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ALLAHIM !

  

*Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur'ân ve İmân ehlinden eyle. âmin. 

  

      

  

Allahım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashâbına, indiği günden itibârentâkıyâmete
kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnâsında Allah'ın izniyle
hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur'ân kelimelerinin bütün harfleri adedince
salât ve selâm eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere bu
salavâtlar adedince merhamet et. Bunu rahmetinle yap, ey merhametlilerin en
merhametlisi! Duâmızı kabul buyur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. [1]

  

*Allahım, Seni nasıl tanımaları, Sana nasıl kullukta bulunmaları gerektiğini öğretmek için
kullarına muallim, isimlerinin hazînelerini tanıtıcı, kâinat kitâbınınâyetlerinintercümânı,
kulluğuyla rubûbiyet güzelliğinin aynası olarak gönderdiğin zâta, onun bütün âl ve
ashâbına salât ve selâm eyle. Bize ve erkek, kadın bütün mü'minlere merhamet eyle.
Amin. Bunu rahmetinle yap ey, merhamet edenlerin en merhametlisi! [2]

  

*Allahım! Kulun ve resûlün olan, iki cihanın efendisi, iki âlemin medâr-ı iftiharı, iki
dünyanın hayat vesîlesi, dünya ve âhiret saadetinin sebebi, peygamberlik ve kulluk
olmak üzere iki mânevî kanadın sahibi, ins ve cinnin peygamberi olan Habîbine, onun
bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan diğer peygamber ve resûllere salât ve selâm eyle.
Âmin. [3]

  

*Allahım! Senin rahmet ağacının en latîf, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi
olan, âlemlere rahmet olarak ve Senin rahmet ağacının âhiret yurdu üzerine sarkan en
süslü, en güzel, en parlak ve en yüce meyvelerine, yani Cennete ulaşmamıza vesîle
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olarak gönderdiğin zâta salât ve selâm eyle. 

  

Allahım! Seçtiğin Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babamızı Cehennem ateşinden
koru. Bizi, anne ve babamızı iyilerle beraber Cennete koy. Duâmızı kabul buyur. [4]

  

*llahım, risâletsemâsının güneşi, nübüvvet burcunun ayı olan yüce Peygambere (a.s.m.),
onun hidâyet yıldızları olan Al ve Ashâbına salât ve selâm eyle. Bize, erkek ve kadın
mü'minlere merhamet et. Amin, âmin, âmin. [5]

  

*Allahım, Senin rahmetine ve onun (a.s.m.) şânına yakışır şekilde, ona ve âline salât ve
selâm eyle. Amin. [6]

  

*Ey Kur'ân'ı indiren Allahım! Kur'ân ve Kur'ân'ı indirdiğin zâtın hakkı için kalblerimizi ve
kabirlerimizi İmân ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Duâmızı kabul buyur ey kendisinden
yardım istenen Müsteân! [7]

  

*Allahım! Kur'ân'ı, bizim için, onu yazan ve benzerleri için, her türlü hastalıktan şifâ, bize
ve onlara hem dünyada, hem de âhirette dost, dünyada yoldaş, kabirde arkadaş,
Kıyâmette şefaatçi, Sırat üzerinde nur, Cehenneme karşı perde ve örtü, Cennette arkadaş
ve bütün hayırlara bizi sevk eden rehber ve önder kıl. Bunu fazlın, cömertliğin, keremin
ve rahmetinle yap ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey bütün cömertlerden daha
cömert olan! Duâmızı kabul buyur. 

  

Allahım! Kendisine hakla bâtılı ayırt eden Kur'ân-ı Hakîmin indiği zâta, onun bütün âl ve
Ashâbına salât ve selâm eyle. âmin, âmin. [8]

  

*Allahım! Sevdiğin ve râzı olduğun şekilde Kur'ân'ın sırlarını anlamayı nasip eyle. Ona
hizmet etmeye bizi muvaffak kıl. âmin. Bunu rahmetinle yap ey merhamet edenlerin en
merhametlisi! 
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Allahım! Kur'ân-ı Hakîmin indiği zâtın kendisine, bütün âl ve Ashâbına salât ve selâm
eyle. [9]

  

*Allahım! bizeKur'ân'ın sırlarını anlamayı nasip et ve her an ve zamanda ona hizmet
etmeye bizi muvaffak kıl.

  

Allahım, ümmî peygamber, elçin, peygamberin ve kulun olan Efendimiz ve Dostumuz
Muhammed'e, onun âline, Ashâbına, hanımlarına, nesline; peygamber ve resûllere,
kendine mânen yaklaştırdığın meleklere, dostlarına ve sâlih insanlara salât, selâm
bereket ve kerem ihsan eyle. Bu Kur'ân'ınsûreleri, âyetleri, harfleri, kelimeleri, mânâları,
işaretleri, remizleri ve delâletleri adedince en üstün salât, en bol selâm, en büyük
bereketler halinde olsun. Ey İlâhımız, ey Yaratıcımız, ey merhamet edenlerin en
merhametlisi! Bu salâvâtlardan her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et, bize
lûtufta bulun. âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. âmin. [10]

  

*Allahım! Kâinatın zerreleri ve onlardan mürekkeb varlıkların adedince Muhammed'e
rahmet eyle. [11]

  

*Allahım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve Ashâb ve kardeşlerine Senin için hoşnutluk
ve onun için de hakkı edâ olacak bir rahmet ve selâm eyle. Bizi ve dinimizi selâmette kıl.
Duâmızı kabul et ey âlemlerin Rabbi! [12]

  

*Allahım! Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimize ve bütün âl ve ashabına salât
et. [13]

  

*Allahım! Kâinatın tılsımını bizlere açan Efendimize ve âl ve ashabına, yer ve gökler
devam ettikçe, mevcudatın adedince salât ve selâm et. [14]

  

*Allahım, suyun damlaları adedince ona ve âline salât ve selâm et. [15]
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*'Allah'ım! Hâcetimi sana arz ediyor ve nebiyy-i rahmet olan Peygamberin Muhammed ile
Sana teveccüh ediyorum. Yâ Muhammed! Gözümden perdeyi kaldırması için senin
Rabbine seninle teveccüh ediyorum. Allahım, onu bana şefaatçi kıl.'" [16]

  

*"Allahım, onun yerden izini kes." [17]

  

*"Allahım! Onu dinde fakîh kıl ve ona tefsir ilmini öğret." [18]

  

*Allahım! Onun malını ve evlâdını çoğalt. Ve ona ihsan ettiğin nimetlere bereket ver." [19]

  

*"Allahım, onun duasını kabul eyle." [20]

  

*Allahım!"Açlık elemini ona verme." [21]

  

"Allahım, onu nurlandır." [22]

  

*"Allahım, Muhallim'i affetme." [23]

  

*"Allahım! Dilediğin bir şeyle beni ondan kurtar." [24]

  

*"Allahım! Fetretten sonra bize Sünneti ihyâ edecek olan zâtı gönder." [25]

  

*Allahım! Kur'ân'ı bize dünyada bir dost, kabirde ünsiyetli bir yoldaş, kıyamette bir
şefaatçi, sırat üzerinde bir nur, Cehennem ateşine karşı bir siper ve örtü, Cennette bir
refik, bütün hayırlara bir delil ve imam kıl. 
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Allahım! Kalblerimizi ve kabirlerimizi İmân ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Üzerine Kur'ân
indirilen zâtın-Rahmân-ı Hannân'ın salât ve selâmı onun ve âlinin üzerine olsun-hakkı ve
hürmeti için, bize Kur'ân'ın burhanlarını aydınlat. Âmin. [26]

  

*Allahım! Ona ve âline, ümmetinin hasenâtı adedin-ce salât ve selâm et. [27]

  

*Allahım! Kur'ân'ı, bizim için, onu yazan ve benzerleri için, her türlü hastalıktan şifâ, bize
ve onlara hem dünyada, hem de âhirette dost, dünyada yoldaş, kabirde arkadaş,
Kıyâmette şefaatçi, Sırat üzerinde nur, Cehenneme karşı perde ve örtü, Cennette arkadaş
ve bütün hayırlara bizi sevk eden rehber ve önder kıl. Bunu fazlın, cömertliğin, keremin
ve rahmetinle yap ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey bütün cömertlerden daha
cömert olan! Duâmızı kabul buyur. 

  

Allahım! Kendisine hakla bâtılı ayırt eden Kur'ân-ı Hakîmin indiği zâta, onun bütün âl ve
Ashâbına salât ve selâm eyle. âmin, âmin. [28]

  

*Allahım! Ona, âline ve ashabına, Cennetteki ehl-i Cennetin nefesleri sayısınca salât ve
selâm et ve bereket ihsan et. Bizi, bu kitabın naşirini, arkadaşlarını, sahibi olan Said'i,
anne ve babalarımızı, erkek ve kız kardeşlerimizi, onun sancağı altında saidler olarak
haşret; bizi onun şefaatiyle rızıklandır; bizi, onun âl ve ashabıyla beraber, rahmetinle
Cennete koy, ey Erhamürrâhimîn. Âmin, âmin. [29]

  

*Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve bütün âl ve ashabına, kâinatın zerrâtı adedince salât
ve selâm et. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. 

  

Ey Ehad ve Vâhid ve Samed olan, 

  

Ey Ondan başka hiçbir ilâh bulunmayan, 
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Ey bir olan ve hiçbir şeriki bulunmayan, 

  

Ey bütün mülk Onun olan ve bütün hamd ona mahsus olan, 

  

Ey hayatı veren ve ölümü veren, 

  

Ey bütün hayır elinde bulunan, 

  

Ey herşeye hakkıyla kadir olan, 

  

Ey bütün mahlûkatın dönüşü Ona olan Allahım! 

  

Bu kelimelerin hakkı için, bu risalenin naşirini, arkadaşlarını ve sahibi Said'i kâmil
muvahhidlerden ve muhakkik sıddıklardan ve müttakîmü'minlerden eyle. Âmin. 

  

Allahım! Ehadiyetinin sırrı hürmetine, bu kitabın naşirini tevhidin esrarına bir naşir,
kalbini imanın envârına mazhar eyle ve lisanını Kur'ân'ınhakaikiyle intak et. Âmin, âmin,
âmin. [30]

  

*Allahım! "Cennet annelerin ayakları altındadır" [Süyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, 3642; el-Aclûnî,
Keşfü'l-Hafâ, 1:335; el-Elbânî, Sahîhu'l-Câmii's-Sağîr ve Ziyâdetuhu, 1259, 1260] buyuran
zâta ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm et. [31]

  

*Allahım! "Mü'minler sağlam bir binanın taşları gibidir; birbirlerine kuvvet verirler." Ve
"Kanaat tükenmez bir hazinedir" (Süyûti, el-Fethü'l-Kebîr, 2:309) buyuran Efendimiz
Muhammed'e ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm et. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a
hamd olsun. [32]
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*Allahım, bizi ve gıybetini ettiğimiz zâtı mağfiret et. [33]

  

*Allahım, Senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum. [34] *Al
lahım! Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve
müstehak olduğu bir rahmetle salât ve selâm et. Âmin.
[35]

  

*Allahım! Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabı-na, ezelden ebede kadar ilm-i İlâhîdeki
mevcudatın adedince salât ve selâm et; bize ve dinimize selâmet ver. Âmin. [36]

  

*Allahım! "Benim ve benden evvelki peygamberlerin sözleri içinde en faziletlisi Lâ ilâhe
illâllah'tır" buyuran zâta ve âl ve ashabına salât ve selâm et. [37]

  

*Allahım! "Mü'mininmü'mine bağlılığı, parçaları birbirini tutan binâ gibidir." [38]

  

*Allahım, bizi şükredenlerden eyle-rahmetinle, ey Erhamürrâhimîn. 

  

Allahım! Şükredenlerin ve hamd edenlerin efendisi olan, Efendimiz Muhammed'e ve
bütün Âl ve ashabına salât ve selâm et. Âmin. [39]

  

*Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve Âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve
müstehak olduğu bir rahmetle ve pek kesretli bir selâmetle salât ve selâm et. Âmin. [40]

  

*Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve Âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve
müstehak olduğu bir rahmetle, Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın harfleri adedince salât
ve selâm et. Âmin. [41]
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* Ey Kur'ân'ı indiren Allahım! Kur'ân'ın hürmetine, Ay ve Güneş dönüp durdukça bize
Kur'ân'ın esrarını tefhim et; kendisine Kur'ân'ı indirdiğin zâta ve bütün Âl ve ashabına
salât ve selâm et. Âmin. [42]

  

* Allahım, erkek ve kadın mü'minleri mağfiret et. [43]

  

* Allahım! Kadri pek yüce ve makamı pek büyük olan Habibin, Ümmî Peygamber,
Efendimiz Muhammed'e ve Âline ve ashabına salât ve selâm et. Âmin. [44]

  

* Allahım! Tıpkı Âlemlerde İbrahim'e ve İbrahim'in Âline salât ettiğin gibi, Efendimiz
Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in Âline de salât et. Muhakkak ki Sen her türlü
hamd ve övgüye nihayetsiz derecede lâyıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz
derecede yüksektir. [45]

  

* Allahım! Tıpkı Âlemlerde İbrahim'e ve İbrahim'in Âline salât ettiğin gibi, Efendimiz
Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in Âline de salât et. Muhakkak ki Sen her türlü
hamd ve övgüye nihayetsiz derecede lâyıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz
derecede yüksektir. [46]

  

* Allahım! Bütün asırların gavs-ı ekberi ve bütün çağların kutb-u âzamı olan Efendimiz
Muhammed'e ve bütün Âl ve ashabına salât ve selâm et-o efendimiz ki, Miracında
haşmet-i velâyeti ve makam-ı mahbubiyeti tezahür etmiştir ve bütün velâyetler onun
Miracının gölgesinde münderiç bulunmaktadır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a
mahsustur. [47]

  

* Allahım, bizi Sünnet-i Seniyyenin ittibâıyla rızıklandır. [48]

  

* Allahım! "Şüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzeresin" sırrına mazhar olarak en üstün
meziyetleri kendisinde toplayan ve "Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime
yapışana yüz şehid ecri vardır" buyuran zâta salât et. [49]
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* Allahım! Risalet semâsının güneşi ve nübüvvet feleğinin ayı olan zât ile, doğru yola
erişenlerin hidayet yıldızları olan âl ve ashabına salât et. [50]

  

* Allahım! Efendimiz Muhammed'e, onun tayyib ve tahir ve ebrar olan âline ve mücahid
ve ikrama mazhar ve ahyar olan ashabına salât et. Âmin. [51]

  

* De ki: Ey mülkün hakiki sahibi olan Allahım..." [52]

  

* Allahım! İhlâs Sûresinin hakkı için, bizi ihlâs sahibi olan ve ihlâsa eriştirilen kullarından
eyle. Âmin, âmin. [53]

  

* Ey muhafaza edici olan ve koruyucuların en hayırlısı olan Allahım! Beni ve
arkadaşlarımı nefsin ve şeytanın şerrinden, insanların ve cinlerin şerrinden, ehl-i dalâlet
ve tuğyanın şerrinden muhafaza et. Âmin, âmin, âmin. [54]

  

* Allahım! Kalblerin derman ve devâsı, bedenlerin âfiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası
olan Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına salât ve selâm et. [55]

  

* Allahım! Bizi nefsin ve şeytanın ve cin ve insin şerrinden muhafaza et. [56]

  

* Allahım, Göklerde dönen hiçbir yıldız ve hareket eden hiçbir seyyare, cevv-i semâda
hiçbir tesbih edici bulut ve şimşek ve gök gürültüsü, yeryüzünü dolduran hayvanattan ve
acaib-i masnuattan hiçbir fert, denizlerde hiçbir katre, balıklarından ve garaib-i
mahlûkatından hiçbirisi, dağlarda hiçbir taş, hiçbir nebat ve iddihar edilmiş madeniyattan
hiçbirisi, ağaçlarda hiçbir yaprak ve hiçbir müzeyyen çiçek ve meyve, hayvanatın
cisimlerinde âlât ve muntazam cihazattan hiçbirisi, kalblerde hiçbir hatarat ve ilhamat ve
münevver itikadat yoktur ki, külliyen Senin vücub-u vücuduna ve vahdâniyetine şahitler
olmasın. 

  

Yerleri ve gökleri teshir eden kudretinin hakkı için, nefsimi bana musahhar eyle ve
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matlubumu bana musahhar kıl. Kur'ân'a ve imana ve Risale-i Nur'a hizmet için, kullarının
kalblerini ve ulvî ve süflî bütün ruhlu mahlûkatının kalplerini bana musahhar et, yâ Semî',
yâ Karîb, yâ Mücîbe'd-Daavât! [57]

  

* Benim bekama bedel, İlah-ı Baki, Halık-ı Baki, Mucid-i Baki, Fatır-ı Baki, Malik-i Baki,
Şahid-i Baki, Mabud-u Baki ve öldükten sonra beni diriltecek Bais-i Baki olan Allahım
bana yeter. [58]

  

* Ve keza, çeşitli organlarımın türlü dilleriyle, istediğim bütün enva-ı çeşit ihtiyaçlarımı
karşılayan, bana yedirip içiren, beni terbiye edip idare eden ve kemale erdiren, güzel
isimler sahibi olan Allahım, 

  

*Rabbim, Halıkım ve Musavvirim bana kafidir. Onun şanı ne yüce, ihsanı ne geniştir. [59]

  

* Allahım, her iki dünyanın efendisi, iki alemin medar-ı fahri, dünya ve ahiretin hayatı, iki
cihan saadetinin vesilesi, zülcenaheyn ve cin ve insin resulü olan şu Habibine, onun
bütün al ve ashabına ve onun enbiya ve mürselin kardeşlerine salat ve selam et. Âmin. [6
0]

  

* İlahi, 

  

İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim
yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim ve Halıkım ve İlahımsın. Ve
benim, nihayetsiz isyanımla ve sair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla beraber,
Senin mahlukun ve masnuun olmam sebebiyle, bir taalluk ve intisap cihetim var. İşte,
ben de, Senin mahlukunun lisanıyla Sana tazarru ve niyazda bulunuyorum, ey Halıkım, ey
Rabbim, ey Razıkım ve ey Musavvirim! 

  

Ey İlahım, 
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Esma-i Hüsnan hürmetine, 

  

İsm-i Âzamın hürmetine,

  

Furkan-ı Hakimin hürmetine, 

  

Habib-i Ekremin hürmetine, 

  

Kelam-ı Kadimin hürmetine, 

  

Arş-ı Âzamın hürmetine, 

  

milyonlar Kul hüvallahü ehad ile, 

  

bana merhamet etmeni istiyorum, ya Allah, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya
Deyyan. 

  

Beni bağışla, ya Gaffar, ya Settar, ya Tevvab, ya Vehhab. 

  

Beni affet ya Vedud, ya Rauf, ya Afüvv, ya Gafur. 

  

Bana lütufta bulun, ya Latif, ya Habir, ya Semi', ya Basir. 

  

Günahlarımı sil, ya Halim, ya Alim, ya Kerim, ya Rahim. 
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Bizi yolun doğrusuna ilet, ya Rab, ya Samed, ya Hadi. 

  

Fazlınla bana cevadane ihsanlarda bulun, ya Bedi', ya Baki, ya Adl, ya Hu. 

  

Kalbimi ve kabrimi İmân ve Kur'an nuruyla nurlandır, ya Nur, ya Hak, ya Hayy, ya
Kayyum, ya Malike'l-Mülk, ya ze'l-Celali ve'l-İkram, ya Evvel, ya Âhir, ya Zahir, ya Batın, ya
Kavi, ya Kadir, ya Mevla, ya Gafir, ya Erhame'r-Rahimin. 

  

Kur'an'daki İsm-i Âzamın hürmetine ve kitab-ı alemdeki sırr-ı azamın Muhammed
Aleyhissalatü Vesselam hürmetine, güzel isimlerinden, bu sayfayı sanki kabrimin tavanı
yapıp, bu esmayı da ruhuma şems-i hakikatten şualar saçan pencere haline getirecek
şekilde, kalbime ve kalıbıma ve kabrimde ruhuma İsm-i Âzamın nurlarını saçan pencere
açmanı istiyorum. 

  

İlahi, dilerim ki, ebedi bir lisanım olsun da, kıyamete kadar bu isimlerle nida etsin. İşte,
ardımda baki kalan bu nakışları, benim fani ve zail lisanımın yerine bir naip olarak kabul
eyle. 

  

Allahım, 

  

Efendimiz Muhammed'e öyle bir salat ve selam et ki, o salat ile bizi bütün korku ve
afetlerden kurtar, bütün hacetlerimizi gider, bizi bütün günahlardan temizle, bütün günah
ve hatalarımızı bağışla. 

  

Ya Allah, ya Mücibe'd-Daavat! Hayatım boyunca ve öldükten sonra, her an bu dileklerimi
kat kat fazlasıyla ver! Bir milyon salat ve selam, bir o kadarla çarpımından çıkan netice ve
bunun da kat katı, Efendimiz Muhammed'e, Onun Âl, Ashab, Ensar ve tabilerine olsun!
Bu salavatların herbirini, benim ömür günlerimdeki günahkar nefeslerim sayısınca
çoğalt! Bu salavatların herbirisi hürmetine beni affeyle, bana merhamet et. Bunu
rahmetinle ihsan eyle, ey Erhame'r-rahimin! Âmin! [61]
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* İlahi! Günahlar beni lal etti. İsyanımın çokluğu yüzünden mahcubum. Gafletin şiddeti ise
sesimi kıstı. İşte, ben de, seyyidim ve senedim şeyh Abdülkadir Geylani'nin sesiyle Senin
dergah-ı rahmetinin kapısını çalıyor ve onun, kapıcıya aşina nidasıyla Senin mağfiret
kapında nida ediyorum: 

  

� Ey rahmeti herşeyi kuşatan ve ey herşeyin melekütu elinde bulunan Zat, 

  

� Ey hiçbir şey kendisine zarar veya fayda veremeyen Zat, 

  

� Ey hiçbir şey Ona galebe edemeyen ve hiçbir şey Ondan kaçıp gizlenemeyen, 

  

� hiçbir şey Ona ağır gelmeyen ve hiçbir şeyin yardımına muhtaç olmayan, 

  

� hiçbir şey Onu bir başka işten alıkoyamayan, 

  

� hiçbir şey Ona benzemeyen, 

  

� ve hiçbir şey Onu hiçbir şeyden aciz bırakamayan Zat, Beni hiçbir şeyden hesaba
çekmeyecek şekilde herşeyimi bağışla. 

  

� Ey herşeyi alnından tutup kudretine boyun eğdiren ve herşeyin anahtarları elinde
bulunan Zat, 

  

� Ey herşeyden önce var olan Evvel, 
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� herşeyden sonra baki kalan Âhir, 

  

� herşeyin fevkinde olan Zahir, 

  

� herşeyin dünuna nüfuz eden Batın, 

  

� kudret ve galebesi herşeyin fevkinde bulunan Kahir, Benim herşeyimi bağışla. şüphesiz
Senin herşeye kudretin yeter. 

  

� Ey herşeyi her haliyle bilen Alim ve herşeyi kuşatan Muhit ve herşeyi hakkıyla gören
Basir, 

  

� Ey herşey her an Onun nazar-ı şuhudunda olan şehid ve herşeyi görüp gözeten Rakib
ve ilmi herşeyin bütün inceliklerine nüfuz eden Latif ve herşeyden hakkıyla haberdar olan
Habir, Beni hiçbir şeyden hesaba çekmeyecek şekilde, günah ve hata olarak her neyim
varsa hepsini bağışla. Hiç şüphesiz, Senin herşeye kudretin yeter. 

  

Allahım, Gafletten ve kötü arzularımdan Senin izzet-i celaline ve celal-i izzetine, Senin
kudret-i saltanatına ve saltanat-ı kudretine sığınırım. 

  

Ey kurtuluş isteyenlerin tahassungahı olan Allahım, 

  

Beni şeytani şehvetlerden kurtar; beşeriyetin kazuratından temizle; Nebin olan
Muhammed'i (s.a.v.) sıddıkiyet muhabbetiyle bana sevdirmek suretiyle beni gaflet
paslarından ve cehalet vehimlerinden ter temiz kıl-öyle ki, enaniyet fena bulsun ve
Allah'ın minnet bahrinde Allah'ın nimetlerine gark olmuş, Allah'tan alıkoyan her
meşgaleye karşı Allah'ın kılıcıyla mansur, Allah'ın inayetiyle mahzuz ve Allah'ın
himayesiyle mahfuz olarak herşey Allah için, Allah ile, Allah'a ve Allah'tan olsun. 
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Ey Nurların Nuru, ey bütün sırların Âlimi, ey gecenin ve gündüzün Müdebbiri, ey Melik, ey
Aziz, ey Kahhar, ey Rahim, ey Vedüd, ey Gaffar, ey gayb alemlerini her haliyle bilen,
kalbleri ve gözleri dilediği gibi halden hale çeviren, ey ayıpları örten ve ey günahları
bağışlayan, Günahlarımı bağışla; esbabın tazyikatına maruz ve bütün kapılar yüzüne
kapanmış ve doğru yolda gidenlerin tarikine sülük etmek ona zorlaşmış ve bir kazanç
elde edemeden ömrünü ve nefsini gaflet ve masiyet meydanlarında bad-ı hava harcamış
olan kuluna merhamet et. 

  

Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesapları sür'atle gören, ey Kerim, ey Vehhab, 

  

Hastalığı büyük ve şifası zor, çaresi zayıf ve belası kuvvetli olan ve Senden başka melce
ve ümidi bulunmayan kuluna merhamet et. 

  

İlahi, Derdimi, üzüntümü ve şikayetimi Sana arz ediyorum. 

  

İlahi, Senin dergahında hüccetim, hacetimdir; azığım ise fakrım ve çaresizliğimdir. 

  

İlahi, Senin cüd bahirlerinden bir katre bana yeter; Senin af nehirlerinden bir zerre bana
kafi gelir, ey Vedüd, ey Vedüd, ey Vedüd, ey şan ve şerefi herşeyden yüce olan Arş-ı
Mecid Sahibi, ey Mübdi', ey Muid, ey herşeyi dilediği gibi yapan Fa'alün lima Yürid! 

  

Arşının rükünlerini kaplayan nur-u veçhin hürmetine, bütün mahlükatını hükmüne ram
ettiğin kudretin hürmetine ve herşeyi kuşatan rahmetin hürmetine Senden istiyorum.
Senden başka ilah yoktur, ey Muğis, bize imdad et. Ve bütün ömrüm boyunca işlediğim
bütün günahları ve lisanımın hatalarını rahmetinle bağışla, ey Erhamü'r-Rahimin. Âmin. 

  

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. [62]

  

* Allahım! Bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et; batılı da, batıl olarak
göster ve ondan da sakınmayı nasip et. Amin. [63]
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* Allahım! Bu sure hürmetine bizi   sırat-ı müstakimde yürüyenlerden eyle. Amin.[64]

  
        

* Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve
müstehak olduğu bir rahmetle ve pek kesretli bir selâmetle salât ve selâm et. Âmin. [65]

  

* Allahım, bizi ve bu ikisini ve kardeşlerimizden onların emsallerini, Kur'ân ve İmân
hizmetinde, Senin muhabbet ve rızanı celb edecek şekilde muvaffak et-kendisine Kur'ân'ı
indirdiğin o zat hürmetine ki, gece gündüz değiştikçe ve güneş ve ay döndükçe salât ve
selâmın en üstünü onun üzerine olsun. [66]

  

* Allahım, "Bizi doğru yola ilet (Fatiha Sûresi: 6) · Kendilerine nimet ve ihsanda
bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tabi olan salih kullarının yoluna ilet, gazabına
uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Amin (Fatiha Sûresi: 7)" [67]

  

* Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve
müstehak olduğu bir rahmetle ve pek kesretli bir selâmetle salât ve selâm et. Âmin. [68]

  

* Allahım, İsm-i Azamın ve Resul-i Ekremin (a.s.m.) hürmetine, alem-i İslamdaki insanlar
arasında Risale-i Nur'un devamlı neşriyle bizim için Kur'an hizmetini kolaylaştır. Amin,
amin, amin. [69]

  

* Allahım, mü'min erkek ve kadınları bağışla. [70]

  

* De ki: "Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden Sana sığınırım." · "Onların yanımda
bulunmalarından da, ya Rabbi, Sana sığınırım." [71]
 Ey koruyan, ey muhafaza eden ey muhafaza edenlerin en hayırlısı olan Allahım! Beni ve
arkadaşlarımı, nefis ve şeytanın şerrinden, ehl-i dalalet ve tuğyanın şerrinden muhafaza
eyle. Amin, amin, amin. [72]
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* Allahım! Etendimiz Muhammed'e, onun Al ve Ashabına, Senin hoşnutluğuna ve onun
hakkının ödenmesine vesile olacak şekilde çok salat ve selam eyle. Amin. [73]

  

* Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline, Hazret-i İbrahim'e
ve Hazret-i İbrahim'in aline rahmet ettiğin gibi alemlerde rahmet eyle. Şüphesiz Sen
övgüye layık Hamîd ve şanı yüce Mecîdsin. [74]
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