
َمامٌٌُِدَعاءٌ  ِ َظمٌٌِِلْلإ َعإ َمانٌٌَِحِنيَفةٌٌَأَِبيٌاْلإ ٌالنُّعإ

َرِحَمُهٌاللٌُ
1ٌ

ـأَلَُكٌٌِإن ِـيٌُهمٌ اَللٌ  ِقَك،ٌِبَعَددٌٌِأَسإ ِشـَك،ٌَوِزَنـةٌٌَِخلإ ِسَك،ٌَضاَورٌٌَِعرإ ِهَك،ٌَوِبنُورٌٌَِنـفإ َلغٌٌَِوجإ ٌِمَك،ِعلٌإٌَوَمبإ
ِتَك،ٌَوَغاَيـةٌِ ِطٌٌُقـو  َرِتَك،ٌَوَبسإ ِرَك،ٌَوَحقِيَقةٌٌُِقدإ ـتٌٌَُشـكإ َمِتَك،ٌـَهىَوُمنإ َراكٌٌَِرحإ ـي ـةٌَِوِبكٌٌَُمِشيَئـِتَك،ٌَوِبِإدإ

ٌل ِ
ِفَك،ٌَوِبَتَمامٌٌِِصَفاِتَك،ٌَوِبُكل ٌٌَِذاِتَك، َماِئَك،ٌَوِنَهاَيةٌٌَِوصإ نُونٌٌِأَسإ َك،ٌَوِبَمكإ ِرَك،ٌَوِبَجِميلٌٌِِسـر ِ ٌَسـتإ

َك،ٌَوِبَجزِيلٌِ ـَك،ٌَوِبَكَمالٌٌِِبـر ِ ـِضٌٌَمـن ِ َمِتَك،ٌَوِبَساِبـِقٌٌَغَضِبَك،ٌِديـدٌَِوِبـَتـشٌإٌُجوِدَك،ٌَوِبَفـيإ ٌَدادٌَِوِبأَعٌإٌَرحإ
ِريـدٌٌِبُُلوِغَك،ٌَوِبَغاَيـةٌٌَِكِلَماِتَك، َداِنـي ـِتـَك،ٌَوِبـَتـفإ ِحيدٌِوٌٌََفرإ َداِنـي ـِتـَك،ٌَتوإ َمِدي ـةٌٌَِك،َبـَقائٌٌَِوِبـَبـَقاءٌٌَِوحإ ٌَوِبَسرإ

ةٌٌِاِقَك،فٌَأٌ  اِري ـِتـَك،ٌُربُوِبـي ـِتَك،ٌَوِبِعز  ِدكٌٌََوِبَجـب  ِدَك،ٌ،َوِبَحمإ ِفَك،ٌَوِبَمجإ َك،ٌَوِبَعطإ ٌَعاِمَك،َوِبـِإنٌإٌَوِبـِبـر ِ
َساِنَك، َك،ٌَوِبـِإحإ ٌٌَوِبَحق ِ َك؛ٌَوِبَحق ِ أَلَُكٌٌَحق ِ َعَلٌٌأَنٌإٌُهمٌ اللٌ ٌَنسإ اٌِشــَفاءٌ ٌَلـَناٌَتجإ َرج  ُهمٌٌُِمنٌٌََوَمخإ ٌومٌِالإ

ُغُمومٌِ َوَبـاءٌٌَِوالإ َبـََلءٌٌَِوالإ َفـَنـاءٌٌَِوالإ ٌ ٌَوَجمِيعٌٌَِوالإ َعاَهاِتٌٌَفاِتٌاْلإ ـَياٌِفيٌَوالإ نإ ٌ ٌالدُّ ٌٌِخـَرِة،َواْلإ ٌَوِبَحق ِ
ٌعٌ يٌ هٌ ك ٌ﴿ ٌٌ،﴾ص  ٌيٌ ﴿وٌٌَ﴾ـهٌ طٌ ﴿ٌَوِبَحق ِ ٌٌ،﴾س  ٌٌ،﴾ق ٌسٌ عٌ ٌٌمٌ حٌ ﴿ٌَوِبَحق ِ َناٌِإن ـا﴿ٌَوِبَحق ِ اٌَلَكٌٌَفـَتحإ ٌَفـتإح 

َمِتَكٌٌ،﴾ُمِبين ا َحــمٌٌََيـاٌِبَرحإ اِحِمينٌٌَأَرإ نٌٌُِهمٌ اَللٌ  ❁ٌالر  ُزقإ اٌيارإ ه  يِن،ٌِفيٌِفقإ ِم،ٌِفيٌَوِزَياَدةٌ ٌالد ِ ِعلإ ٌَوِكَفاَيةٌ ٌالإ
ِق،ٌِفي زإ ةٌ ٌالر ِ َبَدِن،ٌِفيٌَوِصح  َبةٌ ٌالإ َلٌٌَوَتوإ ِت،ٌَقـبإ ِت،ٌِعنإدٌٌَةٌ َوَراحٌٌَالإَموإ ِفَرةٌ ٌالإَموإ دٌٌََوَمغإ ِتٌٌَبعإ ٌ،الإَموإ

اٌالإِحَساِب،ٌِعنإدٌٌََوَنَجاةٌ  َراِط،ٌَعَلىٌَوَجَواز  لٌٌَِذاٌَياٌالص ِ َساِن،وٌٌَالإَفضإ حإ ِ َمِتَكٌٌاْلإ َحمٌٌََياٌِبَرحإ ٌأَرإ
اِحِميَن، دٌ ٌَسِي ِدَناٌَعَلىٌاللٌٌَُوَصل ىٌالر  ـِبينٌَالطٌ ٌِلـهٌِأٌ ٌَوَعَلىٌُمَحم  ِبهٌٌِالط اِهِرينٌٌَي ِ ِكَرامٌٌَِوَصحإ ٌَبَرَرةٌِالٌإٌالإ
َمِعينٌَ  ❁ٌَوَسل مٌٌَأَجإ

 
İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe Hazretlerinin Bir Duası 

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. 

Ey Yüce Allahım! Yaratmış olduğun bütün varlıklar hürmetine.. arşının ağırlığı.. Zâtının 

hoşnutluğu.. Ulu Zâtının nuru.. ilminin enginliği.. kuvvetinin nihayetsizliği.. kudretinin 

genişliği.. şükrünün hakikati.. rahmetinin sonsuzluğu.. meşîetinin kuşatıcılığı.. Yüce Zâtının 

külliyyeti.. sıfatlarının bütünü.. evsâfının temâmiyeti.. esmâ-i hüsnânın kesreti.. sırrının 

gizliliği.. örtüp korumanın güzelliği.. iyilik ve ihsanının bolluğu.. nimetlerinin mükemmelliği.. 

cömertliğinin feyzi.. gazabının şiddeti.. rahmetinin sebkati.. kelîmât-ı teşrîiyye ve 

tekvîniyyenin sayısı.. nüfûzunun sınırsızlığı.. ferdâniyetinin tefrîdi.. vahdâniyetinin tevhîdi.. 
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bekânın bekâsı.. âfâkının sermediyeti.. rubûbiyyetinin izzeti.. cebbâriyetin.. hamdin.. mecdin.. 

utûfet ve şefkatin.. iyiliğin.. in’âmın.. ihsânın.. hakkın ve hakkının hakkı hürmetine, bütün 

bunlar Senin yüce nezdinde tam olarak ne ifade ediyorsa, onun hürmetine Senden diliyor ve 

dileniyorum.  

Allahım! Senden dünyada ve âhirette, bütün tasa ve gamlardan, vebâdan, her türlü beladan, 

tükenmişlikten, afet ve belaların her çeşidinden şifâ ve kurtuluş yolu bahşetmeni diliyorum. Ey 

Merhametlilerin Merhametlisi Allahım! Senin sonsuz rahmetine dehâlet ediyor, “Kâf Hâ Yâ 

Ayn Sâd hakkı için, “Tâ Hâ” ve “Yâ Sîn” hakkı için, “Hâ Mîm. Ayn Sîn Kâf” hakkı için ve 

“İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ/Şüphesiz ki Biz, sana apaçık bir fetih bahşettik.” hakkı için 

dualarımı kabul buyurmanı diliyorum.  

Ey lütf u ihsan sahibi Allahım! Ey Erhamürrâhimîn! Sonsuz rahmetin hakkı için Senden 

dileniyorum: Beni dinimde engin anlayışın ifadesi olan fıkıhla rızıklandır. İlmimi ziyadeleştir. 

Rızkımı kâfî eyle. Bedenime sıhhat ver. Ölmeden önce bütün kusur ve günahlarımdan tevbeye 

beni muvaffak kıl. Ölüm esnasında rahat ve huzur bahşet. Öldükten sonra da günahlarımı 

mağfiret buyur. Hesabımı necat ile neticelendir ve sırattan kolayca geçmeyi nasip eyle. 

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, pırıl pırıl aile efrâdına ve kerem âbideleri olan sahabesine 

salât ve selâm eyle.2  
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