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Bismilləhirrahmənirrahim 
***  

–    Quranı-Kərimdən Dua Ayələri– 

َكَما َحَمْلَتهُ عَلَى ال َِذيَن  عَلَْيَنا ِإْصًرا َرب ََنا َوالَ تَْحِملْْ.نَانَِسيَنا أَْو أَْخطَاْْ َرب ََنا الَ تَُؤاِخْذنَا ِإنْْ
ْلَنا َما الََْرب ََنا َوالَ .قَْبِلَنا ِمنْْ نَا َت َمْوالَْأَنْْ،َواْرَحْمَنا ،َواْغفِْر لََنا ،َواْعُف عَن َا.طَاقََة لََنا بِهِْ تَُحم ِ
ُْصْرنَا عَلَى الَْقْوِم الَْكافِِريَن فَانْْ

Ey Rəbbimiz, (bəzi əmrlərini) unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! Ey 
Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, bizi ağır yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz 
çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıtdırma! Bizi əfv edib bağışla, bizə rəhm et! Sən bizim 
ixtiyar sahibimizsən (mövlamızsan). Kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et ! 
(Bəqərə, 286) 

 

ْلَنا َوِإلَْيَك أَنَْبَنا َوِإلَْيَك الَْمِصيرُْرَْ َ فِْتَنةً لِل َِذيَن َكَفُروا َواْغفِْر  َرب ََنا اَل تَْجَعْلَنا.ب ََنا عَلَْيَك تََوك 
ْلََنا َرب ََنا ِإن ََك أَْنَت الَْعِزيُز الَْحِكيُم 

Ey Rəbbimiz! Biz ancaq Sənə təvəkkül etdik, tövbə edib ancaq Sənə döndük. Axır dönüş 
də ancaq Sənin hüzurunadır. Ey Rəbbimiz! Bizi kafirlər üçün sınaq vasitəsi etmə! (Bizi 
kafirlərin əli ilə sınağa çəkmə, onları bizim üstümüzdə hakim etmə!) Bizi bağışla. Ey 
Rəbbimiz! Həqiqətən, Sən yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibisən!(Mümtəhinə, 4-5) 

َ ِمَن الَْخاِسِرينَْ  َ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) 

اِحِمينَْ ُ َوأَْنَت أَْرَحُم الر َ ر  ُ ِنَي الض  َ ْأَن ِي َمس 
n!əhmlisisərin rəhmlilərn ətirdim). Sənah gəp ənəla üz verdi (Səb ənəM b!bəYa R 

83)  (Ənbiya, 
ِْإن ََك عَلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر  .أَْتِمْم لََنا نُوَرنَا َواْغفِْر لََنا َرب ََنا

 ər şeyən hən, Sətəqiqəbizi bağışla. H əv əkamal el-bbimiz! Bizim nurumuzu tamaməEy R
, 8)hriməT(n! əqadirs 

ا يَِصُفوَن  ِة َعم َ َ ِ َرب ِ الَْعالَِميَن .َْوَسََلمٌ عَلَى الُْمْرَسلِيَن .ُسْبَحاَن َرب َِك َرب ِ الِْعز  َ  َوالَْحْمُد لِِل 
Rəbbin – yenilməz qüvvət sahibidir (mülkündə hər şeyə qalibdir) və (müşriklərin) Ona aid etdikləri 
sifətlərdən tamamilə uzaqdır! Peyğəmbərlərə salam olsun!  Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha 
məxsusdur! (Saffat, 180-182) 
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Dua bəla və müsibəti insanın başına gəlmədən əvvəl də, gələndən sonra da sovuşdurar. 
(Buxari, Ənbiya, 10; Müslim, Zikr, 54, 55)  

*** 

  –Dəlailun-Nurdan  Peyğəmbərimizə (s.ə.s.) Salavatْ–ْ

ٍد نَْبَراِس ااْلَْنِبَيَٓاءِْ َ ِر يَا نُوَر ااْلَْنَواِر يَا لَِطيُف يَا َست َاُر نَْسَئلَُك اَْن تَُصلِ َى َعلٰى َسِي ِدنَا ُمَحم   َونَِي 
َٓاِء الَْخافَِقْيِن َواَْن  ََقلَْيِن َوِضَي َٓاِء َويُوِح الث  َٓاِء َوِزبَْرقَاِن ااْلَْصِفَي َٓا ِالٰى فَلَِك ااْلَْولَِي تَْرفََع ُوُجوَدنَ

َ َصل ِي عَلٰى َمْن اُْنِزلَ َعلَْيِه الُْفْرقَاُن  .الِْعْرفَاِن َواَْن تَُثِب َت ُشُهوَدنَا فِى َمَقاِم ااِْلْحَسانِْ اَلل َُهم 
ِحيِم َصاِحِب الِْمْعَراِج َوَما زَْ ْحٰمِن الر َ اَغ الَْبَصُر َسِي ِدنَا الَْحِكيُم ِمَن الَْعْرِش الَْعِظيِم ِمَن الر َ

ٍد اَلُْف اَلِْف َصَلٍَة َواَلُْف اَلِْف َسَلٍَم عَلَْيَك يَا َرُسولَ الِلْٰ َ ُْمَحم  ِ َرِب  . اِٰميَن َوالَْحْمُد لِِلٰ
ْ.الَْعالَِمينَْ

 

Ey nurların nuru! Ey varlıqları incə və lətif gözəlliklərlə yaradıb onlara nemətlərini 

lütf edən və elmi ilə hər şeyin incəliklərinə nüfuz edən Lətif! Ey nöqsan və qüsurları 

örtən və çirkinlikləri pərdələr altında saxlayan Səttar! Uca dərgahından  

peyğəmbərlərin qəndili, övliyanın nuru, əsfiyanın ayı, cin və insanların günəşi, şərqlə 

qərbin ziyası Peyğəmbərimiz Muhəmmədə səlat eylə. Vücudumuzu ürfan səmasına 

ucalt, əməllərimizi də ehsan məqamında sabit saxla. Rəhman və Rəhimdən, Ərşi-

Əzəmdən Fürqanı-Həkim enən, Meraca yüksələn, qəlbi (meracda) gördüyünü yalan 

saymayan Peyğəmbərimiz Muhəmmədə milyonlarla səlat və salam olsun. 

Əzəldən əbədə qədər hər cür həmd və tərif, şükür və minnətdarlıq  

aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Amin! 

*** 

َ بَاِرْك لََنا فِي َرَجَب َو َشْعَباَن َوبَل ِْغَنا َرَمَضانَْ  اَلل َُهم 
Allahım Rəcəb və Şaban aylarını bizim üçün bərəkətli eylə və bizləri Ramazana qovuşdur. 

(Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, 1/259)  
*** 

ُ الَْعْفَو فَاْعُف َعن َِْْْكِريمٌْ ِان ََك عَُفو ٌْ اَلل َُهم َْ (ان َْعَْ)يتُِحب   
Allahım! Sən əfv edib bağışlayansan, əfv etməyi sevənsən, məni (bizi) də əfv et.(Tirmizi, Dəavat,89) 
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– Sarı simə toxunan niyazlar – 

ُ أَْكَبُر َكِبيًرا ِ َكِثيًرا فَُسْبَحاَن الِٰلِ بُْكَرةً َوأَِصيًَلْ .الَِٰل .َْرِب  الَْعالَِمينَْْلِِلِْْٰاَلَْحْمدُْ.َوالَْحْمُد لِِلٰ
َنا ُمَحم ََْلَمُ عَلَى َسِي ِدناَ ةُ َوالس َََْلَْوالص َْ أَْعِل َكلَِمَة الِٰلِ ْاَللُٰهم َْ.َصْحِبِه أَْجَمِعينَْآلِِه وٍَْد َوعَلَى َونَِبِي 

ْسََلِم فِي ُكِل  أَْنَحاِء الَْعالَِم َوفِي ُكِل  نََواِحي الَْحَياِة، َواْشَرْح ُصُدوَرنَا َْوَكلَِمَة الَْحِقْ  َوِديَن اْْلِ
ْحَساِن َوُصُدوَر ِعَباِدَك فِي ُكِل  أَْنَحاِء الَْعالَِم َوفِي ُكِل   يَماِن َواِْلْسَلَِم َواْْلِ نََواِحي الَْحَياِة ِإلَى اْْلِ

اْْ َوالُْقْرآِن َوِإلَى ِخْدَمِتَنا َماِء  ُود ََْوَضْع لََنا الْْْنَِْواْسَتْخِدْمَنا فِي َهَذا الش َ بَْيَن ِعَباِدَك فِي الس َ
بِيَن لِِصيَن الُْمْخلَصَِْواْجَعْلَنا ِمْن ِعَباِدَك الُْمخْْْْرضَِْوااْلَْ اِهِديَن الُْمَقر َ يَن الُْمت َِقيَن الَْوِرِعيَن الز َ

اِضيَن الَْمْرِضِي يَن الص َْ الُْمَتَواِضِعيَن الَْخاِشِعيَن َوالُْمَتَخلِ ِقيَن ْيَن الُْمِحِب يَن الَْمْحُبوبِينَْافِْالر َ
ٍد ْم َْاَللٰهُْْ.بِأَْخَلَِق الُْقْرآنِْ َة ُمَحم َ َ أُم َ ُ عَلَْيِه َوَسل ََم الَِسي َْاْجَمْع َشْملَنا َما َصل َى الِٰل

عَلَْيَك بِأَْعَدائَِك َوأَْعَدائَِنا َوأَْعَداِء ْاَللُٰهم َْْ.قَائِي َوَصَدائِِقيَوأََخَواتِي َوأَْصدِِْْإْخَوانِيَْشْملَْ
ْحَياِن َونُِشيُر ِإلَْيِهْم فِي بَْعِض ااْلَْ أَْمِكَنِتِهمْْ ِذيَن نَْذُكُر أَْسَماءََْما ال َْا ُكلِ ِهْم أَْجَمِعيَن الَِسي َِْخْدَمِتنَْ

ُص بَْعَضُهْم َونُْ ُم بَْعَضُهمَْْونَُسِم ي بَْعَضُهْم َونَُخِص  ِإْن ُكْنَت تُِريُد ِهَدايََتُهْم َوَسْوقَُهْم  اَللُٰهم َْ.َْعِم 
ْذعَْ ْنَصاِف َواْْلِ ْسِتَقاَمِة َوالَْعَدالَِة َواْْلِ اِن فَاْهِدِهْم َوُسْقُهْم فِي أَقَْرِب أَقَْرِب ِإلَى َسِبيلَِك َوِإلَى اْْلِ

فَأَلِْجْم أَفَْواَهُهْم َواْغلُلْ أَْيِديَُهْم َوأَْرُجلَُهْم َواْشُدْد عَلَْيِهْم َوطْأَتََك ْْلَى طَِريٍق ُمْسَتِقيٍم َوِإال ََْزَماٍن إِْ
ْر أَقَْلََمُهْم َوأَلِْسنَْ تََْوَكِس  َكَتُهْم َوَوْحَدتَُهْم لََتُهْم َوَشوُْْهْم َوطُْغَيانَُهْم َوَضََلَْتُهْم َوأَْسلَِحَتُهْم َوقُو َ

ِ َفاقَُهْم َونُظَُمهَُْوعُد َْ اْهِزْمُهْم َوَزلِْزلُْهْم َوَشِت ْت َشْملَُهْم ْاَللُٰهم َْْ.ْم َواْنِتظَاَمُهمْْتَُهْم َواتِ َحاَدُهْم وات
ْق َجمْْ ٍق وََْوفَِر  قُْهْم ُكل َ ُمَمز َ َْْعُهْم َوَمِز  َملَ َواْنُصْرنَا اْلَْْيَنُهْم َوالَ تَُبلِ ْغُهُم اَسُهْم بَْاْجَعلْ بَا

َوُحْرَمِة اْسِمَك الَْعِظيِم ْأَْسَمائَِك الُْحْسٰنى َوبَِحِقْ ِْصَفاتَِك َوبَِحِقْ َْذاتَِك َو بَِحِقْ ْبَِحِقْ ْعَلَْيِهمْْ



 

4 

ُ عَلَْيِه َوَسل ََْصل َْْالُْمْصطَٰفىَْسِي ِدنَا ُمَحم َدٍَْْوبُِحْرَمِة َوَشَفاعَةِْ ِبِي يَن َوعَلَى ِإْخَوانِِه ِمَن الن َْْمَْى الِٰل
ََْْوَصِل  ْ.ْرَسلِيَن آِمينَْْوالْمُْ ْ.ٍد َوعَلَى آلِِه َوَصْحِبِه أَْجَمِعينَُْهم َ عَلَى َسِي ِدنَا ُمَحم َْللْٰا

Allah böyükdür, hər cür həmd-səna O ucalardan uca Rəbbimizin haqqıdır və səhər-axşam 
təsbeh ilə xatırlanmağa layiq tək Odur. 
Sonsuz həmd və şükür Aləmlərin Rəbbi Uca Allaha məxsusdur. Kainatın fəxri 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.), alinə və əshabına da sonsuz səlat və salam olsun. 
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 
bənədlərindən eylə! O mömin bəndələrdən ki, qəlbindəki xüşu duyğusu, oturuşuna-
duruşuna, hər əməlinə sirayət etmişdir, nazil etdiyin Quranın əmrlərini sevə-sevə yerinə 
yetirməyi, qadağalarından da fərsəx-fərsəx uzaq dayanmağı həyat fəlsəfəsinə çevirmişdir! 
Allahım, Ümməti-Muhəmmədin (sallallahu əleyhi və səlləm), xüsusilə də, dünyanın dörd 
bir yanında iman, İslam və Quran yolunda çalışıb-çapalayan qardaş və bacılarımızın, 
dostlarımızın və sevdiyimiz kimsələrin birliyini və nizamını təmin et! Allahım! Bizə bu 
yolda eşq və şövq nəsib eylə! 
Ey Mərhəməti Sonsuz Uca Rəbbimiz! Yer üzündə sülh cizgisindən, sevgidən, xoşgörüdən, 
insanlıqdan və inandığı kimi yaşamaqdan başqa bir arzusu olmayan bu bəndələrin pislik 
və düşmənçilik etməkdən bezib usanmayan və mənfur əməllərinə çatmaq üçün plan 
dalınca plan quran, fitnə dalınca fitnə çıxaran, haqq və həqiqət düşmənlərindən, 
zalımların əlindən hər cəfanı, hər əzanı gördülər. Biz də naçar, naəlac halda bir daha 
qapına gəldik, dərgahına sığındıq. Sənin rəhmət, şəfqət və mərhəmətini diləyirik. 
Yeganə güc və qüvvət sahibi, Sultanlar Sultanı Rəbbimiz! Zülm dözülməz həddə çatdığı  
üçün bəzən hüzurunda adını, məkanını adbaad çəkdiyimiz, bəzən də ümumi şəkildə dilə 
gətirdiyimiz düşmənlərin başda olmaqla bizə düşmənçilik bəsləyən nə qədər insafsız 
qəddar və zalım varsa, hamısını Sənə həvalə edirik. 
Allahım! Hökmün qarşısında boynumuz hər zaman tükdən incədir. Onların hidayətini 
murad edirsənsə, ən qısa zamanda onları hidayətə çatdır. Yox, muradın bu deyilsə, ey 
Rəbbim, o haqq-hüquq tanımayan, insanlıqdan məhrum olan despot və azğınların ağzına 
yüyən vur .. əllərini, ayaqlarını bağla .. o azğınlar tayfasına gücünün və qüvvətinin 
böyüklüyünü göstər .. qələmi ilə düşmənçilik edənlərin qələmini, dilləri ilə haqqımızı 
tapdalayanların dilini .. zorakılıq etməyə çalışanların cəbhələrini yararsız, istifadəsiz hala 
sal və onların hamısının güc-qüvvətini, azğınlığını, zəlalətini, şər və zülm vasitələrini, 
birlik və bərabərliyini dağıt, yerlə-yeksan et!. 
Uca Rəbbimiz! Sənin günahsız bəndələrinə ədavət bəsləməyi özünə peşə bilən milli-
mənəvi dəyərlərə düşmən olanların bütün təşəbbüslərini puça çıxar .. onları sarsıntı və 
zərbələrə  məruz qoy .. birliyini və nizamlarını poz .. fəaliyyətlərini taru-mar eylə .. 
hamısını bölük-bölük et .. aralarını ayır,.. çirkli əməllərinə çatmalarına imkan vermə və o 



 

5 

insanlıqdan məhrum bədbəxtlərlə mübarizədə hər zaman biz bəndələrini nüsrətinlə 
qüvvətləndir! Bütün bunları Zatın, gözəl adların, ismi-əzəmin, ülvi sifətlərin haqqına və 
Peyğəmbərimiz Muhəmməd Mustafanın (səllallahu əleyhi və səlləm) şəfaəti hörmətinə 
Səndən diləyirik. 
Yeganə rəhbərimiz, mehmandarımız, Haqq yolunda çırağımız, dünya və axirət səadətinin 
vəsiləsi Peyğəmbərimizi, əhli beytini və səhabələrini duamızın sonunda bir daha salatü-
salamlarla yad etmək istəyirik, ey Rəbbimiz. Nə olar, bəxtinə düşdük, gözəl adların, uca 
sifətlərin, Peyğəmbərimiz və Quran hörmətinə dualarımızı qəbul buyur. Yoluna layiq 
olmasaq da, bu möhtac bəndələrini yollarda qoyma, qapından əliboş qaytarma, heybət və 
xüsrana düçar etmə! Amin! 
 

*** 

(Qulubud-dariadan (dərdli sinələrdən) seçmə dualar) 
 

Həzrəti Həmzəyə (r.a) aid bir dua 

أَْمَرَك َويَْحَفظُوَن  ِبُعونََْفْضلَِك، َواْجَعْلِني ِمَن ال َِذيَن يَت َْاْعِصْمِني بَِحْبلَِك، َواْرُزقِْني بِْ اَللُٰهم َْ
 .اِحِمينَْالر ََْوِصي ََتَك، يَا أَْرَحَم 

 
Qüdrəti bütün güc və qüvvələrin fövqündə olan Allahım! Sarsılmaz və qarşısıalınmaz 
məşiətinlə bu kimsəsiz, naçar bəndəni hifz eylə .. fəzlü-kərəminlə ruzi ver və əmrlərinə 
hər zaman riayət edən, qulluğun mahiyyətini qavramış bəxtiyarlardan eylə! Ey 
mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi Allahım, niyazımı qəbul buyur! 
 
 

Abdullah ibn Məsuda (r. a.) aid, qorxudan əmin olmaq üçün oxuna biləcək bir dua 

َ الس َْ ، َوَرب َْاَللُٰهم َ َرب  ْبِع َوَما فِيِهن َ َ  َجْبَرائِيلَ َوِميَكائِيلَْ َوَرب َْالَْعْرِش الَْعِظيِم،  َماَواِت الس 
َ َوأَْشَياِعِه َوأَْتَباعِْاِء دَْعْْاَِْْمنْْ َوِإْسَرافِيلَ، ُكْن لِي َجاًرا َ َوأَْن يَْطَغْوا عَلَي  ِه، ِمْن أَْن يَْفُرطُوا َعلَي 

َ َجاُرَك، َوَجل َ ثََناُؤَك، َواَل ِإلٰهَ ِإال َْأَبًَدا َ ، َواَل حَْأَْنتَْ ، عَز  ةَ  ِإال  ْْ.بِالِٰلِ الَْعلِِي  الَْعِظيمِْْولَ َواَل قُو َ
 
Yeddi qat göylərin, Ərş-əzəmin, Cəbrail, Mikail və İsrafilin Rəbbi, Ucalardan Uca Allahım! 
Bizi, haqsız yerə düşmənçilik və kin bəsləyənlərin, onların tərəfdarlarının zərərindən, 
azğınlığından hifz eylə! Əziz və Cəlil olan bir tək Sənsən, ey Rəbbim, Səndən başqa heç bir 
ilah yoxdur və ola bilməz. Gerçək güc və qüvvət də yalnız və yalnız Sənə məxsusdur. 
Çünki Sən, "Lə havlə və la qüvvətə illə billəhil-azim" kimi bitib tükənməz xəzinələrin 
yeganə malikisən. 
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Həzrəti Abdullah ibn Abbasın (r.a.) arzu-məqsədə çatmaq üçün oxuduğu bir dua: 

 َ َ لَْالص َْائِلِيَن، َويَْعلَُم َضَمائَِر ا َمْن يَْملُِك َحَوائَِج الس َِْإنِ ي أَْسأَلَُك، يَْ اَللُٰهم  َك فِي اِمِتيَن، َوِإن 
َ لََك فِي ُكِل  َصاِمٍت ِعْلًما نَاِطًقاُكِل   ُمِحيطاً،  َمْسأَلَةٍ َسْمًعا َحاِضًرا، َوَجَوابًا عَِتيًدا، َوِإن 

 ِإلَي ََْمَواِعيُدَك َصاِدقَةٌ، َوأَيَاِديَك َواِصلَةٌ، َوَرْحَمُتَك َواِسَعةٌ، َونِْعَمُتَك َسابَِغةٌ، أَْن تَْنظَُر 
ْكَرامِْبَِنْظَرِة َرْحَمةٍ يَا َكِريمُْ ْ.، يَا َذا الَْجََلِل َواْْلِ

Allahım! Arzu-diləklərə cavab verməyə qadir.. səssizlik içində qıvrananların  ürəyindən 
keçənləri bilən... hər yerdə hər zaman hazır olan... hər şeyi eşidən .. heç bir şeyi gözdən 
qaçırmayan... əzəli elmi ilə varlığı hərtərəfli əhatə edən... vədləri haqq olan... sadiq 
bəndələrinə daima inayət əlini uzadan... lütfü-ehsanı sonsuz, hüdudsuz Allahım! Kərim 
Sən, Cəlal və İkram sahibi də Sənsən, nə olar, bəxtinə düşdüm, uca dərgahına sığındım, 
qapının toxmağına toxundum, mənə də rəhmət, kərəm və şəfqətinlə nəzər eylə! Amin! .. 
 

*** 
 

Həzrəti Əbu-Dərdaya (r.a.) aid,  ehtimal olunan zərərlərin qovuşması edilən dua: 
 

َ ِإال َْ أَْنتَْ اَللُٰهم َْ ْلُت، َوأَْنَت َرب ُْأَْنَت، عَلَْ َربِ ي اَل ِإلٰه اَل َحْولَ َواَل .ْالَْعْرِش الَْعِظيمِْ ْيَك تََوك َ
ةَ ِإال َْ َ ُ َكاَن َوَما لَْم يَْ.ْبِالِٰلِ الَْعلِِي  الَْعِظيمِْ قُو  َ عَلٰى ُكِل   أَْعلَُم أَن َْ.ْلَْم يَُكنْْ أْْشََْما َشاءَ الِٰل الِٰل
ْفِسي َوِمْن بَِك ِمْن َشِر  نَِْإنِ ي أَعُوُذ ْاَللُٰهم َْ.ِْعْلًما ْأََحاَط بُِكِل  َشْيءٍْ قَدْْْالِٰلَ  َوأَن َْ.ْديٌر َْشْيٍء قَْ

ْ.َربِ ي عَلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍْ ِإن َْأَْنَت ٰأِخٌذ بَِناِصَيِتَها، ْةٍ َشِر  ُكِل   َداب َْ
*** 

Allahım, Sənsən mənim Rəbbim, yoxdur Səndən başqa Rəbbim. Sənə inandım, Sənə 
təvəkkül etdim. Ərş-Əzəmin sahibi Sən, "Lə havlə vəla qüvvətə illə billəhil-aliyyil-azim" 
xəzinələrinin yeganə maliki də Sənsən. Olmasını istədiyin olur, istəmədiyin isə olmur. 
Bildim və inandım ki, ey Rəbbim, Sənin hər şeyə gücün yetər və Sən elmin ilə hər şeyi 
əhatə etmisən.  
Mən özümün və sizin Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. (Yer üzündə) elə bir canlı 
yoxdur ki, onun ixtiyarı (Allahın) əlində olmasın. Həqiqətən, Rəbbim düz yoldadır! 
(Ədalət sahibidir. Hər kəsin cəzasını öz əməli müqabilində verir. Heç kəsin haqqını 
tapdalayıb mükafatını azaltmır. Möminə Cənnət, kafirə isə Cəhənnəm qismət edir).  

*** 


