
 

HACƏT DUASI 

 

ِه ُبْكَرًة ُه اَْكَبُر َكبِيًرا َوالَْحْمُد لِلَِّه َكثِيًرا َفُسْبَحاَن اللَّ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ اَللَّ 
ٍد وَ .  الَْعَلِمينَ  ِه َرب  لَّ اَلَْحْمُد لِ  .َواَِصيًلا َنا ُمَحمَّ َلاُم َعَلى َسي ِدنَا َو نَبِي  َلاُة َوالسَّ الصَّ

َلا اِلََه اِلَّا اَنَْت .هِ ُحُزنِي اِلَى اللَّ اِنََّما اَْشُكو َبث ي وَ  . َصْحبِِه اَْجَمِعينَ َعَلى اَلِِه وَ وَ 
نَِي الض  . ُسْبَحانََك اِن ي كُْنُت ِمَن الظَّالِِمينَ  َلا .َواَنَْت اَْرَحُم الرَّاِحِمينَ  ر  َرب  اِن ي َمسَّ

اَلَْحْمُد لِلَِّه َرب  .ُسْبَحاَن اللَِّه َرب  الَْعْرِش الَْعِظيمِ .الَْكِريُم إِلََه إِلَّا اللَُّه الَْحلِيُم 
أَْسأَلَُك ُموِجَباِت َرْحَمتَِك َوَعَزائَِم َمْغِفَرتَِك َوالِْعْصَمَة ِمْن كُل  َذْنٍب .الَْعالَِمينَ 

َلاَمَة ِمْن كُل  إِْثٍم َلا تَ  ا إِلَّا َدْع لِي َذنًْبا إِلَّ َوالَْغنِيَمَة ِمْن ُكل  بِرٍّ َوالسَّ ا َغَفْرَتُه َوَلا َهمًّ
ْجَتُه َوَلا َحاَجًة ِهَي لََك رًِضا إِلَّا َقَضْيَتَها َيا أَْرَحَم الرَّاِحِمينَ  ُهمَّ أَنَْت َتْحُكُم اَللَّ .َفرَّ

َّ اللَُّه الَْعلِي   َ إِلَه إِلا َّ اللَُّه الَْعِظيمُ  َبْيَن ِعَباِدَك فِيَما َكانُوا فِيِه َيْخَتلُِفوَن لا َ إِلَه إِلا لا
ـْبِع َوَرب  الَْعـْرِش الَْعِظيِم اَلَْحْمُد لِلَِّه َرب   ـمَواِت السَّ الَْحلِيُم الَْكِريُم سـُْبَحاَن َرب  السَّ

يَن إِذَ اَللَّ .الَْعالَِمينَ  اَن ا َدَعْوَك َرْحمَ ُهمَّ َكاِشـَف الَْغم  ُمَفر َج الَْهم  ُمِجيَب َدْعَوِة الُْمْضَطر 
 َ نَْيا َواْلا  ِذِه بَِقَضائَِها َونََجاِحَها َرْحَمةً ِخَرِة َوَرِحيَمُهَما َفاْرَحْمنِي فِي َحاَجتِي هَ الد 

ٍد اَللَّ .َمْن ِسَواكَ  تُْغنِينِي بَِها َعْن َرْحَمةٍ  ُه إِلَْيَك بَِنبِّيـَِك ُمَحمَّ ُهمَّ إِن ي أَْسأَلَُك َوأََتَوجَّ
ُه بَِك إِلَى َرب ي فِي َحاَجتِي َهِذِه لُِتْقَضى لِي، نَبِي  الرَّ  ُد إِن ي أََتَوجَّ ْحَمِة، َيا ُمَحمَّ

اَللَُّهمَّ أَْصلِْح أَْحَوالََنا َوأَْحَواَل َجِميِع الُْمْسلِِميَن َلا ِسيََّما ُمْسلِِمي .ُهمَّ َفَشّفـِْعُه فِيَّ اَللَّ 
َبائَِنا َوأَْحَبابَِناتُْرِكَيا وأَْحَواَل إِْخَوانَِنا َوأَ  اَللَُّهمَّ . َخَواتَِنا َوأَْصِدَقائَِنا َوَصَدائِِقَنا َوأَح 

ُهْم،  َنا َوَحَواسَّ أَْصلِْح ُعُقولََنا َوُعُقولَُهْم،َوأَْفَكَرنَا َوأَْفَكَرُهْم، َونِيَّاتَِنا َونِيَّاتِِهْم، َوَحَواسَّ
ْر قُلُوَبَنا.ْفَتْح قُلُوَبَنااَللَُّهمَّ إِ . َوأَْفَعالََنا َوأَْفَعالَُهمْ  اَللَُّهمَّ .اَللَُّهمَّ إِْشَرْح ُصُدوَرنَا. اَللَُّهمَّ نَو 

ْر اُُموَرنَا.اُْسُتْر ُعُيوَبَنا  ْر قُلُوَبَنا.اَللَُّهمَّ َبي ْض ُوُجوَهَنا. اَللَُّهمَّ َيس  ْر . اَللَُّهمَّ َطه  اَللَُّهمَّ نَو 



ْل ُمَراَدنَا َوَمْقُصوَدنَا. اَللَُّهمَّ اِْحَفْظ قُلُوَبَنا.ْغِفْر ُذنُوَبَنااَللَُّهمَّ اِ .قُُبوَرنَا ُهمَّ َاللَّ .اَللَُّهمَّ َحص 
يَّ اْلاَلَْطافِ  ا نََخافُ  َيا َخف  َنا ِممَّ ْء لََنا ِمْن اَْمِرنَا .نَج  َربََّنا اَتَِنا ِمْن لَُدنَْك َرْحَمًة َوَهي 
َة ُمَحَمٍد َصلَّى اللَّ .ْن أَْمِرنَا َفَرًجا َو َمْخَرًجاَرَشًدا، اِْجَعْل لََنا مِ  ُه اَللَُّهمَّ اِْجَمْع َشْمَلَنا اُمَّ

َعَلْيِه َو َسلَّْم َلا ِسيََّما َشْمَل إِْخَوانِي َوأََخَواتِي َوأَْصِدَقائِي َوأَْحَبابِي َوأَِحبَّائِي ِفى كُل  
اَللَُّهمَّ اِْجَمْع َشْمَلَنا َواَل ْف َبْيَنَنا، َواَي ْدنَا بُِروٍح . َحَياةِ أَنَْحاِء الَْعالَِم َو فِى كُل  نََواِح الْ 

ٍد  ْل َوَسل ْم َعَلى َسي َدنَا ُمَحمَّ ِمْن ِعْنِدَك اَللَُّهمَّ َوف ْقَنا إِلَى َما تُِحب  َو َتْرَضى َو َحص 
      َوَعَلى اَلِِه َوَصْحبِِه اَْجَمِعينَ 

 

Allahdır böyük, yoxdur Ondan başqa böyük. Bütün həmd və sənalar Onun 

haqqıdır. Səhər-axşam zikr edilməyə layiq olan da Odur. Aləmlərin Rəbbi olan 

Uca Allaha sonsuz şükür, Kainatın İftixarı Peyğəmbərimizə (s.ə.s), Onun ailə 

və əshabına sonsuz salət və salam olsun. Rəbbim, hüzn və kədərimi yalnız 

Sənə ərz edirəm. Ey Rəbbim! Yeganə ilah Sənsən. Səndən başqa həqiqi Məbud 

yoxdur. Sübhansan, bütün nöqsanlardan uzaqsan, ucasan. Mən özümə zülm 

etdim. Allahım, Səndən mərhəmət diləyirəm. Ey Rəbbim! Müsibətə düçar 

oldum. Mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi Sənsən! Həlim və Kərim Allahdan  

başqa ilah yoxdur. Ərşi-əzəmin Rəbbi Allah hər cür nöqsan və qüsurdan 

pakdır, uzaqdır. Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Allahım, Səndən 

mərhəmətinə aparan əməlləri, mütləq gerçəkləşən əfvini, hər cür yaxşı əməlləri 

işləməyi, hər cür günahdan da uzaq qalmağı diləyirəm. Mənim bütün 

günahlarımı bağışla, kədərimə sevinc, ehtiyaclarıma dərman ol, ey Rəhman və  

Rəhim Allah! 

Allahım, Sən bəndələrinin mübahisəli məsələlərində hökm verirsən. Uca və 

böyük, Həlim və Kərim Allahdan başqa yoxdur ilah. Yeddi qat səmanın və 

əzəmətli Ərşin Rəbbi Allah bütün qüsur və nöqsanlardan pak və təmizdir. 

Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Kədəri sevincə çevirən, dərdə dəva 

olan, çarəsizlərin duasını cavabsız qoymayan, ey dünya və axirətin Rəhman və 

Rəhimi Allahım, mərhəmət edib bu ehtiyacımı aradan qaldır ki, başqalarının 

mərhəmətinə möhtac olmayım! 

Allahım Səndən diləyir, Rəhmət Peyğəmbəri elçin Həzrət Məhəmmədi vəsilə 

edərək qapına  üz   tuturam. Ya Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam), bu 

ehtiyacım üçün Səni vəsilə edərək Rəbbimə yönəlirəm. Allahım, Rəsulunu 

mənə şəfaətçi eylə! Allahım, dərgahında uca olan dinini dünyanın hər tərəfində 

və gündəlik həyatın  hər sahəsində bir daha ucalt, haqq-həqiqəti bütün 



könüllərə həkk et. Bizim və bütün bəndələrinin qəlbini imana, İslama, ehsan 

duyğusuna, Qurana və Haqqa xidmətə aç, bizi bu  yolun xadimlərindən eylə,  

səma  və yer əhlinə  bizi  sevdir. Bizi  ixlasa  gedən  yolda addımlayan və 

ixlasa çatdırdığın, hər an təqva ilə, hətta ondan da üstün olan  vəra hissi ilə 

hərəkət edən, zöhdü həyat tərzinə çevirən, uca nəzdində Sənə yaxın olan, bütün 

icraatına razı  olan  və  Sənin  razı  qaldığın, daxili aləmi saf və duru olan, Səni 

sevən və Sənin də sevdiyin, məmnun olduğun; həm Sənə, həm də 

yaratdıqlarına qarşı təvazökar  davranan bəndələrindən eylə!  

Allahım, Ümməti-Muhəmmədin (sallallahu əleyhi və səlləm), xüsusilə də 

yaşadığımız coğrafiyada və dünyanın dörd  bir  yanında  iman,  İslam və Quran 

yolunda çalışıb-çabalayan qardaş və bacılarımızın, dostlarımızın və sevdiyimiz 

kimsələrin  birliyini  və  nizamını  hifz et! Allahım! Bizə bu yolda eşq və şövq 

nəsib eylə! 

Ey Rəbbimiz! Bizim qəlbimizi, inananların və bütün insanların qəlblərini 

imana, İslama, Qurana, ehsan duyğusuna və Rəsulullah vasitəsilə göndərdiyin 

bütün həqiqətlərə aç! Uca Dərgahından lütflər ehsan edib könüllərimizi 

nurlandır, sinələrimizi genişləndir. Ey bütün qüsur və xətaları örtən! 

İşlədiyimiz bütün xəta, qüsur və günahlarımızın üstünü ört. 

Ey Rəbbimiz! Acizliyimizi və gücsüzlüyümüzü şəfaətçi edərək Uca Dərgahına 

sığınırıq. Nə olar bizə mərhəmət elə və işlərimizi asanlaşdır. Dostlarına necə 

davranırsansa, bizimlə də elə rəftar eylə. Alnımızı açıq, üzümüzü ağ eylə! 

Qəlblərimizi bütün kirlərdən arındır, kök salmış hər növ  xəstəlikdən təmizlə. 

Könüllərimizi Cənnət bağçaları kimi təravətli və nurlu elə. Bilərək və ya 

bilməyərək işlədiyimiz bütün xətalarımızı bağışla, günahlarımızı məğfirət eylə. 

Həmin günahları bir daha işləməklə qəlbimizin kirlənməsinə imkan vermə! 

Səndən xeyir və yaxşılıq istiqamətindəki bütün arzu və diləklərimizin 

gerçəkləşməyini istəyirik. Ey gözlənilməz lütflərin Sahibi! Bizi qorxduğumuz 

şeylərdən əmin eylə!Ey Rəbbimiz! Bizə dərgahından rəhmət bəxş eylə! 

İnandığımız yolda bizə doğruluq və müvəffəqiyyət əta eylə! Biz aciz qullarına 

fərəc və məxrəc nəsib et! Ey hər şeyin yeganə Maliki, Sahibi olan Rəbbimiz! 

Biz Ümməti-Muhammədə birlik ver. Fikirdə, ruhda və işlərimizdəki 

dağınıqlığı Sənə ərz edir və Sənin bizi bu vəziyyətdən çıxaracaq yeganə güc 

sahibi olduğuna inanırıq. Bizi bu vəziyyətdən qurtar, Allahım! Xüsusilə də, 

ömrünü dünyanın hər tərəfində və həyatın  hər sahəsində insanlarla Sənin 

arandakı maneələri aradan qaldırmağa həsr edən, Sənin razılığından savayı heç 

bir şey düşünməyən qardaş-bacılarımızın birliyini təsis et! Yaralarına mərhəm 

ol! Onların yar və yardımçıları ol! Onları bəd nəzərlərdən və pis niyyətli 

insanların şərindən hifz eylə!Ey hər şeyə gücü çatan Qadir Rəbbimiz! Bizi 

pərakəndəlikdən qurtararaq vəhdət təcəlliləri ilə  birliyimizi təmin edən yeganə 

güc sahibi Sənsən! Qəlblərimizi haldan-hala salmağa da qadir olan Sənsən! Nə 

olar, bizim könüllərimizi birləşdir. Bilirik ki, dünyada hər şeyi sərf etsək belə, 



iki könlü barışdırmağa gücümüz çatmaz. İnsanı yoxdan var edən Sənsən! 

Könüllərimizi elə hala gətir ki, bir-birimizə düşmən kəsilməyək, bir-birimizə 

hayan olaq, qüsurlarımızı araşdırmayaq. Ey Kərim Rəbbimiz! Bizi dərgahından 

bir güclə qüvvətləndir.Ey bəndələrinin dualarına cavab verən Mucib Rəbbimiz! 

Bizi sevdiyin və razı olduğun gözəl əməllər işləməyə müvəffəq eylə! O 

əməlləri bizə sevdir və insanlara anladıb çatdırmağa nail eylə!Niyazımızın 

sonunda dualarımızın qəbul edilməsinə ən böyük vəsilə olan Könüllər Sultanı 

Peyğəmbərimizə, Onun ailəsinə və əshabına salat-salam eylə!Amin 

 

 
Təfriciyyə Duası

اتَ  ًمااَسلَ  َسل مْ وَ  َكاِمَلةً  َصلاَةً  َصل   اَللُّٰهمَّ  دٍ  َسي ِدنَا َعلٰى امًّ  َتْنَحل   ىالَّذِ  ُمَحمَّ
   ائُِب الرَّغَ  بِهِ  تَُنالُ وَ  الَْحَوايِجُ  بِهِ  تُْقٰضىوَ  الُْكَرُب  بِهِ  َتْنَفِرجُ  وَ  الُْعَقدُ  بِهِ 
ٰ وَ  يمِ الَْكرِ  بَِوْجِههِ  الَْغَمامُ  ُيْسَتْسَقىوَ  مِ الَْخَواتِ  ُحْسنُ وَ   ىفِ  َصْحبِهِ وَ  اٰلِهِ  ىَعل

 لَكَ  َمْعلُومٍ  كُل   بَِعَددِ  نََفسٍ وَ  لَْمَحةٍ  كُل  

Allahım, adı ilə bütün düyünlərin açıldığı, sıxıntıların dağıldığı, ehtiyacların 

qarşılandığı, istəklərin, gözəl nəticələrin əldə edildiyi və mübarək üzü 

hörmətinə buludlardan yağmurun yağdığı Peyğəmbərimiz Məhəmmədə (s.ə.s.), 

onun əhli-beyti və səhabələrinə hər göz açıb-yumduqda, hər nəfəs alıb-

verdikdə Sənə məlum olan varlıqların sayı qədər səlat və salam olsun. 


