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ÖN SÖZ

İslâm’›n temel ibadetlerinden biri olan Hac, du-
an›n bütün unsurlar›n› bünyesinde toplamaktad›r.
Neredeyse hacc›n her bir ân›nda, her bir mekan›nda
duaya yer verilmiştir. Hac-dua ilişkisi son derece
kuvvetli olduğu içindir ki, bu mübarek vazifeyi ya-
pacak kardeşlerimize bu hususta yard›mc› olacağ›
düşüncesiyle işbu kitapç›k haz›rlanm›şt›r. 

Bu kitapç›kta yer alan dualar›n çoğu, Kur’an-›
Kerim ile hadis-i şeriflerden ve baz› selef âlimlerin
dualar›ndan derlenmiştir. 

Ayetlerden derlediğimiz dualar, genellikle çeşit-
li peygamberlerin yapt›ğ› ilim, iman, hikmet ve ba-
siret dolu bereketli dualard›r. Farkl› surelerde yer
alan bu dua ayetlerini -üslup ve konu bütünlüğünü
de dikkate alarak- bir araya getirmeye çal›şt›k. Bu
dualar bize Rabbimizin vahiyle öğrettiği dualar ol-
duğu için, hem daha muhteval›, hem de daha tesir-
lidir. Dolay›s›yla bu dualara devam edilmesinin da-
ha isabetli ve yararl› olacağ› kanaatindeyiz.

Yine âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan
Sevgili Peygamberimizin yapm›ş olduğu dualarla
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Allah’a yakarmak, Yüce Yarat›c›dan O’nun istedi-
ğini O’nun kelimeleriyle dilemek elbette yakar›şa
ayr› bir zevk, farkl› bir renk katacakt›r. Her yönüy-
le örneğimiz ve rehberimiz olan Hz. Peygamber’in
rahmet dolu yüreğinden coşan niyazlar›n, mübarek
dudaklar›ndan dökülen dualar›n ne denli mana yük-
lü ve de hikmetli olduğu malumdur. Bu dualar›n,
bize nas›l dua etmemizin ve duada neler istememi-
zin uygun olacağ›n› öğretmek üzere söylendiğini
göz önüne ald›ğ›m›z takdirde, önemi bir kat daha
artmaktad›r. 

Sonra sahabe ve seleften gelen ve nice âş›klar-
dan, yan›k gönüllerden yank›lanan her kelimesi aşk,
sevgi, sayg› ve gözyaş› dolu dualardan da yararla-
n›lmal›d›r. Bu yakar›şlara, ilim, zühd, takva ve irfan
sahibi yüzlerce Allah dostunun, farkl› zaman ve
mekanlarda dile getirdikleri hissiyat›, Mevla ile
kurduklar› irtibatlar› yans›m›şt›r.

Bu kitapç›kta yer alan dualar yaln›zca örnek ol-
mak üzere zikredilmiştir. Bu dualar›n okunmas›n›n
hiçbir zorunluluğu yoktur. Arzu eden bu haz›r du-
alardan yararlanabileceği gibi, önceden bildiği ve
devam etmekte olduğu güzel dualar› da okuyabilir.
Arapça okumay› bilmediği için kitapta yer alan du-
alar›n Arapçalar›n› telaffuz edemeyen veya telaf-
fuzda güçlük çekenler, okumak istedikleri duan›n
Türkçe’sini okuyabilirler. Ya da anlam›n› göz önü-
ne alarak bunu kendi ifadeleriyle dile getirerek dua
ederler.

Esasen kişinin Yüce Yarat›c›ya içini aç›p yakar-
mas›nda en güzel yol, kişinin içinden geldiği gibi

dua etmesidir. Mutlaka birtak›m dua kal›plar›n›n
söylenmesi şart değildir. Ayr›ca duan›n Arapça ol-
mas› da gerekmez. Herkesin kendi diliyle Cenab-›
Hak’tan ne istediğini bilerek dua etmesi daha güzel-
dir.

Dua yaparken, belli bir kitaptan birtak›m dua
cümlelerini okuma çabas›, tam bir iç huzuruyla Ce-
nab-› Hakk’a yönelmeyi engellememelidir. Bunun
yerine, dileklerin gönülden geldiği gibi, dilinin dön-
düğü kadar ama sevgi ve tazim duygular› içinde dua
olarak arz edilmesi daha güzel olur. Kitaba bakarak
tavaf etmek yerine, Kabe’yi seyrederek tavaf etmek
belki daha bir anlaml› olacakt›r.

İbadetlerin şeklî unsurlar›na can veren, onlar›
anlaml› k›lan hiç şüphesiz huşudur. Yani gönülden
bir bağl›l›k, içtenlik, severek ve zevk alarak yöne-
liştir. Böyle olmad›ğ› zaman, ibadetler ruhsuz ceset
gibi kal›r. Aşkla yap›lmayan ameller, yapay çiçek-
ler gibidir. Belki görüntü çok güzeldir. Şekiller ve
kal›plar tamamd›r. Şekilde pek bir eksiklik görül-
mez. Ama onda gülü gül yapan, ona hayatiyet ve-
ren, koku ve canl›l›k sağlayan öz bulunmamaktad›r.
Duada da önemli olan içtenliktir.

Yüce Rabbimizden niyaz›m›z, o mübarek iklim-
de yap›lan ve yap›lacak bütün dualar›n kabul gör-
mesi, kutsal iklimdeki yakar›şlar›n yank› bulmas›
ve sonuçta Müslümanlar›n, İslâm âleminin ve bütün
beşeriyyetin mutlu olmas›d›r.

Yüce Allah, yolumuzu, kalbimizi ayd›nlats›n.
Bizi, terk ettiğimiz kusur ve eksikliklerimize geri
dönmekten korusun. Bizlere ve bütün insanl›ğa ay-
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d›nl›k bir gelecek nasip etsin. Rabbimiz hacc›m›z›
makbul eylesin, gayretimizi karş›l›ks›z b›rakmas›n,
günahlar›m›z› bağ›şlas›n! 

Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver,
bizi cehennem azab›ndan koru, iyilerle birlikte cen-
nete koy, hidayete erdikten sonra kalplerimizi kay-
d›rma; annemizi, babam›z› ve bütün Müslümanlar›
bağ›şla! Ülkemizi, cennet vatan›m›z› her türlü kötü-
lükten koru. Milletimizin dirlik ve düzenini daim
eyle. Sen dualara karş›l›k verensin, dualar› kabul
edensin.

Diyanet İşleri Başkanl›ğ›

GİRİŞ

Duân›n Anlam› ve Önemi 
Arapça bir kelime olan dua, çağ›rmak, seslen-

mek, yalvarmak, yakarmak ve yard›m istemek an-
lamlar›na gelir. Dua, insan›n inand›ğ› yüce bir var-
l›ğa s›ğ›nmas›, ona yönelmesi ve ondan kendisine
yard›mc› olmas›n› istemesidir. Asl›nda bu durum
insan›n yarat›l›ş›ndan gelen bir özelliktir. İnsan,
dua ederek hem ruhen, hem de fizik olarak rahatlar.
Korkan, endişeye kap›lan, yaln›zl›k çeken, kendisi-
ni zay›f ve âciz hisseden, baz› s›k›nt›lar› ve dilekle-
ri olan insan, kendisini rahatlatmas› için derhal du-
aya sar›lma gereksinimi duyar. İnsan psikolojisi,
çaresizlik içinde veya zorda kald›ğ›nda hemen du-
aya başvurur. Bu, insanoğlunun en büyük teselli ve
ümid kaynağ›d›r. 

Dua, Allah’›n yüceliği karş›s›nda, kulun aczini
itiraf etmesi, Yarat›c›’dan lütuf ve yard›m dilemesi
demektir. Duada amaç, kişinin durumunu Allah’a
arz ederek niyazda bulunmas›d›r. Allah ile inanan
kişi aras›nda vas›tas›z bir iletişim arac› olan duan›n
temelinde O’na iman ve güven vard›r. Dua âciz
olan insan ile, kâdir olan Allah aras›nda âdeta bir
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köprü vazifesi görür. Bu anlamda dua, kulun, Rab-
bine en k›sa yoldan ulaşma tarz›d›r. 

İslam’da dua, sadece Allah’a yakar›ş demek de-
ğildir. Dua, ayn› zamanda Yarat›c›ya olan iman ve
teslimiyetin bir ifadesidir. Kulluğun özü olduğu gi-
bi, iman›n pratik bir yans›mas› olarak da önemlidir.
Bu aç›dan dua, insan›n Allah nezdindeki değerini
de belirlemektedir. Nitekim Yüce Allah: “De ki:
Duan›z olmasa Rabbim size ne diye değer ver-
sin?” buyurmaktad›r. (Furkân sûresi, 77)

Kulluğun bir ifadesi olmas› hasebiyle dua, Allah
taraf›ndan da istenen bir ameldir. Kur’an-› Ke-
rim’de, “Bana dua edin, duan›za karş›l›k vere-
yim.” (Mü’min sûresi, 60) “Beni an›n ki ben de si-
zi anay›m...” (Bakara sûresi, 152) buyurulmakta-
d›r. Yüce Allah kulunun kendisine s›ğ›nmas›ndan,
yakarmas›ndan ve yard›m istemesinden hoşnut ol-
maktad›r. 

Gerek dualar›n yap›l›ş nedenlerine, gerekse içe-
riklerine bak›ld›ğ›nda başl›ca şu unsurlar dikkat
çekmektedir:

1. Allah’›n varl›ğ›n›, birliğini ve yüceliğini ikrar
ve itiraf etme: Dualarda yer verilen Kelime-i tevhid,
tekbir, tenzih, tesbih ve takdis cümleleri, hep bu
inanc›n ifadeleridir. Zaten ibadetlerde olduğu gibi,
dua da yaln›zca Allah’a yap›l›r. 

2. Allah’›n verdiği nimetlere şükretme: Hamd ü
senâ etme, her f›rsatta zikretmek suretiyle O’na
olan şükür ve minnet borcunu dile getirme, say›s›z
nimetleri verene şükrün bir ifadesidir. 

3. Allah’a s›ğ›nma: İstiâze, Allah’a iltica ve töv-
bede olduğu gibi, her türlü kötülükten, nefsin, şey-
tan›n ve şehvetin şerrinden O’na s›ğ›nma ifadelerin-
de bu düşünce yatar.

4. Allah’tan af, merhamet ve bağ›şlanma dileme:
Hatalar› ve günahlar›ndan dolay› pişmanl›k duyarak
af, rahmet ve istiğfar talebinde bulunan kişinin ya-
kar›ş›nda da bu ifadeler yer al›r.

Allah’tan maddi veya manevi yard›m talebi:
Yard›ma muhtaç olan kul, maddi ve manevi s›k›nt›
ve ihtiyaçlar›n› sadece O’ndan bekler.

Allah’› anan, ona s›ğ›nan, ondan yard›m isteyen
bir kul, hem onun r›zas›n› kazan›r, hem yard›m›n›
elde eder, hem de ruhundaki kirlerden ar›n›r. Bu iti-
barla, kul Allah’a dua etmekten geri kalmamal›, da-
ima samimiyetle ona yönelmelidir.

Dua, sadece darl›k ve s›k›nt› anlar›nda değil bol-
lukta, darl›kta, s›k›nt›da ve rahatl›kta her zaman ya-
p›lmal›d›r. 

Dua ederken hiçbir arac›ya ihtiyaç yoktur. Kul
doğrudan doğruya meşru isteklerini Cenab-›
Hakk’a arz edebilir. Önemli olan samimiyet ve ih-
lâst›r.

Kişi, duas›n›n hemen kabul edilmesini de bekle-
memelidir. Zira dua ettiğinde Allah ya ona istediği
şeyi verir, yahut onun yerine derecesini yükseltir,
ya da baş›na gelecek ayn› derecedeki bir musibeti
önler.
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Duada Şekil ve Âdâb
Duan›n geniş anlamda Allah’a yöneltilmiş bir

çeşit ibadet olduğu dikkate al›n›rsa, dua eden kişi-
nin, bu konuma uygun bir edep içinde olmas› gere-
kir. Kişinin Allah’a samimi bir şekilde ve huşu için-
de yalvar›p yakarmas› esast›r. Dua, yüksek sesle de-
ğil, sade bir dil ve duyarl› bir kalple yap›lmal›d›r.
Hele hele bağ›ra bağ›ra gösterişe kaçan bir tav›rla
dua yapmaktan şiddetle sak›nmal›d›r. Peygamber
Efendimiz: “Sizler sağ›r ve uzaktaki birine değil,
her şeyi duyan ve gören Allah’a dua ediyorsunuz”
buyurmaktad›r. (Buhari, Deavat, 50)

Duada genel olarak k›bleye dönülerek eller aç›-
l›r ve semaya kald›r›l›r. Bu, kulun acziyetini temsil
eder. 

Duan›n bir çeşidi olan zikir ise, bir ayette (Al-i
İmran sûresi, 3/191) işaret edildiği gibi, ayakta,
oturarak, yan üstü yatarak dahi yap›labilir. Önemli
olan, öz ile sözün bütünleşmesi, bedenden çok kal-
bin yönelmesidir. Bunun için dua ve zikrin en vaz-
geçilmez unsuru ihlâs, samimiyet ve içtenliktir.

Duada önemli olan, herkesin içinden geldiği gi-
bi dua etmesidir. Mutlaka birtak›m dua kal›plar›n›n
söylenmesi şart değildir. Esas olan, duan›n kafiyeli,
secili, şiirimsi veya birtak›m edebi söz kal›plar›yla
olmas› değil, yürekten gelmesi, meram› ifade etme-
sidir. Allah taraf›ndan değer verilecek olan, harfler
ve sesler değil, gönülden f›şk›ran içten duygular ve
yakar›şlard›r. 

Ayr›ca duan›n Arapça olmas› da gerekmez. Her-

kesin kendi diliyle Cenab-› Hak’tan ne istediğini bi-
lerek dua etmesi daha güzeldir. 

Duan›n yaln›z baş›na, Yüce Allah ile karş› kar-
ş›yaym›şças›na yap›lmas› elbette çok anlaml›d›r.
Bu şekilde yap›lan dua, gösterişten uzak ve samimi
olmas› sebebiyle elbette makbul olacakt›r. Bununla
birlikte samimiyet zedelenmediği takdirde, cemaat
halinde yap›lmas›n›n da ayr› bir üstünlüğü vard›r.
Çünkü topluca yap›lan duan›n kabul ihtimali yük-
sektir. Kalabal›k bir cemaatin bir cenazeye yapt›k-
lar› şehadet nas›l anlaml› ise, içlerinde Allah dostla-
r›n›n da bulunduğu bir toplulukla yap›lmas›, duan›n
topluca kabulüne vesile olabilir. Bu aç›dan bak›nca,
hacda yüz binlerce kişiden oluşan cemaatle birlikte
yap›lan dualar›n önemi daha iyi anlaş›labilir. Zira
bu hac›lar içerisinde kimbilir ne kadar Allah dostu,
takva ehli, dualar› makbul ihlâsl› insanlar vard›r.
Ayn› inanç ve şuuru paylaşan insanlar›n, Allah’a
birlikte yapacaklar› dualar elbette farkl› bir mana
içerecektir. Benliğin ‘Biz’ şuurunda kaybolduğu,
binlerce yüreğin bir olduğu, her birinin kendisi için
değil, bütün mü’minler için yakard›ğ› eller ve gö-
nüller, tam da Yüce Allah’›n inananlardan bekledi-
ği bir tav›rd›r ve O’nu raz› edecektir. 

Duada Zaman ve Mekan
İnsan hayat›ndaki en değerli an, Yüce Allah’a

yönelip O’nunla baş başa kald›ğ› zaman dilimidir.
Allah ile baş başa kalman›n en güzel vas›tas›lar›n-
dan biri de duad›r. Hadislerde ifade edildiği gibi
“Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1) Bu-
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nun için beş vakit namaz›m›z›n her rekat›nda oku-
duğumuz Fatiha sûresi en güzel dua ayetlerini içer-
mektedir. 

Duan›n en makbul ve efdal olan›; riyadan, gös-
terişten uzak bulunan›, icabet saatine yak›n olan› ve
gizlice yap›lan›d›r. Allah’a yakar›ş için belli bir za-
man dilimi yoktur. Günün 24 saatinin her dakika-
s›nda dua yap›labilir. Ancak baz› vakitlerin duan›n
kabulü için daha elverişli olduğu bildirilmiştir. 

Cuma günündeki belli bir an, seher vakitleri,
Kadir gecesi, Ramazan ay›, Arefe günü, Hac günle-
ri vb. baz› gün ve gecelerde yap›lan dualar›n daha
makbul olduğu bildirilmektedir. 

Genel olarak duada belli bir mekan ay›r›m› söz
konusu değildir. Bununla birlikte Ka’be, Mescid-i
Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksa, Arafat,
Meş’ar-i Haram, Müzdelife, Mina gibi yerlerdeki
dualar›n daha makbul olacağ›nda şüphe yoktur.
Özellikle mübarek yer ve zamanlarda, tenhalarda
k›bleye yönelerek ve gözyaşlar› içinde içtenlikle
yap›lan dualar›n geri çevrilmeyeceği umulur. 

Duada Kişinin İç Dünyas›
Duan›n kabul edilmesinde en önemli etkenler-

den birisi, duay› yapan kimsenin iç dünyas›, ihlâs›,
samimiyeti, diğer bir ifade ile ruh halidir. Zira Yü-
ce Allah duada kullan›lan ifadelere değil, kulun kal-
binden taşan hislere, gönüllerdeki coşkuya ve göz-
yaşlar› içinde dile getirilen sözlerdeki samimiyete
bakar. Ve öyle bir an gelir ki Allah o kulunun bu ta-

lebini geri çevirmez. Ayn› şekilde gerçekten çok
bunalm›ş, çaresiz kalm›ş, ya da mazlum durumdaki
insanlar›n yapt›klar› dualar da ilahî gayrete dokuna-
cağ› için derhal karş›l›k görür.

Dua, darl›kta, s›k›nt›l› anda yap›ld›ğ› gibi, var-
l›kta ve genişlikte de yap›lmal›d›r. Psikolojik olarak
insan zenginleşip, belli bir refah seviyesine gelince
duay› b›rakmaya meyleder ki, bu çok yanl›şt›r. Ki-
şi, s›k›nt›ya sabrederken nas›l dua ile ayakta kalma-
ya çal›ş›yorsa, nimetler karş›s›nda da şükredip dua
ederek Yüce Allah’la irtibat›n› kesintisiz sürdürme-
lidir. Varl›kla verilen s›nav›n, darl›kla verilen s›-
navdan daha zor olduğunu unutmamal›d›r.

Duan›n muhtevas›na gelince, Yüce Mevla’dan
istenilebilecek şeyler istenmeli; inanca, edebe, akla
ayk›r› taleplerde bulunulmamal›d›r. Sadece dünya-
l›k şeyler değil, ahiret saadeti de istenmeli, kişi yal-
n›zca kendisini düşünmemeli ve duas›na inanan
kardeşlerini de dahil etmeli, tüm insanl›k için hida-
yet dilemelidir. 

İçinde günahlardan temelli kurtulma ve bir daha
onlara asla dönmeme ve İslâm’› bütünüyle benim-
seyip yaşamaya çal›şma azmi ve karar› olmadan ya-
p›lacak dua anlams›zd›r.

Dua ederken, Allah’›n kendisini görmekte oldu-
ğunu, içinden geçirdiklerini bildiğini ve söyledikle-
rini işittiğini göz önünde bulundurarak son derece
sayg›l› bir vaziyette bulunmal›d›r.

Büyük bir ihlâs ve samimiyet içerisinde Allah
Teala’ya ›srarla dua etmeli, meşru isteklerini tekrar
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tekrar dilemekten çekinmemelidir. Çünkü ihlâsla
Cenab-› Hakk’a arz edilen her meşru dilek muhak-
kak karş›l›k görür. 

Duada bütün varl›ğ›yla Allah’a yönelmeli, du-
yarl› bir kalple dua edilmeli, zihnindeki başka ilgi-
leri silerek tamamen duaya yoğunlaşmal›d›r. Esas
dua, bütün benliğiyle gönülden Cenab-› Hakk’a yö-
neliştir.

KUTSAL İKLİMDE YAKARIŞLAR

1. YOLCULUK
Yola Ç›karken
Yola ç›karken iki rekat namaz k›lar, ard›ndan

Ayete’l-Kürsi okuyup Allah’a hamd ve Rasûlul-
lah’a salat ü selamdan sonra şu duay› okuyabilir:

18 19

ى ُ�َْرَج ِصْدٍق�
�
ـى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَاْخـرِْجن

�
رَّبِ َاْدِخْلن

ُهـمَّ بِـَك� ـً$ا. َاللّ�
�

ــى ِمـْن لَـُدنْـَك ُسْلَطـانًـا نَص
�
َواْجَعـْل ل

 ُصُعــوبَــَة�
�

ُهـــمَّ َذلِّــْل / ــُل; َاللّ� ــ5ُ َوَعَليْـــَك َاَتــوَكَّ
�
َاْستَع

ــى ِمــَن�
�
ى، َواْرُزْقن

�
ــَة َسَفــر ــْل َعــَ?َّ َمَشقَّ ى، َوَسّهِ

�
َاْمــر

� . رَّبِ ٍ ـا َاطُْلـُب، َواBِْْف َعنِّـى ُكلَّ َ@ّ اْخلَـْ$ِ َاْكثََر ِممَّ
ــــى�

�
ُهــــمَّ ِانّ ى، َاللّ�

�
 َاْمــــر

�
ــــْر/ ى، َوَيّسِ

�
 َصــــْدر

�
اْ@َْح /

�
�

ـــى َوَاْهـــ?
�
ين

�
ــــى َود

�
َاْستMَْفُِظـــَك َوَاْستَــــْوِدُعـــَك نَْفس

 ِمـْن ا�ِخَرٍة�
�
ـى وَُكـلَّ َما َانَْعْمـَت َعـَ?َّ َوَعليِْهـْم بِـه

�
َوَاَقـاِرب

� يُم.
�
5َ ِمْن ُكّلِ ُسوٍء َيا َكر

�
َوُدنْيَا، َفاْحَفْظنَا َأRَْع
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“Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik
içinde girmemi sağla. (Ç›kacağ›m yerden de) beni
doğruluk ve esenlik içinde ç›kar. Bana yard›mc› bir
kuvvet ver.

Allah›m! Yaln›z senden yard›m diler, yaln›z sa-
na güvenirim. Allah›m! Bu işimi ve yolculuğumu
kolaylaşt›r. Bana, dilediğimden fazla iyilik lütfet.
Her türlü kötülüğü benden sav. Rabbim! Gönlüme
genişlik, işlerime kolayl›k ver.

Allah›m! Kendimi, dinimi, ailemi, yak›nlar›m›,
dünyada ve ahirette bize lütfettiğin nimetlerin hep-
sini sana emanet ediyorum. Ey keremi bol Rabbim!
Bizi her türlü kötülükten koru.”

Vas›taya Binerken

“Allah’›n ad›yla (biniyorum). O’nun ad›yla yü-
rür, O’nun ad›yla dururuz. Şüphesiz Rabbim çok
bağ›şlayand›r, çok merhamet edendir.

Bunu bize lütfeden Allah, her türlü noksandan
uzakt›r. Onun lütfu olmasayd›, biz buna güç yetire-
mezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.

Allah›m! Bu yolculuğumuzda senden iyilik, tak-
va ve r›zana uygun işler istiyoruz. 

Allah›m! Yolculuğumuzu bize kolaylaşt›r. Uza-
ğ›n› yak›n eyle. 

21

� . Vيـم
�
ّــى لََغُفــورV رَح

�
يَهــا ِانَّ َرب Yَــا َوُمـْرس� بِْســمِ اِ] Zَْــر�

� 5َ، َوِانَّا\
�
َذا َوَمـا ُكنَّا لَُه ُمْقرِن َر لَنَا ه� ى َسخَّ

�
ُسبMَْـاَن الَّذ

� ـَذا ِ̀ َسَفـرِنَـا ه� ُهـمَّ ِانَّـا نَْسـَألُـَك  ِا/� َربِّنَـا َملُنَْقِلبُـوَن. َاللّ�
ْن� ُهـمَّ َهِوّ ـى، َاللّ� الْـdَِّ َوالتَّْقـَوى، َوِمـَن الَْعَمـِل َما َتـْرض�
ُهــمَّ َانْــَت� ـا بُْعـــَدُه. َاللّ� ـــَذا، َواطْــوَِعنـَّ َعَليْنَــا َسَفـــَرنَــا ه�
ى�

�
ُهـمَّ ِانّ ِ̀ اْألَْهِل. َاللّ� يَفـُة 

�
َفِر َواْخلَل ِ̀ السَّ اِحـُب  الصَّ

َفــِر وََكــابَــِة  اْملَـنَْظــِر َوُسـوِء� َاُعــوُذ بِــَك ِمــْن َوْعثَــاِء السَّ
� ِ̀ اْملَاِل َواْألَْهِل. اْملُنَْقَلِب 
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َفِر َواْخلَل ِ̀ السَّ اِحـُب  الصَّ

َفــِر وََكــابَــِة  اْملَـنَْظــِر َوُسـوِء� َاُعــوُذ بِــَك ِمــْن َوْعثَــاِء السَّ
� ِ̀ اْملَاِل َواْألَْهِل. اْملُنَْقَلِب 
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Allah›m! Yolculukta sahibimiz, ailemize vekili-
miz sensin. 

Allah›m! Yolculuğun s›k›nt›lar›ndan, kötü duru-
ma düşmekten, dönüşte mal›m› ve ailemi kötü bir
durumda bulmaktan sana s›ğ›n›r›m.”

2. İHRAMA GİRERKEN VE İHRAMLI 
İKEN OKUNACAK ZİKİRLER

İhrama girerken ve girdikten sonra bolca telbiye,
tekbir, tehlil, tesbih ve salavat okunur.

Telbiye

(Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerî-
ke leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l
mülk, lâ şerîke lek) 

“Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Se-
nin hiçbir ortağ›n yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp-
hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk
de senindir. Senin hiçbir ortağ›n yoktur.” 

Tekbir

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baş-
ka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyük-
tür. Hamd Allah’a mahsustur.”

22 23

� يْـَك، يـَك لَـَك لَـبـَّ
�
يْـَك َال َ@ يْـَك، لَـبـَّ ُهـمَّ لَـبـَّ يْـَك اللّ� لَبـَّ

يَك لََك�
�
ِانَّ اْحلَْمَد َوالِنّْعَمَة لََك َواْملُـْلَك َال َ@

� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�ـَه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
� اْحلَْمُد.

Allah›m! Yaln›z senden yard›m

diler, yaln›z sana güvenirim. Alla-

h›m! Bu işimi ve yolculuğumu ko-

laylaşt›r. Bana, dilediğimden fazla

iyilik lütfet. Her türlü kötülüğü

benden sav. Rabbim! Gönlüme ge-

nişlik, işlerime kolayl›k ver.
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Tehlil

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağ› yoktur. Mülk ona aittir. Hamd
ona mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.”

Tesbih

“Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.”

Veya k›saca:

“Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Ona hamd
ederim. Yüce Allah her türlü noksandan uzakt›r.”

Salavat-› Şerife

K›saca;

“Allah›m! Peygamberimiz Hz.Muhammed’e sa-
lat ve selam eyle!”

Yahut:

“Allah›m! Hz. İbrahim ve ailesine salat ve selam
eylediğin gibi, Hz.Muhammed ve ailesine de salat
ve selam eyle! Sen övgüye lay›ks›n, şan› yüce olan-
s›n.”

“Allah›m! Hz. İbrahim ve ailesini mübarek k›l-
d›ğ›n gibi, Hz.Muhammed ve ailesini de mübarek
k›l! Sen övgüye lay›ks›n, şan› yüce olans›n.”

24 25

يــَك لَــُه، لَــُه املُـْلــُك، َولَـُه�
�
َالِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

� . Vير
�
اْحلَْمُد َوُهَو َعَ? ُكِلّ jَْىٍء َقد

ٍد� ُهمَّ َصِلّ َعَ? نَبِـيِّـنَا kَُمَّ َاللّ�

يْـَت� ـٍد َكَمـا َصلَّ ـٍد َوَعـَ? ا�ِل kَُمَّ ُهـمَّ َصـِلّ َعـَ? kَُمَّ َاللّ�
� . Vيد

�
Zَ Vيد

�
lَ يَم ِانََّك

�
يَم َوَع?� ا�ِل ِابَْراه

�
َع?� ِابَْراه

ـٍد َكَمـا بَـارَْكـَت� ـٍد َوَعــ?� ا�ِل kَُمَّ ُهـمَّ بَـارِْك َعـ?� kَُمَّ َاللّ�
� . Vيد

�
Zَ Vيد

�
lَ يَم ِانََّك

�
يَم َوَع?� ا�ِل ِابَْراه

�
َع?� ِابَْراه

� ُdَـــــاَن اِ] َواْحلَْمــــُد ِ]ِ َوَالِال�ــــَه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكــــMَُْسب
� يمِ

�
َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ِّ الَْعظ َوَالَحْوَل َوَال ُقــوَّ

� يمِ
�
ُسبMَْاَن اِ] َوبMَِْمِدِه، ُسبMَْاَن اِ] الَْعظ
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3. MEKKE’YE GİRİŞTE/HAREM’E
VARINCA

“Allah›m! Buras› senin güvenli k›ld›ğ›n Harem
bölgendir. Buray› Harem k›ld›ğ›n gibi benim vücu-
dumu da Cehennem ateşine haram k›l! Kullar›n› di-
rilteceğin gün, beni azab›ndan emin eyle, beni dost-
lar›ndan ve sana itaat edenlerden eyle.”

Mescide Girerken

“Kovulmuş şeytan›n şerrinden Yüce Allah’a,
onun üstün zat›na ve ezeli otoritesine s›ğ›n›r›m. 

Allah’›n ad›yla giriyorum. Salat ve selam Al-
lah’›n elçisinedir.

Allah›m! Günahlar›m› bağ›şla, bana rahmet ka-
p›lar›n› aç.”

26 27

� اِر، ـى َعــَ? النـَّ ــَذا َحــَرُمــَك َوَاْمنُــَك َفMَــّرِْمنـ� ُهـمَّ ه� َاللّ�
ى ِمْن�

�
ّـى ِمْن َعَذابَِك َيـوَم َتبَْعُث ِعبَاَدَك، َواْجَعْلن

�
َوا�ِمن

َاْوِليَائَِك َوَاْهِل طَاَعِتَك�

� يمِ
�
يمِ َوُسْلَطانِِه الَْقد

�
يمِ َوبَِوْجِهِه الَْكر

�
َاُعوُذ بِاِ] الَْعظ

ـَالُم� ـَالُة َوالسَّ يـمِ، بِْسـمِ اِ] َوالصَّ
�
يَْطــاِن الـرَّج ِمـَن الشَّ

�
�

ــى َواْفتَــْح /
�
 ُذنُــوب

�
ُهــمَّ اْغفِــْر / َعــ?� رَُســوِل اِ]، َاللّ�

َابَْواَب رlََِْتَك�
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Kâbe’yi Görünce

“Allah›m! Bu Kâbe’nin şerefini, yüceliğini, say-
g›nl›ğ›n› ve heybetini art›r. Hac ve umre yapanlar›n
şerefini, sayg›nl›ğ›n› ve iyiliğini de art›r.

Allah›m! Sen esenlik sahibisin, esenlik senden-
dir. Ey Rabbimiz! Bizi esenlikle yaşat.”

Zemzem İçerken

“Allah›m! Senden faydal› ilim, bol r›z›k ve her
türlü dert ve hastal›ğa karş› şifa niyaz ediyorum.”

Mescitten Ç›karken

“Allah’›n ad›yla ç›k›yorum. Salât ve selam Al-
lah’›n elçisinedir. Allah›m, bana nimetlerinden ver-
meni istiyorum. Beni kovulmuş şeytan›n şerrinden
koru!”

28 29

� يًمـا
�
يًمــا َوَتْكــر

�
يًفــا َوَتْعظ

�
uْــَذا الْبَيْــَت َتــ ُهــمَّ ِزْد ه� َاللّ�

ـُه َاِواْعتََمَرُه� ـْن َحجَّ َمُه ِممَّ َوَمَهـابًَة، َوِزْد َمـْن َ@ََّفـُه وَكـرَّ
الُم� ُهـمَّ َانَْت السَّ ا، َاللّ� يًمـا َوبِرًّ

�
يًما َوَتْعظ

�
يفاً َوَتْكـر

�
uَْتـ

� َالمِ. الُم، َحيِّنَا َربَّنَا بِالسَّ َوِمنَْك السَّ

ّـى َاْسَألُـَك ِعْلًما نَـافًِعـا َوِرْزًقا َواِسًعـا َوjَِفاًء�
�
ُهـمَّ ِان َاللّ�

� ِمْن ُكِلّ َداٍء َوَسَقمٍ

� ُهـمَّ ــَالُم َعـ?� رَُسـوِل اِ]، َاللّ� ـَالُة َوالسَّ بِْسـمِ اِ] َوالصَّ
ــى ِمــَن�

�
ُهـــمَّ اْعَصْمن ــى َاْســَألُـــَك ِمــْن َفْضِلــَك، َاللّ�

�
ِانّ

� يمِ.
�
يَْطاِن الرَّج الشَّ
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4. TAVAF
Tavafta her şavt›n baş›nda şu duan›n okunmas›

güzel olur:

“Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inana-
rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
y›m. 

Allah, her türlü eksiklikten uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.”

Tavafta Yemen köşesi ile Hacer-i Esved köşesi
aras›nda şu dua okunur:

“Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, Ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”
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�
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� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
يـُز�

�
ــَة َمــَع اْألَبْــَراِر َيــاَعــز ــنـَّ ـاِر َوَاْدِخْلنَــا اْجلَ َعــَذاَب النـَّ

� .5َ
�
اُر َيارَبَّ الَْعاَمل َياَغفَّ
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Tavaf›n Şavtlar›
1. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inana-
rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
y›m…

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.

Rabbimiz, tavaf›m›z› kabul eyle. Şüphesiz ki sen
her şeyi işiten ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lüt-
feyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbe-
lerimizi kabul et. Sen tövbeleri çok kabul edersin ve
çok merhametlisin.

Allah›m! Hacc›m›z› kabul eyle. Günahlar›m›z›
bağ›şla. Çabam›z› karş›l›ks›z b›rakma.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”
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� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� ُdَبِْســـمِ اِ] َاُ] َاْكــ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
� ُdَاُ] َواُ] َاْكــــ ُسبMَْــــاَن اِ] َواْحلَْمـــــُد ِ]ِ َوَالِال�ـــــَه ِاالَّ

� يمِ.
�
َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِلّىِ الَْعظ َوَالَحْوَل َوَالُقوَّ

� يُم.
�
يُع الَْعل

�
م َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا  ِانََّك َانَْت السَّ

ًة ُمْسِلَمًة� ِتنَـا\  ُامَّ يَّ َربَّنَـا َواْجَعْلنَا ُمْسِلَم5ِْ لَـَك  َوِمْن ُذّرِ
اُب� لَـَك  َوَارِنَـا َمنَـاِسَكنَـا  َوُتـْب َعَليْنَـا  ِانَّـَك َانـَت التَّوَّ
� ورًا، َوَذنْبًـا َمْغُفورًا، ُdْـا َم ُهـمَّ اْجَعْلُه َحجًّ يـُم. َاللّ�

�
الرَّح

� ِ̀ نْيَـــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـــدُّ َوَسْعيًــا َمْشُكـــورًا. َربَّنَـــا\ ا�تِنَــا 
َة َمـَع� اِر َوَاْدِخْلنَـا اْجلَنـَّ اْال�ِخـَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعـَذاَب النـَّ

� .5َ
�
اُر َيارَبَّ الَْعاَمل يُز َيا َغفَّ

�
اْألَبَْراِر َيا َعز
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Rabbim! Gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaş-
t›r.

Rabbim! Ben kendime zulmettim, beni bağ›şla.

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü
noksandan uzaks›n. Gerçekten ben zalimlerden ol-
dum.

Rabbim! Beni bağ›şla ve merhamet et. Sen en
iyi merhamet edensin.

Rabbim! İlmimi art›r ve beni salihlere erdir.
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� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� ُdَبِْســـمِ اِ] َاُ] َاْكــ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
� ُdَاُ] َواُ] َاْكــــ ُسبMَْــــاَن اِ] َواْحلَْمـــــُد ِ]ِ َوَالِال�ـــــَه ِاالَّ

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َوَالَحْوَل َوَالُقوَّ

ى�
�
 َاْمر

�
ْر /\ ى   َوَيّسِ

�
 َصْدر

�
رَّبِ اْ@َْح /

�
�

ى  َفاْغفِْر /
�

ى ظََلْمُت نَْفس
�
رَّبِ ِانّ

�5َ
�
ى ُكنُْت ِمَن الظَّاِمل

�
\ َانَْت ُسبMَْانََك  ِانّ َال\ ِال�َه ِاالَّ

�  5َ
�
lِا رَّبِ اْغفِْر َوارَْحْم  َوَانَْت َخْ$ُ الرَّ

�5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ِعْلًما  َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ ِزْدن

� ورًا، َوَذنْبًــا َمْغُفـورًا، َوَسْعيًـا ُdْـا َمـ ُهـمَّ اْجَعْلــُه َحجًّ َاللّ�
ِ̀ اْال�ِخــَرِة� نْيَــا َحَسنَـــًة َو ِ̀ الـــدُّ َمْشُكــورًا. َربَّنَـــا\ ا�تِنَــا 
َة َمـَع اْألَبْـَراِر� اِر َوَاْدِخْلنَــا اْجلَنـَّ َحَسنَـًة َوقِنَــا َعـَذاَب النـَّ

�.5َ
�
اُر َيارَبَّ الَْعاَمل يُز َياَغفَّ

�
َياَعز
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�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� ُdَبِْســـمِ اِ] َاُ] َاْكــ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
� ُdَاُ] َواُ] َاْكــــ ُسبMَْــــاَن اِ] َواْحلَْمـــــُد ِ]ِ َوَالِال�ـــــَه ِاالَّ

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َوَالَحْوَل َوَالُقوَّ

ى�
�
 َاْمر

�
ْر /\ ى   َوَيّسِ

�
 َصْدر

�
رَّبِ اْ@َْح /

�
�

ى  َفاْغفِْر /
�

ى ظََلْمُت نَْفس
�
رَّبِ ِانّ

�5َ
�
ى ُكنُْت ِمَن الظَّاِمل

�
\ َانَْت ُسبMَْانََك  ِانّ َال\ ِال�َه ِاالَّ

�  5َ
�
lِا رَّبِ اْغفِْر َوارَْحْم  َوَانَْت َخْ$ُ الرَّ

�5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ِعْلًما  َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ ِزْدن

� ورًا، َوَذنْبًــا َمْغُفـورًا، َوَسْعيًـا ُdْـا َمـ ُهـمَّ اْجَعْلــُه َحجًّ َاللّ�
ِ̀ اْال�ِخــَرِة� نْيَــا َحَسنَـــًة َو ِ̀ الـــدُّ َمْشُكــورًا. َربَّنَـــا\ ا�تِنَــا 
َة َمـَع اْألَبْـَراِر� اِر َوَاْدِخْلنَــا اْجلَنـَّ َحَسنَـًة َوقِنَــا َعـَذاَب النـَّ

�.5َ
�
اُر َيارَبَّ الَْعاَمل يُز َياَغفَّ

�
َياَعز



3. Şavt: “Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inana-
rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
y›m.

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi
bağ›şlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka
hüsrana uğrar›z.

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağ›şla ve bize
merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbimiz! Yaln›zca sana tevekkül ettik, yaln›z-
ca sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanad›r.

Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağ›şla,
şüphesiz senin her şeye gücün yeter.

Allah›m! Hacc›m›z› kabul eyle. Günahlar›m›z›
bağ›şla. Çabam›z› karş›l›ks›z b›rakma.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”
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� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� ُdَبِْســـمِ اِ] َاُ] َاْكــ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكـdَُ َوَال� ُسبMَْـاَن اِ] َواْحلَْمــُد ِ]ِ َوَالِالـ�

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َحْوَل َوَال ُقوَّ

َربَّنَا ظََلْمنَا\ َانُْفَسنَا َوِاْن َ~ْ َتْغفِْرلَنَا َوَتْرlَْنَا لَنَـُكونَنَّ ِمَن�
� يَن 

�
اْخلَاِ�

�  5َ
�
lِا َربَّنَا ا�َمنَّا َفاْغفِْر لَنَا َوارlَْْنَا َوَانَْت َخْ$ُ الرَّ

�  $ُ
�

ْلنَا َوِالَيَْك َانَبْنَا َوِالَيَْك اْملَص َربَّنَا َعَليَْك َتوَكَّ
� Vير

�
َربَّنَا َاْمتِْم لَنَا نُورَنَا َواْغفِْر لَنَا ِانََّك َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

� ورًا، َوَذنْبًــا َمْغُفـورًا، َوَسْعيًـا ُdْـا َمـ ُهـمَّ اْجَعْلــُه َحجًّ َاللّ�
ِ̀ اْال�ِخــَرِة� نْيَــا َحَسنَـــًة َو ِ̀ الـــدُّ َمْشُكــورًا. َربَّنَـــا\ ا�تِنَــا 
� َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر، َوَاْدِخْلنَا اْجلَنََّة َمَع اْألَبَْراِر َيا

�.5َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل يُز َيا َغفَّ

�
َعز
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rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
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Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
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Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi
bağ›şlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka
hüsrana uğrar›z.

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağ›şla ve bize
merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbimiz! Yaln›zca sana tevekkül ettik, yaln›z-
ca sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanad›r.

Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağ›şla,
şüphesiz senin her şeye gücün yeter.

Allah›m! Hacc›m›z› kabul eyle. Günahlar›m›z›
bağ›şla. Çabam›z› karş›l›ks›z b›rakma.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”
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� يمِ. 
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ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َحْوَل َوَال ُقوَّ

َربَّنَا ظََلْمنَا\ َانُْفَسنَا َوِاْن َ~ْ َتْغفِْرلَنَا َوَتْرlَْنَا لَنَـُكونَنَّ ِمَن�
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اْخلَاِ�
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�  $ُ
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ْلنَا َوِالَيَْك َانَبْنَا َوِالَيَْك اْملَص َربَّنَا َعَليَْك َتوَكَّ
� Vير

�
َربَّنَا َاْمتِْم لَنَا نُورَنَا َواْغفِْر لَنَا ِانََّك َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

� ورًا، َوَذنْبًــا َمْغُفـورًا، َوَسْعيًـا ُdْـا َمـ ُهـمَّ اْجَعْلــُه َحجًّ َاللّ�
ِ̀ اْال�ِخــَرِة� نْيَــا َحَسنَـــًة َو ِ̀ الـــدُّ َمْشُكــورًا. َربَّنَـــا\ ا�تِنَــا 
� َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر، َوَاْدِخْلنَا اْجلَنََّة َمَع اْألَبَْراِر َيا

�.5َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل يُز َيا َغفَّ

�
َعز



4. Şavt: “Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inana-
rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
y›m…

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.

Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yan›l›rsak bizi
sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden önceki-
lere yüklediğin gibi ağ›r yük yükleme. Ey Rabbi-
miz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükle-
me! Bizi affet, bizi bağ›şla, bize ac›! Sen bizim
Mevlâm›zs›n. İnkârc› toplumlara karş› bize yard›m
et!

Allah›m! Günahlar›m›z› bağ›şla. Bize merhamet
et. Kusurlar›m›z› biliyorsun, bunlar› affet. Çünkü
sen mutlak güç ve kerem sahibisin.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

38 39

� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� ُdَبِْســـمِ اِ] َاُ] َاْكــ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكـdَُ َوَال� ُسبMَْـاَن اِ] َواْحلَْمـُد ِ]ِ َوَال ِالـ�

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َحْوَل َوَال ُقوَّ

� ينَا\  َاْو َاْخَطْأنَا
�

َربَّنَا َال ُتَؤاِخْذنَا\ ِاْن نَس
يَن ِمْن�

�
ا َكَما lََْلتَـُه  َعَ? الَّذ ًBَْربَّنَا َوَال َحتِْمْل َعَليْنَا ِا�

�  َواْعـُف َعنَّا
�
ْلنَـا  َماَال طَـاَقـَة لَنَا بِـه َقبِْلنَا. �َربَّنَـا َوَال ُحتَّمِ

� نَـا  َعَ? الَْقْومِ َواْغفِـْر لَنَا  َوارlَْْنَـا  َانَْت َمـْوَالنَا  َفـانُْ�ْ
ـا َتْعَلـُم� ُهــمَّ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعــُف َعمَّ يـَن. َاللّ�

�
الَْكــافِـر

� ِانََّك َانَْت اْألََعزُّ اْألَْكَرُم. 
� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
� يـُز َيا

�
َة َمـَع اْألَبْـَراِر َيـا َعـز اِر، َوَاْدِخْلنَـا اْجلَنـَّ َعـَذاَب النـَّ

� .5َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل َغفَّ



4. Şavt: “Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inana-
rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
y›m…

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.

Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yan›l›rsak bizi
sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden önceki-
lere yüklediğin gibi ağ›r yük yükleme. Ey Rabbi-
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me! Bizi affet, bizi bağ›şla, bize ac›! Sen bizim
Mevlâm›zs›n. İnkârc› toplumlara karş› bize yard›m
et!

Allah›m! Günahlar›m›z› bağ›şla. Bize merhamet
et. Kusurlar›m›z› biliyorsun, bunlar› affet. Çünkü
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nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

38 39

� يًقــا
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يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� ُdَبِْســـمِ اِ] َاُ] َاْكــ
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الَْكــافِـر

� ِانََّك َانَْت اْألََعزُّ اْألَْكَرُم. 
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َة َمـَع اْألَبْـَراِر َيـا َعـز اِر، َوَاْدِخْلنَـا اْجلَنـَّ َعـَذاَب النـَّ

� .5َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل َغفَّ



5. Şavt: “Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inana-
rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
y›m…

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd, Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
azamet sahibi Allah’a aittir.

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz
sen dualar› işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz
k›lanlardan eyle. Rabbimiz! Duam›z› kabul eyle! 

Rabbim! Bana hay›rl› nesiller lütfet.

Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni sa-
lihler aras›na dahil eyle.

Rabbim! Beni bereketli bir yere yerleştir. Sen
konuk edenlerin en hay›rl›s›s›n.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

40 41

� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� ُdَبِْســـمِ اِ] َاُ] َاْكــ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك، َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكـdَُ َوَال� ُسبMَْـاَن اِ] َواْحلَْمـُد ِ]ِ َوَال ِالـ�

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َحْوَل َوَال ُقوَّ

يـُع�
�
ـًة طَيِّبَــًة   ِانَّـَك َسم يَّ    ِمـْن لَــُدنْـَك  ُذّرِ

�
رَّبِ َهــْب /

ـى�
�
ت يَّ ـَالِة  َوِمـْن ُذّرِ يــَم الصَّ

�
ـى  ُمق

�
َعـا\ِء. رَّبِ اْجَعْلن الـدُّ

�  5َ
�
اِحل   ِمَن الصَّ

�
َربَّنَا َوَتَقبَّْل ُدَعا\ِء. رَّبِ َهْب /

�5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ُمْسِلًما َوَاْحلِْقن

�
َتَوفَّن

�  5َ
�
ى ُمنَْزًال ُمبَارًَكا َوَانَْت َخْ$ُ اْملُـنِْزل

�
رَّبِ َانِْزلْن

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
� يـُز َيا

�
َة َمـَع اْألَبْـَراِر َيـا َعـز اِر، َوَاْدِخْلنَـا اْجلَنـَّ َعـَذاَب النـَّ

� .5َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل َغفَّ
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rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
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azamet sahibi Allah’a aittir.

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz
sen dualar› işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz
k›lanlardan eyle. Rabbimiz! Duam›z› kabul eyle! 

Rabbim! Bana hay›rl› nesiller lütfet.

Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni sa-
lihler aras›na dahil eyle.

Rabbim! Beni bereketli bir yere yerleştir. Sen
konuk edenlerin en hay›rl›s›s›n.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”
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6. Şavt: “Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inana-
rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
y›m…

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalp-
lerimizi kayd›rma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz
sen çok bağ›şlayans›n.

Rabbimiz! Bizim günahlar›m›z› ve işimizdeki
aş›r›l›klar›m›z› bağ›şla ve (yolunda) ayaklar›m›z›
sağlamlaşt›r. İnkârc› toplumlara karş› bize yard›m
et!

Rabbimiz! Bizi inkârc›lar›n bask› ve şiddetine
maruz b›rakma! Rabbimiz, bizi bağ›şla. Şüphesiz
sen mutlak güç ve hikmet sahibisin.

Allah›m! Şüpheden, şirkten, münaf›kl›ktan, hak-
tan ayr›lmaktan ve kötü ahlâktan sana s›ğ›n›r›m.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”
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� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� ُdَبِْســـمِ اِ] َاُ] َاْكــ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك. 
َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكـdَُ َوَال� ُسبMَْـاَن اِ] َواْحلَْمـُد ِ]ِ َوَال ِالـ�

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َحْوَل َوَال ُقوَّ

َربَّنَا َال ُتِزْغ ُقُلوبَنَا بَْعَد ِاْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدنَْك�
� ــاُب. َربَّنَــا اْغفِــْر لَنَــا ُذنُــوبَنَــا ــَك َانْــَت الْــَوهَّ رlََْــًة ِانـَّ
� نَـا َعـَ? الَْقْومِ  َاْمـرِنَـا َوثَبِّْت َاْقـَداَمنَـا َوانُْ�ْ

�
اَفنَـا ` َوِاْ�َ

يـَن َكَفـُروا َواْغفِْر�
�
ـذ يـَن. َربَّنَـا َال َجتَْعْلنَـا فِتْنًَة ِللَّ

�
الَْكافِـر

ـى َاُعوُذ�
�
ُهمَّ ِانّ يـُم . َاللّ�

�
يـُز اْحلَك

�
لَنَـا َربَّنَا ِانَّـَك َانْـَت الَْعز

َقــاِق َوُسـوِء� ـْرِك َوالنَِّفــاِق َوالّشِ ــّكِ َوالّشِ بِـَك ِمــَن الشَّ
ِ̀ اْال�ِخــَرِة� نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الــدُّ اْألَْخــَالِق. َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
� اِر َوَاْدِخْلنَا اْجلَنََّة َمـَع اْألَبَْراِر َيا َحَسنًَة َوقِنَـا َعَذاَب النـَّ

�.5َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل يُز َيا َغفَّ

�
َعز
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Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.
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7. Şavt: “Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inana-
rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
y›m…

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
azamet sahibi Allah’a aittir.

Rabbimiz! Bize gözümüzü ayd›nlatacak eşler ve
nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder k›l.

Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde
bize ç›k›ş yolunu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz
gerçekten sana yöneldik.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”
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� يـُز َيا

�
َة َمـَع اْألَبْـَراِر َيـا َعـز اِر، َوَاْدِخْلنَـا اْجلَنـَّ َعـَذاَب النـَّ

� .5َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل َغفَّ



7. Şavt: “Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inana-
rak, kitab›n› tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tuta-
rak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte burada-
y›m…

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
azamet sahibi Allah’a aittir.

Rabbimiz! Bize gözümüzü ayd›nlatacak eşler ve
nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder k›l.

Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde
bize ç›k›ş yolunu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz
gerçekten sana yöneldik.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahlar› çok bağ›şlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”
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� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� ُdَبِْســـمِ اِ] َاُ] َاْكــ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكـdَُ َوَال� ُسبMَْـاَن اِ] َواْحلَْمـُد ِ]ِ َوَال ِالـ�

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َحْوَل َوَال ُقوَّ

� َة َاْع5ٍُ َواْجَعْلنَا اتِنَا ُقرَّ يَّ َربَّنَا َهْب لَنَـا ِمْن َاْزَواِجنَا َوُذّرِ
� 5َ ِاَماًما

�
ِلْلُمتَّق

� َربَّنَا\ ا�تِنَا ِمْن لَُدنَْك رlًََْة َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن َاْمرِنَا رjًََدا
� ا ِ̀ اْال�ِخــَرِة ِانـَّ نْيَــا َحَسنَــًة َو ـــِذِه الــدُّ  ه�

�
َواْكتُــْب لَنَــا `

ُهْدنَـا\ ِالَيَْك�
� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
� يـُز َيا

�
َة َمـَع اْألَبْـَراِر َيـا َعـز اِر، َوَاْدِخْلنَـا اْجلَنـَّ َعـَذاَب النـَّ

� .5َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل َغفَّ



Tavaf Namaz›ndan Sonra

“Rabbimiz! Tavaf›m›z› ve namaz›m›z› bizden
kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilen-
sin. 

Rabbimiz! Bizim günahlar›m›z› ve işimizdeki
aş›r›l›klar›m›z› bağ›şla ve (yolunda) ayaklar›m›z›
sağlamlaşt›r. İnkârc› topluma karş› bize yard›m et.

Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun bask›
ve şiddetine maruz b›rakma! Bizi rahmetinle o kâ-
firler topluluğundan kurtar.

Ey Rabbimiz! Bize bol sab›r ver ve bizim can›-
m›z› müslüman olarak al.

Rabbimiz! Bizi inkârc›lar›n elinde fitneye dü-
şürme! Rabbimiz! Bizi bağ›şla. Şüphesiz sen mut-
lak güç ve hikmet sahibisin.

Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi
kuşat›r. Tövbe edenleri ve senin yoluna uyanlar› ba-
ğ›şla ve onlar› cehennem azâb›ndan koru. Ey Rab-
bimiz! Onlar› da, onlar›n babalar›ndan, eşlerinden
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� يُم. 
�
يُع الَْعل

�
م َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا ِانََّك َانَْت السَّ

� ِ̀\ َاْمـرِنَا َوثَبِّـْت َاْقَداَمنَا اَفنَا  َربَّنَا اْغفِـْر لَنَا ُذنُـوبَنَا َوِاْ�َ
� يَن.

�
نَا َعَ? الَْقْومِ الَْكافِر َوانُْ�ْ

نَا بَِرlَِْتَك ِمَن� 5َ َونَّجِ
�
َربَّنَا َال َجتَْعْلنَا فِتْنًَة ِلْلَقـْومِ الظَّاِمل

� يَن .
�
الَْقْومِ الَْكافِر

� .5َ
�
ا َوَتَوفَّنَا ُمْسِلم ًdَْربَّنَا\ َاْفرِْغ َعَليْنَا َص

يَن َكَفـُروا َواْغفِْر لَنَـا َربَّنَا ِانََّك�
�
َربَّنَـا َال َجتَْعْلنَا فِتْنَـًة ِللَّذ

يُم�
�
يُز اْحلَك

�
َانَْت الَْعز

يـَن�
�
ـذ َربَّنَـا َوِسْعـَت ُكـلَّ jَـْىٍء رlََْـًة َوِعْلًمـا َفـاْغفِـْر ِللَّ

� يــمِ  َربَّنَـا
�
Mَيَلـَك َوقِِهــْم َعـَذاَب اْجل

�
َتـابُــوا َواتَّبَُعــوا َسب

ـى َوَعـْدَ�ُـْم َوَمـْن َصَلـَح�
�
اِت َعـْدٍن ِنالَّت َوَاْدِخْلُهـْم َجنـَّ

يُز�
�
اِ�ِـْم ِانَّـَك َانْـَت الَْعـز يَّ ِمـْن ا�بَـا\ئِــِهـْم َوَاْزَواِجِهـْم َوُذّرِ

يِّئَـاِت َيـْوَمِئٍذ� يِّئَـاِت َوَمـْن َتـِق السَّ يـُم.  َوقِِهـُم السَّ
�
اْحلَك

� َفَقْد رlَِْـتَُه 
ـَ$ٍة�

�
ُهـمَّ َانَـا َعبْــُدَك َوابْـُن َعبْـِدِك َاَتيْتُــَك بِـُذنُـوٍب َكث َاللّ�

� اِر، ـَذا َمَقــاُم الَْعـائِـِذ بِــَك ِمـَن النـَّ َوَاْعَمــاٍل َسيِّـئَـٍة، َوه�
� يُم.

�
 ِانََّك َانَْت الَْغُفوُر الرَّح

�
َفاْغفِْر /



Tavaf Namaz›ndan Sonra

“Rabbimiz! Tavaf›m›z› ve namaz›m›z› bizden
kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilen-
sin. 

Rabbimiz! Bizim günahlar›m›z› ve işimizdeki
aş›r›l›klar›m›z› bağ›şla ve (yolunda) ayaklar›m›z›
sağlamlaşt›r. İnkârc› topluma karş› bize yard›m et.

Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun bask›
ve şiddetine maruz b›rakma! Bizi rahmetinle o kâ-
firler topluluğundan kurtar.

Ey Rabbimiz! Bize bol sab›r ver ve bizim can›-
m›z› müslüman olarak al.

Rabbimiz! Bizi inkârc›lar›n elinde fitneye dü-
şürme! Rabbimiz! Bizi bağ›şla. Şüphesiz sen mut-
lak güç ve hikmet sahibisin.

Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi
kuşat›r. Tövbe edenleri ve senin yoluna uyanlar› ba-
ğ›şla ve onlar› cehennem azâb›ndan koru. Ey Rab-
bimiz! Onlar› da, onlar›n babalar›ndan, eşlerinden

46 47

� يُم. 
�
يُع الَْعل

�
م َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا ِانََّك َانَْت السَّ

� ِ̀\ َاْمـرِنَا َوثَبِّـْت َاْقَداَمنَا اَفنَا  َربَّنَا اْغفِـْر لَنَا ُذنُـوبَنَا َوِاْ�َ
� يَن.

�
نَا َعَ? الَْقْومِ الَْكافِر َوانُْ�ْ

نَا بَِرlَِْتَك ِمَن� 5َ َونَّجِ
�
َربَّنَا َال َجتَْعْلنَا فِتْنًَة ِلْلَقـْومِ الظَّاِمل

� يَن .
�
الَْقْومِ الَْكافِر

� .5َ
�
ا َوَتَوفَّنَا ُمْسِلم ًdَْربَّنَا\ َاْفرِْغ َعَليْنَا َص

يَن َكَفـُروا َواْغفِْر لَنَـا َربَّنَا ِانََّك�
�
َربَّنَـا َال َجتَْعْلنَا فِتْنَـًة ِللَّذ

يُم�
�
يُز اْحلَك

�
َانَْت الَْعز

يـَن�
�
ـذ َربَّنَـا َوِسْعـَت ُكـلَّ jَـْىٍء رlََْـًة َوِعْلًمـا َفـاْغفِـْر ِللَّ

� يــمِ  َربَّنَـا
�
Mَيَلـَك َوقِِهــْم َعـَذاَب اْجل

�
َتـابُــوا َواتَّبَُعــوا َسب

ـى َوَعـْدَ�ُـْم َوَمـْن َصَلـَح�
�
اِت َعـْدٍن ِنالَّت َوَاْدِخْلُهـْم َجنـَّ

يُز�
�
اِ�ِـْم ِانَّـَك َانْـَت الَْعـز يَّ ِمـْن ا�بَـا\ئِــِهـْم َوَاْزَواِجِهـْم َوُذّرِ

يِّئَـاِت َيـْوَمِئٍذ� يِّئَـاِت َوَمـْن َتـِق السَّ يـُم.  َوقِِهـُم السَّ
�
اْحلَك

� َفَقْد رlَِْـتَُه 
ـَ$ٍة�

�
ُهـمَّ َانَـا َعبْــُدَك َوابْـُن َعبْـِدِك َاَتيْتُــَك بِـُذنُـوٍب َكث َاللّ�

� اِر، ـَذا َمَقــاُم الَْعـائِـِذ بِــَك ِمـَن النـَّ َوَاْعَمــاٍل َسيِّـئَـٍة، َوه�
� يُم.

�
 ِانََّك َانَْت الَْغُفوُر الرَّح

�
َفاْغفِْر /



ve soylar›ndan iyi olanlar› da, vaad ettiğin Adn cen-
netlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin,
hüküm ve hikmet sahibisin. Onlar› kötülüklerden
koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona
rahmet etmiş olursun. 

Allah›m! Ben senin kulunum. Birçok günahlarla
ve kötülüklerle huzuruna geldim. Buras› ise cehen-
nem ateşinden sana s›ğ›nma makam›d›r. Beni ba-
ğ›şla. Çünkü sen çok bağ›şlayan ve çok merhamet
edensin.

48 49

“Rabbimiz! Tavaf›m›z› ve

namaz›m›z› bizden kabul eyle.

Şüphesiz ki sen her şeyi işiten

ve bilensin.”
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netlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin,
hüküm ve hikmet sahibisin. Onlar› kötülüklerden
koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona
rahmet etmiş olursun. 

Allah›m! Ben senin kulunum. Birçok günahlarla
ve kötülüklerle huzuruna geldim. Buras› ise cehen-
nem ateşinden sana s›ğ›nma makam›d›r. Beni ba-
ğ›şla. Çünkü sen çok bağ›şlayan ve çok merhamet
edensin.

48 49

“Rabbimiz! Tavaf›m›z› ve

namaz›m›z› bizden kabul eyle.

Şüphesiz ki sen her şeyi işiten

ve bilensin.”



5. SA’Y
1. Şavt:

50 51

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]، ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ

� اْحلَْمُد.
� يُم. 

�
يُع الَْعل

�
م  َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا ِانََّك َانَْت السَّ

ـًة ُمْسِلَمًة� ــِتنَا ُامَّ يَّ َربَّنَا َواْجَعْلنَـا ُمْسِلَمـ5ِْ لََك َوِمـْن ُذّرِ
اُب� لَـَك َوَارِنَــا َمنَـاِسَكنَـا  َوُتـْب َعَليْنَــا ِانَّـَك َانْـَت التَّـوَّ

� يُم. 
�
الرَّح

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانََّك َتْعَلُم َما َال نَْعَلُم ِانََّك َانَْت اْألََعزُّ اْألَْكَرُم; 

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا ا�تِنَــا\ 
� َعَذاَب النَّاِر.

� يِنَك 
�
ى َع?� د

�
ُهمَّ َيا ُمَقّلَِب الُْقُلوِب ثَبِّْت َقْلب َاللّ�

� ينًا َصاِدًقا َوِرْزًقا
�
يَمانًا َكـاِمًال َوَيق

�
ى َاْسَألَُك ا

�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

َواِسًعا َحـَالًال طَيِّبًا َوَقْلبًا َخاjًِعا َوِلَسـانًا َذاِكًرا َوَتْوبًَة�
� نَُصوًحا

يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�
�
َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . Vير
�
َقد
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َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]، ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ

� اْحلَْمُد.
� يُم. 

�
يُع الَْعل

�
م  َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا ِانََّك َانَْت السَّ

ـًة ُمْسِلَمًة� ــِتنَا ُامَّ يَّ َربَّنَا َواْجَعْلنَـا ُمْسِلَمـ5ِْ لََك َوِمـْن ُذّرِ
اُب� لَـَك َوَارِنَــا َمنَـاِسَكنَـا  َوُتـْب َعَليْنَــا ِانَّـَك َانْـَت التَّـوَّ

� يُم. 
�
الرَّح

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانََّك َتْعَلُم َما َال نَْعَلُم ِانََّك َانَْت اْألََعزُّ اْألَْكَرُم; 

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا ا�تِنَــا\ 
� َعَذاَب النَّاِر.

� يِنَك 
�
ى َع?� د

�
ُهمَّ َيا ُمَقّلَِب الُْقُلوِب ثَبِّْت َقْلب َاللّ�

� ينًا َصاِدًقا َوِرْزًقا
�
يَمانًا َكـاِمًال َوَيق

�
ى َاْسَألَُك ا

�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

َواِسًعا َحـَالًال طَيِّبًا َوَقْلبًا َخاjًِعا َوِلَسـانًا َذاِكًرا َوَتْوبًَة�
� نَُصوًحا

يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�
�
َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . Vير
�
َقد



“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz ki
sen her şeyi işiten ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lüt-
feyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbe-
lerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok kabul eden
ve merhametli olan ancak sensin.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Ey kalpleri evirip çeviren Allah›m! Kalbimi di-
ninde sabit k›l.

Allah›m! Kusursuz bir iman, doğru ve kesin bir
inanç, bol, helal ve temiz r›z›k, haşyet dolu bir kalp,
zikreden bir lisan ve asla bozmayacağ›m bir tövbe
niyaz ediyorum.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir.”

52 53

Dua,

Allah’›n yüceliği karş›s›nda,

kulun aczini itiraf etmesi,

Yarat›c›’dan lütuf ve yard›m

dilemesi demektir.

Duada amaç, kişinin durumunu

Allah’a arz ederek

niyazda bulunmas›d›r.

Allah ile inanan kişi aras›nda

vas›tas›z bir iletişim arac› olan

duan›n temelinde O’na iman ve

güven vard›r.

Dua âciz olan insan ile,

kâdir olan Allah aras›nda âdeta

bir köprü vazifesi görür.

Bu anlamda dua, kulun, Rabbine

en k›sa yoldan ulaşma tarz›d›r. 



“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz ki
sen her şeyi işiten ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lüt-
feyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbe-
lerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok kabul eden
ve merhametli olan ancak sensin.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Ey kalpleri evirip çeviren Allah›m! Kalbimi di-
ninde sabit k›l.

Allah›m! Kusursuz bir iman, doğru ve kesin bir
inanç, bol, helal ve temiz r›z›k, haşyet dolu bir kalp,
zikreden bir lisan ve asla bozmayacağ›m bir tövbe
niyaz ediyorum.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir.”

52 53

Dua,

Allah’›n yüceliği karş›s›nda,

kulun aczini itiraf etmesi,

Yarat›c›’dan lütuf ve yard›m

dilemesi demektir.

Duada amaç, kişinin durumunu

Allah’a arz ederek

niyazda bulunmas›d›r.

Allah ile inanan kişi aras›nda

vas›tas›z bir iletişim arac› olan

duan›n temelinde O’na iman ve

güven vard›r.

Dua âciz olan insan ile,

kâdir olan Allah aras›nda âdeta

bir köprü vazifesi görür.

Bu anlamda dua, kulun, Rabbine

en k›sa yoldan ulaşma tarz›d›r. 



2. Şavt:

54 55

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْســـــــــــــمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ

� اْحلَْمُد.
ُسـوَل َفــاْكتُبْنَـا َمـَع� ا بَِمــا\ َانـَزلْــَت َواتَّبَْعنَـا الــرَّ  َربَّنَــا\ ا�َمنـَّ

� يَن.  
�
اِهد الشَّ

� يَمــاِن َاْن ا�ِمنُـوا
�
ى ِلــْإل

�
َربَّنَـا\ ِانَّنَــا َسِمْعنَــا ُمنَــاِدًيــا ُينَــاد

� بَِربُِّكْم َفا�َمنَّا َربَّنَـا َفاْغفِْر لَـنَا ُذنُوبَنَـا وََكّفِْر َعنَّا َسيِّـئَاتِنَا
� َوَتَوفَّنَا َمَع اْألَبَْراِر 

َربَّنَــا َوا�تِنَــا َمــا َوَعــْدَتنَــا َعــ?� رُُسِلــَك َوَال ُ�ْــِزنَــا َيـْوَم�
� يَعاَد .

�
الِْقيَاَمِة ِانََّك َال ُ�ِْلُف اْمل

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانََّك َتْعَلُم َما َال نَْعَلُم ِانََّك َانَْت اْألََعزُّ اْألَْكَرُم; 

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة و ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
� َعَذاَب النَّاِر.

يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�
�
َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . َال ِال�ـــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه، َانَْجــَز َوْعــَدُه، َونَــَ�َ Vيــر
�
َقــد

� َعبَْدُه، َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدُه.



2. Şavt:

54 55

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْســـــــــــــمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ

� اْحلَْمُد.
ُسـوَل َفــاْكتُبْنَـا َمـَع� ا بَِمــا\ َانـَزلْــَت َواتَّبَْعنَـا الــرَّ  َربَّنَــا\ ا�َمنـَّ

� يَن.  
�
اِهد الشَّ

� يَمــاِن َاْن ا�ِمنُـوا
�
ى ِلــْإل

�
َربَّنَـا\ ِانَّنَــا َسِمْعنَــا ُمنَــاِدًيــا ُينَــاد

� بَِربُِّكْم َفا�َمنَّا َربَّنَـا َفاْغفِْر لَـنَا ُذنُوبَنَـا وََكّفِْر َعنَّا َسيِّـئَاتِنَا
� َوَتَوفَّنَا َمَع اْألَبَْراِر 

َربَّنَــا َوا�تِنَــا َمــا َوَعــْدَتنَــا َعــ?� رُُسِلــَك َوَال ُ�ْــِزنَــا َيـْوَم�
� يَعاَد .

�
الِْقيَاَمِة ِانََّك َال ُ�ِْلُف اْمل

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانََّك َتْعَلُم َما َال نَْعَلُم ِانََّك َانَْت اْألََعزُّ اْألَْكَرُم; 

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة و ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
� َعَذاَب النَّاِر.

يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�
�
َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . َال ِال�ـــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه، َانَْجــَز َوْعــَدُه، َونَــَ�َ Vيــر
�
َقــد

� َعبَْدُه، َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدُه.



“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbimiz! Senin indirdiğin (vahy)e iman ettik
ve Peygamber’e uyduk. Art›k bizi şahitlerle beraber
yaz.

Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inan›n!” di-
ye imana çağ›ran (Kur’an)› işittik ve iman ettik.
Rabbimiz, bizim günahlar›m›z› bağ›şla, kötülükle-
rimizi ört, can›m›z› iyilerle beraber al. Rabbimiz!
Peygamberlerine vadettiğin şeyleri bize de ihsan et
ve k›yamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen
vadinden dönmezsin.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Sö-
zünü yerine getirmiş, kuluna yard›m etmiştir. Tek
baş›na düşmanlar›n› hezimete uğratm›şt›r.”

56 57

Rabbim!

Bizi bağ›şla, merhamet et,

kereminle bizi affet.

Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z›

da sen biliyorsun, onlar› affet.

Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.

Rabbimiz!

Bize dünyada iyilik ver, ahirette de

iyilik ver.

Bizi cehennem azab›ndan koru.



“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbimiz! Senin indirdiğin (vahy)e iman ettik
ve Peygamber’e uyduk. Art›k bizi şahitlerle beraber
yaz.

Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inan›n!” di-
ye imana çağ›ran (Kur’an)› işittik ve iman ettik.
Rabbimiz, bizim günahlar›m›z› bağ›şla, kötülükle-
rimizi ört, can›m›z› iyilerle beraber al. Rabbimiz!
Peygamberlerine vadettiğin şeyleri bize de ihsan et
ve k›yamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen
vadinden dönmezsin.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Sö-
zünü yerine getirmiş, kuluna yard›m etmiştir. Tek
baş›na düşmanlar›n› hezimete uğratm›şt›r.”

56 57

Rabbim!

Bizi bağ›şla, merhamet et,

kereminle bizi affet.

Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z›

da sen biliyorsun, onlar› affet.

Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.

Rabbimiz!

Bize dünyada iyilik ver, ahirette de

iyilik ver.

Bizi cehennem azab›ndan koru.



3. Şavt: “Bismillah!

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Ey Rabbim! Beni, bana ve ana-babama verdiğin
nimetlere şükretmeye ve raz› olacağ›n iyi işlere yö-
nelt ve beni rahmetinle salih kullar›n›n aras›na kat!

Rabbim! Annem babam, küçükken beni nas›l
yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara ac›.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen mutlak güç ve
kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik
ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan
koru. Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babam›
ve bütün müminleri bağ›şla.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur,
öldürür. Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.”

58 59

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
ى َانَْعْمَت�

�
اْحلَْمـُد. رَّبِ َاْوِزْعِنى َاْن َاjُْكَر نِْعَمتَـَك الَّت\

يــُه� ــا  َتـــْرض� َعـــَ?َّ  َوَعـــ?� َواِلــَدىَّ  َوَاْن َاْعَمـــَل َصـــاِحلً
�  5َ

�
اِحل ِ̀ ِعبَاِدَك الصَّ ى بَِرlَِْتَك 

�
َوَاْدِخْلن

� ً$ا
�
ى َصغ

�
رَّبِ ارlَُْْهَما َكَما َربَّيَان

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا\
ِ̀ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� نْيَـا َحَسنَـًة َو ِ̀ الـدُّ ا�تِنَا 
ـ5َ َيـْوَم َيُقـوُم�

�
 َوِلـَواِلـَدىَّ َوِلْلُمـْؤِمن

�
اِر. َربَّنَـا اْغفِـْر / النـَّ

يــَك لَـــُه، لَــُه�
�
اْحلَِســـاُب. َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحـــَدُه َال َ@

� يـُت بِيَِدِه اْخلَـْ$ُ َوُهَو َع?�
�
ى وُيم

�
املُْلُك َولَـُه اْحلَْمُد ُ�ْي

� . Vير
�
ُكّلِ jَْىٍء َقد



3. Şavt: “Bismillah!

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Ey Rabbim! Beni, bana ve ana-babama verdiğin
nimetlere şükretmeye ve raz› olacağ›n iyi işlere yö-
nelt ve beni rahmetinle salih kullar›n›n aras›na kat!

Rabbim! Annem babam, küçükken beni nas›l
yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara ac›.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen mutlak güç ve
kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik
ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan
koru. Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babam›
ve bütün müminleri bağ›şla.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur,
öldürür. Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.”

58 59

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
ى َانَْعْمَت�

�
اْحلَْمـُد. رَّبِ َاْوِزْعِنى َاْن َاjُْكَر نِْعَمتَـَك الَّت\

يــُه� ــا  َتـــْرض� َعـــَ?َّ  َوَعـــ?� َواِلــَدىَّ  َوَاْن َاْعَمـــَل َصـــاِحلً
�  5َ

�
اِحل ِ̀ ِعبَاِدَك الصَّ ى بَِرlَِْتَك 

�
َوَاْدِخْلن

� ً$ا
�
ى َصغ

�
رَّبِ ارlَُْْهَما َكَما َربَّيَان

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا\
ِ̀ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� نْيَـا َحَسنَـًة َو ِ̀ الـدُّ ا�تِنَا 
ـ5َ َيـْوَم َيُقـوُم�

�
 َوِلـَواِلـَدىَّ َوِلْلُمـْؤِمن

�
اِر. َربَّنَـا اْغفِـْر / النـَّ

يــَك لَـــُه، لَــُه�
�
اْحلَِســـاُب. َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحـــَدُه َال َ@

� يـُت بِيَِدِه اْخلَـْ$ُ َوُهَو َع?�
�
ى وُيم

�
املُْلُك َولَـُه اْحلَْمُد ُ�ْي

� . Vير
�
ُكّلِ jَْىٍء َقد



4. Şavt: “Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbimiz! Bize gözümüzü ayd›nlatacak eşler ve
nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder k›l.

Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde
bize ç›k›ş yolu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz
gerçekten sana yöneldik.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O,
vadini yerine getirmiştir. Kuluna yard›m etmiştir.
Tek baş›na düşmanlar› hezimete uğratm›şt›r.”
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َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
� َة َاْع5ٍُ اتِنَـا ُقرَّ يَّ اْحلَْمُد. َربَّنَـا َهْب لَنَـا ِمْن َاْزَواِجنَـا َوُذّرِ
ـ5َ ِاَمـاًمـا. َربَّنَـا\ ا�تِنَــا ِمـْن لَـُدنْـَك رlََْـًة�

�
َواْجَعْلنَــا ِلْلُمتَّق

� نْيَا ــِذِه الدُّ ِ̀ ه� َوَهيِّـْئ لَنَا ِمْن َاْمـرِنَا رjََـًدا. َواْكتُْب لَنَا 
� ِ̀ اْال�ِخَرِة ِانَّا ُهْدنَـا\ ِالَيَْك. َحَسنًَة َو

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا\
ِ̀ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� نْيَـا َحَسنَـًة و ِ̀ الـدُّ ا�تِنَا 
يـَك لَــُه، لَـُه املُْلـُك�

�
اِر. َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحـَدُه َال َ@ النـَّ

� يـُت بِيَـِدِه اْخلَـْ$ُ َوُهـَو َعـ?� ُكـّلِ
�
ــى وُيم

�
َولَـُه اْحلَْمـُد ُ�ْي

� . َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحـــَدُه، َانَْجــَز َوْعــَدُه، Vيــر
�
jَــْىٍء َقـــد

� َونََ�َ َعبَْدُه، َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدُه.



4. Şavt: “Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbimiz! Bize gözümüzü ayd›nlatacak eşler ve
nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder k›l.

Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde
bize ç›k›ş yolu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz
gerçekten sana yöneldik.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O,
vadini yerine getirmiştir. Kuluna yard›m etmiştir.
Tek baş›na düşmanlar› hezimete uğratm›şt›r.”

60 61

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
� َة َاْع5ٍُ اتِنَـا ُقرَّ يَّ اْحلَْمُد. َربَّنَـا َهْب لَنَـا ِمْن َاْزَواِجنَـا َوُذّرِ
ـ5َ ِاَمـاًمـا. َربَّنَـا\ ا�تِنَــا ِمـْن لَـُدنْـَك رlََْـًة�

�
َواْجَعْلنَــا ِلْلُمتَّق

� نْيَا ــِذِه الدُّ ِ̀ ه� َوَهيِّـْئ لَنَا ِمْن َاْمـرِنَا رjََـًدا. َواْكتُْب لَنَا 
� ِ̀ اْال�ِخَرِة ِانَّا ُهْدنَـا\ ِالَيَْك. َحَسنًَة َو

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا\
ِ̀ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� نْيَـا َحَسنَـًة و ِ̀ الـدُّ ا�تِنَا 
يـَك لَــُه، لَـُه املُْلـُك�

�
اِر. َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحـَدُه َال َ@ النـَّ

� يـُت بِيَـِدِه اْخلَـْ$ُ َوُهـَو َعـ?� ُكـّلِ
�
ــى وُيم

�
َولَـُه اْحلَْمـُد ُ�ْي

� . َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحـــَدُه، َانَْجــَز َوْعــَدُه، Vيــر
�
jَــْىٍء َقـــد

� َونََ�َ َعبَْدُه، َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدُه.



5. Şavt:

62 63

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ

� اْحلَْمُد.
� َربَّنَا اBِْْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِانَّ َعَذاَ�َا َكاَن َغَراًما.

� يَن.
�
َانَْت َوِليُّنَا َفاْغفِْر لَنَا َوارlَْْنَا َوَانَْت َخْ$ُ الَْغافِر

يَماِن َوَال� يَن َسبَُقونَـا بِاْإلِ
�
َربَّنَا اْغفِْر لَنَـا َوِِإلْخَوانِنَا الَّـذ

� Vيـَن ا�َمنُــوا َربَّنَـا ِانَّـَك َرُؤف
�
ــذ ِ̀ ُقُلـوبِنَــا ِغـالًّ ِللَّ َجتَْعـْل 

� . Vيم
�
رَح

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا\
ِ̀ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� نْيَـا َحَسنَـًة و ِ̀ الـدُّ ا�تِنَا 

� النَّاِر.
ـى َوبَيْنَـَك�

�
يَمـا بَيْن

�
ـَ$ًة ف

�
ُهــمَّ ِانَّ لَـَك َعـَ?َّ ُحُقـوًقــا َكث َاللّ�

ُهـمَّ َما َكاَن� ـى َوب5ََْ َخْلِقَك َاللّ�
�
يَما بَيْن

�
َ$ًة ف

�
َوُحُقوًقـا َكث

� ّى
�
ْلـُه َعن  َوَما َكـاَن ِخلَْلِقـَك َفتMََمَّ

�
لََك ِمنَْهـا َفـاْغفِـْرُه /

ــى بMَِــَالِلــَك َعــْن َحــَراِمــَك َوبَِطــاَعِتــَك َعــْن�
�
َواْغِنن

� ْن ِسَواَك َيا َواِسَع اْملَْغفَِرِة. َمْعِصيَِتَك َوبَِفْضِلَك َعمَّ
يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�

�
َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . Vير
�
َقد



5. Şavt:

62 63

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ

� اْحلَْمُد.
� َربَّنَا اBِْْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِانَّ َعَذاَ�َا َكاَن َغَراًما.

� يَن.
�
َانَْت َوِليُّنَا َفاْغفِْر لَنَا َوارlَْْنَا َوَانَْت َخْ$ُ الَْغافِر

يَماِن َوَال� يَن َسبَُقونَـا بِاْإلِ
�
َربَّنَا اْغفِْر لَنَـا َوِِإلْخَوانِنَا الَّـذ

� Vيـَن ا�َمنُــوا َربَّنَـا ِانَّـَك َرُؤف
�
ــذ ِ̀ ُقُلـوبِنَــا ِغـالًّ ِللَّ َجتَْعـْل 

� . Vيم
�
رَح

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا\
ِ̀ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� نْيَـا َحَسنَـًة و ِ̀ الـدُّ ا�تِنَا 

� النَّاِر.
ـى َوبَيْنَـَك�

�
يَمـا بَيْن

�
ـَ$ًة ف

�
ُهــمَّ ِانَّ لَـَك َعـَ?َّ ُحُقـوًقــا َكث َاللّ�

ُهـمَّ َما َكاَن� ـى َوب5ََْ َخْلِقَك َاللّ�
�
يَما بَيْن

�
َ$ًة ف

�
َوُحُقوًقـا َكث

� ّى
�
ْلـُه َعن  َوَما َكـاَن ِخلَْلِقـَك َفتMََمَّ

�
لََك ِمنَْهـا َفـاْغفِـْرُه /

ــى بMَِــَالِلــَك َعــْن َحــَراِمــَك َوبَِطــاَعِتــَك َعــْن�
�
َواْغِنن

� ْن ِسَواَك َيا َواِسَع اْملَْغفَِرِة. َمْعِصيَِتَك َوبَِفْضِلَك َعمَّ
يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�

�
َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . Vير
�
َقد



“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azab›n› uzak-
laşt›r, gerçekten onun azab› süreklidir!

Sen bizim velimizsin. Art›k bizi bağ›şla ve bize
ac›. Sen en iyi bağ›şlayans›n.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş
olan kardeşlerimizi bağ›şla. Kalplerimizde, iman
edenlere karş› hiçbir kin b›rakma! Ey Rabbimiz!
Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Allah›m! Sana karş› görevlerimde birçok eksi-
ğim var. Yarat›klar›n›n da üzerimde birçok hakk›
bulunmaktad›r. Allah›m! Sana karş› olan eksiklikle-
rimi bağ›şla. Yarat›klar›na karş› olanlardan da beni
kurtar. Bana helali ver, harama muhtaç olmayay›m.
İbadetinle meşgul et, günaha düşmeyeyim. Lütfunu
ver, başkas›na muhtaç olmayay›m. Ey bağ›şlamas›
bol olan Rabbim! 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd, ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir.”

64 65

Rabbim!

Bizi bağ›şla, merhamet et,

kereminle bizi affet.

Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z›

da sen biliyorsun, onlar› affet.

Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver,

ahirette de iyilik ver.

Bizi cehennem azab›ndan koru.



“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azab›n› uzak-
laşt›r, gerçekten onun azab› süreklidir!

Sen bizim velimizsin. Art›k bizi bağ›şla ve bize
ac›. Sen en iyi bağ›şlayans›n.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş
olan kardeşlerimizi bağ›şla. Kalplerimizde, iman
edenlere karş› hiçbir kin b›rakma! Ey Rabbimiz!
Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Allah›m! Sana karş› görevlerimde birçok eksi-
ğim var. Yarat›klar›n›n da üzerimde birçok hakk›
bulunmaktad›r. Allah›m! Sana karş› olan eksiklikle-
rimi bağ›şla. Yarat›klar›na karş› olanlardan da beni
kurtar. Bana helali ver, harama muhtaç olmayay›m.
İbadetinle meşgul et, günaha düşmeyeyim. Lütfunu
ver, başkas›na muhtaç olmayay›m. Ey bağ›şlamas›
bol olan Rabbim! 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd, ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir.”

64 65

Rabbim!

Bizi bağ›şla, merhamet et,

kereminle bizi affet.

Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z›

da sen biliyorsun, onlar› affet.

Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver,

ahirette de iyilik ver.

Bizi cehennem azab›ndan koru.



6. Şavt:

66 67

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ

� اْحلَْمُد. 
يــُع�

�
ــًة طَيِّبَـــًة ِانَّــَك َسم يَّ  ِمـــْن لَــُدنْـــَك ُذّرِ

�
رَّبِ َهــْب /

� َعا\ِء.  الدُّ
ى َربَّنَـا َوَتَقبَّْل�

�
ت يَّ ل�وِة  َوِمـْن ُذّرِ يـَم الصَّ

�
ى ُمق

�
رَّبِ اْجَعْلن

� ُدَعا\ِء 
ى�

�
ـ5َ َواْجَعْلن

�
ـاِحل ـى بِـالصَّ

�
 ُحْكًمـا َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ َهـْب /

� ِ̀  ِلَســاَن ِصـْدٍق 
�

يــمِ َواْجَعــْل /
�
ـِة النَّع ِمـْن َورَثَــِة َجنـَّ

� يَن. 
�
اْال�ِخر

�5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ُمْسِلًما َوَاْحلِْقن

�
َتَوفَّن

�5َ
�
ى ُمنَْزًال ُمبَارًَكا َوَانَْت َخْ$ُ اْملُنِْزل

�
رَِبّ َانِْزلْن

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا\
ِ̀ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� نْيَـا َحَسنَـًة و ِ̀ الـدُّ ا�تِنَا 

� النَّاِر.
يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�

�
َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . َال ِال�ـــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه، َانَْجــَز َوْعــَدُه، َونَــَ�َ Vيــر
�
َقــد

� َعبَْدُه، َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدُه.



6. Şavt:

66 67

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ

� اْحلَْمُد. 
يــُع�

�
ــًة طَيِّبَـــًة ِانَّــَك َسم يَّ  ِمـــْن لَــُدنْـــَك ُذّرِ

�
رَّبِ َهــْب /

� َعا\ِء.  الدُّ
ى َربَّنَـا َوَتَقبَّْل�

�
ت يَّ ل�وِة  َوِمـْن ُذّرِ يـَم الصَّ

�
ى ُمق

�
رَّبِ اْجَعْلن

� ُدَعا\ِء 
ى�

�
ـ5َ َواْجَعْلن

�
ـاِحل ـى بِـالصَّ

�
 ُحْكًمـا َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ َهـْب /

� ِ̀  ِلَســاَن ِصـْدٍق 
�

يــمِ َواْجَعــْل /
�
ـِة النَّع ِمـْن َورَثَــِة َجنـَّ

� يَن. 
�
اْال�ِخر

�5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ُمْسِلًما َوَاْحلِْقن

�
َتَوفَّن

�5َ
�
ى ُمنَْزًال ُمبَارًَكا َوَانَْت َخْ$ُ اْملُنِْزل

�
رَِبّ َانِْزلْن

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا\
ِ̀ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� نْيَـا َحَسنَـًة و ِ̀ الـدُّ ا�تِنَا 

� النَّاِر.
يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�

�
َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . َال ِال�ـــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه، َانَْجــَز َوْعــَدُه، َونَــَ�َ Vيــر
�
َقــد

� َعبَْدُه، َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدُه.



“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz
sen dualar› işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz
k›lanlardan eyle. Rabbimiz! Duam›z› kabul eyle! 

Ey Rabbim! Bana hikmet bahşet ve beni salihler
aras›na kat. Beni Naîm cennetinin varislerinden ey-
le. Sonra gelenler aras›nda beni doğrulukla an›lan-
lardan eyle. 

Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni sa-
lihlere dahil eyle.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O,
vadini yerine getirmiştir. Kuluna yard›m etmiştir.
Tek baş›na düşmanlar› hezimete uğratm›şt›r.”

68 69

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil

lütfet. Şüphesiz sen dualar›

işitensin. Rabbim! Beni ve 

soyumdan gelecekleri, namaz

k›lanlardan eyle. Rabbimiz!

Duam›z› kabul eyle! 



“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz
sen dualar› işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz
k›lanlardan eyle. Rabbimiz! Duam›z› kabul eyle! 

Ey Rabbim! Bana hikmet bahşet ve beni salihler
aras›na kat. Beni Naîm cennetinin varislerinden ey-
le. Sonra gelenler aras›nda beni doğrulukla an›lan-
lardan eyle. 

Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni sa-
lihlere dahil eyle.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O,
vadini yerine getirmiştir. Kuluna yard›m etmiştir.
Tek baş›na düşmanlar› hezimete uğratm›şt›r.”

68 69

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil

lütfet. Şüphesiz sen dualar›

işitensin. Rabbim! Beni ve 

soyumdan gelecekleri, namaz

k›lanlardan eyle. Rabbimiz!

Duam›z› kabul eyle! 



7. Şavt:

70 71

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن jََعا\ئِـِر اِ] …� بِْسمِ اِ]،  ِانَّ الصَّ
� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�ـَه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ

� اْحلَْمُد.
ينَـا\ َاْوَاْخَطـْأنَـا َربَّنَـا َوَال َحتِْمْل�

�
َربَّنَـا َال ُتـَؤاِخـْذنَـا\ ِاْن نَس

يَن ِمـْن َقبِْلنَا َربَّنَا َوَال�
�
ا َكَما lََْلتَـُه  َعَ? الَّـذ ًBَْعَليْنَـا\ ِا

�  َواْعُف َعنَّا َواْغفِْر لَنَا  َوارlَْْنَا
�
ْلنَا َماَال طَاَقَة لَنَا بِه ُحتَّمِ

� يَن 
�
نَا  َعَ? الَْقْومِ الَْكافِر َانَْت َمْوَالنَا  َفانُْ�ْ

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا\
ِ̀ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� نْيَـا َحَسنَـًة َو ِ̀ الـدُّ ا�تِنَا 

� النَّاِر.
َربَّنَا َالُتِزْغ ُقُلـوبَنَا بَْعَد ِاْذَهـَدْيتَنَا َوَهْب لَنَـا ِمْن لَُدنَْك�

اُب� رlًََْة ِانََّك َانَْت الَْوهَّ

�  َاْمـرِنَا َوثَبِّـْت َاْقَداَمنَا
�

اَفنَا `\ َربَّنَا اْغفِـْر لَنَا ُذنُـوبَنَا َوِاْ�َ
يَن�

�
نَا َعَ? الَْقْومِ الَْكافِر َوانُْ�ْ

يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�
�
َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . Vير
�
َقد



7. Şavt:
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� . Vير
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“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.

Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yan›l›rsak bizi
sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden önceki-
lere yüklediğin gibi ağ›r yük yükleme. Ey Rabbi-
miz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükle-
me! Bizi affet, bizi bağ›şla, bize ac›! Sen bizim
Mevlâm›zs›n. İnkârc› topluma karş› bize yard›m et.

Rabbim! Bizi bağ›şla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onlar› affet. Çünkü sen güç ve kerem sa-
hibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalp-
lerimizi kayd›rma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz
sen çok bağ›şlayans›n.

Rabbimiz! Bizim günahlar›m›z› ve işimizdeki
aş›r›l›klar›m›z› bağ›şla ve (yolunda) ayaklar›m›z›
sağlamlaşt›r. İnkârc› toplumlara karş› bize yard›m
et.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir.”
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Sa’yden Sonra Merve’de “Ey kalpleri evirip çeviren Allah›m! Kalbimi di-
ninde sabit k›l.

Allah›m! Senden, beni rahmetine ulaşt›racak ve
bağ›şlamana vesile olacak şeyleri, her türlü günah-
tan uzak kalmay› ve sonunda Cennete kavuşup Ce-
hennem ateşinden kurtulmay› diliyorum. 

Allah›m! Senden hidayet, takva, iffet ve yeterli-
lik vermeni niyaz ediyorum.

Allah›m! Zikir, şükür ve sana güzelce ibadet hu-
susunda bana yard›m et.

Allah›m! Bana, bildiğim bilmediğim bütün iyi-
likleri vermeni niyaz ediyorum. Bildiğim bilmedi-
ğim bütün kötülüklerden de sana s›ğ›n›yorum. 

Allah›m! Cenneti ve beni cennete ulaşt›racak her
türlü söz ve davran›ş› nasip etmeni niyaz ediyorum.
Cehennemden ve beni ona götürecek her türlü söz
ve davran›ştan da sana s›ğ›n›yorum.”
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� يِنَك،
�
ى َع?� د

�
َب�الُْقُلوِب ثَـبِّْت َقْلب ُهمَّ َيا ُمَقّلِ َاللّ�

ــى َاْســـَألُــَك ُمــوِجبَـــاِت رlََِْتــَك، َوَعــَزائِــَم�
�
ُهــمَّ إِنّ َاللّ�

� ِة، ـَالَمـَة ِمـْن ُكـّلِ ِاثْـمٍ، َوالَْفـْوَز بِـاْجلَنـَّ َمْغفِـَرتِـَك، َوالسَّ
� َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر;

� ى َوالَْعَفاَف َوالِْغن�ى; ى والتَّق� ى َاْسَألَُك اْ�ُد�
�
ُهمَّ إنّ َاللّ�

� ى َع?� ِذْكرَِك َوjُْكرَِك َوُحْسِن ِعبَاَدتَِك;
�
ُهمَّ َاِعنّ َاللّ�

� ـِه َما َعِلْمُت ِمنْـُه َوَما ى َاْسـَألَُك ِمَن اْخلَْ$ِ ُكّلِ
�
ُهمَّ إِنّ َاللّ�

� ِه َمـا َعِلْمُت ِمنْـُه َوَما ِ ُكّلِ ّ َّuَاْعَلْم َوَاُعوُذ بِـَك ِمَن ال ْ~َ
� َ~ْ َاْعَلْم،

َب ِالَيَْهـا ِمْن َقْوٍل َاْو� ـَة َوَما َقرَّ ـنـَّ ـى َاْسَألَُك اْجلَ
�
ُهمَّ إِنّ َاللّ�

َب ِالَيَْها ِمـْن َقْوٍل� اِر َوَما َقـرَّ َعَمـٍل، َوَاُعوُذ بِـَك ِمَن النـَّ
� َاْو َعَمٍل.
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6. ARAFAT
Arafat’a Ç›karken

“Allah›m! Ümidim yaln›zca sensin ve yaln›zca
sana dua ediyorum. Beni umduğum güzel şeylere
ulaşt›r. Günahlar›m› bağ›şla. Sana itaat edenlere lüt-
fettiklerinden bana da ihsan eyle. Şüphesiz ki sen,
her şeye gücü yetensin. 

Allah büyüktür. Hamd s›n›rs›z bir şekilde ona
mahsustur. Sabah akşam, Allah her türlü noksandan
uzakt›r.

“Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Se-
nin hiçbir ortağ›n yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp-
hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk
de senindir. Senin hiçbir ortağ›n yoktur.” 

Mina’dan Arafat’a Hareket Edince

“Allah›m! Yaln›zca sana yöneldim ve yaln›zca
senin r›zan› istiyorum. Günahlar›m› bağ›şla. Hacc›-
m› kabul eyle. Bana merhamet et. Ümidimi boşa ç›-
karma. Şüphesiz sen, her şeye gücü yetensin. 

Allah›m! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Se-
nin hiçbir ortağ›n yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp-
hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk
de senindir. Senin hiçbir ortağ›n yoktur.” 
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� ى َصاِلَح َاَمِ?،
�
ْغن اَك َارُْجو، َولَـَك َاْدُعو، َفبَّلِ ُهمَّ ِايَّ َاللّ�

ـى، َواْمنُْن َعـَ?َّ بَِما َمنَنَْت بِـِه َع?� َاْهِل�
�
 ُذنُوب

�
َواْغفِْر /

� . Vير
�
طَاَعِتَك ِانََّك َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

ـً$ا  َوُسبMَْــاَن اِ] بُْكـَرًة�
�
ـً$ا َواْحلَْمــُد ِ]ِ َكث

�
َاُ] َاْكــdَُ َكب

� يًال 
�

َوَاص
� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ

�
ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال َ@ لَبَّيْـَك َاللّ�

� يَك لََك.
�
اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال َ@

� يـَم َارَْدُت،
�
ْهــُت، َوَوْجَهــَك الَْكــر ُهـمَّ ِالَيْــَك َتــَوجَّ َاللّ�

ى َوَال�
�
ورًا، َوارlَْْن ُdْى َم

�
ى َمْغُفـورًا، َوَحجّ

�
َفـاْجَعْل َذنْب

�  Vير
�
ى ِانََّك َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

�
ُ�َيِّبْن

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا نْيَـا َحَسنَـًة و ِ̀ الـدُّ ُهـمَّ ا�تِنَـا  َاللّ�
� َعَذاَب النَّاِر.

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
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� يَك لََك.
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اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال َ@



6. ARAFAT
Arafat’a Ç›karken

“Allah›m! Ümidim yaln›zca sensin ve yaln›zca
sana dua ediyorum. Beni umduğum güzel şeylere
ulaşt›r. Günahlar›m› bağ›şla. Sana itaat edenlere lüt-
fettiklerinden bana da ihsan eyle. Şüphesiz ki sen,
her şeye gücü yetensin. 

Allah büyüktür. Hamd s›n›rs›z bir şekilde ona
mahsustur. Sabah akşam, Allah her türlü noksandan
uzakt›r.

“Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Se-
nin hiçbir ortağ›n yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp-
hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk
de senindir. Senin hiçbir ortağ›n yoktur.” 

Mina’dan Arafat’a Hareket Edince

“Allah›m! Yaln›zca sana yöneldim ve yaln›zca
senin r›zan› istiyorum. Günahlar›m› bağ›şla. Hacc›-
m› kabul eyle. Bana merhamet et. Ümidimi boşa ç›-
karma. Şüphesiz sen, her şeye gücü yetensin. 

Allah›m! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Se-
nin hiçbir ortağ›n yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp-
hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk
de senindir. Senin hiçbir ortağ›n yoktur.” 
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� ى َصاِلَح َاَمِ?،
�
ْغن اَك َارُْجو، َولَـَك َاْدُعو، َفبَّلِ ُهمَّ ِايَّ َاللّ�

ـى، َواْمنُْن َعـَ?َّ بَِما َمنَنَْت بِـِه َع?� َاْهِل�
�
 ُذنُوب

�
َواْغفِْر /

� . Vير
�
طَاَعِتَك ِانََّك َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

ـً$ا  َوُسبMَْــاَن اِ] بُْكـَرًة�
�
ـً$ا َواْحلَْمــُد ِ]ِ َكث

�
َاُ] َاْكــdَُ َكب

� يًال 
�

َوَاص
� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ

�
ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال َ@ لَبَّيْـَك َاللّ�

� يَك لََك.
�
اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال َ@

� يـَم َارَْدُت،
�
ْهــُت، َوَوْجَهــَك الَْكــر ُهـمَّ ِالَيْــَك َتــَوجَّ َاللّ�

ى َوَال�
�
ورًا، َوارlَْْن ُdْى َم

�
ى َمْغُفـورًا، َوَحجّ

�
َفـاْجَعْل َذنْب

�  Vير
�
ى ِانََّك َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

�
ُ�َيِّبْن

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا نْيَـا َحَسنَـًة و ِ̀ الـدُّ ُهـمَّ ا�تِنَـا  َاللّ�
� َعَذاَب النَّاِر.

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال َ@ لَبَّيْـَك َاللّ�

� يَك لََك.
�
اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال َ@
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� يمِ 
�
�lِْن الرَّح �بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اِ] الرَّ

� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�ـَه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
� اْحلَْمُد.

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال َ@ لَبَّيْـَك َاللّ�

يَك لََك�
�
اْحلَْمَد َوالِنّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال َ@

ُسبMَْـاَن اِ] َواْحلَْمـُد ِ]ِ َوَال ِالـَه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكـdَُ َوَال�
يـمِ. َال ِال�ـَه ِاالَّ اُ]�

�
َة ِاالَّ بِـاِ] الَْعــِ?ِّ الَْعظ َحــْوَل َوَال ُقـوَّ

ـى�
�
يـَك لَــُه، لَــُه الُْمْلـُك َولَــُه اْحلَْمــُد ُ�ْي

�
َوْحــَدُه َال َ@

� . Vير
�
يُت بِيَِدِه اْخلَْ$ُ َوُهَو َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

�
وُيم

يمِ * َمـاِلِك�
�
ِن الـرَّح lْـ� ــ5َ *  َالـرَّ

�
َاْحلَْمـُد ِ]ِ رَّبِ الَْعاَمل

� ـ5ُ *  ِاْهـِدنَـــــا
�
ـاَك نَْستَع ـاَك نَْعبُـُد َوِايَّ يـِن * ِايَّ ّ�

َيـْومِ الـد
يــَن َانَْعْمـَت َعَليِْهـْم�

�
اَط الَّـذ َBِ * يـَم

�
ــَراَط اْملُْستَق الّصِ

�* 5َ
�
ا\لّ َغْ$ِ اْملَْغُضوِب َعَليِْهْم َوَال الضَّ

� يُم 
�
يُع الَْعل

�
م َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا ِانََّك َانَْت السَّ

ـًة ُمْسِلَمًة� ِتنَا\ ُامَّ يَّ َربَّنَـا َواْجَعْلنَا ُمْسِلَمـ5ِْ لََك  َوِمـْن ُذّرِ
اُب� لَـَك َوَارِنَــا َمنَـاِسَكنَــا َوُتـْب َعَليْنَـا ِانَّــَك َانْـَت التَّـوَّ

يُم�
�
الرَّح

َربَّنَا ِانَّنَا ا�َمنَّا َفاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر�
ُســوَل َفـاْكتُبْنَــا َمـَع� ا بَِمــا َانْــَزلْـَت َواتَّبَْعنَــا الـرَّ َربَّنَــا\ ا�َمنـَّ

يَن�
�
اِهد الشَّ

� يَمــاِن َاْن ا�ِمنُـوا
�
ى ِلــْال

�
َربَّنَــا\ ِانَّنَــا َسِمْعنَــا ُمنَـاِدًيــا ُينَــاد

� بَِربُِّكـْم َفا�َمنَّا َربَّنَا َفـاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَـا وََكّفِْر َعنَّا َسيِّـئَا\تِنَا
� َوَتَوفَّنَا َمَع اْألَبَْراِر 

َربَّنَــا َوا�تِنَــا َمــا َوَعــْدَتنَــا َعــ?� رُُسِلــَك َوَال ُ�ْــِزنَــا َيـْوَم�
� يَعاَد .

�
الِْقيَاَمِة ِانََّك َال ُ�ِْلُف اْمل
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� يمِ 
�
�lِْن الرَّح �بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اِ] الرَّ

� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�ـَه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
� اْحلَْمُد.

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال َ@ لَبَّيْـَك َاللّ�

يَك لََك�
�
اْحلَْمَد َوالِنّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال َ@

ُسبMَْـاَن اِ] َواْحلَْمـُد ِ]ِ َوَال ِالـَه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكـdَُ َوَال�
يـمِ. َال ِال�ـَه ِاالَّ اُ]�

�
َة ِاالَّ بِـاِ] الَْعــِ?ِّ الَْعظ َحــْوَل َوَال ُقـوَّ

ـى�
�
يـَك لَــُه، لَــُه الُْمْلـُك َولَــُه اْحلَْمــُد ُ�ْي

�
َوْحــَدُه َال َ@

� . Vير
�
يُت بِيَِدِه اْخلَْ$ُ َوُهَو َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

�
وُيم

يمِ * َمـاِلِك�
�
ِن الـرَّح lْـ� ــ5َ *  َالـرَّ

�
َاْحلَْمـُد ِ]ِ رَّبِ الَْعاَمل

� ـ5ُ *  ِاْهـِدنَـــــا
�
ـاَك نَْستَع ـاَك نَْعبُـُد َوِايَّ يـِن * ِايَّ ّ�

َيـْومِ الـد
يــَن َانَْعْمـَت َعَليِْهـْم�

�
اَط الَّـذ َBِ * يـَم

�
ــَراَط اْملُْستَق الّصِ

�* 5َ
�
ا\لّ َغْ$ِ اْملَْغُضوِب َعَليِْهْم َوَال الضَّ

� يُم 
�
يُع الَْعل

�
م َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا ِانََّك َانَْت السَّ

ـًة ُمْسِلَمًة� ِتنَا\ ُامَّ يَّ َربَّنَـا َواْجَعْلنَا ُمْسِلَمـ5ِْ لََك  َوِمـْن ُذّرِ
اُب� لَـَك َوَارِنَــا َمنَـاِسَكنَــا َوُتـْب َعَليْنَـا ِانَّــَك َانْـَت التَّـوَّ

يُم�
�
الرَّح

َربَّنَا ِانَّنَا ا�َمنَّا َفاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر�
ُســوَل َفـاْكتُبْنَــا َمـَع� ا بَِمــا َانْــَزلْـَت َواتَّبَْعنَــا الـرَّ َربَّنَــا\ ا�َمنـَّ

يَن�
�
اِهد الشَّ

� يَمــاِن َاْن ا�ِمنُـوا
�
ى ِلــْال

�
َربَّنَــا\ ِانَّنَــا َسِمْعنَــا ُمنَـاِدًيــا ُينَــاد

� بَِربُِّكـْم َفا�َمنَّا َربَّنَا َفـاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَـا وََكّفِْر َعنَّا َسيِّـئَا\تِنَا
� َوَتَوفَّنَا َمَع اْألَبَْراِر 

َربَّنَــا َوا�تِنَــا َمــا َوَعــْدَتنَــا َعــ?� رُُسِلــَك َوَال ُ�ْــِزنَــا َيـْوَم�
� يَعاَد .

�
الِْقيَاَمِة ِانََّك َال ُ�ِْلُف اْمل
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ينَا\ َاْوَاْخَطـْأنَا. �َربَّنَـا َوَال َحتِْمْل�
�

َربَّنَـا َال ُتَؤاِخـْذنَـا\ ِاْن نَس
� يَن ِمْن َقبِْلنَا

�
ا َكَما lََْلتَُه  َعَ? الَّذ ًBَْعَليْنَا\ ِا

ا َواْغفِْر�  َواْعـُف َعنـَّ
�
ْلنَـا َمـاَال طَـاَقَة لَنَـا بِـه �َربَّنَـا َوَال ُحتَّمِ

يَن�
�
نَا َعَ? الَْقْومِ الَْكافِر لَنَا َوارlَْْنَا َانَْت َمْوَالنَا َفانُْ�ْ

َربَّنَا َال ُتِزْغ ُقُلوبَنَا بَْعَد ِاْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدنَْك�
� اُب  رlًََْة ِانََّك َانَْت الَْوهَّ

�  َاْمـرِنَا َوثَبِّـْت َاْقَداَمنَا
�

اَفنَا ` َربَّنَا اْغفِـْر لَنَا ُذنُـوبَنَا َوِاْ�َ
� يَن.

�
نَا َعَ? الَْقْومِ الَْكافِر َوانُْ�ْ

يَن َكَفـُروا َواْغفِْر لَنَـا َربَّنَا ِانََّك�
�
َربَّنَـا َال َجتَْعْلنَا فِتْنَـًة ِللَّذ

� يُم 
�
يُز اْحلَـك

�
َانَْت الَْعز

نَا بَِرlَِْتَك ِمَن� 5َ َونَّجِ
�
َربَّنَا َال َجتَْعْلنَا فِتْنًَة ِلْلَقـْومِ الظَّاِمل

� يَن .
�
الَْقْومِ الَْكافِر

� َربَّنَـا ظََلْمنَـا\ َانْـُفَسنَا َوِاْن َ~ْ َتْغفِـْر لَنَـا َوَتْرlَْنَـا لَـنَـُكـونَنَّ
� يَن 

�
ِمَن اْخلَاِ�

�  5َ
�
lِا َربَّنَا\ ا�َمنَّا َفاْغفِْر لَنَا َوارlَْْنَا َوَانَْت َخْ$ُ الرَّ

�  $ُ
�

ْلنَا َوِالَيَْك َانَبْنَا َوِالَيَْك اْملَص َربَّنَا َعَليَْك َتوَكَّ
� Vير

�
َربَّنَا\ َاْمتِْم لَنَا نُورَنَا َواْغفِْر لَنَا ِانََّك َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

� ى 
�
 َاْمر

�
ْر /\ ى   َوَيّسِ

�
 َصْدر

�
رَّبِ اْ@َْح /

�
�

ى  َفاْغفِْر /
�

ى ظََلْمُت نَْفس
�
رَّبِ ِانّ

�5َ
�
ى ُكنُْت ِمَن الظَّاِمل

�
َال ِال�َه ِاالَّ َانَْت ُسبMَْانََك ِانّ

�  5َ
�
lِا رَّبِ اْغفِْر َوارَْحْم  َوَانَْت َخْ$ُ الرَّ

�5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ِعْلًما  َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ ِزْدن

يــُع�
�
ــًة طَيِّبَــًة  ِانَّــَك َسم يَّ  ِمـــْن لَــُدنْــَك ُذّرِ

�
رَّبِ َهــْب /

َعا\ِء� الدُّ
ـى َربَّنَا َوَتَقبَّْل�

�
ت يَّ ـوِة  َوِمْن ُذّرِ ل� يَم الصَّ

�
ـى ُمق

�
رَّبِ اْجَعْلن

� ُدَعا\ِء 
� َة َاْع5ٍُ َواْجَعْلنَا اتِنَا ُقرَّ يَّ َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن َاْزَواِجنَا َوُذّرِ

� 5َ ِاَماًما
�
ِلْلُمتَّق
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ينَا\ َاْوَاْخَطـْأنَا. �َربَّنَـا َوَال َحتِْمْل�
�

َربَّنَـا َال ُتَؤاِخـْذنَـا\ ِاْن نَس
� يَن ِمْن َقبِْلنَا

�
ا َكَما lََْلتَُه  َعَ? الَّذ ًBَْعَليْنَا\ ِا

ا َواْغفِْر�  َواْعـُف َعنـَّ
�
ْلنَـا َمـاَال طَـاَقَة لَنَـا بِـه �َربَّنَـا َوَال ُحتَّمِ

يَن�
�
نَا َعَ? الَْقْومِ الَْكافِر لَنَا َوارlَْْنَا َانَْت َمْوَالنَا َفانُْ�ْ

َربَّنَا َال ُتِزْغ ُقُلوبَنَا بَْعَد ِاْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدنَْك�
� اُب  رlًََْة ِانََّك َانَْت الَْوهَّ

�  َاْمـرِنَا َوثَبِّـْت َاْقَداَمنَا
�

اَفنَا ` َربَّنَا اْغفِـْر لَنَا ُذنُـوبَنَا َوِاْ�َ
� يَن.

�
نَا َعَ? الَْقْومِ الَْكافِر َوانُْ�ْ

يَن َكَفـُروا َواْغفِْر لَنَـا َربَّنَا ِانََّك�
�
َربَّنَـا َال َجتَْعْلنَا فِتْنَـًة ِللَّذ

� يُم 
�
يُز اْحلَـك

�
َانَْت الَْعز

نَا بَِرlَِْتَك ِمَن� 5َ َونَّجِ
�
َربَّنَا َال َجتَْعْلنَا فِتْنًَة ِلْلَقـْومِ الظَّاِمل

� يَن .
�
الَْقْومِ الَْكافِر

� َربَّنَـا ظََلْمنَـا\ َانْـُفَسنَا َوِاْن َ~ْ َتْغفِـْر لَنَـا َوَتْرlَْنَـا لَـنَـُكـونَنَّ
� يَن 

�
ِمَن اْخلَاِ�

�  5َ
�
lِا َربَّنَا\ ا�َمنَّا َفاْغفِْر لَنَا َوارlَْْنَا َوَانَْت َخْ$ُ الرَّ

�  $ُ
�

ْلنَا َوِالَيَْك َانَبْنَا َوِالَيَْك اْملَص َربَّنَا َعَليَْك َتوَكَّ
� Vير

�
َربَّنَا\ َاْمتِْم لَنَا نُورَنَا َواْغفِْر لَنَا ِانََّك َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

� ى 
�
 َاْمر

�
ْر /\ ى   َوَيّسِ

�
 َصْدر

�
رَّبِ اْ@َْح /

�
�

ى  َفاْغفِْر /
�

ى ظََلْمُت نَْفس
�
رَّبِ ِانّ

�5َ
�
ى ُكنُْت ِمَن الظَّاِمل

�
َال ِال�َه ِاالَّ َانَْت ُسبMَْانََك ِانّ

�  5َ
�
lِا رَّبِ اْغفِْر َوارَْحْم  َوَانَْت َخْ$ُ الرَّ

�5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ِعْلًما  َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ ِزْدن

يــُع�
�
ــًة طَيِّبَــًة  ِانَّــَك َسم يَّ  ِمـــْن لَــُدنْــَك ُذّرِ

�
رَّبِ َهــْب /

َعا\ِء� الدُّ
ـى َربَّنَا َوَتَقبَّْل�

�
ت يَّ ـوِة  َوِمْن ُذّرِ ل� يَم الصَّ

�
ـى ُمق

�
رَّبِ اْجَعْلن

� ُدَعا\ِء 
� َة َاْع5ٍُ َواْجَعْلنَا اتِنَا ُقرَّ يَّ َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن َاْزَواِجنَا َوُذّرِ

� 5َ ِاَماًما
�
ِلْلُمتَّق
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�  5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
 ُحْكًما  َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ َهْب /

�  5َ
�
ى ُمنَْزًال ُمبَارًَكا َوَانَْت َخْ$ُ الُْمنِْزل

�
رَّبِ َانِْزلْن

�5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ُمْسِلًما َوَاْحلِْقن

�
َتَوفَّن

� َربَّنَا\ ا�تِنَا ِمْن لَُدنَْك رlًََْة َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن َاْمرِنَا رjًََدا
� ا ِ̀ اْال�ِخــَرِة ِانـَّ نْيَــا َحَسنَــًة َو ـــِذِه الــدُّ ِ̀ ه� َواْكتُــْب لَنَــا 

ُهْدنَـا\ ِالَيَْك�
� .5َ

�
ا َوَتَوفَّنَا ُمْسِلم ًdَْربَّنَا\ َاْفرِْغ َعَليْنَا َص

نَـا َعـَ?� ا َوثَبِّـْت َاْقــَداَمنَـا َوانْـُ�ْ ًdَْربَّنَــا\ َاْفـرِْغ َعَليْنَـا َصـ
يَن�

�
الَْقْومِ الَْكافِر

� 5ِ َوَاُعوُذ بَِك رَّبِ
�
يَـاط َزاِت الشَّ رَّبِ َاُعوُذ بِـَك ِمْن َ�َ

� وِن  َاْن َ�ُْ�ُ
�  5َ

�
ً$ا ِلْلُمْجرِم

�
رَّبِ بَِما\ َانَْعْمَت َعَ?َّ َفَلْن َاُكوَن ظَه
�  5َ

�
ِ̀ الَْقْومِ الظَّاِمل ى 

�
رَّبِ َفَال َجتَْعْلن

يَن�
�
ى َعَ? الَْقْومِ اْملُْفِسد

�
ن رَّبِ انُْ�ْ

يـَن�
�
ـذ َربَّنَـا َوِسْعـَت ُكـلَّ jَـْىٍء رlََْـًة َوِعْلًمـا َفـاْغفِـْر ِللَّ

� يـمِ ، َربَّنَـا
�
Mَيَلـَك َوقِـِهـْم َعـَذاَب اْجل

�
َتـابُـوا َواتَّبَُعـوا َسب

ـى َوَعـْدَ�ُـْم َوَمـْن َصَلَح�
�
اِت َعـْدٍن ِنالَّت َوَاْدِخْلُهـْم َجنـَّ

يُز�
�
ـاِ�ِـْم ِانَّـَك َانْـَت الَْعـز يَّ ِمـْن ا�بَـا\ئِِهـْم َوَاْزَواِجِهـْم َوُذّرِ

يِّئَـاِت َيـْوَمِئٍذ� يِّئَاِت َوَمـْن َتـِق السَّ يـُم. َوقِـِهـُم السَّ
�
اْحلَـك

� َفَقْد رlَِْتَُه 
� ــى َانَْعْمـَت َعـَ?َّ

�
ــى َاْن َاjُْكـَر  نِْعَمتَـَك الَّت

�
رَّبِ َاْوِزْعن\

ى�
�
يـُه  َوَاْدِخْلن َوَعـ?� َواِلـَدىَّ  َوَاْن َاْعَمَل َصـاِحلًـا  َتْرض�

� . 5َ
�
اِحل ِ̀ ِعبَاِدَك الصَّ بَِرlَِْتَك  

�
�

ـــً$ا. َربَّنَــا اْغفِــْر /
�
ــى َصغ

�
رَّبِ ارlَُْْهَمـــا َكَمــا َربَّيَـــان

� 5َ  َيْوَم َيُقوُم اْحلَِساُب 
�
َوِلَواِلَدىَّ  َوِلْلُمْؤِمن

ـــا َكــاَن� ــَم ِانَّ َعـــَذاَ�َ ــا َعــَذاَب َجَهنـَّ َربَّنَـــا اBِْْف َعنـَّ
� َغَراًما.

� يَن.
�
َانَْت َوِليُّنَا َفاْغفِْر لَنَا َوارlَْْنَا َوَانَْت َخْ$ُ الَْغافِر
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�  5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
 ُحْكًما  َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ َهْب /

�  5َ
�
ى ُمنَْزًال ُمبَارًَكا َوَانَْت َخْ$ُ الُْمنِْزل

�
رَّبِ َانِْزلْن

�5َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ُمْسِلًما َوَاْحلِْقن

�
َتَوفَّن

� َربَّنَا\ ا�تِنَا ِمْن لَُدنَْك رlًََْة َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن َاْمرِنَا رjًََدا
� ا ِ̀ اْال�ِخــَرِة ِانـَّ نْيَــا َحَسنَــًة َو ـــِذِه الــدُّ ِ̀ ه� َواْكتُــْب لَنَــا 

ُهْدنَـا\ ِالَيَْك�
� .5َ

�
ا َوَتَوفَّنَا ُمْسِلم ًdَْربَّنَا\ َاْفرِْغ َعَليْنَا َص

نَـا َعـَ?� ا َوثَبِّـْت َاْقــَداَمنَـا َوانْـُ�ْ ًdَْربَّنَــا\ َاْفـرِْغ َعَليْنَـا َصـ
يَن�

�
الَْقْومِ الَْكافِر

� 5ِ َوَاُعوُذ بَِك رَّبِ
�
يَـاط َزاِت الشَّ رَّبِ َاُعوُذ بِـَك ِمْن َ�َ

� وِن  َاْن َ�ُْ�ُ
�  5َ

�
ً$ا ِلْلُمْجرِم

�
رَّبِ بَِما\ َانَْعْمَت َعَ?َّ َفَلْن َاُكوَن ظَه
�  5َ

�
ِ̀ الَْقْومِ الظَّاِمل ى 

�
رَّبِ َفَال َجتَْعْلن

يَن�
�
ى َعَ? الَْقْومِ اْملُْفِسد

�
ن رَّبِ انُْ�ْ

يـَن�
�
ـذ َربَّنَـا َوِسْعـَت ُكـلَّ jَـْىٍء رlََْـًة َوِعْلًمـا َفـاْغفِـْر ِللَّ

� يـمِ ، َربَّنَـا
�
Mَيَلـَك َوقِـِهـْم َعـَذاَب اْجل

�
َتـابُـوا َواتَّبَُعـوا َسب

ـى َوَعـْدَ�ُـْم َوَمـْن َصَلَح�
�
اِت َعـْدٍن ِنالَّت َوَاْدِخْلُهـْم َجنـَّ

يُز�
�
ـاِ�ِـْم ِانَّـَك َانْـَت الَْعـز يَّ ِمـْن ا�بَـا\ئِِهـْم َوَاْزَواِجِهـْم َوُذّرِ

يِّئَـاِت َيـْوَمِئٍذ� يِّئَاِت َوَمـْن َتـِق السَّ يـُم. َوقِـِهـُم السَّ
�
اْحلَـك

� َفَقْد رlَِْتَُه 
� ــى َانَْعْمـَت َعـَ?َّ

�
ــى َاْن َاjُْكـَر  نِْعَمتَـَك الَّت

�
رَّبِ َاْوِزْعن\

ى�
�
يـُه  َوَاْدِخْلن َوَعـ?� َواِلـَدىَّ  َوَاْن َاْعَمَل َصـاِحلًـا  َتْرض�

� . 5َ
�
اِحل ِ̀ ِعبَاِدَك الصَّ بَِرlَِْتَك  

�
�

ـــً$ا. َربَّنَــا اْغفِــْر /
�
ــى َصغ

�
رَّبِ ارlَُْْهَمـــا َكَمــا َربَّيَـــان

� 5َ  َيْوَم َيُقوُم اْحلَِساُب 
�
َوِلَواِلَدىَّ  َوِلْلُمْؤِمن

ـــا َكــاَن� ــَم ِانَّ َعـــَذاَ�َ ــا َعــَذاَب َجَهنـَّ َربَّنَـــا اBِْْف َعنـَّ
� َغَراًما.

� يَن.
�
َانَْت َوِليُّنَا َفاْغفِْر لَنَا َوارlَْْنَا َوَانَْت َخْ$ُ الَْغافِر
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يَماِن َوَال�
�
يـَن َسبَُقونَـا بِاْال

�
َربَّنَـا اْغفِْر لَنَـا َوِالِْخَوانِنَـا الَّذ

� Vيـَن ا�َمنُــوا َربَّنَـا ِانَّـَك َرُؤف
�
ــذ  ُقُلـوبِنَــا ِغـالًّ ِللَّ

�
َجتَْعـْل `

� . Vيم
�
رَح

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
� َعَذاَب النَّاِر.

� يِنَك.
�
ى َع?� د

�
َيا ُمَقِلَّب الُْقُلوِب ثَبِّْت َقْلب

َك َوُحبَّ َمـْن ُ�ِبَُّك َوُحـبَّ َعَمٍل� ُهـمَّ َاْسَألُـَك ُحبـَّ َاللّ�
� ى ِا/� ُحبَِّك.

�
بُن ُيَقِرّ

� ْه ِالَيْنَا  ُقُلوبِنَـا وََكِرّ
�

يَماَن َوَزّيِنْـُه `
�
ُهـمَّ َحبِّْب ِالَيْنَـا اْال َاللّ�

يَن. �
�
اjِد الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن َوَاْجَعْلنَا ِمَن الرَّ

ـى َوَانَـا َعبُْدَك�
�
ّـى َالِال�ـَه ِاالَّ َانْـَت َخَلْقتَن

�
ُهـمَّ َانْـَت َرب َاللّ�

َوَانَا َعـ?� َعْهِدَك َوَوْعـِدَك َمااْستََطْعـُت َاُعوُذ بِـَك ِمْن�
ى�

�
ِ َمـا َصنَْعـُت َابُـوُء لَـَك بِِنْعَمِتَك َوَابُـوُء لَـَك بِـَذنْب ّ@َ

� نُوَب ِاالَّ َانَْت.  َفِانَُّه َال َيْغفُِر الذُّ
�

َفاْغفِْر /

� ـِه َعـاِجِلِه َوا�ِجِلـِه َما ـى َاْسَألُـَك ِمـَن اْخلَْ$ِ ُكِلّ
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

ـِه� ِ ُكّلِ ّ َّuَعِلْمـُت ِمنْــُه َوَمـا َ~ْ َاْعَلـْم َوَاُعـوُذ بِــَك ِمـَن الـ
َعاِجِلـِه َوا�ِجِلـِه َما َعِلْمـُت ِمنْـُه َوَما َ~ْ َاْعَلـْم َوَاْسـَألَُك�
َب ِالَيَْهـا ِمـْن َقـْوٍل َاْو َعَمـٍل َوَاُعـوُذ بِـَك� َة َوَمـا َقـرَّ اْجلَنـَّ
َب ِالَيَْها ِمـْن َقْوٍل َاْو َعَمـٍل َوَاْسَألَُك� اِر َوَما َقـرَّ ِمَن النـَّ
ـدV َوَاُعـوُذ بِـَك� َخـْ$َ َمـا َسـَألَـَك َعبْـُدَك َورَُسـولُـَك kَُمَّ
� دV َص?َّ ِ َما اْستََعـاَذ ِمنُْه َعبْـُدَك َورَُسولُـَك kَُمَّ ِمـْن َ@ّ

� َم . اُ] َعَليِْه َوَسلَّ
ى ِألَْحَسـِن اْألَْعَماِل َوَاْحَسـِن اْألَْخَالِق�

�
ُهـمَّ اْهـِدن َاللّ�

ـى َسيِّـَئ اْألَْعَماِل َو�
�
ى ِألَْحَسِنَها ِاالَّ َانْـَت َوقِن

�
َال Yَْـد

� ى َسيِّئََها ِاالَّ َانَْت .
�
َسيَِّئ اْألَْخَالِق َال َيق

ى بMََِالِلـَك َعْن َحَراِمَك، َوبَِطاَعِتَك َعْن�
�
ُهمَّ اْغِنن َاللّ�

� ْن ِسَواَك.  َمْعِصيَـِتَك، َوبَِفْضِلَك َعمَّ
� اَرْيِن، ِ̀ الدَّ ـى 

�
 َمْغفَِرًة ُتْصِلْح ِ�َـا jَْأن

�
ُهمَّ اْغفِـْر / َاللّ�
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يَماِن َوَال�
�
يـَن َسبَُقونَـا بِاْال

�
َربَّنَـا اْغفِْر لَنَـا َوِالِْخَوانِنَـا الَّذ

� Vيـَن ا�َمنُــوا َربَّنَـا ِانَّـَك َرُؤف
�
ــذ  ُقُلـوبِنَــا ِغـالًّ ِللَّ

�
َجتَْعـْل `

� . Vيم
�
رَح

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
� َعَذاَب النَّاِر.

� يِنَك.
�
ى َع?� د

�
َيا ُمَقِلَّب الُْقُلوِب ثَبِّْت َقْلب

َك َوُحبَّ َمـْن ُ�ِبَُّك َوُحـبَّ َعَمٍل� ُهـمَّ َاْسَألُـَك ُحبـَّ َاللّ�
� ى ِا/� ُحبَِّك.

�
بُن ُيَقِرّ

� ْه ِالَيْنَا  ُقُلوبِنَـا وََكِرّ
�

يَماَن َوَزّيِنْـُه `
�
ُهـمَّ َحبِّْب ِالَيْنَـا اْال َاللّ�

يَن. �
�
اjِد الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن َوَاْجَعْلنَا ِمَن الرَّ

ـى َوَانَـا َعبُْدَك�
�
ّـى َالِال�ـَه ِاالَّ َانْـَت َخَلْقتَن

�
ُهـمَّ َانْـَت َرب َاللّ�

َوَانَا َعـ?� َعْهِدَك َوَوْعـِدَك َمااْستََطْعـُت َاُعوُذ بِـَك ِمْن�
ى�

�
ِ َمـا َصنَْعـُت َابُـوُء لَـَك بِِنْعَمِتَك َوَابُـوُء لَـَك بِـَذنْب ّ@َ

� نُوَب ِاالَّ َانَْت.  َفِانَُّه َال َيْغفُِر الذُّ
�

َفاْغفِْر /

� ـِه َعـاِجِلِه َوا�ِجِلـِه َما ـى َاْسَألُـَك ِمـَن اْخلَْ$ِ ُكِلّ
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

ـِه� ِ ُكّلِ ّ َّuَعِلْمـُت ِمنْــُه َوَمـا َ~ْ َاْعَلـْم َوَاُعـوُذ بِــَك ِمـَن الـ
َعاِجِلـِه َوا�ِجِلـِه َما َعِلْمـُت ِمنْـُه َوَما َ~ْ َاْعَلـْم َوَاْسـَألَُك�
َب ِالَيَْهـا ِمـْن َقـْوٍل َاْو َعَمـٍل َوَاُعـوُذ بِـَك� َة َوَمـا َقـرَّ اْجلَنـَّ
َب ِالَيَْها ِمـْن َقْوٍل َاْو َعَمـٍل َوَاْسَألَُك� اِر َوَما َقـرَّ ِمَن النـَّ
ـدV َوَاُعـوُذ بِـَك� َخـْ$َ َمـا َسـَألَـَك َعبْـُدَك َورَُسـولُـَك kَُمَّ
� دV َص?َّ ِ َما اْستََعـاَذ ِمنُْه َعبْـُدَك َورَُسولُـَك kَُمَّ ِمـْن َ@ّ

� َم . اُ] َعَليِْه َوَسلَّ
ى ِألَْحَسـِن اْألَْعَماِل َوَاْحَسـِن اْألَْخَالِق�

�
ُهـمَّ اْهـِدن َاللّ�

ـى َسيِّـَئ اْألَْعَماِل َو�
�
ى ِألَْحَسِنَها ِاالَّ َانْـَت َوقِن

�
َال Yَْـد

� ى َسيِّئََها ِاالَّ َانَْت .
�
َسيَِّئ اْألَْخَالِق َال َيق

ى بMََِالِلـَك َعْن َحَراِمَك، َوبَِطاَعِتَك َعْن�
�
ُهمَّ اْغِنن َاللّ�

� ْن ِسَواَك.  َمْعِصيَـِتَك، َوبَِفْضِلَك َعمَّ
� اَرْيِن، ِ̀ الدَّ ـى 

�
 َمْغفَِرًة ُتْصِلْح ِ�َـا jَْأن

�
ُهمَّ اْغفِـْر / َاللّ�
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اَرْيِن، َوُتْب َعـَ?َّ َتْوبًَة� ِ̀ الـدَّ ى رlََْـًة َاْسَعُد ِ�َا 
�
َوارlَْْن

يُغ�
�
ْسِتَقـاَمَة َال َاز ى اْالِ

�
نَُصوًحـا َال َانُْكثَُها َابًَدا، َوَألْـِزْمن

� َعنَْها َابًَدا.
ُهمَّ َاْسـَألُـَك ِعْلًما نَـافًِعـا َوِرْزًقا َواِسًعـا َوjَِفـاًء ِمْن� َاللّ�
ـى�

�
ين

�
 د

�
ُهــمَّ َاْســَألُــَك الَْعْفــَو َوالَْعــافِيَــَة ` ُكــّلِ َداٍء. َاللّ�

� .
�

 َوَما/
�

َوُدنْيَاَى َوَاْه?
� ى َوالَْعَفاَف َوالِْغن�ى . ى َوالتُّق� ى َاْسَألَُك اْ�ُد�

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

� � يًما َوِلَسانًا َصاِدًقا
�
ى َاْسَألَُك َقْلبًا َسل

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

ـَة َواْألََمانَـَة َوُحْسَن� َة َوالِْعفَّ َّM ـى َاْسَألُـَك الّصِ
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

� اْخلُُلِق َوالّرَِضا بِالَْقَدِر .
� ى َاْسَألَُك الطَّيِّبَاِت َوَتْرَك الْـُمنْـَكَراِت َوُحبَّ

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

� ى. 
�
 َوَتْرlََن

�
5ِ َوَاْن َتتُوَب َعَ?َّ َوَتْغفَِر /

�
اْملََساك

ى َاُعـوُذ بَِك ِمـْن ِعْلمٍ َال َينَْفـُع َوَمْن َقْلٍب َال�
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

� َ�َْشُع َوِمْن نَْفٍس َال َتْشبَُع َوِمْن ُدَعاٍء َال ُيْسَمُع.

ـْرِك� ــى َاُعـوُذ بِـَك ِمــَن اْخلِيَـانَــِة َوالُْكْفـِر َوالّشِ
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

َيـــــاِء َوُســــوِء� ْمَعـــــِة َوالـــــّرِ َقـــــاِق َوالنَِّفــــاِق َوالسُّ َوالّشِ
� اْألَْخَالِق.

ـى َاُعـوُذ بِـَك ِمَن اْ�َـّمِ َواْحلَـَزِن  َوِمـَن الَْعْجِز�
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

لَّـِة� َوالَْكَسـِل َواْجلُبْـِن َوالْبُْخـِل َوالَْقْسـَوِة َوالَْغْفَلـِة َوالـّذِ
َواْملَْسَكنَِة�

� ى َاُعوُذ بَِك ِمْن َاْن َاظِْلَم َاْو ُاظَْلَم .
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

اِر� ثْــمِ َوِمـْن َعـَذاِب النـَّ ـى َاُعــوُذ بِـَك ِمـَن اْإلِ
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

َوِمْن َعَذاِب الَْقdِْ َوِمْن فِتْنَِة الِْغن�ى َوفِتْنَِة الَْفْقِر�
� َقاِء، ى َاُعوُذ بَِك ِمْن َجْهِد الْبََالِء، َوَدرِْك الشَّ

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

� َوُسوِء الَْقَضاِء، َوjََماَتِة اْألَْعَداِء .
ِل� ــى َاُعـــوُذ بِـــَك ِمـــْن َزَواِل نِْعَمِتـــَك َوَحتَــوُّ

�
ُهـــمَّ ِانّ َاللّ�

� يِع َسَخِطَك .
�
Rََعافِيَــِتَك َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك َو

� ى َاُعوُذ بَِك ِمَن اْملَـْأثَمِ َواْملَْغَرمِ .
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�
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اَرْيِن، َوُتْب َعـَ?َّ َتْوبًَة� ِ̀ الـدَّ ى رlََْـًة َاْسَعُد ِ�َا 
�
َوارlَْْن

يُغ�
�
ْسِتَقـاَمَة َال َاز ى اْالِ

�
نَُصوًحـا َال َانُْكثَُها َابًَدا، َوَألْـِزْمن

� َعنَْها َابًَدا.
ُهمَّ َاْسـَألُـَك ِعْلًما نَـافًِعـا َوِرْزًقا َواِسًعـا َوjَِفـاًء ِمْن� َاللّ�
ـى�

�
ين

�
 د

�
ُهــمَّ َاْســَألُــَك الَْعْفــَو َوالَْعــافِيَــَة ` ُكــّلِ َداٍء. َاللّ�

� .
�

 َوَما/
�

َوُدنْيَاَى َوَاْه?
� ى َوالَْعَفاَف َوالِْغن�ى . ى َوالتُّق� ى َاْسَألَُك اْ�ُد�

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

� � يًما َوِلَسانًا َصاِدًقا
�
ى َاْسَألَُك َقْلبًا َسل

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

ـَة َواْألََمانَـَة َوُحْسَن� َة َوالِْعفَّ َّM ـى َاْسَألُـَك الّصِ
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

� اْخلُُلِق َوالّرَِضا بِالَْقَدِر .
� ى َاْسَألَُك الطَّيِّبَاِت َوَتْرَك الْـُمنْـَكَراِت َوُحبَّ

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

� ى. 
�
 َوَتْرlََن

�
5ِ َوَاْن َتتُوَب َعَ?َّ َوَتْغفَِر /

�
اْملََساك

ى َاُعـوُذ بَِك ِمـْن ِعْلمٍ َال َينَْفـُع َوَمْن َقْلٍب َال�
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

� َ�َْشُع َوِمْن نَْفٍس َال َتْشبَُع َوِمْن ُدَعاٍء َال ُيْسَمُع.

ـْرِك� ــى َاُعـوُذ بِـَك ِمــَن اْخلِيَـانَــِة َوالُْكْفـِر َوالّشِ
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

َيـــــاِء َوُســــوِء� ْمَعـــــِة َوالـــــّرِ َقـــــاِق َوالنَِّفــــاِق َوالسُّ َوالّشِ
� اْألَْخَالِق.

ـى َاُعـوُذ بِـَك ِمَن اْ�َـّمِ َواْحلَـَزِن  َوِمـَن الَْعْجِز�
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

لَّـِة� َوالَْكَسـِل َواْجلُبْـِن َوالْبُْخـِل َوالَْقْسـَوِة َوالَْغْفَلـِة َوالـّذِ
َواْملَْسَكنَِة�

� ى َاُعوُذ بَِك ِمْن َاْن َاظِْلَم َاْو ُاظَْلَم .
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

اِر� ثْــمِ َوِمـْن َعـَذاِب النـَّ ـى َاُعــوُذ بِـَك ِمـَن اْإلِ
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

َوِمْن َعَذاِب الَْقdِْ َوِمْن فِتْنَِة الِْغن�ى َوفِتْنَِة الَْفْقِر�
� َقاِء، ى َاُعوُذ بَِك ِمْن َجْهِد الْبََالِء، َوَدرِْك الشَّ

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

� َوُسوِء الَْقَضاِء، َوjََماَتِة اْألَْعَداِء .
ِل� ــى َاُعـــوُذ بِـــَك ِمـــْن َزَواِل نِْعَمِتـــَك َوَحتَــوُّ

�
ُهـــمَّ ِانّ َاللّ�

� يِع َسَخِطَك .
�
Rََعافِيَــِتَك َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك َو

� ى َاُعوُذ بَِك ِمَن اْملَـْأثَمِ َواْملَْغَرمِ .
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�
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وِء� وِء َوِمـْن لَيَْلِة السُّ ى َاُعـوُذ بَِك ِمـْن َيْومِ السُّ
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

ـوِء َوِمـْن َجاِر� ـوِء َوِمـْن َصـاِحـِب السُّ َوِمْن َسـاَعـِة السُّ
َواِت َواْألَرِْض َعاِ~َ الَْغيِْب� م� ُهمَّ َفاِطـَر السَّ ـوِء. َاللّ� السُّ
� يَكُه َاjَْهُد َاْن َالِال�َه ِاالَّ

�
َهـاَدِة رَبَّ ُكّلِ jَيْىٍء َوَمل َوالشَّ

� يَْطاِن َوَ@َِكِه. ِ الشَّ ى َوَ@ّ
�

ِ نَْفس َانَْت َاُعوُذ بَِك ِمْن َ@ّ
ــى َاْستَِجـْب لَُكـْم َوِانَّـَك َال�

�
ُهــمَّ ِانَّـَك ُقْلـَت اْدُعـون َاللّ�

� ْسَالمِ ـى ِلـْإلِ
�
ى َاْسـَألُـَك َكَمـا َهَدْيتَن

�
ـيَعـاَد َوِانّ

�
ُ�ِْلـُف اْمل

� . Vى َوَانَا ُمْسِلم
�
ّى َحت�ّى َتتََوفَّان

�
َاْن َال َتنِْزَعُه ِمن

� َيـاِء،  ِمـَن الـّرِ
�

ـى ِمـَن النَِّفـاِق، َوَعَمــ?
�
ــْر َقْلب ُهـمَّ طَّهِ َاللّ�

ــى ِمـَن اْخلِيَـانَــِة، َفـِانَّـَك�
�
ـى ِمــَن الَْكـِذِب، َوَعيْن

�
َوِلَسـان

� ُدوُر. َتْعَلُم َخا\ئِنََة اْالَْع5ُِ َوَما َ�ْفِى الصُّ
ى�

�
ى َوارlَْْن

�
ى َابًَدا َما َابَْقيْتَن

�
ى بَِ�ِْك اْملََعاص

�
ُهمَّ ارlَْْن َاللّ�

� يَما
�
ـى ُحْسَن النََّظـِر ف

�
ى َواْرُزْقن

�
ين

�
َاْن َاَتَكلََّف َمـا َال َيْعن

� ّى.
�
يَك َعن

�
ُيْرض

ـى ِمْن�
�
ـى َواْحَفْظن

�
ـى َوا�ِمـْن َرْوَعـات

�
ُهـمَّ اْسـُ�ْ َعـْورَات َأللّ�

 َوِمْن�
�

ى َوَعْن jَِما/
�
ين

�
ى َوَعْن َيم

�
ب5َِْ َيَدىَّ َوِمـْن َخْلف

� ى.
�
ُهمَّ ِمْن َاْن ُاْغتَاَل ِمْن َحتْت ى َوَاُعوُذ بَِك َاللّ�

�
َفْوق

� يَن ِاَذا َاْحَسنُوا اْستَبuَُْوا َوِاَذا
�
ى ِمـَن الَّذ

�
ُهمَّ اْجَعْلن َاللّ�

� َاَساُءوا اْستَْغَفُروا .
� ـى،

�
 َسْمع

�
ـى `

�
ُهـمَّ َعـافِن ـى، َاللّ�

�
 بَـَدن

�
ــى `

�
ُهـمَّ َعـافِن َاللّ�

� ى َالِال�َه ِاالَّ َانَْت.
�

 بََ�
�

ى `
�
ُهمَّ َعافِن َاللّ�

ى�
�
ـى َواْعِصْمن

�
ـى ِمْن َذنْب يِع َمـا َمض�

�
Rَ 

�
ُهمَّ اْغفِـْر / َاللّ�

� �
ى بِه ـى َعَمًال َزاِكيًا َتْرض�

�
ى َواْرُزْقن

�
يَما بَِقَى ِمْن ُعْمر

�
ف

، َوَال� ـى طَــْرَفـَة َعـ5ٍْ
�

ـى ِا/� نَْفس
�
ُهــمَّ َال َتـِكْلن ّـى. َاللّ�

�
َعن

� ى. 
�
ّى َصاِلَح َما َاْعَطيْتَن

�
َتنِْزْع ِمن

� رُْت َوَما ْرُت َوَما َاْ�َ ْمُت َوَما َاخَّ  َما َقدَّ
�

ُهمَّ اْغفِْر / َاللّ�
َم َوَانَْت� ّـى َانْـَت الُْمَقـدَّ

�
 ِمن

�
َاْعَلنْـُت َوَمـا َانْـَت َاْعَلـُم بِـه

� يرV َالِال�َه ِاالَّ َانَْت.
�
ُر َوَانَْت َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد الُْمَؤِخّ
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وِء� وِء َوِمـْن لَيَْلِة السُّ ى َاُعـوُذ بَِك ِمـْن َيْومِ السُّ
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

ـوِء َوِمـْن َجاِر� ـوِء َوِمـْن َصـاِحـِب السُّ َوِمْن َسـاَعـِة السُّ
َواِت َواْألَرِْض َعاِ~َ الَْغيِْب� م� ُهمَّ َفاِطـَر السَّ ـوِء. َاللّ� السُّ
� يَكُه َاjَْهُد َاْن َالِال�َه ِاالَّ

�
َهـاَدِة رَبَّ ُكّلِ jَيْىٍء َوَمل َوالشَّ

� يَْطاِن َوَ@َِكِه. ِ الشَّ ى َوَ@ّ
�

ِ نَْفس َانَْت َاُعوُذ بَِك ِمْن َ@ّ
ــى َاْستَِجـْب لَُكـْم َوِانَّـَك َال�

�
ُهــمَّ ِانَّـَك ُقْلـَت اْدُعـون َاللّ�

� ْسَالمِ ـى ِلـْإلِ
�
ى َاْسـَألُـَك َكَمـا َهَدْيتَن

�
ـيَعـاَد َوِانّ

�
ُ�ِْلـُف اْمل

� . Vى َوَانَا ُمْسِلم
�
ّى َحت�ّى َتتََوفَّان

�
َاْن َال َتنِْزَعُه ِمن

� َيـاِء،  ِمـَن الـّرِ
�

ـى ِمـَن النَِّفـاِق، َوَعَمــ?
�
ــْر َقْلب ُهـمَّ طَّهِ َاللّ�

ــى ِمـَن اْخلِيَـانَــِة، َفـِانَّـَك�
�
ـى ِمــَن الَْكـِذِب، َوَعيْن

�
َوِلَسـان

� ُدوُر. َتْعَلُم َخا\ئِنََة اْالَْع5ُِ َوَما َ�ْفِى الصُّ
ى�

�
ى َوارlَْْن

�
ى َابًَدا َما َابَْقيْتَن

�
ى بَِ�ِْك اْملََعاص

�
ُهمَّ ارlَْْن َاللّ�

� يَما
�
ـى ُحْسَن النََّظـِر ف

�
ى َواْرُزْقن

�
ين

�
َاْن َاَتَكلََّف َمـا َال َيْعن

� ّى.
�
يَك َعن

�
ُيْرض

ـى ِمْن�
�
ـى َواْحَفْظن

�
ـى َوا�ِمـْن َرْوَعـات

�
ُهـمَّ اْسـُ�ْ َعـْورَات َأللّ�

 َوِمْن�
�

ى َوَعْن jَِما/
�
ين

�
ى َوَعْن َيم

�
ب5َِْ َيَدىَّ َوِمـْن َخْلف

� ى.
�
ُهمَّ ِمْن َاْن ُاْغتَاَل ِمْن َحتْت ى َوَاُعوُذ بَِك َاللّ�

�
َفْوق

� يَن ِاَذا َاْحَسنُوا اْستَبuَُْوا َوِاَذا
�
ى ِمـَن الَّذ

�
ُهمَّ اْجَعْلن َاللّ�

� َاَساُءوا اْستَْغَفُروا .
� ـى،

�
 َسْمع

�
ـى `

�
ُهـمَّ َعـافِن ـى، َاللّ�

�
 بَـَدن

�
ــى `

�
ُهـمَّ َعـافِن َاللّ�

� ى َالِال�َه ِاالَّ َانَْت.
�

 بََ�
�

ى `
�
ُهمَّ َعافِن َاللّ�

ى�
�
ـى َواْعِصْمن

�
ـى ِمْن َذنْب يِع َمـا َمض�

�
Rَ 

�
ُهمَّ اْغفِـْر / َاللّ�

� �
ى بِه ـى َعَمًال َزاِكيًا َتْرض�

�
ى َواْرُزْقن

�
يَما بَِقَى ِمْن ُعْمر

�
ف

، َوَال� ـى طَــْرَفـَة َعـ5ٍْ
�

ـى ِا/� نَْفس
�
ُهــمَّ َال َتـِكْلن ّـى. َاللّ�

�
َعن

� ى. 
�
ّى َصاِلَح َما َاْعَطيْتَن

�
َتنِْزْع ِمن

� رُْت َوَما ْرُت َوَما َاْ�َ ْمُت َوَما َاخَّ  َما َقدَّ
�

ُهمَّ اْغفِْر / َاللّ�
َم َوَانَْت� ّـى َانْـَت الُْمَقـدَّ

�
 ِمن

�
َاْعَلنْـُت َوَمـا َانْـَت َاْعَلـُم بِـه

� يرV َالِال�َه ِاالَّ َانَْت.
�
ُر َوَانَْت َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد الُْمَؤِخّ
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ى طَـاَعتََك�
�
ى ِلـِذْكـرَِك َواْرُزْقن

�
ُهـمَّ اْفتَـْح َمَساِمـَع َقْلب َاللّ�

� َوطَاَعَة رَُسوِلَك َوَعَمًال بِِكتَابَِك.
ــى�

�
ـــى َمــا َينَْفُعن

�
ْمن ــى َوَعّلِ

�
ْمتَن ــى بَِمـــا َعلَّ

�
ُهــمَّ انَْفْعن َاللّ�

� .
�
ى بِه

�
ى ِعْلًما َتنَْفُعن

�
َواْرُزْقن

ـى�
�
ــى بَْعـَد َاْن َهــَدْيتَن

�
ـى ِعْلًمــا َوَال ُتـِزْغ َقْلب

�
ُهــمَّ ِزْدن َأللّ�

� اُب.  ِمْن لَُدنَْك رlًََْة ِانََّك َانَْت الَْوهَّ
�

َوَهْب /
� يـِه َواْخُلْف َعَ?َّ

�
 ف

�
ى َوبَارِْك /

�
ى بَِمـا َرَزْقتَن

�
ُهمَّ َقنِّْعن َاللّ�

�  بَِخْ$ٍ. 
�

ُكلَّ َغائِبٍَة /
� اَها َها َانْـَت َخْ$ُ َمـْن زَكَّ ى َتْقَواَهـا َوزَّكِ

�
ُهـمَّ ا�ِت نَْفس َاللّ�

� َانَْت َوِليَُّها َوَمْوَالَها .
�
�

ــى َوبَـارِْك /
�
 ِرْزق

�
` 

�
ــْع / ـى َوَوّسِ

�
 َذنْب

�
ُهــمَّ اْغفِــْر / َاللّ�

� َها ِ̀ اْألُُموِر ُكّلِ ُهـمَّ َاْحِسْن َعاقِبَـتَنَـا  ى. َاللّ�
�
يَمـا َرَزْقتَن

�
ف

� نْيَا َوَعَذاِب اْال�ِخَرِة. َوَاِجْرنَا ِمْن ِخْزِى الدُّ
� ُهـمَّ َاِلّْف بَـ5َْ ُقُلوبِنَـا، َوَاْصِلْح َذاَت بَيْـِننَـا، َواْهِدنَا َاللّ�

� ــوِر، نَـــا ِمـــَن الظُُّلَمـــاِت ِاَ/ النـُّ ـــَالمِ، َونَّجِ ُسبُـــَل السَّ
� َوَجنِّبْنَا الَْفَواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بََطَن، 

ُهـمَّ ابُْسـْط َعَليْنَـا ِمـْن بَـرََكـاتِـَك َورlََِْتـَك َوَفْضِلـَك� َاللّ�
� َوِرْزقَِك.

اُب� ُهـمَّ اْغفِْر لَنَا َوارlَْْنَا َوُتـْب َعَليْنَا ِانََّك َانَْت التَّوَّ َاللّ�
� يُم.

�
الرَّح

� ـٍد َكَمـا ـٍد َوَعـ?� ا�ِل kَُمَّ ُهــمَّ َصـّلِ عـَ?� َسيِّـِدنَــا kَُمَّ َاللّ�
� Vيـد

�
lَ يــَم ِانَّـَك

�
يـَم َوَعــ?� ا�ِل ِابْـَراه

�
يْـَت َعـ?� ِابْــَراه َصلَّ

� ــٍد َكَمـا ــٍد َوَعـ?� ا�ِل kَُمَّ ُهـمَّ بَــارِْك َعـ?� kَُمَّ . َاللَّ Vيــد
�
Zَ

� Vيـد
�
lَ يـَم ِانَّـَك

�
يـَم َو َعـ?� ا�ِل ِابْــَراه

�
بَـارَْكـَت َعــ?� ِابْـَراه

� . Vيد
�
Zَ
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ى طَـاَعتََك�
�
ى ِلـِذْكـرَِك َواْرُزْقن

�
ُهـمَّ اْفتَـْح َمَساِمـَع َقْلب َاللّ�

� َوطَاَعَة رَُسوِلَك َوَعَمًال بِِكتَابَِك.
ــى�

�
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“Bismillahirrahmanirrahim.

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur

Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Se-
nin hiçbir ortağ›n yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp-
hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk
de senindir. Senin hiçbir ortağ›n yoktur.

Allah, her türlü eksiklikten uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü ye-
tendir.

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap
ve ceza (ahiret) gününün mâliki Allah’a mahsustur.

(Allah›m!) Yaln›z sana ibadet ederiz ve yaln›z
senden yard›m dileriz.

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin
yoluna ilet.

Gazaba uğrayanlar›n ve sap›klar›n yoluna değil.

Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz ki
sen her şeyi işiten ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lüt-

feyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbe-
lerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok kabul eden
ve çok merhametli olan ancak sensin.

Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik. Günahlar›-
m›z› bağ›şla ve bizi Cehennem ateşinden koru.

Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Hz.
Peygamber’e uyduk. Art›k bizi şahitlerle beraber
yaz.

Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inan›n!” di-
ye imana çağ›ran davetçiyi (Kur’an’›) işittik ve
iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlar›m›z› bağ›şla,
kötülüklerimizi ört, can›m›z› iyilerle beraber al.
Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiğin şeyleri bize
de ihsan et ve k›yamet gününde bizi rezil etme; şüp-
hesiz sen vadinden dönmezsin.

Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yan›l›rsak bizi
sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden önceki-
lere yüklediğin gibi ağ›r yük yükleme. Ey Rabbi-
miz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükle-
me! Bizi affet, bizi bağ›şla, bize ac›! Sen bizim
Mevlâm›zs›n. İnkârc› topluma karş› bize yard›m et.

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalp-
lerimizi sapt›rma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz
sen çok bağ›şlayans›n.

Rabbimiz! Bizim günahlar›m›z› ve işimizdeki
aş›r›l›klar›m›z› bağ›şla ve (yolunda) ayaklar›m›z›
sağlamlaşt›r. İnkârc› topluma karş› bize yard›m et.

Rabbimiz! Bizi inkârc›lar›n elinde fitneye dü-
şürme! Rabbimiz! Bizi bağ›şla. Şüphesiz sen güç ve
hikmet sahibisin.
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Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun bask›
ve şiddetine maruz b›rakma! Bizi rahmetinle o kâ-
firler topluluğundan kurtar.

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi
bağ›şlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka
hüsrana uğrayacağ›z.

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağ›şla ve bize
merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbimiz! Yaln›zca sana tevekkül ettik, yaln›z-
ca sana yöneldik. Dönüş de ancak sanad›r.

Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağ›şla,
şüphesiz senin her şeye gücün yeter.

Rabbim! Gönlüme genişlik ver ve işimi kolay-
laşt›r.

Rabbim! Muhakkak ki ben kendime zulmettim,
beni bağ›şla.

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü
noksandan uzaks›n. Muhakkak ki ben zalimlerden
oldum.

Rabbim! Bağ›şla, merhamet buyur. Sen en iyi
merhamet edensin.

Rabbim! İlmimi art›r ve beni salihlere erdir.

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz
sen dualar› işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz
k›lanlardan eyle. Rabbimiz! Duam›z› kabul eyle! 

Rabbimiz! Bize gözümüzü ayd›nlatacak eşler ve
nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder k›l.

Rabbim! Bana hüküm ve hikmet ver ve beni sa-
lihlere erdir.

Rabbim! Beni bereketli bir konuma yerleştir.
Sen konuk edenlerin en hay›rl›s›s›n.

Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni sa-
lihler aras›na dahil eyle.

Ey Rabbimiz! Bize bir rahmetinden ver ve işi-
mizde bize ç›k›ş yolunu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz
gerçekten sana yöneldik.

Ey Rabbimiz! Bize bol sab›r ver ve bizim can›-
m›z› müslüman olarak al.

Rabbimiz! Bize bol sab›r ver. Yolunda ayaklar›-
m›z› sabit k›l ve inkârc› topluma karş› bize yard›m
et. 

Rabbim! Şeytanlar›n yönlendirmelerinden ve
bana yaklaşmalar›ndan sana s›ğ›n›r›m. 

Rabbim! Bana lütfettiğin nimete karş›l›k olarak,
asla mücrimlere arka ç›kmayacağ›m.

Rabbim! Beni zalimler toplumuna dahil etme.

Rabbim! Bozguncular topluluğuna karş› bana
yard›m et. 

Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi
kuşat›r. Tövbe edenlerin ve senin yoluna uyanlar›
bağ›şla ve onlar› cehennem azâb›ndan koru. Ey
Rabbimiz! Onlar› da, onlar›n babalar›ndan, eşlerin-
den ve soylar›ndan iyi olanlar› da, vaad ettiğin Adn
cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibi-
sin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onlar› kötülükler-
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den koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan,
ona rahmet etmiş olursun. 

Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin
nimetlere şükretmeye ve raz› olacağ›n iyi işler yap-
maya yönelt ve beni rahmetinle salih kullar›n›n ara-
s›na kat!

Rabbim! Annem babam, küçükken beni nas›l
yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara ac›.

Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babam› ve
bütün mü’minleri bağ›şla.

Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azab›n› uzak-
laşt›r, gerçekten onun azab› süreklidir!

Sen bizim velimizsin. Art›k bizi bağ›şla ve bize
ac›. Sen en iyi bağ›şlayans›n.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş
olan kardeşlerimizi bağ›şla. Kalplerimizde, iman
edenlere karş› hiçbir kin b›rakma! Ey Rabbimiz!
Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.

Ey Rabbim! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Ey kalpleri evirip çeviren Allah›m! Kalbimi di-
ninde sabit k›l.

Allah›m! Seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi
ve sana yak›n k›lacak her işi sevmeyi bana nasip et-
meni niyaz ediyorum.

Allah›m! Bize iman› sevdir ve onu bize güzel
göster. Küfürden, fas›kl›ktan ve isyandan nefret et-
tir. Bizi doğru yolda olanlardan eyle.

Allah›m! Sen benim Rabbimsin. Senden başka
hiçbir ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin
kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve
ahdime bağl› kalacağ›m. İşlediğim günahlar›n şer-
rinden sana s›ğ›nd›m. İhsan ettiğin nimetleri ikrar
ediyorum, günahlar›m› da itiraf ediyorum. Beni af-
fet; çünkü senden başka hiç kimse günahlar› affede-
mez.

Allah›m! Senden, bildiğim ve bilmediğim geç-
miş ve gelecekteki tüm hay›rlar› niyaz ediyorum.
Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm
şerlerden de sana s›ğ›n›yorum. Senden cenneti ve
ona ulaşt›racak her türlü söz, fiil ve ameli nasip et-
meni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek
her türlü söz, fiil ve amelden de sana s›ğ›n›yorum.
Allah›m! Kulun ve elçin Hz.Muhammed’in senden
istediği bütün hay›rlardan ben de istiyorum. Kulun
ve elçin Hz. Muhammed’in sana s›ğ›nd›ğ› bütün
şerlerden ben de sana s›ğ›n›yorum.

Allah›m! Beni işlerin en güzeline ve ahlâk›n en
güzeline eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü
işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bunlardan da
beni ancak sen korursun. 

Allah›m! Bana helal ile yetinerek haramdan sa-
k›nmay›, sana itaatle yetinerek günahlardan uzak
kalmay› nasip et ve lütfunla beni başkalar›na muh-
taç etme.

Allah›m! Beni öyle bir bağ›şla ki, iki cihanda da
durumum düzelsin. Bana öyle bir rahmet et ki, iki
cihanda da mutlu olay›m. Öyle içten bir tövbe nasip
et ki, onu bir daha ebediyen bozmayay›m ve bana
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öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan
sapmayay›m. 

Allah›m! Senden faydal› ilim, bol r›z›k ve her
derde deva niyaz ediyorum.

Allah›m! Dini-dünyevi hayat›m ile ailem ve ma-
l›m için Senden bereket ve sağl›k niyaz ediyorum. 

Allah›m! Senden hidayet, takva, iffet ve yeterli-
lik vermeni niyaz ediyorum.

Allah›m! Senden teslim olmuş bir kalb ve doğru
bir lisan niyaz ediyorum.

Allah›m! Senden s›hhat, iffet, emanet, güzel ah-
lâk ve takdire r›za vermeni niyaz ediyorum.

Allah›m! Senden hay›rlar işlemeyi, kötülükleri
terk etmeyi, yoksullar› sevmeyi, beni bağ›şlaman›
ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. 

Allah›m! Faydas›z ilimden, korkmayan kalpten,
doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana
s›ğ›n›r›m.

Allah›m! H›yanetten, küfürden, şirkten, İslâm’›n
emir ve yasaklar›na karş› gelmekten, münaf›kl›ktan,
gösterişten, riyadan ve kötü ahlâktan sana s›ğ›n›r›m.

Allah›m! S›k›nt›dan, üzüntüden, acizlikten, tem-
bellikten, korkakl›ktan, cimrilikten, kalp kat›l›ğ›n-
dan, gafletten, zilletten, meskenetten sana s›ğ›n›r›m.

Allah›m! Zulmetmekten de, zulme uğramaktan
da sana s›ğ›n›r›m.

Allah›m! Günahtan, Cehennem azab›ndan, kabir
azab›ndan, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitne-
sinden sana s›ğ›n›r›m. 

Allah›m! Çekilmez belalardan, isyana düşmek-
ten, görülmez kazadan ve düşmanlar› sevindirecek
musibetlerden sana s›ğ›n›r›m.

Allah›m! Verdiğin nimetlerin son bulmas›ndan,
verdiğin sağl›k ve afiyetin gitmesinden, azab›n›n
ans›z›n gelmesinden ve her türlü gazab›ndan sana
s›ğ›n›r›m. 

Allah›m! Günahlardan ve masiyetlerden sana s›-
ğ›n›r›m.

Allah›m! Günün, gecenin ve her an›n kötülüğün-
den, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana s›ğ›n›-
r›m.

Ey Göklerin ve yerin yarat›c›s›, gizli ve aç›k her
şeyi bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah›m!
Senden başka hiçbir ilah olmad›ğ›na şehadet eder,
nefsimin şerrinden, şeytan›n ve tuzaklar›n›n şerrin-
den sana s›ğ›n›r›m.

Allah›m! Sen ‘Bana dua edin, duan›za karş›l›k
vereyim’ buyurdun. Sen asla vadinden dönmezsin.
Beni İslam’a ilettiğin gibi, Müslüman kalmay› ve
Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. 

Allah›m! Bana s›hhat, iffet, emanet, güzel ahlâk
ve takdire r›za vermeni istiyorum.

Allah›m! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, di-
limi yalandan, gözümü h›yanetten temizle. Çünkü
sen gözlerin hain bak›şlar›n› ve kalplerin saklad›k-
lar›n› bilirsin.

Allah›m! Hayatta kald›ğ›m sürece masiyetleri
terk etmem konusunda bana ac›! Gereksiz s›k›nt›la-
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ra düşmemem konusunda da bana ac›! Bana, r›zana
ulaşt›racak basiret ver.

Allah›m! Ay›plar›m› ört, korktuklar›mdan emin
eyle. Beni önümden, arkamdan, sağ›mdan, solum-
dan ve üstümden (gelebilecek her türlü tehlikeye
karş›) muhafaza buyur.

Allah›m! Ans›z›n alt›m›zdan gelecek bir tehlike
ile helak olmaktan da sana s›ğ›n›r›m.

Allah›m! Beni, güzellikler işledikleri zaman se-
vinenlerden, kötülük işlediklerinde de bağ›şlanma
dileyenlerden eyle!

Allah›m! Bedenime sağl›k ve afiyet ver. Alla-
h›m! Kulağ›ma sağl›k ve afiyet ver, Allah›m! Gözü-
me sağl›k ve afiyet ver. Senden başka hiçbir ilah
yoktur.

Allah›m! Geçmişte işlediğim tüm günahlar›m›
bağ›şla. Ömrümün geriye kalan k›sm›nda da beni
günah işlemekten muhafaza buyur. Bana raz› olaca-
ğ›n tertemiz işler yapmay› nasip eyle.

Allah›m! Beni göz aç›p kapayacak kadar bile ol-
sa nefsime b›rakma. Bana lütfettiğin güzellikleri
benden çekip alma.

Allah›m! Gizli veya aç›k olarak geçmişte işledi-
ğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin benden
daha iyi bildiğin bütün günahlar›m› bağ›şla. Sen di-
lediğini öne al›r, dilediğini geri b›rak›rs›n. Senin her
şeye gücün yeter. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Allah›m! Kalbimin frekanslar›n› zikrine aç. Sa-
na ve Rasulüne itaat etmeyi ve kitab›nla amel etme-
yi nasip eyle.

Allah›m! Bana öğrettiklerinden yararlanmam›
nasip eyle, bana faydal› olacak şeyleri öğret ve ya-
rar sağlayacak ilim lütfeyle.

Allah›m! İlmimi art›r. Beni hidayete ulaşt›rd›k-
tan sonra kalbimi eğriltme. Bana rahmetinden lüt-
fet. Muhakkak ki sen çok lütufkârs›n.

Allah›m! Bana lütfettiğin r›zk› bereketli k›l ve
beni kanaatkâr eyle. Elde edemediklerimin yerini
hay›rl› bir şekilde doldur. 

Allah›m! Bana takva ver ve beni ar›nd›r. En iyi
ar›nd›ran sensin. Sen benim yard›mc›m ve mevlam-
s›n.

Allah›m! Günah›m› bağ›şla, r›zk›m› bollaşt›r ve
verdiğin r›zk› hakk›mda bereketli k›l.

Allah›m! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle.
Bizi dünya perişanl›ğ›ndan ve Ahiret azab›ndan ko-
ru.

Allah›m! Birbirimize karş› kalplerimizi ›s›nd›r
ve aram›z› düzelt. Bizi bar›ş yollar›na ilet. Karan-
l›klardan ayd›nl›ğa kavuştur. Bizi gizli ve aç›k bü-
tün kötülüklerden koru.

Allah›m! Bize bol bereket, rahmet, iyilik ve r›z›k
ver.

Allah›m! Bizi bağ›şla. Bize merhamet et ve töv-
belerimizi kabul eyle. Şüphesiz sen tövbeleri çok
kabul eden ve çok merhamet edensin.

Allah›m! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi,
Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de rahmet et.
Sen övgüye lay›ks›n, şan› yüce olans›n. İbrahim ve
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ailesini mübarek k›ld›ğ›n gibi; Efendimiz Hz. Mu-
hammed ve ailesini mübarek k›l. Sen övgüye lay›k-
s›n, şan› yüce olans›n. 

Allah›m! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi,
Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de rahmet et.
İbrahim ve ailesini mübarek k›ld›ğ›n gibi; Efendi-
miz Hz. Muhammed ve ailesini mübarek k›l. Sen
övgüye lay›ks›n, şan› yüce olans›n.”

Arafat’tan Müzdelife’ye İnerken

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah bü-
yüktür.

Allah›m! Yaln›zca sana yöneliyorum. Tek ümi-
dim sensin. Hac vazifelerimi kabul buyur. Beni mu-
vaffak eyle. Burada bana istediğimden daha da faz-
la hay›rlar ihsan eyle. Ümidimi boşa ç›karma. Şüp-
hesiz ki sen, her şeye gücü yetensin. 

Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Se-
nin hiçbir ortağ›n yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp-
hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk
de senindir. Senin hiçbir ortağ›n yoktur.”
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�
ى ف

�
ـى َواْرُزْقن

�
َوَوّفِْقن

� يُم.
�
ى ِانََّك َانَْت اُ] اْجلََواُد الَْكر

�
ُ�َيِّبْن

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
ُهـمَّ لَبَّيَْك، لَبَّيْـَك َال َ@ لَبَّيْـَك َاللّ�

يَك لََك�
�
اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال َ@



ailesini mübarek k›ld›ğ›n gibi; Efendimiz Hz. Mu-
hammed ve ailesini mübarek k›l. Sen övgüye lay›k-
s›n, şan› yüce olans›n. 

Allah›m! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi,
Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de rahmet et.
İbrahim ve ailesini mübarek k›ld›ğ›n gibi; Efendi-
miz Hz. Muhammed ve ailesini mübarek k›l. Sen
övgüye lay›ks›n, şan› yüce olans›n.”

Arafat’tan Müzdelife’ye İnerken

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah bü-
yüktür.

Allah›m! Yaln›zca sana yöneliyorum. Tek ümi-
dim sensin. Hac vazifelerimi kabul buyur. Beni mu-
vaffak eyle. Burada bana istediğimden daha da faz-
la hay›rlar ihsan eyle. Ümidimi boşa ç›karma. Şüp-
hesiz ki sen, her şeye gücü yetensin. 

Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Se-
nin hiçbir ortağ›n yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp-
hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk
de senindir. Senin hiçbir ortağ›n yoktur.”
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� ، ُdََال ِال�َه ِاالَّ اُ]، واُ] َاْك
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يـِه ِمَن اْخلَـْ$ِ َاْكثََر َمـا َاطُْلُب، َوَال�
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ى ف
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ـى َواْرُزْقن

�
َوَوّفِْقن

� يُم.
�
ى ِانََّك َانَْت اُ] اْجلََواُد الَْكر

�
ُ�َيِّبْن

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
ُهـمَّ لَبَّيَْك، لَبَّيْـَك َال َ@ لَبَّيْـَك َاللّ�
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�
اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال َ@
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� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
� اْحلَْمُد.

يــَك لَــُه، لَــُه اْملُْلــُك، َولَـُه�
�
َال ِال�ـَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

� . Vير
�
اْحلَْمُد َوُهَو َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال َ@ لَبَّيْـَك َاللّ�

� يَك لََك.
�
اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال َ@

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَــا َحَسنَــًة َو ِ̀ الـدُّ َربَّنَــا\ ا�تِنَــا 
� َعَذاَب النَّاِر.

ــُه، َولَـَك� ــُه، َولَـَك الَْكَمــاُل ُكلُّ ُهــمَّ لَـَك اْحلَْمــُد ُكلُّ َاللّ�
� ُه، يُس ُكلُّ

�
ُه، َولََك الْتَْقد اْجلََالُل ُكلُّ

ُء� ِ̀ ِ̀ نَِعَمـــَك، َوُيَكــا ُهــمَّ لَـــَك اْحلَْمـــُد lَْــًدا ُيـــَوا َاللّ�
� يِع kََاِمِدَك َما َعِلْمُت ِمنَْها َوَما

�
يـَدَك، َاlَُْدَك بَِجم

�
َمز

� ْ يــِع نَِعِمـَك َمــا َعِلْمــُت ِمنَْهــا َوَمـا َ~
�
Rَ �?َاْعَلــْم َعــ ْ~َ

� َاْعَلْم، َوَع?� ُكّلِ َحاٍل;
� ٍد; ٍد َوَع?� ا�ِل kَُمَّ ْم َع?� َسيِِّدنَا kَُمَّ ُهمَّ َصّلِ َوَسّلِ َاللّ�

� يَمـا
�
ــى ف

�
يــَع َمـا َاْسَلْفتُــُه، َواْعِصْمن

�
Rَ 

�
ُهـمَّ اْغفِــْر / َاللّ�

�  َعنِّـى َيـا َذا
�
ـى بِـه ـى َعَمـًال َصـاِحلـاً َتـْرض�

�
بَِقــَى، َواْرُزْقن

� يمِ.
�
الَْفْضِل الَْعظ

� اُه، َفَوّفِْقنَا ِلِذْكرَِك َكَما يِه َوَاَرْيتَنَا ِايَّ
�
ُهمَّ َكَما َوَقْفتَنَا ف َاللّ�

َهــَدْيتَنَــا، َواْغفِــْر لَنَــا َوارlَْْـنَـا َكَمــا َوَعــْدَتنَــا بَِقــْوِلـَك�
َوَقـْولُـَك اْحلَـقَّ َفـِاَذا َاَفْضتُْم ِمـْن َعـَرَفـاٍت َفـاْذُكُروا اَ]�
يُكـْم َوِاْن ُكنْتُْم� ِعنْـَد اْملَْشَعِر اْحلَـَرامِ َواْذُكـُروُه َكَمـا َهـد�
يُضوا ِمـْن َحيُْث َاَفاَض�

�
5َ، ثُـمَّ َاف

�
ا\لّ ِـَن الضَّ  َمل

�
ِمـْن َقبِْله

� . Vيم
�
النَّاُس َواْستَْغفُِروا اَ] ِانَّ اَ] َغُفورV رَح

ـَذا اْملََكاِن َجَواِمَع�  ه�
�

ى `
�
ّى َاْسـَألَُك َاْن َتْرُزَقن

�
ُهمَّ ِان َاللّ�
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“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baş-
ka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyük-
tür. Hamd Allah’a mahsustur.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağ› yoktur. Mülk ona aittir. Hamd
ona mahsustur. O, her şeye gücü yetendir.

Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Se-
nin hiçbir ortağ›n yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp-
hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk
de senindir. Senin hiçbir ortağ›n yoktur.

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.

Allah›m! Hamd bütünüyle sana mahsustur. Bü-
tün mükemmellik sana aittir. Yücelik bütünüyle se-
nindir. Büyüklük bütünüyle sana aittir.

Allah›m! Nimetler say›s›nca sana hamd olsun.
Bildiğim bilmediğim bütün nimetlerinden dolay›,
yüce zât›na lay›k bildiğim bilmediğim bütün övgü-
lerle her durumda sana hamd ederim.

Allah›m! Peygamber efendimize ve onun âilesi-
ne salat ü selam olsun.

Allah›m! Şimdiye kadar işlediğim günahlar›m›
bağ›şla. Bundan sonra günahlardan beni koru. Ey
lütuf ve azamet sahibi! Raz› olacağ›n iyi işler yap-
mam› bana nasip eyle.

Allah›m! Arafat’› görmeyi ve orada vakfe yap-
may› bize nasip ettiğin gibi, burada da gösterdiğin
şekilde seni anmay› bize nasip eyle. Bizi bağ›şla.
Bize merhamet eyle. Nitekim “Arafat’tan indiğiniz-
de, Meş’ar-› Haram”›n bulunduğu yerde (Müzdeli-
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� ـُه، َوَاْن َمتُنَّ َعَ?َّ بَِما ى ُكلَّ
�
ِه، َوَاْن ُتْصِلـَح jَْأن اْخلَْ$ِ ُكّلِ

� ُه، َّ ُكلَّ َّuّى الـ
�
 َعـ?� َاْوِليَائِـَك َوَاْن َتـْ�َِف َعن

�
َمنَنْـَت بِه

�  ِاالَّ َانْـَت َيـا
�
َك، َوَال َ£ُـوُد بِـه ِلــَك َغـْ$ُ َفـِانَّـُه الَ َيْفَعـُل ذ�

� !5َ
�
lِا َارَْحَم الرَّ

ـى ِمـْن�
�
يـمِ، َوَاِعـْذن

�
يَْطـاِن الـرَّج ـى ِمـَن الشَّ

�
ُهـمَّ َاِعـْذن َاللّ�

يِه�
�
 ف

�
ى َوبَارِْك /

�
ى بَِما َرَزْقتَن

�
ُكّلِ ُسوٍء، َوَقنِّْعن

ـى�
�
ــى ِمـْن َاْكــَرمِ َوْفــِدَك َعَليْـَك، َوَالْــِزْمن

�
ُهــمَّ اْجَعْلن َاللّ�

� ـ5َ!
�
ْسِتَقاَمِة َحت�ّى َالَْقاَك َيا رَبَّ الَْعاَمل يَل اْالِ

�
َسب
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�
َمنَنْـَت بِه

�  ِاالَّ َانْـَت َيـا
�
َك، َوَال َ£ُـوُد بِـه ِلــَك َغـْ$ُ َفـِانَّـُه الَ َيْفَعـُل ذ�

� !5َ
�
lِا َارَْحَم الرَّ

ـى ِمـْن�
�
يـمِ، َوَاِعـْذن

�
يَْطـاِن الـرَّج ـى ِمـَن الشَّ

�
ُهـمَّ َاِعـْذن َاللّ�

يِه�
�
 ف

�
ى َوبَارِْك /

�
ى بَِما َرَزْقتَن

�
ُكّلِ ُسوٍء، َوَقنِّْعن

ـى�
�
ــى ِمـْن َاْكــَرمِ َوْفــِدَك َعَليْـَك، َوَالْــِزْمن

�
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� ـ5َ!
�
ْسِتَقاَمِة َحت�ّى َالَْقاَك َيا رَبَّ الَْعاَمل يَل اْالِ

�
َسب



fe’de), Allah’› zikredin. Onu, size gösterdiği şekil-
de an›n. Şüphesiz siz daha önce yanl›ş yolda idiniz.
Sonra insanlar›n ak›n ettiği yerden siz de ak›n edin.
Allah’tan bağ›şlama dileyin. Şüphesiz Allah çok
bağ›şlayand›r, çok merhamet edendir.” sözünle bu-
nu bize vadetmiştin. Senin vadin ise hakt›r.

Allah›m! Bu mübarek yerde tüm hay›rlar› bana
lütfetmeni, durumumu bütünüyle düzeltmeni, dost-
lar›na lütfettiğin şeyleri bana da ihsan etmeni ve
tüm şerleri benden uzaklaşt›rman› niyaz ediyorum.
Çünkü bunu senden başka hiç kimse yapamaz, bu-
nun en iyisini sen yapars›n, Ey merhametlilerin en
merhametlisi!

Allah›m! Beni kovulmuş şeytandan koru. Her
türlü kötülükten muhafaza buyur. Bana yeterince r›-
z›k ver ve bunu hakk›mda bereketli k›l.

Allah›m! Beni sana yol bulanlar›n en iyilerinden
eyle. Ey Âlemlerin Rabbi! Sana kavuşuncaya kadar
beni bu dosdoğru yoldan ay›rma.”

108 109
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8. MİNA’DA

110 111

� َاُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�ـَه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
� اْحلَْمـُد، �َاُ] َاْكـdَُ َعـ?� َمـا َهـَدانَـا، َواْحلَْمـُد ِ]ِ َعـ?� َما

� َاْوَالنَا،
يــَك لَـــُه، لَــُه اْملُْلـــُك َولَــُه�

�
�َالِال�ــَه ِاالَّ اُ] َوْحـــَدُه َال َ@

يُت بِيَـِدِه اْخلَْ$ُ َوُهـَو َع?� ُكـّلِ jَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� ، Vير
�
َقد

يـَن�
�
ـ5َ لَـُه الـدّ

�
ــاُه، ُ�ِْلص �َالِال�ـَه ِاالَّ اُ]، َوَال نَْعبُـُد ِاالَّ ِايَّ

� َولَْو َكرَِه الَْكافُِروَن; 
� ورًا، َوَسْعيًـا َمْشُكـورًا، َوَذنْبًا ُdْـا َمـ ُهـمَّ اْجَعْلـُه َحجًّ َاللّ�

� َمْغُفورًا، 
ــى�

�
، َو َ@ََّفن َ ِ̀ يَهـــا َســاِملًـــا ُمَعــا

�
َغن ى بَلَّ

�
َاْحلَْمـــُد ِ]ِ الَّــذ

ٍد َص?َّ اُ]� ِة kَُمَّ ى ِمْن ُامَّ
�
يَماِن َوَجَعَلن

�
ْسَالمِ َو اْال بِاْالِ

� َم. َعَليِْه َوَسلَّ

�  َعـ?�
�
ّـى َاْسـَألُـَك َاْن َمتُـنَّ َعـَ?َّ بَِمـا َمنَنْـَت بِـه

�
ُهـمَّ  ِان �َاللّ�

5َ َيا َارَْحَم�
�
ـاِحل ـى ِمْن ِعبَاِدَك الصَّ

�
َاْوِليَائَِك َوَاْن َجتَْعَلن

�  !5َ
�
lِا الرَّ

ّى َاُعـوُذ بِـَك ِمَن الَْمْغـَرمِ َوالَْمـْأثَمِ َواْحلِـْرَماِن�
�
ُهـمَّ ِان �َاللّ�

� يِن . 
�
ِ̀ الَْعْقِل َوالدّ يبَِة 

�
َوالُْمص

� 5ِ  َوَاُعوُذ بَِك رَّبِ
�
يَاط َزاِت الشَّ رَّبِ َاُعوُذ بَِك ِمْن َ�َ

وِن.� َاْن َ�ُْ�ُ
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“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baş-
ka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyük-
tür. Hamd Allah’a mahsustur. Bizi hidayete ulaşt›-
ran Allah büyüktür. Hamd, bizi nimetlerle donatan
Allah’a mahsustur. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağ› yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah-
sustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hay›r ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yeten-
dir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. İnkârc›lar›n
hoşuna gitmese de biz, yaln›zca ona bağlan›p ancak
ona kulluk ederiz. 

Allah›m! Hacc›m›z› kabul eyle. Günahlar›m›z›
bağ›şla. Çabam›z› karş›l›ks›z b›rakma.

Hamd, beni sağ salim buraya ulaşt›ran, beni İs-
lâm ve imanla şereflendiren ve beni Muhammed
Aleyhisselam›n ümmetinden eyleyen Allah’a mah-
sustur. 

Allah›m! Veli kullar›na lütfettiğin şeyleri bana
da ihsan etmeni ve beni salih kullar›ndan eylemeni
niyaz ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merha-
metlisi!

Allah›m! Hüsrana uğramaktan, günahtan, mah-
rumiyetten, akl›m ve dinim hususunda musibete
düşmekten sana s›ğ›n›r›m.

Rabbim! Şeytanlar›n yönlendirmelerinden ve
bana yaklaşmalar›ndan sana s›ğ›n›r›m.”

112

يَْطاِن َو ِحْزبِِه� �بِْسمِ اِ] َاُ] َاْكdَُ رَْغًما ِللشَّ
� ورًا، َوَذنْبًـا َمْغُفـورًا، َوَسْعيًـا ُdْـا َمــ ُهــمَّ اْجَعْلـُه َحجًّ �َاللّ�

َمْشُكورًا َوَعَمًال َصاِحلًا َمْقبُوًال َو ِجتَارًَة لَْن َتبُوَر�
� ُdََاُ] َاْكــ ُdََالِال�ــَه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكــ ُdََاُ] َاْكـــ ُdََاُ] َاْكــ� � �

� وِ]ِ اْحلَْمُد 

Cemerata Taş Atarken

“Allah’›n ad›yla! Allah büyüktür! Kahrolsun
şeytan ve taraftarlar›!

Allah›m! Hacc›m›z› kabul eyle. Günahlar›m›z›
bağ›şla. Çabam›z› karş›l›ks›z b›rakma. Amellerimi-
zi salih ve makbul eyle. Onlar› bitmez tükenmez bir
kazanca dönüştür.

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.”

113
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Kurban Keserken

“Allah’›n ad›yla! Allah büyüktür! Allah›m! (Bu
kurban da dahil sahip olduğum ne varsa hepsi) sen-
dendir. (Bu kurban da) senin r›zan içindir. Benim
bu ibadetimi kabul buyur. 

Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökle-
ri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak
koşanlardan değilim.

Şüphesiz benim namaz›m da, diğer ibadetlerim
de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah
içindir. O’nun hiçbir ortağ› yoktur. İşte ben bunun-
la emrolundum. Ben Müslümanlar›n ilkiyim.”

Saçlar›n› T›raş Ederken

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baş-
ka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyük-
tür. Hamd Allah’a mahsustur.

Bizi doğru yola ileten Allah’a hamdolsun. Bize
verdiği nimetlerden dolay› da Allah’a hamdolsun. 

Allah›m! Bütün varl›ğ›m sana aittir. Hacc›m› ka-
bul buyur. Günahlar›m› bağ›şla. Beni ve hacc›n› eda
edip saçlar›n› kestiren ve k›saltan bütün müminleri
bağ›şla, Ey bağ›şlamas› bol olan! Amin.”
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� ّى
�
ُهمَّ ِمنَْك َوِالَيَْك، َتَقبَّْل ِمن بِْسمِ اِ] َاُ] َاْكdَُ ، َاللّ�

َواِت َواْالَرَْض� م� ى َفَطَر السَّ
�
ـذ ْهـُت َوْجِهَى ِللَّ ّى َوجَّ

�
ِان

� ،5َ
�
يًفا َوَما\ َانَا ِمَن الُْمuِْكـ

�
َحن

�5َ
�
ـى ِ]ِ رَِبّ الَْعاَملـ

�
ى َوkَْيَـاَى َوَممَات

�
ـى َونُُسك

�
�ِانَّ َصَالت

� .5َ
�
ُل اْملُْسِلم ِلَك ُاِمْرُت َوَانَا َاوَّ يَك لَُه َوبِذ�

�
َال َ@

َاُ] َاْكـdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ�
� اْحلَْمُد 

� �
َاْحلَْمُد ِ]ِ َعـ?� َمـا َهَدانَـا، َواْحلَْمُد ِ]ِ َعـ?� َما َانَْعـَم بِه

� َعَليْنَا;
� ـى،

�
 ُذنُـوب

�
ّـى َواْغفِـْر /

�
ْل ِمن ـى َفتََقبـَّ

�
ـِذِه نَـاِصيَت ُهـمَّ ه� �َاللّ�

يـَن، َيـا َواِسَع�
�
ـر ـ5َ َوالُْمَقّصِ

�
ق  َوِلْلُمMَّلِ

�
ُهـمَّ اْغفِـْر / َاللّ�
� الَْمْغفَِرِة، ا�ِم5َ.



Kurban Keserken

“Allah’›n ad›yla! Allah büyüktür! Allah›m! (Bu
kurban da dahil sahip olduğum ne varsa hepsi) sen-
dendir. (Bu kurban da) senin r›zan içindir. Benim
bu ibadetimi kabul buyur. 

Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökle-
ri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak
koşanlardan değilim.

Şüphesiz benim namaz›m da, diğer ibadetlerim
de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah
içindir. O’nun hiçbir ortağ› yoktur. İşte ben bunun-
la emrolundum. Ben Müslümanlar›n ilkiyim.”

Saçlar›n› T›raş Ederken

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baş-
ka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyük-
tür. Hamd Allah’a mahsustur.

Bizi doğru yola ileten Allah’a hamdolsun. Bize
verdiği nimetlerden dolay› da Allah’a hamdolsun. 

Allah›m! Bütün varl›ğ›m sana aittir. Hacc›m› ka-
bul buyur. Günahlar›m› bağ›şla. Beni ve hacc›n› eda
edip saçlar›n› kestiren ve k›saltan bütün müminleri
bağ›şla, Ey bağ›şlamas› bol olan! Amin.”
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� ّى
�
ُهمَّ ِمنَْك َوِالَيَْك، َتَقبَّْل ِمن بِْسمِ اِ] َاُ] َاْكdَُ ، َاللّ�

َواِت َواْالَرَْض� م� ى َفَطَر السَّ
�
ـذ ْهـُت َوْجِهَى ِللَّ ّى َوجَّ

�
ِان

� ،5َ
�
يًفا َوَما\ َانَا ِمَن الُْمuِْكـ

�
َحن

�5َ
�
ـى ِ]ِ رَِبّ الَْعاَملـ

�
ى َوkَْيَـاَى َوَممَات

�
ـى َونُُسك

�
�ِانَّ َصَالت

� .5َ
�
ُل اْملُْسِلم ِلَك ُاِمْرُت َوَانَا َاوَّ يَك لَُه َوبِذ�

�
َال َ@

َاُ] َاْكـdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ�
� اْحلَْمُد 

� �
َاْحلَْمُد ِ]ِ َعـ?� َمـا َهَدانَـا، َواْحلَْمُد ِ]ِ َعـ?� َما َانَْعـَم بِه

� َعَليْنَا;
� ـى،

�
 ُذنُـوب

�
ّـى َواْغفِـْر /

�
ْل ِمن ـى َفتََقبـَّ

�
ـِذِه نَـاِصيَت ُهـمَّ ه� �َاللّ�

يـَن، َيـا َواِسَع�
�
ـر ـ5َ َوالُْمَقّصِ

�
ق  َوِلْلُمMَّلِ

�
ُهـمَّ اْغفِـْر / َاللّ�
� الَْمْغفَِرِة، ا�ِم5َ.



İhramdan Ç›kt›ktan Sonra

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baş-
ka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyük-
tür. Hamd Allah’a mahsustur.

Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi
sağlayan Allah’a mahsustur. Allah›m! İman›m›z›
güçlendir. Bize hiçbir tereddüt taş›mayan bir inanç
ver. Bize başar› ver ve yard›m et. Bizi, annelerimi-
zi, babalar›m›z› ve bütün Müslümanlar› bağ›şla.”

Teşrik Günlerinde Mina’da

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baş-
ka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyük-
tür. Hamd Allah’a mahsustur.

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağ› yoktur. Mülk ona aittir. Hamd
ona mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.”
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� اُ] َواُ] َاْكـdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ َاُ] َاْكـdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�ـَه ِاالَّ
� اْحلَْمُد.

� يَماناً
�
ُهـمَّ ِزْدنَا ا ى َعنَّا نُُسَكنَا; َاللّ� ى َقض�

�
�َاْحلَْمُد ِ]ِ الَّـذ

� َهـاتِنَـا يًقـا َوَعـَونًـا، َواْغفِـْر لَنَـا َوِال�بَـائِنَـا َوُامَّ
�
ينًـا َوَتـْوف

�
َوَيق

�  .5َ
�
5َ َاRَْع

�
َواْملُْسِلم

� َاُ] َاْكـdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
� اْحلَْمُد.

َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكـdَُ َوَال� ُسبMَْــاَن اِ] َواْحلَْمـُد ِ]ِ َوَالِالـ�
� يمِ.

�
ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َحْوَل َوَال ُقوَّ

يــَك لَــُه، لَــُه اْملُـْلــُك، َولَـُه�
�
َالِال�ـَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

� . Vير
�
اْحلَْمُد َوُهَو َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد



İhramdan Ç›kt›ktan Sonra

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baş-
ka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyük-
tür. Hamd Allah’a mahsustur.

Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi
sağlayan Allah’a mahsustur. Allah›m! İman›m›z›
güçlendir. Bize hiçbir tereddüt taş›mayan bir inanç
ver. Bize başar› ver ve yard›m et. Bizi, annelerimi-
zi, babalar›m›z› ve bütün Müslümanlar› bağ›şla.”

Teşrik Günlerinde Mina’da

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baş-
ka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyük-
tür. Hamd Allah’a mahsustur.

Allah, her türlü noksandan uzakt›r. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağ› yoktur. Mülk ona aittir. Hamd
ona mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.”

116 117

� اُ] َواُ] َاْكـdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ َاُ] َاْكـdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�ـَه ِاالَّ
� اْحلَْمُد.

� يَماناً
�
ُهـمَّ ِزْدنَا ا ى َعنَّا نُُسَكنَا; َاللّ� ى َقض�

�
�َاْحلَْمُد ِ]ِ الَّـذ

� َهـاتِنَـا يًقـا َوَعـَونًـا، َواْغفِـْر لَنَـا َوِال�بَـائِنَـا َوُامَّ
�
ينًـا َوَتـْوف

�
َوَيق

�  .5َ
�
5َ َاRَْع

�
َواْملُْسِلم

� َاُ] َاْكـdَُ َاُ] َاْكdَُ َالِال�َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكdَُ َاُ] َاْكdَُ َوِ]ِ
� اْحلَْمُد.

َه ِاالَّ اُ] َواُ] َاْكـdَُ َوَال� ُسبMَْــاَن اِ] َواْحلَْمـُد ِ]ِ َوَالِالـ�
� يمِ.

�
ِ الَْعظ َة ِاالَّ بِاِ] الَْعِ?ّ َحْوَل َوَال ُقوَّ

يــَك لَــُه، لَــُه اْملُـْلــُك، َولَـُه�
�
َالِال�ـَه ِاالَّ اُ] َوْحــَدُه َال َ@

� . Vير
�
اْحلَْمُد َوُهَو َع?� ُكّلِ jَْىٍء َقد
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� ى َعنَّا نُُسَكنَا. ى َقض�
�
َاْحلَْمُد ِ]ِ الَّذ

ـــَواِت� م� َهـــاَدِة َفـــاِطـــَر السَّ ُهـــمَّ َعـــاِ~َ الَْغيْـــِب َوالشَّ �َاللّ�
� يَكـُه َاjَْهـُد َاْن َالِال�َه ِاالَّ

�
َواْألَرِْض رَبَّ ُكـّلِ jَـْىٍء َوَمل

يَْطـاِن� ِ الشَّ ــى َوِمــْن َ@ّ
�

ِ نَْفس َانْــَت َاُعــوُذ بِـَك ِمــْن َ@ّ
ُه ِاَ/� ـــى ُســوًءا َاْو َاُجــرَّ

�
َوَ@َِكــِه َوَاْن َاْقـــَ�َِف َعــ?� نَْفس

� ُمْسِلمِ .
ى ِالَيَْك�

�
ْضـُت َاْمـر ـى ِالَيْـَك َوَفـوَّ

�
ُهـمَّ َاْسَلْمـُت نَْفس �َاللّ�

 ِالَيْــَك رَْهبَـًة َورَْغبَــًة ِالَيْـَك َال َمْلَجـَأ�
�
ــْأُت ظَْهـرى َوَاْجلَ

ى َانَْزلَْت�
�
َوَال َمنَْجَأ ِمنَْك ِاالَّ ِالَيَْك ا�َمنُْت بِِكتَابَِك الَّذ

� ى َارَْسْلَت.
�
َوبِنَبِيَِّك الَّذ

ُهـمَّ الْبَيُْت بَيْتَُك، َوالَعبْـُد َعبُْدَك َوابْـُن َعبِْدَك َوابُْن� �َاللّ�
�  ِمْن َخْلِقَك، َحت�ّى

�
ْرَت / ى َع?� َما َسخَّ

�
َاَمِتَك، lََْلتَن

ى�
�
ى بِِنْعَمِتـَك حت�ّـى َاَعنْتَن

�
ْغتَن  بِـَالِدَك، َوبَلَّ

�
ـى `

�
َتن ْ َس$َّ

ّى َفاْزَدْد�
�
يَت َعن

�
َع?� َقَضاِء َمنَـاِسِكَك، َفِإْن ُكنَْت رَض

ّـى رًِضـا َوِاالَّ َفِمــَن اْال�َن َقبْـَل َاْن َينْـأ�ى َعـْن بَيْـِتـَك�
�
َعن

 َغْ$َ ُمْستَبِْدٍل�
�

، ِاْن َاِذنَْت /
�

ا` ـَذا َاَواُن انِْ�َ ى، ه�
�
َدار

� بِــَك َوَال بِبَـيْـِتــَك، َوَال رَاِغـٍب َعنْــَك َوَال َعــْن بَيِْتـَك،
�

�
ــى َوالِْعْصَمـَة `

�
 بَــَدن

�
ُهــمَّ َفـاَْصMِبْـِنــى الَْعــافِيَـَة ` َاللّ�

� ـــى طَـــاَعتَـــَك َمــا
�
ـــى، َواْرُزْقن

�
ـــى، َوَاْحِســـْن ُمنَْقَلب

�
ين

�
د

� نْيـاَ، ِانََّك َع?� ِى اْال�ِخَرِة َوالدُّ  َخـْ$َ
�

ـى، َواRَْْع /
�
َابَْقيْتَن

� . Vير
�
ُكّلِ jَْىٍء قد

ُهمَّ َال َمانَِع ِملَا َاْعَطيَْت، َوَال ُمْعِطَى ِملَا َمنَْعَت، َوَال� �َاللّ�
� . َينَْفُع َذا اْجلَّدِ ِمنَْك اْجلَـدُّ

� ى طَْرَفَة َع5ٍْ
�

ى ِا/� نَْفس
�
ُهمَّ رlََْـتََك َارُْجو َفَال َتِكْلن �َاللّ�

� ُه َالِال�َه ِاالَّ َانَْت. ى ُكلَّ
�
 jَْأن

�
َوَاْصِلْح /
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� ى َعنَّا نُُسَكنَا. ى َقض�
�
َاْحلَْمُد ِ]ِ الَّذ

ـــَواِت� م� َهـــاَدِة َفـــاِطـــَر السَّ ُهـــمَّ َعـــاِ~َ الَْغيْـــِب َوالشَّ �َاللّ�
� يَكـُه َاjَْهـُد َاْن َالِال�َه ِاالَّ

�
َواْألَرِْض رَبَّ ُكـّلِ jَـْىٍء َوَمل

يَْطـاِن� ِ الشَّ ــى َوِمــْن َ@ّ
�

ِ نَْفس َانْــَت َاُعــوُذ بِـَك ِمــْن َ@ّ
ُه ِاَ/� ـــى ُســوًءا َاْو َاُجــرَّ

�
َوَ@َِكــِه َوَاْن َاْقـــَ�َِف َعــ?� نَْفس

� ُمْسِلمِ .
ى ِالَيَْك�

�
ْضـُت َاْمـر ـى ِالَيْـَك َوَفـوَّ

�
ُهـمَّ َاْسَلْمـُت نَْفس �َاللّ�

 ِالَيْــَك رَْهبَـًة َورَْغبَــًة ِالَيْـَك َال َمْلَجـَأ�
�
ــْأُت ظَْهـرى َوَاْجلَ

ى َانَْزلَْت�
�
َوَال َمنَْجَأ ِمنَْك ِاالَّ ِالَيَْك ا�َمنُْت بِِكتَابَِك الَّذ

� ى َارَْسْلَت.
�
َوبِنَبِيَِّك الَّذ

ُهـمَّ الْبَيُْت بَيْتَُك، َوالَعبْـُد َعبُْدَك َوابْـُن َعبِْدَك َوابُْن� �َاللّ�
�  ِمْن َخْلِقَك، َحت�ّى

�
ْرَت / ى َع?� َما َسخَّ

�
َاَمِتَك، lََْلتَن

ى�
�
ى بِِنْعَمِتـَك حت�ّـى َاَعنْتَن

�
ْغتَن  بِـَالِدَك، َوبَلَّ

�
ـى `

�
َتن ْ َس$َّ

ّى َفاْزَدْد�
�
يَت َعن

�
َع?� َقَضاِء َمنَـاِسِكَك، َفِإْن ُكنَْت رَض

ّـى رًِضـا َوِاالَّ َفِمــَن اْال�َن َقبْـَل َاْن َينْـأ�ى َعـْن بَيْـِتـَك�
�
َعن

 َغْ$َ ُمْستَبِْدٍل�
�

، ِاْن َاِذنَْت /
�

ا` ـَذا َاَواُن انِْ�َ ى، ه�
�
َدار

� بِــَك َوَال بِبَـيْـِتــَك، َوَال رَاِغـٍب َعنْــَك َوَال َعــْن بَيِْتـَك،
�

�
ــى َوالِْعْصَمـَة `

�
 بَــَدن

�
ُهــمَّ َفـاَْصMِبْـِنــى الَْعــافِيَـَة ` َاللّ�

� ـــى طَـــاَعتَـــَك َمــا
�
ـــى، َواْرُزْقن

�
ـــى، َوَاْحِســـْن ُمنَْقَلب

�
ين

�
د

� نْيـاَ، ِانََّك َع?� ِى اْال�ِخَرِة َوالدُّ  َخـْ$َ
�

ـى، َواRَْْع /
�
َابَْقيْتَن

� . Vير
�
ُكّلِ jَْىٍء قد

ُهمَّ َال َمانَِع ِملَا َاْعَطيَْت، َوَال ُمْعِطَى ِملَا َمنَْعَت، َوَال� �َاللّ�
� . َينَْفُع َذا اْجلَّدِ ِمنَْك اْجلَـدُّ

� ى طَْرَفَة َع5ٍْ
�

ى ِا/� نَْفس
�
ُهمَّ رlََْـتََك َارُْجو َفَال َتِكْلن �َاللّ�

� ُه َالِال�َه ِاالَّ َانَْت. ى ُكلَّ
�
 jَْأن

�
َوَاْصِلْح /



“Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi
sağlayan Allah’a mahsustur. 

Gizli ve aç›k her şeyi bilen, göklerin ve yerin ya-
rat›c›s›, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah›m!
Senden başka hiçbir ilah olmad›ğ›na şehadet ede-
rim. Nefsimin şerrinden, şeytan›n şerrinden ve tu-
zaklar›ndan, kendime karş› bir kötülük işlemekten
veya herhangi bir Müslüman› böyle bir kötülüğe sü-
rüklemekten sana s›ğ›n›r›m.

Allah›m! Sana teslim oldum. İşimi Sana havale
ettim. Ümit ve endişeyle Sana dayand›m. Senden
başka hiçbir s›ğ›nak ve dayanak yoktur. İndirdiğin
kitaba ve gönderdiğin elçiye inand›m.

Allah›m! İşte Kâbe’nin yan›nday›m. Ben senin
kulunum. Senin kullar›n olan bir anne baban›n ço-
cuğuyum. Bana lütfettiğin nimetlerle nice beldeleri
aşarak bana buralara gelmeyi nasip ettin. Lütfunla
beni buralara ulaşt›rd›n ve hac görevimi yerine ge-
tirmeme yard›m ettin. Allah›m! Eğer benden raz›
isen, bu r›zan›n artmas›n› lütfet. Yok eğer raz› de-
ğilsen; Beytinden yurduma dönmeden önce şimdi
nasip et r›zan›! 

İşte dönüş vaktim gelip çatt› ve izninle ayr›l›yo-
rum. Seni ve Kâbe’ni hiçbir şeyle değişmeyeceğim.
Senden ve Beytinden asla yüz çevirmeyeceğim. Al-
lah›m, bedenime sağl›k lütfet, dini hayat›m› muha-
faza buyur. Dönüşümü güzel eyle. Bana hayat lüt-
fettiğin sürece sana tam anlam›yla bağlanmay› na-
sip et. Dünya ve Ahiret iyiliğini birlikte lütfet. Mu-
hakkak ki senin her şeye gücün yeter. 

Allah›m! Senin verdiğine engel olabilecek, en-
gel olduğunu da verebilecek hiçbir güç yoktur. Sa-
na itaat etmediği takdirde, varl›ğ› olan›n varl›ğ›n›n,
senin kat›nda hiçbir yarar› yoktur.

Allah›m! Rahmetini umuyorum. Beni bir göz
aç›p kapayacak kadar bile nefsime b›rakma. Duru-
mumu her yönüyle ›slah eyle. Senden başka hiçbir
ilah yoktur.”
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10. MEDİNE
Medine görülünce salat ü selam art›r›l›r. Ziyare-

tin yararl› olmas›, dünya ve Ahiret saadeti getirme-
si için dua edilir. Bu çerçevede yap›labilecek du-
alardan biri şöyledir:

“Allah›m! Bana rahmet kap›lar›n› aç. Veli kulla-
r›na ve sana tam anlam›yla bağlananlara lütfettiğini
bana da lütfet. Beni bağ›şla ve bana merhamet bu-
yur. Ey kendisinden istekte bulunulanlar›n en iyi-
si!”

Mescid-i Nebevî’ye ve diğer mescitlere girerken
okunan dua ve salavat-› şerifeyi birleştirerek şöyle
dua edilebilir:

“Allah’›n ad›yla ve Rasûlullah’›n sünneti üzere.
Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik için-
de girmemi sağla. (Ç›kacağ›m yerden de) beni doğ-
ruluk ve esenlik içinde ç›kar. Bana yard›mc› bir
kuvvet ver. 

Allah›m! Hz. İbrahim ve ailesine salat ve selam
eylediğin gibi, Hz. Muhammed ve ailesine de salat
ve selam eyle! Sen övgüye lay›ks›n, şan› yüce olan-
s›n. 

Allah›m! Hz. İbrahim ve ailesini mübarek k›ld›-
ğ›n gibi, Hz.Muhammed ve ailesini de mübarek k›l!
Sen övgüye lay›ks›n, şan› yüce olans›n. 

Allah›m! Günahlar›m› bağ›şla. Bana rahmet ka-
p›lar›n› aç.”

122 123

ــى َمـا َرَزْقتَـُه�
�
ُهــمَّ اْفتَـْح َعــَ?َّ َابْـَواَب رlََِْتـَك َواْرُزْقن �َاللّ�

� ــى َيـا َخـْ$َ
�
 َوارlَْْن

�
َاْوِليَـاَءَك َوَاْهـَل طَــاَعِتـَك َواْغفِـْر /

� َمْسُؤوٍل.

� ـٍد َكَمـا ـٍد َوَعـ?� ا�ِل kَُمَّ ُهــمَّ َصـِلّ َعـ?� َسيِّـِدنَــا kَُمَّ �َاللّ�
� Vيـد

�
lَ يــَم ِانَّـَك

�
يـَم َوَعــ?� ا�ِل ِابْـَراه

�
يْـَت َعـ?� ِابْــَراه َصلَّ

� ـٍد َكَمـا ــٍد َوَعـ?� ا�ِل kَُمَّ ُهـمَّ بَـارِْك َعـ?� kَُمَّ .  �َاللّ� Vيــد
�
Zَ

� Vيـد
�
lَ يـَم ِانَّـَك

�
يـَم َو َعـ?� ا�ِل ِابْــَراه

�
بَـارَْكـَت َعــ?� ِابْـَراه

�  . Vيد
�
Zَ

�  َابَْواَب رlََِْتَك.
�

ى َواْفتَْح /
�
 ُذنُوب

�
ُهمَّ اْغفِْر / �َاللّ�

ـى ُمـْدَخَل�
�
ـِة رَسُوِل اِ] رَّبِ َاْدِخْلن بِْسمِ اِ] َو َعـ?� ِملَّ

  ِمــْن�
�

ــَرَج ِصـــْدٍق َواْجَعــْل / ـــى ُ�ْ
�
ِصـــْدٍق َوَاْخــرِْجن

� ً$ا
�

لَُدنَْك ُسْلَطانًا نَص
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Rasûlullah’›n Kabrini Ziyaret
Namaz için vakit müsaitse iki rekat Tahiyyetü’l-

mescit namaz› k›lar. Sonra Hz. Peygamber’in kab-
rinin yan›na gelir ve şöyle selam verir:

124 125

� َالُم َعَليَْك َيا رَُسوَل اِ]! َالُة َوالسَّ  َالصَّ
� يَب اِ]!

�
َالُم َعَليَْك َيا َحب َالُة َوالسَّ  َالصَّ

� !5َ
�
َالُم َعَليَْك  َيا رlًََْة ِلْلَعاَملـ َالُة َوالسَّ  َالصَّ

�5َ
�
َالُم َعَليَْك َيا َسيِِّد املُْرَسل َالُة َوالسَّ  َالصَّ

� َالُم َعَليَْك َيا َخاَتَم النَّبِي5َِّ! َالُة َوالسَّ  َالصَّ
َــا النَّبِــىُّ َو رlََْـُة اِ] َو� ُّYــَالُم َعَليْــَك  َا ــَالُة َوالسَّ  َالصَّ

بَرََكاُتُه�
ِلــَك َوَاْصMَــابِـَك� ــَالُم َعَليْــَك َوَعــ?� ا� ــَالُة َوالسَّ  َالصَّ

� ;5َ
�
اِحل َوَاْهِل بَيْـِتَك َوَع?� النَّبي5َِّ َوَسائِِر الصَّ

ُْم ِاْذ� َيا رَُسـوَل اِ]! َسِمْعـُت اَ] َتَعـا/� َيُقـوُل: َولَـْو َاهنَّ
ظََلُمـوا\ َانُْفَسُهـْم َجـا\ُؤَك َفاْستَْغَفـُروا اَ] َواْستَْغَفـَر َ�ُُم�

يًمـــا َوَقــْد ِجئْـتُــَك�
�
ابًــا رَح ُســـوُل لَــَوَجـــُدوا اَ] َتــوَّ الــرَّ

� ّى. 
�
ى، ُمْستَْشَفًعا بَِك ِا/� َرب

�
ُمْستَْغَفًرا ِمْن َذنْب

َاjَْهــــُد َاْن َالِال�ــــَه ِاالَّ اُ] َوَاjَْهــــُد َانَّــــَك رَُســـوُل اِ]�
� ْيــَت اْألََمــانَــَة، ْغــَت الــّرَِســـالَــَة، َوَادَّ َوَاjَْهـــُد َانَّــَك بَلَّ
يـِل َربَِّك بِـاْحلِْكَمِة�

�
ـَة، َوَدَعْوَت ِا/� َسب َونََصMَْت اْألُمَّ

يِل اِ] َحت�ّى َاَتاَك�
�
 َسب

�
َواْملَـْوِعَظِة اْحلََسنَِة َوَجاَهـْدَت `

5ُ. َفَجـَزاَك اُ] َعنَّا َاْفَضـَل َمـا َجَزى رَُسـوًال َعْن�
�
الْيَق

يَعَة�
�
ف رََجةََ الرَّ يَلَة َو الدَّ

�
يَلَة َوالَْفض

�
ُهمَّ ا�تِِه الَْوس ِتِه. َاللّ� ُامَّ
� َوابَْعثُْه َمَقاًما kَُْموًدا.

ُســوَل َفـاْكتُبْنَــا َمـَع� ا بَِمــا\ َانْــَزلْـَت َواتَّبَْعنَــا الـرَّ َربَّنَــا\ ا�َمنـَّ
� يَن.

�
اِهد الشَّ
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�
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“Allah’›n rahmeti ve selam› üzerine olsun ey Al-
lah’›n Resulü!

Allah’›n rahmeti ve selam› üzerine olsun ey Al-
lah’›n Habibi!

Allah’›n rahmeti ve selam› üzerine olsun ey
âlemlere rahmet olarak gönderilen! 

Allah’›n rahmeti ve selam› üzerine olsun ey Pey-
gamberlerin efendisi! 

Allah’›n rahmeti ve selam› üzerine olsun ey Pey-
gamberlerin sonuncusu!

Allah’›n selam›, rahmeti ve bereketi üzerine ol-
sun ey Nebi!

Allah’›n rahmeti ve selam› sana, aile efrad›na,
tüm ashab›na, Ehl-i Beyt’ine ve diğer peygamberle-
re ve Allah’›n salih kullar›na olsun! ey Allah’›n el-
çisi! 

Ey Allah’›n Rasulü! Yüce Allah’›n şöyle buyur-
duğunu duydum: ‘Eğer onlar kendilerine zulmettik-
lerinde sana gelip Allah’tan bağ›şlama dileselerdi
ve Peygamber de onlar için istiğfar etseydi, şüphe-
siz Allah’› tevbeleri çok kabul eden ve çok merha-
met eden bulurlard›.’ Ben, günahlar›mdan dolay›
bağ›şlanma dileğiyle, Rabbime şefaatçi olman için
geldim. 

Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Yine şehadet ederim ki sen onun elçisisin. 

Şehadet ederim ki sen peygamberlik görevini
yapt›n, emaneti yerine getirdin. Ümmete samimi
davrand›n. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel

öğütle çağ›rd›n. Ölüm sana gelinceye kadar Allah
yolunda cihad ettin. Ümmetinin elçisi olarak Allah
seni en üstün şekilde mükafatland›rs›n.

Allah›m! Ona yak›nl›k, yücelik ve yüksek dere-
celer ver. Onu, vadettiğin Makam-› Mahmud’a
ulaşt›r.

Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik. Gönder-
diğin Peygambere uyduk. Bizi tasdik eden şahitler-
den yaz.”

Kardeşlerinin göndermiş olduğu selamlar› da
söyledikten sonra, bir metre kadar ilerler. Önce Hz.
Ebu Bekir, ard›ndan da Hz. Ömer’in kabirleri ba-
ş›nda durur ve onlara da selam verir:
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Hz. Ebu Bekir’e Selam

“Ey Ebu Bekri’s-S›dd›k, selam üzerine olsun!

Ey Peygamberin Halifesi, selam üzerine olsun!

Ey Peygamberin mağaradaki arkadaş›, seferler-
deki yoldaş› ve s›rdaş›! Allah’›n selam› üzerine ol-
sun. 

Allah, seni en güzel şekilde mükafatland›rs›n.
Allah’›n selam› rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

Allah›m! Ondan raz› ol. Derecesini yükselt. Ma-
kam›n› mübarek k›l. Mükafat›n› bol eyle.”

Hz. Ömer’e Selam

“Ey Müminlerin emiri Ömer el-Faruk! Selam
üzerine olsun.

Ey İslam’› güçlendiren! Selam sana!

Ey putlar› k›ran! Selam sana!

Allah seni en güzel şekilde mükafatland›rs›n.
Allah’›n selam› rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

Allah›m! Ondan raz› ol. Derecesini yükselt. Ma-
kam›n› mübarek k›l. Mükafat›n› bol eyle. 

Sonra uygun bir yere çekilerek kendisi, anne ba-
bas›, kardeşleri, yak›nlar›, arkadaşlar›, dostlar›, ken-
disine iyiliği dokunmuş olanlar ve diğer Müslüman-
lar için dua eder. 

Mescid-i Nebevî’de bulunduğu vakitleri büyük
bir ganimet bilmeli ve bolca hamd etmeli, tekbir,
tehlil ve tesbih okumal›, dua etmeli, salat ü selam
getirmelidir.”
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يِق� ّ�
د َالُم َعَليَْك َيا َابَا بَْكٍرِنالّصِ َالسَّ

يَفـَة رَُسـوِل اِ] َصـ?َّ اُ] َعَليِْه َو�
�
ـَالُم َعَليَْك َيـاَخل َالسَّ

� َم  َسلَّ
� ِ̀ يَســُه 

�
ــَالُم َعَليْــَك َيــا َصــاِحــَب رَُســوِل اِ] َوَان َالسَّ

� اِر. ينَُه َعَ?  اْألَْ�َ
�
ِ̀ اْألَْسَفاِر َوَام يَقُه 

�
الَْغاِر َورَف

َالُم َعَليَْك َورlََُْة� َجَزاَك اُ] َعنَّا َاْفَضـَل  اْجلََزاِء. َفالسَّ
اِ] َوبَرََكاُتُه�

ُهمَّ ارَْض َعنْـُه َوارَْفـْع َدرََجتَُه َوَاْكـرِْم َمَقاَمـُه َوَاْجِزْل� �َاللّ�
ثََوابَُه�

5َ ُعَمَر الَْفاُروَق�
�
َ$ اْملُْؤِمن

�
َالُم َعَليَْك َيا َام َالسَّ

� ْسَالمِ  َالُم َعَليَْك َياُمْظِهَر اْإلِ َالسَّ
� َر اْألَْصنَامِ.  َالُم َعَليَْك َيا ُمَكّسِ َالسَّ

َالُم َعَليَْك َورlََُْة� َجَزاَك اُ] َعنَّا َاْفَضَل  اْجلََزاِء. َفالسَّ
ُهـمَّ ارَْض َعنْـُه َوارَْفـْع َدرََجتَـُه َوَاْكـرِْم� اِ] َوبَـرََكـاُتـُه. �َاللّ�

َمَقاَمُه َوَاْجِزْل ثََوابَُه�
Ö
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Uhut Şehitleri, Bak›’ Mezarl›ğ› Ve Diğer Me-
zarl›klar› Ziyaret 

“Selam size, ey mü’minler yurdunun sakinleri.
İnşallah biz de size kat›lacağ›z. Siz bizden önce ge-
lip geçtiniz. Biz de sizin peşinizden geleceğiz. Al-
lah bizi de, sizi de bağ›şlas›n. Sizden öncekilere de,
sonrakilere de Allah rahmet eylesin.

Allah›m! Ölülerimizi de dirilerimizi de, burada
bulunanlar› da, bulunmayanlar› da, küçüklerimizi-
büyüklerimizi, erkeklerimizi kad›nlar›m›z› bağ›şla.
Bizden hayat verdiklerini İslam üzere yaşat, vefat
ettirdiklerini de imanla vefat ettir.

Allah›m! Onlardan raz› ol, derecelerini yükselt,
makamlar›n› mübarek k›l, mükafatlar›n› bol eyle.
Lütfunla ve kereminle ey ikram edenlerin en keri-
mi!

Allah›m! Onlar›n mükafat›ndan bizi mahrum et-
me. Onlardan sonra bizi fitneye düşürme.

Sabr›n›zdan dolay› size selam olsun. Ahiret yur-
du ne güzeldir!”
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5َ َوِانَّا ِاْن jَاَء اُ] بُِكْم�
�
َالُم َعَليُْكْم َداَر َقْومٍ ُمْؤِمن َالسَّ

ثِْر َيْغفُِر اَ] لَنَا َولَُكْم� َالِحُقوَن َانْتُْم َسَلُفنَا َونMَُْن بِاْإلِ
يـَن نَْسَأُل�

�
ـ5َ ِمنُْكـْم َواْملُْستَـْأِخـر

�
َوَيـْرَحـُم اُ] اْملُْستَْقـِدم
� اَ] لَنَا َولَُكُم الَْعافِيََة 

� $ِنَا
�
ُهمَّ اْغفِـْر ِحلَيِّنَا َوَميِّـِتنَـا َوjَاِهِدنَـا َوَغائِبِنَـا َوَصغ �َاللّ�

� �
ُهمَّ َمـْن َاْحيَـيْـتَــُه ِمنَّا َفـاَْحيِه ـ$ِنَا َوَذَكـرِنَـا َوُانْـثَانَـا َاللّ�

�
وََكب

� يَماِن 
�
ْسَالمِ َوَمْن َتَوفَّيْـتَُه ِمنَّا َفتََوفَُّه َعَ? اْإل َعَ? اْإلِ

ُهـمَّ ارَْض َعنُْهــْم َوارَْفـْع َدرََجتَُهـْم َوَاْكــرِْم َمَقـاَمُهـْم� �َاللّ�
َوَاْجِزْل ثََواَ�ُْم�

ُهمَّ َال َحتْرِْمنَا َاْجَرُهْم َوَال َتْفِتنَّا بَْعَدُهْم� َاللّ�
� اِر. ُتْم َفِنْعَم َعْقبَى الدَّ ْdََالُم َعَليُْكْم بَِما َص َالسَّ
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“Selam size, ey mü’minler yurdunun sakinleri.
İnşallah biz de size kat›lacağ›z. Siz bizden önce ge-
lip geçtiniz. Biz de sizin peşinizden geleceğiz. Al-
lah bizi de, sizi de bağ›şlas›n. Sizden öncekilere de,
sonrakilere de Allah rahmet eylesin.

Allah›m! Ölülerimizi de dirilerimizi de, burada
bulunanlar› da, bulunmayanlar› da, küçüklerimizi-
büyüklerimizi, erkeklerimizi kad›nlar›m›z› bağ›şla.
Bizden hayat verdiklerini İslam üzere yaşat, vefat
ettirdiklerini de imanla vefat ettir.

Allah›m! Onlardan raz› ol, derecelerini yükselt,
makamlar›n› mübarek k›l, mükafatlar›n› bol eyle.
Lütfunla ve kereminle ey ikram edenlerin en keri-
mi!

Allah›m! Onlar›n mükafat›ndan bizi mahrum et-
me. Onlardan sonra bizi fitneye düşürme.

Sabr›n›zdan dolay› size selam olsun. Ahiret yur-
du ne güzeldir!”
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5َ َوِانَّا ِاْن jَاَء اُ] بُِكْم�
�
َالُم َعَليُْكْم َداَر َقْومٍ ُمْؤِمن َالسَّ

ثِْر َيْغفُِر اَ] لَنَا َولَُكْم� َالِحُقوَن َانْتُْم َسَلُفنَا َونMَُْن بِاْإلِ
يـَن نَْسَأُل�

�
ـ5َ ِمنُْكـْم َواْملُْستَـْأِخـر

�
َوَيـْرَحـُم اُ] اْملُْستَْقـِدم
� اَ] لَنَا َولَُكُم الَْعافِيََة 

� $ِنَا
�
ُهمَّ اْغفِـْر ِحلَيِّنَا َوَميِّـِتنَـا َوjَاِهِدنَـا َوَغائِبِنَـا َوَصغ �َاللّ�

� �
ُهمَّ َمـْن َاْحيَـيْـتَــُه ِمنَّا َفـاَْحيِه ـ$ِنَا َوَذَكـرِنَـا َوُانْـثَانَـا َاللّ�

�
وََكب

� يَماِن 
�
ْسَالمِ َوَمْن َتَوفَّيْـتَُه ِمنَّا َفتََوفَُّه َعَ? اْإل َعَ? اْإلِ

ُهـمَّ ارَْض َعنُْهــْم َوارَْفـْع َدرََجتَُهـْم َوَاْكــرِْم َمَقـاَمُهـْم� �َاللّ�
َوَاْجِزْل ثََواَ�ُْم�

ُهمَّ َال َحتْرِْمنَا َاْجَرُهْم َوَال َتْفِتنَّا بَْعَدُهْم� َاللّ�
� اِر. ُتْم َفِنْعَم َعْقبَى الدَّ ْdََالُم َعَليُْكْم بَِما َص َالسَّ
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� يـــِع نَِعِمـــَك،
�
Rَ �?ُهــــمَّ َابِْلـــَغ اْحلَْمـــِد َعــــ َاlَْـــُدَك �اللّ�

� يَد ِمْن َفْضِلَك وَكَرِمَك.
�
َوَاْسَألَُك اْملَز

يـــُم، َالْـــَواِحـــُد�
�
�َوَاjَْهـــُد َاْن َالِال�ـــَه ِاالَّ اُ] َالَْعـــِ?ُّ الَْعظ

ــًدا َعبْـُدُه� يــُم; َوَاjَْهــُد َانَّ kَُمَّ
�
يــُز اْحلَـك

�
َمــُد الَْعــز الصَّ

يُلـــــُه، َاْفَضـــــُل�
�
يبُـــــُه َوَخل

�
َورَُســـــولُـــــُه، َوَصفِيُّــــــُه َوَحب

� .5َ
�
ِحق 5َ َواالَّ

�
ابِق 5َ، َوَاْكَرُم السَّ

�
اْملَْخُلوق

ُســوَل َفـاْكتُبْنَــا َمـَع� ـا بَِمــا\ َانْـَزلْــَت َواتَّبَْعنَـا الــرَّ َربَّنَـا\ ا�َمنـَّ
يَن�

�
اِهد الشَّ

� يَمــاِن َاْن ا�ِمنُـوا
�
ى ِلــْإل

�
َربَّنَـا\ ِانَّنَــا َسِمْعنَــا ُمنَــاِدًيــا ُينَــاد

� ا َسيِّئَاتِنَا بَِربُِّكْم َفـا�َمنَّا َربَّنَا َفـاْغفِْر لَنَا ُذنُـوبَنَا وََكّفِْر َعنـَّ
� َوَتَوفَّنَا َمَع اْألَبَْراِر 

َربَّنَــا َوا�تِنَــا َمــا َوَعــْدَتنَــا َعــ?� رُُسِلــَك َوَال ُ�ْــِزنَــا َيـْوَم�
� يَعاَد .

�
الِْقيَاَمِة ِانََّك َال ُ�ِْلُف اْملـ

ّـى�َاْسـَألَُك َخـْ$َ َما َسـَألَـَك َعبُْدَك َورَُسـولَُك�
�
ُهمَّ ِان َاللّ�

ِ َمــا اْستََعــاَذ ِمنْــُه َعبْــُدَك� ــدV َوَاُعــوُذ بِـــَك ِمــْن َ@ّ kَُمَّ
� َم. دV َص?َّ اُ] َعَليِْه َوَسلَّ َورَُسولَُك kَُمَّ

ـٍد َصـ?َّ اُ] َعَليْـِه� ِة نَبِيِّـَك kَُمَّ ـى َعــ?� ُسنـَّ
�
ُهـمَّ َاْحيِن �َاللّ�

ِت� ـى ِمــْن ُمِضـالَّ
�
 َوَاِعــْذن

�
ِتــه ــى َعـ?� ِملَّ

�
ــَم  َوَتـَوفَّن َوَسلَّ

� الْفِتَِن.
� ـٍد َكَمـا ـٍد َوَعـ?� ا�ِل kَُمَّ ُهــمَّ َصـِلّ َعـ?� َسيِّـِدنَــا kَُمَّ �َاللّ�
� Vيـد

�
lَ يــَم ِانَّـَك

�
يـَم َوَعــ?� ا�ِل ِابْـَراه

�
يْـَت َعـ?� ِابْــَراه َصلَّ

� ـٍد َكَمـا ـٍد َوَعــ?� ا�ِل kَُمَّ ُهــمَّ بَـارِْك َعــ?� kَُمَّ . �َاللّ� Vيـد
�
Zَ

� Vيـد
�
lَ يـَم ِانَّـَك

�
يـَم َو َعـ?� ا�ِل ِابْــَراه

�
بَـارَْكـَت َعــ?� ِابْـَراه

�  . Vيد
�
Zَ
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�
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اِهد الشَّ

� يَمــاِن َاْن ا�ِمنُـوا
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ى ِلــْإل

�
َربَّنَـا\ ِانَّنَــا َسِمْعنَــا ُمنَــاِدًيــا ُينَــاد

� ا َسيِّئَاتِنَا بَِربُِّكْم َفـا�َمنَّا َربَّنَا َفـاْغفِْر لَنَا ُذنُـوبَنَا وََكّفِْر َعنـَّ
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�
الِْقيَاَمِة ِانََّك َال ُ�ِْلُف اْملـ

ّـى�َاْسـَألَُك َخـْ$َ َما َسـَألَـَك َعبُْدَك َورَُسـولَُك�
�
ُهمَّ ِان َاللّ�

ِ َمــا اْستََعــاَذ ِمنْــُه َعبْــُدَك� ــدV َوَاُعــوُذ بِـــَك ِمــْن َ@ّ kَُمَّ
� َم. دV َص?َّ اُ] َعَليِْه َوَسلَّ َورَُسولَُك kَُمَّ

ـٍد َصـ?َّ اُ] َعَليْـِه� ِة نَبِيِّـَك kَُمَّ ـى َعــ?� ُسنـَّ
�
ُهـمَّ َاْحيِن �َاللّ�

ِت� ـى ِمــْن ُمِضـالَّ
�
 َوَاِعــْذن

�
ِتــه ــى َعـ?� ِملَّ

�
ــَم  َوَتـَوفَّن َوَسلَّ

� الْفِتَِن.
� ـٍد َكَمـا ـٍد َوَعـ?� ا�ِل kَُمَّ ُهــمَّ َصـِلّ َعـ?� َسيِّـِدنَــا kَُمَّ �َاللّ�
� Vيـد

�
lَ يــَم ِانَّـَك

�
يـَم َوَعــ?� ا�ِل ِابْـَراه

�
يْـَت َعـ?� ِابْــَراه َصلَّ

� ـٍد َكَمـا ـٍد َوَعــ?� ا�ِل kَُمَّ ُهــمَّ بَـارِْك َعــ?� kَُمَّ . �َاللّ� Vيـد
�
Zَ

� Vيـد
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lَ يـَم ِانَّـَك

�
يـَم َو َعـ?� ا�ِل ِابْــَراه
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بَـارَْكـَت َعــ?� ِابْـَراه

�  . Vيد
�
Zَ



“Allah›m! Sana ihsan ettiğin bütün nimetlerden
dolay› sonsuz hamd eder lütuf ve keremini art›rma-
n› niyaz ederim. 

Yüce, ulu, bir, samed, üstün ve hikmet sahibi
Allah’tan başka hiçbir ilah olmad›ğ›na şehadet ede-
rim. Muhammed’in onun kulu, elçisi, seçimi, habi-
bi ve dostu, mahlukat›n en üstünü, geçmiş ve gele-
cek tüm yarat›lm›şlar›n en iyisi olduğuna da şehadet
ederim.

Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Pey-
gamber’e uyduk. Art›k bizi şahitlerle beraber yaz.

Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inan›n!” di-
ye imana çağ›ran davetçiyi (Kur’an’›) işittik ve
iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlar›m›z› bağ›şla,
kötülüklerimizi ört, can›m›z› iyilerle beraber al.
Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiğin şeyleri bize
de ihsan et ve k›yamet gününde bizi rezil etme; şüp-
hesiz sen vadinden dönmezsin.

Alah’›m! Kulun ve elçin Muhammed Aleyhisse-
lam’›n senden istediği tüm hay›rlar› bana da lütfet-
meni niyaz ediyorum. Kulun ve elçin Muhammed
Aleyhisselam’›n s›ğ›nd›ğ› tüm şerlerden de sana s›-
ğ›n›r›m.

Allah›m! Beni Peygamberin Muhammed
(s.a.s.)’›n Sünneti üzere yaşat, bana onun dini üzere
ölmeyi nasip et ve beni fitnelerin sapt›rmas›ndan
muhafaza buyur.

Allah›m! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi,
Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de rahmet et.
İbrahim ve ailesini mübarek k›ld›ğ›n gibi; Efendi-
miz Hz. Muhammed ve ailesini mübarek k›l. Sen
övgüye lay›ks›n, şan› yüce olans›n. 
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Mescid-i Nebevî’den Ayr›l›rken
Mescid-i Nebevî’den ve Medine’den ayr›lacağ›

zaman Mescid-i Nebevî’de iki rekat namaz k›larak
bolca dua edip Rasûlullah’› tekrar usulüne göre zi-
yaret ederek veda etmesi güzel olur. Ayr›l›rken şöy-
le dua edilebilir:
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َك، َونMُِـبُّ َمـال�ئَِكتَـَك َوَانْبِيَـاَءَك� ُهــمَّ اْجَعْلنَـا نMُِبـُّ �َاللّ�
� ُهـمَّ َحبِّبْنَـا ـ5َ; َاللّ�

�
ــاِحل َورُُسَلـَك، َونMُِـبُّ ِعبَـاَدَك الصَّ

� ِالَيْــَك َوِا/� َمـــال�ئَِكِتــَك َوِا/� َانْبِيَــائِــَك َورُُسِلــَك َوِا/�
� ى، َوَجنِّبْنَـا ــْرنَـا ِلْليُـْ©َ ُهـمَّ َيّسِ ـ5َ; �َاللّ�

�
ــاِحل ِعبَـاِدَك الصَّ

، َواْجَعْلنَا ِمْن� ِ̀ اْال�ِخَرِة َواْألُو/� ى، َواْغفِْر لَنَا  الُْعْ©َ
� .5َ

�
ِة اْملُــتَّـق َائِمَّ

� ــَذا ا�ِخــَر الَْعْهــِد بMَِــَرمِ رَُســوِلـَك، ُهــمَّ َال َجتَْعــْل ه� �َاللّ�
ــَك� يـــًال َسْهَلــًة بَِمنِّ

�
ــَرَمــ5ِْ َسب ــْر ِ/ الَْعـــْوَد ِاَ/ اْحلَ َوَيّسِ

� نْيَـــا ِ̀ الـــدُّ َوَفْضِلــــَك، َواْرزْقِنـــى الَْعْفــــَو َوالَْعـــافِيَــــَة 
�  .5َ

�
5َ ِا/� َاْوطَانِنَا ا�ِمنـ

�
5َ َغانِم

�
نَا َساِملـ َواْال�ِخَرِة، َورُدَّ

ْلــُت َوبِــَك ا�َمنْـُت� ُهـمَّ لَــَك َاْسَلْمــُت َوَعَليْــَك َتـوَكَّ �َاللّ�

� ْرُت َوَما ْمُت َوَما َاخَّ  َما َقدَّ
�

َوِالَيَْك َحاَكْمُت َفـاْغفِْر /
ّى َالِال�َه ِاالَّ َانَْت�

�
رُْت َوَما َاْعَلنُْت َانَْت َرب َاْ�َ

يَماِن َوَال�
�
يَن َسبَُقـونَا بِاْإل

�
ْخَوانِنَـا الَّذ َربَّنَـا اْغفِْر لَنَا َوإلِِ

� Vيـَن ا�َمنُــوا َربَّنَـا ِانَّـَك َرُؤف
�
ـذ  ُقُلـوبِنَـا ِغــالًّ ِللَّ

�
َجتَْعــْل `

� . Vيم
�
رَح

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَـا َحَسنَــًة َو ِ̀ الــدُّ َربَّنَـا ا�تِنَــا 
َعَذاَب النَّاِر�



Mescid-i Nebevî’den Ayr›l›rken
Mescid-i Nebevî’den ve Medine’den ayr›lacağ›

zaman Mescid-i Nebevî’de iki rekat namaz k›larak
bolca dua edip Rasûlullah’› tekrar usulüne göre zi-
yaret ederek veda etmesi güzel olur. Ayr›l›rken şöy-
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136 137

َك، َونMُِـبُّ َمـال�ئَِكتَـَك َوَانْبِيَـاَءَك� ُهــمَّ اْجَعْلنَـا نMُِبـُّ �َاللّ�
� ُهـمَّ َحبِّبْنَـا ـ5َ; َاللّ�

�
ــاِحل َورُُسَلـَك، َونMُِـبُّ ِعبَـاَدَك الصَّ

� ِالَيْــَك َوِا/� َمـــال�ئَِكِتــَك َوِا/� َانْبِيَــائِــَك َورُُسِلــَك َوِا/�
� ى، َوَجنِّبْنَـا ــْرنَـا ِلْليُـْ©َ ُهـمَّ َيّسِ ـ5َ; �َاللّ�

�
ــاِحل ِعبَـاِدَك الصَّ

، َواْجَعْلنَا ِمْن� ِ̀ اْال�ِخَرِة َواْألُو/� ى، َواْغفِْر لَنَا  الُْعْ©َ
� .5َ

�
ِة اْملُــتَّـق َائِمَّ

� ــَذا ا�ِخــَر الَْعْهــِد بMَِــَرمِ رَُســوِلـَك، ُهــمَّ َال َجتَْعــْل ه� �َاللّ�
ــَك� يـــًال َسْهَلــًة بَِمنِّ

�
ــَرَمــ5ِْ َسب ــْر ِ/ الَْعـــْوَد ِاَ/ اْحلَ َوَيّسِ

� نْيَـــا ِ̀ الـــدُّ َوَفْضِلــــَك، َواْرزْقِنـــى الَْعْفــــَو َوالَْعـــافِيَــــَة 
�  .5َ

�
5َ ِا/� َاْوطَانِنَا ا�ِمنـ

�
5َ َغانِم

�
نَا َساِملـ َواْال�ِخَرِة، َورُدَّ

ْلــُت َوبِــَك ا�َمنْـُت� ُهـمَّ لَــَك َاْسَلْمــُت َوَعَليْــَك َتـوَكَّ �َاللّ�

� ْرُت َوَما ْمُت َوَما َاخَّ  َما َقدَّ
�

َوِالَيَْك َحاَكْمُت َفـاْغفِْر /
ّى َالِال�َه ِاالَّ َانَْت�

�
رُْت َوَما َاْعَلنُْت َانَْت َرب َاْ�َ

يَماِن َوَال�
�
يَن َسبَُقـونَا بِاْإل

�
ْخَوانِنَـا الَّذ َربَّنَـا اْغفِْر لَنَا َوإلِِ

� Vيـَن ا�َمنُــوا َربَّنَـا ِانَّـَك َرُؤف
�
ـذ  ُقُلـوبِنَـا ِغــالًّ ِللَّ

�
َجتَْعــْل `

� . Vيم
�
رَح

� ِ̀ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا نْيَـا َحَسنَــًة َو ِ̀ الــدُّ َربَّنَـا ا�تِنَــا 
َعَذاَب النَّاِر�



“Allah›m! Bize seni sevmeyi lütfet. Meleklerini,
peygamberlerini, elçilerini ve Salih kullar›n› sev-
meyi de nasip eyle. Allah›m! Bize sevgini lütfet.
Meleklerin, peygamberlerin, elçilerin ve salih kul-
lar›n taraf›ndan da sevilmeyi ihsan eyle.

Allah›m! Bu ziyaretimi Medine-i Münevvere’yi
son ziyaretim k›lma. Lütfun ve ihsan›nla Harem-i
Şerif’e ve Medine-i Münevvere’ye tekrar gelmemi
kolaylaşt›r. Bana dünyada ve Ahirette sağl›k ve be-
reket ihsan eyle. Bize, memleketlerimize sağ salim
ve hacc›n feyiz ve bereketini elde etmiş olarak gü-
venlik içinde dönmeyi nasip eyle.

Allah›m! Tamamen sana teslim oldum. Yaln›zca
sana tevekkül ettim. Sana iman ettim ve sadece se-
nin hükmüne başvurdum. Geçmişte işlediğim ve
gelecekte işleyebileceğim gizli ve aç›k bütün gü-
nahlar›m› bağ›şla. Sen benim Rabbimsin. Senden
başka hiçbir ilah yoktur.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş
olan kardeşlerimizi bağ›şla. Kalplerimizde, iman
edenlere karş› hiçbir kin b›rakma! Ey Rabbimiz!
Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan koru.”

11. NİYETLER
Niyet Hakk›nda K›sa Aç›klama
Niyet, kişinin zihninde oluşan bir karard›r. Kişi

bir şeye karar verir ve karar verdiği şeyi gerçekleş-
tirmeye azmederse o işe niyet etmiş olur. Zihnen
karar vererek bir şey yapmaya yönelen ve yapmak
istediği şeyin fark›nda olan kişi, o işe niyet etmiş
demektir. İşte esas niyet, zihinde oluşan karard›r.
Buna göre zihninde herhangi bir ibadeti yerine ge-
tirmeye karar veren kişi o ibadete niyet etmiş olur.
İbadetlerde esas niyet işte budur. Ancak bu niyetin
dil ile de ifade edilmesi güzel görülmektedir. 

İbadete niyet dil ile ifade edilirken, en uygunu
kişinin niyetini kendi diliyle ifade etmesidir. Yani
niyetin Arapça olarak söylenmesinin dinen herhan-
gi bir gerekliliği veya zorunluluğu söz konusu de-
ğildir. Bu yüzden hac ibadeti esnas›nda da hac›lar›-
m›z›n tavaf ve sa’y gibi hac menasiki ile ilgili niyet-
lerini Türkçe olarak yapmalar›n› tavsiye ediyoruz.
Ayn› şekilde başka dilleri konuşan hac›lar›n da ni-
yetlerini kendi dilleri ile ifade etmeleri daha uygun-
dur. Bu sebeple Türkçe olarak haz›rlanan bu kitap-
ç›kta niyetler k›sa olarak Türkçe cümlelerle ifade
edilmiştir. Hac› adaylar› niyetlerini bu ifadelerle
yapabilirler. Bununla birlikte niyetlerini Arapça ifa-
delerle dile getirmek isteyenler için niyetlerin Arap-
çalar› da verilmiştir. 
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Temettu Niyeti 

Temettü hacc› yapan ilk önce umreye niyet eder:

“Allah›m! Umre yapmak istiyorum. Bunu bana
kolaylaşt›r ve kabul eyle.”

İfrad Niyeti

“Allah›m! Hac yapmak istiyorum. Bunu bana
kolaylaşt›r ve kabul eyle.”

K›ran Niyeti

“Allah›m! Umre ve hac yapmak istiyorum. Bu-
nu bana kolaylaşt›r ve kabul eyle.”

Umre Niyeti

“Allah›m! Umre yapmak istiyorum. Bunu bana
kolaylaşt›r ve kabul eyle.”

Tavaf Niyeti

“Allah›m! Beytini tavaf etmek istiyorum. Bunu
bana kolaylaşt›r ve kabul eyle.”

Umre Tavaf›

“Allah›m! Umre tavaf› yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaşt›r ve kabul eyle.”

Hac Tavaf›

“Allah›m! Hac tavaf› yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaşt›r ve kabul eyle.”

Sa’y Niyeti
Umre Sa’yi

“Allah›m! Umre sa’yi yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaşt›r ve kabul eyle.”

Hac Sa’yi

“Allah›m! Hac sa’yi yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaşt›r ve kabul eyle.”
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� ّى
�
 َو َتَقبَّْلَها ِمن

�
ْرَها / يُد الُْعْمَرَة َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�  َوَتَقبَّْلـُه�

�
ــْرُه / يــُد طَــَواَف  الُْعْمــَرِة  َفيَّسِ

�
ُهــمَّ ِانِّــى ُار �َاللّ�

� ّى
�
ِمن

� ّى
�
 َو َتَقبَّْلُه ِمن

�
رُه / يُد اْحلَجَّ َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

� ّى
�
 َو َتَقبَّْلُه ِمن

�
رُه / يُد طََواَف اْحلَّجِ  َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

� ّى
�
 َوَتَقبَّْلُهَما ِمن

�
ا / ْرُ�َ يُد الُْعْمَرَة َواْحلَجَّ َفيَّسِ

�
ّى ُار
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ْرُه / يُد َسْعَى الُْعْمَرِة  َفيَّسِ

�
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ُهمَّ ِان �َاللّ�
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�
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�
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ا / ْرُ�َ يُد الُْعْمَرَة َواْحلَجَّ َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

� ّى
�
 َو َتَقبَّْلَها ِمن

�
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�
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ْرُه / يُد طََواَف بَيِْتَك َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

� ّى
�
 َو َتَقبَّْلُه ِمن

�
ْرُه / يُد َسْعَى اْحلَجَّ َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�



BİTİRİRKEN
Hac ibadeti pek çok Müslümana ömründe ancak

bir defa nasip olur. Hac vazifesinin eda edildiği mü-
barek mekanlar, s›radan yerler değildir. İşte bu yer-
lerde ve Yüce Allah’›n insanlar› en çok bağ›şlad›ğ›
zaman dilimlerinden biri olan hac mevsiminde hac-
da bulunmak, bir Müslüman için büyük bir kaza-
n›md›r. 

Hac›, Allah’›n misafiridir. Hiç şüphesiz bundan
daha şerefli bir misafirlik düşünülemez. Böyle bir
misafirliğe kabul edilmek, büyük bir nasiptir. Zira
bu misafirlik, bildiğimiz misafirliklerden değildir.
Bu, bütün yakar›şlar› duyan, dertlere derman veren,
istekleri yerine getiren, dualara karş›l›k veren, kap›-
s›nda içtenlikle kendisine yönelen ziyaretçilerini
engin rahmetiyle kuşatan Allah’›n misafirliğidir.

Hacceden kimselerin Allah kat›ndaki değeri çok
yüksektir. Bu sebeple Yüce Allah onlar›n içtenlikle
yapacaklar› dualar› geri çevirmez. Peygamber
Efendimiz; 

“Haccedenler ve umre yapanlar Allah’›n misa-
firleridir. Kendisine dua ederlerse, dualar›n› kabul
eder, Bağ›şlanma dilerlerse onlar› bağ›şlar”(İbn-i
Mace, Menasik, 5) buyurmaktad›r. 

Yüce Allah, misafirlerinin meşru isteklerini asla
reddetmeyecektir. Çünkü ondan daha iyi misafirle-
rine ikramda bulunabilecek yoktur. İşte hacda, bu
inanç ve duygularla O’na yakar›lmal›d›r. 

Annemiz, babam›z, çocuklar›m›z, kardeşleri-
miz, yak›nlar›m›z, komşular›m›z, iş arkadaşlar›m›z,

çevremizdeki insanlar, milletimiz, devletimiz, bü-
tün Müslümanlar ve tüm insanl›k için dua etmeli-
yiz. Bar›ş ve esenlik dilemeliyiz. 

Maddi-manevi birtak›m zorluklara katlanarak
mukaddes çağr›ya icabet edip geldiğimiz kutsal ik-
limde samimi ve ihlâsl› bir şekilde can ü gönülden
el açmal›y›z. Meşru bir dilekte bulunduğumuz tak-
dirde bu dileğimizin asla geri çevrilmeyeceğinin bi-
linci içerisinde olmal›y›z. Geçmişte bilerek bilme-
yerek bulaşt›ğ›m›z manevi kirlerden bizi ar›nd›rma-
s› için Yüce Mevlam›za yakarmal›y›z. 

Dünyan›n dört bir bucağ›nda zulme maruz kal-
m›ş insanlar›n kurtuluşu, 

Tarih boyunca İslam için en çok şehit vermiş bir
milletin çocuklar› olarak, bu kutlu şehitlerin neslin-
den gelip de İslam’dan sapma eğilimine girmiş
olanlar›n hidayet ve salah›,

Müslümanlar›n, İslâm’›n emrettiği şekilde bi-
linçlenerek gayr-› Müslimlere muhtaç olmaktan
kurtulmas› ve yeryüzünde adaletin ve hakk›n tem-
silcileri olarak denge unsuru olmalar›, 

Ayr›ca tüm insanl›ğ›n hidayet ve salah› için dua
etmeliyiz. Çünkü Cenab-› Hakk’›n, hacca gelmeyi
nasip ettiği Müslümanlar, bir bak›ma Müslümanla-
r›n Allah’ a gönderilmiş temsilcileri mesabesinde-
dir. 

Hacda zaman›n her dakikas›n›n çok büyük k›y-
meti vard›r. Bu değerli vakitleri faydas›z ve lüzum-
suz meşgalelerle geçirip heba etmemelidir. Hele he-
le başkalar›na s›k›nt› ve eziyet vermekten, kötü söz
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ve davran›şlardan, hakl› bile olunsa birtak›m gerek-
siz tart›şmalardan şiddetle sak›n›lmal›d›r. 

Bu mübarek zaman diliminde sözlerden daha zi-
yade ihlâs ve samimiyet ön plana ç›kar. 

Hayat›m›zda bir dönüm noktas› teşkil edecek bu
f›rsat› iyi değerlendirmeliyiz. Bundan böyle manen
bizi kirletecek günahlardan uzak durma azim ve
gayreti vermesi için de Yüce Mevla’dan yard›m is-
temeliyiz.

İçtenlikle yap›lacak bir duan›n-hele hele bu dua,
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Arafat, Mina,
Müzdelife gibi kutsal yerlerde ve hac günlerinde
yap›l›rsa- kabul edilmesi kuvvetle umulabilir.

Bu sebeple hac›lar›m›z, içinde bulunduklar› mu-
kaddes topraklar› ve kutsal zaman dilimini yapa-
caklar› samimi dualarla çok iyi değerlendirmelidir-
ler. Kendileri, yak›nlar›, bütün müslümanlar ve hat-
ta tüm insanl›ğ›n iyiliğe ve hayra yönelmesi için
dua etmelidirler.

Cenab-› Hak, Kur’an-› Kerim’de mealen şöyle
buyurmaktad›r:

“Kullar›m sana beni sorduğu zaman onlara
ilet ki şüphesiz ben çok yak›n›m. Bana dua edin-
ce dua edenin duas›na icabet ederim. O halde,
onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hak-
k›yla iman etsinler ki dosdoğru gidebilsin-
ler.”(Bakara Sûresi, 186)
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