
Bismilləhirrahmənirrahim 
*** 

–    Qurani-Kərimdən Dua Ayələri– 

َ ِمَن الَْخاِسِرينََ  َرب ََنا ظَلَْمَنا أَْنُفَسَنا َوِإْن لَْم تَْغفِْر لََنا َوتَْرَحْمَنا لََنُكونَن 
Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, 

ziyana uğrayanlardan olarıq. (Araf, 23) 

َماَواتََِفَاِطرََ (يَا) ْنَيا َواْلََ َواْْلَْرِض أَْنتَََالس َ ُ َِخَرِة تََوف َِني ُمْسلًِماَولِي ِي فِي الد 
الِِحينََََوأَلِْحْقِني  بِالص َ

Ey göyləri və yeri yaradan! Sən dünyada da, axirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim 

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

اِحِمينََ ُ َوأَْنَت أَْرَحُم الر َ ر  ُ ِنَي الض   أَن ِي َمس َ
Mənə bəla üz verdi (Sənə pənah gətirdim). Sən rəhmlilərin rəhmlisisən! (Ənbiya, 83) 

 

َ أَْنَت ُسْبَحانََك ِإن ِي ُكْنُت ِمَن الظ َالِِمينََ أَْن َل ِإلَهََ ِإل   
Ya Rəbb! Sənsən İlah, Səndən başqa yoxdur ilah! Sübhansan, hər cür nöqsandan uzaqsan. Mən 

isə, həqiqətən, zalımlardan olmuşam (əmrinə qarşı çıxaraq özümə zülm eləmişəm) (Ənbiya, 87) 

 

لََنا عَلَى َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمِنينََالَْحْمُد  ِ ال َِذي فَض َ َ لِِل   
Bizi öz mömin bəndələrinin çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun!(Nəml,15) 

 

َ َوأَْن أَْعَملَ  َصالًِحا َرب ِ أَْوِزْعِني أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك ال َِتي أَْنَعْمَت عَلَي َ َوعَلَى َوالَِدي 
الِِحينََ  تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلِني بَِرْحَمِتَك فِي ِعَباِدَك الص َ

Ey Rəbbim! Məni nəfsimə elə hakim elə ki, mənə və valideynlərimə ehsan etdiğin nimətlərə 

şükr edim, Senin razı olacağın saleh əməllər görüm. Və məni öz mərhəmətinə saleh bəndələrinin 

zümrəsinə daxil et! (Nəml,19) 

 َرب ِ َل تََذْرنِي فَْرًدا َوأَْنَت َخْيُر الَْواِرثِينََ
Ey Rəbbim! Məni tək (kimsəsiz, varissiz) buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan! (Bütün 

məxluqat yox olar, ancaq Sən qalarsan!) (Ənbiya, 89) 

 

 



 

–Sərvəri-ənbiya Peyğəmbərimizə (s.a.s.) salavat– 

 

ٰٓىَُمَحم َدٍَََسِي ِدنَاَعَلٰىََصِل ََاَللُّٰهم ََ ٰ َِمنََْبَِهاَيَناتُْنجَََِصالَةًََُمَحم َدٍَََسِي ِدنَاَاٰلَََِوعَل
َِمنََْبَِهاََوتُطَِه ُرنَاَالَْحاَجاتََِيعَََجمََِبَِهاَلََناَىَوتَْقضََِفَاتَِْلَٰاوَََاْلَْهَوالََِيعََِجمَِ

ِي َئاتََِيعََِجمَِ َ َرَجاتََِاَْعلَىَِعْنَدكَََبَِهاََوتَْرفَُعَناَالس  ٰٓاَتَُبلِ غَُناَوَََالد َ َاَقَْصىَبَِه
َيبََُمجََِيَاَاٰمينَََالَْمَماتََِبَْعدَََوَََالَْحَياةََِفِىَالَْخْيَراتََِيعََِجمََِِمنََْالَْغايَاتَِ

عََواتَِ َينََالَْعالَمَََِرِبَ َلِِلََِّٰالَْحْمدََُوَََالد َ
Allahım! Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmmədə və Onun əhli-beytinə əngin səlat və rəhmət 

et. O səlat və rəhmət xatirinə də bizi haradan gələcəyi məlum olmayan qorxulardan və 

afətlərdən qoru, bütün ehtiyaclarımızı aradan qaldır, günahlardan arındır, dərgahında ən yüksək 

dərəcələrə pərvazlandır, dünyada da, axirətdə də xeyirli şeylərin ən son qayəsinə çatdır.  

Ey bütün dua və niyazlara cavab verən Mucib Allah, dualarımızı qəbul buyur! 

Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. 

 

–Peyğəmbərimizin (s.a.s.) dilindən dualar– 

 

كََينَِى دَِلََي عََبَِْلَقََ تَْب َِثََ وِبَلَُقَُالَْ بََل َِقََا مَُيََ م ََهَُلل ََاََ  
Ey qəlblərə hökm edən Allahım, mənim qəlbimi dinin üzrə sabit eylə!(Tirmizi, "Qədər", 7) 

 

ْضُت  ْهُت َوْجِهي ِإلَْيَك،َوفَو َ َ ِإن ِي أَْسلَْمُت نَْفِسي ِإلَْيَك، َوَوج َ  أَْمِري ِإلَْيَك،اَللُّٰهم 

 َوأَلَْجْأُت ظَْهِري ِإلَْيَك َرْغَبةً َوَرْهَبةً ِإلَْيَك، لَ َمْلَجأَ َولَ َمْنَجا ِمْنَك ِإل َ ِإلَْيَك،

آَمْنُت بِِكَتابَِك ال َِذي أَْنَزلَْت َونَِبي َِك ال َِذي أَْرَسْلَت، اَللُّٰهم َ قِِني عََذابََك يَْومَ تَْبَعُث  
 ِعَباَدَك، بِاْسِمَك أَُموُت َوأَْحَيا

Allahım, özümü Sənə təslim edir, üzümü Sənə çevirir və işlərimi Sənə həvalə edirəm. Həm 

qorxaraq, həm də ümid edərək kürəyimi Sənə söykəyirəm. Səndən ancaq Sənə sığınarlar, başqa 

sığınacaq yoxdur. Allahım, endirdiyin Kitaba və göndərdiyin Nəbiyə iman etdim. Allahım, 

qullarını dirildəcəyin o gün məni əzabından qoru. Mən ancaq Sənin adınla ölür, yenə Sənin 

adınla dirilirəm."( Buxari, Dəavat 6-7; Tirmizi, Dəavat 16.) 



– Titrəyən niyazlar və yaxud ərzi-hal – 

َ ِإن َا نَْسأَلَُك بِاْسِمَك ال َِذي ِإَذا نَاَجاَك ِعَباُدَك بِِه قَِبْلَتَها َوِإَذا اْسَتَغاثُوا بِِه أَغَْثَتهَُ ْم  اَلل َُهم 
َةً بِلَِقائَِك، َصابَِرةً عَلَى باََلئَِك، َوأَْعِط ُسْؤلََنا، أَِجْب َدْعَوتََنا،  َواْجَعلْ أَْنُفَسَنا ُمْطَمِئن 

ََراِضَيةً بَِقَضائَِك ، قَانَِعًة بَِعطَائَِك،ُمْشَتاقَةً ِإلَى لَِقائِكََ يَا َراِحَم الُْمْذنِِبيَن، َويَا ُمِقيلَ .
ائِِليَن، َويَا َخْيَر الَْمْسُؤولِيَن، ِإلَْيَك الُْمْشَتَكى َوبَِك عََثَراِت الَْعاثِِريَن، يَا ُمْعِطَي الس ََ

الُْمْسَتَعاُن َوأَْنَت الَْمْولَى َوالُْمْرتََجى، ِاْسَتِجْب لََنا ُدعَاءَنَا، َواْغفِْر لََنا َخطَايَانَا ، َوأَْنَت 
ٍ َوَضر ٍََمْوَلنَا َوُمْرتََجانَا، َوَل تُْشِمْت بَِنا أَْعَداءَنَا،َواْحفََ َْظَنا ِمْن ُكل ِ َشر  َ ِإن َا نَْسأَلَُك . اَلل ُهم 

َماِن َوالُْقْرآِن َولَِجِميِع لََنا َوإِلْخَوانَِنا َوأََخَواتَِنا َوأَْصِدقَائَِنا َوَصَدائِِقَنا وََ أَِحب َائَِنا فِي ِخْدَمِة اإْلِ
َهكََ ُ َتَك َوِرَضاَك َوتََوج  ـَ َوَمَحب َـَتـَك  َونََفَحاتَِك َواُْنَسَك َوقُْربَكََ الُْمْؤِمِنيَن َعْفَوَك َوعَافِي

َ.َوَمِعي َـَتَك َوِحْفظََك َوِحْرَزَك َوِكالَئَـَتَك َونُْصَرتََك َوِوقَايََتَك َوِحَمايََتَك َوِعَنايََتكََ
 

Allahım! Müstəsna bəndələrin sirr kimi saxlayıb Sənə yönələrkən... əli hər şeydən üzülən 

insanların hayqıraraq yönəldikləri İsmi-Azam hörmətinə bizim də niyazımızı qəbul et! Acizlik 

və ehtiyac içində döyünən ürəyimizə vüslətinlə su səp, bizə yaxınlığınla rahatlıq gətir. Bizi 

nəzdindən gələn sıxıntı və çətinlik dolu  sınaqlara səbirli, haqqımızda verdiyin hökmlərə razı, 

lütf etdiyin nemətlərə qane olub şükür edən və Sənə qovuşmaq həsrəti ilə alışıb yanan 

bəndələrindən eylə. 

Ey günahkarlardan belə mərhəmət və şəfqətini əsirgəməyən, büdrəyənlərin bir daha ayağa 

qalxıb dərgahına doğru ilərləməsinə fürsət verən, səmimi olaraq istəməyənlərin belə arzu və 

istəklərini yerinə yetirən Rəbbimiz...  

Ey əl açılanların ən xeyirlisi, ən mərhəmətlisi... şikayətlər ancaq Sənin adil hökmünlə həllini 

tapır... ancaq Sənə ərz olunmuş diləklər tam yerinə çatır... hər şeyin sahibi Sənsən. Əl açıb Sənə 

dua edirik, ümidlə Sənin qapına üz tuturuq, Sənsən həqiqi dost, Sənsən ümidləri puç etməyən. 

Bizim dostumuz da Sənsən, min bir ümidlə döydüyümüz rəhmət qapısının sahibi də! 

Dualarımızı qəbul et, xətalarımızı bağışla! İman əhlinə düşmən kəsilənlərin bizi ələ salmasına 

imkan vermə, onları bizə güldürmə. Səndən mədəd uman bu biçarə qullarını hər cür şər və 

zərərdən hifz eylə! 

Allahım, əllərimizi qaldırıb, gözlərimizi mərhəmətinə dikib yalvarırıq: Nə olar bizi, iman və 

Quran yolunda xidmət edən qardaş və bacılarımızı, dostlarımızı, bizi sevənləri və bütün 

inananları əfv et, hamımızın günahlarını bağışla, əmin-amanlıq bəxş et! Bizdən razı ol, nəvaziş 

göstər, rəhmət əsintilərini, yaxınlığını, sevgini əsirgəmə. Bizləri bildiyimiz və bilmədiyimiz hər 

cür təhlükədən hifz eylə, qoru. Nüsrət və yardımını, himayəni və inayətini üstümüzdən əskik 

eyləmə. 



"Qulubud-dariadan" seçmə dualar 

*** 

Həzrət Əlinin (kərrəməllahu vəchəhu) Fərəc Duası 

ََكََيَْلََعََََلَ ِإَ تَْلََط ََعََتََ دَْقََ ومَِمَُهَُالَْ وفَُكَُعَُوََ، كََْيَدََ لََل ََِإَ تَْابََخََ دَْقََ الَِمََاْلََ وحَُمَُطَُ، ىهَِإلََ
وٍد صَُقَْمََ مََرََكَْأََ يَا اجََتََلَْمَُالَْ كََيَْلََِإَوََ أَُجََلَْمََالَْ تََْنَأََفَََكيَْلََ إَِل ََِإَ تَْل ََضََ دَْقََ وسَِالن ُفَُ بَُاهَِذََمََوََ
نَُالَالَِمََحَْأََبَِ تََيَْتََأََ، ىسَِفَْنََبَِ كََيَْلََُت إَِْبَرََهََ، ولٍَؤَُسَْمََ دََوََجَْأََوََ ُ ي رَِهَْظََ نَْا عََهََلَْمَِحَْافََ ،وِبَذ 
ََأََي بَِتَِفََرَِعَْمََ بَِل ََِإَ كََيَْلََا إَِعًَافَِشََ دَُجَِ أََلََ ينََادَِالهََ أََجََلَْا مََيََ  هَِيَْلََِإَ دََصََقََ نَْمََ مَُرََكَْأََ كََن 

ُونََطََضَْالم َُ َونََبَُاغَِالر ََ هَِيَْدََا لََمََ لََمََأََوََ، ر  .ََ ُسَن لَْاْلََ قََطََْنَأََوََ ،هَِتَِفََرَِعَْمََبَِ ونَِيَُعَُالَْ قََتََفََ نَْمََ يا
َ بَِتََا امَْمََ لََعََجََوََ ، هَِدَِمَْحََبَِ َِ لَْعََجَْ تََلََ ، هَِق َِحََ ةَِيََدَِأَْتََاءً لَِفََكَِ هَِادَِبََي عَِلََعََ هَِن  ي بَِلَْي قََلََِإَ ومَِمَُهَُْلَل

.ينََمَِاحَِالر ََ مََحََرَْا أٍََر يََيَْخََي بَِلَِ مَْتَِاخَْوََ ، ياًلَلَِي دََلَِمََي عََلََعََ لَِاطَِبََلَْ لَِلََوََ، ياًلَبَِسََ
Rəhman və Rəhim Allahın adıyla. 

 Ey Rəbb! Sənin qarşılıq vermədiyin bütün arzu və xəyallar boştur, dəyərsizdir. Sənin 

nəticəsini vermədiyin cəhdlər də elə hey boşa çıxar. Yolçusunu Sənə qovuşdurmayan 

yollar zəlalətdən başqa bir şey deyildir və o yollara bir dəfə düşən – Sənin inayən 

olmazsa – çıxış yolu tapmaz. Həqiqi qurtuluş yerimiz Sənin dərgahındır. Ancaq Sənin 

uca dərgahına sığınırıq.  

Ey qayə seçilənlərin ən kərimi və qapısında əl açılanların ən comərdi olan Allahım! 

Uca dərgahına pənah gətirirəm. Belimi bükən günah yükü ilə hüzuruna gəlmişəm." 

"Aman, aman”,– deyərək, bu qalaq-qalaq günahların xəcalətindən məni qurtarmanı 

istəyirəm. 

Rəhmət və şəfqəti, doğru yolda addımlayanların sığınacağı olan Uca Rəbbim! Sən, 

çarəsiz və möhtac halda qapıya gələnlərə ən kərim davranansan; Sənin kərəmindən 

üstün kərəm yoxdur. Sənin sadiq qulların başqalarının qapısına üz tutmaz, yalnız Sənin 

ucalardan uca qatındakı misilsiz ərməğanlarını arzularlar. Mən də bu düşüncələri 

şəfaətçi edərək hüzuruna gəldim. Əl açıb, bel büküb yalvarıram: 

– Ey bəndələrinin gözlərinə mərifət baxçalarını göstərən və dillərini həmd ilə coşduran

mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi Allahım! İzin vermə ki, kədər və qüssə oxları qəlbimi 

yaralasın. Arzularıma çatmağa çalışarkən batil yollara düşməkdən məni qoru və bütün 

işlərimi də, ömrümü də gözəl nəticələndir! Amin!  

 Şühədayi-Uhud*


