Günlük Dualar
Huzur’un devamlı olarak yapılmasını istediği özel program
FATİHA SÛRESİ (GÜNDE 7 DEFA)

بِ ْس ِم الل ِه ال َّر ْحمنِ ال َّر ِحي ِم الْ َح ْم ُد للّ ِه َر ِّب
ِين ال َّر ْحمـنِ ال َّر ِحيمِ َمالِ ِك َي ْو ِم ال ِّدين
َ الْ َعالَ ِم
َ الص َر
اط
ِّ إِ َّيا َك نَ ْع ُب ُد وإِ َّيا َك ن َْس َت ِعي ُن اه ِدنَــــا
َ ال ُمس َت ِقي َم ِص َر
مت َع َلي ِه ْم غَي ِر
َ ين أَن َع
َ اط الَّ ِذ
ِ غض
ين
َّ َ وب َع َلي ِه ْم َولا
ُ ال َم
َ ِّالضال

اب
َ َِمن لَّدُنكَ َر ْح َم ًة إِنَّكَ أ
ُ نت الْ َو َّه

Ey Rabbimiz! Bize doğru yol gösterdikten
sonra gönlümüzü şaşırtma, bize kendi
katından rahmet bağışla, şüphesiz sen
sonsuz bağışta bulunansın. (Günde 33 defa)

َر َّب َنا أَ ْف ِر ْغ َع َل ْي َنا َص ْب ًرا َو َث ِّب ْت أَ ْقدَا َم َنا
ِين
ُ َو
َ انص ْرنَا َع َلى الْ َق ْو ِم الْ َك ِافر

Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın
adıyla (okumaya başlıyorum.) Her türlü
övgü âlemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur. (O Allah) sonsuz kerem ve
rahmet edendir. Mükâfat ve ceza verilecek
günün sahibidir. (Ey Allah’ım!) Ancak sana
ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola ilet, Nimetleri verdiğin
kimselerin yoluna, (sonraları) gazabına
uğramamış ve doğru yoldan sapmamış
olanların yoluna (ilet.)

Ey Rabbimiz! Bize dayanma gücü ver ve
adımlarımızı sağlamlaştır ve inanmayanlara
karşı bize yardım et!
(Günde 11 defa)

DURUD ŞERİF (GÜNDE 33 DEFA)

وب
ُ اَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه َر ِّبى ِم ْن كُ ِّل َذنْ ٍب َو اَ ُت
اِلَ ْي ِه

اَللَّ ُه َّم َص ِّل َع َلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى اَ ِل ُم َح َّم ٍد َك َما
ََصلَّ ْي َت َع َلى اِ ْب َر ِهي َم َو َعلَى اَ ِل اِ ْب َر ِهي َم اِنَّك
َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد
Allah’ım! Muhammed (sav) ve onun âline
salât et, İbrahim (as) ve onun âline salât
ettiğin gibi. Muhakkak ki Sen her türlü
övgüye layık ve yüce olansın.

اَللَّ ُه َّم َبارِ ْك َع َلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى اَ ِل ُم َح َّم ٍد َك َما
ََبا َر ْك َت َع َلى اِ ْب َر ِهي َم َو َع َلى َا ِل اِ ْب َر ِهي َم اِنَّك
َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد

اَللَّ ُه َّم اِنَّا ن َْج َعلُكَ فِي ن ُُحورِ ِه ْم َو نَ ُعو ُذ
بِكَ ِم ْن شُ ُرورِ ِه ْم

Allah’ım! Düşmanlarımızın karşısında seni
kalkan yaparız ve onların şerlerinden sana
sığınırız. (Günde 11 defa)

Ben her günah için Rabbim olan Allah’tan
bağışlamasını dilerim ve ona yönelirim.
(Günde 33 defa)

ُس ْب َحا َن اللَّ ِه َو بِ َح ْم ِد ِه ُس ْب َحا َن اللَّ ِه
٠الْ َع ِظي ِم
٠اَللَّ ُه َّم َص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو اَ ِل ُم َح َّم ٍد

Allah’ı tesbih ederim ve O’na hamd ederim.
Büyük ve yüce olan Allah’ı tesbih ederim.
Allah’ım! Muhammed (sav) ve onun âline
salât et.
(Günde 33 defa)

Allah’ım! Muhammed (sav) ve onun âline
bereketler ver, İbrahim ve onun âline
verdiğin gibi. Muhakkak ki Sen her türlü
övgüye layık ve yüce olansın.
Huzur, bu dualardan başka her gün fazladan 2 rekât nafile namaz kılınmasını ve
tutabilenlerin ayda 1 gün nafile oruç tutmalarını her Ahmedî Müslüman’dan istediler.

