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Risale-i Nur'dan Orjinal Metin Dualar Var mı?
"Ey Rahmân ve Rahîm olan Allah'ım!"
"Bismillâhirrahmanirrahîm" hürmetine, rahîmiyetine yaraşır şekilde
bize merhamet et, Rahmâniyetine yaraşır şekilde, bize
"Bismillâhirrahmânirrahîm"in sırlarını anlamayı nasip eyle.
Âmin."(1)
"Allah'ım! 'Bismillâhirrahmânirrahîm'in sırları hürmetine, âlemlere
rahmet olarak gönderdiğin zâta ve onun bütün âl ve ashâbına,
Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır şekilde salât ve selâm
eyle. Bize de, Senden başka, hiçbir mahlûkunun merhametine
ihtiyaç bırakmayacak bir şefkat ve rahmetle merhamet eyle.
Âmin."(2)
"Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini
kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl.Âmin!"(3)
"Allah'ım, kalplerimizi imân ve Kur'ân nuruyla nurlandır."
"Allah'ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir;
Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve
kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz.
Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma.
Bizi, koruyuculuğunla muhâfaza eyle. Bize ve erkek, kadın bütün
müminlere merhamet et. Kulun, peygamberin, seçtiğin dostun,
mülkünün güzelliği, masnuâtının melîki ve sultanı, inâyetinin
gözbebeği, hidâyetinin güneşi, hüccetinin lisânı, rahmetinin timsâli,
mahlûkatının nuru, mevcudâtının şerefi, mahlûkatının çokluğu
içinde birliğinin kandili, kâinat tılsımının keşşâfı, rubûbiyet
saltanatının dellâlı, hoşnut olduğun şeylerin tebliğ edicisi, gizli
isimlerinin tanıtıcısı, kullarının muallimi, âyetlerinin tercümânı,
rubûbiyet güzelliğinin aynası, şuhud ve işhâdının medârı, âlemlere
rahmet olarak gönderdiğin habîbin ve resûlün olan Efendimiz
Muhammed'e, onun bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan diğer
peygamber ve resûllere, melâike-i mukarrebîne ve sâlih kullarına
salât ve selâm eyle. Âmin."(4)
"Allah'ım, bizi saadet, selâmet, Kur'ân ve imân ehlinden eyle.
Âmin."
Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashâbına, indiği
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günden itibâren tâ kıyâmete 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. Âmin."(5)
"Allah'ım, Seni nasıl tanımaları, Sana nasıl kullukta bulunmaları
gerektiğini öğretmek için kullarına muallim, isimlerinin hazînelerini
tanıtıcı, kâinat kitâbının âyetlerinin tercümânı, 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!.."(6)
"Rahmân'ın dünya ve cennetler dolusu salât ve selâmı onun üzerine
olsun. Allah'ım! 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..."
"Yâ Rab! Bunların ders ve tâlimlerinin hakkı ve hürmeti için, bize ve
Risâle-i Nur talebelerine imân-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve
bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Âmin."(7)
"Allah'ım, Risâlet semâsının 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."(8)
"Cenâb-ı Hak bizi ve sizi, bu zamanın câzibedar fitnesinden
kurtarsın ve muhâfaza eylesin. Âmin."(9)
"Ey Hayy ve Kayyûm olan! Hayy ve Kayyûm isimlerin hürmetine, bu
perişan kalbe bir hayat ver, bu müşevveş akla doğru yolu göster.
Âmin."(10)
Risalelerde mevcut daha fazla dua için SEBAT Yayınlarından "Risale-i Nur'dan
Dualar" isimli kitaba bakabilirsiniz.
Dipnotlar:
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(1) bk. Sözler, On Dördüncü Lem'a'nın İkinci Makamı.
(2) bk. age.
(3) bk. age., Altıncı Söz.
(4) bk. age., Yedinci Söz.
(5) bk. age., Sekizinci Söz.
(6) bk. age., Dokuzuncu Söz.
(7) bk. age., Onuncu Söz.
(8) bk. age., On Birinci Söz.
(9) bk. age., On Üçüncü Söz.
(10) bk. age., On Yedinci Söz.
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