب، 
َرُسوِلَك،  ُسَنَن  َو  َشَرۤاِئَعَك،  َو  ُحُدوَدَك،  َو  ِكَتاَبَك،  ِبِه  َأِقْم  َو 
اِلُموَن ِمْن  َصَلَواُتَك الـٕلُهمَّ َعَلْيِه َو آِلِه، َو َأْحِي ِبِه َمۤا َأَماَتُه الظَّ
َمَعاِلِم ٔديِنَك، َواْجُل ِبِه َصَدۤاَء اْلَجْوِر َعْن َطٔريَقِتَك، َو َأِبْن ِبِه 
ۤاَء ِمْن َسٔبيِلَك، َو َأِزْل ِبِه النَّاِكٔبَني َعْن ِصَراِطَك، َواْمَحْق  رَّ الضَّ
َيَدُه  َواْبُسْط  ألَِْولَِيۤاِئَك،  َجانَِبُه  َأِلْن  َو  ِعَوًجا،  َقْصِدَك  بَُغاَة  ِبِه 
َفُه َو َتَحنَُّنُه،  َعٰلي َأْعَدۤاِئَك، َو َهْب لََنا َرْأَفَتُه َو َرْحَمَتُه َو َتَعطُّ
َواْجَعْلَنا َلُه َساِمٔعَني ُمٔطئعَني، َو ٔفي ِرَضاُه َسأعَني، َو ِإٰلي ُنْصَرِتِه 
َواْلُمَداَفَعِة َعْنُه ُمْكِنٔفَني، َو ِإلَْيَك َو ِإٰلي َرْسوِلَك َصَلَواُتَك الـٕلُهمَّ 

ٔبَني.  َعَلْيِه َو آِلِه ِبٰذِلَك ُمَتَقرِّ

اْلُمتَِّبٔعنيَ  ِبَمَقاِمِهُم،  اْلُمْعَتِرٔفَني  َأْولَِيۤاِئِهُم  َعٰلي  َصلِّ  َو  َألٕلُهمَّ 
ٔكَني  َمْنَهَجُهُم، اْلُمْقَتٔفَني آَثاَرُهُم، اْلُمْسَتْمِسٔكَني بُِعْرَوِتِهُم، اْلُمَتَمسِّ
َني ِبِإَماَمِتِهُم، اْلُمَسلِّٔمَني ِألَْمِرِهُم، اْلُمْجَتِهٔديَن  ِبِوَالَيِتِهُم، اْلُمْؤَتمّٔ
َلَواِت  يَن ِإلَْيِهْم َأْعُيَنُهُم، الصَّ ٔفي َطاَعِتِهُم، اْلُمْنَتِظٔريَن َأيَّاَمُهُم، اْلَمادّٔ
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man altında bulundur. Meleklerinin yardımıyla 
onu başarıya ulaştır. Her zaman galip olan ordunu 
ona yardıma sevk et. Onunla Kitabını, sınırlarını, 
yasalarını ve Resulünün –salâvatın ona ve Âline olsun 

Allah'ım– sünnetlerini ayakta tut; dininin zalimlerce 
öldürülen nişanelerini dirilt; yolundaki zulüm pas-
larını, zorlukları gider; yolundan ayrılanları ortadan 
kaldır; dosdoğru yolunda eğrilik meydana getirmek 
isteyenleri yok et. Onu dostlarına karşı yumuşat; 
düşmanlarına musallat et. Şefkatini, merhametini ve 
sevgisini hâlimize şamil eyle. Bizi sözünü dinleyip 
itaat edenlerden, hoşnutluğunu kazanmaya çalışan-
lardan, yardımına koşanlardan, onu savunanlardan, 
bununla sana ve Resulüne –salâvatın ona ve Âline olsun 

Allah'ım– yakınlaşmak isteyenlerden kıl.

Allah'ım! Onların makamlarını itiraf eden, takip et-
tikleri yolu takip eden, izlerinde yürüyen, kulpla-
rından yapışan, velâyetlerine sarılan, imametlerini 
kabul eden, emirlerine teslim olan, var güçleriyle 
onlara itaat etmeye çalışan, (ferec/kurtuluş) günleri-
ni bekleyen ve gözlerini onlara diken dostlarına da, 
büyüyüp artan, bereket dolu salâtlarla sabah akşam
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ۤاِئَحاِت، َو َسلِّْم َعَلْيِهْم  اِكَياِت النَّاِمَياِت اْلَغاِدَياِت الرَّ اْلُمَباَرَكاِت الزَّ
َو َعٰلي َأْرواِحِهْم، َواْجَمْع َعَلي التَّْقٰوي َأْمَرُهْم، َو َأْصِلــــْح لَُهْم 
ٔحيُم، َو َخْيُر اْلَغاِفٔريَن،  اُب الرَّ ُشُؤونَُهْم، َو ُتْب َعَلْيِهْم، ِإنََّك َأْنَت التَّوَّ
اِحٔميـَن.  َالِم، ِبَرْحَمِتَك َيۤا َأْرَحَم الرَّ َواْجَعْلَنا َمَعُهْم ٔفي َداِر السَّ

ْمَتُه، َنَشْرَت  ْمَتُه َو َعظَّ ْفَتُه َو َكرَّ َألٕلُهمَّ ٰهَذا َيْوُم َعَرَفَة، َيْوٌم َشرَّ
ٔفيِه َرْحَمَتَك، َو َمَنْنَت ٔفيِه بَِعْفِوَك، َو َأْجَزْلَت ٔفيِه َعِطيََّتَك، َو 

ْلَت ِبِه َعٰلي ِعَباِدَك.  َتَفضَّ

بَْعَد  َو  َلُه،  َخْلِقَك  َقْبَل  َعَلْيِه  َأْنَعْمَت  الَّٔذي  َعْبُدَك  َأنَا  َو  َألٕلُهمَّ 
َو  ِلَحقَِّك،  َوفَّْقَتُه  َو  ِلٔديِنَك،  َهَدْيَتُه  ْن  ِممَّ َفَجَعْلَتُه  ِإيَّاُه،  َخْلِقَك 
ِلُمَواَالِة  َأْرَشْدَتُه  َو  ِحْزِبَك،  ٔفي  َأْدَخْلَتُه  َو  ِبَحْبِلَك،  َعَصْمَتُه 
َزَجْرَتُه  َو  َيْأَتِمْر،  َفَلْم  َأَمْرَتُه  ُثمَّ  َأْعَدۤاِئَك،  ُمَعاداِة  َو  َأْولَِيۤاِئَك، 
َفَلْم َيْنَزِجْر، َو نََهْيَتُه َعْن َمْعِصَيِتَك َفَخاَلَف َأْمَرَك ِإٰلي نَْهِيَك، َال 
ُمَعاَنَدًة َلَك، َو َال اْسِتْكَباًرا َعَلْيَك، َبْل َدَعاُه َهَواُه ِإٰلي َما َزيَّْلَتُه 
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salât eyle. Ve selâm eyle onlara ve ruhlarına. Onların 
işlerini takva üzere bir araya topla; durumlarını 
düzelt; tövbelerini kabul buyur. Hiç kuşkusuz, sen 
pek merhametlisin, tövbeleri kabul edensin ve ba-
ğışlayanların en iyisisin. Bizi de rahmetinle esenlik 
yurdunda onlarla birlikte kıl, ey merhametlilerin en 
merhametlisi!

Allah'ım! Bu, Arefe günüdür. Şereflendirdiğin, de-
ğerli kıldığın ve büyük bildiğin bir gündür. Bu gün-
de rahmetini yaymış, affınla ihsanda bulunmuş, ba-
ğışını çoğaltmış ve onu (Arefe gününü) katından bir 
lütuf olarak kullarına sunmuşsun.

Allah'ım! Ben ise, senin o (naçiz) kulunum ki, daha 
yaratmadan önce ve de yarattıktan sonra ona nimet 
verdin; onu dinine ilettiğin, hakkını ödemeye mu-
vaffak ettiğin, (sağlam) ipinle koruduğun, hizbine 
(grubuna) aldığın, dostlarını sevmeye, düşmanları-
na düşman kesilmeye hidayet ettiğin kimselerden 
kıldın. Daha sonra ona emrettin, emrini tutmadı; sa-
kındırdın, sakınmadı; karşı gelmemesini öğütledin, 
karşı geldi. Ancak bunları, sana inat ederek ve sana 
karşı büyüklük taslayarak yapmadı. Tutkusu, onu bu 
işlere sürükledi. Düşmanın ve düşmanı (olan Şeytan)
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ُه، َفَأْقَدَم  َك َو َعُدوُّ ْرَتُه، َو َأَعاَنُه َعٰلي ٰذِلَك َعُدوُّ َو ِإٰلي َما َحذَّ
َكاَن  َو  بَِتَجاُوِزَك،  َواِثًقا  لَِعْفِوَك،  َراِجًيا  ِبَؤعيِدَك،  َعاِرًفا  َعَلْيِه 

َأَحقَّ ِعَباِدَك َمَع َما َمَنْنَت َعَلْيِه َأالَّ َيْفَعَل. 
َو َهۤا َأنَا َذا بَْيَن َيَدْيَك َصاِغًرا َذٔليًال، َخاِضًعا َخاِشًعا، َخۤاِئًفا 
اْلَخَطاَيا  ِمَن  َجٔليٍل  َو  ْلُتُه،  َتَحمَّ الُذُنوِب  ِمَن  بَِعٔظيٍم  ُمْعَتِرًفا 
َال  َأنَُّه  ُموِقًنا  ِبَرْحَمِتَك،  َالِۤئًذا  ِبَصْفِحَك،  ُمْسَتٔجًريا  اْجَتَرْمُتُه، 

ُئجُرئني ِمْنَك ُمٔجٌري، َو َال َيْمَنُعٔني ِمْنَك َماِنٌع. 
ِدَك، َو ُجْد َعَليَّ  َفُعْد َعَليَّ ِبَما َتُعوُد ِبِه َعٰلي َمِن اْقَتَرَف ِمْن َتَغمُّ
ِبَما َتُجوُد ِبِه َعٰلي َمْن َأْلٰقي بَِيِدِه إلَْيَك ِمْن َعْفِوَك، َواْمُنْن َعَليَّ 

ِبَما َال َيَتَعاَظُمَك َأْن َتُمنَّ ِبِه َعٰلي َمْن َأمََّلَك ِمْن ُغْفَراِنَك.
ا ِمْن ِرْضَواِنَك، َو  َواْجَعْل ٔلي ٔفي ٰهَذا الَْيْوِم َنٔصيًبا َأنَاُل ِبِه َحظًّ
ا َيْنَقِلُب ِبِه اْلُمَتَعبُِّدوَن َلَك ِمْن ِعَباِدَك، َو إنّٔي  َال َتُردَّٔني ِصْفًرا ِممَّ
ْمُت َتْؤحيَدَك،  اِلَحاِت، َفَقد َقدَّ ُموُه ِمَن الصَّ ْم َما َقدَّ َو إْن َلْم ُأَقدِّ
َو نَْفَي اْألَْضَداِد َواْألَْنَداِد َواْألَْشَباِه َعْنَك، َو َأَتْيُتَك ِمَن اْألَْبَواِب
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da, bu hususta ona yardımcı oldu. Yasaklarını irtikâp 
ederken, tehdit ve korkutmalarını bildiği hâlde, affı-
nı ümit edip bağışlamana güveniyordu. Oysa kendi-
sine verdiğin nimetlerle, o işleri yapmamaya en çok 
lâyık olan kullarındandı.

Şimdiyse; hor, hakir, zelil, alçak ve azabından kor-
kan biri olarak karşında durmuş, taşıdığım büyük 
günahları, işlediğim koca hataları itiraf ederek affına 
sığınıyor, rahmetini umuyorum. Kimsenin, beni sen-
den koruyamayacağını, hakkımda verdiğin karara 
engel olamayacağını biliyorum.

O hâlde, suçlulara döndüğün rahmetinle bana dön; 
ellerini sana doğru uzatanlara bahşettiğin affını bana 
bahşet ve sana ümidi olanlardan esirgemediğin mağ-
firetini benden esirgeme. Bu günde benim için bir 
nasip ayır ki, onunla hoşnutluğundan bir pay elde 
edeyim.

Beni (bu günde,) sana kulluk sunan kullarının elde 
ettikleri şeylerden mahrum etme. Gerçi ben, onların 
sundukları iyi işleri sunmuş değilim ama, tevhidi-
ni sunmuş; zıddın, benzerin, ortağın olmaktan seni 
tenzih etmişim; emrettiğin kapılardan sana gelmiş,
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ْبُت إلَْيَك ِبَما َال َيْقُرُب َأَحٌد  الَّٔتي َأَمْرَت َأْن ُتْؤٰتي ِمْنَها، َو َتَقرَّ
ِب ِبِه، ُثمَّ َأْتَبْعُت ٰذِلَك بِاَإلنَاَبِة إلَْيَك، َوالتََّذلُِّل  ِمْنَك ِإالَّ بِالتََّقرُّ
نِّ ِبَك، َوالثَِّقِة ِبَما ِعْنَدَك، َو َشَفْعُتُه  َواْإلِْسِتَكاَنِة َلَك، َو ُحْسِن الظَّ
ِبَرَجۤاِئَك الَّٔذي َقلَّ َما َئخيُب َعَلْيِه َرأجيَك، َو َسَألُْتَك َمْسَأَلَة 
ٰذِلَك  َمَع  َو  اْلُمْسَتٔجِري،  اْلَخۤاِئِف  اْلَفٔقْيِر  الَْبۤاِئِس  ٔليِل  الذَّ اْلَحٔقِري 
ًذا، َال ُمْسَتٔطيًال بَِتكبُِّر اْلُمَتَكبِّٔريَن،  ًذا َو َتَلوُّ ًعا َو َتَعوُّ ٔخيَفًة َو َتَضرُّ
اِفٔعَني،  َو َال ُمَتَعالًِيا ِبَدالَِّة اْلُمٔطئعنيَ، َو َال ُمْسَتٔطيًال ِبَشَفاَعِة الشَّ
ِة َأْو ُدونََها.  رَّ ـَني، َو َأَذلُّ اْألََذلَّٔني، َو ِمْثُل الذَّ َو َأنَا بَْعُد َأَقلُّ اْألََقلّٔ

َمْن  َيا  َو  اْلُمْتَرٔفَني،  َيْنَدُه  َال  َو  اْلُمٔسئئَني،  ُيَعاِجِل  َلْم  َمْن  َفَيا 
ُل ِبِإْنَظاِر اْلَخاِطٔئنيَ، َأنَا اْلُمٔسيُئ  َيُمنُّ ِبإَقاَلِة اْلَعاِثٔريَن، َو َيَتَفضَّ
َأنَا  ُمْجَتِرًئا،  َعَلْيَك  َأْقَدَم  الَّٔذي  َأنَا  اْلَعاِثُر،  اْلَخاِطُئ  اْلُمْعَتِرُف 
ًدا، َأنَا الَّٔذي اْسَتْخٰفي ِمْن ِعَباِدَك َو بَاَرَزَك،  الَّٔذي َعَصاَك ُمَتَعمِّ
َأنَا الَّٔذي َهاَب ِعَباَدَك َو َأِمَنَك، َأنَا الَّٔذي َلْم َيْرَهْب َسْطَوَتَك َو 
َلْم َيَخْف َبْأَسَك، َأنَا اْلَجأني َعٰلي نَْفِسِه، َأنَا اْلُمْرَتَهُن بَِبِليَِّتِه، َأنَا
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öyle bir vesileyle yakınlığını aramışım ki, kimse onun 
dışında başka bir vesileyle sana yaklaşamaz. Daha 
sonra bunu; tövbeyle sana dönüşüm, yüceliğin karşı-
sında alçalıp küçülmem, hakkında iyi şeyler düşün-
mem ve katındakine güvenmem izlemiş; sana olan 
ümidim de –ki sana ümidi olup da ümidi boşa çıkan 
az olur– arkadan bunları desteklemiştir. Ve ben, bö-
bürlenenlerin böbürlendiği gibi böbürlenerek, itaat-
leriyle övünenlerin övündüğü gibi övünerek, şefaat 
edenlerin şefaat edeceklerine güvenerek değil; hor, 
hakir, muhtaç, fakir, korkan, sığınak arayan biri ola-
rak rahmetini dileniyorum. Bununla birlikte ben, az-
dan da az, alçaktan da alçak, zerre gibi veya zerreden 
de aşağıyım.

Şimdi, ey kötü işler yapanları hemen cezalandırma-
yan; şımarık zenginlere hadlerini bildirmekte acele 
etmeyen; ey lütfuyla sürçenleri affeden, fazlıyla suç-
lulara mühlet veren (yüce Allah)! Ben de sürçmüş, 
hata etmiş, kötü işler yapmışım ve suçumu itiraf et-
mekteyim. Sana karşı cür'etkâr davranmış, bilerek 
karşı gelmişim. Kullarından gizletmeye çalıştığım 
kötülükleri senin gözünün önünde irtikâp etmişim. 
Kullarından korkmuş, senden yana kendimi güven-
cede hissetmişim. Kahrından çekinmemiş, şiddet 
göstereceğinden korkmamışım. Aslında, kendime



Sah î f e - i  Seccâd iye

470

ٔويُل اْلَعَنۤاِء.   اْلَقٔليُل اْلَحَيۤاِء، َأنَا الطَّ

ِبَحقِّ َمِن اْنَتَجْبَت ِمْن َخْلِقَك، َو ِبَمِن اْصَطَفْيَتُه لَِنْفِسَك، ِبَحقِّ 
َمْن  ِبَحقِّ  ِلَشْأِنَك،  اْجَتَبْيَت  َمِن  َو  َبِريَِّتَك،  ِمْن  اْخَتْرَت  َمِن 
َكَمْعِصَيِتَك،  َمْعِصَيَتُه  َجَعْلَت  َمْن  َو  ِبَطاَعِتَك،  َطاَعَتُه  َوَصْلَت 
ُمَعاَداَتُه  ُنْطَت  َمْن  َو  ِبُمَواَالِتَك،  ُمَواَالَتُه  َقَرْنَت  َمْن  ِبَحقِّ 
َجَأَر  َمْن  ِبِه  ُد  َتَتَغمَّ ِبَما  ٰهَذا  َيْؤمي  ٔفي  ْدٔني  َتَغمَّ ِبُمَعاَداِتَك، 
َتَتَوٕلي  ِبَما  َتَولَّٔني  َو  َتۤاِئًبا،  بِاْسِتْغَفاِرَك  َعاَذ  َو  ًال،  ُمَتَنصِّ ِإلَْيَك 
ْدٔني  ْلٰفي َلَدْيَك، َواْلَمَكاَنِة ِمْنَك، َو َتَوحَّ ِبِه َأْهَل َطاَعِتَك، َوالزُّ
ُد ِبِه َمْن َوٰفي بَِعْهِدَك، َو َأْتَعَب نَْفَسُه ٔفي َذاِتَك، َو  ِبَما َتَتَوحَّ

َأْجَهَدَها ٔفي َمْرَضاِتَك. 

ي َطْؤري ٔفي ُحدوِدَك،  َو َال ُتَؤاِخْذٔني بَِتْفٔرئطي ٔفي َجْنِبَك، َو َتَعدّٔ
َو ُمَجاَوَزِة َأْحَكاِمَك، َو َال َتْسَتْدِرْجٔني ِبِإْمَالِۤئَك ٔلي اْسِتْدَراَج 
َمْن َمَنَعٔني َخْيَر َما ِعْنَدُه، َو َلْم َيْشَرْكَك ٔفي ُحُلوِل نِْعَمِتِه ٔبي.  
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karşı cinayet işlemiş, kendi belâma düşmüşüm. Utan-
mam az; sıkıntım uzun!

(Allah'ım!) Mahlukatından seçtiğin, kendin için 
ayırdığın, yaratıklarından beğendiğin, işin (elçili-
ğin) için uygun bulduğun kimsenin (Muhammed 
Mustafa'nın) hakkına ve ona itaati sana itaat, ona 
muhalefeti sana muhalefet, onu sevmeyi seni sev-
mek, ona düşmanlık etmeyi sana düşmanlık etmek 
olarak kabul ettiğin kimsenin (Aliyy-i Murtaza'nın) 
hakkına, bu günde beni, günahlardan sıyrılarak sana 
sığınan, tövbe ederek mağfiretini dileyen kimseyi 
bürüdüğün rahmetinle bürü. Sana itaat edenlerin, 
katında yakınlık ve mevki sahibi olanların işlerini 
idare ettiğin gibi, benim de işlerimi idare et. Ahdine 
vefa edip uğrunda zorluklara katlanan, hoşnutluğu-
nu elde etmek için çalışıp çabalayan kimseye yettiğin 
gibi, bana da yet.

Huzurunda ihmalkâr davrandığım, sınırlarını aşıp 
hükümlerini çiğnediğim için beni hesaba çekme. 
Elindeki nimetin bana ulaşmasında senin ortağın 
olmadığı hâlde, yanındaki hayrı benden esirgeyen 
(zengin) kimsenin yavaş yavaş helâke doğru ilerledi-
ği gibi, bana mühlet vererek beni yavaş yavaş helâke 
doğru götürme.
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َو نَبِّْهٔني ِمْن َرْقَدِة اْلَغاِفٔلَني، َو ِسَنِة اْلُمْسِرٔفَني، َو نَْعَسِة اْلَمْخُذؤلَني، 
ِبِه  َواْسَتْعَبْدَت  الَقانِٔتَني،  ِبِه  اْسَتْعَمْلَت  َما  ِإٰلي  بَِقْلٔبي  ُخْذ  َو 
ا ُيَباِعُدٔني  اْلُمَتَعبِّٔديَن، َواْسَتْنَقْذَت ِبِه اْلُمَتَهاِؤنَني، َو َأِعْذٔني ِممَّ
ۤا ُأَحاِوُل  ٔني َعمَّ ي ِمْنَك، َو َيُصدُّ َعْنَك، َو َيُحوُل بَْئني َو بَْيَن َحظّٔ
َلَدْيَك، َو َسهِّْل ٔلي َمْسَلَك اْلَخْيَراِت إلَْيَك، َواْلُمَسابَـــَقَة ِإلَْيَها ِمْن 

َة ٔفيَها َعٰلي َمۤا َأَرْدَت.  َحْيُث َأَمْرَت، َواْلُمَشاحَّ

َني ِبَمۤا َأْوَعْدَت، َو َال  َو َال َتْمَحْقٔني ٔفي َمْن َتْمَحُق ِمَن اْلُمْسَتِخفّٔ
ٔضَني ِلَمْقِتَك، َو َال ُتَتبِّْرٔني ٔفي  ُتْهِلْكٔني َمَع َمْن ُتْهِلُك ِمَن اْلُمَتَعرِّ
ٔني ِمْن َغَمَراِت اْلِفْتَنِة،  َمْن ُتَتبُِّر ِمَن اْلُمْنَحِرٔفَني َعْن ُسُبِلَك، َو َنجِّ
َو َخلِّْصٔني ِمْن لََهَواِت الَْبْلٰوي، َو َأِجْرٔني ِمْن َأْخِذ اْإلِْمَالِۤء، َو ُحْل 
بَْئني َو بَـــْيَن َعُدوٍّ ُيِضلُّٔني، َو َهوًي ُيوبُِقٔني، َو َمْنَقَصٍة َتْرَهُقٔني، َو َال 
ُتْعِرْض َعنّٔي إْعَراَض َمْن َال َتْرٰضي َعْنُه بَْعَد َغَضِبَك، َو َال ُتْؤِيْسٔني 
ِمَن اْألََمِل ٔفيَك، َفَيْغِلَب َعَليَّ اْلُقُنوُط ِمْن َرْحَمِتَك، َو َال َتْمَنْحٔني 
ُلٔنيِه ِمْن َفْضِل َمَحبَِّتَك. ا ُتَحمِّ ِبَما َال َطاَقَة ٔلي ِبِه، َفَتْبَهَظٔني ِممَّ
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Gafillerin uykusundan, israfkârların uyuklamasın-
dan ve kendi hâline terk edilenlerin esneyip durma-
sından beni uyandır. Kalbimi, tevazu ile sana itaat 
edenleri, içtenlikle sana kulluk sunanları yönelttiğin 
işlere yönelt; ihmalkârları kurtardığın işlerden kur-
tar. Beni, beni senden uzaklaştıracak, senden alaca-
ğım payla arama girecek ve katında aradığım şeyden 
alıkoyacak şeylerden koru. Sana götüren hayırların 
yolunu, emrettiğin yönden hayırlarda yarışmayı ve 
istediğin gibi hayırlara düşkün olmayı benim için 
kolaylaştır.

Azap vaadini hafife alanlarla birlikte beni helâk 
etme. Gazabını talep edenlerle birlikte beni yok 
etme. Yollarından sapanlarla birlikte beni mahvet-
me. Saptırıcı fitnelerden, eğlendirici belâlardan beni 
kurtar ve aniden yakalayıvermek üzere bana müh-
let verme. Benimle beni saptıracak düşmanın, helâk 
edecek tutkunun ve benliğimi bürüyecek hüsranın 
arasına gir. Gazabından sonra kendisinden razı ol-
mayacağın kimseden yüz çevirdiğin gibi benden yüz 
çevirme. Sana olan ümidimi boşa çıkarıp da rahme-
tin hakkında ümitsizliğe düşürme beni. Sevginden 
kaynaklanan yükümlülüklerden gücümü aşanı bana 
yükleyip de zor durumda bırakma beni.
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َو َال ُتْرِسْلٔني ِمْن َيِدَك إْرَساَل َمْن َال َخْيَر ٔفيِه، َو َال َحاَجَة 
ِبَك إلَْيِه، َوَالۤ ِإنَاَبَة َلُه، َو َال َتْرِم ٔبي َرْمَي َمْن َسَقَط ِمْن َعْيِن 
ِرَعاَيِتَك، َو َمِن اْشَتَمَل َعَلْيِه اْلِخْزُي ِمْن ِعْنِدَك، َبْل ُخْذ بَِئدي 
ٔفَني، َو َزلَِّة اْلَمْغُرؤريَن،  ٔديَن، َو َوْهَلِة اْلُمَتَعسِّ ِمْن َسْقَطِة اْلُمَتَردِّ
ا اْبَتَلْيَت ِبِه َطَبَقاِت َعٔبيِدَك َو  َو َوْرَطِة اْلَهاِلٔكَني، َو َعاِفٔني ِممَّ
ِإَمۤاِئَك، َو بَلِّْغٔني َمَباِلَغ َمْن ُعٔنيَت ِبِه، َو َأْنَعْمَت َعَلْيِه، َو َرٔضيَت 

َعْنُه، َفَأَعْشَتُه َحٔميًدا، َو َتَوفَّْيَتُه َسٔعيًدا. 

َيْذَهُب  َو  اْلَحَسَناِت،  ُيْحِبُط  ا  َعمَّ اْإلِْقَالِع  َطْوَق  ْقٔني  َطوِّ َو 
يَِّئاِت،  السَّ َقَبۤاِئِح  َعْن  اْإلِْزِدَجاَر  َقْلِبَي  َأْشِعْر  َو  بِالَْبَرَكاِت، 
ِبَك  إالَّ  ُأْدِرُكُه  َالۤ  ِبَما  َتْشَغْلٔني  َال  َو  اْلَحْوبَاِت،  َفَواِضِح  َو 
ُدْنًيا  ُحبَّ  َقْلٔبي  ِمْن  َواْنِزْع  َغْيُرُه،  َعنّٔي  ُيْرٔضيَك  َال  ا  َعمَّ
ِإلَْيَك،  اْلَؤسيَلِة  اْبِتَغۤاِء  َعِن  َتُصدُّ  َو  ِعْنَدَك،  ا  َعمَّ َتْنٰهي  َدنِيٍَّة 
ِبُمَناَجاِتَك  َد  التََّفرُّ ِلَي  َزيَِّن  َو  ِمْنَك،  التََّقُرِب  َعِن  ُتْذِهُل  َو 
َو  َخْشَيِتَك،  ِمْن  ُتْدٔنئني  ِعْصَمًة  ٔلي  َهْب  َو  َوالنََّهاِر،  بِاللَّْيِل 
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Kendisinden hayır umulmayan, kendisine ihtiyaç 
duyulmayan ve bir daha dönüşü (tövbesi) olmayan 
kimse gibi beni elinden salıverme. Gözünden dü-
şen, benliğini horluk bürüyen kimse gibi beni atma. 
Elimden tutarak alçalanların düştüğü duruma düş-
mekten, yoldan sapanların duçar olduğu korkuya 
duçar olmaktan, aldananların sürçtüğü yerlerde 
sürçmekten ve helâk olanların düştüğü vartaya düş-
mekten koru beni. Köle ve cariyelerinin (kullarının) 
çeşitli sınıflarını müptela ettiğin şeylere karşı bağışık-
lık kazandır bana. Özen gösterdiğin, nimet verdiğin, 
hoşnut olduğun, övgüyle yaşattığın ve mutlu olarak 
öldürdüğün kimselerin ulaştığı yerlere ulaştır beni.

İyilikleri yok edecek, bereketleri götürecek ameller-
den uzaklaştır beni. Çirkin kötülüklerden ve rüsva 
edici günahlardan sakınmayı kalbime ilham eyle. 
Beni, ancak senin yardımınla elde edebileceğim şey-
lerle uğraştırarak hoşnutluğunu kazanabileceğim 
şeylerden alıkoyma. Katındakinden mahrum eden, 
sana kavuşturacak vesileyi aramaya engel olan ve 
sana yakınlaşmayı unutturan alçak dünyanın sevgi-
sini kalbimden sök at. Gece ve gündüz seninle baş 
başa kalıp sana niyaz etmeyi benim için süsle (bu işin 
güzelliğini benim için aşikâr eyle). Bana, beni aza-
bından korkmaya yaklaştıracak, yasaklarını irtikâp
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ٔني ِمْن َأْسِر اْلَعَظۤاِئِم.  َتْقَطُعٔني َعْن ُرُكوِب َمَحاِرِمَك، َو َتُفكُّ

َدَرَن  َعنّٔي  َأْذِهْب  َو  اْلِعْصَياِن،  َدَنِس  ِمْن  التَّْطٔهَري  ِلَي  َهْب  َو 
اْلَخَطاَيا، َو َسْربِْلٔني ِبِسْربَاِل َعاِفَيِتَك، َو َردِّٔني ِرَدۤاَء ُمَعاَفاِتَك، 
َطْوَلَك،  َو  َفْضَلَك  َلَديَّ  َظاِهْر  َو  نَْعَمۤاِئَك،  َسَواِبَغ  َجلِّْلٔني  َو 
َو  النِّيَِّة  َصاِلِح  َعٰلي  َأِعنّٔي  َو  َتْسٔديِدَك،  َو  بَِتْؤفيِقَك  َأيِّْدٔني  َو 

َمْرِضيِّ اْلَقْوِل َو ُمْسَتْحَسِن اْلَعَمِل. 

ِتَك، َو َال  ٔتي ُدوَن َحْوِلَك َو ُقوَّ َو َال َتِكْلٔني ِإٰلي َحْؤلي َو ُقوَّ
ُتْخِزٔني َيْوَم َتْبَعُثٔني لِِلَقۤاِئَك، َو َال َتْفَضْحٔني بَْيَن َيَدْي َأْولَِيِائَك، 
َو َال ُتْنِسٔني ِذْكَرَك، َو َال ُتْذِهْب َعنّٔي ُشْكَرَك، َبْل َأْلِزْمٔنيِه ٔفي 
ْهِو ِعْنَد َغَفَالِت اْلَجاِهٔلـَني ِآلَالِۤئَك، َو َأْوِزْعٔني َأْن  َأْحَواِل السَّ

 . ُأْثِنَي ِبَمۤا َأْولَْيَتٔنيِه، َو َأْعَتِرَف ِبَمۤا َأْسَدْيَتُه إَليَّ

اِغٔبَني، َو َحْمٔدي ِإيَّاَك َفْوَق  َواْجَعْل َرْغَبٔتي ِإلَْيَك َفْوَق َرْغَبِة اْلرَّ
َحْمِد اْلَحاِمٔديَن، َو َال َتْخُذلْٔني ِعْنَد َفاَقٔتي إلَْيَك، َو َال ُتْهِلْكٔني ِبَما
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etmekten alıkoyacak ve büyük günahların esaretin-
den kurtaracak bir koruyucu güç ver.

Beni, sana karşı gelme pisliğinden temizle; suçlar 
pasını benden gider; afiyet gömleğini eğnime giy-
dir; bağışıklık ridasını üzerime çek; bol nimetlerinle 
beni bürü ve lütuf ve fazlını benim için aşikâr eyle. 
İşlerimi yoluna koyarak, yönümü doğrultarak bana 
yardımcı ol. Beni iyi niyetli olmaya, beğenilen sözler 
söylemeye ve güzel işler yapmaya muvaffak eyle.

Senin gücün ve kudretin olmaksızın hiçbir şey yapa-
mayacağımdan, beni kendi gücüm ve kudretimle baş 
başa bırakma. Huzuruna çıkmak için diriltileceğim 
gün beni utandırma. Dostlarının önünde beni rüsva 
etme. Seni anmayı unutturma bana. Sana şükretme-
yi alma benden. Yanılma zamanlarında, nimetlerine 
cahil olanlar gafletteyken, şükründen ayırma beni. 
Verdiğin nimetlere karşı seni övmeyi, yaptığın iyilik-
leri itiraf etmeyi ilham et bana.

Sana olan rağbetimi rağbet edenlerin rağbetinin ve 
sana yönelik hamdımı hamdedenlerin hamdının üs-
tünde kıl. Sana ihtiyaç duyduğum zamanlarda beni 
yardımsız bırakma. (İyi olduğunu zannederek) Sana
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َأْسَدْيُتُه إلَْيَك، َو َال َتْجَبْهٔني ِبَما َجَبْهَت ِبِه اْلُمَعاِنٔديَن َلَك، َفِإنّٔي 
َة َلَك، َو َأنََّك َأْوٰلي بِاْلَفْضِل، َو َأْعَوُد  َلَك ُمَسلٌِّم، َأْعَلُم َأنَّ اْلُحجَّ
بِاْإلِْحَساِن، َو َأْهُل التَّْقَوي، َو َأْهُل اْلَمْغِفَرِة، َو َأنََّك ِبَأْن َتْعُفَو َأْوٰلي 
ِمْنَك ِبَأْن ُتَعاِقَب، َو َأنََّك ِبَأْن َتْسُتَر َأْقَرُب ِمْنَك ِإٰلي أْن َتْشَهَر. 

َفَأْحِئني َحَياًة َطيَِّبًة َتْنَتِظُم ِبَمۤا ُأٔريُد، َو َتْبُلُغ َمۤا ُأِحبُّ ِمْن َحْيُث 
َال آٔتي َما َتْكَرُه، َو َالۤ َأْرَتِكُب َما نََهْيَت َعْنُه، َو َأِمْتٔني ٔميَتَة 
َمْن َيْسٰعي ُنوُرُه بَْيَن َيَدْيِه َو َعْن ِئمِينِه، َو َذلِّْلٔني بَْيَن َيَدْيَك، 
ٔني ِعْنَد َخْلِقَك، َو َضْعٔني ِإَذا َخَلْوُت ِبَك، َواْرَفْعٔني بَْيَن  َو َأِعزَّ
ْن ُهَو َغِنيٌّ َعنّٔي، َو ِزْدٔني ِإلَْيَك َفاَقًة َو َفْقًرا،  ِعَباِدَك، َو َأْغِنٔني َعمَّ
لِّ  َو َأِعْذٔني ِمْن َشَماَتِة اْألَْعَدۤاِء، َو ِمْن ُحُلوِل الَْبَالِۤء، َو ِمَن الذُّ
ُد ِبِه اْلَقاِدُر  َلْعَت َعَلْيِه ِمنّٔي ِبَما َيَتَغمَّ ْدٔني ٔفيَما اطَّ َواْلَعَنۤاِء، َتَغمَّ
َأنَاُتُه.  َلْوَالۤ  اْلَجٔريَرِة  َعَلي  َواْآلِخُذ  ِحْلُمُه،  َلْوَال  الَْبْطِش  َعَلي 

ٔني ِمْنَها ِلَواًذا ِبَك، َو إْذ َلْم َو إَذۤا َأَرْدَت بَِقْوٍم ِفْتَنًة َأْو ُسوًء َفَنجِّ



Are fe  Günü  Okuduğu  Dua  (47)

479

sunduğum amellerim sebebiyle beni helâk etme. 
Sana inat edenleri, alınlarına vurarak geri çevirdiğin 
gibi beni geri çevirme. Çünkü ben, (onların aksine) 
sana teslim olmuşum ve biliyorum ki, elinde aleyhi-
me kanıtlar olduğu hâlde, lütufta bulunmaya daha 
lâyık, ihsan etmeye daha alışık, takva ve mağfiret 
ehli, affetmeye cezalandırmaktan daha lâyık ve (suç-
ları) örtmeye (onları) açmaktan daha yakınsın.

Şu hâlde bana, istediğimi elde edebileceğim, sevdi-
ğime kavuşabileceğim, hoşlanmadığını yapmayaca-
ğım ve sakındırdığına yaklaşmayacağım tertemiz bir 
hayat ver. Ölümümü ise, nuru önünde ve sağında 
giden kimsenin ölümü gibi kıl. Senin önünde zelil, 
yaratıklarının yanında aziz kıl beni. Seninle baş başa 
kaldığım zaman beni alçalt; kullarının arasında yü-
celt. Beni, bana muhtaç olmayan kimseye muhtaç 
etme; sana muhtaçlığımı artır. Beni, düşmanlarımı 
sevindirecek duruma düşmekten, belâya duçar ol-
maktan, zillet ve zahmetten koru. Benden bildiğin 
kötülükleri, hilmi olmasaydı yakalamaya gücü ye-
ten, teennisi olmasaydı hemen cezalandırabilecek 
durumda olan biri gibi, rahmetinle ört.

Bir kavme bir fitne veya bir kötülük dilediğin zaman, 
sana sığınmamı sağlayarak, beni ondan kurtar. Beni
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ُتِقْمٔني َمَقاَم َفٔضيَحٍة ٔفي ُدْنَياَك َفَال ُتِقْمٔني ِمْثَلُه ٔفي آِخَرِتَك، 
َواْشَفْع ٔلي َأَوۤاِئَل ِمَنِنَك ِبَأَواِخِرَها، َو َقٔدَمي َفَوۤاِئِدَك ِبَحَواِدِثَها، َو 
ا َيْقُسو َمَعُه َقْلٔبي، َو َال َتْقَرْعٔني َقاِرَعًة َيْذَهُب  َال َتْمُدْد ٔلي َمدًّ
لََها بََهۤأئي، َو َال َتُسْمٔني َخٔسيَسًة َيْصُغُر لََها َقْدٔري، َو َال نَٔقيَصًة 
ُيْجَهُل ِمْن َأْجِلَها َمَكأني، َو َال َتُرْعٔني َرْوَعًة ُأْبِلُس بَِها، َو َال 

ٔخيفًة ُأوِجُس ُدونََها. 

ِاْجَعْل َهْيَبٔتي ٔفي َؤعيِدَك، َو َحَذٔري ِمْن ِإْعَذاِرَك َو ِإْنَذاِرَك، َو 
َرْهَبٔتي ِعْنَد ِتَالَوِة آَياِتَك، َواْعُمْر لَْئلي ِبٔإيَقأظي ٔفيِه لِِعَباَدِتَك، 
ِإْنَزاِل  َو  ِإلَْيَك،  ِبُسُكؤني  ٔدي  َتَجرُّ َو  َلَك،  ِد  بِالتََّهجُّ ٔدي  َتَفرُّ َو 
َحَوۤاِئٔجي ِبَك، َو ُمَناَزلَٔتي ِإيَّاَك ٔفي َفَكاِك َرَقَبٔتي ِمْن نَاِرَك، َو 

ا ٔفيِه َأْهُلَها ِمْن َعَذاِبَك.  ِإَجاَرٔتي ِممَّ

َو َال َتَذْرٔني ٔفي ُطْغَيأني َعاِمًها، َو َال ٔفي َغْمَرٔتي َساِهًيا َحٕتي 
ٔحٍني، َو َال َتْجَعْلٔني ِعَظًة ِلَمِن اتََّعَظ، َو َال َنَكاًال ِلَمِن اْعَتَبَر، 
َال َو  ِبِه،  َتْمُكُر  َمْن  ٔفي  ٔبي  َتْمُكْر  َال  َو  َنَظَر،  ِلَمن  ِفْتَنًة  َال  َو 
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sahibi olduğun dünyada rüsva etmediğin gibi, mali-
ki olduğun ahirette de o duruma düşürme. Verdiğin 
nimetlerin başlarını sonlarıyla, dokundurduğun 
yararların eskilerini yenileriyle destekleyerek bana 
lütufta bulun. Yüreğimin taşlaşmasına sebep olacak 
bir mühlet verme bana. Güzelliğimi götürecek bir 
musibet indirme bana. Kadrimi küçültecek bir hakir-
liğe düşürme beni. Değerimin bilinmemesine sebep 
olacak bir eksiklik verme bana. Ümidimi yitirmeme 
yol açacak, yüreğimde hissedeceğim bir korkuyla 
korkutma beni.

Azap vaadinden korkmamı, mühlet vermen ve kor-
kutmandan sakınmamı ve ayetlerini tilâvet ederken 
korkundan titrememi sağla. Gecemi sana ibadet et-
mek için beni uyandırmakla, yalnızlığımı geceleri 
senin için uyanık kalıp namaz kılmakla, bir başıma 
kalışımı seninle huzur bulmak, ihtiyaçlarımı sana 
açmak, ateşten kurtuluşumu dilemek ve azabından 
sana sığınmakla mamur kıl.

Bir süreye (ölüm vaktine) kadar taşkınlığımda boca-
layıp durmama, gaflet içerisinde sapıklığımı sürdü-
rüp gitmeme müsaade etme. Beni, öğüt kabul eden-
ler için öğüt, ibret alanlar için ibret ve bakanlar için 
fitne vesilesi kılma. (Hilelerine karşı) Kendilerine 
hile yaptığın kimseler arasında bana hile yapma.
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ْل ٔلي ِجْسًما،   َتْسَتْبِدْل ٔبي َغْئري، َو َال ُتَغيِّْر ٔلي ِإْسًما، َو َال ُتَبدِّ
َو َال َتتَِّخْذٔني ُهُزًوا ِلَخْلِقَك، َو َال ُسْخِريًّا َلَك، َو َال َتَبًعا إالَّ 

ِلَمْرَضاِتَك، َو َال ُمْمَتَهًنا ِإالَّ بِاْإلِْنِتَقاِم َلَك. 

َو َأْوِجْدٔني َبْرَد َعْفِوَك، و َحَالَوَة َرْحَمِتَك َو َرْوِحَك َو َرْيَحاِنَك 
َو َجنَِّة نَٔعيِمَك، َو َأِذْقٔني َطْعَم اْلَفَراِغ ِلَما ُتِحبُّ ِبَسَعٍة ِمْن َسَعِتَك، 
َواْإلِْجِتَهاِد ٔفيَما ُيْزِلُف َلَدْيَك َو ِعْنَدك، َو َأْتِحْفٔني بُِتْحَفٍة ِمْن ُتَحَفاِتَك. 

َأِخْفٔني  َو  َخاِسَرٍة،  َغْيَر  ٔتي  َكرَّ َو  َراِبَحًة،  ِتَجاَرٔتي  َواْجَعْل 
ْقٔني لَِقۤاَءَك، َو ُتْب َعَليَّ َتْوَبًة َنُصوًحا َال ُتْبِق َمَعَها  َمَقاَمَك، َو َشوِّ
ُذُنوبًا ِصٔغَريًة َو َال َكٔبَريًة، َو َال َتَذْر َمَعَها َعَالنَِيًة َو َال َسٔريَرًة. 

َعَلي  بَِقْلٔبي  َواْعِطْف  لِْلُمْؤِمٔنَني،  َصْدٔري  ِمْن  اْلِغلَّ  َواْنَزِع 
ِحْلَيَة  َحلِّٔني  َو  اِلٔحَني،  لِلصَّ َتُكوُن  َكَما  ٔلي  ُكْن  َو  اْلَخاِشٔعَني، 
اْلُمتَّٔقَني، َواْجَعْل ٔلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْلَغاِبٔريَن، َو ِذْكًرا ناِمًيا 

ٔلَني.  ِفي اآلِخٔريَن، َو َواِف ٔبي َعْرَصَة اْألَوَّ
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Beni başkasıyla değiştirme. İsmimde bir değişiklik 
yapma. Cismimi değişime uğratma. Beni, halkın gö-
zünde gülünç duruma düşürme; kendin için alay ko-
nusu edinme; hoşnutluğundan başkasına uymaz ve 
senin için öç almaktan başka bir şey için zorluklara 
katlanmaz kıl.

Affının serinliğini; rahmetinin, merhametinin, ka-
tından olan rahatlığın ve nimetlerle dolu cennetinin 
tatlılığını bana hissettir. Bol lütfunla tüm zamanı-
mı senin sevdiğin işlere ayırmanın ve var gücümle 
beni sana yaklaştıracak şeyler için çalışmanın tadını 
tattır bana. Ve bana, armağanlarından bir armağan 
ihsan et.

Ticaretimi kârlı, dönüşümü zararsız kıl. Makamından 
korkut beni. Seninle görüşmeye müştak kıl beni. 
Küçük büyük, açık gizli hiçbir günah bırakmayacak 
halis bir tövbeyle bana dön (tövbemi kabul ederek 
tüm günahlarımı bağışla).

Müminlere karşı kin beslemeyi gönlümden sök at. 
Sana karşı mütevazı olanlara kalbimi şefkatli kıl. 
İyilere nasılsan, bana da öyle ol. Takvalıların süsüyle 
süsle beni. Gelecekler arasında benim için doğru bir 
dil (güzel bir ad), sonlar arasında büyüyüp gelişen 
bir anı bırak ve beni ilklerle aynı sahada buluştur.
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. ِاْمْأل ِمْن  ، َو َظاِهْر َكَراَماِتَها َلَديَّ ْم ُسُبوَغ نِْعَمِتَك َعَليَّ َو َتمِّ
، َو َجاِوْر ِبَي اْألَْطَئبنيَ  َفَوۤاِئِدَك َئدي، َو ُسْق َكَرۤاِئَم َمَواِهِبَك ِإَليَّ
َجلِّْلٔني  َو  ألَِْصِفَيۤاِئَك،  َزيَّْنَتَها  الَّٔتي  اْلِجَناِن  ِفي  َأْولَِيآِئَك  ِمْن 
ٔلي  َواْجَعْل  ِألَِحبَّۤاِئَك،  ِة  اْلُمَعدَّ اْلَمَقاَماِت  ِفي  ِنَحِلَك  َشَرۤاِئَف 

ُأَها َو َأَقرُّ َعْيًنا.  ِعْنَدَك َمٔقيًال آٔوي ِإلَْيِه ُمْطَمِئنًّا، َو َمثاَبًة َأَتَبوَّ
ُتْبَلي  َيْوَم  ُتْهِلْكٔني  َال  َو  اْلَجَرۤاِئِر،  بَِعٔظيَماِت  ُتَقاِيْسٔني  َال  َو 
َرۤاِئُر، َو َأِزْل َعنّٔي ُكلَّ َشكٍّ َو ُشْبَهٍة، َواْجَعْل ٔلي ِفي اْلَحقِّ  السَّ
َطٔريًقا ِمْن ُكلِّ َرْحَمٍة، و َأْجِزْل ٔلي ِقَسَم اْلَمَواِهِب ِمْن َنَواِلَك، 

َو َوفِّْر َعَليَّ ُحُظوَظ اْإلِْحَساِن ِمْن إْفَضاِلَك. 
ي ُمْسَتْفَرًغا ِلَما ُهَو َلَك،  َواْجَعْل َقْلٔبي َواِثًقا ِبَما ِعْنَدَك، َو َهمّٔ
ِعْنَد  َقْلٔبي  َأْشِرْب  َو  َخاِلَصَتَك،  ِبِه  َتْسَتْعِمُل  ِبَما  َواْسَتْعِمْلٔني 

ُذُهوِل الُعُقوِل َطاَعَتَك. 
َعَة،  َة َوالسَّ حَّ َعَة َواْلُمَعاَفاَة، َوالصِّ َواْجَمْع ِلَي اْلِغٰني َواْلَعَفاَف، َوالدَّ
ِمْن َيُشوبَُها  ِبَما  َحَسَنأتي  ُتْحِبْط  َال  َو  َواْلَعاِفَيَة،  َمْأٔنيَنَة  َوالطُّ
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Bol nimetlerini benim için tamamla. En değerli ni-
metlerini bana aşikâr eyle. Ellerimi katından gelen 
yararlarla doldur. En değerli bağışlarını bana doğru 
sevk et. Seçkin kulların için süslediğin cennetlerinde 
beni temiz dostlarına komşu eyle. Sevdiklerin için 
hazırlanmış olan yüksek yerlerde kıymetli armağan-
larınla beni bürü. Kendi katında benim için, güvenle 
sığınabileceğim bir sığınak, yerleşebileceğim ve gö-
zümün aydınlanmasına sebep olacak bir mekân ver.

Büyük suçlarıma kıyasla bana muamele etme. Gizli 
sırların ortaya çıkacağı gün beni helâk etme. Her tür-
lü şek ve şüpheyi benden gider. Hak yolda her rah-
metten bir kapı aç yüzüme. Bağışlarından olan payı-
mı çok, ihsan ve fazlından olan nasibimi bol eyle.

Kalbimi katındakine güvenir kıl. Çabamı senin için 
olana ayır. Halis kullarına yaptırdığın şeyleri bana 
yaptır. Akıllar gaflette olduğu zaman kalbime sana 
itaat etmenin sevgisini içir.

Zenginlik ve afifliği, refah ve sağlığı, rahatlık ve bollu-
ğu, güven ve afiyeti bana birlikte ver. İyi işlerimi, on-
lara karışmış olan günahlar sebebiyle boşa çıkarma.
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َمْعِصَيِتَك، َو َال َخَلَوأتي ِبَما َيْعِرُض ٔلي ِمْن َنَزَغاِت ِفْتَنِتَك، َو 
َلِب ِإٰلي َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلٔمَني، َو ُذبَّٔني َعِن  ُصْن َوْجٔهي َعِن الطَّ

الِْتَماِس َما ِعْنَد الَفاِسٔقَني. 

اِلٔمنيَ َظٔهريًا، َو َال لَُهْم َعٰلي َمْحِو ِكَتاِبَك َيًدا  َو َال َتْجَعْلٔني لِلظَّ
َو َنٔصًريا، َو ُحْطٔني ِمْن َحْيُث َالۤ َأْعَلُم ِحَياَطًة َتٔقئني بَِها. 

َواْفَتْح ٔلي َأْبَواَب َتْوبَِتَك َو َرْحَمِتَك َو َرْأَفِتَك َو ِرْزِقَك اْلَواِسِع، 
اِغٔبَني، َو َأْتِمْم ٔلي ِإْنَعاَمَك، ِإنََّك َخْيُر اْلُمْنِعٔمنيَ.  ِإنّٔي ِإلَْيَك ِمَن الرَّ

َواْجَعْل باِقَي ُعْمٔري ِفي اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة اْبِتَغۤاَء َوْجِهَك َيا َربَّ اْلَعاَلٔمَني. 

َالُم  اِهٔريَن، َوالسَّ ئِّبَني الطَّ ٍد َو آِلِه الطَّ َو َصلَّي الـٕلُه  َعٰلي ُمَحمَّ
َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم َأَبَد اآلِبٔديَن. 
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Yalnız kaldığım zamanları deneme dürtüleriyle ha-
rap etme. Âlemlerden kimseye ağız açtırmayarak 
yüzümün suyunu koru. Fasıkların yanında olanı is-
tememe engel ol.

Beni zalimlerin destekçisi, Kitabını yok etmek üzere 
onların yardımcısı kılma. Bilmediğim bir yönden ko-
ruyucu bir kuşatmayla kuşat beni.

Tövbe, rahmet, şefkat ve bol rızkının kapılarını bana 
aç; hiç kuşkusuz, ben, sana yönelenlerdenim. Ve be-
nim hakkımda nimet vermeni tamamla; hiç kuşku 
yok, sen, nimet verenlerin en iyisisin.

Ömrümün geri kalanını, rızanı kazanmak için hac ve 
umrede geçirmemi kararlaştır, ey âlemlerin Rabbi!

Allah, Muhammed'e ve onun tertemiz Âline salât ey-
lesin. Ve sonsuza kadar ona (Muhammed'e) ve onla-
ra (Âline) selâm olsun.



Sah î f e - i  Seccâd iye

488

٤٨- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

َيْوَم اْألَْضٰحى َو َيْوَم اْلُجُمَعِة 

ُمْجَتِمُعوَن  ٔفيِه  َواْلُمْسِلُموَن  َمْيُموٌن،  ُمَباَرٌك  َيْوٌم  ٰهَذا  َألٕلُهمَّ 
اِغُب  َوالرَّ اِلُب  َوالطَّ ِمْنُهْم  ۤاِئُل  السَّ َيْشَهُد  َأْرِضَك،  َأْقَطاِر  ٔفي 
َو  ِبُجوِدَك  َفَأْسَأُلَك  َحَوۤاِئِجِهْم،  ٔفي  النَّاِظُر  َأْنَت  َو  اِهُب،  َوالرَّ
ٍد َو آِلِه.  َكَرِمَك، َو َهَواِن َما َسَألُْتَك َعَلْيَك َأْن ُتَصلَِّي َعٰلي ُمَحمَّ

َو َأْسَأُلَك الـٕلُهمَّ َربـَّـــَنا ِبَأنَّ َلَك اْلُمْلَك َو َلَك اْلَحْمَد، َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ 
َأْنَت اْلَحٔليُم اْلَكٔرُمي، اْلَحنَّاُن اْلَمنَّاُن، ُذو اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم، َبٔديُع 
َماَواِت َواْألَْرِض، َمْهَما َقَسْمَت بَْيَن ِعَباِدَك اْلُمْؤِمٔننيَ ِمْن َخْيٍر  السَّ
َأْو َعاِفَيٍة، َأْو َبَرَكٍة َأْو ُهدًي، َأْو َعَمٍل ِبَطاَعِتَك، َأْو َخْيٍر َتُمنُّ ِبِه 
َعَلْيِهْم، َتْهٔديِهْم ِبِه ِإلَْيَك، َأْو َتْرَفُع لَُهْم ِعْندَك َدَرَجًة، َأْو ُتْعٔطيِهْم 
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48- Kurban Bayramı Günü ve Cuma 
Günü Okuduğu Dua

Allah'ım! Bu, kutlu ve mübarek bir gündür. Yeryü-
zünün dört bir yanında Müslümanlar bu günde bir 
araya toplanmış, biri rahmetini dilemekte, biri nime-
tini istemekte, biri ödülünü aramakta, biri azabından 
korkmakta. Ve sen, onların neye muhtaç olduğunu 
daha iyi bilirsin. Şu hâlde, cömertliğine, keremine 
ve isteğimin sana kolay oluşuna dayanarak senden, 
Muhammed ve Âline salât etmeni istiyorum.

Ey (yüce) Allah! Ey Rabbimiz! Mülk de, hamd da sana 
aittir; senden başka ilâh yoktur; hilim ve kerem sahi-
bisin; şefkatlisin, büyük nimetler verirsin; yücelik ve 
ikram sahibisin; gökleri ve yeri yaratansın. Senden 
istiyorum ki, inanan kullarının arasında bir hayır, bir 
afiyet, bir bereket, bir hidayet, itaatin yönünde bir 
amel veya onları sana doğru iletecek, katındaki de-
recelerini yükseltecek, dünya ve ahiret hayrına sebep
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ي َو َنٔصئبي ِمْنُه.  ْنَيا َواْآلِخَرِة، َأْن ُتَوفَِّر َحظّٔ ِبِه َخْيًرا ِمْن َخْيِر الدُّ

َو َأْسَأُلَك الـٕلُهمَّ ِبَأنَّ َلَك اْلُمْلَك َو َلَك اْلَحْمَد، َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت، َأْن 
ٍد، َعْبِدَك َو َرُسوِلَك، َو َحبيِبَك  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُتَصلَِّي َعٰلي ُمَحمَّ
ٍد اْألَْبَراِر  َو ِصْفَوِتَك، َو ِخَيَرِتَك ِمْن َخْلِقَك، َو َعٰلي آِل ُمَحمَّ
اِهٔريَن اْألَْخَياِر، َصَالًة َال َيْقٰوي َعٰلي ِإْحَصۤاِئهۤا ِإالَّۤ َأْنَت،  الطَّ
َو َأْن ُتْشِرَكَنا ٔفي َصاِلِح َمْن َدَعاَك ٔفي ٰهَذا الَْيْوِم ِمْن ِعَباِدَك 
اْلُمْؤِمٔنَني، َيا َربَّ اْلَعاَلٔمَني، َو َأْن َتْغِفَر لََنا َو لَُهْم، ِإنََّك َعٰلي ُكلِّ 

َشْيٍء َقٔديٌر. 

َو  َفْقٔري  الَْيْوَم  َأْنَزْلُت  ِبَك  َو  ِبَحاَجٔتي،  ْدُت  َتَعمَّ ِإلَْيَك  َألٕلُهمَّ 
ِمنّٔي  َأْوَثُق  َرْحَمِتَك  َو  ِبَمْغِفَرِتَك  ِإنّٔي  َو  َمْسَكَنٔتي،  َو  َفاَقٔتي 
بَِعَمٔلي، َو َلَمْغِفَرُتَك َو َرْحَمُتَك َأْوَسُع ِمْن ُذُنؤبي، َفَصلِّ َعٰلي 
ٍد، َو َتَولَّ َقَضۤاَء ُكلِّ َحاَجٍة ِهَي ٔلي، بُِقْدَرِتَك  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َعَلْيها َو َتْئسِري ٰذِلَك َعَلْيَك، َو بَِفْقٔري ِإلَْيَك َو ِغَناَك َعنّٔي، َفِإنّٔي 
َلْم ُأِصْب َخْيًرا َقطُّ ِإالَّ ِمْنَك، َو َلْم َيْصِرْف َعنّٔي ُسوًءا َقطُّ َأَحٌد
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olacak bir hayır paylaştırdığın zaman benim payımı 
çok, nasibimi bol edesin.

Allah'ım! Mülk de, hamd da senindir; senden başka 
ilâh yoktur. Senden, yaratıklarının arasından seçip 
beğendiğin kulun, resulün ve habibin Muhammed'e 
ve Muhammed'in iyi, seçkin ve tertemiz Âline, sen-
den başka kimsenin sayamayacağı bir salâtla salât 
etmeni, bizi bu günde seni çağıran salih kullarının 
arasına katmanı ve bizi de, onları da bağışlamanı is-
tiyorum, ey âlemlerin Rabbi. Hiç kuşkusuz, sen her 
şeye kadirsin.

Allah'ım! Hacetimi sana getirmişim; fakirliğim, muh-
taçlığım ve miskinliğimle sana gelmişim. Amelimden 
çok mağfiretine ve rahmetine güveniyorum. Hiç şüp-
he yok, mağfiretin ve rahmetin, günahlarımdan daha 
geniştir. Şu hâlde, Muhammed ve Âl-i Muhammed'e 
salât eyle ve tüm ihtiyaçlarımı gider. Çünkü sen, 
buna kadirsin ve bu iş sana kolaydır; ben sana muh-
tacım, senin bana ihtiyacın yok. Kesinlikle senden 
başkasından bir hayra ulaşmış değilim; senden başka 
kimse kesinlikle benden bir kötülüğü defetmiş değil; 
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َغْيُرَك، َو َالۤ َأْرُجو ألَِْمِر آِخَرٔتي َو ُدْنَياَي ِسَواَك. 

َألٕلُهمَّ َمْن َتَهيََّأ َو َتَعبََّأ َو َأَعدَّ َواْسَتَعدَّ ِلَوَفاَدٍة ِإٰلي َمْخُلوٍق، َرَجۤاَء 
ِرْفِدِه َو َنواِفِلِه، َو َطَلَب نَْيِلِه َو َجۤاِئَزِتِه، َفِإلَْيَك َيا َمْوَالَي َكاَنِت 
الَْيْوَم َتْهِيَئٔتي َو َتْعِبَئٔتي، َو ِإْعَدأدي َواْسِتْعَدأدي، َرَجۤاَء َعْفِوَك 
ٍد َو  َو ِرْفِدَك، َو َطَلَب نَْيِلَك َو َجۤاِئَزِتَك. َألٕلُهمَّ َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٍد، َو َال ُتَخيِِّب الَْيْوَم ٰذِلَك ِمْن َرَجۤأئي، َيا َمْن َال ُيْحٔفيِه  آِل ُمَحمَّ
َسۤاِئٌل، َو َال َيْنُقُصُه نَۤاِئٌل، َفِإنّٔي َلْم آِتَك ِثَقًة ِمنّٔي بََعَمٍل َصالِـــــٍح 
ٍد َو َأْهِل  ْمُتُه، َو َال َشَفاَعِة َمْخُلوٍق َرَجْوُتُه، ِإالَّ َشَفاَعَة ُمَحمَّ َقدَّ
بِاْلُجْرِم  ا  ُمِقرًّ َأَتْيُتَك  َسَالُمَك.  َعَلْيِهْم  َو  َعَلْيِه  َصَلَواُتَك  بَْيِتِه، 
َواْإلَِسۤاَءِة ِإٰلي نَْفٔسي، َأَتْيُتَك َأْرُجو َعٔظيَم َعْفِوَك الَّٔذي َعَفْوَت 
َعٔظيِم  َعٰلي  ُعُكِوفِهْم  ُطوُل  َيْمَنْعَك  َلْم  ُثمَّ  اْلَخاِطٔئَني،  َعِن  ِبِه 
َرْحَمُتُه  َمْن  َفَيا  َواْلَمْغِفَرِة.  ْحَمِة  بِالرَّ َعَلْيِهْم  ُعْدَت  َأْن  اْلُجْرِم 
َواِسَعٌة، َو َعْفُوُه َعٔظيٌم، َيا َعٔظيُم َيا َعٔظيُم، َيا َكٔرُمي َيا َكٔرُمي،
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ne ahiretim için, ne de dünyam için senden başkasını 
ummuyorum.

Allah'ım! Kim, ihsanını ve bağışını umarak, bahşişi-
ni ve ödülünü temenni ederek bir mahluka gitmeye 
hazırlanırsa hazırlansın, bunun için hazırlık yapar-
sa yapsın, ben, ey Mevlâ'm, bugün affını ve ihsanı-
nı umarak, bahşişini ve ödülünü temenni ederek 
sana gelmeye hazırlanmış, sana gelmek için hazırlık 
yapmışım. Allah'ım! Şu hâlde, Muhammed ve Âl-i 
Muhammed'e salât eyle ve bugün benim bu ümidi-
mi boşa çıkarma; ey isteklerden dolayı zor durum-
da kalmayan, bağışta bulunmaktan dolayı hazinesi 
azalmayan (yüce Allah)! Çünkü ben, daha önce yap-
mış olduğum iyi bir amele güvenerek ve Muhammed 
ve Ehl-i Beytinin –salâvatın ve selâmın ona ve onlara ol-

sun– şefaatinin dışında herhangi bir mahlukun şefa-
atini umarak sana gelmiş değilim; suçumu ve ken-
dime kötülük ettiğimi ikrar ederek sana gelmişim; 
uzun süre büyük günahlarda direnmelerine rağmen 
günahkârları affetmene, rahmet ve mağfiretinle on-
lara dönmene sebep olan büyük affını umarak sana 
gelmişim. O hâlde, ey rahmeti geniş, affı büyük olan, 
ey büyük, ey büyük, ey kerim, ey kerim, Muhammed
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ْف  ٍد، َو ُعْد َعَليَّ ِبَرْحَمِتَك، َو َتَعطَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ْع َعَليَّ ِبَمْغِفَرِتَك.  َعَليَّ بَِفْضِلَك، َو َتَوسَّ

َألٕلُهمَّ ِإنَّ ٰهَذا اْلَمَقاَم ِلُخَلَفۤاِئَك، َو َأْصِفَيۤاِئَك َو َمَواِضَع ُأَمَنۤاِئَك، 
وَها َو َأْنَت  ٔفيَعِة الَِّتي اْخَتَصْصَتُهْم بَِها، َقِد اْبَتزُّ َرَجِة الرَّ ِفي الدَّ
ُر ِلٰذِلَك، َال ُيَغاَلُب َأْمُرَك، َو َال ُيَجاَوُز اْلَمْحُتوُم ِمْن َتْدٔبريَِك  اْلُمَقدِّ
َكْيَف ِشْئَت، َو َإٔني ِشْئَت، َو ِلَمۤا َأْنَت َأْعَلُم ِبِه، َغْيُر ُمتََّهٍم َعٰلي 
َخْلِقَك، َو َال ِإلَِراَدِتَك، َحٕتي َعاَد ِصْفَوُتَك َو ُخَلَفۤاُؤَك َمْغُلؤبـَني 
َو  َمْنُبوًذا،  ِكَتاَبَك  َو  ًال،  ُمَبدَّ ُحْكَمَك  َيَرْوَن  يَن،  ُمْبَتزّٔ َمْقُهؤريَن 
َفًة َعْن ِجَهاِت َأْشَراِعَك، َو ُسَنَن نَِبيَِّك َمْتُروَكًة.  َفَرۤاِئَضَك ُمَحرَّ

َرِضَي  َمْن  َو  َواْآلِخٔريَن،  ٔلَني  اْألَوَّ ِمَن  َأْعَدۤاَءُهْم  اْلَعْن  َألٕلُهمَّ 
بِِفَعالِِهْم، َو َأْشَياَعُهْم َو َأْتَباَعُهْم. 

ٍد، ِإنََّك َحٔميٌد َمٔجيٌد، َكَصَلَواِتَك  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو َبَرَكاِتَك َو َتِحيِّاِتَك َعٰلي َأْصِفَيۤاِئَك ِإْبَرأهيَم َو آِل ِإْبَرأهيَم، 
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ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve rahmetinle bana 
dön; fazlınla bana şefkat göster ve mağfiretinle beni 
huzur ve refaha kavuştur.

Allah'ım! Bu makam (bayram ve cuma namazı kıl-
dırma makamı), senin halifelerin ve seçkin kullarına 
aittir. Emin kullarına özgü kıldığın bu yüksek maka-
mı, zorla onların elinden aldılar. (Kullarını imtihan 
etmek için) Bunu böyle takdir eden sensin; emrin 
yenilgiye uğramaz; kesin tedbirinin ötesine geçil-
mez. Dilediğin şey; dilediğin gibi, dilediğin yerde ve 
dilediğin zamanda gerçekleşir. Daha iyi bildiğin ve 
irade ettiğin bir işten dolayı yaratıkların tarafından 
suçlanmazsın. Durum öyle oldu ki, seçmiş olduğun 
halifelerin yenik düştüler; zulme uğradılar; hakları 
ellerinden alındı; hükmün değiştirildi; Kitabın uzak-
lara atıldı; farzların öngördüğün yönlerinden saptı-
rıldı; Peygamberinin sünnetleri terk edildi.

Allah'ım! Evvelden sona kadar onların düşmanla-
rına, düşmanlarının yaptıklarına razı olanlara, düş-
manlarının taraftarlarına ve düşmanlarına uyanlara 
lânet eyle.

Allah'ım! Seçkin kulların İbrahim ve Âl-i İbrahim'e 
olan salâtların, bereketlerin ve selâmların gibi, Mu-
hammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle. Hiç kuşku-
suz, sen övgüye lâyıksın, büyüklük sahibisin. Ve onlar
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ْوَح َوالنُّْصَرَة َوالتَّْمٔكَني َوالتَّْأٔييَد لَُهْم.  ِل اْلَفرَج َوالرَّ َو َعجِّ

َوالتَّْصٔديِق  ِبَك،  يـَماِن  َواْإلٔ التَّْؤحيِد  َأْهِل  ِمْن  َواْجَعْلٔني  َألٕلُهمَّ 
ْن َيْجري ٰذِلَك ِبِه  ِة الَّٔذيَن َحَتْمَت َطاَعَتُهْم، ِممَّ ِبَرُسوِلَك َواْألَِئمَّ

َو َعٰلي َيَدْيِه، آٔمَني َربَّ اْلَعاَلٔمَني. 

ِإالَّ  َسَخَطَك  َيُردُّ  َال  َو  ِحْلُمَك،  ِإالَّ  َغَضَبَك  َيُردُّ  لَْيَس  َألٕلُهمَّ 
َعْفُوَك، َو َال ُئجُري ِمْن ِعَقاِبَك ِإالَّ َرْحَمُتَك، َو َال ُيْنٔجئني ِمْنَك 
ٍد،  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُع ِإلَْيَك َو بَْيَن َيَدْيَك، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ ِإالَّ التََّضرُّ
بَِها ُتْحٔيي  الَّٔتي  بِاْلُقْدَرِة  َفَرًجا،  َلُدْنَك  ِمْن  ِإٰلٔهي  لََنا َيۤا  َو َهْب 

َأْمَواَت اْلِعَباِد، َو بَِها َتْنُشُر َمْيَت الِْبَالِد. 

َفِني  ُتَعرِّ َو  ٔلي،  َتْسَتٔجيَب  َحٕتي  ا  َغمًّ ِإٰلٔهي  َيۤا  ُتْهِلْكٔني  َال  َو 
اْإلَِجاَبَة ٔفي ُدَعۤأئي، َو َأِذْقٔني َطْعَم اْلَعاِفَيِة ِإٰلي ُمْنَتٰهي َأَجٔلي، َو 
 . ْنُه ِمْن ُعُنٔقي، َو َال ُتَسلِّْطُه َعَليَّ ي، َو َال ُتَمكِّ َال ُتْشِمْت ٔبي َعُدؤّ

ِإٰلٔهي ِإْن َرَفْعَتٔني َفَمْن َذا الَّٔذي َيَضُعٔني؟ و ِإْن َوَضْعَتٔني َفَمْن
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için mukadder buyurduğun kurtuluşu, esenliği, za-
feri, iktidarı ve desteğini çabuklaştır.

Allah'ım! Beni tevhit ehlinden, sana inanan, Resulünü 
ve itaatlerini farz ettiğin İmamları doğrulayan, bunu 
uygulamaya geçiren kimselerden eyle; âmin ya Rab-
b'el-âlemin!

Allah'ım! Gazabını hilminden başka bir şey defede-
mez; öfkeni affından başka bir şey geri çeviremez; 
azabını rahmetinden başka bir şey engelleyemez ve 
sana yalvarıp yakarmamdan başka bir şey de beni 
senden kurtaramaz. O hâlde, Muhammed ve Âl-i 
Muhammed'e salât eyle ve bize kendi katından, ey 
Tanrım, ölen kullarını dirilttiğin ve ölü şehirleri can-
landırdığın kudretinle bir kurtuluş ver.

Tanrım! Bana icabet etmedikçe, duamı kabul buyur-
duğunu bana bildirmedikçe beni üzüntüden öldür-
me. Ecelim gelip çatana kadar bana sağlık tadını 
tattır. Düşmanlarımı sevindirecek duruma düşürme 
beni ve onları bana musallat etme.

Tanrım! Eğer sen beni yüceltecek olursan, artık kim 
beni alçaltabilir?! Ve eğer sen beni alçaltacak olursan,
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َذا الَّٔذي َيْرَفُعٔني؟ َو ِإْن َأْكَرْمَتٔني َفَمْن َذا الَّٔذي ُئهيُنٔني؟ َو ِإْن 
ْبَتٔني َفَمْن َذا الَّٔذي  َأَهْنَتٔني َفَمْن َذا الَّٔذي ُيْكِرُمٔني؟ َو ِإْن َعذَّ
َيْرَحُمٔني؟ َو ِإْن َأْهَلْكَتٔني َفَمْن َذا الَّٔذي َيْعِرُض َلَك ٔفي َعْبِدَك، َأْو 
َيْسَأُلَك َعْن َأْمِرِه؟ َو َقْد َعِلْمُت َأنَُّه لَْيَس ٔفي ُحْكِمَك ُظْلٌم، َو َال 
ٔفي نَِقَمِتَك َعَجَلٌة، َو ِإنَّما َيْعَجُل َمْن َيَخاُف اْلَفْوَت، َو ِإنََّما َيْحَتاُج 
ا َكٔبًريا.  ٔعيُف، َو َقْد َتَعالَْيَت َيۤا ِإٰلٔهي َعْن ٰذِلَك ُعُلوًّ ْلِم الضَّ ِإَلي الظُّ

ٍد، َو َال َتْجَعْلٔني لِْلَبَالِۤء َغَرًضا،  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َألٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
َو َال لَِنِقَمِتَك َنَصًبا، َو َمهِّْلٔني، َو نَفِّْسٔني َو َأِقْلٔني َعْثَرٔتي، َو َال 
َتْبَتِلَينّٔي بَِبَالٍۤء َعٰلي َأَثِر َبَالٍۤء، َفَقْد َتٰري َضْعٔفي، َو ِقلََّة ٔحيَلٔتي، 

ٔعي ِإلَْيَك.  َو َتَضرُّ

ٍد وآِلِه َو  َأُعوُذ ِبَك الـٕلُهمَّ الَْيْوَم ِمْن َغَضِبَك، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٍد  َأِعْذٔني، َو َأْسَتٔجُري ِبَك الَْيْوَم ِمْن َسَخِطَك، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٍد  َو آِلِه َو َأِجْرٔني، َو َأْسَأُلَك َأْمًنا ِمْن َعَذاِبَك، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
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artık kim beni yüceltebilir?! Eğer sen bana değer vere-
cek olursan, artık kim beni hor kılabilir?! Ve eğer sen 
beni hor kılacak olursan, artık kim bana değer vere-
bilir?! Eğer sen bana azap edecek olursan, artık kim 
bana acır?! Eğer sen beni yok edecek olursan, artık 
kim kulun hakkında sana engel olabilir, kim kulunla 
ilgili olarak seni sorgulayabilir?! (Tanrım!) Biliyorum 
ki, senin hükmünde zulüm olmaz, öç almakta acele 
etmezsin. Çünkü, ancak elinden çıkacağından kor-
kan, acele eder; güçsüz olan, zulme ihtiyaç duyar. 
Sen ise, ey Tanrım, bundan çok çok yücesin.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât 
eyle ve beni belâların hedefi, intikamının konusu 
kılma; bana mühlet ver; üzüntümü gider; hatalarım-
dan geç ve belâ ardından belâya duçar eyleme beni. 
Çünkü güçsüzlüğümü, çaresizliğimi ve sana yalva-
rıp yakarmamı görüyorsun.

Allah'ım! Bugün gazabından sana sığınıyorum. Şu 
hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni ko-
rumana al. Bugün öfkene karşı senden güven dili-
yorum. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve 
bana güven ver. Azabından kurtuluş istiyorum sen-
den. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni
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ٍد َو آِلِه َواْهِدٔني،  َو آِلِه َو آِمنّٔي، َو َأْسَتْهٔديَك َفَصّل َعٰلي ُمَحمَّ
ٍد َو آِلِه َواْنُصْرٔني، َو َأْسَتْرِحُمَك  َو َأْسَتْنِصُرَك َفَصلِّ َعلي ُمَحمَّ
ٍد َو آِلِه َواْرَحْمٔني، َو َأْسَتْكٔفيَك َفَصلِّ َعٰلي  َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َفَصلِّ  َأْسَتْرِزُقَك  َو  َواْكِفٔني،  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ
َو  َأِعنّٔي،  َو  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َفَصلِّ  َأْسَتٔعيُنَك  َو  َواْرُزْقٔني، 
ٍد َو آِلِه َواْغِفْر  َأْسَتْغِفُرَك ِلَما َسَلَف ِمْن ُذُنؤبي، َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ٍد َو آِلِه َواْعِصْمٔني، َفِإنّٔي  ٔلي، َو َأْسَتْعِصُمَك َفَصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ

َلْن َأُعوَد ِلَشْيٍء َكِرْهَتُه ِمنّٔي ِإْن ِشْئَت ٰذِلَك. 

، َيا َحنَّاُن َيا َمنَّاُن، َيا َذا اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم، َصلِّ  َيا َربِّ َيا َربِّ
ٍد َو آِلِه، َواْسَتِجْب ٔلي َجٔميَع َما َسَألُْتَك َو َطَلْبُت  َعٰلي ُمَحمَّ
َواْمِضِه،  َواْقِضِه  ْرُه،  َقدِّ َو  َأِرْدُه  َو  ِإلَْيَك،  ٔفيِه  َرِغْبُت  َو  ِإلَْيَك، 
ْل  َتَفضَّ َو  ٰذِلَك،  ٔفي  ٔلي  بَاِرْك  َو  ِمْنُه،  َتْقٔضي  ٔفيَما  ٔلي  ِخْر  َو 
َفْضِلَك ِمْن  ِزْدٔني  َو  ِمْنُه،  ُتْعٔطئني  ِبَما  َأْسِعْدٔني  َو  ِبِه،  َعَليَّ 
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(azabından) kurtar. Senden hidayet istiyorum. O 
hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni (doğru 
yola) hidayet et. Senden başarı diliyorum. Şu hâlde, 
Muhammed ve Âline salât eyle ve bana başarı ver. 
Senden rahmetini diliyorum. O hâlde, Muhammed 
ve Âline salât eyle ve rahmetini benden esirgeme. 
Bana yetmeni istiyorum. Şu hâlde, Muhammed ve 
Âline salât eyle ve bana yet. Senden rızk istiyorum. 
O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bana rızk 
ver. Senden yardım diliyorum. O hâlde, Muhammed 
ve Âline salât eyle ve bana yardım et. Senden, geç-
miş günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Şu hâlde, 
Muhammed ve Âline salât eyle ve beni bağışla. 
Senden, beni (günahlardan) korumanı diliyorum. O 
hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni (gü-
nahlardan) koru. Sen dilersen, bundan böyle artık 
hoşlanmadığın hiçbir işe dönmeyeceğim.

Ey Rabbim, ey Rabbim! Ey çok şefkatli olan, ey büyük 
nimetler veren! Ey celâl ve ikram sahibi! Muhammed 
ve Âline salât eyle ve senden istediğim, katında ara-
dığım ve elde etmek için sana yöneldiğim tüm şeyle-
ri bana ver. Onları benim için iste, hakkımda mukad-
der et ve geçerli kıl. Onlardan benim için mukadder 
buyurduklarında bana hayır ve bereket ver. Onları 
vermekle bana lütufta bulun. Onlardan bana ver-
diklerinle beni mutlu eyle. Lütf u kereminden ve in-
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َو َسَعِة َما ِعْنَدَك، َفِإنََّك َواِسٌع َكٔرٌمي.

اِحٔمـَني.  َو ِصْل ٰذِلَك ِبَخْيِر اآلِخَرِة َو نَٔعيِمَها، َيۤا َأْرَحَم الرَّ

ٍد َو آِلِه أَْلَف َمرٍَّة، ٰهَكَذا  (ُثمَّ َتْدعُو مِبَا َبَدا َلَك َو ُتَصّلـِى َعٰىل ُمَحمَّ
َالُم.)  َكاَن َيْفَعُل َعَلْيِه السَّ
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dindekinin bolluğundan, istediğimden fazlasını ver 
bana. Çünkü sen, çok zengin, çok cömertsin.

Bunların ardından da ahiretin daha iyi olan nimetle-
rini ver bana; ey merhametlilerin en merhametlisi! 

(Sonra dilediğin duayı eder ve Muhammed ve Âline bin 
defa salâvat getirirsin. İmam aleyhisselâm öyle yapıyordu.)
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٤٩- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِفى ِدَفاِع َكْيِد اْألَْعَدۤاِء، َو َردَّ َبْأِسِهْم 

ِإٰلٔهي َهَدْيَتٔني َفَلَهْوُت، َو َوَعْظَت َفَقَسْوُت، َو َأْبَلْيَت اْلَجٔميَل 
َفاْسَتْغَفْرُت  ْفَتٔنيِه،  َعرَّ ِإْذ  َأَصَدْرَت  َمۤا  َعَرْفُت  ُثمَّ  َفَعَصْيُت، 

َفَأَقْلَت، َفُعْدُت َفَسَتْرَت، َفَلَك ِإٰلٔهي اْلَحْمُد. 

ْضُت ٔفيَها  ْمُت َأْوِدَيَة اْلَهَالِك، َو َحَلْلُت ِشَعاَب َتَلٍف، َتَعرَّ َتَقحَّ
ِلَسَطَواِتَك، َو ِبُحُلولَِهاِ ُعُقوبَاِتَك، َو َؤسيَلٔتي ِإلَْيَك التَّْؤحيُد، َو 
َذٔريَعٔتي َأنّٔي َلْم ُأْشِرْك ِبَك َشْيًئا، َو َلْم َأتَِّخْذ َمَعَك ِإٰلًها، َو َقْد 
َفَرْرُت ِإلَْيَك بَِنْفٔسي، َو ِإلَْيَك َمَفرُّ اْلُمٔسيــــِئ، َو َمْفَزُع اْلُمَضيِِّع 

َحلظِّ نَْفِسِه اْلُمْلَتِجِئ. 
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49- Düşmanların Hilelerinin Def'i ve 
Şerlerinin Geri Çevrilmesi Hakkındaki Duası

Tanrım! Sen bana doğru yolu gösterdin, ben boş şey-
lerle uğraştım. Sen bana öğüt verdin, ben taş yürek-
li oldum. Sen bana güzel nimetler verdin, ben sana 
karşı geldim. Sonra, yaptığın iyilikleri bana tanıtın-
ca onları tanıyıp bağışlamanı diledim, bağışladın. 
Ardından tekrar kötü işlerime geri döndüm, onları 
örttün. O hâlde, hamd sana özgüdür, ey Tanrım!

Düşünmeden helâk vadilerine atıldım, yok olma ko-
yaklarına girdim. O vadilerde kahırlarınla ve o ko-
yaklara girmekle cezalandırmalarınla karşılaştım. 
Beni sana yaklaştıracak tek şey, tevessül edebilece-
ğim tek vesile ise, tevhit inancım ve hiçbir şeyi sana 
ortak koşmamış, seninle birlikte bir ilâh edinmemiş 
olmamdır. Benliğimle sana kaçmış bulunuyorum. 
Çünkü günahkârın kaçacak yeri, nasibini zayi edip 
de iltica peşinde olanın sığınağı, sensin.
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ُظَبَة  ٔلي  َشَحَذ  َو  َعَداَوِتِه،  َسْيَف  َعَليَّ  اْنَتٰضي  َعُدوٍّ  ِمْن  َفَكْم 
َد  ِه، َو َداَف ٔلي َقَواِتَل ُسُموِمِه، َوَسدَّ ُمْدَيِتِه، َو َأْرَهَف ٔلي َشَبا َحدِّ
َنْحٔوي َصَوۤاِئَب ِسَهاِمِه، َو َلْم َتَنْم َعنّٔي َعْيُن ِحَراَسِتِه، َو َأْضَمَر 
َعٔني ُزَعاَق َمَراَرِتِه. َفَنَظْرَت َيۤا  َأْن َيُسوَمِني اْلَمْكُروَه، َو ُيَجرِّ
ِإٰلٔهي ِإٰلي َضْعٔفي َعِن اْحِتَماِل اْلَفَواِدِح، َو َعْجٔزي َعِن اْإلِْنِتَصاِر 
ْن َقَصَدٔني ِبُمَحاَربَِتِه، َو َوْحَدٔتي ٔفي َكٔثِري َعَدِد َمْن نَاَوأني،  ِممَّ
َفاْبَتَدْأَتٔني  ِفْكٔري،  ٔفيِه  ُأْعِمْل  َلْم  ٔفيَما  بِالَْبَالِۤء  ٔلي  َأْرَصَد  َو 
ُه، َو َصيَّْرَتُه  ِتَك، ُثمَّ َفَلْلَت ٔلي َحدَّ بَِنْصِرَك، َو َشَدْدَت َأْزٔري بُِقوَّ
َجَعْلَت  َو  َعَلْيِه،  َكْعٔبي  َأْعَلْيَت  َو  َوْحَدُه،  َعٔديٍد  ْمجٍع  بَْعِد  ِمْن 
َدُه َمْرُدوًدا َعَلْيِه، َفَرَدْدَتُه َلْم َيْشِف َغْيَظُه، َو َلْم َيْسُكْن  َما َسدَّ
َغٔليُلُه، َقْد َعضَّ َعٰلي َشَواُه، َو َأْدَبَر ُمَولًِّيا َقْد َأْخَلَفْت َسَراَياُه. 

َو َكْم ِمْن بَاٍغ بََغأني ِبَمَكۤاِئِدِه، َو َنَصَب ٔلي َشَرَك َمَصۤاِئِدِه، َو 
ِلَطٔريَدِتِه،  ُبِع  السَّ ِإْضَبۤاَء  ِإَليَّ  َأْضَبَأ  َو  ِرَعاَيِتِه،  َتَفقَُّد  ٔبي  َوكََّل 
اْنِتَظاًرا ِالْنِتَهاِز اْلُفْرَصِة لَِفٔريَسِتِه، َو ُهَو ُيْظِهُر ٔلي َبَشاَشَة اْلَمَلِق، 
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Nice düşmanlar, düşmanlık kılıcını üzerime çekti; 
hançerinin ağzını benim için biledi; keskin tarafını 
benim için inceltti; öldürücü zehirlerini benim için 
sulandırdı; hedeften sapmayan oklarını bana doğrult-
tu; gözünü benden hiç ayırmayıp sürekli beni gözet-
ledi; bana işkence etmek, acı çektirmek istedi. Fakat 
sen, ey Tanrım, benim bu acılara dayanamayacağımı, 
benimle savaşmaya niyetlenenlerle baş edemeyece-
ğimi, bana kötülük etmek isteyenlerin ve ihtimal ver-
meyeceğim yerlerde bana pusu kuranların çokluğu 
karşısında yalnız olduğumu görünce, bana yardım 
etmeye başladın; gücünle beni destekledin; sonra 
düşmanımın keskin kılıcını körelttin; kalabalık bir 
topluluğu varken onu yalnız bıraktın; beni ona üst 
ettin ve beni hedef alan oklarını kendisine geri çevir-
din; öfkesi yatışmamış, kini dinmemiş bir hâlde onu 
benden defettin; neye uğradığının şaşkınlığı içinde 
parmaklarını ısırdı ve askerî birlikleri dağılmış bir 
hâlde geriye dönüp kaçtı.

Nice zalimler, yaltaklıkla yüzüme gülüp kızgın ba-
kışlarla bana bakarak, hileleriyle bana zulmetti; be-
nim için tuzaklar kurdu; beni sürekli gözetledi; pu-
suya yatıp avını yakalamak için münasip fırsatı kol-
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َتباَرْكَت  ِإٰلٔهي  َيۤا  َرَأْيَت  ا  َفَلمَّ اْلَحَنِق.  ِة  ِشدَّ َعٰلي  َيْنُظُرٔني  َو 
َأْرَكْسَتُه  َعَلْيِه،  اْنَطٰوي  َما  ُقْبَح  َو  َسريَرِتِه،  َدَغَل  َتعالَْيَت  َو 
ألُِمِّ َرْأِسِه ٔفي ُزْبَيِتِه، َو َرَدْدَتُه ٔفي َمْهٰوي ُحْفَرِتِه، َفاْنَقَمَع بَْعَد 
ُر َأْن َيَرأني ٔفيَها،  اْسِتَطالَِتِه َذٔليًال ٔفي ِرَبِق ِحَبالَِتِه الَّٔتي َكاَن ُيَقدِّ

َو َقْد َكاَد َأْن َيُحلَّ ٔبي -َلْوَال َرْحَمُتَك- َما َحلَّ ِبَساَحِتِه. 

ِتِه، وَ َشِجَي ِمنّٔي بَِغْيِظِه، َو  َو َكْم ِمْن َحاِسٍد َقْد َشِرَق ٔبي بُِغصَّ
َسَلَقٔني ِبَحدِّ ِلَساِنِه، َو َوَحَرٔني بَِقْرِف ُعُيوِبِه، َو َجَعَل ِعْرٔضي 
َوَحَرٔني  َو  ٔفيِه،  َتَزْل  َلْم  ِخَالًال  َقلََّدٔني  َو  ِلَمَرأميِه،  َغَرًضا 
ِبَك،  ُمْسَتٔغيًثا  ِإٰلٔهي  َيۤا  َفَناَدْيُتَك  ِبَمٔكيَدِتِه.  َقَصَدٔني  َو  ِبَكْيِدِه، 
َواِثًقا ِبُسْرَعِة ِإَجابَِتَك، َعاِلًما َأنَُّه َال ُيْضَطَهُد َمْن َأٰوي ِإٰلي ِظلِّ 
ْنَتٔني ِمْن  َكَنِفَك، َو َال َيْفَزُع َمْن َلَجَأ ِإٰلي َمْعِقِل اْنِتَصاِرَك، َفَحصَّ

َبْأِسِه بُِقْدَرِتَك. 

نَِعٍم  َسَحۤاِئِب  َو  َعنّٔي،  َجلَّْيَتَها  َمْكُروٍه  َسَحۤاِئِب  ِمْن  َكْم  َو 
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layan yırtıcı hayvan gibi pusumda yattı. Fakat sen, ey 
Tanrım, ne kadar yüce ve kutlusun, onun içinin ha-
inliğini ve gizlediği şeyin çirkinliğini görünce, hazır-
ladığı tuzak çukuruna tepetakla kendisini düşürdün; 
kazdığı çukurun uçurumuna kendisini yuvarladın. 
Böylece azgınlığından sonra zelil bir hâlde, beni için-
de görmek istediği tuzak ilmiğinde kendisini buldu. 
Oysa senin rahmetin olmasaydı, onun başına gelen, 
neredeyse benim başıma gelecekti.

Nice hasetçiler, beni çekemediğinden tükürüğünü 
yutamaz hâle geldi; tükürüğü bir düğüm gibi boğa-
zını tıkadı; bana olan öfkesi bir kemik gibi boğazına 
takılıp kaldı; keskin diliyle beni incitti; kendinde olan 
ayıplarla beni suçlayarak bana olan kinini açığa vur-
du; iftira oklarıyla haysiyetimi hedef aldı; kendi kötü 
huylarını bana isnat etti; hilesiyle bana kin besledi 
ve tuzağıyla bana kastetti. Fakat imdadını umarak, 
hemen icabet edeceğine güvenerek, rahmetinin göl-
gesine sığınanın ezilmeyeceğini, desteğini arkasına 
alanın korkusu olmayacağını bilerek seni çağırınca, 
ey Tanrım, kudretinle beni onun şerrinden korudun.

Nice felâket yüklü bulutları benden uzaklaştırdın; 
nimet yüklü bulutları üzerime yağdırdın; rahmet ır-
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، َو َجَداِوِل َرْحَمٍة َنَشْرَتَها، َو َعاِفَيٍة َألَْبْسَتَها، َو  َأْمَطْرَتَها َعَليَّ
َأْعُيِن َأْحَداٍث َطَمْسَتَها، َو َغَوأشي ُكُربَاٍت َكَشْفَتَها. 

َو َكْم ِمْن َظنٍّ َحَسٍن َحقَّْقَت، َو َعَدٍم َجَبْرَت، َو َصْرَعٍة َأْنَعْشَت، 
ْلَت.  َو َمْسَكَنٍة َحوَّ

ِمنّٔي  اْنِهَماًكا  َجٔميِعِه  ٔفي  َو  ِمْنَك،  ًال  َتَطوُّ َو  ِإْنَعاًما  ٰذِلَك  ُكلُّ 
َعٰلي َمَعأصيَك، َلْم َتْمَنْعَك ِإَسۤاَءٔتي َعْن ِإْتَماِم ِإْحَساِنَك، َو َال 

ا َتْفَعُل.  َحَجَرٔني ٰذِلَك َعِن اْرِتَكاِب َمَساِخِطَك، َال ُتْسَأُل َعمَّ

َو لََقْد ُسِئْلَت َفَأْعَطْيَت، َو َلْم ُتْسَأْل َفاْبَتَدْأَت، َواْسُتٔميَح َفْضُلَك 
ًال  َفَمۤا َأْكَدْيَت، َأبَـــْيَت َيا َمْوَالَي ِإالَّۤ ِإْحَسانًا َواْمِتنانًا، َو َتَطوُّ
ًيا ِلُحُدوِدَك، َو  ًما ِلُحُرَماِتَك، َو َتَعدِّ َو ِإْنَعاًما، َو َأبَْيُت ِإالَّ َتَقحُّ
َغْفَلًة َعْن َؤعيِدَك، َفَلَك اْلَحْمُد ِإٰلٔهي ِمْن ُمْقَتِدٍر َال ُيْغَلُب، َو 

ٔذي َأنَاٍة َال َيْعَجُل. 
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maklarını akıttın; sağlık elbiselerini giydirmiş; mu-
sibetlerin gözünü kör ettin (kaynağını kuruttun) ve 
üzüntü perdelerini kaldırdın.

Nice iyi zanları gerçekleştirdin; yoklukları telâfi ettin; 
düşkünlükleri ayağa kaldırdın ve fakirlikleri zengin-
liğe dönüştürdün.

Bütün bunlar, senin lütfun ve ihsanınla oldu. Ben ise, 
tüm bu durumlarda sana karşı gelmemi sürdürdüm. 
Fakat benim bu kötü hâlim, senin ihsanını tamamla-
mana engel olmadı. Ve bunca ihsanın, beni gazabına 
sebep olan şeyleri irtikâp etmekten vazgeçirmedi. 
Ancak sen, yaptıklarından dolayı sorgulanmazsın.

Yüceliğine andolsun ki, senden bir şey istenildiği 
zaman vermişsin; istenilmediği zaman da kendin 
başlamışsın ve ihsanın umulduğu zaman cimrilik 
etmemişsin. Sen, ey Mevlâ'm, ihsan etmekten, ba-
ğış yapmaktan, lütufta bulunmaktan ve nimet ver-
mekten başka bir şey istemezken; ben, hep haram-
larına düşmüş, sınırlarını aşmış ve azap vaadinden 
gaflet etmişim. Şu hâlde, hamd sana mahsustur, 
ey Tanrım, ey yenilmeyen güçlü ve acele etmeyen 
mühlet verici!
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ٰهَذا َمَقاُم َمِن اْعَتَرَف ِبُسُبوِغ النَِّعِم، َو َقابََلَها بِالتَّْقٔصِري، َو َشِهَد 
َعٰلي نَْفِسِه بِالتَّْضٔييِع. 

ٔفيَعِة، َواْلَعَلِويَِّة الَْبْيَضۤاِء،  ِديَِّة الرَّ ُب ِإلَْيَك بِاْلُمَحمَّ َألٕلُهمَّ َفِإنّٔي َأَتَقرَّ
ُه ِإلَْيَك بِِهَمۤا َأْن ُتعِيَذٔني ِمْن َشرِّ [َكَذا َو َكَذا]. َفِإنَّ ٰذِلَك  َو َأَتَوجَّ
ُدَك ٔفي ُقْدَرِتَك، َو َأْنَت  َال َئضيُق َعَلْيَك ٔفي ُوْجِدَك، َو َال َيَتَكأَّ

َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء َقٔديٌر. 

َأتَِّخُذُه  َمۤا  َتْؤفيِقَك،  َدَواِم  َو  َرْحَمِتَك،  ِمْن  ِإٰلٔهي  َيۤا  ٔلي  َفَهْب 
ُسلًَّما َأْعُرُج ِبِه ِإٰلي ِرْضَواِنَك، َو آَمُن ِبِه ِمْن ِعَقاِبَك، َيۤا َأْرَحَم 

اِحٔمَني.  الرَّ
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Bu; nimetlerin bolluğunu itiraf eden, onları kendi 
kusuruyla karşılaştıran ve kendisi hakkında (ömrü-
nü) zayi etme tanıklığında bulunan kimsenin durdu-
ğu yerdir.

Allah'ım! Ben, Muhammed'in yüce hakikatini ve 
Ali'nin parlak gerçekliğini vesile edinerek sana ya-
kınlık arıyorum; onları vasıta ederek sana yöneliyo-
rum ve şunun şunun şerrinden beni korumanı istiyo-
rum. Mülkünde bu seni sıkıntıya sokmaz; kudretin-
de bu sana zor gelmez. Sen, her şeye kadirsin.

Şu hâlde, ey Tanrım, rahmetinden ve verdiğin başa-
rının devamından, bana, rızana doğru ağmamı ve 
cezandan korunmamı sağlayacak bir vesile ver; ey 
merhametlilerin en merhametlisi!
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٥٠- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ْهَبِة  ِفى الرَّ

َألٕلُهمَّ ِإنََّك َخَلْقَتٔني َسِويًّا، َو َربَّْيَتٔني َصٔغريًا، َو َرَزْقَتٔني َمْكِفيًّا. 

ْرَت ِبِه ِعَباَدَك،  َألٕلُهمَّ ِإنّٔي َوَجْدُت ٔفيَمۤا َأْنَزْلَت ِمْن ِكَتاِبَك، َو َبشَّ
َأْن ُقْلَت: ﴿ َيا ِعَباِدَي الَّٔذيَن َأْسَرُفوا َعٓلي َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا َيا ِعَباِدَي الَّٔذيَن َأْسَرُفوا َعٓلي َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا 

ُنوَب َجٔميًعا﴾.  ُنوَب َجٔميًعاِمْن َرْحَمِة الـٕلِه ِإنَّ الـٕلَه َيْغِفُر الذُّ ِمْن َرْحَمِة الـٕلِه ِإنَّ الـٕلَه َيْغِفُر الذُّ

َم ِمنّٔي َما َقْد َعِلْمَت، َو َمۤا َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمنّٔي، َفَيا  َو َقْد َتَقدَّ
ۤا َأْحَصاُه َعَليَّ ِكَتاُبَك، َفَلْوَال اْلَمَواِقُف الَّٔتۤي ُاَؤمُِّل ِمْن  َسْوَأَتا ِممَّ
َأَحًدا  َأنَّ  َلْو  َو  بَِئدي،  َألَْلَقْيُت  َشْيٍء،  ُكلَّ  َشِمَل  الَّٔذي  َعْفِوَك 
اْسَتَطاَع اْلَهَرَب ِمْن َربِِّه، َلُكْنُت َأنَا َأَحقُّ بِاْلَهَرَب ِمْنَك، َو َأْنَت 
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50- Allah'tan Korkma Hakkındaki Duası

Allah'ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuk-
tum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana.

Allah'ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müj-
delediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: 
"Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah'ın 
rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları 
bağışlar." (Zümer, 53)

(Allah'ım!) Geçmişte benden vuku bulan kötülükle-
ri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defte-
rimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar 
olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime 
şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümit-
sizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim. Eğer 
kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden 
kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte



Sah î f e - i  Seccâd iye

516

َمۤاِء ِإالَّۤ َأَتْيَت  َال َتْخٰفي َعَلْيَك َخاِفَيٌة ِفي اْألَْرِض َو َال ِفي السَّ
بَِها، َو َكٰفي ِبَك َجاِزًيا، َو َكٰفي ِبَك َحٔسيًبا. 

َألٕلُهمَّ ِإنََّك َطالِٔبي ِإْن َأنَا َهَرْبُت، َو ُمْدِرٔكي ِإْن َأنَا َفَرْرُت، َفَهۤا 
ْبٔني َفِإنّٔي ِلٰذِلَك  َأنَا َذا بَْيَن َيَدْيَك َخاِضٌع َذٔليٌل َراِغٌم، ِإْن ُتَعذِّ
َأْهٌل، َو ُهَو َيا َربِّ ِمْنَك َعْدٌل، َو ِإْن َتْعُف َعنّٔي َفَقٔدميًا َشَمَلٔني 

َعْفُوَك، َو َألَْبْسَتٔني َعاِفَيَتَك. 

َفَأْسَأُلَك الـٕلُهمَّ بِاْلَمْخُزوِن ِمْن َأْسَمۤاِئَك، َو ِبَما َواَرْتُه اْلُحُجُب 
مََّة  الرِّ ٰهِذِه  َو  اْلَجُزوَعَة،  النَّْفَس  ٰهِذِه  َرِحْمَت  ِإالَّ  بََهۤاِئَك،  ِمْن 
َحرَّ  َتْسَتٔطيُع  َفَكْيَف  َشْمِسَك،  َحرَّ  َتْسَتٔطيُع  َال  الَّٔتي  اْلَهُلوَعَة، 
نَاِرَك؟ َوالَّٔتي َال َتْسَتٔطيُع َصْوَت َرْعِدَك، َفَكْيَف َتْسَتٔطيُع َصْوَت 
، َفِإنّٔي اْمُرٌؤ َحٔقٌري، َو َخَطٔري َئسٌري،  َغَضِبَك؟ َفاْرَحْمِني الـٕلُهمَّ
َأنَّ  َلْو  َو  ٍة،  َذرَّ ِمْثَقاَل  ُمْلِكَك  ٔفي  َئزيُد  ا  ِممَّ َعَذأبي  لَْيَس  َو 
ْبَر َعَلْيِه، َو َأْحَبْبُت  ا َئزيُد ٔفي ُمْلِكَك َلَسَألُْتَك الصَّ َعَذأبي ِممَّ
ُمْلُكَك َو  َأْعَظُم  الـٕلُهمَّ  ُسْلَطاُنَك  ٰلِكْن  َو  َلَك،  ٰذِلَك  َيُكوَن  َأْن 
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hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) 
onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen 
yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

Allah'ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, 
beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; müteva-
zı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, 
bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmek-
tedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaş-
mam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, 
afiyetin beni bürümüştür.

Allah'ım! O hâlde, saklı isimlerin ve perdelerin ört-
tüğü güzelliğin hürmetine senden, bu tahammülsüz 
cana ve bu güçsüz bedene acımanı istiyorum. Güneş 
sıcağına dayanamayan bu zayıf beden, cehennem 
ateşine nasıl dayanabilir?! Yıldırım sesine dayana-
mayan bu güçsüz beden, gazabının sesine nasıl da-
yanabilir?! Allah'ım! O hâlde bana acı. Çünkü ben, 
hakir bir adamım ve değerim pek azdır. Benim azaba 
çarptırılmam, zerre kadar saltanatını artıracak değil. 
Şayet bana azap edilmekle saltanatın artacak olsaydı, 
azaba karşı senden sabır dilerdim ve böyle bir şey 
senin olsun isterdim. Fakat saltanat ve mülkün, itaat
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َأْدَوُم ِمْن َأْن َتٔزيَد ٔفيِه َطاَعُة اْلُمٔطئعَني، َأْو َتْنُقَص ِمْنُه َمْعِصَيُة 
اِحٔمَني، َو َتَجاَوْز َعنّٔي َيا َذا  اْلُمْذنِٔبَني. َفاْرَحْمٔني َيۤا َأْرَحَم الرَّ

ٔحيُم.  اُب الرَّ ، ِإنََّك َأْنَت التَّوَّ اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم، َو ُتْب َعَليَّ
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edenlerin itaatiyle artacak, günahkârların günahıyla 
azalacak olmaktan çok daha büyük, çok daha kalıcı-
dır, Allah'ım! O hâlde, ey merhametlilerin en merha-
metlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, 
günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi ka-
bul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul eden-
sin, rahîmsin.
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٥١- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم 

ِع َواْإلِْسِتَكاَنِة  ِفى التََّضرُّ

 ، ِإٰلٔهي َأْحَمُدَك -َو َأْنَت لِْلَحْمِد َأْهٌل- َعٰلي ُحْسِن َصٔنيِعَك ِإَليَّ
، َو َجٔزيِل َعَطۤاِئَك ِعْنٔدي، َو َعٰلي َما  َو ُسبُوِغ نَْعَمۤاِئَك َعَليَّ
ْلَتٔني ِمْن َرْحَمِتَك، َو َأْسَبْغَت َعَليَّ ِمْن نِْعَمِتَك، َفَقِد اْصَطَنْعَت  َفضَّ
، َو ُسبُوُغ  ِعْنٔدي َما َيْعِجُز َعْنُه ُشْكٔري. َو َلْوَالۤ ِإْحَساُنَك ِإَليَّ
ي، َو َالۤ ِإْصَالَح نَْفٔسي، َو  ، َما بََلْغُت ِإْحَراَز َحظّٔ نَْعَمۤاِئَك َعَليَّ
َلِكنََّك اْبَتَدْأَتٔني بِاْإلِْحَساِن، َو َرَزْقَتٔني ٔفي ُأُمؤري ُكلَِّها اْلِكَفاَيَة، 
اْلَقَضۤاِء.  َمْحذُوَر  ِمنّٔي  َمَنْعَت  َو  الَْبَالِۤء،  َجْهَد  ِعنّٔي  َصَرْفَت  َو 

ِإٰلٔهي َفَكْم ِمْن َبَالٍۤء َجاِهٍد َقْد َصَرْفَت َعنّٔي، َو َكْم ِمْن نِْعَمٍة 
َسابَِغٍة َأْقَرْرَت بَِها َعْئني، َو َكْم ِمْن َصٔنيَعٍة َكٔرَميٍة َلَك ِعْنٔدي، 



Al l ah ' a  Ya l va r ıp  Yaka r ma  Hakk ında  (51)

521

51- Allah'a Yalvarıp Yakarma 
ve Düşkünlüğünü Dile Getirme 

Hakkındaki Duası

Tanrım! Bana olan ihsanının güzelliği, nimetlerinin 
bolluğu, bağışlarının çokluğu karşısında ve benden 
esirgemediğin rahmetin, bana tamamladığın nime-
tin için sana hamdederim ve sen hamda lâyıksın. 
Gerçekten de şükründen âciz olduğum nimetler ver-
mişsin bana. Eğer senin bana yönelik ihsanın ve bol 
nimetlerin olmasaydı, (kendi çabamla) ne nasibimi 
elde edebilir, ne nefsimi ıslah etmeyi başarabilirdim. 
Ne var ki, ben istemeden sen ihsanda bulundun; 
tüm işlerde bana yeterlilik verdin; tahammülü zor 
belâları benden uzaklaştırdın ve sakınılan kaderi ba-
şıma getirmedin.

Tanrım! Nice tahammülü zor belâları benden uzak-
laştırdın; nice bol nimetlerle gözümü aydınlattın ve



Sah î f e - i  Seccâd iye

522

َأْنَت الَّٔذي َأَجْبَت ِعْنَد اْإلِْضِطَراِر َدْعَؤتي، َو َأَقْلَت ِعْنَد اْلِعَثاِر 
َزلَّٔتي، َو َأَخْذَت ٔلي ِمَن اْألَْعَدۤاِء ِبُظَالَمٔتي.

ِإٰلٔهي َما َوَجْدُتَك َبٔخيًال ٔحَني َسَألُْتَك، َو َال ُمْنَقِبًضا ٔحنيَ َأَرْدُتَك، 
َوَجْدُت  َو  ُمْعِطًيا،  ِلَمَطالِٔبي  َو  َساِمًعا،  ِلُدَعۤأئي  َوَجْدُتَك  َبْل 
نُْعَماَك َعَليَّ َسابَِغًة ٔفي ُكلِّ َشْأٍن ِمْن َشْأٔني، َو ُكلِّ َزَماٍن ِمْن 

َزَمأني، َفَأْنَت ِعْنٔدي َمْحمُوٌد، َو َصٔنيُعَك َلَديَّ َمْبروٌر.

َتْحَمُدَك نَْفٔسي َو ِلَسأني َو َعْقٔلي، َحْمًدا َيْبُلُغ اْلَوَفۤاَء َو َحٔقيَقَة 
ٔني ِمْن ُسْخِطَك.  ْكِر، َحْمًدا َيُكوُن َمْبَلَغ ِرَضاَك َعنّٔي، َفَنجِّ الشُّ

َفَلْوَال  َعْثَرٔتي،  ُمٔقئلي  َيا  َو  اْلَمَذاِهُب،  ُتْعٔييِني  ٔحَني  َكْهٔفي  َيا 
َسْتُرَك َعْوَرٔتي َلُكْنُت ِمَن اْلَمْفُضؤحَني، َو َيا ُمَؤئِّدي بِالنَّْصِر، 
َفَلْوَال َنْصُرَك ِإيَّاَي َلُكْنُت ِمَن اْلَمْغُلؤبنيَ، َو َيا َمْن َوَضَعْت َلُه 
اْلُمُلوُك ٔنَري اْلَمَذلَِّة َعٰلي َأْعَناِقَها، َفُهْم ِمْن َسَطَواِتِه َخۤاِئُفوَن، َو 
َيۤا َأْهَل التَّْقَوي، َو َيا َمْن َلُه اْألَْسَمۤاُء اْلُحْسَني، َأْسَأُلَك َأْن َتْعُفَو 
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nice büyük iyilikler ettin bana. Çaresiz kaldığımda 
çağrıma icabet ettin; ayağım sürçtüğünde hatamdan 
geçtin ve düşmanlardan hakkımı aldın.

Tanrım! Senden bir şey istediğimde cimri bulmadım 
seni; sana yöneldiğimde bezgin görmedim seni. Tam 
tersine, seni; duamı işitici, istediklerimi verici olarak 
buldum. Her hâlimde ve her anımda nimetlerini bol 
buldum. O hâlde sen, benim yanımda övülmüş biri-
sin; ihsanın da pek makbul, pek güzeldir.

Canım, dilim ve aklım, hamdın hakkını ödeyecek, 
şükrün hakikatine ulaşacak, seni benden son dere-
ce razı edecek bir hamd ile sana hamdetmektedir. Şu 
hâlde, gazabından kurtar beni.

Ey farklı farklı görüşler beni bitkin düşürdüğün-
de sığınacağım kale! Ey hatamdan geçen (şefkatli 
Rabbim)! Eğer ayıplarımı örtmeseydin, rezil olurdum. 
Ey yardımıyla beni destekleyen! Eğer senin yardımın 
olmasaydı, yenik düşerdim. Ey yüceliği karşısında 
padişahların, boyunlarına zillet boyunduruğu koy-
duğu, galebesinden korktuğu kimse! Ey takva ehli ve 
ey güzel isimlerin sahibi! Senden, beni affetmeni ve 
beni bağışlamanı istiyorum. Zira ne suçsuzluğumu
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ٍة َفَأْنَتِصَر،  َعنّٔي، َو َتْغِفَر ٔلي، َفَلْسُت َبٔريًئا َفَأْعَتِذَر، َو َال ِبٔذي ُقوَّ
ُل ِإلَْيَك ِمْن ُذُنوِبَي  ، َو َأْسَتٔقيُلَك َعَثَرأتي، َو َأَتَنصَّ َو َال َمَفرَّ ٔلي َفَأِفرَّ
الَّٔتي َقْد َأْوبََقْتٔني، َو َأَحاَطْت ٔبي َفَأْهَلَكْتٔني. ِمْنَها َفَرْرُت ِإلَْيَك َربِّ 
ًذا َفَأِعْذٔني، ُمْسَتٔجًريا َفَال َتْخُذلْٔني، َسۤاِئًال  ، ُمَتَعوِّ َتۤاِئًبا َفُتْب َعَليَّ
َفَال َتْحِرْمٔني، ُمْعَتِصًما َفَال ُتْسِلْمٔني، َداِعًيا َفَال َتُردَّٔني َخۤاِئًبا.

َدَعْوُتَك َيا َربِّ ِمْسٔكيًنا ُمْسَتٔكيًنا، ُمْشِفًقا َخۤاِئًفا، َوِجًال َفٔقًريا، 
ا ِإلَْيَك. ُمْضَطرًّ

َأْشُكو ِإلَْيَك َيۤا ِإٰلٔهي َضْعَف نَْفٔسي َعِن اْلُمَساَرَعِة ٔفيَما َوَعْدَتُه 
ْرَتُه َأْعَدۤاَءَك، َو َكْثَرَة ُهُمؤمي، َو  ا َحذَّ َأْولَِيۤاَءَك، َواْلُمَجانََبِة َعمَّ

َوْسَوَسَة نَْفٔسي.

ِإٰلٔهي َلْم َتْفَضْحٔني ِبَسٔريَرٔتي، َو َلْم ُتْهِلْكٔني ِبَجٔريَرٔتي، َأْدُعوَك 
َما  ُكلَّ  َأْسَأُلَك  َو  َتْدُعؤني،  ٔحَني  َبٔطيًئا  ُكْنُت  ِإْن  َو  َفُتٔجيُبٔني، 
ي، ِشْئُت ِمْن َحَوۤاِئٔجي، َو َحْيُث َما ُكْنُت. َوَضْعُت ِعْنَدَك ِسرّٔ
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ispat edecek bir mazeretim; ne yardım alabileceğim 
bir gücüm; ne de kaçacak bir yerim var. Senden, ha-
talarımdan geçmeni, beni mahveden ve beni kuşa-
tıp helâk eden günahlarımı bağışlamanı istiyorum. 
Rabbim! O günahlardan tövbe ederek sana kaçtım. 
O hâlde, tövbemi kabul buyur. Onlardan sana sığı-
nıyorum; sığınma talebimi kabul et. Senden yardım 
istiyorum; yardımsız bırakma beni. Rahmetini dile-
niyorum; esirgeme benden. İpine sarılmışım; başka-
sına teslim etme beni. Seni çağırıyorum; eli boş geri 
çevirme beni.

Rabbim! Miskin, düşkün, korkan, ürken, yoksul ve 
çaresiz biri olarak seni çağırıyorum.

Tanrım! Dostlarına vade iğin şeylere doğru koşmada-
ki zaafımı, düşmanlarını korku uğun şeylerden ka-
çınmadaki güçsüzlüğümü, üzüntülerimin çokluğunu 
ve tutkularımın dürtüsünü sana şikâyet ediyorum.

Tanrım! Batınımın kötülüğünden dolayı beni rüsva 
etmedin; günahlarımdan dolayı beni helâk etmedin. 
Sen beni çağırdığında ağır davrandığım hâlde, ben 
seni çağırdığımda hemen icabet ediyorsun. Dilediğim 
her ihtiyacımı senden isteyebiliyorum. Nerede olur-
sam olayım, sırrımı sana açabiliyorum. Bu yüzden,
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َمْن  َتْسَمُع  لَبَّْيَك،  لَبَّْيَك  َغْيَرَك،  َأْرُجو  َالۤ  َو  ِسَواَك،  َأْدُعو  َفَالۤ 
َشَكۤا ِإلَْيَك، َو َتْلٰقي َمْن َتَوكََّل َعَلْيَك، َو ُتَخلُِّص َمِن اْعَتَصَم 

ْن َالَذ ِبَك. ُج َعمَّ ِبَك، َو ُتَفرِّ

ِإٰلٔهي َفَال َتْحِرْمٔني َخْيَر اآلِخَرِة َواْألُوٰلي لِِقلَِّة ُشْكٔري، َواْغِفْر 
ُط، اْلُمَضيُِّع  اِلُم اْلُمَفرِّ ْب َفَأنَا الظَّ ٔلي َما َتْعَلُم ِمْن ُذُنؤبي. ِإْن ُتَعذِّ
ُع، اْلُمْغِفُل َحظَّ نَْفٔسي، َو ِإْن َتْغِفْر َفَأْنَت  ُر اْلُمَضجِّ اآلِثُم، اْلُمَقصِّ

اِحٔمَني. َأْرَحُم الرَّ
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senden başkasını çağırmam; senden başkasına ümit 
bağlamam. Lebbeyke lebbeyk! (Davetine icabet et-
tim, emrindeyim!) Sana şikâyette bulunanı duyar-
sın; sana güvenerek seni vekil edene kucak açarsın; 
sana sarılanı kurtarırsın ve sana sığınanın üzüntüsü-
nü giderirsin.

Tanrım! Şu hâlde, şükrümün azlığından dolayı beni 
ahiret ve dünya hayrından mahrum etme ve bildi-
ğin günahlarımı bağışla. Eğer azap edecek olursan, 
(bunu hak etmişim; çünkü) ben, kendine zulmeden, 
fırsatları kaçıran, ömrünü zayi eden, günahkâr, suç-
lu, ihmalkâr, tembel, nasibinden gaflet eden biriyim. 
Eğer bağışlayacak olursan, sen, acıyanların en mer-
hametlisisin.
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٥٢- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ِفى اْإلِْلَحاِح َعَلى اِهللا َتَعاٰلى 

َمۤاِء،  َيۤا َألـٕلُه الَّٔذي َال َيْخٰفي َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اْألَْرِض َو َال ِفي السَّ
َو َكْيَف َيْخٰفي َعلْيَك َيۤا ِإٰلٔهي َمۤا َأْنَت َخَلْقَتُه؟ َو َكْيَف َال ُتْحٔصي 
َمۤا َأْنَت َصَنْعَتُه؟ َأْو َكْيَف َئغيُب َعْنَك َمۤا َأْنَت ُتَدبُِّرُه؟ َأْو َكْيَف 
َيْسَتٔطيُع َأْن َيْهُرَب ِمْنَك َمْن َال َحَياَة َلُه ِإالَّ ِبِرْزِقَك؟ َأْو َكْيَف 

َيْنُجو ِمْنَك َمْن َال َمْذَهَب َلُه ٔفي َغْيِر ُمْلِكَك؟ 

ُسْبَحاَنَك َأْخٰشي َخْلِقَك َلَك َأْعَلُمُهْم ِبَك، َو َأْخَضُعُهْم َلَك َأْعَمُلُهْم 
ِبَطاَعِتَك، َو َأْهَونُُهْم َعَلْيَك َمْن َأْنَت َتْرُزُقُه َو ُهَو َيْعُبُد َغْيَرَك. 

َب ُرُسَلَك، َو  ُسْبَحاَنَك َال َيْنُقُص ُسْلَطاَنَك َمْن َأْشَرَك ِبَك َو َكذَّ
لَْيَس َيْسَتٔطيُع َمْن َكِرَه َقَضۤاَءَك َأْن َيُردَّ َأْمَرَك، َو َال َيْمَتِنـــُع ِمْنَك 
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52- Yüce Allah'a Yalvarırken Israrcı Olma 
Hakkındaki Duası

Ey ne yerde ve ne de gökte kendisine hiçbir şey gizli 
kalmayan Allah! Kendi yarattığın, nasıl sana gizli ka-
labilir ki ey Tanrım?! Kendi yaptığının sayısını, nasıl 
bilmezsin ki?! Kendi yönettiğin, nasıl senden gizle-
nebilir ki?! Hayatı senin rızkına bağlı olan, nasıl sen-
den kaçabilir ki?! Senin mülkünden başka gidecek 
bir yeri olmayan, nasıl senden kurtulabilir ki?!

(Her türlü eksiklikten) Münezzehsin sen! Yaratıkla-
rının senden en çok korkanı, seni en iyi tanıyanıdır. 
Sana karşı en mütevazı olanı, sana en çok itaat edeni-
dir. Ve katında en değersiz (hor) olanı, senin rızkını 
yiyip senden başkasına ibadet edenidir.

Münezzehsin sen! Sana ortak koşan ve resullerini ya-
lanlayan, saltanatından bir şey eksiltemez. Hükmün-
den hoşlanmayan, emrini geri çeviremez. Kudretini
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ُر ِفي  َب بُِقْدَرِتَك، َو َال َيُفوُتَك َمْن َعَبَد َغْيَرَك، َو َال ُيَعمَّ َمْن َكذَّ
ْنَيا َمْن َكِرَه لَِقۤاَءَك.  الدُّ

َتَك، َو  ُسْبَحاَنَك َمۤا َأْعَظَم َشْأَنَك، َو َأْقَهَر ُسْلَطاَنَك، َو َأَشدَّ ُقوَّ
َأْنَفَذ َأْمَرَك! 

َدَك َو َمْن  ُسْبَحاَنَك َقَضْيَت َعٰلي َجٔميِع َخْلِقَك اْلَمْوَت، َمْن َوحَّ
َكَفَر ِبَك، َو ُكلٌّ َذۤاِئُق اْلَموَت، َو ُكلٌّ َصۤاِئٌر ِإلَْيَك. َفَتَباَرْكَت َو 
َتَعالَْيَت، َالۤ ِإٰلَه ِإالَّۤ َأْنَت َوْحَدَك َال َشٔريَك َلَك، آَمْنُت ِبَك، َو 
ْقُت ُرُسَلَك، َو َقِبْلُت ِكَتاَبَك، َو َكَفْرُت ِبُكلِّ َمْعُبوٍد َغْيِرَك،  َصدَّ

ْن َعَبَد ِسَواَك.  َو َبِرْئُت ِممَّ

ا  َألٕلُهمَّ ِإنّٔي ُأْصِبُح َو ُأْمٔسي ُمْسَتِقالًّ لَِعَمٔلي، ُمْعَتِرًفا ِبَذْنٔبي، ُمِقرًّ
ِبَخَطاَياَي، َأنَا ِبِإْسَرأفي َعٰلي نَفٔسي َذٔليٌل، َعَمٔلي َأْهَلَكٔني، َو 

َهَواَي َأْرَدأني، َو َشَهَوأتي َحَرَمْتٔني. 

َفَأْسَأُلَك َيا َمْوَالَي ُسَؤاَل َمْن نَْفُسُه َالِهَيٌة ِلُطوِل َأَمِلِه، َو َبَدُنُه 
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yalanlayan, kendini senden koruyamaz. Senden baş-
kasına ibadet eden, senin elinden kurtulmuş olmaz. 
Ve seninle karşılaşmak istemeyen, dünyada ebedî 
yaşatılmaz.

Münezzehsin sen! Makamın ne de büyük; saltana-
tın ne de galip; gücün ne de şiddetli ve emrin ne de 
geçerlidir!

Münezzehsin sen! Bütün yaratıklarına ölümü yaz-
dın; seni birleyene de, seni inkâr edene de. Herkes 
ölümü tadacak, herkes sana dönecektir. Ne de kutlu, 
ne de yücesin sen! Senden başka ilâh yoktur; teksin, 
ortağın bulunmamaktadır. Sana inanmış, elçileri-
ni doğrulamış, Kitabını kabullenmiş, senin dışında 
her mâbudu inkâr etmiş ve senden başkasına ibadet 
edenlerden uzak olduğumu haykırmışım.

Allah'ım! Ben her zaman amelimi az bularak, günahı-
mı itiraf ederek ve hatalarımı kabullenerek sabahla-
yıp akşamlamaktayım. Kendi aleyhimde haddi aşıp 
ölçüyü taşırmam, beni hor kıldı. Amelim, beni helâk 
etti; tutkularım, beni alçalttı ve şehvetlerim (nefsanî 
isteklerim), beni (her hayırdan) mahrum bıraktı.

O hâlde, ey Mevlâ'm, uzun arzulara takılarak nefsi 
boş şeylerle uğraşan; damarlarının atmayışından be-
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َغاِفٌل ِلُسُكوِن ُعُروِقِه، َو َقْلُبُه َمْفُتوٌن ِبَكْثَرِة النَِّعِم َعَلْيِه، َو ِفْكُرُه 
َقٔليٌل ِلَما ُهَو َصۤاِئٌر ِإلَْيِه، ُسَؤاَل َمْن َقْد َغَلَب َعَلْيِه اْألََمُل، َو 
ْنَيا، َو َأَظلَُّه اْألََجُل، ُسَؤاَل َمِن  َفَتَنُه اْلَهَوي، َواْسَتْمَكَنْت ِمْنُه الدُّ
اْسَتْكَثَر ُذُنوَبُه، َواْعَتَرَف ِبَخٔطيَئِتِه، ُسَؤاَل َمْن َال َربَّ َلُه َغْيُرَك، َو 
َال َوِليَّ َلُه ُدوَنَك، َو َال ُمْنِقَذ َلُه ِمْنَك، َو َال َمْلَجَأ َلُه ِمْنَك ِإالَّۤ ِإلَْيَك. 

بِاْسِمَك  َو  َخْلِقَك،  َجٔميِع  َعٰلي  اْلَواِجِب  ِبَحقَِّك  َأْسَأُلَك  ِإٰلٔهي 
اْلَعٔظيِم، الَّٔذي َأَمْرَت َرُسوَلَك َأْن ُيَسبَِّحَك ِبِه، َو ِبَجَالِل َوْجِهَك 
اْلَكٔرِمي الَّٔذي َال َيْبٰلي َو َال َيَتَغيَُّر، َو َال َيُحوُل َو َال َيْفٰني، َأْن 
ٍد، َو َأْن ُتْغِنَئني َعْن ُكلِّ َشْيٍء  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُتَصلَِّي َعٰلي ُمَحمَّ
ْنَيا ِبَمَخاَفِتَك، َو َأْن ُتْثِنَئني  بِِعَباَدِتَك، َو َأْن ُتَسلَِّي نَْفٔسي َعِن الدُّ

بِاْلَكٔثِري ِمْن َكَراَمِتَك ِبَرْحَمِتَك.

، َو ِمْنَك َأَخاُف، َو ِبَك َأْسَتٔغيُث، َو ِإيَّاَك َأْرُجو، َو  َفِإلَْيَك َأِفرُّ
َلَك َأْدُعو، َو ِإلَْيَك َأْلَجُأ، َو ِبَك َأِثُق، َو ِإيَّاَك َأْسَتٔعُني، َو ِبَك 

ُأْؤِمُن، َو َعَلْيَك َأَتَوكَُّل، َو َعٰلي ُجوِدَك َو َكَرِمَك َأتَِّكُل.
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deni gaflet içinde bulunan; nimetlerinin çokluğun-
dan kalbi azmış olan; döneceği yer (ahiret) hakkında-
ki düşüncesi pek sığ olan; arzularına yenik düşmüş; 
tutkularına uyarak azmış; dünyanın sultası altına 
girmiş; ölümün gölgesini üzerinde hissetmiş; günah-
ları çok olan; hatalarını itiraf eden; senden başka rab-
bi, senden gayri velisi olmayan ve kendisini senden 
kurtaracak biri bulunmadığının, senden ancak sana 
kaçabileceğinin bilincinde olan biri olarak senden 
rahmetini dileniyorum.

Tanrım! Bütün yaratıklarına farz olan hakkın; Resu-
lüne, seni onunla tenzih etmesini emrettiğin büyük 
ismin ve eskimeyen, değişmeyen ve fani olmayan 
Kerim Zatının yüceliği hürmetine; senden, Muham-
med ve Âl-i Muhammed'e salât etmeni ve sana kul-
luk etmekle beni diğer her şeyden müstağni kılmanı, 
senden korkmakla dünyadan yana gönlümü ferah-
latmanı ve rahmetinle tekrar bana bol bağışlarda bu-
lunmanı istiyorum. Çünkü ben, yalnız sana kaçıyor, 
senden korkuyor, senden medet umuyor, sana ümit 
bağlıyor, seni çağırıyor, sana sığınıyor, sana güveni-
yor, senden yardım diliyor, sana inanıyor, seni ve-
kil ediniyor ve senin cömertliğin ve keremine itimat 
ediyorum.
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٥٣- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ِفى التََّذلُِّل ِهللاِ َعزَّ َو َجلَّ

َفَأنَا  ٔلي،  َة  ُحجَّ َفَال  َمَقالَٔتي،  َواْنَقَطَعْت  ُذُنؤبي،  َأْفَحَمْتٔني  َربِّ 
ُد ٔفي َخٔطيَئٔتي، اْلُمَتَحيُِّر  اْألَٔسُري بَِبِلئَّتي، اْلُمْرَتَهُن بَِعَمٔلي، اْلُمَتَردِّ
اْألَِذالَِّۤء  َمْوِقَف  نَْفٔسي  َأْوَقْفُت  َقْد  ٔبي.  اْلُمْنَقِطُع  َقْصٔدي،  َعْن 
َني ِبَوْعِدَك.  يَن َعَلْيَك، اْلُمْسَتِخفّٔ اْلُمْذنِٔبَني، َمْوِقَف اْألَْشِقَيۤاِء اْلُمَتَجرّٔ

ْرُت بَِنْفٔسي؟  ُسْبَحاَنَك َأيَّ ُجْرَأٍة اْجَتَرْأُت َعَلْيَك؟ َو َأيَّ َتْغٔريٍر َغرَّ

َمْوَالَي اْرَحْم َكْبَؤتي ِلُحرِّ َوْجٔهي، َو َزلََّة َقَدٔمي، َو ُعْد ِحبْلِمَك 
ِبَذْنٔبي،  اْلُمِقرُّ  َفَأنَا  ِإَسۤاَءٔتي،  َعٰلي  ِبِإْحَساِنَك  َو  َجْهٔلي،  َعٰلي 
بِاْلَقَوِد  َأْسَتٔكُني  نَاِصَئتي،  َو  َئدي  ٰهِذِه  َو  ِبَخٔطيَئٔتي،  اْلُمْعَتِرُف 



Yüce  A l l ah  K a r ş ı s ında  Ze l i l l i k  İ t i r a f ı  (53)

535

53- Yüce Allah Karşısında Zelillik 
İtirafıyla İlgili Duası

Rabbim! Günahlarım beni susturmuş; söyleyecek 
bir sözüm, ileri sürecek bir hüccetim (mazeretim) 
kalmamış. Sıkıntılarımın esiri, amellerimin rehini 
olmuşum. Hatalarım arasında bocalayıp durmak-
tayım. Orta yolu şaşırmış, öylece kalakalmışım. 
Bulunduğum yer; hor ve zelil günahkârların, sana 
karşı cür'etkâr olan bedbahtların ve vaadini küçüm-
seyen yazıkların yeridir.

Münezzehsin sen! Hangi cür'etle sana karşı geldim?! 
Neye aldanarak kendimi tehlikeye attım?!

Ey Mevlâ'm! Sürçüp yüz üstü yere yığılmama ve 
ayağımın kaymasına acı. Hilminle cahilliğimi, iyi-
liğinle kötülüğümü bağışla. Ben, günahımı ikrar, 
hatamı itiraf ediyorum. İşte elim, işte perçemim! 
Yaptıklarımdan dolayı kısas edilmeye hazırım. 
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َو  َأَجٔلي،  َواْقِتَراَب  َأيَّأمي،  نََفاَد  َو  َشْيَبٔتي  ِاْرَحْم  نَْفٔسي.  ِمْن 
َضْعٔفي َو َمْسَكَنٔتي، َو ِقلََّة ٔحيَلٔتي.

ِمَن  َوامَّٰحي  َأَثٔري،  ْنَيۤا  الدُّ ِمَن  اْنَقَطَع  ِإَذا  َواْرَحْمٔني  َمْوَالَي 
اْلَمْخُلؤقَني ِذْكٔري، َو ُكْنُت ِفي اْلَمْنِسئَّني َكَمْن َقْد ُنِسَي.

َمْوَالَي َواْرَحْمٔني ِعْنَد َتَغيُِّر ُصوَرٔتي َو َحألي، ِإَذا بَِلَي ِجْسٔمي، 
ا ُيَراُد ٔبي. َعْت َأْوَصألي، َيا َغْفَلٔتي َعمَّ َقْت َأْعَضۤأئي، َو َتَقطَّ َو َتَفرَّ

ٰذِلَك  ٔفي  َواْجَعْل  َنْشٔري،  َو  َحْشٔري  ٔفي  َواْرَحمٔني  مْوَالَي 
ٔفي  َو  َمْصَدٔري،  َأِحبِّۤاِئَك  ٔفي  َو  َمْوِقٔفي،  َأْولَِيۤاِئَك  َمَع  الَْيوِم 

ِجَواِرَك َمْسَكٔني، َيا َربَّ اْلَعاَلٔمَني. 
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(Mevlâ'm!) Yaşlılığıma, günlerimin bitmesine, ece-
limin yaklaşmasına, güçsüzlüğüme, düşkünlüğüme 
ve çaresizliğime acı.

Ey Mevlâ'm! Dünyadan eserim kesildiği, yaratıklar 
arasında anım silindiği ve unutulanlar arasında unu-
tulup gittiğim zaman bana acı.

Ey Mevlâ'm! Cismim eskidiği, organlarım dağıldığı, 
eklemlerim birbirinden ayrıldığı zaman çehrem ve 
durumum değiştiğinde bana acı. Başıma gelecekler-
den gafil ve bîhaber oluşumdan dolayı yazıklar ol-
sun bana!

Ey Mevlâ'm! Kabirden çıkartılıp diriltileceğim gün 
bana acı. O gün beni dostlarınla haşreyle; sevdikleri-
nin içine kat ve (rahmetinin) komşuluğunda yer ver 
bana, ey âlemlerin Rabbi!
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٥٤- َو َكاَن ِمْن ُدَعۤاِئِه َعلَْيِه السََّالُم

ِفى اْسِتْكَشاِف اْلُهُموِم 

ْنَيا َواْآلِخَرِة َو َرٔحيَمُهَما،  ، َيا َرْحٰمَن الدُّ ، َو َكاِشَف اْلَغمِّ َيا َفاِرَج اْلَهمِّ
ي. ي، َواْكِشْف َغمّٔ ٍد، َواْفُرْج َهمّٔ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ

َيا َواِحُد َيۤا َأَحُد َيا َصَمُد، َيا َمْن َلْم َيِلْد َو َلْم ُيوَلْد َو َلْم َيُكْن 
َلُه ُكُفًوا َأَحٌد، ِاْعِصْمٔني َو َطهِّْرٔني َواْذَهْب بَِبِلئَّتي.

ُقْل:) َو  أََحٌد»  اللَُّه  ُهَو  «ُقْل  َو  َذَتنْيِ  َواْلُمَعوَّ اْلُكْرِىسِّ  آَيَة  (َواْقَرْأ 

ُتُه،  ْت َفاَقُتُه، َو َضُعَفْت ُقوَّ َألٕلُهمَّ ِإنّٔي َأْسَأُلَك ُسَؤاَل َمِن اشَتدَّ
ِلَضْعِفِه  َال  َو  ُمٔغيًثا،  لَِفاَقِتِه  َالَيِجُد  َمن  ُسَؤاَل  ُذُنوُبُه،  َكُثَرْت  َو 

ًيا، َو َال ِلَذْنِبِه َغاِفًرا َغْيَرَك. ُمَقوِّ
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54- Üzüntülerin Giderilmesini İsteme 
Hakkındaki Duası

Ey üzüntüleri gideren, kederlere son veren! Ey dün-
yada da, ahirette de Rahman ve Rahîm olan! Muham-
med ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve üzüntümü 
gider, kederime son ver.

Ey Bir! Ey Tek! Ey Samed (ihtiyaçlar için başvurulan 
mutlak gani)! Ey doğurmamış, doğmamış ve dengi 
olmayan (yüce Allah)! Beni koru, temizle ve üzüntü-
mü gider. 

(Bu arada Ayet'el-Kürsi ile Nâs, Felak ve İhlâs surelerini 
oku ve sonra şöyle de:)

Allah'ım! Oldukça muhtaç, gücü az, günahları çok 
ve senden başka ihtiyacını giderecek, güçsüzlüğünü 
güçlendirecek ve günahlarını bağışlayacak birini ta-
nımayan biri olarak, senden rahmetini dileniyorum.
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َيا َذا اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم، َأْسَأُلَك َعَمًال ُتِحبُّ ِبِه َمْن َعِمَل ِبِه، َو 
َئقيًنا َتْنَفُع ِبِه َمِن اْسَتْيَقَن ِبِه َحقَّ الَْيقِني ٔفي نََفاِذ َأْمِرَك.

ْدِق  الصِّ َعَلي  َواْقِبْض  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َصلِّ  َألٕلُهمَّ 
ْنَيا َحاَجٔتي، َواْجَعْل ٔفيَما ِعْنَدَك َرْغَبٔتي،  نَْفٔسي، َواْقَطْع ِمَن الدُّ

َشْوًقا ِإٰلي لَِقۤاِئَك، َو َهْب ٔلي ِصْدَق التَّوكُِّل َعَلْيَك.

َأْسَأُلَك ِمْن َخْيِر ِكَتاٍب َقْد َخَال، َو َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ِكَتاٍب َقْد 
َخَال، َأْسَأُلَك َخْوَف اْلَعاِبٔديَن َلَك، َو ِعَباَدَة اْلَخاِشٔعَني َلَك، َو 

َئقَني اْلُمَتَوكِّٔلَني َعَلْيَك، َو َتَوكَُّل اْلُمْؤِمٔنَني َعَلْيَك.

ٔفي  َأْولَِيۤاِئَك  َرْغَبِة  ِمْثَل  َمْسَألَٔتي  ٔفي  َرْغَبٔتي  اْجَعْل  َألٕلُهمَّ 
َمَسۤاِئِلِهْم، َو َرْهَبٔتي ِمْثَل َرْهَبِة َأْولَِيۤاِئَك، َواْسَتْعِمْلٔني ٔفي َمْرَضاِتَك 
َخْلِقَك. ِمْن  َأَحٍد  َمَخاَفَة  ٔديِنَك  ِمْن  َشْيًئا  َمَعُه  َأْتُرُك  َالۤ  َعَمًال 

َألٕلُهمَّ ٰهِذِه َحاَجٔتي َفَأْعِظْم ٔفيَها َرْغَبٔتي، َو َأْظِهْر ٔفيَها ُعْذٔري، 
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Ey celâl ve ikram sahibi! Senden, yapanını sevdiğin bir 
amel ve emrinin geçerli olduğuna dair gerçek yakini 
olan kimseye fayda sağlayacak bir yakin istiyorum.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât 
eyle ve canımı doğruluk üzere al; beni dünyadan 
müstağni et; sana kavuşma iştiyakıyla rağbetimi ka-
tındakine yönelik kıl ve gerçek anlamda sana tevek-
kül etmeyi bana nasip et.

(Allah'ım!) Bugüne kadar yazılmış (mukadder edil-
miş) olan en iyi şeyi senden istiyorum ve bugüne ka-
dar yazılmış olan en kötü şeyden sana sığınıyorum. 
Senden; sana kulluk sunanların korkusunu, yüceliği-
nin önünde alçalanların ibadetini, sana güvenenlerin 
(tevekkül edenlerin) yakinini ve sana iman edenlerin 
güvenini (tevekkülünü) istiyorum.

Allah'ım! İsteklerime olan rağbetimi, dostlarının is-
teklerine olan rağbeti; korkumu, dostlarının korku-
su gibi kıl. Beni hoşnutluğun doğrultusunda öyle 
bir amele muvaffak et ki, artık yaratıklarından her-
hangi birisinin korkusuyla dininden hiçbir şeyi terk 
etmeyeyim.

Allah'ım! İşte benim isteklerim! Onlara karşı içim-
de büyük bir rağbet oluştur; onlardan dolayı beni 
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ٔتي، َو َعاِف ٔفيَها َجَسٔدي. َو لَقِّٔني ٔفيَها ُحجَّ

ۤاٌء َغْيُرَك، َفَقد َأْصَبْحُت َو َأْنَت  َألٕلُهمَّ َمْن َأْصَبَح َلُه ِثَقٌة َأْو َرجَِ
ِثَقٔتي َو َرَجۤأئي ِفي اْألُُموِر ُكلَِّها، َفاْقِض ٔلي ِبَخْيِرَها َعاِقَبًة، َو 

اِحٔمَني. ِت الِفَتِن، بَِرْحَمِتَك َيۤا َأْرَحَم الرَّ ٔني ِمْن ُمِضالَّ َنجِّ

ٍد َرُسوِل الـٕلِه اْلُمْصَطٰفي، َو َعٰلي  َو َصلَّي الـٕلُه َعٰلي َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
اِهٔريَن. آِلِه الطَّ
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mazur gör; onları istemek için ileri süreceğim delil-
leri bana ilham et ve onlarla ilgili olarak bedenime 
sağlık ver.

Allah'ım! Kim senden başkasına güveni veya ümidi 
olarak sabahlarsa sabahlasın, ben, tüm işlerde sana 
güvenerek ve sana ümidim olarak sabahlamışımdır. 
Şu hâlde, işlerin sonuç bakımından en iyi olanını be-
nim hakkımda mukadder eyle ve rahmetinle beni 
saptırıcı fitnelerden kurtar; ey merhametlilerin en 
merhametlisi!

Ve Allah, Allah'ın seçkin elçisi efendimiz Muham-
med'e ve onun tertemiz Âline salât etsin.
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