
 

1 

Bismilləhir-rahmənir-rahim 

 

"(Ya Rəsulum!) Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən (onlara) yaxınam. Dua 

edib Məni çağıranın duasını qəbul edərəm...."(Bəqərə,186) 
*** 

–    Qurani- Kərimdən Dua Ayələri – 

 

نَْياَحَسَنًة َوفِي الآِخَرِة َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب النَّارِ   َربََّنا آتَِنا فِي الدُّ
Ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru! 

(Bəqərə, 201) 

ل    يَّتِي َربََّنا َوَتَقبَّلْ  َوِمنْ ِة واْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ  اءِ ُدع   ُذرِّ
 Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılanlardan eylə. Ey Rəbbimiz! Duamı 

qəbul buyur!  (İbrahim, 40) 

 الِْحَساِب  َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِيَن َيْوَم َيُقومُ  َربََّنااْغِفْرلِي
 

 Ey Rəbbim! Haqq-hesab günü məni, ata-anamı və möminləri bağışla! (İbrahim, 41) 
 

 الَْكافِِريَن  ُصْرنَا َعَلى الَْقْومِ أَْقَداَمَنا َوانْ  َعَلْيَنا َصْبراً وَ  َربََّنا أَْفِرغْ 

Ey Rəbbimiz, bizə çoxlu səbir, dizimizə (ayaqlarımıza) qüvvət ver! Bizə kafir qövm üzərində 

qələbə qazandır! (Bəqərə, 250) 

 

اُب َك َرْحَمًة إِنََّك أَنْ ُدنْ لَ  لََنا ِمنْ  تُِزْغ قُلُوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب  اَربََّنا لَ   َت الَْوهَّ

 Ey bizim Kərim Rəbbimiz, bizi doğru yola yönəltdikdən sonra qəlblərimizi azdırma və uca 

dərgahından bizə rahmət bağışla. Şübhəsiz ki, lütfü bol olan Vəhhab Sənsən. (Ali İmran, 8) 

 

 َعَذاَب النَّارِ  َمنَّا َفاْغِفْر لََنا ُذنُوَبَنا َوقَِناا  ا َربََّنا إِنَّن  
Ey Rəbbimiz, biz (Sənə) iman gətirdik, günahlarımızı bağışlayıb bizi cəhənnəm əzabından 

qoru! (Ali İmran, 16) 

اِهِدينَ  َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل َفاْكُتْبَنا َمعَ  تَ َزلْ َمنَّا بَِما أَنْ ا  َربََّنا   الشَّ
Ey Rəbbimiz, (bizə) nazil etdiyinə iman gətirdik və peyğəmbərinə tabe olduq. Artıq bizləri 

(haqqa) şahid olanlarla bir yerdə yaz.)Ali İmran, 53) 

َماَواِت َوالْ َفاِطرَ ( اي  )  َ السَّ نْ  فِي َت ْرِض أَنْ ا  ُمْسلِماً َوأَلِْحْقنِي ِخَرِة َتَوفَّنِيا  َيا َوالْ الدُّ
الِِحينَ   بِالصَّ
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Ey göyləri və yeri yaradan! Sən dünyada da, axirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim 

canımı müsəlman olaraq al və məni əməlisalehlərə qovuşdur!” (Yusuf, 101) 

 "z!əsevm  ddi aşanlarıəsiz ki, O, hədua edin. Şübh əgizlic əm dəyalvara, h-yalvara əbbinizəR "
(Əraf, 55) 

*** 

 – ) Salavat.ss.a.( ərimizəmbəPeyğNurdan  -lailinəD – 

يَماتَِك َعَلى الَْفاتِِح اَْجَمَل َتْسلِ َصَلَواتَِك َواَْكَمَل َتِحيَّاتَِك وَ اْجَعْل اَفَْضَل اَللُّٰهمَّ 
ِة وَ نُّبُ للِ  رِّ اْلاَْطَهِر َصاحِ النُّورِ اْلاَنَْورِ وَ  اءِ َخاَتِمَها َشْمِس َسم  وَّ ِب الَْحْوِض السِّ

َفاَعِة فِ َوالَْكْوَثِر وَ  ِة الَْحقِّ َعلَى َساَداِت الَْمَلِك وَ َسيِِّد  ى َيْومِ الَْحْشرِ الشَّ الَْبَشِر ُحجَّ
َمْول يَنا يَن َسيِِّدنَا وَ يِب َربِّ الَْعالَمِ اِء َحبِ ُبْرَهاِن اْلاَْصِفي  اِء وَ الَْخْلِق ُسْلَطاِن اْلاَنْبِي  

ٍد َصلَّى ال  ينَ اَْجَمعِ  َوَصْحبِهِ  ى ا لِهِ َعل  لُّٰه َتَعال ى َعَلْيِه وَ َحْضَرِت ُمَحمَّ

ائَِها  ٍد ِطبِّ الُْقلُوِب وَ َدو  ائِهَ ا َوَعافَِيِة اْلاَْبَداِن وَ ِشَفَٓ  اَللُّٰهمَّ َصلِّ َعل ى َسيِِّدنَا مُ َحمَّ
 وَ نُورِ اْلاَْبَصارِ  َوِضَيَٓائَِها وَ َعل ى ا لِهِ  وَ َصْحبِهِ  وَ َسلِّمْ 

 

Allahım, peyğəmbərlik silsiləsinin xatiməsi, risalət səmasının günəşi, Haqqın həm ən parlaq 

nuru, həm ən gizli sirri, Məhşər günü Kövsər hovuzunun və şəfaət mülkünün sahibi, mələklərin 

və insanların seçilmiş əfəndisi, Haqq Təalanın  digər varlıqlara qarşı dəlil-sübutu, Rəbbəl-

aləminin məhbubu Hamimiz və Mövlamız Həzrəti Məhəmmədə ən ali səlatını, ən mükəmməl 

təhiyyəni və ən gözəl salamlarını lütf et. Allah Təalanın rəhməti Onun, əhli-beytinin və 

əshabının üzərinə olsun! 

Allahım! İnanan qəlblərin tacı və əlacı, vücudumuzun afiyət  və şəfası, gözlərin nuru və işığı 

olan Əfəndimiz Məhəmmədə, onun alinə və əshabına səlat eylə. 

 

*** 
  اولً سُ رَ  دٍ مَّ حَ مُ بِ ا وَ ينً دِ  امِ لَ سْ اِ الْ بِ ا وَ ب  رَ  هِ اللَّ ا بِ ينَ ضِ رَ 
اي  بِ نَ  دٍ مَّ حَ مُ بِ ا وَ ينً دِ  امِ لَ سْ اِ الْ بِ ا وَ ب  رَ  هِ اللَّ بِ  يتُ ضِ رَ   

Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan, rəsul olaraq da Həzrəti Məhəmməddən (sallallahu 

əleyhi və səlləm) razı olduq. Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan, nəbi olaraq da Həzrəti 

Məhəmməddən (səllallahu əleyhi vəsəlləm) razı oldum. 
*** 

"Kim mənə bir salavat gətirsə, Allah Təala da o şəxsi on misli  

əfv edər."(Müslüm, Səlat,70) 

"Qiyamət günü insanlardan mənə ən yaxın olanlar ən çox salavat çəkənlər olacaqlar."(Tirmizi) 

"Əsl xəsis yanında adım çəkildiyi halda mənə salavat gətirməyəndir."(Tirmizi, Səlat, 357)  
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– Sarı simə toxunan niyazlar– 

يمِ حِ الرَّ  نِ م  حْ الرَّ  هِ اللّٰ  مِ سْ بِ   
َ الْ ا وَ يَ نْ ي الدُّ فِ  ةَ يَ افِ عَ الْ وَ  وَ فْ عَ الْ  كَ لُ اَ سْ ي اَ نِّ اِ  مَّ هُ للّٰ اَ   اةَ اف  ع  مُ الْ  كَ لُ اَ سْ ي اَ نِّ اِ  مَّ هُ للّٰ اَ . ةِ رَ خِ ا
َ الْ ا وَ ي  نْ ي الدُّ فِ  ةَ يَ افِ ع  الْ وَ    هُ ا اللّٰ نَ بُ سْ حَ ﴿ امِ ر  كْ اِ الْ وَ  الِ ل  جَ ا الْ ا ذَ ي   ينَ مِ احِ الرَّ  مَ حَ رْ ا اَ ي   ةِ رَ خِ ا

 يِّ لِ عَ الْ  هِ اللّٰ ا بِ لَّ اِ  ةَ وَّ ا قُ ل  وَ  لَ وْ ا حَ ل  وَ  ﴾يرِ صِ النَّ  مَ عْ نِ ى وَ ل  وْ مَ الْ  مَ عْ نِ ﴾﴿يلِ كِ وَ الْ  مَ عْ نِ وَ 
 يقُ لِ يَ  ام  كَ وَ  هِ اللّٰ  الِ م  كَ  دَ دَ عَ  هِ لِ ى ا  ل  عَ وَ  دٍ مَّ حَ ا مُ ن  دِ يِّ ى سَ ل  عَ  لِّ صَ  مَّ هُ للّٰ اَ . يمِ ظِ عَ الْ 

 مِ رَ غْ مَ الْ وَ  مِ رَ هَ الْ وَ  لِ سَ كَ الْ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ي اَ نِّ اِ  مَّ هُ للّٰ اَ  .ينَ مِ الَ ع  الْ  بِّ رَ  هِ لّٰ لِ  دُ مْ حَ الْ وَ  هِ الِ م  كَ بِ 
 ةِ نَ تْ فِ  رِّ شَ وَ  رِ بْ قَ الْ  ابِ ذ  عَ وَ  ارِ النَّ  ةِ نَ تْ فِ وَ  ارِ النَّ  ابِ ذ  عَ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ي اَ نِّ اِ  مَّ هُ للّٰ اَ .مِ ثَ أْ مَ الْ وَ 
 اءِ مَ بِ  ايَ ايَ طَ خَ  لْ سِ اغْ  مَّ هُ للَّ اَ  .الِ جَّ الدَّ  يحِ سِ مَ الْ  ةِ نَ تْ فِ  رِّ شَ  نْ مِ وَ  رِ قْ فَ الْ  ةِ نَ تْ فِ  رِّ شَ ى وَ نَ غِ الْ 
َ الْ  بُ وْ ى الثَّ قِّ نَ ا يُ م  ا كَ ايَ ط  خَ الْ  نْ ي مِ بِ لْ قَ  قِّ نَ وَ  دِ رْ بَ الْ وَ  جِ لْ الثَّ   دْ اعِ ب  وَ  سِ نَ الدَّ  نَ مِ  ضُ يَ بْ ا
 نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ي اَ نِّ اِ  مَّ هُ للّٰ اَ  .بِ رِ غْ مَ الْ وَ  قِ رِ شْ مَ الْ  نَ يْ بَ  تَ دْ اعَ ا ب  م  كَ  ايَ اي  طَ خَ  نَ يْ بَ ي وَ نِ يْ بَ 

ي نِّ اِ  مَ هُ للّٰ اَ .اتِ م  مَ الْ ا وَ ي  حْ مَ الْ  ةِ نَ تْ فِ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ اَ وَ  مِ رَ هَ الْ وَ  نِ بْ جُ الْ وَ  لِ سَ كَ الْ وَ  زِ جْ عَ الْ 
 رِ قْ فَ الْ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ اَ وَ  ةِ نَ كَ سْ مَ الْ وَ  ةِ لَّ الذِّ وَ  ةِ لَ يْ عَ الْ وَ  ةِ لَ فْ غَ الْ وَ  ةِ وَ سْ قَ الْ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ اَ 
 ونِ نُ جُ الْ وَ  مِ كَ بَ الْ وَ  مِ مَ الصَّ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ اَ وَ  اءِ ي  الرِّ وَ  ةِ عَ مْ السُّ وَ  اقِ ق  الشِّ وَ  وقِ سُ فُ الْ وَ  رِ فْ والكُ 
َ الْ  ئِ يِّ سَ  امِ ذَ جُ الْ وَ  ي انِ و  هَ ي وَ تِ يلَ حِ  ةَ لَّ قِ ي وَ تِ وَّ قُ  فِ عْ ضَ  كَ يْ لَ اِ  وكُ شْ ي اَ نِّ اِ  مَّ هُ للّٰ اَ . امِ ق  سْ ا

ا ه  يُّ لِ وَ  تَ نْ ا اَ اهَ كّٰ زَ  نْ مَ  رُ يْ خَ  تَ نْ ا اَ هَ اكّٰ زَ ا وَ اه  و  قْ ي تَ سِ فْ نَ  تِ ا   مَّ هُ للّٰ اَ . اسِ ى النّٰ ل  عَ 
ُ لِ  يكَ دِ هْ تَ سْ ي اَ نِّ اِ  مَ هُ للّٰ اَ . يدِ مْ عَ ى وَ ئِ طَ خَ ي وَ وبِ نُ ي ذُ لِ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ للّٰ اَ  .ايهَ ل  وْ مَ وَ  ي رِ مْ اَ  دَ شَ رْ ا
 ينَ يِّ بِ النَّ  نَ مِ  هِ انِ و  خْ ى اِ ل  عَ وَ  دٍ مَّ حَ ا مُ ن  دِ يِّ ى سَ ل  عَ  لِّ صَ  مَّ هُ للّٰ اَ .يسِ فْ نَ  رِّ شَ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ اَ وَ 
 هِ لّٰ لِ  دُ مْ حَ الْ وَ . كَ اتِ م  لِ كَ  ادَ د  مِ وَ  كَ شِ رْ عَ  ةَ نَ زِ وَ  كَ سِ فْ ا نَ ض  رِ وَ  كَ قِ لْ خَ  دَ دَ عَ  ينَ لِ سَ رْ مُ الْ وَ 

.ينَ مِ الَ ع  الْ  بِّ رَ   
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Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! 

Allahım! Səndən dünya və axirətdə əfv və afiyət istəyirəm.  

Ey Mərhəmətlilər Mərhəmətlisi, Cəlal və İkram Sahibi Rəbbim, nə olar bizə də 

dünyada və axirətdə əfv və afiyət nəsib elə. 

"Allah bizə yetər, O, nə gözəl himayədardır!" "O, nə gözəl Mövla və nə gözəl 

yardımçıdır!" Güc və qüvvət yalnız uca və əzəmətli Allah aiddir.  

Allahım! Əfəndimiz Həzrəti Məhəmmədə və əhli-beytinə, Sənin sonsuz kamalının  

ənginliyində, o kamala yaraşan bir şəkildə və Nəbiyyi-Əkrəm Əfəndimizin Sənin 

dərgahındakı böyüklüyü nisbətində səlat elə. 

Allahım! Tənbəllikdən, qocalıb əldən düşməkdən, borc altında əzilməkdən və günah 

əməllərdən Sənə sığınıram. Cəhənnəm əzabı və fitnəsindən, qəbirdə əzaba düçar 

olmaqdan, var-dövlət və yoxsulluq sınağının, Məsihi-Dəccal fitnələrinin şərindən də 

Sənə pənah aparıram. 

Allahım! Xətalarımı bol-bol yağan qar və dolu suları ilə yu, təmizlə. Necə ki ağ paltar  

yuyulunca ləkə-kirdən təmizlənib ağarır, qəlbimi də kök salmış günahlardan arındır. 

Yer üzündə şərqlə qərb bir-birindən nə qədər uzaqdırsa, mənimlə günahlarımın 

arasını da o qədər uzaq elə! 

Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıq göstərməkdən və yaşlanıb xərifləmək 

dərəcəsinə çatmaqdan Sənə sığınıram. Qəbir əzabından, həyatın və ölümün 

firnəsindən  də Sənə sığınıram. 

Allahım! Qəlbin qatılığından, qəflətdən, kasıbçılıqdan, zillət və miskinlikdən Sənə    

sığınıram. Küfr və nankorluqdan, fasiqlikdən, doğru bir şeyə müxalif çıxıb 

düşmənçilik salmaqdan, özünü göstərməkdən və riyakarlıqdan, başqaları görüb-

eşitsin deyə ibadət etməkdən də Sənə sığınıram. Karlıq, lallıq, dəlilik və cüzam kimi 

ağır xəstəliklərdən də yenə Sənə pənah aparıram. 

Allahım, halımı Sənə ərz edirəm; zəifəm, çarəsizəm və insanların gözündə 

dəyərsizəm! 

Allahım, nəfsimə təqva libası geyindir və ona istiqamət ver: ona yol göstərən də 

yalnız Sənsən. Sən bizim hamimiz və mövlamızsan. 

Nə olar, bilərək ya da bilməyərək etdiyim günahları yarlığa, bağışla, Allahım! 

Allahım! Gördüyüm işlərdə məni ən doğru olanı göstər və nəfsimin arzularından da  

hifz elə. 

Allahım! Əfəndimiz Həzrəti Məhəmmədə və cəmi nəbi və rəsullara, məxluqatının 

sayı qədər Ulu Zatının rizası, Ərşinin ağırlığı və bitməz-tükənməz kəlmələrinin 

mürəkkəbi nisbətində səlat eylə. Bütün həmdlər, təriflər aləmlərin Rəbbi Allahadır. 

*** 
Bir müsəlmanın ancaq bəla və müsibət zamanında dua edib, daha sonra duanı tərk etməsi doğru deyildir. 

Belə bir hal Quranda kafirlərin davranışlarına oxşadılır. Allahdan qafil bu qəbil insanlar çətinliyə 

düşəndə həmin vəziyyətdən xilas olmaq üçün yana-yaxıla dua edərlər, sıxıntı aradan qalxınca Allahı 

unudar, duanı tərk edərlər, hətta özlərini və səbəbləri Ona şərik qoşarlar. “İnandım” deyib Allaha təslim 

olan, hər şeyi Ondan görən biz müsəlmanlar eyni vəziyyətə düşməkdən əndişə etməliyik. 
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"Duanız da olmasaydı, Rəbbim yanında nə qədir-qiymətiniz olardı?"(Furqan,77) 

(Qulubud-dariadan ("Dərdli sinələr"dən) seçmə dualar) 
 

İmam Şazəli həzrətlərinin “Hizbül-Həmd”indən bir hissə 
ْدِق َوالـنِّـيَّـِة  اَللُّٰهمَّ َيا َجـاِمـَع النَّاِس لَِيْوٍم َلا َرْيَب ِفيِه، اِْجَمْع َبْيَنَنا َوَبْيَن الصِّ

ِم َواْلِإْخـَلاِص َواْلِإَراَدِة َوالُْخُشوِع َوالَْهْيَبِة َوالَْحـَيـاِء َوالُْمَراَقـَبـِة َوالنُّورِ َوالَْيِقيِن َوالِْعلْ 
ِة َوالْبِْشِر َوالَْمْغِفَرِة َوالَْفَصاَحِة َوالَْبَياِن َوالَْفْهِم َوالَْمْعِرفَ  ِة َوالِْحْفِظ َوالِْعْصَمِة َوالنََّشاِط َوالُْقوَّ

َنا ِمْنَك بِالَْمَحبَِّة َواْلِاْصِطَفاِء َوالتَّْخِصيِص َوالتَّْولَِيِة، َوكُْن لَـَنـا َســْمعاً  ِفي الُْقْرأ ِن، َوُخصَّ
الِحَ َوَبَصراً  ، َوالَْعَمَل الصَّ تِـَنـا الِْعلَْم اللَُّدنِّيَّ

، ، َولِـَســانـاً َوَقـْلـبـاً َوَعـْقـلاً َوَيـداً َوُمَؤيِّــداً، َوأ 
نَْيا َوَلا ُسَؤاَل َوَلا ِعَقاَب َعَلْيِه فِي اْلأ ِخَرِة،  ْزَق الَْهِنيَء الَِّذي َلا ِحَجاَب بِِه فِي الدُّ َوالرِّ

ْهَوِة َوالطَّْبِع، َوأَْدِخلَْنا ُمْدَخلَ َعَلى بِسَ  ْرِع، َسالِِميَن ِمَن الَْهَوى َوالشَّ  اِط ِعلِْم التَّْوِحيِد َوالشَّ
ِصْدٍق، َوأَْخِرْجَنا ُمْخَرَج ِصْدٍق، َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدنَْك ُسلَْطاناً نَِصيراً، َيا َعلِيُّ َيا َعِظيُم 

ُن َيا َيا َحلِيُم َيا َعلِيُم َيا سَ  ـِميُع َيا َبِصيُر َيا ُمِريــُد َيا َقِديــُر َيا َحيُّ َيا َقـيُّـوُم َيا َرْحم 
َرِحيُم، َيا َمْن ُهـَو ُهـَو َيا ُهـَو، أَْسأَلَُك بَِعَظَمِتَك الَِّتي َمَلأَْت بَِها أَْرَكاَن َعْرِشــَك، 

ِقَك، َوبَِرْحَمِتَك الَِّتي َوِسـْعَت بَِها كُلَّ َشْيٍء، َوبُِقْدَرتَِك الَِّتي َقـَدْرَت بَِها َعَلى َجِميِع َخلْ 
َوبِِعْلِمَك الُْمِحيِط بُِكلِّ َشْيٍء، َوبِِإَراَدتَِك الَِّتي َلا ُيَنازُِعَها َشْيٌء، َوبَِسْمِعَك َوَبَصِرَك 

َقـلَّ َحَيائِي َوَعُظَم اْفِتَرائِي  الَْقِريَبْيِن ِمْن كُلِّ َشْيٍء، َيا َمْن ُهـَو أَْقَرُب إِلَيَّ ِمْن كُلِّ َشْيٍء،
َوَبُعَد ُمَنائِي َواْقَتَرَب َشَقائِي َوأَنَْت الَْبِصيُر بِِمْحَنِتي َوَحْيَرتِي َوَشْهَوتِي َوَسْوَءتِي، َتْعلَُم 

َك َضَلالَِتي َوَعَماَيِتي َوَفاَقِتي َوَما َقُبَح ِمْن ِصَفاتِي، أ َمْنُت بَِك َوبِأَْسَمائَِك َوِصَفاتِ 
ٍد  َرُســولَِك، َفَمْن َذا الَِّذي َيْرَحُمِني َغْيُرَك، َوَمْن َذا ( َصلَّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ )َوبُِمَحمَّ

ْشـِد َواْهِدنِي إِلَْيِه َسبِيلاً، َوأَرِنِي َسبِيَل  الَِّذي ُيْسِعُدنِي ِسـَواَك، َفاْرَحْمِني َوأَرِنِي َسبِيَل الرُّ
ِني إِيَّاُه َسبِيلاً، َوأَْصِحْبِني ِمْنَك الَْحقَّ َوالنُّوَر َوالُْحْكَم َوالَْعْقَل َوالَْبَياَن، الَْغيِّ َوَجنِّبْ 

َواْحُرْسنِي بُِنورَِك َيا اَللُّٰه َيا نُوُر َيا َحقُّ َيا ُمبِيُن َيا َفتَّاُح، اِْفَتْح َقْلبِي بُِنورَِك، َوَعلِّْمنِي 
ْمِني َعنْ  ْرنِي بُِنورِ قُْدَرتَِك، ِمْن ِعْلِمَك، َوَفهِّ ْرنِي بَِك، َوَقدِّ َك، َوأَْسِمْعِني ِمْنَك، َوَبصِّ

 َوأَْحيِِني بُِنورِ َحَياتَِك، َواْجَعْل َمِشيَئِتي َمِشيَئَتَك، إِنََّك َعَلى كُلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
*** 
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  Olacağına şübhə edilməyən bir gündə (qiyamətdə) bütün insanları (bir yerə) toplayan 

Allahım! Nə olar, sədaqət, xalis niyyət, ixlas, güclü iradə, xuşu, heybət, həya, müraqəbə, nur, 

yəqin, faydalı elm, mərifət, güclü hafizə bəxş eylə. Günahlardan qoruyacaq dərəcədə ismət, 

İslamı yaşamaqda eşqü şövq, güc, nəşə, hüzur ver. Bizlərə uca dərgahında əfvə layiq olmaq, 

haqq və həqiqəti olduğu kimi dilə gətirib izah etmək və Quranı düzgün anlamaq kimi gözəl 

xislət və lütflər nəsib elə!. 

  Sevdiyi bəndələrinə məxsusi iltifat göstərən Rəbbimiz! Bizim də könüllərimizi dumduru sular 

kimi saflaşdır, müstəsna sevgi və yaxınlığını nəsib elə... eşidən qulağımız, görən gözümüz, 

danışan dilimiz ol! İdrak edən qəlbimiz, yaxşını pisdən ayıra bilən ağlımız, tutan əlimiz və qol-

qanadımız, arxa-dayağımız ol!  Kökslərimizi lədun elmiylə (daxilə getdikcə dərinləşən) 

doldur.. bizə də xətasız, qüsursuz işlər görməyi müvəffəq elə. Alın təri ilə ruzi qazanmağı nəsib 

et ki, dünyada alnımız açıq, başımız dik, axirətdə də hesabımız asan olsun! 

  Ya Rəbbi! Tövhid yolunda və şəri çərçivədə yaşarkən fitrətimizin boşluqlarına, nəfsimizin 

arzu və istəklərinə ilişib yolda qalmaqdan bizləri qoru. Girəcəyimiz yerə doğruluqla girməyi, 

çıxacağımız yerdən də yenə doğruluqla çıxmağı müvəffəq eylə. Bizləri dərgahından gələcək 

bir açıq-aydın dəlil, bir güc-qüvvə ilə ruhlandır!  

  Ey Həlim, ey hər şeyi bilən Alim, hər şeyi eşidən Səmi, hər şeyi müşahidə edən Basir, 

istədiyini həyata keçirən Mürid, hər şeyə qüdrəti yetən Qadir, hər zaman Həyy, Qəyyum, 

Rəhman, Rəhim olan və biz aciz bəndələrinin idrak üfqünü aşan ucalardan uca Mövlamız! 

Ərşi-taxtını tutan əzəmətin, hər şeyə hökm edən qüdrətin, hər şeyi əhatə edən rəhmətin, hər 

şeydən xəbərdar olan elmin, hər bir varlığa boyun əydirən iradə və məşiətin sahibi, hər şeyə hər 

şeydən daha yaxın olan, eşidən və görən Rəbbim, qapında əl açıb, boyun büküb dualarla  

yalvarırıq. 

 Ey mənə məndən daha yaxın olan Rəbbim! Artıq bir şey deməyə üzüm-sözüm qalmadı,  

cürmü-xətalarım çoxaldıqca çoxaldı, amal və diləklərim yoxuşa dirəndi və sanki üsyan 

vadilərinin ətrafında dolaşıram. Ey Rəbbim, Sən başımın üstünü aldıran müsibətləri, içində 

çırpındığım çarəsizliyi, çaşqınlığımı, bəsirətsizliyimi, ruh düşkünlüyümü və nə hala gəldiyimi 

görür və bilirsən.  

 Allahım, bütün bunlara rəğmən, mən Sənə, Sənin əsmayi-hüsnana (Allahın gözəl adlarına), 

sifəti-ülyana (ali sifətlərinə) və Rəsulun Həzrəti Məhəmməd Mustafaya iman etdim. Etdim və 

bu imanımı ən böyük nemət bildim/bilirəm. O halda  Səndən savayı kim mənə mərhəmət 

göstərə və səadət bəxş edə bilər!? Nə olar Rəbbim, mərhəmət elə, elə ki, doğru yolu tapım və 

daim o yolda olum. Günahlara və zəlalətə çəkən yolları da bildir və məni  o yollardan  fərsəx-

fərsəx uzaq elə... hər zaman haqq yollara sövq et.. nurunla yolumu aydınlat... hər zaman 

ağlımdan yerli-yerində istifadə edib ən düzgün qərarlar verməyə və həqiqətləri olduğu kimi 

dilə gətirməyə müvəffəq elə! 

  Hər şeyin yeganə nurlu qaynağı, xeyir qapılarını açan və kədəri, sıxıntını sovuşduran, hər 

şeyə gücü yetən Uca Allahım! Nurunla qəlbimi fəth eylə və onu gözəlliklərə aç. Dərgahındakı  

elmdən mənə də ehsan ver.. müstəsna lütflərinlə idrakımı artır.. Səninlə eşidib Səninlə görmək 

bəxtiyarlığına qovuşdur... qüdrətinin təcəlliləri ilə mənə güc ver.. həyat ruhundan bizə can üfür. 

Arzu, istəklərimizi Sənin məşiət və diləyinə tabe qıl!. Amin!. 

*** 
Birlikdə edilən dua qəlb və ruhu pillə-pillə kamillik mərtəbəsinə yüksəldir... Bir halqaya girərək könüllərini səmalara 

bağlamış və nəzərgah üxrəvi aləmlər olan  zakirlər axirətdə, kim bilir, necə kövsərlər dadacaqlar. Özlərini bu yola 

həsr etmiş insanlar "niyazla dolu könüllərin" dua halqasından heç ayrılmamalı, ruh haləti etibarilə  bast (inşirah, 
ruhi-mənəvi rahatlıq, nəşə və sevinc) anlarında başqalarına şövq qaynağı olmalı, qabz (könül darlığı) yaşadıqları 

zamanlarda da halqadakı dostlarının qanadlarıyla pərvaz etməli, fəqət, nə olur olsun, yol yorğunluğunu (ülfəti) təzərrö 

və niyazla aradan qaldırmağa çalışmalıdırlar. 


