
Qunut duaları və mənaları 

 

هُمَّ اِنَّ 
ُل اَلل ّٰ ا نَْستَِعينَُك َونَْستَْغفُِرَك َونَْستَْهِديَك َونُْؤِمُن بَِك َونَتُوُب إِلَْيَك َونَتََوكَّ

نَْتُرُك َمْن َعلَْيَك َونُْثنِى َعلَْيَك اْلَخْيَر ُكلَّهُ نَْشُكُرَك َوََل نَْكفُُرَك َونَْخلَُع وَ 

ى َونَْحفُِد نَْرُجوا  ،يَْفُجُركَ  هُمَّ إيَّاَك نَْعبُُد َولََك نَُصلِّى َونَْسُجُد َوإِلَْيَك نَْسعّٰ
اَلل ّٰ

ى َعَذابََك إِنَّ َعَذابََك بِاْلُكفَّاِر ُمْلِحق    َرْحَمتََك َونَْخشّٰ

Oxunuşu: [Allahummə innə nəstəinukə və nəstəğfirukə və 

nəstəhdikə və nu`minu bikə və nətubu iləyk. Və nətəvəkkəlu aleykə və 

nusni aləykəl xayra kulləhu nəşkurukə və lə nəkfurukə və nəxləu və 

nətruku mən yəfcuruk. 

Allahummə iyyəkə nə'budu və ləkə nusalli və nəscudu və iləykə 

nəs'a və nəhfidu. Nərcu rahmətəkə və nəxşə azəbəkə innə azəbəkə bil-

kuffəri mulhiqun] 

 

Mənası: Allahım, Səndən yardım, hidayət və bağışlanma istəyirik. 

Sənə iman edər, Sənə tövbə edər, Sənə güvənib sığınarıq. Hər xeyirlə 

zatı-pakını tərif, nemətlərinə şükür edərik. Əsla Sənə (inkar ilə) küfr 

etmərik və Sənə üsyan edənlərdən uzaq olarıq. 

Allahım, ancaq Sənə ibadət edir, sadəcə sənin üçün namaz qılır və 

səcdə edirik. Ancaq Sənə (qulluq) üçün çalışırıq. Rəhmətini umur, 

əzabından da qorxuruq. Çünki Sənin əzabın kafirlər üçündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

لَّْيَت، ، َوتََولَّنَا فِيَمْن تَوَ اللَّهُمَّ اْهِدنَا فِيَمْن هََدْيَت، َوَعافِنَا فِيَمْن َعافَْيتَ 

أَْعطَْيَت َوقِنَا َشرَّ ماَ قََضْيَت فَإِنَّك تَْقِضي َوَلَ يُْقَضي  اَوبَاِرْك لَنَا فِيمَ 

َوتََعالَْيَت.   َوََل يَِعزُّ َمْن َعَدْيَت تَبََرْكَت َربَّنَا َعلَْيَك َوإنَّهُ َلَ يَِذلُّ َمْن َولَّْيتَ 

لَى َما قََضْيَت َونَْستَْغفُِرَك اَللَّهُمَّ َونَتُوُب اِلَْيكَ فَلََك اْلَحْمُد عَ   
ٍد َوَعلَى اَلِِه َو َصْحبِِه َوَسلِمْ   َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

 

 Oxunuşu: [Allahumə-hdinə fimən hədəytə, və afinə fimən afəytə, 

və təvəllənə fiman təvəlləyt və bərik lənə fimə ə'taytə və qinə şərrə mə 

qadəytə, fə innəkə təqdi və lə yuqda aleykə və innəhu lə yəzillu mən 

vələytə, və lə yəizzu mən adəytə, təbərəktə rabbənə və təaləytə. Fələkəl-

həmdu alə mə qadəytə və nəstəğfirukə Allahummə və nətubu iləykə. Və 

sallallahu alə səyyidinə muhammədin və alə əlihi və sahbihi vəsəllim.] 

 

Mənası: Allahım, hidayət verdiklərinin  içərisində bizə də hidayət 

ver. Əfv etdiklərinin içində bizi də əfv et. Dost götürdüklərinin içində 

bizi də dost götür. Bizə verdiklərini bərəkətli et. Təqdir etdiyin şərdən 

bizi qurtar. Həqiqətən, Sən hər kəsə hökm edənsən! Sənə heç kim hökm 

edə bilməz! Sənin dost götürdüyünü heç kəs zəlil edə bilməz. Və Sənin 

düşmən götürdüyünü heç kəs izzətləndirə bilməz. Ey Rəbbimiz Sən 

mübarəksən, Sən ucasan! Allahım bizi bağışla və tövbələrimizi qəbul 

buyur. Əfəndimiz Hz. Muhammədə səlat və səlam olsun. 

 


