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DUALARIM

اِء ﴿٤٠﴾ ْل ُدَعٓ ـنَا َوتََقب� ۪تۗي َرب� ي� ٰلوِة َوِمْن ُذر� َرب� اْجَعْل۪ني ُم۪قيَم الص�
ـنَا اْغِفْر ۪لي َولَِوالَِدي� َولِْلُمْؤِم۪نيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب۟ ﴿٤١﴾ َرب�

''Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı
kılanlardan eyle; rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz! Hesap
kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.”
(İbrahim 40-41)

 “Ey rabbimiz!” derler, “Bize mutluluk getirecek eşler ve
çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!”
(Furkan 74)

اُب ﴿٨﴾ َك َاْنَت اْلَوه� نَا َال تُِزْغ ُقلُوَبنَا َبْعَد اِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب َلنَا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًةۚ اِن� َرب�
َ َال يُْخِلُف اْل۪ميَعاَد۟ ﴿٩﴾ َك َجاِمُع الن�اِس لَِيْوٍم َال َرْيَب ۪فيۜهِ اِن� ا�� نَٓا اِن� َرب�

''Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi
saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu
bol olan yalnız sensin.Rabbimiz! Muhakkak sen insanları
geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz
Allah sözünden dönmez.'' (Ali İmran 8-9)

ِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب الن�اِر ﴿٢٠١﴾ ْنَيا َحَسنًَة َوِفي اْالٰ نَٓا ٰاتِنَا ِفي الدُّ َرب�

''Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.''  (Bakara 201)

َة َاْعيٍُن َواْجَعْلنَا لِْلُمت�۪قيَن اَِماماً ﴿٧٤﴾ اتِنَا ُقر� ي� ـنَا َهْب َلنَا ِمْن َاْزَواِجنَا َوُذر� َرب�



DUALARIM

ْه ِإَلْينَا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق ْنُه ِفي ُقلُوبِنَا، َوَكر� يَماَن، َوَزي� ْب ِإَلْينَا اْإلِ ُهم� َحب� الل�
اِشِديَن .َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلنَا ِمَن الر�

 "Allahım!Bize îmânı sevdir ve kalplerimizde onu
güzelleştir.Küfrü, fâsıklığı (Allah'a itaatten çıkmayı) ve isyanı
(Allah'a karşı gelmeyi) bize çirkin göster. Bizi, (bu sıfatlara
sahip) hak yolda yürüyenlerden kıl."(Ahmed İbni Hanbel,
Müsned, III, 424)

ْن ُخلُِقي ْنَت َخْلِقي َفَحس� ُهم� َكَما َحس� الل�
 “Allahım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da

güzelleştir.”(Ahmed b.Hanbel, Müsned, I, 403)

 
َالل�ُهم� ِإنّ۪ي َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َال َيْنَفُع ، َوِمْن َقْلٍب َال َيْخَشُع ، َوِمْن نَْفٍس َال

تَْشَبُع ، َوِمْن َدْعَوٍة َال يُْستََجاُب َلَها

''Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan
kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana
sığınırım. ''(Müslim,Zikir 73)

ْت َقْل۪بي َعَلى ۪دينَِك َب اْلُقلُوِب َثب� َيا ُمَقل�

''Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbimi dinin
üzere sabit kıl.'' (Tirmizi,Deavat 124)

ُهم� َلَك ُصْمُت َوَعَلى ِرْزِقَك أَْفَطْرُت َالل�
''Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla
orucumu açıyorum.''
Ebû Dâvûd (Savm 22)


