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أَْذِهِب اْلَباَس َربَّ النَّاِس اْشِف َوأَْنَت 
اَل  ِشَفاًء  ِشَفاُؤَك  إاِلَّ  ِشَفاَء  اَل  اف�ى  الشَّ

ُيَغادُِر َسَقًما
ِه أَْرِقيَك ِمْن ُكّل  ِ  َشْىٍء ُيْؤذِيَك  بِاْسِم اللّٰ
ُه  ِمْن َشّر  ِ ُكّل  ِ  َنْفٍس أَْو َعْيِن َحاِسٍد اَللّٰ
َه  اللّٰ أَْسأَُل  أَْرِقيَك  ِه  اللّٰ بِاْسِم  َيْشِفيَك 
اْلَعظِيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم أَْن َيْشِفَيَك

Hastaya Okunacak Dualar
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“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! 
Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin ve-
receğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa 
ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.” (Müslim, 
Selâm, 19)

“Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her 
şeyden sana okurum. Her nefsin veya haset-
çi her gözün şerrinden Allah sana şifa ver-
sin. Allah’ın adıyla sana okurum.” (Müslim, 
Selâm, 16)

“Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi 
Allah’tan sana şifa vermesini istiyorum!” 
(Ebû Dâvûd, Cenâiz, 8)
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ْنَيا  َاللُّٰهمَّ إِّن�ى َأْسَأُلَك اْلَعافَِيَة ف�ى الدُّ

َواْلِخَرِة

َواْلَعافَِيَة  اْلَعْفَو  َأْسَأُلَك  إِّن�ى  َاللُّٰهمَّ   

ف�ى ِدين�ى َوُدْنَياَي َوَأْهل�ى َوَمال�ى

َاللُّٰهمَّ اْسُتْر َعْوَرات�ى َوآِمْن َرْوَعاتِي

Hastanın Kendisinin Okuyacağı Dua
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َوِمْن  َيَديَّ  َبْيِن  ِمْن  اْحَفْظن�ى  َاللُّٰهمَّ 

ِشَمال�ى  َوَعْن  َيِمين�ى  َوَعْن  ى  َخْلف�

َأْن  بَِعَظَمتَِك  َوَأُعوُذ  َفْوق�ى  َوِمْن 

ُأْغَتاَل ِمْن َتْحت�ى

اَللُّٰهمَّ أَْغنِن�ى بِاْلِعْلِم َوَز ِ ّينّ�ى بِاْلِحْلِم، 

َوَكّر  ِْمن�ى بِالتَّْقَوى،  

َو       ِ    َجّمْلن�ى بِاْلَعافَِيِة
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“Allahım, Senden dünyada ve ahirette 
huzur ve sağlık isterim.

Allahım, Senden dinim, dünyam, çoluk 
çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim.

Allahım, ayıplarımı kapat, beni korkula-
rımdan güvene kavuştur.

Allahım, beni önümden, arkamdan, sa-
ğımdan, solumdan ve başıma gelecek her 
türlü hastalıktan, kötülükten koru. Gelecek 
bir kötülükle tuzağa düşürülmekten, yere 
vurulmaktan, senin yüceliğine sığınırım.” 
(Ebû Dâvûd, Edeb, 110)

“Allahım, beni ilim ile zenginleştir, hilm ile 
süsle, takva ile kereme kavuştur, afiyetle güzel-
leştir.” (İbn Ebi’d Dünya, Hilm, H. No: 3)
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Ölüm hayatın en gerçek olaylarından bi-
risidir. Bazı hastaların vefat edebileceği tah-
min edilebilir. Bu durum kesin olmasa bile 
insanlık tecrübesi bunu göstermektedir. Ve-
fat edeceği yaklaşan hastaya muhtazar denir.

Bu kişiler mümkünse ve eğer bir güç-
lük yoksa kıbleye doğru ve sağ yanı üzerine 
çevrilir. Bu mümkün olmuyorsa, sırtı üs-
tüne yatırılır, ensesine yastık konulur, başı 
yükseltilir, yüzü ve ayakları kıbleye gele-
cek şekilde uzanık duruma getirilir. Bu da 
mümkün olmazsa olduğu hâl üzere bırakı-
lır. Ölüm anında aşırı susuzluk çekilebilir. 
Bundan dolayı da hastanın ağzına kaşıkla 
veya pamukla su verilir; olmazsa dudakla-
rı ıslatılır. Ağrıların azaltılması için gerekli 
sağlık önlemlerinin alınması uygun olur.

Ölmek Üzere Olan Kimseye

Karşı Vazifelerimiz
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Muhtazar durumda olunan kimsenin 
yanında sesli bir şekilde ağlanmaz. Yakın-
ları gözleri yaşlı ağlasa da sessiz olmaları 
gerekir. Ayrıca, hastanın bağışlanması içın 
dua edilir. Geleneğe göre, hastanın yanın-
da ayrıca sessiz veya çok kısık sesle Fâtiha, 
İhlâs, Felak ve Nâs sureleri okunur. (Sureler 
bölümüne bakınız.)

Hastanın yakınları teselli edilir, ölümün 
hayatın bir gerçeği olduğu hatırlatılır ve 
kendilerine sabır niyaz edilir. 


