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Bismilləhir-rahmənir-rahim 

–    Qurani-Kərimdən dua ayələri –  

 

ْنَيا فِي تَِناأَ  َرب ََنا ُّ الن َارِ  عََذابَ  َوقَِنا َحَسَنة   ِخَرةِ اْلَ  َوفِي َحَسَنة   الد   
Ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də gözəlliklər ver, bizi cəhənnəm əzabından 

qoru! (Bəqərə 2/201) 

ا عَلَْيَنا أَفِْرغْ  َرب ََنا  ْرنَا أَقَْداَمَنا َوثَب ِتْ  َصْبر  الَْكافِِرينَ  الَْقْومِ  عَلَى َواْنصُّ  
 

Ey Rəbbimiz, bizə bol-bol səbr yağdır və ayaqlarımızı da  sabitqədəm eylə! Bizə kafir 

qövm üzərində qələbə qazandır! (Bəqərə 2/250) 

ي َِتي  ََلِة َوِمْن ذُّر ِ َرب ََنا َوتََقب َلْ دُّعَاءِ  .َرب ِ اْجَعْلِني مُِّقيَم الص َ  
 Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılanlardan eylə. Ey Rəbbimiz! 

Duamı qəbul buyur! (İbrahim, 14/40) 

ْؤِمِنينَ  َولَِوالَِدي َ  لِي اْغفِرْ  َرب ََنا الِْحَسابُّ  يَقُّومُّ  يَْومَ  َولِْلمُّ  
 Ey Rəbbim! Haqq-hesab çəkilən gün (qiyamət günü) məni, ata-anamı və möminləri 

bağışla! (İbrahim 14/41) 
ْنكَ  ِمنْ  لََنا َوَهبْ  َهَدْيَتَنا ِإذْ  بَْعدَ  قُّلُّوبََنا تُِّزغْ  لَ  َرب ََنا  أَْنتَ  ِإن َكَ  . َرْحَمة   لَدُّ

.الَْوه َابُّ   
Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra yolumuzdan azdırma! Bizə Öz 

tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki Sən, həqiqətən, təmənnasız verən Vəhhabsan! 

(Ali İmran 3/8) 

ْنكَ  ِمنْ  تَِناأَ  َرب ََنا ا أَْمِرنَا ِمنْ  لََنا َوَهي ِئْ  َرْحَمة   لَدُّ َرَشد   
Ey Rəbbimiz! Bizə Öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver! (Bizi 

kafirlərin bəlasından, düşmənlərin təhlükəsindən qoru!) (Kəhf 18/10) 

اِحِمينَ  َخْيرُّ  َوأَْنتَ  َواْرَحمْ  اْغفِرْ  َرب ِ  الر َ  
Ey Rəbbim (bizi) bağışla və rəhm et! Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan! 
(Muminun 23/118) 
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 – (s.a.s.) Salavat ərimizəmbəNurdan  Peyğ-lailinəD – 
 

َٓام  ا َسَلَم ا َسلِ مْ  وَ  َكاِملَة   َصَلَة   َصِل   اَللّٰهُّم َ  ُّ  ىذِ ال َ  مَُّحم َد   َسِي ِدنَا عَلٰى تَ  تَْنَحل 
َٓائِبُّ  بِهِ  تَُّنالُّ وَ  الَْحَوايِجُّ  بِهِ  تُّْقٰضى وَ  الْكَُّربُّ  بِهِ  َوتَْنَفِرجُّ  الْعَُّقدُّ  بِهِ  غَ  الر َ

ْسنُّ وَ  َٓىوَ  يمِ رِ الْكَ  بَِوْجِههِ  الَْغَمامُّ  َويُّْسَتْسَقى الَْخَواتِمِ  حُّ ٰ  ىفِ  هِ َصْحبِ  وَ  اٰلِهِ  عَل
ِل   ِل   بَِعَددِ  نََفس  وَ  ْمَحة  لَ  كُّ  لَكَ  َمْعلُّوم   كُّ

Allahım, Peyğəmbərimiz Məhəmmədə (s.ə.s), Onun əhli-beyti və səhabələrinə hər 

göz açıb-yumduqca, hər nəfəs alıb-verdikdcə və Sənə məlum olan varlıqların sayı 

qədər mükəmməl səlat və salam et. O  Peyğəmbərə ki, Onun kərim üzü hörmətinə 

bütün düyünlər açılır, sıxıntılar və bəlalar aradan qalxır, ehtiyaclar təmin olunur, Onun 

hörmətinə istək və məqsədə çatılır, gözəl nəticələr əldə edilir və buludlardan yağış 

istənilir. 

 – Seyyidul-İstiğfar Duası –  

ُّ  الَْملِكُّ  اَْنتَ  اَللّٰهُّم َ  ُّومُّ  الَْحى  ُّ  الَْقي  بِ  الَْحق   َربِ ى اَْنتَ  اَْنتَ  ِال َ  ِالٰهَ  لَ  ىاَل َذِ .ينُّ الْمُّ
كَ اَنَاوَ  ىَخلَْقَتنِ   َشِر   ِمنْ  بِكَ  اَعُّوذُّ  اْسَتطَْعتُّ  َما َوْعِدكَ وَ  عَْهِدكَ  عَلٰى اَنَاوَ  عَْبدُّ

 لَ  فَِان َهُّ  ىذُّنُّوبِ  ىفَاْغفِْرلِ  ىبَِذْنبِ  ءُّ اَبُّو وَ  عَلَى َ  بِِنْعَمِتكَ  لَكَ  ءُّ اَبُّو َصَنْعتُّ  َما
نُّوبَ  يَْغفِرُّ  ُّ ارُّ  يَا اَْنتَ  ِال َ  الذ  ورُّ  يَا غَف َ  غَفُّ

Allahım! Sənsən mənim Rəbbim! Səndən başqa yoxdur ilah. Sənsən məni yaradan 

və mən də Sənin bəndənəm. İman və ibadətimlə gücüm yetdiyi qədər Sənə verdiyim 

sözdə durmağa çalışıram. Ey Rəbbim! İşlədiyim əməllərin şərindən Sənə sığınıram. 

Sənin mənə ehsan etdiyin nemətləri necə təsdiq və etiraf edirəmsə, öz xəta və 

günahlarımı da elə boynuma alıram. Rəbbim! Sən məni əfv və məğfirət eylə! Çünki 

Səndən qeyrisi günahları əfv və məğfirət edə bilməz. Günahlarımı bağışlayacaq 

yeganə Ğafur Sənsən. 
(Kim bu duanı axşam çağı səmimi qəlbdən oxusa və həmin gecə vəfat etsə, cənnətə gedər. 

Sübh çağı da oxusa, Cənnətə gedər. Buxari, Dəavat 17; Tirmizi, Dəavat, 15). Bu duanı səhər 

axşam 3 dəfə oxumaq sünnədir. 
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– Sarı simə toxunan niyazlar – 

 

 نَ اْ طَ خْ ا اَ ا مَ نَ لَ  رَ فِ غْ تَ  نْ اَ  ،يطٰ عْ اَ  نْ مَ  رَ يْ ا خَ يٰ ، وَ لَ ئِ سُّ  نْ مَ  مَ رَ كْ ا اَ يٰ  كَ لُّ أَ سْ ا نَ ن َ إِ  مَ هُّ لل َ اَ 
 هِ بِ  مُّ لَ عْ اَ  تَ نْ ا اَ مٰ وَ ، ا نَ مْ لِ ا عَ مٰ ا وَ نَ رْ كَ نْ ا اَ مَ وَ ، ا نَ لْ هِ ا جَ مٰ ا وَ نَ فْ رَ ا عَ مٰ وَ ،ا نَ دَ م َ عَ ا تَ مٰ وَ  يهِ فِ 

ٰ  اِ لَ وَ  كَ اؤُّ نٰ ثَ   ل َ جَ وَ  كَ ارُّ جٰ  ز َ عَ ،  ان َ مِ   لَ  وَ   رَ ذِ تَ عْ نَ ا فَ نَ لَ  ةَ اءَ رٰ  بَ لَ  هُّ ن َ اِ  م َ هُّ لل َ اَ  .كَ رُّ يْ غَ  هَ ل
وَن لَكَ هَ لَ ا اِ ا يٰ نَ ن َ اَ  رَ يْ غَ  رَ بِ طَ صْ نَ ا فَ نَ لَ  ةَ و َ قُّ  ُّ َدنَا مُِّقر  ٰ ا عَ نَ بِ ونُّ ذُّ بِ  َنا َوَسي ِ ا نَ سِ فُّ نْ ى اَ ل

 .انَ رِ مُّ عُّ  نْ مِ  يَ قِ ا بَ يمٰ ا فِ نَ وبَ يُّ عُّ  رْ تُّ اسْ وَ ، ا نَ وبَ نُّ ا ذُّ نَ لَ  رْ فِ غْ فَ  .كَ يْ لَ ا اِ هَ نْ مِ  ونَ رُّ فِ غْ تَ سْ مُّ وَ 
 لِ عَ اجْ وَ ، ا انَ وٰ أْ مَ  ارَ الن َ  لِ عَ جْ   تَ لَ وَ  .انَ اءَ دٰ عْ ا اَ نَ بِ  تْ مِ شْ  تُّ لَ ا وَ نَ اءَ عٰ ا دُّ نَ لَ  بْ جِ تَ اسْ وَ 

امِ رٰ كْ اْلِ  وَ  لِ ََل جَ ا الْ ا ذَ ا يٰ انَ وٰ ثْ مَ  ةَ ن َ جَ الْ   
   
Ey Rəbbimiz! Söykənəsi bəhanəmiz də yoxdur ki, Onunla Səndən üzrxahlıq diləyək. 

Güc və qüvvətimiz yoxdur ki, günah və xətalarımızın peşmanlığına dözə bilək. Fəqət 

hər şeyə rəğmən, ey Rəbbimiz və Mövlamız, günahlarımızı etiraf edir, onların xəcalət 

və ağırlığından bizləri qurtararaq bağışlamağını diləyirik. Günahlarımızı əfv et! Qalan 

ömrümüzdə də nöqsan və xətalarımızı Səttar isminin təcəllisinə layiq elə, onlarla bizi 

utandırma! Dualarımızı qəbul eylə. Bizə qarşı düşmən mövqe tutanları halımıza 

güldürmə, bizi onların məsxərəsinə tuş gətirmə. Ey Cəlal və İkram Sahibi! 

Cəhənnəmin gedəcəyimiz son mənzil olmasından Sənə sığınırıq. Cənnəti bizim üçün 

əbədi sığınacaq və istirahət məkanı etməyini rəhmətindən diləyirik.  

 

ُّومُّ بَِرْحَمِتَك  ُّ يَا قَي  ُّ َوَل تَِكْلِني ِإلَى نَْفِسي يَا َحي  ل َه أَْسَتِغيثُّ أَْصلِْح لِي َشْأنِي كُّ
  طَْرفََة عَْين  

 
Ey hər şeyi var edib yardan həyat sabibi Hayy, yaratdıqlarının da varlıq və bəkasını qüdrət 

əlində tutan Qəyyum Rəbbim!  Rəhmətinin ənginliyinə etimad edərək yalvarıram  məni islah et 

və məni bir göz qırpımı da olsa nəfsimlə baş-başa qoyma!( Hakim, Əl-Müstədrək, 1/545.) 
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-Qulubud-dariadan seçmələr- 

  

Əvradul-qudsiyyə Şahı Nəqşibəndi həzrətlərinin duası 

م َ  ٰحمَٓ  ٰحمَٓ  ٰحمَٓ  ٰحمَٓ  ٰحمَٓ  ٰحمَٓ  ٰحمَٓ  ونَ  لَ  فََعلَْيَنا الن َْصرُّ َجٓاءَ وَ اْلَْمرُّ  حُّ  يلُّ تَْنزِ .ٰحمَٓ .يُّْنَصرُّ
ْنبِ غَافِرِ .الَْع۪ليمِ  يزِ الَْعزِ  اّللِّٰ  ِمنَ  الِْكَتاِب  َٓ  الط َْولِ  ِذى الِْعَقاِب  يدِ َشدِ  الت َْوِب  قَابِلِ وَ  الذ َ  لَ

ُّ  يَْفَعلُّ .يرُّ الَْمصِ  ِالَْيهِ  هُّوَ  ِال َ  ِالٰهَ  تِهِ  يدُّ يُّرِ  َما يَْحكُّمُّ وَ  بِقُّْدَرتِهِ  يََشٓاءُّ  َما اّللّٰ َ  مَُّناِزعَ  لَ وَ .بِِعز 
 ُّ وتِهِ  ىفِ  لَه ْبَحانَ .مُّْلِكهِ  ىفِ  لَهُّ  يكَ َشرِ لَ وَ  َجَبرُّ ةَ  لَ  بَِحْمِدهِ  وَ  اّللِّٰ  سُّ  َشٓاءَ  َما بِاّللِّٰ  ِال َ  قُّو َ

 ُّ َ  اَن َ  اَْعلَمُّ .يَكُّنْ  لَمْ  يََشاْ  لَمْ  َماوَ  َكانَ  اّللّٰ ِل   عَلٰى اّللّٰ َ  اَن َ وَ .ير  قَدِ  َشْىء   كُّ  اََحاطَ  قَدْ  اّللّٰ
ا َشْىء   بِكُِّل   ل َ  اَْحٰصىوَ .ِعْلم   تُّْهلِْكَنا لَ وَ  بَِغَضِبكَ  تَْقتُّْلَنا لَ  اَللّٰهُّم َ .عََدد ا َشْىء   كُّ

اِحمِ  اَْرَحمَ  يَٓا.ٰذلِكَ  قَْبلَ  عَافَِناوَ  بَِمثَُّلَتِكَ   ينَ الر َ
Ha, mim. Ha, mim, Ha, mim. Ha, mim. Ha, mim. Ha, mim. Ha, mim. İş bitdi. İlahi 

yardım gəldi. Zəlalət əhli (doğru yoldan uzaqlaşanlara) belə yardım görməz və (onlar) 

bizə qalib gələ bilməzlər. Ha, mim. Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət 

sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahdandır. Günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, 

cəzası şiddətli, kərəmi böyük olan (Allahdandır)! Ondan başqa heç bir ilah yoxdur. 

Axır dönüş də Onadır! (Mumin 40/1-3)Allah qüdrəti ilə dilədiyini edər. İzzəti ilə 

istədiyi şeyə hökm edər. Kiçik-böyük bütün varlıqlara hökm edən Allahın qüdrəti hər 

şeyə qadirdir. Onunla mübarizə apara biləcək heç bir varlıq yoxdur. Mülkündə Onun 

heç bir ortağı da yoxdur.Allahı hər cür nöqsan və qüsurlardan uzaq bilir və Ona həmd 

edirik. Ancaq Allahın Sonsuz Qüdrəti bizi bütün istək və arzularımıza qovuşdura bilər. 

Allahın istədiyi olar, istəmədiyi isə olmaz. Bilirəm ki, Allah həqiqətən hər şeyə 

qadirdir. Şübhəsiz ki, Allah elmi ilə hər şeyi mütləq surətdə əhatə etmişdir. Hər şeyin 

sayından və miqdarından xəbərdardır. 

Allahım, bizi qəzəbinlə öldürmə, ibrətverici əzabınla həlak eləmə. Bundan əvvəl bizi 

əfv eylə, ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi. 

Bütün varlıqların həqiqi Maliki və onlardakı hər cür hərəkətin sahibi, bütün 

nöqsanlardan xali, kainatda nəzərə çarpan qüsurlardan uzaq, yolunu azmışların batil 

düşüncələrindən son dərəcə uca olan, kainatı daim təmiz saxlayaraq gözəlləşdirən və 

hər bir varlığın təsbihatı ilə qüdsi isimlərini elan etdirən Allah bütün nöqsan və 

qüsurlardan pakdır.  

*Əshabi-Bədir  


