
ُ ةُ َُبِليَّةُ ُك ل ُُِِمنَُُْنَجاةُ ُِحْزب  َُوَغم ُ َُوِشدَّ

ْحمِ ِاللِِِِبْسـمِِ ِحيمِِِنِِالرَّ ِالرَّ

ُُاللُُِِبْسمُُِاْْلَْسَماِء،َُخْيرُُِاللُُِِبْسمُِ َماءُُِاْْلَْرِضَُُرب ِ  ،َوالسَّ

رُ َُلُُالَِّذيُاللُُِِبْسمُِ وَُُ،َداءُ َُوَلَُُسمُ ُاْسِمهَُُِمعََُُيض  ِميعُ الَُوه  ُُ.اْلَعِليمُ ُسَّ

َُُوَفْتحُ ُاللُُِِمنََُُنْصرُ  رَُُِقِريب  ْؤِمِنينََُُوَبش ِ ُاْلم 

وَُ لُ ُه  َُُُۚوالظَّاِهرُ َُواآلِخرُ ُاْْلَوَّ وَُ َواْلَباِطن  َعِليمُ ُءُ َشْىُُِبك ل َُُِوه 

ةََُُوَلَُُحْوَلَُُلُوَُ ُُق وَّ ُ.اْلَعِظيمُُِاْلَعِلي ُُِللُِِباُِإلَّ

وذُ  ِميعُِلِلُِباُاَع  ْيَطانُُِِمنَُُاْلَعِليمُُِالسَّ ِجيمُُِالشَّ ُالرَّ

ْحمِ ِاللِِِِبْسـمِِ ِحيمِِِنِِالرَّ ِالرَّ

مَُّاَللُ  ُِبِعَناَيةُُِِعْلِمَك،ُِبَمْبَلغَُُِوْجِهَك،ُِبن ورَُُِنْفِسَك،ُِبِرَضاءَُُِعْرِشَك،ُِبِزَنةَُُِخْلِقَك،ُِبَعَددُُِأَْسأَل َكُُِإن ِيُه 

ْكِركَُُِبَحِقيَقةُُِق ْدَرِتَك،ُِبَبْسطَُُِقْدِرَك، ْنَتَهىُ❁ُش  يَّةُُِ❁َُمِشيَئِتَكُُِبِإْدَراكَُُِرْحَمِتَك،ُِبم 
َُُِذاِتَك،ُِبك ل ِ ُِبك ل 

َك،ُِبَمْكن ونُُِ❁ُأَْسَماِئَكُُِبِنَهاَيةَُُِوْصِفَك،ُِبَتَمامُُِِصَفاِتَك، كَُُِبَجِزيلُُِِسْتِرَك،ُِبَجميلُُِِسر ِ ُِبَجَمالُُِ❁ُِبر ِ

وِدَك،ُِبَفْيِضَُُمِن َك، ُ❁ُب ل وِغَكُُِبَغاَيةُُِ❁َُكِلَماِتَكُُِبِإْعَدادُُِ❁َُرْحَمِتَكُُِبَساِبِقَُُغَضِبَك،ُِبَتْشِديدُُِج 

ةُُِ❁ُأَْوَقاِتَكُُِبَسْرَمِديَّةَُُِبَقاِئَك،ُِبَبقاءُُِ❁َُوْحَداِنيَِّتَكُُِبَتْوِحيدُُِ❁َُفْرَداِنيَِّتَكُُِبَتْفِريدُِ ب وِبيَِّتَك،ُِبِعزَّ ُر 

ُِبَمَلك وِتيَِّتَك،ُِبِسَياَدِتَك،ُِبأَْفَعاِلَك،ُِبَكَماِلَك،ُِبَجَماِلَك،ُِبَجََلِلَك،ُِبَجاِهَكُُ❁ُِبِكْبِرَياِئَكُُِبَعَظَمِتَك،

اِريَِّتَك، َك،ُِبل ْطِفَك،ُِبَعْطِفَك،ُِبَمْجِدَك،ُِبَحْمِدَك،ُِبَمنَّاِنيَِّتَك،ُِبَحنَّاِنيَِّتَك،ُِبَجبَّ ُِبِإْحَساِنَك،ُِبِإْنَعاِمَك،ُِبِبر ِ

َكُ ُُِبَحق ِ َكَُُوِبَحق ِ اُِشَفاءُ َُلَناَُتْجَعَلُُأَنَُُْحق ِ اَُوَفَرج  ومُُِِمنََُُوَمْخَرج  م  وِم،ُاْله  ونَُُِواْلغ م  َُواْلَوَباِء،َُوالطَّاع 

ْنَياُِفيُاآلَفاِتَُُوَجِميعَُُِواْلَبََلءُِ اِحِمينَُُأَْرَحمََُُياُِبَرْحَمِتَكَُُواآْلِخَرِة،ُالد  َُعَلىُالل  َُُصلَّىوَُُ❁ُالرَّ

ِدَنا دُ َُسي ِ َحمَّ ْرَسِلينَُُاْْلَْنِبَياءَُُِجِميعَُُِوَعَلىُ❁ُأَْجَمِعينََُُوآِلهُُِم  ❁َُواْلم 

                                                           

 هذاُمستجاب،ُمستطابُللوباء؛ُلهُخواصُعظيمة. 

594ُ-593ُالقلوبُالضارعة،ُ؛482-2/481ُمجموعةُاْلحزاب،  



Belalardan, Zorluklardan ve Tasalardan Kurtulmak İçin Hizbü’n-Necât  

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. 

İsimlerin en güzeli olan Allah’ın adıyla. Arz ve semanın Rabbi Allah’ın adıyla. 

Zikredildiğinde öldürücü zehir ve hastalıkların bile zarar veremediği Allah’ın adıyla ki, O, 

Semî’ ve Alîm’dir; her şeyi işitir, her şeyi bilir. “Allah’tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek 

bir zafer! Müminlere bunları müjdele!” “O Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O her şeyi 

bilendir.” Gerçek güç ve kuvvetin yagâne sahibi olan Allah, Aliyy ü Azîm’dir. Ben de 

kovulmuş olan şeytanın şerrinden Semî’ ve Alîm Allah’a sığınır, her işime olduğu gibi duama 

da Rahman ve Rahîm Allah’ın yüce ismiyle başlarım.  

Ey Yüceler Yücesi Allahım! Ey Merhametliler Merhametlisi! İşte bir kez daha huzuruna 

geldik, merhametine iltica ettik. Yarattıklarının sayısı.. arşının ağırlığı.. Zâtının 

hoşnutluğu..Zâtının nuru.. ilminin nihayetsizliği.. kadrinin inayeti.. kudretinin enginliği.. 

şükrünün hakikati.. rahmetinin müntehası.. meşîetinin idrâk ve nüfûzu.. Yüce Zâtının 

külliyyeti.. ulvî sıfatlarının bütünü.. vasıflarının tamamı.. birbirinden âlî ve güzel isimlerinin 

nihayetsizliği.. sırrının gizliliği.. örtüp korumanın güzelliği.. iyilik ve ihsanlarının cezâlet ve 

bolluğu.. lütuflarının güzelliği.. cömertliğinin feyzi.. gazabının şiddeti.. onun önünde olan 

rahmetinin sebkati.. tekvînî ve teşrîî kelimelerinin adedi.. nüfûzunun sınırsızlığı.. 

ferdâniyetinin tefrîdi.. vahdâniyetinin tevhîdi.. bekânın bekâsı.. evkâtının sermediyeti.. 

rubûbiyetinin izzeti.. azametin.. kibriyan.. şânın.. celâlin.. cemâlin.. kemâlin.. ef’âlin.. üstünlük 

ve hâkimiyetin.. melekûtiyetin.. cebbâriyetin.. şefkat ve merhametinin ifadesi olan 

hannâniyetin.. nimetlerinin bolluğunu ifade eden mennâniyetin.. hamdin.. ululuk ve mecdin.. 

utûfet ve şefkatin.. lütfun.. iyiliğin..in’âmın.. ihsanın.. hakkın ve hakkının hakkı hürmetine 

Senden dileniyorum: Bütün tasalardan, gamlardan, tâundan, vebadan, beladan, dünyada ve 

âhirette başımıza gelebilecek bütün âfetlerden bize şifa bahşet ve çıkış yolları göster.  

Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhive sellem), bütün enbiya ve 

mürselîne, Efendimiz’in temizlerden temiz, durulardan duru ehline, kerîmlerden kerîm, 

iyilerden iyi ashâbına salât ve selâm eyle.  
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