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Kitap Okuma Duası 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyunuz. , okuduğunuz her şey aklınızda 
kalacaktır. Dua şöyledir: 

 

Tercüme 

Ey Allah’ım  bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize 

rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz. 
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Bu risaleyi, Şeytan milyon kere hile ve desiseyle sizlere engel 

olmaya çalışsa da mutlaka okuyunuz. Hastalığa 
karşı koyma iradeniz daha da artacaktır.  

Salâvat-ı Şerifin fazileti 

Medine’nin Efendisi, gönüllerin huzuru, mis kokulu  

şöyle buyurmuştur: ‘Ey insanlar! Şüphesiz kıyamet günü azaptan 

ve sorgu sualden çabucak kurtulacak kişi, dünyadayken bana 
çokça sal v t getirendir’.  

Hastalar İçin Manevi Tavsiyeler 

Hazreti Vahab Bin Münebbih  den şöyle rivayet 

edilir: ‘İki takva ehli elli sene boyunca Allah ’a ibadetle 
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meşgul olmuşlardı. Elli senenin sonunda bunlardan biri çok 

hastalandı, Allah ’a yalvararak: ‘Ey yüce Rabbim  Bunca 
sene emirlerine uydum, sana ibadet ettim. Yine de hastalığa 

yakalanmaktan kurtulamadım. Bunun hikmeti nedir? Ey Mevlam 

 ne büyük bir imtihan bu’ diye feryat edince Allah  

meleklere şöyle emretti: ‘Ona deyin ki, Sen Allah ’ın ihsanı 

ve yardımı ve verdiği güçle ibadet etme şerefine nail oldun. 
Hastalık ise, Ebrar ile aynı makama ermen için sana musallat 

edildi. Senden önceki insanlar musibet ve hastalığı temenni 

ederlerdi. Sana ise istemene gerek kalmadan verildi.’
 

Hastalık Büyük Bir Nimettir 

Fıkıh Alimi ve Tarikat Şeyhi Allame Mevlana Müftü Muhammed 
Emced Ali Azmi buyurur ki: ‘Hastalık bir nimettir,  

peç çok faydası vardır. Her ne kadar insan bundan acı çekse de 

huzur bulmasına ve rahatlamasına vesile olur. İnsana hastalık 

gibi görünen şey bir bakıma nefis terbiyesi için tedavidir. Asıl 
hastalık, dünyaya, mala mülke aşırı düşkünlük, taş kalplilik 

vesaire gibi nefsi emarelerdir ki oldukça korkunç ve helak edici 

oldukları bilinmelidir. 
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Mümin ve Münafığın Hastalığa Bakışı 

Allah Resulü  hastalıklardan bahsederken şöyle 

buyurur: ‘Bir mümine hastalık isabet eder, sonra Allah bu mümini 

o hastalıktan kurtarırsa o hastalık, bu müminin günahlarına 
kefaret, ileride başına gelecek işler hakkında ona bir öğüt olur. 

Fakat bir münafık hastalanır da sonra iyileşecek olursa, tıpkı 

sahiplerinin bağlayıp da sonra salıverdiği bir deve gibi olur. 
Kendisini niçin bağladıklarını da bilmez, niçin saldıklarını da 

bilmez.’  

Hadis-i Şerifin Tefsiri: Hekimül Ümmet Hazreti Müftü Ahmed 
Yar Han  bu hadis-i Şerif hakkında ‘Mirat’ adlı 

kitabının 2. cildi 424. sayfasında şöyle der: ‘Çünkü mümin 

kimse sağlık sorunuyla karşılaştığında günahlarından tövbe 

eder. Bu hastalığın, günah işlediği için kendi başına geldiğini 
düşünür ve bunu vefatından önceki son hastalığı olarak görür. 

Bu yüzden, kendisine şifa ile birlikte mağfiret de ihsan edilir. 

Öte yandan münafık, hastalığını hep bir sebebe bağlar. (Örneğin, 
şunu-bunu yemiştim, hava değişikliğindendir, bu aralar salgın 

var vesaire gibi) düşünür ve filanca ilaçla rahatladım gibi 

sebeplere sarılır durur. Öyle ki Müsebbibü’l Esbab (yani sebebi 
yaratan ) aklının ucundan bile geçmez. Ne tövbe eder ne 

de günahlarını hatırlar. 
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Musibet Gelince Tebessüm Eden Kişi (Hikaye) 

İmam El Mavsili ’nin zevcesi bir defasında 

fena şekilde yere düşünce mübarek tırnağı kırılmıştı da acıdan 

kıvranmak yerine tebessüm etmeye başlamıştı. Biri ona: ‘Yaranız 
acımıyor mu? diye sorunca da: ‘Sabretmem karşılığında bana 

bahşedilecek sevabı düşündüm. O nedenle acısını hiç hissetmedim.’ 

dedi.  

Emir’ül Müminin Aliyyul Mürteza Allah ’ın Aslanı Hazreti 

Ali  şöyle buyurur: ‘Rabbimiz  in şanı ve 

marifetinin hakkı için acınızdan şikayet etmeyiniz. Başınıza 

gelen musibeti de kimseye anlatmayınız1. (Hastalık ve sıkıntıl 
arımızı başkalarına gereksiz yere anlatmak, sabret memektir. 

Ne yazık ki insanlar artık sağda solda sıradan bir grip ya da 

soğuk algınlığından veya baş ağrısından dem vurmaktan hiç 
çekinmiyorlar.) 

 

Musibeti Gizlemenin Fazileti 

Sevgili Kardeşlerim! Hastalık ve sıkıntılarımızdan şikâyet 

edeceğimize sabretmeyi öğrenmeliyiz. Zira şikâyet edince 

Minhacü’l-Kasidin ve Mufidü’s-Sadikin.
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musibetler uzaklaşmaz. Hatta sabırsızlık, sabretmenin sevabını 

da zayi eder. Yersiz, gereksiz yere rahatsızlık ve musibetlerden 
bahsetmek de hoş değildir. Hazreti İbn-i Abbas  şöyle 

buyurur: ‘Resulü Ekrem, Nur Yüzlü  buyurdu 

ki: ‘Bir kimse malına ve canına bir musibet geldiğinde onu 

kendine saklayıp etrafa anlatmazsa, Allah  dilerse onun 

tüm günahlarını affeder.’  

Diş Ağrısından Uyuyamayan Kimsenin Serzenişi 

(Hikaye) 

Hüccetü’l-İslam Hazreti İmam Muhammed Gazali  
şöyle nakleder: ‘Hazreti Ahnef Bin Kays  buyurdu ki: 

‘Bir defasında azıdişim çok ağrıdı. Gece boyunca uyuyamadım. 

Ertesi gün Amcam ’a şikayet edercesine bütün gece 

acıdan kıvranıp durduğumu anlattım. Bunu 3 kez dile getirdim. 

Cevaben dedi ki: ‘Sırf bir gece ağrı çektin diye ne de çok 
serzenişte bulunuyorsun. Ben gözümü kaybedeli otuz yıl geçti. 

Görenler anlasa da dilimle hiç kimseye serzenişte bulunmadım. 

(İhya-yı Ulum) Yüce Allah ’ın rahmeti O’nun üzerine 
olsun. O’nun hürmetine biz aciz kulların da günahlarını bağışlasın. 

Amin Bicahi’n-Nebi. 

Hastanın Mükâfatı 

Âlemlerin Efendisi, Nur Yüzlü Peygamberimiz  

şöyle buyurdu: ‘Allah  bir kulu hastalandığında ona iki 

www.dawateislami.net



Hasta İbadetçi 

 

6 

melek gönderir ve o meleklere şöyle buyurur: ‘Bakın bakalım, 

ziyaretine gelenlere ne diyor?’ Eğer gelen ziyaretçilerin yanında 
Allah 'a hamd-u senada bulunursa, o melekler hemen bunu 

Allah  a (en iyi bildiği halde) bildirirler. Allah  da şöyle 

buyurur: ‘Ben bu kulun ruhunu alırsam, mutlaka onu cennetime 

koyacağım. Eğer şifa verip iyileştirirsem, ona etinden daha iyi bir 
et, kanından daha iyi bir kan vereceğim, üstelik bütün 

günahlarını da örtüp bağışlayacağım.’  

Hastalığın Hikmetleri Hakkında 5 Hadis 

1. Şüphesiz Allah  zaman zaman kulunun üzerine türlü 

hastalıklar salarak bu sayede onu günahlarından arındırır. 
(el-Müstedrek) 

2. Mümin kimse rahatsızlandığında Rabbimiz  tıpkı 

körüğün demir pasını yok ettiği gibi onu günahlarından 
arındırır. (et-Terğîb ve't-terhîb) 

3. Allah bir Müslümana hastalık verdiğinde meleğe 
şöyle buyurur: ‘Sağlıklı iken işlediği salih amellerin 

aynısından hanesine yaz’.  Allah  ona şifa verdiğinde 

de işlediği tüm günahları silinir ve arınmış olur. Şayet 

vefat ederse günahları bağışlanır ve rahmet edilir. 
(Müsned-i İmam Ahmed) 
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4. Hastanın günahları tıpkı bir ağacın yapraklarının dökül 

düğü gibi dökülüp gider.  

5. Allahu Teala  şöyle buyurur: ‘Bir kulum görme 

yetisinden mahrum bırakıldığında sabretsin. Zira karşılığında 

ona cennet vardır.    

Hiç Hastalık Geçirmeden Vefat Eden Kimsenin 

Durumu 

Medine’nin Efendisi zamanında bir kimse 

vefat ettiğinde orada bulunanlardan biri ‘Ne güzel kısmeti 

varmış. Hiçbir hastalık zorluk yaşamadan rahmete kavuştu.’ 

deyince Resülullah  şöyle buyurdu: ‘Yazıklar 

olsun sana! Bilmez misin ki Allah  onu hastalığa müptela 
etseydi, günahlarını affederdi.’  

Bir Gecelik Ateşlenmeye Sabretmenin Sevabı 

Muhterem Kardeşlerim! İnsan ateşlendiğinde mutlaka sıkıntı 
çeker. Fakat bunun ahiret için pek çok da hikmeti vardır. 

Dolaysıyla şikâyet ve serzenişte bulunmak yerine sabrederek 

sevap kazanmaya bakmalıyız. Hazreti Ebu Hüreyre  
buyurur ki: ‘Her kim gece ateşlendiğinde sabrederek Allah 

 rızasını gözetirse, annesinin karnından doğduğu gibi 

günahsız olur.’   
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Hummalı Kimse Mahşer Azabından Korunmuş Olur 

Kutlu Nebi bir hummalıyı ziyaret etmişti. 

Hastaya: ‘Müjde! Zira Allah  Teâlâ hazretleri diyor ki: 

‘Humma benim ateşimdir, ben onu mümin kuluma musallat 

ederim, ta ki, ateşten tadacağı nasibini dünyada tatmış olsun.’  

 

Humma Hastalığına Sövmeyiniz 

Medine’nin Efendisi  bir gün Ümmü Sâib 

isimli hanım sahabeyi ziyaret etti. Kendisinin titremekte 

olduğunu görünce ‘Niçin titriyorsun?’ diye sordu. Ümmü Sâib, 
‘Allah ’ın belası şu humma yüzünden’ dedi. Bunun 

üzerine Hazreti Peygamber ‘Hummaya 

sövme! Körük nasıl ki demirin pasını söküp alırsa humma da 

insanların günahlarını öylece silip alır’ buyurdu.   

Müfessir Müftü Ahmed Yar Han  bu hadisi tefsir 

ederken şöyle der: ‘Hastalıklar bir ya da iki organda baş 

gösterir. Fakat humma baştan ayağa kadar bedenin her tarafına 

nüfuz eder. Dolayısıyla bütün bedenin günahlarını temizler.  

 

www.dawateislami.net



Hasta İbadetçi 

 

9 

Efendimizin Şiddetli Hummaya Yakalanması 

Abdullah İbn-i Mesud  şöyle rivayet eder: ‘Bir gün 

Efendimiz  in huzuruna çıkmıştım. Kendisine 

dokundum ve ‘Ya Resûlallah şiddetli hummaya 

yakalanmışsınız’ dedim. Efendimiz  de: ‘Evet 

Şüphesiz ben, sizden iki kişinin humması gibi hummaya 
yakalanırım’ buyurdular. Bu kez kendilerine: ‘Öyle ise 

hastalıktan iki sevap alırsınız.’ dediğimde de: ‘Evet, iki sevap 

alırım’ buyurdular.  

Kimsenin Kötülüğünü Arzu Etmeyiz, O Halde Belalar 

Neden Hep Bizi Bulur? 

Muhterem kardeşlerim! Bazı kimseler hastalıklara ve sıkıntılara 
sabretmez, sürekli, ‘Kimsenin kötülüğünü arzu etmediğimiz 

halde, belalar neden hep bizi bulur?’ diye yakınırlar. İşte böyle 

düşünenler, Efendimiz  in hayatından örnek 

almalıdır. Günahlardan tamamen beri olan Efendimiz 
 in asla kimseye bir zararı dokunmamıştı. Buna 

rağmen başkalarına nazaran iki misli sıtmaya yakalanırdı. 

Demek ki bir kimseye zarar vermek hastalığa yol açmıyor ya da 

musibetle karşılaşmaya neden olmuyor. Bilakis hastalık ve 
musibetler Müslümanlara ecir kazandırıyor, günahlardan 

arındırıyor ve sabreden Müslümanların cenneti hak etmelerine 

vesile oluyor. 
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Hastanın Küfür Sözü Sarf Etmesi 

Bazen insanlar cehalete düşüp, hastalığın ve sıkıntının verdiği 

darlıkla farkında olmadan Allah-u Teâlâ’ya isyan noktasına 
gelmekte ve küfür sözleri sarf etmektedirler. Bu şekilde onların 

hastalıkları ya da sıkıntıları kesinlikle giderilmiş olmaz. Aksine 

onlar ahiretlerini de heba etmiş olurlar. ‘Mektebetül Medine’ 
tarafından basılan ‘Elfaz-ı Küfür Hakkında Sorulanlara Cevaplar’ 

adlı kitapta da geçtiği üzere, bir kimseye hastalık, geçim 

sıkıntısı, fakirlik ya da herhangi bir musibet geldiğinde isyan 
edip ‘Ey Rabbim! Ne bu benim çektiğim? Ben bunu hak edecek 

ne yaptım?’ derse kâfir olur.  

Sevap Uğruna Hastalığa Razı Olmak (Hikaye) 

Hayatlarını salih amel işlemeye adayan ve bu uğurda sıtma 
hastalığına yakalanmayı göze alıp ömrünü dua ile geçiren 
Sahabe-i Kiram ’a milyon kere selam olsun! Ebu Said 
el-Hudri  den nakledilen bir rivayete göre: ‘Bir 
keresinde bir zat Efendimiz ’in huzuruna 
gelerek: ‘Ey Allah’ın Resulü  başımıza gelen 
hastalıklar için bizlere ecir var mıdır?’ diye sordu. Allah’ın 
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Elçisi : ‘Bu hastalıklar günahlara kefarettir’ 
buyurdu. Ubey bin Ka’b Efendimiz

’e: ‘Ya Resulallah ya hafif bir şeyse?’ diye 
sorduğunda da Peygamberimiz : ‘Bir diken 
batması ya da ondan biraz fazlası bile olsa kefarettir.’  
buyurdu. Ubey bin Ka’b  da bunun üzerine: ‘Ey 
Allah’ım canımı sana teslim edene dek hastalığı bedenimden 
eksik etme ve hastalık, hac ve umre etmekten, senin yolunda 
cihada çıkmaktan, cemaatle kılacağım farz namazlarından beni 
alıkoymasın.’ diye dua etti.  

İzzet sahibi olan Allah  ona rahmet etsin. Onun hatırına 
bizleri de bağışlasın. Âmin, bicâhin nebiyyil emîn. Müslüman 
için hastalıklar ve sıkıntılarda iki cihan güzellikleri vardır. 
Yüksek ateş ya da herhangi bir hastalık veya sıkıntı, günahlar 
için kefaret olur ve cenneti kazandırır. 

1

Allah Yolunda Baş Ağrısına Sabretmenin Fazileti 

Nebilerin nebisi, Nur Yüzlü Efendimiz  şöyle 

buyurdu: ‘Her kim Allah  yolunda baş ağrısına yakalanır 

da sabrederse geçmişteki bütün günahları bağışlanır.’  

 

1 Günaha kefaret, yani günahın affedilmesi için vesile. 
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Dini İlimler Öğrenenlere ve Medeni Kafile Yolcularına 

Müjde 

Subhanallah, Ne mutlu Allah’a hizmet için yola çıkanlara. Bu 

hadis-i şerife mazhar olanlara, cihada katılan, dini ilimleri öğrenen, 
hac ve umre için evden çıkan, Resul’ün sünnetini öğrenmek ve 

öğretmek için seferber olan Peygamber sevdalılarının hepsi 

dahildir. Çünkü onlar Allah yolundadırlar. Dolayısıyla bunlardan 

hangi birine bir baş ağrısı musallat olsa  geçmişteki 

küçük günahları bağışlanır.  

Baş Ağrısına Şükretmek İçin 400 Rekat Nafile Kılan 

Kimse (Hikaye) 

Bir rivayete göre: İmam el Mavsili, , ‘nin başı 

ağrıdığında mutlu olup şöyle derdi: ‘Allah  bana Enbiya-i 

Kiramın hastalığından verdi. Öyleyse ben de buna şükretmek 

için 400 rekat nafile namazı kılacağım.’  

Ateşlenme ve Baş Ağrısı Mübarek Hastalıklardandır

‘Davet-i İslami’nin yayınevi ‘Mektebetül Medine’ tarafından 

561 sayfa olarak basılan ‘Melfuzât-ı Alâ Hazret’ adlı kitabın 
118’inci sayfasında değerli hocamız  şöyle buyurur: 

‘Baş ağrısı ve ateşlenme gibi hastalıklar Enbiyaların ’ın 

hastalıklarındandır. Bir Allah dostu  ‘in başı 

ağrıdığında ‘Rabb-u Teala bana Enbiyaların hastalığından 

verdi’ deyip gece boyu şükretmek için nafile namazı kılmıştı. O 
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halde başımız hafifçe ağrısa bile bizler de hemen namaz 

kılmaya yönelmeliyiz. O Allah dostu yine şöyle buyurur: 
‘Bedenin herhangi bir bölgesine gelen hastalık ya da dert, 

bedenin sadece o bölgesi tarafından işlenen günahlara kefaret 

olur. Fakat ateşlenme öyle bir rahatsızlıktır ki bütün bedene 
sirayet eder. Dolayısıyla Allah’ın izniyle ateşlenme yoluyla 

damarlardan günahlar akar gider.  

Cennetlik Kadın (Hikaye) 

Ata bin Ebu Rebah  şöyle buyurur: ‘Bir keresinde 

İbn-i Abbâs  ‘Sana cennetlik bir kadın göstereyim 

mi?’ dedi. Ben: ‘Evet, göster!’ deyince İbn-i Abbâs şöyle dedi: 
‘Şu siyah kadın var ya! İşte bu kadın, Fahr-i Kâinât Efendimiz’e 

geldi ve: ‘Beni sara tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem 
için Allah’a dua eder misiniz?’ dedi. 

Allah Rasûlü  ‘Eğer sabredeyim dersen, sana 

cennet vardır. Ama yine de sen istersen, şifa vermesi için Allah’a 
dua ederim’ buyurdu. Bunun üzerine kadın: ‘Hastalığıma 

sabrederim. Ancak sara1  tuttuğu zaman üstümün başımın 

açılmaması için dua buyurunuz.’ dedi. Rasûlullâh 

 de onun için Allah’a niyazda bulundu.  

1 Geldiğinde azalarda şok etkisiyle sarsılmaya sebep olan bir hastalık.  
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Tedavi Olmak da Sünnettir Dua Etmek de 

Müfessir Müftü Ahmed Yar Han  ‘Mirat’ adlı eserinde 

şöyle der: ‘Yukarıda bahsi geçen kadının adı Suayra ya da Sukayra 

’dır. Hatice validemiz ’nin saçlarını tarar, 

onun ufak tefek hizmetlerini görürdü. (Lema’at-u Mirkat) ‘Sara 
geldiğinde yere düşerim. Bu yüzden örtüm açılır’ sözü 

konusunda Müftü Efendi derler ki: ‘Yani düştüğümde bilincim 

yerinde olmuyor. Bayılıyorum. Başörtüm çıkıyor. Baygınken 
vücudumun ortaya çıkmasından korkuyorum.’  

Peygamber Efendimiz  tarafından bu kadın 
sahabeye ‘Şifa bul ya da sabret’ denmesine ilişkin olarak da Müftü 

Ahmed Yar Han der ki: ‘Burada, bazı durumlarda hastalığa 

karşı tedavi uygulamamak ve sıkıntı anında dua etmemek fiiliyle 
ecir kazanmanın ve sabretmenin önemine işaret edilmektedir. 

Bu ‘intihar etmek’ anlamına gelmez. Burada sıkıntıların Allah 

tarafından bir imtihan vesilesi olduğu anlatılmak istenmektedir. 
Bundan dolayı Hazreti İbrahim  Nemrud tarafından 

ateşe atıldığında Hazreti İmam Hüseyin  da Kerbela 

meydanında zulme uğradığında, imtihanda oldukları bilinciyle 

bu imtihandan muaf tutulmak için duaya tevessül etmemişlerdi. 
Yoksa, normal şartlarda tedavi olmak ve dua etmek elbette 

sünnettir.  
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Sara Hastalığına Karşı Manevi Tavsiye

Şems Suresini okuyup da sara hastasının kulağına üflemek çok 

faydalıdır.  

Damar Kramplarındaki Fazilet

Ayşe Validemiz  şöyle buyurmuştur: ‘Nur yüzlü, 

Nebilerin Nebisi Efendimiz ’in şöyle dediğini 

işittim. ‘Sizden birinize damar krampı geldiğinde Allah  

onun bir günahını yok eder. Onun hanesine bir iyilik yazar ve 

onun makamını yükseltir.’  

Mide Rahatsızlığından Vefat Etmenin Fazileti

Medine’nin Efendisi Şanı Yüce Peygamberimiz  

şöyle buyurdu: ‘ ’ ‘Her kime midesindeki 

hastalıktan dolayı ölüm gelirse, ona kabir azabı olmaz’.  

Müfessir Müftü Ahmet Yar Han  bu hadisin şerhinde 

der ki: ‘Yani mide hastalığından vefat eden kimse kabir azabından 
korunur. Çünkü o zaten dünya hayatında mide hastalığından 

dolayı büyük ıstırap çekmiştir. Onun dünyadayken çektiği bu 
ıstırap kabir azabını ondan uzaklaştırır.  

Bazı Hastalıklardan Vefat Edenler Şehit Olur 

1. Mide rahatsızlığından vefat eden. (Bu konunun dipnotunda 

Sadru’ş-Şeria  şöyle der: ‘Burada anlatılmak 
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istenen ‘İstiska hastalığı’dır. Bu kavram, karın bölgesinde 

ödem birikmesi, şişlik, şiddetli susuzluğa yol açan hastalığı 

ile hareket hastalığını (motion sickness yani iç kulak 

hastalığını) ifade eder. Dolayısıyla bu iki rahatsızlıktan 

dolayı vefat eden kimsenin şehadete ereceği ümit edilir. 

2. Zatu'l-Cenb, yani karaciğer zarı iltihaplanmasından ya da 

kaburga ağrısından vefat eden kimse.  

3. Sil hastalığından vefat eden kimse. Bu hastalıkta ciğerlerde 

yaralar oluşur ve ağızdan kan gelmeye başlar.  

4. Humma hastalığından vefat eden kimse. 

5. Sara hastalığından vefat eden kimse. 

6.  ibaresini hasta iken 

40 defa söyleyip aynı hastalıktan vefat eden kimse şehittir. 
Vefat etmez de iyileşirse günahları bağışlanır. 

 

Hasta Ziyaretinin Sevabı 

Hz. Ebu Bekir Sıddık  ‘ten gelen rivayete göre, 

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: ‘Musa 

 Allah  ’dan hastayı ziyaret eden kimseye nasıl bir 

ecir vardır?’ diye sual edince Allah  : ‘İki melek görevlendirilir. 

Onlar kabirde onu kıyamete kadar her gün ziyaret ederler.’ 
buyurdu.  
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Hastayı Duaya Teşvik Etmek

Res l-u Ekrem şöyle  buyurdu: ‘Bir hastayı 

ziyarete gittiğinizde onu dua etmesini tavsiye ediniz. Zira onun 
duası meleklerin duası gibidir.’  

Efendimizin Hasta Ziyaretindeki Bir Sünneti 

Peygamber Efendimiz  bir bedeviyi          

ziyarete gitmişti. Herhangi bir hasta ziyaretine gittiğinde 

‘ ’ derlerdi. (Yani Allah’a hiçbir zorluk 

yoktur. O isterse bu hastalık, günahları alıp götürür.) Bu 

bedevinin yanında da ‘ ’ buyurdu.  

Hasta Ziyaretinde 7 Defa Okunacak Dua 

İbn-i Abbas  ‘tan gelen bir rivayete göre, Nebilerin 

Nebisi, Nur yüzlü Efendimiz  şöyle buyurdu: 
‘Her kim, ölüm vakti gelmemiş hastayı ziyaret ettiğinde 7 defa: 

 

‘Yani Arşın sahibi Yüce Allah ’dan senin için şifa 

diliyorum’  derse Allah   o hastayı yakalandığı illetten kurtarır.’  
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Hasta Ziyareti Konusunda 7 Kıymetli Tavsiye 

1. Hasta ziyaretinde bulunmak sünnettir.  

2. Eğer hastanın ziyaretten hoşlanmayacağı anlaşılırsa, bu 

durumda o hastayı ziyaret etmemek gerekir.  

3. Hasta ziyaretine gidildiğinde hastanın durumunun ağır 

olduğu anlaşılırsa bu durum hal ve hareketlerle hastaya 
hissettirilmemelidir.  

4. Hastanın yanında onu rahatlatacak sözler sarf etmek 
gerekir.  

5. Hastaya hal-hatır sormalıdır.  

6. Hastanın başının üzerine kendi rızası olmadan el 

konmamalıdır.  

7. Fâsıkın da hasta ziyaretinde bulunması caizdir. Çünkü 

hasta ziyareti İslam hukukunda vardır ve fâsık da bir 
Müslümandır.  

Hastalıkta Yalan söylemek 

Değerli kardeşlerim! Ne yazık ki öyle bir dönemde yaşıyoruz ki 

yalan gibi haram ve cehenneme götüren bir amelden kaçınmak 

artık aklımızın ucundan geçmez oldu. Ne Allah   dan 
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korkar olduk. Ne de Peygamber Efendimiz  
den utanır olduk. Ne kabir azabını umursar olduk. Ne de 

cehennem azabını. Her tarafımız yalan oldu. Hasta olsun, 
bakıcısı olsun, ya da ona hal hatır soran akrabası olsun, dostları 

ya da komşuları olsun hiç çekinmeden yalan söylediklerine 

şahit oluyoruz. Şu okumakta olduğunuz risale hastalara yönelik 
olduğu için Ümmetin istifadesini düşünerek hastalığa dair 

söylenen birkaç yalana örnek verelim. 

Hafif Bir Hastalığın Abartılmasına 6 Örnek 

Bazı insanların alışkanlık haline getirdiği öyle abartılar vardır 

ki söyleyenin amacı aslında bu abartının gerçek anlamını ifade 
etmek değildir. İşte bu tür abartılar yalana dahil olmaz. 

Örneğin ‘Ben senin yanına binlerce defa geldim. Ya da ben 

sana binlerce kez dedim’ sözünde anlatılmak istenen ‘binlerce 
kez’ ifadesi sayı değil, ‘çok defa gelmek ya da söylemek’ 

anlamındadır. Bu ifade sadece bir defa yapılan bir eylem ya da 

söylenen söz için kullanılmaz. Eğer bu ifade bir defa gelme ya 
da söyleme durumunda sarf edilirse bu yalan olur.  

 

1. Bazen insanlar, bir hastalıktan bahsederken normalde o 

hastalık için söylenmeyecek abartılı ifadeler söyleyebiliyorlar. 

Örneğin, birisinin sıradan bir hastalığı hakkında konuşurken 
‘ağır hasta’ olduğunu söylemek gibi. Böyle bir ifade yalan 

olur. 
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2. Topluma ya da bir cemiyete başka bir sebepten dolayı 

katılamayıp hata tevafuken de hafif bir rahatsızlığı vuku 
bulduğunda, topluma katılamama sebebi olarak şiddetli 

bir hastalığı olmadığı halde aksini belirtip ağır bir hastalık 

geçirdiğini söylemek. Böylesi günaha girerek ileri sürülen 
bir bahanede iki yalan söylenmiş olur. a) Hafif bir hastalık, 

şiddetli bir hastalık gibi gösterilmiş olur. b) Hastalık 

davete icabet etmemek için bir sebep olarak kullanılmış 
olur. Halbuki davete icabet etmeme sebebi başkadır.  

3. Hafif bir ateşi çıktığında ‘Öyle ateşlendim ki gece boyunca 

uyuyamadım’ diyerek abartmak. 

4. İş hakkında konuşurken hafif bir yorgunluğu abartarak 

kaytarmak için kullanıp ‘Ben çok yoruldum. İşi başkasına 

havale ediniz.’ demek yalan olur. Bunun yerine ‘Yoruldum’ 
diyerek gerçeği söylemek ise yalan olmaz.  

5. Hafif bir ağrı hissettiğinde ‘Ayaklarımda şiddetli ağrı var’ 
demek yalan olur. 

6. Mahkemede duruşmaya gelmekten kaçmak için hafif bir 
rahatsızlığı abartarak mazeret olarak sunmak. Örneğin 

‘Damar tıkalı. Kalp durabilir vesaire’ gibi bahane ileri 

sürmek. 
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Hal Hatır Sorana Verilecek Cevaplar 

Hal hatır sorarken genellikle alışkanlık olarak defalarca aynı 
sorular sorulur. Örneğin, ‘Nasılsınız?’, ‘Daha daha nasılsınız?’ 

‘Afiyette misiniz?’, ‘Ne var ne yok?’, ‘Sağlığınız nasıl?’, ‘Anlatın 

bakalım sağlığınız yerinde mi?’, ‘İyisiniz değil mi?’, ‘Herhangi 
bir sorun yok değil mi?’ vesaire. Bu tür soru soranların sırf 

konuşmuş olmak için soru sordukları bilinir. Aslında soru 

yöneltilen kişinin sağlığı, soruyu soran kişinin umurunda 
olmaz. Soru yöneltilen kişi hasta, tansiyon hastası, borçlu ya da 

sıkıntılı durumda ise ve dertlerinden bahsetmeye bir başlasa, 

soruyu soran kişi de imtihandan geçeceği için mahcup olur. 
Dolayısıyla hal hatır sorulan kişi Allah’ın verdiği türlü 

nimetlere (kendisine iman bahşedildiği ya da Peygamberimizin 

Ümmeti olmaya layık görüldüğü için vesaire) şükrederek 
‘Elhamdülillah’, ‘Her hal ve durumda şükürler olsun’, ‘Allah 

kerim’, ‘Allah-u Teala’nın rahmetine şükür’ gibi cevaplar vererek 

sevap kazanmaya nail olur. Benzer şekilde Allah-u Teala’nın 
verdiği türlü nimetler karşısında kendi sıkıntılarının lafı bile 

edilmemesi gerektiğini düşünüp Allah’a şükretmek için ya da 

Allah’ın rahmetini ümit ederek yukarıdakine benzer ifadeler 
sarf eder. Ancak unutulmamalı ki soru sorarken gerçekten 

hastalık hakkında bilgi edinmek amaçlanıyorsa, Bu durumda 

Şer’i ruhsatın dışına çıkıp ‘Elhamdülillah’, ‘Her hal ve durumda 
şükürler olsun’, ‘Allah kerim’ ya da buna benzer bir cümle ile 

hastalığını gizleyerek sağlık durumunu iyi göstermeye çalışırsa, 

bu yalan olur ve günahtır.  
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Hal Hatır Sorulduğunda Verilen Yalan Cevaplara 9 

Örnek 

Bazen, bir kimseye ‘Nasılsınız?’ diye sorulduğunda sağlık durumu 
pek de iyi olmadığı halde ‘İyiyim’, ‘Çok iyiyim’, ‘Kesinlikle 

iyiyim’, ‘Sağlığım çok iyi’, ‘Sağlığım fevkalade, ‘Hiç ağrım yok’, 

‘Afiyetteyim’, ‘Hiçbir sorun yok’, ‘Formumdayım’ gibi cevaplar 
alınır. 

Hasta tarafından yukarıdaki gibi verilen cevaplar yalan olacağı 
için aynı zamanda günahtır. Ancak, hastanın, sağlık 

durumunun nasıl olduğu yönünde sorulan soruya verdiği 

cevaptan, doğru bir yorum çıkıyorsa (yani onun söylediğini 
teyit eden yorum) ya da iyi niyetli bir cevap verilmişse, 

günahtan sakınmış olmak mümkündür. Ne var ki genellikle 

yukarıda belirtilenin aksine içine yalan karıştırılarak verilen 
cevaplara şahit olmaktayız. Bazen geçici bir rahatlamadan 

dolayı kişinin hastalığı aklına gelmeyebilir ve hastalığını 

unutabilir. Böyle bir durumda ‘Sağlığın nasıl’ sorusuna ‘İyiyim’ 
vesaire gibi cevaplar verirse günah olmaz. Hatta hafif bir 

hastalıkta ‘bundan bahsetmeye bile değmez’ düşüncesiyle ya da 

hastalığın iyiye doğru gittiği ve hafiflediği durumda da ‘İyiyim’ 
demekte bir beis yoktur. Elbette böyle durumlarda ‘Tamamen 

iyiyim’, ‘Sağlığım gayet yerinde’, ‘Sağlığım fevkalade, ‘Hiç 

ağrım yok’, ‘Afiyetteyim’, ‘Hiçbir sorun yok’ ve aynı manaya 
gelecek cümleler sarf etmek yalan olur ve günahtır. 
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‘Her Halimiz İçin Allah'a Hamdolsun’ sözündeki niyet

Bir hastaya sağlık durumu sorulduğunda, o hasta gayr-i ihtiyari 
‘Allah’a hamdolsun’ derse bunda bir sakınca yoktur. Hastalıkla 

ilgili sorulan soruya ‘İyiyim’ anlamında değil de Allah’a şükretme 

niyetiyle ‘Her halimiz için Allah'a hamdolsun’ denirse burada 
da yalan söylenmiş olmaz. 

Hastaya Sırf Moral Vermek İçin Söylenen Yalanlara 13 

Örnek

(Doğruyu yansıtmayan sözler yalan hükmündedir) 

Aşağıda bahsedeceğimiz cümleler yalan da olabilir, gerçek de. 
Öyleyse bu cümlelerin söylenmesine müsaade de olabilir yasak 

da. Dolayısıyla bu cümleleri sarf edenler hakkında günaha 

girdiklerini söylemek yanlış olur. Kendi adımıza böyle cümleler 
sarf ederken sözün anlamına bağlı kalmaya ve niyetimizin halis 

olmasına özen göstermemiz gerekir. Konunun daha iyi anlaşılması 
için şu örneği verebiliriz. Bir kimsenin karşımızda oturmuş yağlı 

besinler tüketmekte olduğunu düşünelim. Bu adam yanındakine: 

‘Ben diyet yapıyorum’ dediğinde onun bu sözünün yalan 
olduğuna hükmetmemiz gerekmez. Çünkü doktoru ayda bir 

kez bu şekilde yemesine izin vermiş olabilir. Ya da kişi bu 

cümleyi sarf ederken dikkatini yediği şeye vermemiş olabilir. 
Bunun gibi sarf edilen ifadelerde pek çok ihtimal ve tahminler 

olabilir.  

1. Maşallah oldukça sabırlısınız. 
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2. ‘Bunca çektiğiniz sıkıntılara rağmen asla ‘of’ bile 

demediniz.’ 

3. ‘Her zaman sabır gösterdiniz.’ 

4. ‘Vov, çok genç görünüyorsunuz.’ 

5. ‘Maşallah tamamen iyileşmişsiniz.’ 

6. ‘Hiç hasta görünmüyorsun.’ 

7. ‘Hastalığınız geçmiş.’ 

8. ‘Hayır, hayır, size hiçbir şey olmamış.’ 

9. ‘Hayırlı olsun, tahlilleriniz oldukça iyi çıktı.’ gibi cümleler 
sarf etmek. 

10. Endişe verici bir hastalığını öğrendiği halde ‘Korkacak bir 
şey yok. Doktorlar sebepsiz yere korkutuyorlar’ demek. 

11. Gerçeğe aykırı örnek verip ‘Falanca kişinin de böyle bir 
hastalığı vardı. İki günde iyileşti. Sen de çabucak iyileşirsin.’ 

demek. 

12. Yüksek ateşten mustarip bir hastanın nabzını tutarak göz 

göre göre ‘Hayır, kardeşim! Ateşin falan yok’ demek. 

13. Ağır bir hastaya sırf moral vermek için bile bile ‘Kardeşim! 

Hafif bir hastalıkta bile kendini salıverdin!’ demek. 
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Hastanın Söylediği Yalanlara 13 Örnek

(Doğruyu yansıtmayan sözler yalan hükmündedir) 

1. Kanser vesaire gibi hastalıklara yakalanacağı korkusuyla: 

‘Hastalığım umurumda değil, fakat küçük çocuklarımı 
düşünüyorum’ demek.

2. Yeterince parası olduğu halde ‘Tedavi olacak param yok’ 
demek. 

3. Maddi durumu elverişli olduğu halde insanlardan yardım 
alabilmek için ‘Karnımı doyuracak param yok. Tedavi 

olacak parayı nereden bulayım’ demek. 

4. Davetlere ilk giden kişi olduğu halde ‘Diyetteyim’ demek. 

5. İlaçlarını zamanında almadığı halde ‘Doktor bey, ilacımı 
tam zamanında alıyorum’ demek.   

6. Şeker hastasının bol bol tatlı yemesine rağmen ‘Tatlının 
tadına bile bakmam’ demesi. 

7. Kavurma dâhil her türlü et yemeklerini, biryaniyi, kebap, 
börek, samosa yemeklerini meşrubatları ve soğuk içecekleri 

önüne geldiğinde yemekten kendini alamayan kilolu bir 

adama, zayıflaması yönünde dostane bir tavsiye verildiğinde 
cevap olarak ‘Yememe içmeme dikkat ediyorum’ demesi. 

8. Hastalığının farkında olmasına rağmen ‘İyiyim’ demek. 

9. ‘Hasta falan değilim’ diyerek inkar etmek. 
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10. Bir sürü şikayette bulunduğu halde ‘Sabrettim’ demek. 

(Sabırdan dem vuran kişinin sabır anlayışı böyleyse, bu ise 
apaçık bir yalandır. Hem de günahtır.) 

11. Çok ıstırap çektiği halde ‘Hayır, hayır hiçbir sıkıntım yok’ 
demek. 

12. ‘Hastalığımı sorun etmiyorum, fakat zamanınım boşa 
geçmesine üzülüyorum’ demek. 

13. Bir yardım kuruluşunun ücretsiz sağlık merkezinde, bedava 
tedavi olduğu halde ‘Tedavinin bütün masraflarını kendim 

karşıladım. Kimse bana formalite bile olsa yardım teklif 
etmedi.’ demek.  

Hastalar İçin 78 Manevi Tavsiye 

(Aşağıda bahsedilecek tıbbi ve geleneksel tedavi yöntemlerini 

doktorunuza danışarak uygulayınız) 

Ateşlenme Halinde Yapılacak 4 Şey 

1. Ateşli hasta okuyabildiği kadar  duasını 

okur. 

2. Yüksek ateşli hasta,  virdini 47 defa yazar da 

naylona sarıp deri, suni deri ve ya kumaşın içine diker de 

boynuna asarsa ateşi düşer. 
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3. Kağıda 3 defa  yazar da naylona sarıp deri, suni 

deri ve ya kumaşın içine diker de boyuna asılırsa ya da 

kola bağlanırsa ateşten kurtulmuş olunur.  

4. 30 defa kelime-i tevhidi yazıp da su dolu 

şişenin içine konur ve hastaya günde 3 kez azar azar bu 

sudan içirilirse ateş dinecektir. Su azaldıkça 

ilave edilir. (Şifa bulana kadar devam edilir). 

İlaçlarla düşürülemeyen ateşlenmeler için manevi 

tavsiye 

5. Uygulama süresince hastaya pamuklu elbise giydirilir. 

(suni iplerle dokunmuş kumaş olmamalı). Kur’ n-ı 
Kerim’i düzgün okuyan bir kimse abdestli olarak Kadir 

Suresini her keresinde  diyerek 

besmele çekip sesli olarak hasta duyacak şekilde 21 defa 

okur, hem hastaya hem de şişedeki suya üfler. Hasta 
sıklıkla bu sudan içer. Buna 3 gün boyunca devam edilir. 

ateş düşecektir. 

Uykusuzluğa Karşı 2 Çare 

6. Ağrı ve saire nedeniyle uykusuzluk çeken kimsenin yanında 

mümkün olduğunca kelime-i tevhidi 
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okunursa uykusuzluk sorunu biter. Hatta 
Allah’ın izniyle hasta çabucak iyileşir. (Kelime-i tevhid 

okurken hastanın duymamasına özen gösterilir).  

7. Uykusuzluk çeken kimse 11 defa kelime-i 

tevhidi okuyup kendine üflerse uykusuzluk 
sorunu biter. 

Hayvan Sokmasına ve Isırmasına Karşı Yapılacak 3 Şey 

8. Zehirli hayvanın soktuğu ya da ısırdığı yerin üzerinde parmak 

gezdirilerek bir nefeste 7 defa  

diyerek besmele çekip üflenirse zehrin etkisi 
yok olacaktır.  

9. 11 defa kelime-i tevhidini yazıp bebek 

doğduktan hemen sonra yıkanarak giydirilirse 
zehirli hayvanlardan ve 25 tür hastalıktan korunur. 

10. Eğer yolda köpek havlar ve saldırmaya başlarsa 3 defa 

virdi zikredilir. köpek susacak 

ve dönüp gidecektir.  

Cinnet Getirme Durumunda Yapılacak 3 Şey 

11. Gece uyumadan önce 21 defa  

diyerek besmele çekilirse gece boyu her türlü ani (yani 
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ansızın olan) kazalardan, kötü insanlardan, cinlerden ve 

aniden gelecek olan ölümden  korunmuş 
olunur.  

12. Cin musallat olan kimse, mümkün olduğunca 

 virdini zikrederse  cin 

def edilmiş olur. 

13. 41 defa kelime-i tevhidini yazıp naylon sarar, 

deri, suni deri ve ya kumaşın içine dikip de boyuna asılırsa 

ya da kola bağlanırsa cinin etkileri yok olacaktır.  

Uyurken Herhangi Bir Şeyin Rahatsızlık Vermesi  

14. Uykuya dalamama, kabus görme, uykuda bedene ağırlık 
çökmesi ya da birisi üzerine çöreklenmiş gibi hissetme 

durumundan hatta cin, büyü vesaire bütün afetlerden 
korunmak için uyumadan önce her gün aksatmadan şunu 

yapmalıdır: İki elin avuç içi açılıp İhlas, Felak ve Nas 

Surelerini okuyup avuç içine üfledikten sonra baş, yüz, 
göğüs ve elin ulaştığı bedenin diğer kısımları üzerinde 

gezdirilir. Üç defa yapıldığında  etkisi hemen 
görülecektir.  

Büyüye Karşı 2 Manevi Tavsiye 

15. kelime-i tevhidi 101 defa okunup büyü 
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yapılan kimsenin üzerine üflenirse ya da kağıda yazıp su 

dolu bir kaba koyduktan sonra büyü yapılan kimseye 

içirilirse  büyünün etkisi hemen 
kaybolacaktır. 

16. Hastanın başından ayak ucuna kadar uzunlukta gök 

mavisi renginde 11 tane pamuk ipliği alınır. İkiye katlanır. 
İplerin ucuna gevşek düğüm atılır. Felak Suresi 

okunduktan sonra düğüme üflenip hemen sıkılır. 11 

düğüm bu şekilde yapıldıktan sonra ipler yanan korun 
içine atılır. (Gaz sobası vesairenin üzerine de konulup 

yakılabilir). Eğer büyü varsa kötü bir koku gelir. Kötü 

koku bitene kadar her gün bir defa buna devam edilirse 

 büyünün tesiri yok olur.  

Felç ve Yüz Felcine Karşı 2 Manevi Tavsiye 

17. kelime-i tevhidini 11 kere yeni bir tabağın 

üzerine yazıp ondan su içilirse  yüz felcinden 

kurtulmaya vesile olur.  

18. Yatmadan önce 100 defa virdi okunursa  

şeytanların şerrinden hatta felç ve yüz felci belasından 

korunmuş olunur.  
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Yüz Felcine Karşı Evde Hazırlanacak Terkip 

Attardan bir miktar tespih ağacı meyvesinden alınıp öğütülür. 
Sonra saf bal ile birlikte karıştırıp yuvarlayarak hap boyutuna 

getirilir. Sabah akşam birer tane ılık sütlü çay ile birlikte yutulur. 

Birkaç gün, hafta yada birkaç ay kullanılırsa 
faydası görülecektir.  

Hepatite Karşı Manevi Yöntem 

19. Her keresinde  diyerek besmele çekip 
21 defa Kureyş Suresi (Başında ve sonunda 11 defa salavat 

getirilir) okunur ve zemzem suyuna ya da içinde bir 

miktar zemzem karışımı olan suya üflenir ve sabah, öğlen 

ve akşam içilirse 40 gün içinde faydası 
görülecektir. (Bir defa üflenmiş su yeterlidir. İhtiyaç 

miktarınca su karıştırılabilir).

Sarılığa Karşı 4 Manevi Tavsiye 

20. Küçük çocuklarda sarılık görülürse her keresinde 

 diyerek besmele çekip 21 defa Fatiha 

Suresi okunur ve soğanın üzerine üflenip de çocuğun 

boynuna asılırsa faydası olacaktır.

21. Beyyine Suresi yazılıp da muska yapılır ve boyuna asılırsa 

sarılık yok olur.
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22. Haşr Suresinin 1’inci ayeti:

(Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. 

O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.) 101 

defa okunup suya üflenir de içirilirse  sarılığa 
çok iyi gelir. 

23. 300 defa  virdi okunup da suya üflenir ve 21 

gün boyunca içirilirse  sarılığa karşı şifa olur.

Diş Ağrısına Karşı 2 Manevi Çare 

24. Yasin Suresinin 58’inci ayeti: 

� 

(Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak 
(kendilerine) Selâm vardır) üç defa okunduktan sonra 

parmağa üflenir de dişlerin üzerinde gezdirilirse 
 ağrı dinecektir.  

25. Kağıdın üzerine virdi 7 defa yazılır, muska 

şeklinde katlanır da (naylona sarılırsa daha daha iyi olur) 

azı dişin dibine bastırılırsa  ağrısı dinecektir.  
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Diş Ağrısına Karşı Evde Hazırlanacak Tarif 

Diş etlerinde ağrı, şişme ya da iltihaplanma olduğunda 5 gram 
kadar şap bir bardak su içinde ısıtılarak suyla karıştırılır ve 

dişlere ya da şişen, iltihaplanan diş etlerine sürülür 
 faydası görülecektir. 

Diş Ağrısına Karşı Etkili Tedavi 

26. Dişte şiddetli bir ağrı olduğunda abdestli olarak 21 defa 
Kureyş Suresi okunur ve tuza üflenerek ağrıyan dişe 

sürülür. Dişlerin arasına da konur. Günde iki-üç defa 

uygulandığında  faydası olacaktır.  

Safra Kesesi ve Mesane Taşına Karşı Manevi Tavsiye 

27. Düz bir kağıdın üzerine 46 defa kelime-i 

tevhidi yazılıp suyla yıkandıktan sonra o su içilirse safra 

kesesi ve mesane taşı   parçalanıp düşecektir. 
(Sonuç alınana kadar bu yönteme devam edilir). 

Ham Kavunağacı İle Böbrek ve Safra Kesesi Tedavisi 

Ham kavunağacı üzerine beyaz ya da siyah tuz sürülür. Bir 
miktar öğütülmüş kara biber karıştırılır. Günde üç defa 

(yaklaşık 10 gram) güzelce çiğneyip yutulur. Çiğnemek zor 

olursa ezip öğüterek kullanılabilir.  böbrek (ve 
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safra) taşı düşecektir. Aşırı miktarda tüketmemelidir. Çünkü 

tarifteki miktarın tavsiye edilmesinin sebebi hazmedilmesinin 
zor almasıdır. (Diğer besinleri hazmettirme özelliği vardır). 

Böbrek ve İdrar Hastalıklarına Karşı 3 Manevi Tavsiye 

28. Hud Suresinin 44’üncü ayeti: 

(‘Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu’ denildi. Su 

çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cûdî'ye oturdu ve ‘Zalimler 
topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun!’ denildi.) 

İdrar kesik kesik geldiğinde yada idrara çıkma zorluğu 

çekildiğinde yukarıdaki ayet yazılır, boyuna yada kola 

bağlanırsa  faydası görülecektir. 

29. Başında ve sonunda salavat getirmek süretiyle her 

defasında diyerek besmele çekip 7 defa 

İnşirah Suresi okunur ve muzdarip olunan yere üflenirse 

 böbrek ağrısı dinecektir.  

30. İdrara çıkmakta zorluk ya da yanmadan dolayı böbrek 

rahatsızlığı çekiliyor ve hiçbir tedavi yanıt vermiyorsa, 
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yağmur suyuna abdestli olarak her defasında 

diyerek besmele çekip İnşirah Suresi 11 defa 

okunur ve üflenir. Günde 4 defa (sabah kahvaltıdan önce, 
öğlen, ikindiden sonra ve uyumadan önce) üçer yudum 

bu sudan içilir. Her defasında yutmadan önce 7 defa 

İbrahim aleyhisselama salavat getirilir.  
böbrek rahatsızlığı ve idrardaki yanma geçecektir. 

Böbrek Hastalıkları İçin Tıbbi Terkip 

Doktora danışmak suretiyle her sabah aç karnına 3 gram 
tatlandırılmış sodalı su içilir. Susamış olsun ya da olmasın 

mümkün olduğunca fazla su içmelidir. 11 gün içinde 
 rahatlama hissedilecektir. Rahatsızlık uzun zamandır 

varsa 41 gün boyunca bu terkibe devam edilir.  

İdrardan Kan Gelmesine Karşı Manevi Tavsiye 

31. Haşr Suresinin 24’üncü ayeti: 

�
�
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(O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel 

isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih 
eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.) 

Bazen mesane ya da böbreklerde taş olmasından dolayı ya 

da sıcak besinlerin aşırı tüketilmesinden mütevellit idrardan 
kan gelmeye başlar. Hatta kırmızı biberin aşırı tüketilmesi 

nedeniyle idrarda yanma olur. Bu durumda hasta, sıcak 

besinlerden ve kırmızı biberden uzak durmalıdır. Her iki 
saatte bir, başında ve sonunda üçer kez salavat getirip 

yukarıda zikredilen ayet üç kez oknnduktan sonra suya 
üflenip içilir. (Bu tavsiyeye, şifa bulana kadar devam edilir). 

Göbek Düşmesine Karşı Manevi Tavsiye 

32. Yasin Suresinin 58’inci ayeti: 

�
(Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) 

Selâm vardır). Abdestli olarak kağıda yazılır ve naylona 
sarıp kumaş vesairenin içine dikilip aşağıya düşmeyecek 

şekilde göbeğe bağlanırsa  şifası görülecektir. 

İhtilama (Gece Boşalma) Karşı İki Manevi Tavsiye 

33. Nuh Suresini, gece uyumadan önce bir kez okuyup kendi 

üzerine üfleyen kimse  o gece ihtilam olmaz. 
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34. Gece uyumadan önce kalbin olduğu yere şehadet 

parmağıyla yazmayı alışkanlık haline getiren 

kimse  şeytandan korunur ve ihtilam olmaz. 

Göz Rahatsızlıklarına Karşı 3 Manevi Tavsiye 

35. Görmede zayıflık varsa 41 defa  virdi okunur. 

Suya üfledikten sonra bu su gözlere sürülür. (Şifa bulana 
kadar devam edilir). 

36. Görme yeteneği zayıfladığında ya da kaybolduğunda 41 

defa  virdleri zikredilir. 

(Başında ve sonunda salavat getirilir). İki ele su alıp 

üflenir. Yüze ve gözlere sürülür.  faydası 
görülecektir. (7 gün boyunca aksatmadan devam edilir). 

Bir Uyarı: Üzerine üflenen suya hürmeten, yüze sürerken 
etrafa dökülmememsi için bir bez vesaire serilmelidir.  

37. Her namazdan sonra 3 defa  

diyerek besmele çekip parmağa üfleyerek gözlere sürülür. 

Buna ömür boyu devam edilir.  görmedeki 

zayıflık gidecektir. Hatta bu beyaz ve siyah katarakttan da 
koruyacaktır.  

Kulak Ağrısına Karşı Manevi Şifa 

38. Başında ve sonunda üçer kez salavat getirdikten sonra 21 
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defa  virdi okunur. Hastanın iki kulağına 

üflenir. kulak ağrısından muzdarip kişi  
bundan kurtulacaktır. (Şifa bulana kadar devam edilir). 

Soğuk Algınlığı ve Gribe Karşı Manevi Tavsiye 

39. Her defasında  diyerek besmele 

çekip üç kez Fatiha Suresi (Başında ve sonunda üç defa 

salavat getirilir) üç gün boyunca okunup hastaya üflenir. 

Hasta  soğuk algınlığı ve gripten 
kurtulacaktır. 

Hızlı Kalp Atışına Karşı Manevi Tavsiye  

40. Yasin Suresinin 58’inci ayeti: 

� 

(Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak 

(kendilerine) Selâm vardır). Başında ve sonunda üçer defa 
salavat getirmek suretiyle 101 kez okuduktan sonra 

yiyecek veya içecek bir şeyin üzerine üflenir ve yiyilir yada 

içilir.  şifası görülecektir. 
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Kalpte Delik Olduğunda Yapılması Gereken Manevi 

Tavsiye 

41. 75 defa kelime-i tevhidi okunup kalbinde 

delik olan çocuğun hatta sinirli ve asabi olanların yada her 
türlü kalp ve göğüs hastalarının göğsüne üflemek Allah’ın 

lütfuyla faydalı olacaktır. 

Göz Değmesine (Nazar) Karşı 3 Manevi Tavsiye 

42. 60 defa kelime-i tevhidi okunup üflenir. 

 nazarın etkisi geçecektir.  

43. Yeme ve içmeden önce  diyerek 

besmele çekmeyi alışkanlık haline getiren kimse 
 nazardan korunmuş olur. 

Nazar ve Ağrıya Karşı Manevi Tavsiye 

44. Bir kağıda 786 defa yazarak muska şeklinde 

naylona sarılır. Suni deri ya da kumaşın içine dikilip kola 

ya da boyuna takılır.  nazarın etkisi yok 
olacaktır. El ya da ayağında ağrı olan kimse için de bu 

muska  faydalıdır. 
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Nazar ve Her Türlü Kötülükten Çocukları Korumanın Yolu 

45. Abdestli olarak her defasında  

diyerek besmele çekip üçer defa Fatiha, İhlas, Felak ve Nas 
Sureleri, başında ve sonunda üç defa salavat getirilerek 

okunup çocukların üzerine üflenir.  Çocuklar 
nazar vesaireden korunmuş olur. 

Epilepsiye Karşı 3 Manevi Tavsiye 

46. Her gün 66 defa kelime-i tevhidi okunup 

epilepsi hastasına üflenirse  faydası olacaktır. 

Ayrıca ateşlenme, grip, nezle, öksürük gibi her türlü ağrı 
ve göz hastalıkları için de bu manevi tavsiye faydalıdır. 

(Şifa bulana kadar devam edilir). 

47. Bir celsede 40 defa okunup epileptik 

nöbetleri geçiren kimsenin kulaklarına üflenir. Hasta  

 hemen kendine gelecektir.  

48.  diyerek besmele çekip Şems Suresi 

okuduktan sonra epilepsi hastasının kulağına üflemek çok 

faydalıdır. 

Saç Dökülmesine Karşı Manevi Tavsiye 

49. Abdestli olarak diyerek besmele 

çekip 41 defa Leyl Suresini okuyup hardal ve Hindistan 
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cevizi yağının şişesine üflenir. Her akşam yatmadan önce 

bu yağ ile saçlara masaj yapılır. Birkaç gün masaj 

yaptıktan sonra saç dökülmesi duracaktır. 
Sakalın dökülmesi durumunda da aynı yöntem uygulanır. 

(Gerektiğinde aynı şişeye yağ takviyesi yapılabilir). 

Kelliğe Çözüm 

Zeytin yağına bir kaşık bal ve yarım kaşık öğütülmüş tarçın 

karıştırarak kel olan yere sürülür. Bir müddet aksatmadan 

devam edilir. yeni saçlar çıkmaya başlayacaktır. 

Şişkinliğe Karşı Manevi Tavsiye 

50. Bedenin her hangi bir yerinde enfeksiyon yani şişkinlik 

olduğunda 67 defa kelime-i tevhidi yazılıp 

yanında taşınırsa ya da muska yapıp takılırsa  

enfeksiyon iyileşecektir. 

Ölümcül Hastalıklardan Korunmak İçin Manevi 

Tavsiye 

51. Kağıt yada herhangi bir şeyin üzerine 76 defa 

kelime-i tevhidini yazıp zemzem suyu ile yıkadıktan sonra 

içen kimse  ölümcül hastalıktan korunmuş 
olur. 
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Bel Ağrısına Karşı Manevi Tavsiye 

52. Sabah namazının sünneti ve farzı arasında her defasında 

diyerek besmele çekip 41 kez Fatiha 

Suresi okunur. (Şifa bulana kadar devam edilir). Büyük 
zatlardan bu manevi tavsiyeye uyup şifa bulduğunu 

söyleyenler olmuştur. 

Migren Ve Baş Ağrısına Karşı 5 Manevi Tavsiye 

53. diyerek besmele çekip başa üflenirse 

ağrı  dinecektir. Besmele kağıda yazılıp 

muska yapılır ve başa bağlanırsa da  faydası 
görülecektir. 

54. 11 defa virdi okunur ve üflenir. 3-7 ya da 11 

defa bu şekilde okuyup üflenir. Daha 11’inciyi yapmadan 

migren ağrısı  kısa sürede dinecektir. Baş 

ağrısında da uygulanırsa  faydası görülür.  

55. İkindi namazından sonra 65 defa kelime-i 

tevhidi okuyup başa üflenirse migren yada baş ağrısı 

Allah’ın keremiyle dinecektir.  

56. Dilin üzerine bir tutam tuz koyup 12 dakika sonra 1 

bardak su içilirse  baş ağrısına çare olacaktır. 
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(Yüksek tansiyon hastaları bu tedaviyi uygulamamalıdır. 

Çünkü tuz onlar için zararlıdır). 

57. Hastanın başına el konularak 3 ya da 7 defa bu dua 

okunur ve başına üflenirse  şifa bulur: 

 

Baş Ağrısı, Baş Dönmesi ve Zihinsel Zayıflık İçin 

Manevi Tavsiye 

58. Baş 

ağrısı çeken ya da başı dönen kimsenin başına el konularak 

bu kelimeler 7 defa okunur ve başına üflenir. Hanım 
kardeşlerimiz kendileri ya da eşleri veya namahremleri 

başlarının ağrıdğı yere ellerini koyup üfleyebilirler. Hastanın 

başı ağrımaya devam etmesi durumunda bu eylem tekrar 

edilir. Birkaç kez devam edilirse  baş ağrısı 
dinecek, zihinsel zayıflıktan eser kalmayacaktır. Ancak zihinsel 

zayıflığı olanlar bu uygulamayı günün herhangi bir saatinde 

(örneğin öğlen saat 12’de) bir kez yapmalıdırlar. 7 gün 
boyunca buna devam edilir. 
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Sınavda Başarılı Olmak İçin Yapılması Gereken 

59. Sınavda başarılı olmak isteyen öğrenci vakit namazlardan 

sonra abdestli olarak  diyerek besmele 

çekip 16 defa İhlas Suresini okur ve Allah-u Teala’ya 

başarılı olmak için dua ederse bu isteği  
yerine gelecektir. Bu tavsiye herhangi bir iş görüşmesinde 

de  faydalı olur. 

Afetlere, Hastalıklara, Geçim Sıkıntısına Karşı 2 Manevi 

Tavsiye 

60. Otururken, kalkarken, yürürken, bir yerden başka bir yere 

giderken abdestli olarak  virdi sürekli okunursa 

hastalıklardan ve afetlerden kurtulmuş 
olunur, rızkın da bol olmasına vesile olur. 

61. Kronik hastalar sürekli  virdini okursa izzet 

sahibi yüce Allah sağlık bahşedecektir. 

Kocanın İbadetini Aksatmaması İçin Yapılması 

Gereken 

62. Kadının kocası, kötü alışkanlığa sahip olduğunda ve     
evde sürekli kavga çıktığında, kadın her defasında 

 diyerek besmele çekip 11 kez Fatiha 
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Suresini okuyarak suya üfler, sonra da kocasına içirirse 

kocası doğru yola gelecektir. (Koca ya da başka 
birisi bundan haberdar olmamalıdır. Aksi halde yanlış 

anlamal ardan kaynaklı istenmeyen sonuçlara yol 

açabilir). Fırsat buldukça bu tavsiye uygulanmalıdır. Bu 
üflenmiş su, başka suya ilave edilerek çoğaltılabilir. Ev 

halkı da bu sudan içebilir.  

Kansere Karşı 4 Manevi Tavsiye 

63. Başında ve sonunda İbrahim Aleyhisselam’a 11 defa 
salavat getirmek suretiyle Meryem Suresi okunur ve suya 

üflenir. İhtiyaç miktarınca su ilave edilir. Hastaya bu 
sudan gün boyu içirilir. Buna 40 gün boyunca aksatmadan 

devam edilirse şifa olur. (Okuyup üfleyerek 
başka hastalara da içirilebilir).  

64. Başında ve sonunda 11 defa salavat getirdikten sonra 
Mülk Suresinin 14’üncü ayeti: 

� 

(Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) 
hakkıyla haberdardır) 2022 kez okunur ve kanser 

hastasına üflenir. Suya ve ilaca da üfleyerek hastaya 

içirilir. çok faydası olacaktır. (Şifa bulana 
kadar devam edilir). 
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65. 7 gün boyunca abdestli olarak başında ve sonunda 11 defa 

salavat getirdikten sonra 100 kere  virdi okunur 

ve kanser hastasına üflenir. Yarası varsa onun üzerine de 

üflenir. Kanser yarası vücudunun iç kısmında ya da 
mahrem yerindeyse yaranın üzerine gyisinin üzerinden de 

üflenebilir. Yara vücudunun görünür yerindeyse hardal 

yağına üflemek suretiyle yaraya sürüldüğü taktirde 

yara iyileşecektir, kanser de yok olacaktır.  

66. Hangi tür kanser olursa olsun, 1 kilo zeytinyağına 100 

gram zerdeçal iyice pişirip karıştırılır. Hastaya her 
öğünden sonra 20 yudum verip üzerine de ılık su içirilirse 

 faydası görülecektir. 

Her Gün Fıstık Yemek Kanserden Korur 

Yeni bir araştırmaya göre, her gün bir miktar fıstık yemek 

suretiyle akciğer ve diğer kanser türlerine yakalanma riski 
azaltılmış olur. Kanser üzerine çalışma yapan Amerika’daki bir 

derneğin araştırmasına göre fıstıkta akciğer ve diğer kanser 

türlerine karşı savunma sistemini güçlendiren bir çeşit E 
vitamini bulunmaktadır.  

Hafızayı Güçlendiren 4 Vird 

67. Beş vakit namazdan sonra, sağ el başın üstüne konur ve 11 

defa  virdi çekilir. 
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68. Gece uyumadan önce  virdi 3 defa 

okunup 3 tane bademe üflenir. Bademlerden biri o anda 

yenir.  İkincisi sabah aç karnına, üçüncüsü de öğlen 

vaktinde yenir. Anneler çocuklarına da bu şekilde 
verebilirler. (21 gün boyunca devam edilir). 

69. 564 defa kelime-i tevhidi okunup Kur’an-ı 

Kerim’i hıfzetmede zihin açıklığı vermesi için Allah-u 

Te l ’ya dua edilir. Buna bir müddet devam edildiği 

taktirde  Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmek 
kolaylaşacaktır. 

70. Kağıda bir kez virdi yazdıktan sonra muska 

yapıp kola bağlanırsa ya da boyuna asılırsa  
unutkanlık derdinden kurtulmuş olunur. 

71. 7 kez  virdi çekilir. Sonra her defasında 

 diyerek besmele çekip İnşirah Suresi 21 defa 

okunur ve suya üflendikten sonra çocuğa ya da hafızası 

zayıf olan kimseye içirilirse  o kimsenin 

hafızası kuvvetlenir. 

Eşler Arasında Sevgi ve Muhabbeti Arttırmak İçin Tavsiye 

72. Bir kadının kocasına karşı sevgi ve muhabbetinde azalma 

olduğunda, koca her gün ikindi namazından sonra 
abdestli şekilde ağzına kristalize şeker alıp başında ve 

www.dawateislami.net



Hasta İbadetçi 

 

48 

sonunda salavat getirerek 101 defa  virdini çeker 

ve aklından hanımını geçirerek onun göğsüne üfler. 

Kocanın hanımına karşı sevgisinde azalma olduğunda da 

aynısını hanımı yapar.  eşler birbirlerine karşı 
sevgi ve muhabbet besleyeceklerdir. (Bu amel, eşler 
arasında sevgi ve muhabbeti sağlamak için yapılacağından 

gizliliğe riayet etmelidir. Yanlış anlamalalara yol 

açmaması için eşler birbirlerine ya da başkalarına bundan 
bahsetmemelidir). 

Çocuğun Hafızasını Güçlendimek İçin Manevi Tavsiye 

73. Başında ve sonunda 3 defa salavat getirdikten sonra 786 

kez  diyerek besmele çekip bir şişe 

suya üflenir. Her gün bu sudan sabah ve gece uyumadan 

önce aç karnına çocuğa içirilir. ihtiyaç olursa su ilave 

edilebilir.  çocuk keskin bir hafızaya sahip 

olur. (Faydası görülene kadar devam edilir). 

Apandisite Karşı Manevi Tavsiye 

74. 11 defa Ayetel Kursi duası okunur, başında ve sonunda 3 

defa salavat getirdikten sonra 7 defa  virdi 

çekilir. Bir tutam tuza üflenir ve suya katılarak içilir. 

Günde 3 defa yapılırsa  apandisit sorunu son 
bulur.  
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Sara Nöbeti için Manevi Tavsiye 

75. Bu ayetler abdestli olarak 3 defa okunur da hastaya 

üflenirse sara nöbeti   geçer: 

 

Nazar Değmesine Karşı Manevi Tavsiye 

76. Kevser Suresi bir defa okunur ve çocuğun sağ yanağına 
üflenir. Kevser Suresi ikinci sefer okunarak bu defa da sol 

kulağına üflenir. Üçüncü defa yine Kevser Suresi okunur 

ve alnına üflenir. Nazarın etkisi  geçecektir. 
(Başında 3 defa salavat, bir defa Eüzü çekilir. Kevser 

Suresinin başında da Bismillah denir).  

77. 3 defa  diyerek besmele çekip 7 defa

duası okunduktan sonra 

nazar değen kimseye üflenirse nazarın etkisi  
geçecektir.  
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78. 7 defa  diyerek besmele çekip 1 defa 

Ayetel Kursi, 3 defa da Felak, Nas Sureleri okunur. (Felak 

ve Nas Surelerinin başında Eüzü Besmele çekilir). Başında 

ve sonunda bir defa salavat getirmek suretiyle 3 tane 
kırmızı bibere üflenerek nazar değen kimsenin başının 

etrafında 21 defa gezdirilir ve ateşe atılır. Nazarın etkisi 

 geçecektir.  

Tansiyona Karşı Evde Yapılacak Terkip 

1. 4 tane köri yaprağı bir fincan suyun içinde gece boyu 
bekletilir. Sabah aç karnına yapraklardan ikisi çiğnenerek 

yenir. Üzerine de bu sudan içilir. Geriye kalan 2 köri 
yaprağı yemekle beraber tüketilir). Bir hafta içinde 

tansiyon  normale dönecektir. Hatta bir gün 
içinde bile faydası görülecektir. Bu uygulamayla tansiyon 

hastasının yüzüne de bir canlılık gelecektir.  

2. Bir miktar kudret narı kesilip çekirdekleriyle beraber 

kurutulur. Ezilerek toz haline getirilir. Sabah-akşam yarımşar 

kaşık yendiğinde şeker, tansiyon ve kolesterol 

 normale dönecektir. (Faydası görülene kadar devam 
edilir).  
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Bu Risaleyi Okuduktan Sonra Başkalarına da Veriniz 

Gerek nikâh ya da doğum günü gibi mutluluk merasimlerinde 
gerekse, matem gibi acılı günlerde toplandığınızda ‘Mektebetül 

Medine’ tarafından basılan hazine değerindeki bu el ilanlarını 
dağıtarak sevaba eriniz. Müşterilerinize hediye olarak dağıtmak 

için dükkânınızda bulundurmayı alışkanlık edininiz. Gazete 

dağıtanlar ya da çocuklar vasıtasıyla evlere ayda en az bir kere 
dağıtarak onları iyiliğe davet ediniz ve bu sevaptan siz de 

payınızı alınız. 

Kur’ân-ı Kerim’i Unutmanın Cezası 

Kur’ân-ı Kerim’i hıfzetmek çok büyük bir sevaptır. Ancak 
unutmamalıdır ki hıfzetmek kolaydır ancak ömür boyu bellekte 

tutmak zordur. Hafızlar günde en az bir cüz mutlaka okumalıdır. 

Hafızlar Kur’ân-ı Kerim’i sırf mübarek Ramazan ayı münasebetiyle 
okuyup yılın diğer günlerinde gaflete düşerek bazı ayetleri 

unutabiliyorlar. Buna meydan vermemek için Allah’ın azabından 

korkmalı ve tekrar tekrar okumalıdır. Resul-u Ekrem Efendimiz 
(s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘Kim Kur’ân-ı Kerîm'i ezberler ve okur, 

sonradan da (onu terk eder ve okumayı) unutursa, kıyamet 

günü cüzzamlı olarak Allah'a kavuşur’.  
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Mevlana Müftü Muhammed Emced Ali Azmi  der ki: 

‘Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzettikten sonra unutmak günahtır. Her kim 
Kur’ân ayetlerini hıfzettikten sonra unutursa kıyamet günü kör 

olarak diriltilir.   

İmam Ahmed Raza Han  da şöyle der: ‘Allah türlü 

ihsanlar bağışladıktan sonra kendi elleriyle heba edenden daha 

gafil kimse yoktur. Eğer kişi, Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmenin 
değerini, kendisine vadedilen sevap ve derecelerin kıymetini 

bilirse, onları canından ve gönlünden daha aziz bilir’. Hatta 

Muhterem üstadımız buyurur ki: ‘Okutup öğrettiği miktarınca 
kendisine vadedilen sevaplar, kıyamet gününde kör olarak 

diriltilmekten onu kurtarır’  
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