Bismilləhirrahmənirrahim

"Qədərdən qaçmaqla qədərdən qurtulmaq olmaz. Lakin salehlərin duası başa gələn və
gələcək bəla və müsibətlərin sovuşmasına və aradan qalxmasına vəsilə olur. Ona görə
də, ey Allahın bəndələri, dua edin." (Tirmizi Dəavat, 101; İbn Hənbəl, Müsnəd, 5/224.)
– Qurani-Kərimdən dua ayələri –

ين
ُّ أَنِّي َم َّسنِ َي
َ الض ُّر َوأَن َت أَر َح ُم ال َّر ِاح ِم

Mənə bəla üz verdi (Sənə pənah gətirdim). Sən rəhmlilərin ən rəhmlisisən!” (Ənbiya,83)

ين
َ أَن َلا إِلَ َه إِ َّلا أَن َت ُسب َحانَكَ إِنِّي كُن ُت ِم َن ال َّظالِ ِم

(Pərvərdigara!) Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən! Mən isə,
həqiqətən, zalımlardan olmuşam (əmrinə qarşı çıxaraq özümə zülm eləmişəm) ( Ənbiya, 87)

ين
َ َِر ِّب َلا َت َذرنِي َفرداً َوأَن َت َخي ُر ال َوارِث

Ey Rəbbim! Məni tək (kimsəsiz, varissiz) buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan! (Bütün
məxluqat yox olar, ancaq Sən qalarsan!) ( Ənbiya, 89)

َر ِّب إِنِّي لِ َما أَن َزل َت إِلَ َّي ِمن َخي ٍر فَ ِقير

Ey Rəbbim! Mən Sənin mənə nazil edəcəyin xeyirə möhtacam! (Qasas, 24)

ًَر ِّب أَد ِخل ِني ُمد َخ َل ِصد ٍق َوأَخرِج ِني ُمخ َر َج ِصد ٍق َواج َعل لِي ِمن لَدُنكَ ُسل َطاناً نَ ِصيرا

Ey Rəbbim! Məni daxil edəcəyin yerə doğruluqla daxil et, məni çıxaracağın yerdən də
doğruluqla çıxart. Dərgahından mənə bir yol göstərib kömək et!”( İsra, 80)

َ ً رَ ِّب ْارح ْم ُهما كما ربيانِّي ص ِّغيرا

Ey Rəbbim! Onlar (valideynlərim) məni körpəliyimdə (nəvazişlə) tərbiyə edib
bəslədikləri kimi, Sən də onlara rəhm et! ( İsra, 24 )

ًَر ِّب أَوزِعنِي أَن أَش ُك َر نِع َم َتكَ الَّتِي أَن َعم َت َع َل َّي َو َع َلى َوالِ َد َّي َوأَن أَع َم َل َصالِحا
َتر َضا ُه َوأَصلِح لِي فِي ُذ ِّر َّيتِي إِنِّي تُب ُت إِلَيكَ َوإِنِّي ِم َن ال ُمسلِ ِمي َن
Ey Rəbbim! Həm mənə, həm də ata-anama əta etdiyin nemətlərə şükür etmə yolunu
göstər. Sənin razı qalacağın gözəl işlər görmək üçün mənə yol göstər. Mənə dininə bağlı,
əməlisaleh nəsil nəsib eylə! Rəbbim! Sənin qapına gəldim və şübhəsiz ki, mən
müsəlmanlardanam! (Özümü cani-dildən Allaha təslim edənlərdənəm!) (Əhqaf,15)
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–َDəlailin-Nurdan Peyğəmbərimizə (s.a.s.) Salavat

–

َم ْوالى ص ِّل و سلِّ ْم دٰائ ِّ ًما اب ًدا –َعلٰى حَِّبي ِّبك خ ْي ِّر ا ْلخ ْل ِّق ُكلِّ ِّه َِّم

ِّ
َيب ال ِّذى تُ ْر ٰجى شفاع ُته ُ –َل ِّ ُك ِّل ه ْو ٍل ِّمن ا َْال ْهو ِّال ُم ْتتح َِّم
ُ ُهو الْحب

َت
َْ و ص ِّل ِّال ٰ ِّهى ُكل ي ْو ٍم وساعةٍ –َعلى الْ ُم ْصطفى الْ ُم ْختا ِّر ما ن ْسمةٌ سم
ِّ و ص ِّل على الْم ْختا ِّر و ا َْٰال ِّل ُكلِّ ِّهم –كع ِّد نب
َت
َْ ات ا َْال ْر ِّ وال ِّري ِّ ما سر
ُ
ْ
ٍ و ص ِّل صالةً تمال ُ اْالر والسماء َ–َكوب ِّل غما ٍم مع رع
َت
َْ ود تج ْلجل
ٰ
ُ ُ
ْ
ْ
ْ
َْ اّٰلل صلّٰى بِّن ْف ِّس ِّهََ–َو ا ْم ٰالَكه ُ صل ْت عل ْي ِّه و سلم
ت
ّٰ في ْك ِّفيك ان
Səlat və salam et Mövlam daimi Sən ona,
Ən xeyirli yaranmış son Peyğəmbər olana!
Baş verir nə zaman ki qəflətən bir təhlükə
Ümidimiz onadır, onun şəfaətinə,
Səlat et! Uca Rəbbim hər saat, hər an ona,
Hər nəfəsdə salam et O böyük Mustafaya,
Salam olsun seçilmiş, O böyük Rəsuluna,
Onun nur tək parlayan alinə, əshabına,
Yer üzündə nə qədər bitki var, əsən külək,
Onların sayı qədər salam et dolsun ürək
Elə bir səlat et ki bürüsün yeri, göyü,
Çaxan şimşəklərlə boşalan yağmur kimi,
Allah səlat etmişdir, bu özü sənə yetər,
Mələk, Yer, Ərş hamısı Sənə salam edərlər!
***

َ.َ ال ِّإله ِّإال أ ْنت، الل ُهم عافِّ ِّني فِّي بصرِّي، الل ُهم عافِّ ِّني فِّي س ْم ِّعي،الل ُهم عافِّ ِّني فِّي بدنِّي
ِّ  وأعُوذُ بِّك ِّمن عذ،ِّ والْف ْتر،ِّالل ُهم ِّإنِّي أعُو ُذ بِّك ِّمن الْ ُك ْفر
َ ال ِّإله ِّإال أ ْنت،ِّاب الْت ْبر
ْ

Allahım! Bədənimi, qulağımı, gözümü salamat eylə! Səndən başqa məbud yoxdur.
Allahım! Küfrdən və yoxsulluqdan Sənə sığınıram. Qəbir əzabından Sənə
sığınıram. Səndən başqa məbud yoxdur!
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– – Sarı simə toxunan niyazlar

خشَ َْع وَ ِّمَ ْنَ
ب الَ يَ َْ
اّٰلل الرَ َْح َٰم َِّن الرَ َِّحي َِّم.اَلَلّٰ َُهمَ َِّاَن ِّي اَ َعُوذَُ َب ِّكَ َِّم َْن َِّعَْل ٍم الَ يََْنفَ َْع وَ َِّم َْنَقََْل ٍَ
س َِّم َِّّٰ
َب ِّ َْ
ت وَ َِّم َْن شَ َِّر
اب لَهَا.اَلَلّٰ َُهمََِّاَن ِّي اَ َعُوذَُ َب ِّكَ َِّم َْن شَ ٍَر مَا عَ َِّمَْل َُ
ستَجَ َُ
شبَ َْع وَ َِّم َْن دَ َْعوٍََة الَ َيُ َْ
س الَ تَ َْ
نَ َْف ٍَ
ال َن َِّْعمََِّتكَ وَتَحَ َُو َِّل عَاَفِّيَ ِّتَكَ وَفَ ْجَأََِّة َن َِّْتمَ ِّتَكَ
مَاَلَ َْم اَ َْعمَ َلََْالَلّٰ ُهم ِّانِّي اعُو ُذ بِّك َِّم َْن زَوَ ٍَ
وم َُ.الَلّٰ ُهَم ِّانَِّي
اال َْكرَا َِّم يَا حَ َُي يَا قَيَُ َ
يم يَا ذا اَلْجَالَ َِّل وَ َِّْ
يع سَخَ َِّطكَ يَا رَ َْحمَ َُن يَا رَ َِّح َُ
وَجَ َِّم َِّ
قَوَاَلْهَرَ َِّم وَاَ َعُوذَُ بَِّكَ
ق وَاَلْحَرَ َِّ
اعُوذُ بِّك َِّم َْن اَلْهَ َْد َِّم اَ َعُوذَُ َب ِّكَ َِّم َْن التَرَ َِّدي اَ َعُوذَُ َب ِّكَ َِّم َْن اَلْغَرَ َِّ
َِّم َْن اَ َْن يَتَخَبَطََِّنيَ الشََْيطَا َُن َِّعَْندَ اَلْمَ َْو َِّ
تَوَاَ َعُوذَُ َب ِّكَ َِّم َْن اَ َْن اَ َُموتَ لَ َِّد ًَيغا.اَللَ َُهمَ َِّانَِّي اَعَُوذَُ
اال َْدوَ َِّاءَ.اَللَ َُهمَ َِّاَن ِّي اَ َعُوذَُ َب ِّكَ ِّمَ َْن غَلَبَ َِّة
اال َْهوَ َِّاء وَ َْ
ال وَ َْ
اال َْعمَ َِّ
ق وَ َْ
اال َْخالَ َِّ
ات َْ
َب ِّكَ َِّم َْن َُمَْنكَرَ َِّ
ج َِّز وَاَلْكَسَ َِّلَ
اد.اَللَ َُهمَََِّاَن ِّي اَ َعُو َُذ َب ِّكَ َِّم َْن اَلْهَ َِّم وَاَلْحَزَ َِّن وَاَلْعَ َْ
 3الدََْي َِّن وَغَلَبَ َِّة اَلْعَ َُد َِّو وَشَمَاتَ َِّة اَلْ َِّعبَ َِّ
الَ.اَللَ َُهمَ َِّاَن ِّي اَ َعُو َُذ َب ِّكَ َِّم َْن َِّعَْل ٍَم الَ يََْنفَ َْع وَ ِّمَ َْن
الرجَ َِّ
خ َِّل وَضََْل َِّعَالدََْي َِّنَوَغَلَبَ َِّة َِّ
وَاَلْجََْب َِّن وَاَلَُْب َْ
يع،
ج َِّ
ع فََِّانَ َه َُب َِّْئسََالضَ َِّ
جو َِّ
شبَ َْع وَ َِّمنَ اَلْ َُ
س الَ تَ َْ
سمَ َْع وَ َِّم َْن نَ َْف ٍَ
اء الَ يَ َْ
خشَ َْع وَ َِّم َْن َُدعَ ٍَ
ب الَ يَ َْ
قََْل ٍَ
خ َِّل وَ َِّمنَ اَلْهَرَ َِّم وَ ِّمَ َْن اَ َْن َا ُرَدَ َِّالَى
جَْب َِّن وَاَلَُْب َْ
خيَانَ َِّة فَلََِّبَْئسَ اَلَِّْبطَانَةَُ،وَ َِّم َْن اَلْكَسَ َِّل وَاَلْ َُ
وَ َِّم َْن اَلْ َِّ
اتَ.اَللَ َُهمََِّانَا نَ ْسَاََل ُكَ
حيَا وَاَلْمَمَ َِّ
اب اَلْتََْب َِّر وَ َفَِّْتنَ َِّة اَلْمَ َْ
ال وَعَذَ ِّ َ
اَ َْرذَ َِّل اَلْ َُع َْم َِّر وَ َِّم َْن َفَِّْتنَ َِّة الدَجَ َِّ
ات رَ َْحمَ ِّتَكَ وَعَزَ َائ ِّ َِّم
وجبَ َِّ
خَِّبتَةًَ َُمَِّنيبَةًَ َفِّي سََِّب َيلِّكَ.اَللَ َُهمَ َِّانَا نَ ْسَاَلَكَ َُم َِّ
وب ًاَاَوَاهَةًََ َُم َْ
َق َُلُ َ
مَ َْغ َفِّرََت ِّكََ وَالسَالَمَةَ َِّم َْن َُك َِّلََِّاَْث ٍَمََوَاَلْغََِّنيمَةَ َِّم َْن َُك َِّل َب ِّ ٍَر وَاَلْفَ َْوز َب ِّاَلْجَنَ َِّةَ وَالنَجَاةَ َِّمنَ النَا َِّرَ
اَلَلّٰ َُهمَ صَ َِّل عََل ٰى سََِّي َِّدنَٰا َُمحَمَ ٍَد وَعََل ٰىَِّا َْخ َٰو َان َِِّّه َِّمنَ النََِّبَِّيينَ وَاَلْ َُم َْرسََلِّينَ وعلى ال ِّ ِّه وا ْصحاب َِِّّهَ.
ب اَلْ َٰعالَ َِّمينََ.
ّٰلل رَ ِّ َ
وَاَلْحَ َْم َُد ِّ َِّّٰ

Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə!
Allahım! Faydasız elmdən, ürpərməyən qəlbdən, doymaq bilməyən nəfsdən və
cavabsız qalan duadan Sənə sığınıram. İşlədiyim və işləmədiyim günah əməllərin
şərindən Sənə sığınıram.
Allahım, bildiyim və bilmədiyim şeylərin şərindən də yenə Sənin rəhmətinə iltica
edirəm! Ey Rəhman və Rəhim, Cəlal və Kərəm sahibi, Hayy və Qəyyum olan
Allahım! Nemətinin əldən çıxmasından, güzəranımın pisləşməsindən, əzabının
qəfil başımızın üstünü aldırmasından və qəzəbinə tuş gəlməkdən Sənə sığınıram.
Allahım, uçqun altında qalmaqdan, büdrəyib yıxılmaqdan və yumalanmaqdan
Sənə sığınıram. Boğulmaqdan, yanmaqdan, qocalıb əldən düşməkdən Sənə
sığınıram. Ölüm əsnasında şeytanın toxunmasından Sənə sığınıram. İlan, əqrəb
kimi heyvanların sancması ilə ölməkdən də Sənə sığınıram.
Allahım, arzuolunmaz davranışlardan, nəfsin arzu və istəklərindən, sağalmaz və
dözülməz xəstəliklərdən Sənə sığınıram.
İlahi, borc içində üzməkdən, düşmənə məğlub olmaqdan və onun başıma gələn
müsibətlərə sevinməsindən Sənə sığınıram.
Hər cür üzüntü, dərd, kədər, acizlik, tənbəllik, qorxaqlıq, xəsislik, borc altında
əzilmək və başqalarının məni üstələməsindən Sənə sığınıram.
Faydasız elmdən, titrəməyən qəlbdən, eşidilməyən duadan, doymaq bilməyən
nəfsdən, aclığa düçar olmaqdan – o nə qədər pis yoldaşdır, xəyanətdən ‒ o da nə
qədər pis sirdaşdır, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, xəsislikdən, qocalıb taqəti
kəsilməkdən, həddən artıq yaşlaşıb xərifləməkdən, Dəccalın fitnəsindən, qəbir
əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən Sənə sığınıram.
Allahım, Səndən hər zaman ahu-əfqanla yalvaran, Sənə ehtiram hissi ilə dopdolu
və daima Sənin dərgahına yönələn qəlb istəyirik.
Allahım, bizə Rəhmətini çəkən şeyləri, məğfirətinə vəsilə olan əməlləri, hər cür
günahdan uzaq olmağı, hər cür yaxşılıqları etməyi nəsib eylə! Bizi Cənnəti
qazanıb Cəhənnəmdən qurtulan bəndələrindən eylə!
Allahım! Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmmədə və cəmi nəbi və rəsullara,
Onun pak əhli-beytinə və əshabına salət eylə.
Bütün həmdlər, təriflər aləmlərin Rəbbi Allahadır.

***
"Kimə dua qapısı açılmışsa, ona rəhmət qapıları da açılmışdır. Bəndənin
Allahdan istədiyi (dünyəvi nemətlər arasında) Allahın ən çox sevdiyi şey
afiyətdir. Dua başa gələn və ya gələ biləcək hər cür (müsibətin)
sovuşmasında faydalıdır. Allahın qəzasını yalnız dua dəf edər. Demək, dua
etmək biz bəndələr üçün vacibdir. " (Tirmizi, Dəavat, 112)
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)(Qulubud-dariadan (Dərdli sinələr) seçmə dualar
Həzrət Əbu Bəkrin (r.a.) duası
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ٍ
اللّٰ ُهمَ ِّإنَك ْابتدأْت الْخ ْلق ِّم ْن غ ْي َِّر حاجة بِّك ِّإل ْي ِّه ْم ،ثُمَ جع ْلتَ ُه ْم ف ِّريت ْي ِّن ف ِّريتا ً
اجع ْل ِّني لِّلنَ ِّعي ِّم وال ت ْجع ْل ِّني لِّلسَ ِّعي َِّرَ.اللّٰ ُهمَ ِّإنَك خَل ْتت
لِّلنَ ِّعي ِّم وف ِّريتا ً لِّلسَ ِّعي ِّر ،ف ْ
الْخ ْلق فِّرقا ً وميَ ْزت ُه ْم ق ْبل أ ْن ت ْخلُت ُه ْم فجع ْلت ِّم ْن ُه ْم ش ِّتًَيا وس ِّع ًَ
يدا وغ ِّويا ً
يدا ،فال تُ ْش ِّت ِّني بِّمع ِّ
ب ُك َل ُ ن ْف ٍ
س ق ْبل
اص َِّي ِّإل ْيكََ.اللّٰ ُهمَ ِّإنَك ت ْعل ُم ما ت ْك ِّس َُ
ور ِّش ًَ
ِّ ِّ
ِّ
اجع ْل ِّني ِّممَ ْن ت ْست َْع ِّملُه ُ بِّطاع ِّتكََ.
أ ْن ت ْخَلُتها ،فال محيص لها ممَا عل ْمت ،ف ْ
اجع ْل م ِّشيئتك أ ْن أشاء ما َيُت ِّربُ ِّني ِّإل ْيك
اللّٰ ُهمَ ِّإنَ أحدا ً ال يشاءُ حتَى تشاء ،ف ْ
ِّ
ِّ
اجع ْل
اللّٰ ُهمَ ِّإنَك قدَ ْرت حركَات الْ ِّميعاد ،فال يتحرَ ُك ش ْيءٌ ِّإالَ كما قدَ ْرت ،ف ْ
حركَاتِّي فِّي ت ْتواكََ .اللّٰهمَ ِّإنَك خل ْتت الْخير والشَرَ ،وجع ْلت لِّ ُك ِّل و ِّ
اح ٍد
ُ
ْ
ِّ
ِّ
اجع ْل ِّني ِّم ْن خََْي ِّر الْ ِّت ْسم ْي َِّنَ.اللّٰ ُهمَ ِّإنَك خل ْتت الْجنَة
م ْن ُهما عامال ً ي ْعمل ُ بِّ ِّه ،ف ْ
اح ٍد ِّمنهما أ ْهالً ،فاجع ْل ِّني ِّمن َسكَ ِّ
والنَار ،وجع ْلت لِّ ُك ِّل و ِّ
ان جنَ ِّتكََ.اللّٰ ُهمَ
ْ
ُْ
ْ ُ
اشرح ص ْد ِّري ل ِّ ْ ِّْليم ِّ
ِّ
ان
ِّإنَك ِّإ ْن أر ْدت بِّت ْو ٍَم الضَالل وضيَ ْتتَ بِّه ُص ُدور ُه ْم ،ف ْ ْ
وزَيِّ ْنه ُ فِّي ق ْل ِّبيَ.اللّٰ ُهمَ ِّإنَك دبَ ْرت ْاْلُ ُمور ،فجع ْلت م ِّصيرها ِّإل ْيك ،فأ ْح ِّي ِّني ب ْعد
الْم ْو ِّت حياةً ط ِّيب ًة وق ِّر ْبَِّني ِّإل ْيك ُزلْفىَ.اللّٰ ُهمَ م ْن أ ْصب وأَ ْمسى ثِّتَُتهُ ورج ُاؤ ُه
غيرك ،ف ِّإنَك ثِّت ِّتي ورَجائِّي ،وال حول وال قُوَة ِّإالَ بِّ ِّ
اّٰلل الْعلِّ ِّي الْع ِِّي َِّم.
ّٰ
ْ
ْ

Allahım! Sən ehtiyacın olmaya-olmaya insanları yaratdın. Kimi saleh
əməllər işləyib cənnətlik oldu, kimisi də günah işləməkdən əl çəkməyib
Cəhənnəmə yuvarlandı. Ey Rəbbim, nə olar, bu aciz bəndəni Cəhənnəm
əzabından hifz eylə və Cənnətə layiq qullarından et! Allahım! İnsan
övladını var edən Sən, yaratmadan əvvəl kimin yaxşı işlər görüb səid,
kimin də pis yollara düşüb şaki (üsyankar) olacağını bilən də yalnız
Sənsən. Ey Rəbbim, qapına gəldim, bu əfvinə möhtac bəndəni bilərək ya da
bilməyərək işlədiyi günahlar üzündən şakilərdən eyləmə! Allahım, hər
kəsin dünyada necə əməllər işləyəcəyini onları yaratmazdan əvvəl əzəli
elminlə bilir və görürdün. Ey Rəbbim, inayətini bizdən əsirgəmə. Bu aciz
bəndəni daima təqva dairəsi içində, Sənin dininə xidmət edənlərdən eylə!
Allahım, Sən bir şeyi diləmədən kimsə onu istəyə bilməz. Allahım, daima
Sənə yaxınlaşdıran əməllər işləməyimi murad et!
Sonsuz Qüdrət sahibi Allahım! Bütün varlığın hərəkətini tənzim edən
yalnız Sənsən. Sənin muradın olmasa, heç bir şey hərəkət edə bilməz.
Allahım, bütün hal və hərəkətimi razılığın istiqamətində və təqva
dairəsində eylə. Allahım, xeyiri yaradan da Sən, şəri yaradan da Sənsən.
Sənin bəzi bəndələrin xeyir yolunu, bəziləri də şər yolunu tutdular. Ey
Rəbbim, Sən məni həmişə xeyir yolunda çalışanlardan et! Allahım, Cənnəti
yaradan Sən, Cəhənnəmi yaradan da Sənsən. Bəzilərini Cənnətə layiq
etdin, bəziləri də etdikləri günahları ucbatından Cəhənnəmə yuvarlandılar.
Ey Rəbbim, Sən bu naçar qulunu Cənnət sakinlərindən et! Allahım, Sən
dilərsən, layiq olanları zəlalət çöllərində dolaşdırar və qəlblərinə aramsız
olaraq sıxıntı salarsan. Nə olar, ey Rəbbim, mənim köksümü imana aç ki,
imanın gözəlliklərini könlümdə hiss edim! Allahım! Bütün işləri istədiyin
səmtə yönəldən Sənsən və dönüş də yalnız Sənədir. Aqibətimi xeyirli,
axirət həyatımı gözəl eylə və məni müqərrəb bəndələrinin arasına daxil et,
Ucalardan uca Rəbbim! Qoy, istəyən istədiyi qapını döysün, ancaq mənim
bir tək arxa-dayağım, ümid-güman yerim var, o da Sənsən. Əzəmət taxtının
sultanı, əsl güc və qüvvət sahibi də yenə Sənsən! Amin!
***
Ana və ataya qayğı ömrü uzadar, yalan danışmaq ruzini azaldar, dua
qəzaya qalxan olar. (Buxari, "Məvaqitus-salat", 5; Müslim,"İman", 137; Əbu Davud, "Ədəb", 130)
İnsan, əlini açaraq Allahdan xeyirli bir şey istəyərsə, Uca Allah, bəndəsinin
əlini boş geri çevirməkdən həya edər. ( Tirmizi)
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