
Dua, Dua, Dua 

 

“O (müttəqilər) ki, bir günah işlədikləri, yaxud özlərinə zülm 

etdikləri zaman Allahı yada salıb günahlarının bağışlanmasını 

istəyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Onlar 

etdikləri əməllərdə (günahlarda) biləbilə israr etməzlər.”  
(Ali İmran, 3/135) 

 
Münacat 

 

ْتِِن اْلْمطما ِن الرَِّحيِم ومِبِه اْْلعمانمة  ِبْسِم هللِا الرَّْحم  ي أمْلبمسم لَّلمِِن الت َّبماع د  . ِإَلِم وجم لَِِّت م َيم ث مْوبم ممذم
نمِِت،  َيم  وم ِِت يم غْ ِمْنكم َيم أممماِل ومب    بمة  نمايمِِت، فمأمْحِيِه بِت موْ ومأممماتم ق مْلِب عمِظيم  جِ  ِمْنكم لِبماسم ممْسكم

، ومقمْد ار  ابِ جم  كم ْيم ي غم رِ سْ كم لِ  يرم  ام لم ا وم ر  افِ غم  اكم وم  سِ وِب ن  ذ  لِ  د  جِ ا ام مم  كم تِ زَّ عِ وم ف م  تِ يم ن ْ م   وم ِل ؤم س  
، وم   نْ إِ وم  ،وذ  ل  أم  نْ مم بِ فم  كم بِ ِبم  نْ  مِ ِِن تم دْ رم طم  نْ إِ فم  كم يْ دم لم  ةِ انم كم تِ سْ ْلِ ِبِ  ت  وْ ن م عم خمضمْعت  ِِبِْلَنممبِة ِإلمْيكم

ْفمتماه  ِمْن س وِء تِ افْ   وم ِِت لم جْ خم  نْ مِ  اه  فم سم وا أم ، فم وذ  ع  أم  نْ مم بِ فم  كم ابِ نم جم  نْ  عم ِِن تم دْ دم رم  ضماِحي، وموما َلم
اِبرم اْلعمْظِم اْلكم  غماِفرم ْسأمل كم َيم أم  ،اِحيوماْجِتم عمممِلي  ِبِي، ومَيم جم ْنِب اْلكم ِل  أمْن َتممبم ِسِي، الذَّ

 دِ رْ ب م  نْ مِ  ةِ امم يم قِ الْ  دِ هم شْ يف مم  ِ ِِن ل ِ ت م لم  ، وم رِ ائِ رم السَّ  اتِ حم م وِبقماِت اْلْمرمائِِر، ومتمْست م عملميَّ فماضِ 
 امم مم غم  وِب ن  ى ذ  لم عم  لْ ل ِ ي، ظم َلمِ إِ  .كم تِْ سم وم  كم حِ فْ صم  الِ جمم  نْ  مِ ِن رِ عْ  ت   لم  ، وم كم انِ رم فْ غ  وم  كم وِ فْ عم 
 ،ه  لم وْ  مم لم  إِ لَّ إِ  ق  بم اْلم  د  بْ عم الْ  ع  جِ رْ ي م  لْ ي، هم َلمِ * إِ  كم تِ فم أْ رم  ابم حم  سم وِب ي  ى ع  لم عم  لْ سِ رْ أم ، وم كم تِ ْحم رم 
 كم تِ زَّ عِ  وم ن ِ إِ فم  ة  بم وْ ت م  بِ نْ الذَّ  ىلم عم  م  دم النَّ  انم كم   نْ ي، إِ َلمِ إِ  * اه  وم سِ  د  حم أم  هِ طِ خم سم  نْ مِ  ي ه  ي ِ  لْ هم  مْ أم 
 بم تْ ع  الْ  كم ، لم ينم رِ فِ غْ ت م سْ م  الْ  نم مِ  كم  لم ن ِ إِ فم  ة  طَّ حِ  ةِ يئم طِ اْلْم  نم مِ  ار  فم غْ تِ سْ اْلِ  انم كم   نْ إِ ، وم يم مِ ادِ النَّ  نْ مِ 

ِبم ا ْرف ْق  كم مِ لْ عِ بِ وم  ِنِ  عم  ف  غْ  أ  ِنِ  عم  كم مِ لْ ِبِ ، وم يَّ لم عم  ت بْ  يَّ لم عم  كم تِ رم دْ ق  ي، بِ َلمِ ى * إِ ضم رْ  ت م ّتَّ حم 
ِب   كم ادِ بم عِ لِ  تم حْ تم ي ف م ذِ الَّ  تم نْ ي، أم َلمِ اِ  * ِب  تمه   ِبم ، َسمَّي ْ ْوبَةََ ااِإلم عمْفِوكم :لت َّ  ا ف مق ْلتم



ْن أمْغفملم د خ ولم اْلبمابِ  «ُتوبُواَِإىَلَهللِاَتَ ْوبًَةََنُصوًحا»  ب مْعدم ف مْتِحِه * ِإَلِمي، فمَلم ع ْذرم ِلمم
ْنِب ِمْن عمْبِدكم ف ملمح ْسن  اْلعمْفِو ِمْن ِعْنِدكم * ِإَلِمي، مما أمَنم ِبِموَِّل ممْن عم  َصماكم ِإْن كمانم ق  ْبحم الذَّ

ْعر   ُ ِ ، َيم هِ يْ لم عم  تم دْ ج  فم  كم وفِ ف مت  ْبتم عملمْيِه، ومت معمرَّضم ِلمم الضُّرِ  َيم عمِظيمم  كماِشفم   َيم  ر ِ طم ضْ م  الْ  يبم  
، ِاْستمْشفمْعت  ِب وِدكم  ا ِبما يف السِ رِ   كم حُِّ رم ت م وم  كم ابِ نم ِِبم  ت  لْ سَّ وم ت م ، وم كم يْ لم إِ  كم مِ رم كم   وم اْلِبِ  َيم عمِليم 

 كم تِ ْحم رم وم  كم ن ِ  ِبم ِِت يئم طِ خم  رْ ف ِ كم ، وم ِِت بم وْ ت م  لْ بَّ قم ت م ي، وم ائِ جم رم  يكم فِ  بْ ي ِ  ت م لم وم ي ائِ عم د   بْ جِ تم اسْ ، فم كم يْ دم لم 
 * يم اِحِ الرَّ  مم حم رْ  أم َيم 

 
Rəhman və Rəhim Allahın adıyla. Yardım yalnız Ondandır. 

İlahi! Etdiyim xəta və günahlar ruhuma zillət libasını geyindirdi. 

Səndən cüda düşüncə əliboş, miskin qaldım. Hədd-hesaba 

gəlməyən, böyük qəbahətlərim qəlbimi qapqara hala gətirdi. 

Bəxtinə düşdüm, ey yeganə Mətlubum, Məqsudum, 

Məhbubum; nə olar, tövbəmi qəbul eylə, qəlbimə təkrar həyat 

bəxş eylə! And olsun ki, günahlarımı əfv edib, yaralarıma dərman 

ola biləcək Səndən başqasını tanımıram. Bax budur, qapına 

gəldim. Boyun büküb, iki bükülüm olub əfvinə sığınıram. Əgər 

məni qapından qovsan, mən hansı qapıya gedim, kimə sığınım?! 

Elə olsa, vay mənim halıma! Nə qədər utanılacaq 

vəziyyətdəyəm. Vay mənim başıma gələnə, nə qədər günah 

dəryasına qərq olmuşam. Rəbbimin razı olmadığı yerlərdə nə 

qədər çox dolaşmışam!  

Ey ən böyük günahları belə bağışlayan və param-parça olmuş 

qəlbləri şəfqət və mərhəməti ilə sarıb-sarmalıyan Rəbbim!   

Səndən, en betər günahlarımı belə əfv edib bağışlamanı, 

üzümə vurmamanı istəyirəm. Gizli sandıqların açıldığı, hər şeyin 

oraya saçıldığı Qiyaməti günü, məni əfv və məğfirətinin kölgəsi 

ilə sərinlət, o gözəlliklərdən nəsibədar eylə.  



İlahi, günahlarımı rəhmət buludlarınla ört; eyiblərimin üzərinə 

də mərhəmət və şəfqət yağmurlarını yönəlt! 

İlahi! Sahibindən qaçan bir kölə, qayıtdığı zaman öz 

sahibindən başqa kimə sığına bilər?! Ağasının qəzəbindən onu 

kim qoruya bilər? Mən də Sənin qulun, kölən qapına gəldim. 

Rəbbim! Əgər günahlara tövbə etmənin ölçüsü 

peşmanlıqdırsa, and olsun ki, mən elədiklərimdən min kərə, yüz 

min kərə peşmanam.  

İstiğfar edib Səndən bağışlanma diləməklə əgər xətalar əməl 

dəftərindən silinirsə, mən də səmimi qəlbdən bağışlanma 

diləyirəm. Naçar qalan bədənə də mərhəmət edəcəyinə ümid 

edirəm. Bu ümid ilə, ancaq razılığın  könlümə sürur verəcəyi ana 

qədər də Sənin qapını əsla tərk etməyəcəm. Allahım! Qüdrətinin 

haqqı üçün tövbəmi qəbul eylə. Sən Halimsən, əfv etməyi 

sevərsən; məni də əfv et. Acizliyimi, zəifliyimi, çarəsizliyimi 

görür və bilirsən; bu halıma acı, mərhəmət eylə! Allahım! 

Qullarına əfv və məğfirət qapılarını açan Sənsən. “Tövbə” adını 

verdiyin və “Ey mömin bəndələrim! Səmimi bir tövbə ilə 

Rəbbinizə üz tutun!” deyə əmr edən, həm də dəvət edən ancaq 

Sənsən. Sən, tövbə qapılarını ardına qədər açdıqdan sonra, o 

qapıdan dərgahına sığınmayan qafillərin, səfehlərin heç bir 

bəhanəsi ola bilməz.  

Rəbbim! Bilirəm, Sənə inanıb, Sənə qulluq edənə günah 

işləmək yaraşmır. Bağışlayıb əfv etmək isə Sənin şəninə çox 

yaraşır.   

Rəbbim! Əlbəttə də ki, üsyan dərələrinə yuvarlanıb, sonra da 

günahlarından silkinib tövbə qapının toxmağını döyəcləyən; 

günahı nə qədər çox olsa da mərhəmətinin genişliyinə sığınan ilk 

mən deyiləm.  

Ey günahların çoxluğu üzündən çarəsiz qalmış, dərddən iki 

bükülüm olmuş qullarının çağırışına cavab verən!   

Ey zərərləri  dəf edib aradan qaldıran! Ey edilən yaxşılıqları 

qarşılıqsız qoymayan və böyüklük sahibi Rəbbim! Ey gizlin-aşkar 



baş verən hər şeydən xəbərdar olan ucalardan Uca Rəbbim! 

Hüzuruna sərmayəsiz, əliboş gəldim; naçar, naəlac qalıb, Sənin 

səxavət və kərəminə sığınıram, “Kərəmkar, Sənsən, kəsmə 

kərəmin gədalardan.” - deyərək rəhmət dənizindən mən də pay 

almaq istəyirəm. Dualarıma qarşılıq ver və mənim ümidlərimi, 

arzu-diləyimi puç eyləmə. Tövbə qapına sığınaraq Sənə doğru 

olan yönəlişimi qarşılıqsız qoyma!  

Ey mərhəmətlilərin Ən Mərhəmətlisi Mövlam! Bu bəndənə 

lütf və ehsanınla müamilə eylə, xəta və günahların əfv et, nə 

olar!...  

İmam Zeynülabidin, Manacatı-taibin  

 

Ərzi-hal 

Uca Rəbbim! Bilərək ya da bilməyərək etdiyimiz günahlardan 

ötrü bizə əzab etmə.. bu aciz qullarına, qəzəbinin önünə keçmış 

sonsuz rəhmət və fəzlinlə rəftar eylə.. bizi dünyada baş verə 

biləcək hər cür afətdən və rəzil-rüsvay olmaqdan, axirətdə də 

əzabından qoru!  

Qəlbləri pislik eləməyə, ziyan vurmağa əsir düşmüş şərli 

insanların şərindən qoru. Günah dəryasına batdığı halda, oradan 

çıxmaq istəməyən facir şəxslərin hər cür hilə, məkr, aldatma və 

haqqımıza təcavüzdən bizlə hifz eylə! 

 Zülm etməkdən, zülmə məruz qalmadan bizi siyanət eylə. Ey 

Rəbbim! Bildiyimiz və ya da bilmədiyimiz hər cür dünyəvi bəla 

və müsibətə qarşı bizə afiyət ver.. insi və cinni şeytanların 

pisliyindən, fitnəsindən və doymaq bilməyən nəfsin arzularından 

bizi qoru.. önümüzdən, arxamızdan, sağımızdan, solumuzdan, 

üstümüzdən, ayağımızın altından gəlməsi ehtimal olunan şeytanın 

hər cür ayaq oyunundan bizi mühafizə eylə, yerə yıxılıb, üzü üstə 

çaxılmaqdan qoru!  



İnkar və yoldan çıxma halları xaric haqqımızda təqdir 

buyurduğun hər hal üçün Sənə həmd olsun. Nə olar, zahiri naxoş 

görülsə də haqqımızda təqdir buyurduğun imtahan hallarını Sənin 

yaxınlığını qazanmaq vəsiləsi bilməyə nəsib eylə. Hər şey alt-üst 

olduğu zaman, altın üstdən daha xeyirli ola biləcəyinə yəqinimizi 

artır. Biz bilirik nə baş verirsə təqdir edən Sənsən. Sən əsla 

qullarına zülm etməzsən. Təqdir olunanda da xeyir vardır. Ey 

Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra qəlblərimizə 

əyrilik salma və bizə, Öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et! 

Salat və salam olsun Həzrət Muhammədə, onun pak Əhli-

beytinə və əshabına.  

Vəlhəmdu lilləhi Rabbil-aləmin.  

 


