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Əlixan Musayev

Mübariz Qarayev
Adil Rəcəbov
Fikrət Allahverdiyev
Xəyyam Rəfili

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!
Müqəddimə
Şübhəsiz ki, həmd Allaha məxsusdur! Biz
Ona həmd edir, Onu köməyə çağırır, Ondan
bağışlanma diləyir, nəfslərimizin şərindən və
pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız Ona
pənah aparırıq. Allah kimə hidayət verərsə,onu
heç kəs azdıra bilməz,və kimi azdırarsa onu
doğru yola yönəldən tapılmaz. Mən şahidlik
edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan
məbud yoxdur, təkdir, şəriki yoxdur və
şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və

٣

elçisidir. Ona, onun ailəsinə, onun əshabələrinə və Qiyamət gününədək gözəl tərzdə
onların ardınca gedənlərə Allahın salavatı və
çoxlu salamı olsun!
Bu, mənim “Quran və Sünnədən götürülmüş
zikrlər, dualar və ovsunla müalicə” kitabımdan
ixtisar etdiyim müxtəsər variantdır. Səfərdə
daşınması asan olsun deyə onun “zikrlər” bölməsini (bu kitabda) ixtisar etdim.
Mən bu kitabda ancaq zikrlərin mətnini
yazmış və hər zikrin mənbəsini göstərmək
üçün orijinalda olan bir və ya iki mənbəni
qeyd etməklə kifayətlənmişəm. Hədisi rəvayət
edən əshabənin kim olduğunu öyrənmək və ya
daha çox mənbəni bilmək istəyən kəs orijinala
müraciət etsin. Qüdrət və qüvvət sahibi olan
Allaha – Onun gözəl adları və uca sifətləri ilə
yalvarıram ki, bunu Kəramətli Üzü xatirinə
olan xalis əməllərdən etsin, həyatımda və ölümümdən sonra onunla mənə, habelə onu oxuyan, çap edən və yayılmasına can atan hər kəsə
fayda versin. Şübhəsiz ki, pak və müqəddəs

٤

Allah bunlara hamidir və buna qadirdir. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə, onun
əshabələrinə və Qiyamət gününədək gözəl
tərzdə onların ardınca gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun!
Müəllif.
Hicri ١٤٠٩-cu il, Səfər ayı.

Zikrin fəziləti
Uca Allah buyurur:
≈ Ξ⇐Σ≤Σ⊃Τ<∇ΩΤ# ‚ΩΩ Ψ√ Ν…Σ≤ΤΣ|→≅…Ω ⌠¬Ρ⌠≤ΤΤΣ{<′ςΚ… ϖΨΤ⇓Σ≤Ρ<′≅†ΩΤ⊇ …

«Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim!
Mənə şükür edin,və Mənə küfr etməyin».١
≈ …_⁄κΨ‘ς …_≤{Ψ′ Ωϑð/≅… Ν…Σ≤Ρ<′≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ …

١

əl-Bəqərə, ١٥٢.

٥

«Ey iman gətirənlər! Allahı çox-çox zikr
١
edin».
†_Τ∧∼Ψℵ≠Ω∅ …[≤Τ–ςΚ…Ω ⊥〈Ω≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΘ∨ ¬Σς√ ϑðΣ/≅… ΠςŸΩΤ∅ςΚ… γ‹.Ω≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω …_⁄κΨ‘ς ϑðΩ/≅… φ⇔ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω …
≈

«…Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar
üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır».٢
ΠΞΣŸΣ⊕<√≅†ΨŠ γΩ⊆<√≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ≤Ω•<√≅… Ω⇐Σ Ω ⊥◊Ω⊃∼ΨRΩ †_Τ∅ΘΣ≤Ω∝ΩΤ# ð∠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ℑ ð∠ΠςΤŠΘΩ⁄ ≤Ρ<′≅…Ω …
≈ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩ⊕<√≅… Ω⇑ΨΘ∨ ⇑Ρ∇ΩΤ# ‚ΩΩ γ†Ω″›‚≅…Ω

«Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq, səsi qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma!»٣
١
٢
٣

əl-Əhzab, ٤١.
əl-Əhzab, ٣٥.
əl-Ə'raf, ٢٠٥.

٦

Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
«Rəbbini yad edənlə Rəbbini yad etməyənin
misalı diri ilə ölünün misalına bənzəyir».١
Başqa bir rəvayətdə salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: «Sizə əməllərinizin ən xeyirlisini, Sahibiniz yanında ən təmiz olanını, dərəcələriniz
içində ən yüksəyini, sizin üçün qızıl-gümüş
xərcləməkdən daha xeyirlisini, düşməninizlə
qarşılaşıb onların boyunlarını vurmağınızdan,
onların da sizin boyunlarınızı vurmasından
daha xeyirlisini sizə bildirimmi?» (Əshabələr)
dedilər: «Bəli!» O dedi: «Uca Allahı zikr etməkdir».٢
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
«Uca Allah buyurur: «Mən qulumun barəmdəki zənni yanındayam. Məni yad etdikcə onunlayam. O Məni öz-özlüyündə yad etsə, Mən də
١
«Fəthul-Bari», ١١/٢٠٨; Muslim isə bu hədisi belə rəvayət
etmişdir: «Allah yad edilən evlə Allah yad edilməyən evin
misalı diri ilə ölünün misalına bənzəyir». ١/٥٣٩.
٢
ət-Tirmizi, ٥/٤٥٩; İbn Macə, ٢/١٢٤٥. Bax: «Səhih ibn
Macə», ٢/٣١٦; «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٣٩.

٧

onu Öz-Özlüyümdə yad edərəm. O Məni camaatın yanında yad etsə, Mən onu onlardan
daha xeyirli camaatın (mələklərin) yanında
yad edərəm. O Mənə bir qarış yaxınlaşsa, Mən
ona bir dirsək yaxınlaşaram. O Mənə bir dirsək
yaxınlaşsa, Mən ona bir qulac yaxınlaşaram. O
Mənə doğru yeriyərək gəlsə, Mən ona doğru
yüyürərək gələrəm».١
Abdullah ibn Busr Allah ondan razı olsun rəvayət
edir ki, bir kişi Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: «Ey Allahın elçisi! İslam ayinlərinin
çoxluğu mənə ağır gəlir. Mənə elə bir şey öyrət ki, ondan bərk-bərk yapışım». O dedi:
«Çalış ki, dilin daim Allahı zikr etməklə islaq
qalsın».٢
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
«Kim Allahın Kitabından bir hərf oxusa, bu١

əl-Buxari, ٨/١٧١; Muslim, ٤/٢٠٦١. Bu, əl-Buxarinin mətnidir.
٢
ət-Tirmizi, ٥/٤٥٨; İbn Macə, ٢/١٢٤٦. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٣٩; «Səhih ibn Macə», ٢/٣١٧.

٨

nunla ona bir savab yazılır. Bu savab isə on savab mislindədir. Mən demirəm «əlif, ləm,
mim» bir hərfdir. Əksinə, əlif bir hərf, ləm bir
hərf, mim bir hərfdir».١
Uqbə ibn Amir Allah ondan razı olsun demişdir:
«Biz Süffədə٢ olarkən Peyğəmbər səllallahu aleyhi
və səlləm gəlib dedi: «Hansınız hər səhər Büthan
yaxud əl-Əqiq vadisinə gedib günah işləmədən
və qohumluq əlaqələrini kəsmədən oradan hörgüclü iki maya dəvə gətirmək istəyir?». Biz
dedik «Ey Allahın elçisi! Biz bunu istəyirik».
O dedi: «Sizlərdən biri səhər məscidə gedib
qüdrət və qüvvət sahibi olan Allahın Kitabından iki ayə öyrənərsə yaxud (onları) oxuyarsa,
bu onun üçün iki dəvədən daha xeyirli olar. Üç
(ayə) onun üçün üç (dəvədən), dörd (ayə) onun
üçün dörd (dəvədən) daha xeyirli olar. (Öyrə١

ət-Tirmizi, ٥/١٧٥; Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/٩ və «Səhihul-Camiu-s-Səğir», ٥/٣٤٠.
٢
[Süffə - Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləmin məscidində evsizlər üçün ayrılmış bir yerdir.]

٩

nilən və oxunulan) ayələrin sayı nə qədərdirsə,
o qədər də dəvələrdən daha xeyirlidir».١
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
«Kim oturduğu (hər hansı) bir yerdə Allahı
yad etməsə, (Axirətdə) Allah onu peşmançılığa
məruz qoyar. Kim uzandığı (hər hansı) bir yataqda Allahı yad etməsə, (Axirətdə) Allah onu
peşmançılığa məruz qoyar».٢
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
«Hər hansı bir məclisdə oturub, orada Allahı
yad etməyən və öz peyğəmbərinə salavat gətirməyən bir camaat (Qiyamət günü) mütləq peşmançılığa məruz qalar. Sonra Allah istəsə onlara əzab verər, istəsə onları bağışlayar».٣
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: «O
camaat ki, məclisdən Allahı zikr etməmiş qalxırlar, onlar uzunqulaq leşi üzərindən qalxmış
١

Muslim, ١/٥٥٣.
Əbu Davud, ٤/٢٦٤ və başqaları. Bax: «Səhihul-Cami»,
٥/٣٤٢.
٣
ət-Tirmizi. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٤٠.
٢

١٠

kimidirlər. Buna görə onlar peşman olacaqlar».١

(١) Yuxudan oyanarkən edilən zikrlər
(( 
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١. [Əlhəmdulilləəhil-ləzi əhyəənə bə'də
mə əməətənə və ileyhin-nuşuur.]
١

Əbu Davud, ٤/٢٦٤; Əhməd, ٢/٣٨٩; Bax: «Səhihul-Cami»,
٥/١٧٦.

١١

١. «Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha
həmd olsun.və (Ölüb dirildikdən sonra isə)
qayıdış Onadır».١
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٢. [Lə ilahə illəllahu vəhdəhu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə
alə kulli şey-in qadir, subhanallahi, vəlhəmdulilləhi, və lə ilahə illallahu, vəllahu
Əkbər, və lə həulə və lə quvvətə illə
billəhil-aliyyil-azim, rabbiğfir liy]
٢. «Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur.
Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
١

Fəthul-Bari, ١١/١١٣; Muslim, ٤/٢٠٨٣.

١٢

Qadirdir. Allah pak və müqəddəsdir. Həmd
Allahadır. Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur. Allah ən Böyükdür. Qüdrət və
güc yalnız Uca və Böyük Allahdadir! Ey
Rəbbim məni bağışla!»١

29 H9"3$= HP$ $ 2$N$O 9M 9#"M$= % & !
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٣. [Əlhəmdulilləhil-ləzi afəniy fi cəsədiy, və raddə aleyyə ruhiy, və əzinə liy
bizikrihi]
٣. «Bədənimə salamatlıq verən, ruhumu mənə qaytaran və mənə Onu yad etməyə izn verən Allaha həmd olsun!»٢
١
«Kim gecə oyanarkən bunları desə, bağışlanar, dua etsə
ona cavab verilər. Qalxıb dəstəmaz alsa, sonra namaz qılsa,
namazı qəbul olunar». «Fəthul-Bari», ٣/٣٩ və başqaları. Bu,
ibn Macənin mətnidir. Bax: «Səhih ibn Macə», ٢/٣٣٥.
٢
ət-Tirmizi, ٥/٤٧٣. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٤٤.

١٣
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ℑ Ν…Σ≤Ω⊃ς Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 〉ˆΠΡ∏ΩΤ⊆ΩΤ# ð∠ΠςΤ⇓ΘΩ≤〉Τ⊕ΤΩÿ ‚Ω (195) γ‡ð…ΤΠς‘√≅… Σ⇑♥Σš ΙΣΩŸ⇒Ψ∅ Σϑðϑ Σ/≅…Ω %ϑðΨ/≅… ΨŸ⇒Ψ∅
Ξ⇑Ψ∇ΗΤς√ (197) Σ †φΤΨ∧<√≅… ð♦ΛΨŠΩ &Σ¬ΘΩΤ⇒ΩΩ– ⌠¬ΣΗΤΤΩΚ<†Ω∨ ΘΩ¬Ρ’ β∼Ψ∏ΩΤ∈ χ⊗ΗΤΩΤaΩ∨ (196) ΨŸΗΤςΤ∏Ψ‰<√≅…
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٤. «Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünürlər (və deyirlər):
«Ey Rəbbimiz! Sən bunları əbəs yerə yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən. Bizi Odun
əzabından qoru! Ey Rəbbimiz! Sən Oda daxil
etdiyin kəsi əlbəttə, rüsvay edərsən. Zalımların
köməkçiləri olmaz. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən,

١٥

biz: «Rəbbinizə iman gətirin!» – deyə imana
çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itaətkarlarla (möminlərlə) bir yerdə al! Ey Rəbbimiz! Öz
elçilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver
və qiyamət günü bizi rüsvay etmə! Şübhəsiz
ki, Sən vədə xilaf çıxmırsan!» Onların Rəbbi
onlara cavab verdi: «Mən, sizlərdən – istər kişi, istərsə də qadın olsun – heç bir iş görənin
əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz
(dində kişi və qadın eynidir). Hicrət edənlərin,
öz yurdlarından çıxarılanların, Mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin əlbəttə təqsirlərindən keçəcək və
onları (ağacları) altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyəm. (Bu, onlar üçün) Allahdan bir mükafatdır. Gözəl mükafat yalnız
Allah yanındadır». Qoy kafirlərin diyarbədiyar
gəzib-dolaşması səni aldatmasın! Bu, az (yaxud keçici) bir zövqdür. Sonra isə onların məskəni Cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır! Lakin

١٦

öz Rəbbindən qorxanlar üçün [ağacları] altından çaylar axan cənnətlər vardır ki, onlar orada
əbədi qalacaqlar. (Bu, onlar üçün) Allahdan bir
ziyafətdir. Allah yanında olan (nemətlər) itaətkarlar (möminlər) üçün daha xeyirlidir. Həqiqətən, Kitab əhlindən elələri də vardır ki,
Allaha müti olaraq həm Allaha, həm sizə nazil
edilənə, həm də özlərinə nazil edilənə inanır,
Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların öz Rəbbi yanında mükafatları vardır.
Şübhəsiz ki, Allah tez haqq-hesab çəkəndir. Ey
iman gətirənlər! Səbir edin, dözümlü ölün,
(sərhəd boyu) növbə ilə keşik çəkin və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız!» (Aliİmran, ١٩٠-٢٠٠)١

(٢) Paltar geyinərkən edilən dua
.# !"J !V #7"U$ $$ ( K
$ ! %T ) "$> 9#$N"; % & !
$ ' ))  S
(( ...EX HB7 "*$ 9G WF!$
١

«Fəthul-Bari», ٨/٢٣٧; Muslim, ١/٥٣٠.

١٧

٥. [Əlhəmdulilləhil-ləzi kəsaniy həzə (əssəubə) və razəqaniyhi min ğayri haulin minniy
və lə quvvətin]
٥. «Bunu (bu paltarı) mənə geyindirən və
özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu
mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!»١

(٣) Təzə paltar geyinərkən edilən dua
.# !$[$ 0#.!$[ !V $,B"\!6" 2 #$!$N"; $]! " !
$ ' $," HC^%3 ))  Z
((  " $_#` $ G.$/$ 0.G / !V $,# BQ="$ 2 " $_#` $
٦. [Allahummə, ləkəl-həmdu əntə kəsəutəniyhi, əs'əlukə min xayrihi və xayri
mə sunia ləhu və əuzu bikə min şərrihi və
şərri mə sunia ləhu]
٦. «Allahım, Həmd Sənədir! Bunu mənə Sən
geyindirdin. Onun xeyrini və onun istifadəsi١
Bunu – ən-Nəsai müstəsna olmaqla – «Sünən» əsərlərinin
müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «İrvaul-Ğəlil», ٧/٤٧.

١٨

nin xeyrini Səndən diləyirik! Onun şərindən və
onun istifadəsinin şərindən Sənə sığınırıq!»١

(٤) Təzə paltar geyinən üçün edilən dua
(( b
" $$ + c3!d-$ 93!5 ))  a
٧. [Tubliy və yuxlifullahu təalə]
٧. «(Bunu) köhnəldəsən, Uca Allah da yenisini versin!»٢

(( h #^$/ !]$ 2 h $ !f=$ 2 h-$O !g#5' ))  e
٨. [İlbis cədiydən, və iş həmiydən, və
mut şəhiydən]
٨. «Təzə geyinəsən, həmd edərək yaşayasan
və şəhid olaraq öləsən!»٣
١

Əbu Davud, ət-Tirmizi və əl-Bəğəvi. Bax: «Müxtəsər
Şəmaili-t-Tirmizi», cəh. ٤٧.
٢
Əbu Davud, ٤/٤١. Bax: «Səhih Əbu Davud», ٢/٧٦٠.
٣
İbn Macə, ٢/١١٧٨ və əl-Bəğəvi, ١٢/٤١. Bax: «Səhih İin
Macə», ٢/٢٧٥.

١٩

(٥) Paltarı soyunarkən nə deyilir
(( 
& #C!N# ))  i
٩. [Bismilləh]
٩. «Allahın adı ilə!»١

(٦) Ayaqyoluna girərkən edilən dua
(( mn$5$d' $ m!5d' $V $,# BQ=" 9G# HC^ 3% [
& #C!N#] ))  j
١٠. [Bismilləh] [Allahummə inniy əuzu
bikə minəl-xubsi vəl-xəbais]
١٠. «(Allahın adı ilə!) Allahım, pislikdən və
pis əməllərdən (erkək və dişi cinlərdən) Sənə
sığınıram!»٢

(٧) Ayaqyolundan çıxarkən edilən dua
١
ət-Tirmizi, ٢/٥٠٥ və başqaları. Bax: «İrvaul-Ğəlil», № ٤٩
və «Səhihul-Cami», ٣/٢٠٣.
٢
əl-Buxari, ١/٤٥; Muslim, ١/٢٨٣. Əvvəldəki “Bismilləh!”
Səid ibn Mənsurun əlavəsidir. Bax: «Fəthul-Bari», ١/٢٤٤.

٢٠

(( ,
$ $ $.'IBJ ))  
١١. [Ğufranəkə]
١١. «(Allahım!) Məni bağışla!»١

(٨) Dəstəmazdan əvvəl edilən zikr
(( 
& #C!N# ))  )
١٢. [Bismilləh]
١٢. «Allahın adı ilə!»٢

(٩) Dəstəmazdan sonra edilən zikr
4% " $^!/"$  " $,-#.$/ "* 0$!$ + %*# $ "# "* '4" $^!/" ))  L
((.. B6$$ 0!5$= hH$
١
Bunu – ən-Nəsai müstəsna olmaqla – «Sünən» əsərlərinin
müəllifləri rəvayət etmişlər. ən-Nəsai isə «Əməlul-Yəumi
vəl-Leyl», əsərində rəvayət etmişdir. Bax: «Zadul-Məad»,
٢/٣٨٧.
٢
Əbu Davud, ibn Macə və Əhməd. [Bu, “həsən” hədisdir.]
Bax: «İrvaul-Ğəlil», ١/١٢٢.

٢١

١٣. [Əşhədu ən lə ilahə illəllahu
vəhdəhu lə şərikə ləhu və əşhədu ənnə
Muhəmmədən abduhu və Rasuluhu]
١٣. «Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa
[ibadətə layiq olan] məbud yoxdur, O təkdir,
Onun şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki,
Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!»١

(( V$ #.G^"o$p' $V 9#'3$!O $ $q# HHp $V 9#'3$!O HC^%3 ))  R
١٤. [Allahumməc'alni minət-təvvabiynə
vəc'alniy minəl-mutətahhiriyn]
١٤. «Allahım! Məni tövbə edənlərdən et! Və
məni təmizlənənlərdən et!»٢

2$]!" %*# $ "# "* '4" $^!/" 2$r!$#$ CH ^ 3% $,$$!56 ))  S
(( ,
$ !"# K+"$ $r.I!s$p!6"
١
٢

Muslim, ١/٢٠٩.
ət-Tirmizi, ١/٧٨. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ١/١٨.

٢٢

١٥. [Subhanəkəllahummə və bihəmdik,
əşhədu ən lə ilahə illə əntə, əstəğfirukə və
ətubu ileyk]
١٥. «Allahım, Sən pak və müqəddəssən!
Sənə həmd olsun. Şahidlik edirəm ki, Səndən
başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur.
Səndən bağışlanma diləyir, Sənə tövbə
edirəm».١

(١٠) Evdən çıxarkən edilən zikr
(( 
& # %*# "EHB7 "*$ "F!$"*$ 2
& <"3$= ]
 3' ;% $$ 2
& #C!N# ))  Z
١٦. [Bismilləh, təvəkkəltu aləllahi və lə
həulə və lə quvvətə illə billəh]
١٦. «Allahın adı ilə! Allaha təvəkkül etdim.
Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!»٢
١

ən-Nəsai «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», səh. ١٧٣. Bax:
«İrvaul-Ğəlil», ١/١٣٥ və ٢/٩٤.
Əbu Davud, ٤/٣٢٥ və ət-Tirmizi, ٥/٤٩٠. Bax: «Səhihu-tTirmizi», ٣/١٥١.

٢

٢٣

2%F$UB !" %FU# " !" 2%:$tB !" %:t" '4" $,# BQ=" 9G# HC^ %3 ))  a
(( 9H 3"$= ":$^!u- !" ":$^!O" !" 2$C"3'vB !" C$ 3v' " !"
١٧. [Allahummə inniy əuzu bikə ən
ədıllə, əu udallə, əu əzillə, əu uzəllə, əu
əzlimə, əu uzləmə, əu əchələ, əu yuchələ
aleyyə]
١٧. «Allahım! Doğru yoldan azmaqdan və ya
azdırılmaqdan, çaşmaqdan və ya çaşdırılmaqdan, zülm etməkdən və ya zülmə məruz qalmaqdan, cahil olmaqdan və ya mənə qarşı cahillik edilməsindən Sənə sığınıram».١

(١١) Evə girərkən edilən zikr
(( 
$ '3%;$$ $G$ <"3$=$ 2$!O.$ $[ 
& C# N
! #$ 2$!u"$ 
& C# N
! # ))  e
١٨. [Bismilləhi vələcnə və bismilləhi
xaracnə və alə Rabbinə təvəkkəlnə]
١

“Sünən” əsərlərinin müəllifləri. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi»,
٣/١٥٢ və «Səhih ibn Macə», ٢/٣٣٦.

٢٤

١٨. «Allahın adı ilə girdik, Allahın adı ilə
çıxdıq və Rəbbimizə təvəkkül etdik!» ١ (Bu
zikri etdikdən) sonra ailəsinə salam versin.

(١٢) Məscidə gedərkən edilən dua
9M$ 2 h 9#$N 9M$ 2 h 9#5'3"7 9M :' $!O HC^%3 ))  i
2 h 9p!$ !V$ 2 h 97!"M !V$ 2 h #.$w$ 9M$ 2 h 9!$6
9I'3$[ !V$ 2 h 9$ " !V$ 2 h 9 $/ !V1=$ 2 h 9# $- !V1=$
2 h 9 !CAD$=$ 2 h 9 C! D!="$ 2 h 9&N'I$ 9M :' $!O $ 2 h
9M :' $!O $ 2 h 9#&o!=" CH ^ 3% 2 h 9#'3$!O $ 2 h 9 ':$!O $
2 h #.!$/ 9M$ 2 h 9$P 9M$ 2 h 9!" 9M$ 2 h 9#5$w$=
9M h $ ..#.!5"7 9M h 9 :' $!O HC^%3 ] ((2 h #.$$ 9M$
١
Əbu Davud, ٤/٣٢٥; İbn Baz, bu hədisin isnadını “həsən”
hesab etmişdir. «Tuhfətul-Əxyar» səh. ٢٨. “Səhih Muslim”
də isə: «Evinə girən adam həm evə daxil olarkən, həm də
yemək yeyərkən Allahı zikr etsə, şeytanlar deyərlər: Sizin
nə gecələməyə yeriniz, nə də şam yeməyiniz var!» № ٢٠١٨.

٢٥

9 !x$>$] [2 h 9#!P#U$ 2 h 9#!P#U$ 2 h 9#!P#U$] [9"D=
[ 
W  <"3$= h
١٩. [Allahumməc'al fi qalbiy nuran və fi
lisəniy nuran və fi səm'iy nuran və fi basariy
nuran və min fovqiy nuran və min təhtiy
nuran və an yəmiyniy nuran və an şimaliy
nuran və min əmamiy nuran və min xəlfiy
nuran, vəc'al fi nəfsiy nuran və a'zim liy
nuran və azzım liy nuran, vəc'al liy nuran,
vəc'alniy nuran. Allahummə ə'tıniy nuran,
vəc'al fi asəbiy nuran və fi ləhmiy nuran və
fi dəmiy nuran və fi şə'riy nuran və fi
bəşəriy nuran] [«Allahumməc'al liy nuran fi
qabriy.. və nuran fi ızamiy»] [«və zidniy
nuran, və zidniy nuran, və zidniy nuran»]
[«və həb liy nuran alə nurin»]
١٩. «Allahım! Qəlbimə və dilimə nur saç!
Qulağıma və gözümə nur saç! Başımın üstündən və ayağımın altından nur saç! Sağımdan

٢٦

və solumdan nur saç! Önümə və arxama nur
saç! Nəfsimi nurlandır! Mənim üçün böyük bir
nur və uca bir nur saç! Mənim üçün nur et və
məni nurlu et! Allahım mənə nur bəxş et! Sinirimi nurlu et! Ətimi və qanımı nurlu et! Saçımı və dərimi nurlu et!»١ [«Allahım! Qəbrimə
nur saç! Sümüyümü nurlandır!»] ٢ [«Nurumu
artır, nurumu artır, nurumu artır!»] ٣ [«Mənə
nur üzərindən nur bəxş et!»]٤

(١٣) Məscidə girərkən edilən dua
١
«Fəthul-Bari», ١١/١١٦, № ٦٣١٦. Bu onun mətnidir. Muslim, ١/٥٢٦, ٥٢٩, ٥٣٠, № ٧٦٣.
٢
ət-Tirmizi, ٥/٤٨٣, № ٣٤١٩.
٣
əl-Buxari, «Ədəbul-Mufrad», № ٦٩٥, səh, ٢٥٨; əl-Albani
bu hədisin isnadını “səhih” hesab etmişdir, «Səhih ƏdəbulMufrad», № ٥٣٦.
٤
İbn Həcər bunu «Fəthul-Bari», ١١/١١٨ əsərində gətirmiş
və ibn Əbu Asimin «Dua» əsərində olduğunu qeyd etmişdir.
=
= O demişdir: «Müxtəlif rəvayətlərlə iyirmi beş xislət
varid olmuşdur».

٢٧

V$  2y# "z' #"o'36$ 2#y#."{' #^!O$#$ 2#C D$' &# BQ=" ))  )j
[
& F
# 6$ <"3$= }"|HN $] [EB "|Hw $ 2& #C!N#] C# O# H. 4"o!H
(( ,
$ p$!$ $K $!" 9 !~p
$ 'M HC^%3
٢٠. [Əuzu billəhil-azim və bivəchihilkərim və sultanihil-qadim minəş-şeytanirracim [Bismilləh, vəs-səlatu] [vəs-səlamu
alə Rasulilləh] Allahumməftəh liy əbvabə
rahmətikə]
٢٠. «Daşqalaq olunmuş [Allahın rəhmətindən qovulmuş, lənətə gəlmiş] şeytandan
Böyük Allaha, Onun kəramətli Üzünə və əzəli
hökmünə pənah aparıram. ١ [Allahın adı ilə!
Salavat] ٢ [və salam olsun Allahın elçisinə!] ٣
١

Əbu Davud. Bax: «Səhihul-Cami», № ٤٥٩١.
İbn əs-Sunni rəvayət edib, № ٨٨. əl-Albani onu “həsən”
hədis hesab etmişdir.
٣
Əbu Davud, ١/١٢٦. Bax: «Səhihul-Cami», ١/٥٢٨.
٢

٢٨

[Allahım! Öz mərhəmət qapılarını mənim
üçün aç!]»١

(١٤) Məsciddən çıxarkən edilən dua
9G# HC^%3 2& #F6$ <"3$= }"|HN $ BE"|Hw $ 
& #C!N# ))  )
(( C# O# H. 4"o!H $V 9#!w=! HC^ %3 2$,3!"M V!  $,B"\!6"
٢١. [Bismilləh, vəs-səlatu vəs-səlamu
alə Rasulilləh. Allahummə inniy əs'əlukə
min fadlıkə. Allahummə'sımniy minəşşeytanir-racim]
٢١. «Allahın adı ilə! Salavat və salam olsun
Allahın elçisinə! Allahım! Sənin lütfündən diləyirəm. Allahım! Məni daşqalaq olunmuş
١
Muslim, ١/٤٩٤. Fatimənin Allah ondan razı olsun rəvayətində:
«Allahım! Mənə günahlarımı bağışla və Öz mərhəmət qapılarını mənim üçün aç!» İbn Macə. əl-Albani bu hədisi
“səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhih ibn Macə», ١/١٢٨-١٢٩.

٢٩

[rəhmətindən qovulmuş, lənətə gəlmiş] şeytandan qoru!»١

(١٥) Azan zikrləri
٢٢. (Azan eşidildikdə) müəzzinin dedikləri
təkrar olunmalıdır. Yalnız:

(( 
#|
" I"' <3"=$ 9H $ E|
" Hw <3=
" 9H $ ))
[Hayyə aləs-saləh! Hayyə aləl-fələh]
«Namaza tələsin!», «Nicat tapmağa tələsin!»
ifadələrinin hər biri:

(( 
& # %*# "EHB7 *" $ "F!$ "* ))
[Lə həulə və lə quvvətə illə billəh]
«Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!» ifadəsi
ilə əvəz edilməlidir.٢
١
Bundan öncəki hədisin mənbələrinə bax. Buradakı:
«Allahım! Məni daşqalaq olunmuş [rəhmətindən qovulmuş,
lənətə gəlmiş] şeytandan qoru!» əlavəsi ibn Macənindir.
Bax: «Səhih ibn Macə», ١/١٢٩.
٢
əl-Buxari, ١/١٥٢; Muslim, ١/٢٨٨.

٣٠
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٢٣. [Və ənə əşhədu ən lə ilahə illəllahu
vəhdəhu lə şərikə ləhu və əşhədu ənnə
Muhəmmədən abduhu və Rasuluhu.
Radiytu billəhi Rabbən, və bi Muhəmmədin rasulən, və bil-isləmi diynən]
٢٣. «Mən də şahidlik edirəm ki, Allahdan
başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur, O
təkdir, Onun şəriki yoxdur və şahidlik edirəm
ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir. Allahın
Rəbb, Muhəmmədin elçi və İslamın din
olduğundan razıyam!» ١ (Bu, müəzzinin
şəhadət gətirməyinin ardınca deyilir.٢)
١
٢

Muslim, ١/٢٩٠.
İbn Xuzeymə, ١/٢٢٠.

٣١

٢٤. Azanı eşidib müəzzinin dediklərini axıra
qədər təkrar edən şəxs söylədiklərini bitirdikdən sonra Peyğəmbərə səllallahu aleyhi və səlləm salavat gətirməlidir.١
٢٥. Sonra da bu duanı oxumalıdır:

 2$n"z' E"|Hw $ 2HHp E$!=H 0$> HK$ HC^%3 ))  )S
,
$ H#]  $!$=$ % hP!$ h"z$  'T$! $ 2""3 "I' $ ""3 6$' hH$
(([P
$ $ ' c3!d "*
٢٥. [Allahummə Rabbə həzihid-də'vətittəmmə vəs-səlatil qaimə əti Muhəmmədən
əl-vasıylətə vəl-fadıylətə, vəb'ashu məqamən məhmudənilləzi va'adtəhu] [İnnəkə
lə tuxliful-miyad]
«Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi
olan Allahım! Muhəmmədə vasitəçilik haqqı
və fəzilət ver. Onu vəd etdiyin təriflənən mə١

Muslim, ١/٢٨٨.

٣٢

qama çatdır. [Həqiqətən, Sən vədə xilaf çıxmırsan!]»١
٢٦. Azan və iqamə arasında özü üçün dua
edir. Çünki bu vaxt edilən dua cavabsız qalmır.٢

(١٦) [Namaza başlayarkən birinci
təkbirdən٣ sonra edilən] açılıış duası

# #.!$' $V!$ 
$ !$=$ $"; $$-"o$[ $V!$$ 9#! $ !=$ HC^ 3% ))  )a
V$  $!1' K! T% <%z$- $"; $$-"o$[ !V 9#Az$ HC^%3 2K
# .# !s$' $
(( P$.$5' $ &8$' $ #'3%T # $$-"o$[ !V 9#'3&N'J HC^%3 2g
# $H
٢٧. [Allahummə bəid bəyniy və bəynə
xatayayə kəmə bə'adtə bəynəl-məşriqi
١

əl-Buxari, ١/١٥٢. Mötərizədəki sözlər əl-Beyhəqinin
əlavəsidir və bu əlavənin isnadı “ceyyid”dir. Bax: Əbdüləziz
ibn Baz, «Tuhfətul-Əxyar», səh. ٣٨.
٢
ət-Tirmizi, Əbu Davud və Əhməd. Bax: «İrvaul-Ğəlil»,
١/٢٦٢.
٣
[“Allahu Əkbər” demək.]

٣٣

vəl-məğribi, Allahummə nəqqiniy min
xatayayə kəmə yunəqqas-səubul-əbyədu
minəd-dənəsi. Allahumməğsilniy min
xatayayə bis-səlci vəl-məi vəl-bəradi]
٢٧. «Allahım! Məğriblə məşriqin arasını
uzaqlaşdırdığın kimi məni də günahlarımdan
uzaqlaşdır! Allahım! Ağ paltar kirdən təmizləndiyi kimi məni də günahlarımdan təmizlə!
Allahım! Mənim günahlarımı qar, su və dolu
ilə yu!»١

*" $ 2$r$O <"$$$ 2$,!6 $r$$5$$ 2$r!$#$ HC^%3 ,
$ $ $!56 ))  )e
(( r$ .!"J $ "#
٢٨.
[Subhanəkə
Allahummə
və
bihəmdikə və təbarəkəs-mukə və təalə
cəddukə və lə ilahə ğayrukə]
١

əl-Buxari, ١/١٨١; Muslim, ١/٤١٩.

٣٤

٢٨. «Allahım! Sən pak və müqəddəssən.
Sənə həmd olsun. Sənin adın mübarək, əzəmətin ucadır. Səndən başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur!»١

$ $ I #$ $!1'$  $$HN $."o"M %3 $9#^!O$ ]!^HO$ ))  )i
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١

“Sünən” əsərlərinin müəllifləri. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi»,
١/٧٧ və «Səhih ibn Macə», ١/١٣٥.

٣٥

٢٩. [Vəccəhtu vəchiyə lilləzi fətarassəməvati vəl-arda hənifən və mə ənə minəl-muşrikin, innə salətiy və nusukiy və
məhyəyə və məmətiy lilləhi Rabbilaləmin, lə şərikə ləhu və bizəlikə umirtu
və ənə minəl-muslimin. Allahummə əntəlməliku lə ilahə illə ənt. Əntə Rabbiy və
ənə abdukə zaləmtu nəfsiy va'təraftu bizənbiy, fəğfir liy zunubiy cəmiyan,
innəhu lə yəğfiriz-zunubə illə ənt, vəhdiniy liəhsənil-əxlaqi lə yəhdi liəhsənihə illə
ənt, vəsrif anniy seyyiəhə lə yəsrifu anniy
seyyiəhə illə ənt. Ləbbeykə və sə'deykə,
vəl-xayru kulluhu biyədəykə, vəş-şərru
leysə ileykə, ənə bikə və ileykə, təbarəktə
və təaleyt, əstəğfirukə və ətubu ileyk]
٢٩. «Üzümü hənif [ixlasla Allaha ibadət
edənlərdən] olaraq göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən deyiləm. Şübhəsiz
ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım

٣٦

da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür.
Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən müsəlmanlardanam.
Allahım! Hökmdar Sənsən. Səndən başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur. Sən mənim
Rəbbimsən, mən isə Sənin qulun. Özümə zülm
etdim və günahımı etiraf etdim. Mənim bütün
günahlarımı bağışla! Şübhəsiz ki, günahları
ancaq Sən bağışlaya bilərsən. Mənə ən gözəl
əxlaq nəsib et! Onun ən gözəlini ancaq Sən
bəxş edə bilərsən. Onun pisindən məni uzaq
et! Məni onun pisindən ancaq Sən uzaqlaşdıra
bilərsən. Buyur, əmrinə müntəzirəm! Xeyir
bütünlüklə Sənin iki Əlindədir. Şər isə Sənə
aid deyildir. Mən Səninləyəm, Sənə də
dönəcəyəm. Mübarək və Ucasan! Səndən
bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm».١
١

Muslim, ١/٥٣٤.

٣٧

.$ "M 2": M $.!6#$ 2": n"{ $ 2": n $.!5O# HK$ HC^%3 ))  Lj
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٣٠. [Allahummə Rabbə Cibraiylə və
Mikaiylə və İsrafiylə fatiras-səməvati vəlard, Aliməl-ğaybi vəş-şəhadəti əntə təhkumu bəynə ibadikə fiymə kənu fiyhi
yəxtəlifun. İhdiniy liməxtulifə fiyhi
minəl-həqqi bi iznikə innəkə təhdi mən
təşau ilə sıratin mustəqim]
٣٠. «Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi,
göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda
olanı Bilən Allahım! İxtilafda olduqları şeylər
barəsində bəndələrin arasında Sən hökm verirsən. Baş vermiş ixtilafda məni Öz izninlə

٣٨

haqqa yönəlt! Həqiqətən, Sən istədiyini doğru
yola yönəldirsən».١

 ! 
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٣١. [Allahu əkbəru kəbiyran, Allahu
əkbəru kəbiyran, Allahu əkbəru kəbiyran,
vəl-həmdulilləhi kəsiyran, vəl-həmdulilləhi kəsiyran, vəl-həmdulilləhi kəsiyran, və
subhanəllahi bukratən və əsiylən və subhanəllahi bukratən və əsiylən və subhanəllahi bukratən və əsiylən. Əuzu billəhi
minəş-şeytani, min nəfxihi və nəfsihi və
həmzihi]
١

Muslim, ١/٥٣٤.

٣٩

٣١. «Allah böyüklükdə ən Böyükdür, Allah
böyüklükdə ən Böyükdür, Allah böyüklükdə
ən Böyükdür! Allaha çoxlu-çoxlu həmd olsun,
Allaha çoxlu-çoxlu həmd olsun, Allaha çoxluçoxlu həmd olsun! Səhər-axşam Allaha təriflər
olsun! Səhər-axşam Allaha təriflər olsun!
Səhər-axşam Allaha təriflər olsun! Şeytandan
– onun lovğalığından, sehrindən və
vəsvəsəsindən Allaha sığınıram!»١
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Əbu Davud, ١/٢٠٣; İbn Macə ١/٢٦٥; Əhməd ٤/٨٥; Muslim ١/٤٢٠.

١

٤٠

CH ^ 3% ] [ $ B=
$ HN $ 2$ (C36 3=  <3`) ? H 
$  $ 2$
,
$ #$ 2]!5$" $,!"#$ 2]!$ $,#$ 2]'3%;$$ $,!"3$=$ 2]!"3!6" $,"
$ $ 2!.H[" $$ 2]! H7" $ 9 !.I'J"M 2]!";$ $,!"#$ 2]!$`$[
*% # $ "# "* 2.G[$' $]!"$ 2}G"z' ]
$ ! "] []
 !3"!=" $$ 2!$.!6"
(( []
$ !" %*# $ "# "* 9#^"# $]!"] []
$ !"
٣٢. [Allahummə ləkəl-həmdu əntə
nurus-səməvati vəl-ardı və mən fiyhinnə,
və ləkəl-həmdu əntə qayyimus-səməvati
vəl-ardı və mən fiyhinnə (və ləkəl-həmdu
əntə Rabbus-səməvati vəl-ardı və mən
fiyhinnə), (və ləkəl-həmdu ləkə mulkussəməvati vəl-ardı və mən fiyhinnə), (və
ləkəl-həmdu əntə məlikus-səməvati vəlard), (və ləkəl-həmdu) (əntəl-həqq, və
va'dukəl-həqq, və qaulukəl-həqq, və liqaukəl-həqq, vəl-Cənnətu həqqun, vən-Naru
haqqun, vən-nəbiyyunə həqqun, və Muhəmmədun səllallahu aleyhi və səlləm

٤١

həqqun, vəs-saatu həqqun), (Allahummə
ləkə əsləmtu və aleykə təvəkkəltu, və bikə
aməntu, və ileykə ənəbtu, və bikə xasəmtu, və ileykə hakəmtu, fəğfir liy mə qaddəmtu və mə əxxartu və mə əsrərtu və mə
ə'ləntu), (əntəl-muqaddimu və əntəl-muəxxiru lə ilahə illə ənt), (əntə iləhiy lə
ilahə illə ənt)]
٣٢. «Allahım! Həmd Sənədir.١ Sən göylərin,
yerin və onlarda olanların nurusan. Həmd Sənədir. Sən göylərin, yerin və onlarda olanların
Hamisisən. [Həmd Sənədir. Sən göylərin, yerin və onlarda olanların Rəbbisən.] [Həmd Sənədir. Göylərin, yerin və onlarda olanların səltənəti Sənə məxsusdur.] [Həmd Sənədir. Sən
göylərin və yerin Hökmdarısan.] [Həmd Sənədir.] [Sən Haqsan. Verdiyin vəd haqdır. Dediyin söz haqdır. Sənə qovuşmaq haqdır. Cənnət
١

Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm gecə qalxıb namaz qılarkən bu duanı oxuyardı.

٤٢

haqdır. Cəhənnəm haqdır. Peyğəmbərlər
haqdır. Muhəmməd səllallahu aleyhi və səlləm haqdır.
Qiyamət haqdır.] [Allahım! Sənə təslim oldum, Sənə təvəkkül etdim, Sənə iman gətirdim, tövbə edib Sənə döndüm, Sənin uğrunda
mübarizə apardım və Sənin hökmünə üz tutdum. Əvvəl etdiyim, sonra edəcəyim, gizlin
saxladığım və üzə çıxardığım (pis) əməllərimi
bağışla!] [Əvvələ çəkən də Sənsən, təxirə
salan da Sənsən. Səndən başqa haqq məbud
yoxdur. Sən mənim məbudumsan, Səndən
başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur.]»١

(١٧) Rükuda٢ edilən dua
(( C# D$' $9G$ "4$!56 ))  LL
٣٣. [Subhanə rabbiyəl-azim]
١

«Fəthul-Bari», ٣/٣; ١١/١١٦; ١٣/٣٧١, ٤٢٣, ٤٦٥; Muslim,
buna bənzərini ixtisarla rəvayət etmişdir ١/٥٣٢.
٢
[Namazda əlləri dizlərə dayayıb əyilmə vəziyyəti.]

٤٣

٣٣. «Böyük Rəbbim pak və müqəddəsdir!»
(üç dəfə)١

(( 9 !.I'J HC^%3 $r!$#$ $H$ HC^%3 $,$$!56 ))  LR
٣٤. [Subhanəkə Allahummə Rabbənə və
bihamdikə, Allahummə-ğfirliy]
٣٤. «Allahım! Sən pak və müqəddəssən. Ey
Rəbbimiz! Sənə həmd olsun. Allahım, məni
bağışla!»٢

(( 
# . $ "{n"|$' K$ 2
? B7 2?56 ))  LS
٣٥. [Subbuhun, quddusun, Rabbulməlaikəti vər-ruh]
٣٥. «Pakdır, müqəddəsdir, mələklərin və Ruhun Rəbbidir!»٣
١

“Sünən” əsərlərinin müəllifləri və Əhməd. Bax: «Səhihu-tTirmizi», ١/٨٣.
əl-Buxari, ١/٩٩; Muslim, ١/٣٥٠.
٣
Muslim, ١/٣٥٣ və Əbu Davud, ١/٢٣٠.
٢

٤٤

_$ 
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٣٦. [Allahummə ləkə rakə′tu və bikə
aməntu və ləkə əsləmtu xaşəa ləkə səm′iy
və bəsariy və muxxiy və azmi və asabi və
məstəqallə bihi qadəmi]
٣٦. «Allahım! Sənə rüku etdim, Sənə iman
gətirdim, Sənə təslim oldum! Qulağım, gözüm,
beynim, sümüyüm, sinirim və ayaqlarımın üstündə dayanan (bədənim) Sənə tabe oldu!»١

(( $ D" $' $ 28& $-#.!5{' $ 2{B "3$' $ 2.$5$u' Q 4
" $!56 ))  La
٣٧. [Subhanə zil-cəbəruti, vəl-mələkuti,
vəl-kibriyai, vəl-azaməti]
١
Muslim, ١/٥٣٤. İbn Macə istisna olmaqla “Sünən”
əsərlərinin müəllifləri.

٤٥

٣٧. «Qüdrət, səltənət, böyüklük və əzəmət
sahibi pak və müqəddəsdir!»١

(١٨) Rükudan qalxarkən edilən dua
(( 0 $ $ !V$ + $_$6 ))  Le
٣٨. [Səmi Allahu limən həmidəh]
٣٨. «Allah Ona həmd edəni eşitdi!»٢

(( M ;$$5 h5G" hT"; h!$ 2!$' $,"$ $H$ ))  Li
٣٩. [Rabbənə və ləkəl-həmd, həmdən,
kəsiyran, tayyibən, mübarəkən fiyh]
٣٩. «Ey Rəbbimiz! Sənə həmd olsun; (özü
də) çoxlu, xoş, mübarək bir həmd!»٣
١
Əbu Davud, ١/٢٣٠; ən-Nəsai və Əhməd. İsnadı
[Bax: «Səhih Əbu Davud», ١/١٦٦.]
٢
«Fəthul-Bari», ٢/٢٨٢.
٣
«Fəthul-Bari», ٢/٢٨٤.

٤٦

[Rabbənə və ləkəl-həmd! dedikdən
sonra bunu da əlavə etmək olar:]
$ 18':$ 2$^$! $ $$ #!1' 18':$  $$HN 18': ...))  Rj
$3;B $ 2!5$' "F"7 $ $" 2!u$' $ 8& $T% ":!>" . ! $ @8!9$/ !V $]'/
*" $ 2$]!$$ $ $9o! "*$ 2$]!"o!=" $ $_#$ "* HC^%3 .? 5!=$ ,
$ "
((  u
$ ' $,! G$u' "Q _"I!$٤٠. [...mil′əs-səməvati və mil′əl-ardı və
mə bəynəhumə, və mil′ə mə şi′tə min
şeyin bə′d. Əhləs-sənai vəl-məcdi, əhaqqu
mə qaləl-abdu, və kullunə ləkə abdun.
Allahumə lə mani'a limə a'təytə və lə
mu'tiyə limə mənə'tə və lə yənfəu zəlcəddi minkəl-cədd]
٤٠. «Göylər dolusu, yer dolusu, onların arasında olanlar və bundan sonra istədiyin şeylər
dolusu (Sənə həmd olsun). Ey tərif və şərəf sahibi! Bəndənin – hamımız Sənin qulunuq –
söylədiyi ən doğru söz budur: Allahım! Sənin

٤٧

verdiyinə mane olacaq, mane olduğunu da verəcək (bir kəs) yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə Sənin yanında hörməti fayda verməz».١

(١٩) Səcdədə edilən dua
(( <"3!=1' $9G$ "4$!56 ))  R
٤١. [Subhanə Rabbiyəl-Ə'la]
٤١. «Ən Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir!»
(üç dəfə)٢

(( 9 !.I'J HC^ 3% $r!$#$ $H$ HC^%3 $,$$!56 ))  R)
٤٢. [Subhanəkə Allahummə Rabbənə və
bihamdikə, Allahummə-ğfirliy]
٤٢. «Allahım! Sən pak və müqəddəssən. Ey
Rəbbimiz! Sənə həmd olsun. Allahım, məni
bağışla!»١
١

Muslim, ١/٣٤٦.
“Sünən” əsərlərinin müəllifləri və Əhməd. Bax: «Səhihu-tTirmizi», ١/٨٣.

٢

٤٨

(( 
# . $ "{n"|$' K$ 2
? B7 2?56 ))  RL
٤٣. [Subbuhun, quddusun, Rabbulməlaikəti vər-ruh]
٤٣. «Pakdır, müqəddəsdir, mələklərin və Ruhun Rəbbidir!»٢

$ u
$ 6$ 2]!"3!6" $,"$ 2]!$ $,#$ 2!$u$6 $," HC^%3 ))  RR

+ $r$$5$ 20$.w
$ $$  $!$6 H$/$ 20$H$`$ 2 "z"3$[ %3 $9#^!O$
(( q
$ z $d' V$N!"
٤٤. [Allahummə ləkə səcədtu və bikə
aməntu və ləkə əsləmtu, səcədə vəchiyə
lilləzi xaləqahu, və savvərahu, və şəqqa
səm'ahu və bəsarahu, təbarəkəllahu əhsənul-xaliqin]
٤٤. «Allahım! Sənə səcdə etdim, Sənə iman
gətirdim, Sənə təslim oldum! Üzüm onu yara١
٢

əl-Buxari, ١/٩٩; Muslim, ١/٣٥٠.
Muslim, ١/٥٣٣.

٤٩

dana, ona surət verənə, onda göz və qulaq açana səcdə etdi. Yaradanların ən gözəli olan
Allah nə qədər xeyirxahdır!»١

(( $ D" $' $ 28& $-#.!5{' $ 2B{"3$' $ 2.$5$u' Q 4
" $!56 ))  RS
٤٥. [Subhanə zil-cəbəruti, vəl-mələkuti,
vəl-kibriyai, vəl-azəməti]
٤٥. «Qüdrət, səltənət, böyüklük və əzəmət
sahibi pak və müqəddəsdir!»٢

20$.[ $  "H"$ 2 %3#O$  %7P 2 %3B; 9#5! Q" 9 !.I'J HC^%3 ))  RZ
(( 0 H.6$  p$$#"|$=$
٤٦. [Allahummə-ğfir liy zənbiy kulləhu,
diqqəhu və cilləhu, və əvvələhu və axirahu və alaniyətəhu və sirrahu]
١

Muslim, ١/٥٣٤ və digərləri.
Əbu Davud, ١/٢٣٠; ən-Nəsai və Əhməd. əl-Albani bu
hədisi “səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud»,
١/١٦٦.

٢

٥٠

٤٦. «Allahım! Günahlarımın hamısını – kiçiyini və böyüyünü, birincisini və axırıncısını,
aşkarını və gizlisini mənə bağışla!»١

V!  $,"M$#$ 2$,o$d$6 !V $r$t#.# BQ= " 9G# HC^%3 ))  Ra
]
$ ! $'" $"; $]!" $,! "3$= 8$" 9w!B "* 2$,! $,# BQ="$ 2$,p$Bz=
(( ,
$ N
& 'I$ <"3$=
٤٧. [Allahummə inniy əuzu birıdakə
min səxatikə və bimu'afatikə min uqubətikə və əuzu bikə minkə, lə uhsiy sənaən
aleykə əntə kəmə əsneytə alə nəfsikə]
٤٧. «Allahım! Sənin qəzəbindən razılığına,
cəzandan əfvinə sığınıram. Səndən Sənə pənah
aparıram. Mən Səni (layiqincə) tərif edə bilmərəm. Sən Özün Özünü tərif etdiyin kimisən!»٢
١
٢

Muslim, ١/٣٥٠.
Muslim, ١/٥٣٢.

٥١

(٢٠) İki səcdə arasında oturduqda
edilən dua
(( 9 !.I'J GK$ 29 !.I'J GK$ ))  Re
٤٨. [Rabbi-ğfir liy, Rabbi-ğfir liy]
٤٨. «Rəbbim, məni bağışla! Rəbbim, məni
bağışla!»١

29#!.5!O $ 29#!> $ 29#!$! $ 29 !.I'J HC^%3 ))  Ri
(( 9#!"M! $ 29#'7U! $ 29#M$=$
٤٩. [Allahummə-ğfir liy, vərhəmniy,
vəhdiniy, vəcburniy, və afiniy, vərzuqniy,
vərfə'niy]
٤٩. «Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et,
məni doğru yola yönəlt, mənə lütf et, mənə
١

Əbu Davud, ١/٢٣١. Bax: «Səhih İbn Macə», ١/١٤٨.

٥٢

salamatlıq ver, mənə ruzi yetir və məni
ucalt!»١

(٢١) Tilavət səcdəsində٢ edilən dua
!$# 0$.$w$$  $!$6 H$/$ 2 "z"3$[ 3% $9#^!O$ $$u$6 ))  Sj
(( ≈q
$ z $d' V$N!" + $r$$5$p"M…

HB7$

٥٠. [Səcədə vəchiyə lilləzi xaləqahu, və
şəqqa səm'ahu, və bəsarahu bihəulihi və
quvvətihi (fətəbarəkəllahu əhsənul-xaliqin)]
٥٠. «Üzüm onu yaradana, Öz qüdrət və gücü
ilə onda göz və qulaq açana səcdə etdi. Yara١
Bunu – ən-Nəsai müstəsna olmaqla – «Sünən» əsərlərinin
müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ١/٩٠,
«Səhih İbn Macə», ١/١٤٨.
٢
[Quran oxunarkən səcdə olunması əmr edilmiş ayəni oxuduqdan sonra səcdə etmək.]

٥٣

danların ən gözəli olan Allah pak və
müqəddəsdir!»١

$ 2 h!U# $^# 9G=$ _! t
$ $ 2 h.!O" $r$!= ^$ # 9 !xp'; HC^%3 ))  S
(( P$  $P r$ !5$= V!  ^$ $p'3H5"z$ $ ;" 9G ^$ '3H5"z$$ 2 h.![BQ r$ $!= 9 ^$ '3$!O
٥١. [Allahumməktub liy bihə indəkə əcran, və da' anniy bikə vizran, vəca'lhə liy
indəkə zuxran, və təqabbəlhə minniy
kəmə təqabbəltəhə min abdikə Davud]
٥١. «Allahım! Bunun sayəsində mənə Öz yanında mükafat yaz, onun səbəbilə məndən yükü götür [günahımı sil], onu mənim üçün Öz
yanında saxla və onu bəndən Davuddan qəbul
etdiyin kimi məndən də qəbul et!»٢
١
ət-Tirmizi, ٢/٤٧٤; Əhməd, ٦/٣٠; Hakim onu “səhih” hesab
etmiş, əz-Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir, ١/٢٢٠. Əlavə də
onundur.
٢
ət-Tirmizi, ٢/٤٧٣; Hakim onu “səhih” hesab etmiş, əzZəhəbi də bunu təsdiqləmişdir, ١/٢١٩.

٥٤

(٢٢) Təşəhhüd
,
$ !"3$= }"|HN 2$5G%o $ 2 $"3Hw $ 2& HHp ))  S)

& P$5= <"3$=$ $!"3$= }"|HN 2 ";$.$$ & B$!$$ 9#5H $^-"
0 !5$= hH
$  4% "  ^$ /! " $ 
+ *% # $ "# *" 4' "  ^$ /! " .q
$  Hw
((  B6$$
٥٢. [Ət-təhiyyətu lilləhi, vəs-saləvatu,
vət-tayyibətu, əs-səlamu aleykə əyyuhənnəbiyyu və rahmətullahi və bərakətuhu,
əs-səlamu aleynə və alə ibadilləhis-Salihin. Əşhədu ən lə ilahə illəllah və əşhədu
ənnə Muhəmmədən abduhu və rasuluhu]
٥٢. «Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha
aiddir. Ey Peyğəmbər, sənə salam olsun,
Allahın mərhəməti və Onun bərəkəti (olsun)!
Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa
[ibadətə layiq olan] məbud yoxdur və şahidlik

٥٥

edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir».١

(٢٣) Təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə
səllallahu aleyhi və səlləm oxunan salavat
<"3$= $]!%3$` $"; XH$ #F <"3$=$ XH
$  <"3$= A:$` HC^%3 ))  SL
X H 
$  <"3$= !r#$ HC^%3 .? u
# $ ? $ $,H# 2$C > $.!# #F <"3$=$ $C > $.!#
,
$ H# 2$C > $.!# #F <"3$=$ $C > $.!# <"3$= $]';$$ $ ;" XH$ #F <"3$=$
(( ? !u
# $ ?!$
٥٣. [Allahummə salli alə Muhəmmədin və
alə ali Muhəmməd, kəmə salleytə alə İbrahimə və alə ali İbrahim, innəkə həmidun
məcid. Allahummə barik alə Muhəmmədin
və alə ali Muhəmməd, kəmə barəktə alə
İbrahimə və alə ali İbrahim, innəkə həmidun
məcid]
١

«Fəthul-Bari», ١/١٣; Muslim, ١/٣٠١.

٥٦

٥٣. «Allahım! İbrahimə və İbrahimin ailəsinə xeyir-dua verdiyin kimi, Muhəmmədə və
Muhəmmədin ailəsinə də xeyir-dua ver! Şübhəsiz ki, Sən Tərifəlayiqsən, Şan-şöhrətlisən!
Allahım! İbrahimə və İbrahimin ailəsinə bərəkət verdiyin kimi, Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də bərəkət ver! Şübhəsiz ki, Sən
Tərifəlayiqsən, Şan-şöhrətlisən!»١

$ ;" 2 pH-GBQ$ #O $!U" <"3$=$ XH$ <"3$= A:$` CH ^ 3% ))  SR
pH-GBQ$ #O $!U" <"3$=$ XH$ <"3$= !r#$$ .C$ > $.!# #F <"3$= $]!%3$`
(( ? u
# $ ? $ $,H# .C$ > $.!# #F <"3$= $]';$$ $";
٥٤. [Allahummə salli alə Muhəmmədin
və alə əzvacihi və zurriyyətihi, kəmə salleytə alə ali İbrahim. Və barik alə Muhəmmədin və alə əzvacihi və zurriyyətihi,
kəmə barəktə alə ali İbrahim. İnnəkə həmidun məcid]
١

«Fəthul-Bari», ٦/٤٠٨.

٥٧

٥٤. «Allahım! İbrahimin ailəsinə xeyir-dua
verdiyin kimi, Muhəmmədə, onun zövcələrinə
və nəslinə də xeyir-dua ver! İbrahimin ailəsinə
bərəkət verdiyin kimi, Muhəmmədə, onun
zövcələrinə və nəslinə də bərəkət ver! Şübhəsiz ki, Sən Tərifəlayiqsən, Şan-şöhrətlisən!»١

(٢٤) Axırıncı təşəhhüddən sonra,
salamdan qabaq edilən dua
2$CH$^$O #K "$= !V$ 2#.!5"z' #K "$= !V $,# BQ=" 9G# HC^%3 ))  SS
(( F
# HOH #~ &N$' $!pM G./$ !V$ 2$$' $ $!$' $!pM !V$
٥٥. [Allahummə inniy əuzu bikə min
əzabil-qabri, və min əzabi Cəhənnəmə, və
min fitnətil-məhyə vəl-məmati, və min
şərri fitnətil-məsihid-dəccal]
٥٥. «Allahım! Qəbir əzabından, Cəhənnəm
əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən,
١

«Fəthul-Bari», ٦/٤٠٧; Muslim, ١/٣٠٦. Mətn Muslimindir.

٥٨

dəccal məsihin fitnəsinin şərindən Sənə pənah
aparıram!»١

$p!M !V $,# BQ="$ 2#.!5"z' #K "$= !V $,# BQ=" 9G# HC^%3 ))  SZ
9G# CH ^ 3% .$$' $ $!$' $!pM !V $,# BQ="$ 2#FHOH #~ &N$'
(( }# $.!s$' $ #C"'\$' $V $,# BQ="
٥٦. [Allahummə inniy əuzu bikə min
əzabil-qabri, və əuzu bikə min fitnətil-məsihid-dəccal, və əuzu bikə min fitnətilməhyə vəl-məmati. Allahummə inniy
əuzu bikə minəl-mə'səmi vəl-məğrami]
٥٦. «Allahım! Qəbir əzabından Sənə sığınıram. Dəccal məsihin fitnəsindən Sənə sığınıram. Həyatın və ölümün fitnəsindən Sənə sığınıram. Allahım! Günahdan və cərimədən
(borcdan) Sənə sığınıram».٢
١
٢

əl-Buxari, ٢/١٠٢; Muslim, ١/٤١٢. Mətn Muslimindir.
əl-Buxari, ١/٢٠٢; Muslim, ١/٤١٢.

٥٩

K
$  .I!s$- "*$ 2 hT"; h'3Bv 9&N'I$ ]!"3"v 9G# HC^%3 ))  Sa

 BI$s' $]!" $,H# 29#!$! $ $r!= !V E$.I!s$ 9 !.I'J"M 2$]!" %*#
(( C H.
٥٧. [Allahummə inniy zaləmtu nəfsiy
zulmən kəsiyran, və lə yəğfiruz-zunubə
illə ənt, fəğfir liy məğfiratən min indikə
vərhəmniy, innəkə əntəl-ğafurur-rahim]
٥٧. «Allahım! Mən özümə çoxlu zülm
etdim.Və günahları yalnız Sən bağışlayırsan.
Özün günahımdan keçməklə məni bağışla və
mənə rəhm et. Həqiqətən, Sən Bağışlayansan,
Rəhmlisən!»١

$ $ 2!$.!6" $$ 2!.H[" $ $ 2]
 ! H7" $ 9 !.I'J HC^%3 ))  Se
]
$ ! "$ 2 }G"z ' $]!" .9G # C3"=! " $]!" $$ 2]
 M' .$ !6" $$ 2]!"3!="
(( ]
$ ! " %*# $ "# "* 2. G[$'
١

əl-Buxari, ٨/١٦٨; Muslim, ٤/٢٠٧٨.

٦٠

٥٨. [Allahummə-ğfir liy mə qaddəmtu,
və mə əxxartu, və mə əsrartu, və mə ə'ləntu, və mə əsraftu, və mə əntə ə'ləmu bihi
minniy. Əntəl-muqaddimu, və əntəl-muəxxiru, lə illəhə illə ənt]
٥٨. «Allahım! Əvvəl etdiyim və sonra edəcəyim, gizlin saxladığım və üzə çıxardığım, xəta
etdiyim və məndən daha yaxşı bildiyin (pis)
əməllərimi bağışla! Əvvələ çəkən də Sənsən,
təxirə salan da Sənsən. Səndən başqa [ibadətə
layiq olan] məbud yoxdur».١

(( ,
$ $P$5= #V!N$ 2$r#.'{/$ 2$r#.';Q <"3$= 9G=" HC^%3 ))  Si
٥٩. [Allahummə əınniy alə zikrikə, və
şukrikə, və husni ibadətikə]
١

Muslim, ١/٥٣٤.

٦١

٥٩. «Allahım! Səni zikr etmək, Sənə şükür
etmək və Sənə gözəl tərzdə ibadət etmək üçün
mənə yardım et!»١

2#V!5u' $V $,# BQ="$ 2#:!d5' $V $,# Q
B =" 9G# HC^%3 ))  Zj
$! $!pM !V $,# BQ="$ 2#.!' F# "Q!" "b# PH $ B '4" !V $,# BQ="$
(( .# !5"z' #K "$=$
٦٠. [Allahummə inniy əuzu bikə minəlbuxli, və əuzu bikə minəl-cubni, və əuzu
bikə min ən uraddə ilə ərzəlil-umri, və
əuzu bikə min fitnətid-dunya və əzabilqabr]
٦٠. «Allahım! Xəsislikdən Sənə sığınıram.
Qorxaqlıqdan Sənə sığınıram. Qocalığın ən
düşkün çağına çatmaqdan Sənə sığınıram.
١
Əbu Davud, ٢/٨٦; Ən-Nəsai, ٣/٥٣. əl-Albani bu hədisi
“səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud», ١/٢٨٤.

٦٢

Dünyanın fitnəsindən və qəbir əzabından Sənə
sığınıram!»١

(( 
# H $V $,# BQ="$ "H$u' $,B"\!6" 9G# HC^%3 ))  Z
٦١. [Allahummə inniy əs'əlukəl-cənnətə
və əuzu bikə minən-nar]
٦١. «Allahım! Səndən Cənnəti diləyirəm və
Cəhənnəmdən Sənə sığınıram!»٢

$ 9##!" #'3$d' <"3$= $,$! 7B$ x
$ ! s$ ' $,'3# HC^%3 ))  Z)
CH ^ 3% 29 h.!$[ "E"M$' $]!3$= "Q# 9#%M$$$ 29 h.! $[ "E$
$ ' $]!3$=
9M G $' "$3"; $,B"\!6"$ 2E$P$^H $ #x!$s' 9M ,
$ $p$!$[ $,B"\!6" 9G#
h $ $,B"\!6"$ 2#.'z"I' $ <$s' 9M $ w
! z" ' $,B"\!6"$ 2#x$s$ ' $ $tG.
2&8$"z' $!$ $tG. $,B"\!6"$ 2_o"z!$ *" WV!$= "EH.B7 $,B"\!6"$ 2"I!$- "*
,
$ ^# !O$ <"# #."DH "E% " $,B"\!6"$ 2!$' $!$ #f! $' $P!.$ ,
$ B"\!6"$
١
٢

«Fəthul-Bari», ٦/٣٥.
Əbu Davud. Bax: «Səhih İbn Macə», ٢/٣٢٨.

٦٣

HG-U$ HC^%3 2X%3 X$!pM "*$ XEH. 18 H.$t #.!"J 9M ,
$ n"z <"# $!H $
(( V$ $p!^ E $> $'3$!O $ 4$!-& ' $-##
٦٢. [Allahummə bi ilmikəl-ğaybə və qudratikə aləl-xalqi əhyiniy mə alimtəl-həyətə
xayran liy, və təvaffəniy izə alimtəl-vəfatə
xayran liy, Allahummə inniy əs'əlukə xaşyətəkə fil-ğaybi vəş-şəhadəti, və əs'əlukə kəlimətəl-həqqi fir-rıda val-ğadabi, və əs'əlukəlqasdə fil-ğinə val-fəqri, və əs'əlukə nəiymən
lə yənfədu, və əs'əlukə qurratə aynin lə tənqatiu, və əs'əlukər-rıda ba'dəl-qadai, və əs'əlukə bərdəl-ayşi ba'dəl-məuti, və əs'əlukə
ləzzətən-nəzəri ilə vachikə vəş-şəuqa ilə
liqaikə fi ğayri darraə mudırratin və lə
fitnətin mudillətin, Allahummə zəyyinnə bi
ziynətil-iyməni vac'alnə hudatən muhtədin]
٦٢. «Allahım! Qeybi bilməyinlə və yaratma
qüdrətinlə yaşamağın mənim üçün xeyirli olduğunu bildiyin qədər məyi yaşat, ölümün mənim üçün daha xeyirli olduğunu bildikdə isə

٦٤

məni öldür. Allahım! Gizlində də, aşkarda da
Səndən [layiqincə] qorxmağı diləyirəm. Səndən, razılıq və qəzəb anında haqq söz [söyləməyimi] diləyirəm. Zənginlikdə də, kasıblıqda
da Səndən mötədillik diləyirəm. Səndən tükənməz nemət və ardı kəsilməyən bir göz aydınlığı [sevinc] diləyirəm. Səndən, [başıma gələn]
qəzadan sonra [ondan] razı qalmağımı və
ölümdən sonra [olan] gözəl həyatı diləyirəm.
Sənin Üzünə baxmağın ləzzətini, zərər verən
xəstəliyə və azğınlığa aparan fitnəyə uğramadıqca Səninlə qarşılaşmaq həsrətini Səndən diləyirəm. Allahım! Bizi imanın gözəlliyi ilə gözəlləşdir və bizi doğru yolda olan başçılardan
et!»١
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١
ən-Nəsai, ٤/٥٤-٥٥; Əhməd, ٤/٣٦٤. əl-Albani bu hədisi
“səhih” hesab etmişdir. «Səhih ən-Nəsai», ١/٢٨١.

٦٥

٦٣. [Allahummə inniy əs'əlukə yə
Allahu bi ənnəkəl-vahidul-əhədus-saməd
əlləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd, ən təğfirə liy
zunubiy, innəkə əntəl-ğafurur-rahim]
٦٣. «Allahım, Sənə yalvarıram! Ey Allah,
Sən ki, doğmayan, doğulmayan və heç bir tayı-bərabəri olmayan Təksən, Möhtac deyilsən.
Günahlarımı mənə bağışla! Şübhəsiz ki, Sən
Bağışlayansan, Rəhmlisən».١
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٦٤. [Allahummə inniy əs'əlukə bi ənnə
ləkəl-həmd, lə ilahə illə əntə vəhdəkə lə
١

ən-Nəsai, ٣/٥٢. Bu onun mətnidir; Əhməd, ٤/٣٣٨. əlAlbani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir. «Səhih ən-Nəsai»,
١/٢٨٠.

٦٦

şəriykə ləkə, əl-mənnanu, yə bədi'as-səməvati val-ard, yə zəl-cələli val-ikram, yə
həyyu, yə qayyum, inniy əs'əlukəl-cənnətə
və əuzu bikə minən-nər]
٦٤. «Allahım, Sənə yalvarıram! Həmd Sənədir. Səndən başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur, Təksən, heç bir şərikin yoxdur.
Lütfkarsan! Ey göyləri və yeri Yaradan! Ey
əzəmət və ehtiram sahibi! Ey Yaşayan, ey
Qəyyum! Səndən Cənnəti diləyirəm və
Cəhənnəmdən Sənə sığınıram!»١

*% # $ "# "* + $]!" $,H" $^!/" 9G"\# ,
$ B"\!6" 9G# HC^%3 ))  ZS
(( ? $ " hBIB;  " V! B{$- C! "$ ! "- C! "$ ! 3$- C! " %  $ w
H  $ 1 ' ]
$ !"
٦٥. [Allahummə inniy əs'əlukə bi ənniy
əşhədu ənnəkə əntəllahu lə ilahə illə əntəl١

“Sünən” əsərlərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax:
«Səhih ibn Macə», ٢/٣٢٩.

٦٧

əhədus-saməd əlləzi ləm yəlid və ləm
yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd]
٦٥. «Allahım, Sənə yalvarıram! Mən
şahidlik edirəm ki, Sən Allahsan, Səndən
başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur.
Doğmayan, doğulmayan və heç bir tayıbərabəri olmayan Təksən, Möhtac deyilsən!»١

(٢٥) Salam verib namazı bitirdikdən
sonra edilən zikrlər
2}"|HN $,!$ 2}"|HN $]!" HC^%3 ( | ) 
1 .I!s$p!6" ))  ZZ
(( }# $.';&'$ #F"|$u' "Q $- $]';$$5$
٦٦.
[Əstəğfirullah
(üç
dəfə)!
Allahummə Əntəs-səlam və minkəs-səlam
təbəraktə ya zəl-cəlali vəl-ikram]
١
Əbu Davud, ٢/٦٢; ət-Tirmizi, ٥/٥١٥; İbn Macə, ٢/١٢٦٧;
Əhməd, ٥/٣٦٠. Bax: «Səhih ibn Macə», ٢/٣٢٩ və «Səhihu-tTirmizi», ٣/١٦٣.

٦٨

٦٦. «Allahdan bağışlanma diləyirəm!» (üç
dəfə). «Allahım! Salam(bütün nöqsanlardan və
eyblərdən uzaq) Sənsən və əmin-amanlıq
Səndəndir. Ey əzəmət və ehtiram sahibi! Sən
xeyirxahsan».١
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٦٧. [Lə ilahə illəllahu vəhdəhu lə şərikə
ləhu. Ləhul-mulku və ləhul-həmdu və
huvə alə kulli şeyin qadir. Allahummə, lə
maniə limə ə'taytə və lə mu'tiyə limə
mənə'tə və lə yənfəu zəl-cəddi minkəlcəddu]
٦٧. «Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur.
١

Muslim, ١/٤١٤.

٦٩

Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir! Allahım! Sənin verdiyinə mane
olacaq, mane olduğunu da verəcək (bir kəs)
yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə Sənin
yanında hörməti fayda verməz».١
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٦٨. [Lə ilahə illəllahu vəhdəhu lə şərikə
ləhu. Ləhul-mulku və ləhul-həmdu və
huvə alə kulli şeyin qadir. Lə həulə və lə
quvvətə illə billəh. Lə ilahə illəllahu, və lə
nə'budu illə iyyah. Ləhun-ni'mətu və ləhul-fədlu və ləhus-sənaul-həsənu. Lə ilahə
١

əl-Buxari, ١/٢٥٥; Muslim, ١/٤١٤.

٧٠

illəllahu muxlisinə ləhud-dinə və ləu kərihəl-kafirun]
٦٨. «Allahdan başqa haqq məbud yoxdur, O
təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! Qüdrət və
güc yalnız Allahdadir! Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur. Biz yalnız Ona
ibadət edirik. Nemət Onundur, lütf Onundur və
gözəl tərif Onadır. Allahdan başqa [ibadətə
layiq olan] məbud yoxdur. Kafirlərə xoş
gəlməsə də, biz dini yalnız Ona məxsus edirik!»١

*" ( q|  | ) . $5';" + $ 2& !
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٦٩. [Subhanallahi, vəlhəmdulilləhi, vəllahu əkbər (otuz üç dəfə)! Lə ilahə illəl١

Muslim, ١/٤١٥.

٧١

lahu vəhdəhu lə şərikə ləhu. Ləhul-mulku
və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin
qadir]
٦٩. «Allah pak və müqəddəsdir. Həmd
Allahadır. Allah Böyükdür!» (otuz üç dəfə).
«Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk
Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir!»١
٧٠. Hər (vacib) namazdan sonra: «De: «O
Allah Təkdir!», «De: «Sığınıram sübhün Rəbbinə!», «De: «Sığınıram insanların Rəbbinə!»
(əl-İxlas, əl-Fələq və ən-Nas surələrini bir
dəfə) oxumaq.٢
١

Muslim, ١/٤١٨. “Bunu hər namazdan sonra deyənin
günahları dəniz köpüyü qədər olsa belə bağışlanır”.
Əbu Davud, ٢/٨٦; ən-Nəsai, ٣/٦٨. Bax: «Səhihu-tTirmizi», ٢/٨. Bu üç surəyə şərdən qoruyan surələr deyilir.
«Fəthul-Bari», ٩/٦٢.
٢

٧٢

(2) ΣŸΩ∧ΥφΤΤ±√≅… ϑðΣ/≅… (1) δŸφΤΤΤšςΚ… ϑðΣ/≅… ΩΣ∑ ΣΤ∈ …

≈C# H. #V$ ! .H 
& #C!N# …

≈(4) =ΣŸφΤΤΤšςΚ… …[Σ⊃Σ{ ΙΣΠςΤ√ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ⌠¬ς√Ω (3) Ÿς√ΣΤÿ ⌠¬ς√Ω ŸΨ∏φΤΤΤΤÿ ¬ς√

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De: «O
Allah Təkdir! Allah [heç kəsə, heç nəyə] Möhtac deyildir [əksinə, hər bir məxluq Ona möhtacdır]. O, nə doğub, nə də doğulubdur. Və
Onun heç bir tayı-bərabəri də yoxdur!»
Ω⊂ς∏ΩR †Ω∨ ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨ (1) Ξ⊂ς∏Ω⊃<√≅… ϑγ‡Ω≤ΨŠ Σ′Σ∅Κς… ΣΤ∈ …

≈C# H. #V$ ! .H & #C!N# …

⇑Ψ∨Ω (4) ΨŸΩ⊆Σ⊕<√≅… ℑ γŒΗΤΤΩ‘ΗΤΠς⊃Πς⇒√≅… ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨Ω (3) ðˆΩΤ∈Ω …Ω′ΞΜ… ∴⊂Ψ♠†ΩΤ∅ ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨Ω (2)
≈(5) ΩŸφΤΤ♥Ωš …Ω′ΞΜ… ]ŸΨ♠†Ωš ΘΞ≤ΤΤΩ→

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De:
«Sığınıram sübhün Rəbbinə! Yaratdıqlarının
şərindən, çökməkdə olan zülmətin [gecənin]
şərindən, düyünlərə yüngülvari tüpürən [cadugər] qadınların şərindən və paxıllıq edərkən
paxılın şərindən!»

٧٣

Ξ♣†Πς⇒√≅… Ψ∠Ψ∏Ω∨ (1) Ξ♣†Πς⇒√≅… ϑγ‡Ω≤ΨŠ Σ′Σ∅Κς… ΣΤ∈ …

≈C# H. #V$ ! .H & #C!N# …

Ξ⁄ΣŸΣ″ ℑ Σ♣Ξ♠ΩΣÿ ΨϒΠς√≅… (4) Ξ♣†Πς⇒Ω¢<√≅… Ξ♣…Ω♠Ω<√≅… ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨ (3) Ξ♣†Πς⇒√≅… ΨΗΤς√ΞΜ… (2)
≈(6) Ξ♣†ϑðΤΤ⇒√≅…Ω Ψ◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ψ•<√≅… Ω⇑Ψ∨ (5) Ξ♣†Πς⇒√≅…

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De:
«Sığınıram insanların Rəbbinə, insanların
Hökmdarına, insanların [ibadətə layiq olan]
Məbuduna! Vəsvəsə verənin, [Allahın adı
çəkiləndə isə] geri çəkilənin [şeytanın]
şərindən. Hansı ki, insanların kökslərinə
vəsvəsə salır, cinlərdən də [olur], insanlardan
da!»
٧١. Hər (vacib) namazdan sonra Kursi ayəsini (əl-Bəqərə, ٢٥٥) oxumaq.١
١
«Kim (vacib) namazdan sonra bunu oxusa, onun Cənnətə
daxil olmasına ölümdən başqa heç nə mane ola bilməz». ənNəsai «Aməlul-Yəumi vəl-Leyl», ١٠٠. əl-Albani bu hədisi

٧٤

†Ω∨ ΙΣΠς√ &χ⋅⌠ΤΩΤ⇓ ‚ΩΩ β◊Ω⇒ΨΤ♠ ΙΣΡϒΣRΚ<†ΩΤ# ‚Ω &Σ⋅ΘΣΤ∼Ω⊆<√≅… ΘΣΩ™<√≅… ΩΣ∑ ‚ΠςΜΞ… ΩΗΤς√ΞΜ… :‚Ω ϑðΣ/≅… …

 a

†Ω∨ Σ¬ς∏⊕ΩΤÿ −&ΨΤΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ ‚ΠςΜΞ… ,ΙΣΩŸ⇒Ψ∅ Σ⊗Ω⊃πΤ↑ΩΤÿ ΨϒΠς√≅… …ς′ ⇑Ω∨ %γ≥⁄Κς‚≅… ℑ †Ω∨Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ℑ
Ω⊗ΤΨ♠Ω &ƒ∫:†φΤΤΤΤ→ †Ω∧ΨŠ ‚ΠςΜΞ… ,−ΨΨ∧<∏Ψ∅ ⌠⇑ΨΘ∨ ξ∫πΩ↑γ ΨŠ Ω⇐Ρ≠∼Ψ™ΣΤÿ ‚ΩΩ ∃⌠¬ΣΩ⊃<∏ΩR †Ω∨Ω ψΞÿΨŸΤÿΚς… Ω⇐κΩΤŠ
Σψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… ϑ〉ΤΨ∏Ω⊕<√≅… ΩΣ∑Ω &†Ω∧Σ〉ℵ≠π⊃Ψš ΙΣΣ ΛΣΤΤΩÿ ‚ΩΩ ∃ð≥⁄Κς‚≅…Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ΣΘΣ∼Ψ♠⌠≤Ρ
≈(255)

«Allah! Ondan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud
yoxdur,
[əbədi]
Yaşayandır,
Qəyyumdur [kainatı yaradan və onu idarə
edəndir, bəndələrinin işlərini yoluna qoyan və
onları qoruyandır]. Onu nə mürgü tutar, nə də
yuxu. Göylərdə və yerdə nə varsa, Onundur.
Onun izni olmadan Onun yanında kim
havadarlıq edər? O, onların [yaranmışların]
önlərində və arxalarında olanı [nə olub, nə olur
və nə olacağını] bilir. Onlar Onun elmindən
“səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhihul-Cami», ٥/٣٣٩; «Silsilətul-Əhadisi-s-Səhihə» ٢/٦٩٧ № ٩٧٢.

٧٥

Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya
bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə
edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır
gəlmir. O, Ucadır, Böyükdür!»

2!
$ '  "$ ,'3'  " 2 " $,-#.$/ "* 0 $!$ + %*# $ "# "* ))  a)
(( .? "7 @8!9$/ A:B; <"3$= $>$ 2] -$ 9#!٧٢. [Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi
və yumiytu və huvə alə kulli şeyin qadir]
٧٢. «Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur.
Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və
öldürür. O hər şeyə Qadirdir!» Bu zikri məğrib
və sübh namazlarından sonra on dəfə oxumaq
Sünnədir.١
١
ət-Tirmizi, ٥/٥١٥; Əhməd, ٤/٢٢٧; Bax: «Zadul-Məad»,
١/٣٠٠.

٧٦
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٧٣. [Allahummə, inniy əs'əlukə ilmən
nafiən və rizqan tayyibən və amələn mutəqabbilən]
٧٣. «Allahım! Səndən faydalı elm, təmiz
ruzi və qəbul olunan əməl diləyirəm!» Bu dua
sübh namazının salamından sonra oxunur.١

(٢٦) İstixarə٢ namazının duası

٧٤. Cabir ibn Abdullah Allah ondan razı olsun rəvayət edir ki, Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
Qurandakı surələri bizə öyrətdiyi kimi istixarə
duasını da bizə öyrədib deyərdi: «Sizdən biriniz bir işə başlamaq istədikdə fərz namazlarından əlavə iki rükət namaz qılsın və desin:
١
İbn Macə və başqaları. Bax: «Səhih ibn Macə», ١/١٥٢ və
«Məcməu-z-Zəvaid», ١٠/١١١ .
٢
[Bir işə başlamaq istədikdə Allahdan uğur diləmək.]

٧٧
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٧٤. [Allahummə inniy əstəxiyrukə bi ilmikə, və əstəqdirukə bi qudratikə, və əs'əlukə min fadlikəl-azım, fəinnəkə təqdiru
və lə əqdir, və tə'ləmu və lə a'ləm, və əntə
alləmul-ğuyub. Allahummə in kuntə tə'ləmu ənnə həzəl-əmra xayrun liy fi diyniy
və məaşiy və aqibəti əmriy, acilihi və əcilihi – fəqdurhu liy və yəssirhu liy, summə
bərik liy fiyhi. Və in kuntə tə'ləmu ənnə

٧٨

həzəl-əmra şərrun liy fi diyniy və məaşiy
və aqibəti əmriy, acilihi və əcilihi – fasrifhu anniy, vəsrifniy anhu, vəqdur liyəlxayra heysu kənə, summə ardıniy bihi]
«Allahım! Səndən Öz elminlə mənə xeyir
diləyirəm və Öz qüdrətinlə mənə qüdrət
verməyi diləyirəm. Səndən, Sənin böyük
lütfünü diləyirəm. Sənin (hər şeyə) qüdrətin
çatır, mənimsə qüdrətim çatmır, Sən (hər şeyi)
bilirsən, mən isə bilmirəm. Qeybləri bilən
Sənsən. Allahım! Bu işin (işin adını çəkir)
mənim dinim, yaşayışım və aqibətim üçün –
yaxud deyir: dünyam və axirətim üçün –
xeyirli olduğunu bilirsənsə onu mənə nəsib et,
asanlaşdır, sonra da onu mənim üçün bərəkətli
et. Bu işin mənim dinim, yaşayışım və
aqibətim üçün – yaxud deyir: dünyam və
axirətim üçün – zərərli olduğunu bilirsənsə,
onu məndən, məni də ondan uzaq et! Harada

٧٩

olsa, mənə xeyir nəsib et, sonra məni ondan
razı sal!»١
Yaradandan uğur diləyən, mömin insanlarla
məsləhətləşən və öz işində ehtiyatla davranan
kəs peşman olmaz. Pak və müqəddəs Allah
buyurmuşdur:
≈ &ϑðΨ/≅… ς∏Ω∅ Πς{ΩΩaΩΤ⊇ ðŒ∨ς∞Ω ∅ ð…′ΜΞ†ΩΤ⊇ ∃Ξ≤∨Κς‚≅… ℑ ⌠¬Σ∑⁄Ψ†Ω→Ω …

«...[ehtiyacın olan] işdə onlarla məsləhətləş.
Qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül et!».٢

(٢٧) Səhər və axşam zikrləri٣
١

əl-Buxari, ٧/١٦٢.
«Ali-İmran», ١٥٩.
٣
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Mənim üçün
sübh namazından günçıxana qədər Allahı zikr edən camaatla
oturmaq İsmail övladından dörd qulu azad etməkdən daha
sevimlidir. (Həmçinin) əsr namazından günbatana qədər
Allahı zikr edən camaatla oturmaq mənim üçün dörd qul
azad etməkdən daha sevimlidir». Əbu Davud, ٣٦٦٧. Bu hədisi əl-Albani «həsən» hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu
Davud», ٢/٦٩٨.
٢

٨٠

(( 0 $!$ H9#5$ "* !V$ <"3$= }"|HN $ EB "|Hw $ 0$!$ %3 !$' ))
[Əlhəmdulilləhi vəhdəhu vəs-salatu vəssəlamu alə mən lə nəbiyyə bə'dəhu]
«Bir olan Allaha həmd olsun! Özündən sonra Peyğəmbər olmayan kimsəyə (Muhəmmədə) salavat və salam olsun!»

٧٥. [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim]
deyib Kursi ayəsini bir dəfə oxumaq.١
†Ω∨ ΙΣΠς√ &χ⋅⌠ΤΩΤ⇓ ‚ΩΩ β◊Ω⇒ΨΤ♠ ΙΣΡϒΣRΚ<†ΩΤ# ‚Ω &Σ⋅ΘΣΤ∼Ω⊆<√≅… ΘΣΩ™<√≅… ΩΣ∑ ‚ΠςΜΞ… ΩΗΤς√ΞΜ… :‚Ω ϑðΣ/≅… …

 aS

†Ω∨ Σ¬ς∏⊕ΩΤÿ −&ΨΤΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ ‚ΠςΜΞ… ,ΙΣΩŸ⇒Ψ∅ Σ⊗Ω⊃πΤ↑ΩΤÿ ΨϒΠς√≅… …ς′ ⇑Ω∨ %γ≥⁄Κς‚≅… ℑ †Ω∨Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ℑ
Ω⊗ΤΨ♠Ω &ƒ∫:†φΤΤΤΤ→ †Ω∧ΨŠ ‚ΠςΜΞ… ,−ΨΨ∧<∏Ψ∅ ⌠⇑ΨΘ∨ ξ∫πΩ↑γ ΨŠ Ω⇐Ρ≠∼Ψ™ΣΤÿ ‚ΩΩ ∃⌠¬ΣΩ⊃<∏ΩR †Ω∨Ω ψΞÿΨŸΤÿΚς… Ω⇐κΩΤŠ
١
əl-Bəqərə, ٢٥٥. Kim bunu səhər desə, axşamadək, kim də
axşam desə, səhərədək cindən qorunmuş olar. əl-Hakim,
١/٥٦٢. əl-Albani bunu “səhih” hesab etmişdir. «Səhihut =
= Tərğib vət-Tərhib», ١/٢٧٣. O, ən-Nəsainin və ətTəbəraninin də bu hədisi rəvayət etdiyini söyləmiş və
demişdir: «ət-Təbəraninin isnadı “ceyyid”dir».

٨١

Σψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… ϑ〉ΤΨ∏Ω⊕<√≅… ΩΣ∑Ω &†Ω∧Σ〉ℵ≠π⊃Ψš ΙΣΣ ΛΣΤΤΩÿ ‚ΩΩ ∃ð≥⁄Κς‚≅…Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ΣΘΣ∼Ψ♠⌠≤Ρ
≈(255)

«Allah! Ondan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud
yoxdur,
[əbədi]
Yaşayandır,
Qəyyumdur [kainatı yaradan və onu idarə
edəndir, bəndələrinin işlərini yoluna qoyan və
onları qoruyandır]. Onu nə mürgü tutar, nə də
yuxu. Göylərdə və yerdə nə varsa, Onundur.
Onun izni olmadan Onun yanında kim
havadarlıq edər? O, onların [yaranmışların]
önlərində və arxalarında olanı [nə olub, nə olur
və nə olacağını] bilir. Onlar Onun elmindən
Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya
bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə
edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır
gəlmir. O, Ucadır, Böyükdür!»

٨٢

٧٦. əl-İxlas, əl-Fələq və ən-Nas surələrini üç
dəfə oxumaq.١
(2) ΣŸΩ∧ΥφΤΤ±√≅… ϑðΣ/≅… (1) δŸφΤΤΤšςΚ… ϑðΣ/≅… ΩΣ∑ ΣΤ∈ …

≈C# H. #V$ ! .H & #C!N# …

≈(4) =ΣŸφΤΤΤšςΚ… …[Σ⊃Σ{ ΙΣΠςΤ√ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ⌠¬ς√Ω (3) Ÿς√ΣΤÿ ⌠¬ς√Ω ŸΨ∏φΤΤΤΤÿ ¬ς√

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De: «O
Allah Təkdir! Allah [heç kəsə, heç nəyə] Möhtac deyildir [əksinə, hər bir məxluq Ona möhtacdır]. O, nə doğub, nə də doğulubdur. Və
Onun heç bir tayı-bərabəri də yoxdur!»
†Ω∨ ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨ (1) Ξ⊂ς∏Ω⊃<√≅… ϑγ‡Ω≤ΨŠ Σ′Σ∅Κς… ΣΤ∈ …

≈C# H. #V$ ! .H & #C!N# …

(4) ΨŸΩ⊆Σ⊕<√≅… ℑ γŒΗΤΤΩ‘ΗΤΠς⊃Πς⇒√≅… ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨Ω (3) ðˆΩΤ∈Ω …Ω′ΞΜ… ∴⊂Ψ♠†ΩΤ∅ ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨Ω (2) Ω⊂ς∏ΩR
≈(5) ΩŸφΤΤ♥Ωš …Ω′ΞΜ… ]ŸΨ♠†Ωš ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨Ω

١

Kim bunları səhər və axşam üç dəfə oxusa, hər şeydən (hər
bir şərdən qorunmaq üçün) kifayət edər! Əbu Davud, ٤/٣٢٢;
ət-Tirmizi, ٥/٥٦٧. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٨٢.

٨٣

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De:
«Sığınıram sübhün Rəbbinə! Yaratdıqlarının
şərindən, çökməkdə olan zülmətin [gecənin]
şərindən, düyünlərə yüngülvari tüpürən [cadugər] qadınların şərindən və paxıllıq edərkən
paxılın şərindən!»
Ξ♣†Πς⇒√≅… Ψ∠Ψ∏Ω∨ (1) Ξ♣†Πς⇒√≅… ϑγ‡Ω≤ΨŠ Σ′Σ∅Κς… ΣΤ∈ …

≈C# H. #V$ ! .H & #C!N# …

ℑ Σ♣Ξ♠ΩΣÿ ΨϒΠς√≅… (4) Ξ♣†Πς⇒Ω¢<√≅… Ξ♣…Ω♠Ω<√≅… ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨ (3) Ξ♣†Πς⇒√≅… ΨΗΤς√ΞΜ… (2)
≈(6) Ξ♣†ϑðΤΤ⇒√≅…Ω Ψ◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ψ•<√≅… Ω⇑Ψ∨ (5) Ξ♣†Πς⇒√≅… Ξ⁄ΣŸΣ″

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De:
«Sığınıram insanların Rəbbinə, insanların
Hökmdarına, insanların [ibadətə layiq olan]
Məbuduna! Vəsvəsə verənin, [Allahın adı
çəkiləndə isə] geri çəkilənin [şeytanın]
şərindən. Hansı ki, insanların kökslərinə
vəsvəsə salır, cinlərdən də [olur], insanlardan
da!»

٨٤
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٧٧. [Əsbəhnə və əsbəhəl-mulku lilləh,
vəlhəmdulilləh. Lə ilahə illəllahu vəhdahu
lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Rabbi
əs'əlukə xayra mə fi həzəl-yəumi və xayra
mə bə'dəhu, və əuzu bikə min şərri mə fi
həzəl-yəumi və şərri mə bə'dəhu. Rabbi
əuzu bikə minəl-kəsəli və suil-kibəri.
Rabbi əuzu bikə min əzabin fin-nari və
əzabin fil-qabr]
٧٧. «Səhərə çıxdıq, hökm də Allahın olaraq
səhərə çıxdı. Allaha həmd olsun! Allahdan
başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur, O

٨٥

təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! Ey
Rəbbim! Səndən bu günün xeyrini və bundan
sonrakı xeyri diləyirəm. Bu günün şərindən və
bundan sonrakı şərdən Sənə sığınıram. Ey
Rəbbim! Tənbəllikdən və pis qocalıqdan Sənə
sığınıram. Ey Rəbbim! Cəhənnəmdəki
əzabdan və qəbirdəki əzabdan Sənə
sığınıram!»١
[Axşam isə: (Əsbəhnə və əsbəhəl-mulku lilləh) əvəzinə (Əmsəynə və əmsəl-mulku lilləh;
(Rabbi əs'əlukə xayra mə fi həzəl-yəumi və
xayra mə bə'dəhu, və əuzu bikə min şərri mə fi
həzəl-yəumi və şərri mə bə'dəhu) əvəzinə
(Rabbi əs'əlukə xayra mə fi həzihil-leylə və
xayra mə bə'dəhə, və əuzu bikə min şərri mə fi
həzihil-leylə və şərri mə bə'dəhə) deyilir.]
١

Muslim, ٤/٢٠٨٨.

٨٦

,
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٧٨. [Allahummə, bikə əsbəhnə, və bikə
əmsəynə, və bikə nəhyə, və bikə nəmutu,
və ileykən-nuşur]
٧٨. «Allahım! Sənin sayəndə səhərə çıxdıq,
Sənin sayəndə axşama çıxdıq,١ Sənin sayəndə
yaşayırıq, Sənin sayəndə ölürük! Qayıdış Sənədir!»٢

$"$ 2$r!5$= $"$ 9#$p'z"3$[ $]!" %*# $ "# *" 9G$ $]!" HC^3% ))  ai
2]!$$` $ G.$/ !V $,# BQ=" 2]!"o$p!6 $ $r!=$$ $r!^$= <"3$=
١
Axşam isə belə deyilməlidir: [Allahummə, bikə əmsəynə,
və bikə əsbəhnə, və bikə nəhyə, və bikə nəmutu, və ileykəlməsiyr.] «Allahım! Sənin sayəndə axşama çıxdıq, Sənin sayəndə səhərə çıxdıq, Sənin sayəndə yaşayırıq, Sənin sayəndə ölürük! Dönüş Sənədir!»
٢
ət-Tirmizi, ٥/٤٦٦. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٤٢

٨٧

. I!s$- "*  H#"M 9 !.I'J"M 295#!"# +8"$ 2H9"3$= $,p$!## $," +8"
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٧٩. [Allahummə, əntə rabbiy lə ilahə
illə əntə, xaləqtəniy və ənə abdukə, və ənə
alə ahdikə və və'dikə məs-tətə'tu, əuzu
bikə min şərri mə sanə'tu. Əbu'u ləkə
bini'mətikə aleyyə, və əbu'u bizənbiy.
Fəğfir liy fəinnəhu lə yəğfiruz-zunubə illə
əntə]
٧٩. «Allahım! Sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur.
Məni sən yaratdın və mən sənin qulunam.
Gücüm çatan qədər Sənə verdiyim əhdə və
və'də sadiqəm. Etdiklərimin şərindən Sənə
sığınıram. Mənə verdiyin neməti etiraf edirəm
və günahımı boynuma alıram. Məni bağışla!

٨٨

Şübhəsiz ki, günahları yalnız Sən bağışlayırsan!»١

2$,/!.$= ""3$$ #^!/B$ $r#^!/B ]
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٨٠. [Allahummə, inniy əsbəhtu uşhidukə və uşhidu həmələtə arşikə və məlaikətəkə və cəmiya xalqikə ənnəkə əntəllahu
lə ilahə illə əntə vəhdəkə lə şərikə ləkə və
ənnə Muhəmmədən abdukə və rasulukə]
٨٠. «Allahım! Sənin Özündən başqa[ibadətə
layiq olan] məbud olmayan, Tək və şəriksiz
Allah olduğuna, Muhəmmədin Sənin qulun və
rəsulun olduğuna Səni, Ərşini daşıyanları,
١
Kim bunları yəqinliklə axşam desə, sonra da o gecə ölüm
ona gəlsə, Cənnətə daxil olar. Səhər də həmçinin. əl-Buxari,
٧/١٥٠.

٨٩

mələklərini və bütün yaratdıqlarını şahid
tutaraq səhərə çıxdım١!» (Dörd dəfə)٢

,
$ !M" $,z'3$[ !V X$"\# !" X$!# !V 9# ~$ $5!`" $ HC^%3 ))  e
(( . '{ $,"$ !$' $,"3"M 2$," $,-#.$/ "* r$ $!$
٨١. [Allahummə, mə əsbəhə biy ٣ min
ni'mətin əu biəhədin min xalqikə fə minkə
vəhdəkə lə şərikə ləkə fələkəl-həmdu və
ləkəş-şukru]
٨١. «Allahım! Bu səhər [axşam] mənə və ya
yaratdıqlarından hər hansı birinə verdiyin ne'١
Axşam isə: (Allahummə inniy əsbəhtu) əvəzinə (Allahummə inniy əmsəytu...) deyir.
٢
Kim bunları səhər və ya axşam dörd dəfə desə, Allah onu
Oddan xilas edər. Əbu Davud, ٤/٣١٧; əl-Buxari, «ƏdəbulMufrad», ١٢٠١; ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leylə», =
= № ٩; İbn əs-Sunni, № ٧٠. Əllamə Abdulaziz ibn Abdullah
ibn Baz Əbu Davudun və ən-Nəsainin isnadını “həsən”
hesab etmişdir. Bax: «Tuhfətul-Əxyar», səh. ٢٣.
٣
Axşam isə: (Allahummə mə əsbəhə biy...) əvəzinə
(Allahummə mə əmsə biy...) deyir.

٩٠

mət Səndəndir. Sən Təksən, şərikin yoxdur.
Həmd Sənədir, şükür Sənədir!»١

CH ^ 3% 29!$6 9M 9#M$= HC^%3 29#$$ 9M 9#M$= HC^%3 ))  e)
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٨٢. [Allahummə, afiniy fi bədəniy.
Allahummə, afiniy fi səm'iy. Allahummə,
afiniy fi bəsariy. Lə ilahə illə ənt.
Allahummə, inniy əuzu bikə minəl-kufri
vəl-fəqri, və əuzu bikə min əzabil-qabri,
lə ilahə illə ənt]
٨٢. «Allahım! Bədənimi salamat et!
Allahım! Qulağımı salamat et! Allahım! Gözü١
Kim bunu səhərə çıxanda desə, gündüzün şükrünü, axşama
çıxanda desə, gecənin şükrünü ödəmiş olar. Əbu Davud,
٤/٣١٨; ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», № ٧, səh. ١٣٧;
İbn əs-Sunni, № ٤١, səh. ٢٣; İbn Hibban, «Məvarid», =
= № ٢٣٦١; İbn Baz bu hədisin isnadını “həsən” hesab
etmişdir. Bax: «Tuhfətul-Əxyar», səh. ٢٤.

٩١

mü salamat et! Səndən başqa [ibadətə layiq
olan] məbud yoxdur. Allahım! Küfrdən və
yoxsulluqdan Sənə sığınıram. Qəbir əzabından
Sənə sığınıram. Səndən başqa [ibadətə layiq
olan] məbud yoxdur!» (üç dəfə)١
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٨٣. [Həsbiyəllahu lə ilahə illə huvə
aleyhi təvəkkəltu və huvə rabbul-arşilazim]
٨٣. «Allah mənə yetər! Ondan başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur. Ona təvəkkül
etdim. O, böyük Ərşin Rəbbidir!» (yeddi
dəfə)٢
١
Əbu Davud, ٤/٣٢٤; Əhməd, ٥/٤٢; ən-Nəsai, «ƏməlulYəumi vəl-Leyl», №٢٢, səh. ١٤٦; İbn əs-Sunni, № ٦٩, səh.
٣٥; =
= əl-Buxari, «Ədəbul-Mufrad», ٧٠١ İbn Baz bu
hədisin isnadını “həsən” hesab etmişdir. Bax: «Tuhfətul-Əxyar», səh. ٢٦.
٢
Kim bunu səhər və axşam yeddi dəfə deyərsə, Allah ona
başına gələcək dünya və Axirət işlərində kifayət edər. Bu

٩٢
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٨٤. [Allahummə, inniy əs'əlukəl-afvə
vəl-afiyətə fid-dunya vəl-axira. Allahummə, inniy əs'əlukəl-afvə vəl-afiyətə fi diyniy və dunyayə və əhliy və maliy.
Allahumməstur auratiy və amin rauatiy.
Allahumməhfəzniy min bəyni yədeyyə və
min xalfiy və an yəmiyniy və an şimaliy
hədisi İbn əs-Sunni «məuquf» olaraq rəvayət etmiş № ٧١;
Əbu Davud isə «mərfu» olaraq rəvayət etmişdir ٤/٣٢١. Şueyb əl-Arnavut və Abdulqadir əl-Arnavut bu hədisin isnadını «səhih» hesab etmişlər. Bax: Şueyb əl-Arnavut və Abdulqadir əl-Arnavutun təhqiq etdiyi «Zadul-Məad», əsərinə
٢/٣٧٦.

٩٣

və min fəuqiy və əuzu biazəmətikə ən uğtalə min təhtiy]
٨٤. «Allahım! Dünyada və Axirətdə Səndən
əfv və salamatlıq diləyirəm! Allahım! Dinim,
dünyam, ailəm və malım üçün Səndən əfv və
salamatlıq diləyirəm! Allahım! Eyiblərimi ört
və qorxularımdan məni xatircəm et! Allahım!
Məni önümdən, arxamdan, sağımdan, solumdan və başımın üstündən qoru. Ayağımın altının qazılmasından Sənin əzəmətinə sığınıram!»١

K
H $ 2#!1'$  $$HN $."M E$P$^H $ x
# !$s' $C $= HC^%3 ))  eS
9&N'I$ G.$/ !V $,# BQ=" $]!" %*# $ "# *" '4" $^!/" 2 "{ 3$$ @8!9$/ A:B;
0 H.O" !" 2 86 9&N'I$ <"3$= $#.$p'7" '4"$ 2 ;!./$ 4"o!H G.$/ !V$
(( CW 3N
!  "b#
١

Əbu Davud və İbn Macə; Bax: «Səhih İbn Macə», ٢/٣٣٢.

٩٤

٨٥. [Allahummə, aliməl-ğaybi vəş-şəhadəti, fatirəs-səmavati vəl-ard. Rabbə kulli
şeyin və məliykəhu. Əşhədu ən lə ilahə
illə ənt. Əuzu bikə min şərri nəfsiy və min
şərriş-şeytani və şirkihi, və ən əqtərifə alə
nəfsiy suən əu əcurrəhu ilə muslimin]
٨٥. «Göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda olanı Bilən Allahım! Hər şeyin Rəbbi və
Hökmdarı! Şahidlik edirəm ki, Səndən başqa
[ibadətə layiq olan] məbud yoxdur. Nəfsim in
şərindən, şeytanın şərindən və şirkindən,
özümə pislik etməkdən yaxud onu bir
müsəlmana yetirməkdən Sənə sığınıram!»١

*" $ #!1' 9M 8 !9$/ 6! $_$ .$- "* % & #C!N# ))  eZ
(( C 3$ ' _ HN $>$ &8$HN 9M
١

ət-Tirmizi və Əbu Davud. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٤٢.

٩٥

٨٦. [Bismilləhil-ləzi lə yədurru məa ismihi şeyun fil-ardı və lə fis-səmai və huvəs-səmiul-alim]
٨٦. «Allahın Adı ilə! Hansı ki, adı çəkildikdə
yerdə və göydə heç bir şey zərər verə bilməz.
O, Eşidəndir, Biləndir!» (üç dəfə)١

 <3`) X H 
$  #$ 2h-P #}"|!6&'#$ 2$ &# ] t$ ))  ea
(( 5#$ (C36 3=
٨٧. [Radiytu billəhi rabbən, və bil-islami diynən, və bi Muhəmmədin (səllallahu
aleyhi və səlləm) nəbiyyən]
٨٧. «Allahın Rəbb, İslamın din və Muhəmmədin səllallahu aleyhi və səlləm peyğəmbər olduğundan razıyam!» (üç dəfə)١
١

Kim bunu səhər üç dəfə və axşam da üç dəfə deyərsə, ona
heç bir şey zərər toxundura bilməz. Əbu Davud ٤/٣٢٣; ətTirmizi ٥/٤٦٥; İbn Macə və Əhməd. Bax: «Səhih İbn
Macə» ٢/٣٣٢. Bu hədisin isnadını İbn Baz «həsən» hesab
etmişdir. Bax: «Tuhfətul-Əxyar» səh. ٣٩.

٩٦

 %3B; 9#'\$/ 9 !~3!`" Bm s$p!6" $,p$! .$ # }"7 $- 9$ $- ))  ee
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٨٨. [Ya həyyu, ya qayyum! Birahmətikə
əstəğiysu, əslih liy şə'niy kulləhu və lə təkilniy ilə nəfsiy tarfətə aynin]
٨٨. «Ey [əbədi] Yaşayan, ey Qəyyum [kainatı yaradan və onu idarə edən, bəndələrinin
işlərini yoluna qoyan və onları qoruyan]! Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Məni bir göz qırpımı belə
başlı-başına buraxma!»٢
١
Kim bunu səhər ٣ dəfə, axşam da üç dəfə deyərsə Qiyamət
günü onun razı salınması Allah üzərində haqq olar. Əhməd,
٤/٣٣٧; ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», № ٤. İbn əsSunni, № ٦٨. Əbu Davud ٤/٤١٨; ət-Tirmizi, ٥/٤٦٥. Bax:
«Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٤١. Bu hədisi Abdulaziz İbn Baz
«həsən» hesab etmişdir. Bax: «Tuhfətil-əxyar» səh. ٣٩.
٢
əl-Hakim. O, bu hədisi “səhih” hesab etmiş, əz-Zəhəbi də
bunu təsdiqləmişdir. ١/٥٤٥. Bax: «Səhihut-Tərğib vətTərhib», ١/٢٧٣.

٩٧
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٨٩. [Əsbəhnə və əsbəhəl-mulku lilləhi
Rabbil aləmin.١ Allahummə, inniy əs'əlukə xayra həzəl-yəumi:٢ fəthəhu və nəsrahu və nurahu və bərakatəhu və hudəhu və
əuzu bikə min şərri mə fiyhi və min şərri
mə bə'dəhu]
٨٩. «Səhərə çıxdıq, hökm də aləmlərin
Rəbbi Allahın olaraq səhərə çıxdı. Allahım!
Səndən bu günün xeyrini – qələbəsini, zəfərini,
nurunu, bərəkətini və hidayətini diləyirəm.
١

Axşam isə «Əmsəynə və əmsəl-mulku lilləhi Rabbil aləmin» deyilir.
Axşam isə «Allahummə, inniy əs'əlukə xayra həzihil-leyləti: fəthəhə və nəsrahə və nurahə və bərakətəhə və hudəəhə
və əuuzu bikə min şərri mə fiyhə və min şərri mə bəadəhə»
deyilir.
٢

٩٨

Ondakı şərdən və ondan sonrakı şərdən Sənə
sığınıram!»١

2# "|![&' $ 3;" <"3$=$ 2#}|
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٩٠. [Əsbəhnə alə fitratil-islami, ٢ və alə
kəlimətil-ixlasi, və alə diyni nəbiyyinə
Muhəmmədin (səllallahu aleyhi və səlləm) və alə milləti əbiynə İbrahiymə həniyfən muslimən və mə kənə minəl-muşrikin]
١

Əbu Davud, ٤/٣٢٢. Şueyb əl-Arnavut və Abdulqadir əlArnavut bu hədisin isnadını «həsən» hesab etmişlər. Bax:
Şueyb əl-Arnavut və Abdulqadir əl-Arnavutun təhqiq etdiyi
«Zadul-Məad», əsərinə ٢/٢٧٣.
٢
Axşam isə: (Əsbəhnə alə fitratil-islami) əvəzinə (Əmsəynə
alə fitratil-islami...) deyir.

٩٩

٩٠. «İslam fitrətində, ixlas kəlməsində, Peyğəmbərimiz Muhəmmədin səllallahu aleyhi və səlləm
dinində, hənif [ixlasla Allaha ibadət edən],
müsəlman olan və müşriklərdən olmayan
atamız İbrahimin millətində olaraq səhərə
çıxdıq!»١

(( 0!$#$ & "4$!56 ))  i
٩١. [Subhanəllahi və bihəmdihi]
٩١. «Allah pak və müqəddəsdir,və Ona
həmd olsun!» (yüz dəfə)٢

2 ! 
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١
Əhməd, ٣/٤٠٦, ٤٠٧ və ٥/١٢٣; İbn əs-Sunni, «ƏməlulYəumi vəl-Leyl», № ٣٤. Bax: «Səhihul-Cami», ٤/٢٠٩.
٢
Kim bunu səhər və axşam yüz dəfə deyərsə Qiyamət günü
heç kəs onun gətirdiyindən əfzəl heç bir şey gətirə bilməz. =
= Yalnız o şəxsdən başqa ki, o bunu onun kimi və ya ondan
çox demişdir. Muslim, ٤/٢٠٧١.

١٠٠

٩٢. [Lə ilahə illəllah vəhdahu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə
alə kulli şeyin qadir]
٩٢. «Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur.
Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir!» (on dəfə) ١ yaxud (tənbəllik üz
verdikdə bir dəfə)٢

2 ! 
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٩٣. [Lə ilahə illəllah vəhdahu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə
alə kulli şeyin qadir]
١

Ən-Nəsai «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», № ٢٤. Bax: «Səhihut-Tərğib vət-Tərhib», ١/٢٧٢; Abduləziz İbn Bazın «Tuhfətul-Əxyar» əsəri səh. ٤٤. Bunun fəziləti barəsində isə bax:
səh. ١٤٦, № ٢٥٥.
٢
Əbu Davud ٤/٣١٩; İbn Macə və Əhməd ٤/٦٠. Bax: «Səhihut-Tərğib vət-Tərhib», ١/٢٧٠; «Səhih Əbu Davud» ٣/٩٥٧;
«Səhih İbn Macə» ٢/٣٣١; «Zadul-Məad» ٢/٣٧٧.

١٠١

٩٣. «Allahdan başqa[ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur.
Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir!» (səhər yüz dəfə)١

" $U# $ &N'I$ $t#$ z3' [$ $P$$= :0!$#$ & "4$!56 ))  iR
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٩٤. [Subhənəllahi və bihəmdihi, adədə
xalqihi, və rıda nəfsihi, və zinətə arşihi, və
midadə kəlimətihi]
٩٤. «Yaratdıqlarının sayı, Özünün razı olduğu, Ərşinin ağırlığı və kəlmələrinin çoxluğu
١

Kim bunları bir gündə yüz dəfə desə, bu onun üçün on
qulu azad etməyə bərabər olar, ona yüz savab yazılar, onun
yüz günahı silinər, axşamadək də şeytandan qorunmuş olar
və [Qiyamət günü] heç kəs onun gətirdiyindən əfzəl heç bir
şey gətirə bilməz. Yalnız o şəxsdən başqa ki, o bunu ondan
çox etmişdir. əl-Buxari, ٤/٩٥. Muslim, ٤/٢٠٧١.

١٠٢

qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik!»
(səhər üç dəfə)١

(( |
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٩٥. [Allahummə, inniy əs'əlukə ilmən
nafiən və rizqan tayyibən və amələn mutəqabbələn]
٩٥. «Allahım! Səndən faydalı elm, təmiz
ruzi və qəbul olunan əməl diləyirəm!» (hər
səhər)٢

(( !"# K" $ 
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٩٦. [Əstəğfirullahə və ətubu ileyhi]
٩٦. «Allahdan bağışlanma diləyirəm və Ona
tövbə edirəm!» (gün ərzində yüz dəfə)١
١

Muslim, ٤/٢٠٩٠.
İbn əs-Sunni, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», № ٥٤; İbn Macə
№ ٩٢٥. Şueyb əl-Arnavut və Abdulqadir əl-Arnavut bu hədisin isnadını «Zadul-Məad» əsərinin təhqiqində (٢/٣٧٥)
«həsən» hesab etmişlər.
٢

١٠٣

(( $ "3$[ $ G.$/ !V HHp & $3"{# BQ= " ))  ia
٩٧. [Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti min
şərri mə xaləq]
٩٧. «Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam
kəlamlarına sığınıram!» (axşam üç dəfə)٢

(( X H 
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٩٨. [Allahummə, salli və səllim alə nəbiyyinə Muhəmməd]
٩٨. «Allahım! Peyğəmbərimiz Muhəmmədə
salavat və salam yetir!» (on dəfə)٣
١

«Fəthul-Bari», ١١/١٠١; Muslim, ٤/٢٠٧٥.
Kim bunu axşam üç dəfə deyərsə, həmin gecə ona qızdırma toxunmaz. Bu hədisi Əhməd ٢/٢٩٠; ən-Nəsai, «ƏməlulYəumi vəl-Leyl», № ٥٩٠; İbn əs-Sunni, № ٦٨ rəvayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٨٧; «Səhih İbn Macə»
٢/٢٦٦; «Tuhfətul-Əxyar» səh. ٤٥. Hədisin əsli Muslimdədir,
٤/٢٠٨٠.
٣
«Kim səhər on dəfə, axşam da on dəfə mənə salavat gətirsə, Qiyamət günü şəfaətim ona çatar». Bu hədisi ət-Təbərani
٢

١٠٤

(٢٨) Yatağa girərkən oxunan zikrlər
٩٩. «Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm hər gecə
yatağına uzandıqda əllərini cütləşdirib onların
içinə üfürər, sonra ora:
(2) ΣŸΩ∧ΥφΤΤ±√≅… ϑðΣ/≅… (1) δŸφΤΤΤšςΚ… ϑðΣ/≅… ΩΣ∑ ΣΤ∈ …

≈C# H. #V$ ! .H & #C!N# …

≈(4) =ΣŸφΤΤΤšςΚ… …[Σ⊃Σ{ ΙΣΠςΤ√ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ⌠¬ς√Ω (3) Ÿς√ΣΤÿ ⌠¬ς√Ω ŸΨ∏φΤΤΤΤÿ ¬ς√

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De: «O
Allah Təkdir! Allah [heç kəsə, heç nəyə] Möhtac deyildir [əksinə, hər bir məxluq Ona möhtacdır]. O, nə doğub, nə də doğulubdur. Və
Onun heç bir tayı-bərabəri də yoxdur!»
iki isnadla rəvayət etmişdir. Bu isnadlardan biri “ceyyid”dir.
Bax: «Məcməuz-Zəvaid», ١٠/١٢٠; «Səhihut-Tərğib vət-Tərhib», ١/٢٧٣.

١٠٥

†Ω∨ ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨ (1) Ξ⊂ς∏Ω⊃<√≅… ϑγ‡Ω≤ΨŠ Σ′Σ∅Κς… ΣΤ∈ …

≈C# H. #V$ ! .H & #C!N# …

(4) ΨŸΩ⊆Σ⊕<√≅… ℑ γŒΗΤΤΩ‘ΗΤΠς⊃Πς⇒√≅… ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨Ω (3) ðˆΩΤ∈Ω …Ω′ΞΜ… ∴⊂Ψ♠†ΩΤ∅ ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨Ω (2) Ω⊂ς∏ΩR
≈(5) ΩŸφΤΤ♥Ωš …Ω′ΞΜ… ]ŸΨ♠†Ωš ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨Ω

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De:
«Sığınıram sübhün Rəbbinə! Yaratdıqlarının
şərindən, çökməkdə olan zülmətin [gecənin]
şərindən, düyünlərə yüngülvari tüpürən [cadugər] qadınların şərindən və paxıllıq edərkən
paxılın şərindən!»
Ξ♣†Πς⇒√≅… Ψ∠Ψ∏Ω∨ (1) Ξ♣†Πς⇒√≅… ϑγ‡Ω≤ΨŠ Σ′Σ∅Κς… ΣΤ∈ …

≈C# H. #V$ ! .H & #C!N# …

ℑ Σ♣Ξ♠ΩΣÿ ΨϒΠς√≅… (4) Ξ♣†Πς⇒Ω¢<√≅… Ξ♣…Ω♠Ω<√≅… ΘΞ≤ΤΤΩ→ ⇑Ψ∨ (3) Ξ♣†Πς⇒√≅… ΨΗΤς√ΞΜ… (2)
≈(6) Ξ♣†ϑðΤΤ⇒√≅…Ω Ψ◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ψ•<√≅… Ω⇑Ψ∨ (5) Ξ♣†Πς⇒√≅… Ξ⁄ΣŸΣ″

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De:
«Sığınıram insanların Rəbbinə, insanların
Hökmdarına, insanların [ibadətə layiq olan]

١٠٦

Məbuduna! Vəsvəsə verənin, [Allahın adı
çəkiləndə isə] geri çəkilənin [şeytanın]
şərindən. Hansı ki, insanların kökslərinə
vəsvəsə salır, cinlərdən də [olur], insanlardan
da!» surələrini oxuyar, daha sonra isə əllərini
baş və üz nahiyəsindən başlayaraq bacardığı
qədər bədəninin hər yerinə sürtərdi. Beləcə, o,
bunu üç dəfə təkrar edərdi».١
١٠٠. Yatağa uzananda Kursi ayəsini oxumaq»٢
ΙΣΠς√ &χ⋅⌠ΤΩΤ⇓ ‚ΩΩ β◊Ω⇒ΨΤ♠ ΙΣΡϒΣRΚ<†ΩΤ# ‚Ω &Σ⋅ΘΣΤ∼Ω⊆<√≅… ΘΣΩ™<√≅… ΩΣ∑ ‚ΠςΜΞ… ΩΗΤς√ΞΜ… :‚Ω ϑðΣ/≅… …

 jj

Σ¬ς∏⊕ΩΤÿ −&ΨΤΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ ‚ΠςΜΞ… ,ΙΣΩŸ⇒Ψ∅ Σ⊗Ω⊃πΤ↑ΩΤÿ ΨϒΠς√≅… …ς′ ⇑Ω∨ %γ≥⁄Κ ς‚≅… ℑ †Ω∨Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ℑ †Ω∨
&ƒ∫:†φΤΤΤΤ→ †Ω∧ΨŠ ‚ΠςΜΞ… ,−ΨΨ∧<∏Ψ∅ ⌠⇑ΨΘ∨ ξ∫πΩ↑γ ΨŠ Ω⇐Ρ≠∼Ψ™ΣΤÿ ‚ΩΩ ∃⌠¬ΣΩ⊃<∏ΩR †Ω∨Ω ψΞÿΨŸΤÿΚς… Ω⇐κΩΤŠ †Ω∨
١

«Fəthul-Bari», ٩/٦٢; Muslim, ٤/١٧٢٣.
Kim onu yerinə uzananda oxusa, Allahın göndərdiyi mühafizəçi səhərədək onu qoruyar və şeytan səhərədək ona yaxınlaşmaz. «Fəthul-Bari», ٤/٤٨٧.
٢

١٠٧

Σψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… ϑ〉ΤΨ∏Ω⊕<√≅… ΩΣ∑Ω &†Ω∧Σ〉ℵ≠π⊃Ψš ΙΣΣ ΛΣΤΤΩÿ ‚ΩΩ ∃ð≥⁄Κς‚≅…Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ΣΘΣ∼Ψ♠⌠≤Ρ Ω⊗ΤΨ♠Ω
≈(255)

«Allah! Ondan başqa [ibadətə layiq olan]
mə'bud
yoxdur,
[əbədi]
Yaşayandır,
Qəyyumdur [kainatı yaradan və onu idarə
edəndir, bəndələrinin işlərini yoluna qoyan və
onları qoruyandır]. Onu nə mürgü tutar, nə də
yuxu. Göylərdə və yerdə nə varsa, Onundur.
Onun izni olmadan Onun yanında kim
havadarlıq edər? O, onların [yaranmışların]
önlərində və arxalarında olanı [nə olub, nə olur
və nə olacağını] bilir. Onlar Onun elmindən
Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya
bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə
edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır
gəlmir. O, Ucadır, Böyükdür!»
Ψϑð/≅†ΨŠ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ΘδΡ &Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω −ΨΨΘΤŠΘΩ⁄ ⇑Ψ∨ Ψ∼ς√ΜΞ… ΩΞ∞⇓ΚΡ… :†Ω∧ΨŠ ΣΣ♠ΘΩ≤√≅… Ω⇑Ω∨…ƒ∫ …

 j

Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ω −&ΨΨ∏Σ♠ΘΣ⁄ ⇑ΨΘ∨ ξŸΩšςΚ… φκΩΤŠ 〉⊄ΘΞ≤Ω⊃ΣΤ⇓ ‚Ω −ΨΨ∏Σ♠Σ⁄Ω −ΨΨ‰Σa〉{Ω −ΨΨaΩ|ΞΜ;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω

١٠٨

†[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ϑðΣ/≅… 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ‚Ω (285) Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅… ð∠∼ς√ΜΞ…Ω †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ð∠ΩΤ⇓…Ω≤πΤ⊃ΤΣ∅ ∃†ΩΤ⇒⊕ð≡Κς…Ω †Ω⇒Τ⊕Ψ∧Ω♠
:†Ω⇒∼Ψ♥ΠςΤ⇓ ⇐ΜΞ… :†ΩΤ⇓ϒΨR…ΩΣΤ# ‚Ω †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ %πŒΩ‰Ω♥ΩΤaΤ{≅… †Ω∨ †Ω∼ς∏Ω∅Ω πŒΩ‰Ω♥ς †Ω∨ †Ως√ &†ΩΩ⊕⌠♠Σ ‚ΠςΜΞ…
⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ς∏Ω∅ ΙΣΩa<∏Ω∧Ωš †Ω∧ς …_≤π″ΜΞ… :†Ω⇒Τ∼ς∏Ω∅ Ψ∧™ΩΤ# ‚ΩΩ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ &†ΩΤ⇓Κ<†ς≠RΚς… ςΚ…
†ΩΤ⇒ς√ ⌠≤ΤΨ⊃πΤ∅≅…Ω †Πς⇒Ω∅ 〉∪∅≅…Ω −∃ΨΨŠ †ΩΤ⇒ς√ Ω◊ΩΤ∈†ð≡ ‚Ω †Ω∨ †ΩΤ⇒<∏ΨΘ∧Ω™ΣΤ# ‚ΩΩ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ &†Ω⇒Ψ∏‰ΩΤ∈
≈(286) φ⇔ΤÿΞ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅… Ψζ⌠Ω⊆<√≅… ς∏Ω∅ †ΩΤ⇓⌠≤〉±⇓≅†ΩΤ⊇ †Ω⇒ΤΗΤς√⌠ΤΩ∨ ðŒ⇓Κς… &:†Ω⇒Τ∧Ωš⁄≅…Ω

١٠١. «[Allahın göndərdiyi] Elçi öz Rəbbindən ona nazil edilənə [Qurana] iman gətirdi,
möminlər də [buna iman gətirdilər]. Hamısı
Allaha, Onun mələklərinə, Onun kitablarına və
Onun elçilərinə iman gətirdilər. [Onlar dedilər]: «Biz Onun elçiləri arasında fərq qoymuruq!»Və onlar dedilər: «Eşidirik və itaət
edirik! Ey Rəbbimiz Səndən bağışlanma
diləyirik və dönüş Sənədir!» Allah hər kəsi
yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyər.
[Hər kəsin] qazandığı [xeyir yalnız] onun
özünə, qazandığı [şər də yalnız] onun
əleyhinədir. «Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta

١٠٩

etsək bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən
əvvəlkilərə yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük
yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayanı
da bizə yükləmə! Bizi əfv et, bizi bağışla və
bizə rəhm et! Sən bizim Hamimizsən! Kafir
camaata qələbə çalmaqda bizə yardım et!» əlBəqərə surəsi (٢٨٥-٢٨٦)١

4' #"M 2 "M!" $,#$ 295#!$O ]
 ! $t$ 9G$ $,!6# ))  j)
# B¡I" !$ $# ^$ 'DI" !"M $^$p'3$6!" '4#$ $^!$!"M 9&N'I$ $]'{$N!"
(( q
$  Hw $r$P$5=
١٠٢. [Bismikə rabbiy vəda'tu cənbiy və
bikə ərfəuhu. Fəin əmsəktə nəfsiy fərhəmhə və in ərsəltəhə fəhfəzhə bimə təhfəzu
bihi ibadəkəs-salihin]
١
Kim gecə bu ayələri oxusa, ona kifayət edər.«FəthulBari», ٩/٩٤; Muslim, ١/٥٥٤.

١١٠

١٠٢. «Ey Rəbbim! Sənin adınla ١ böyrümü
yerə qoydum, Sənin sayəndə də qaldıraram.
Ruhumu tutub saxlasan, ona rəhm et! Onu buraxsan, əməlisaleh qullarını qoruduğun kimi
onu da qoru!»٢

^$ $$ $," 2>
$ %M$$ $]!"$ 9&N'I$ $]'z"3$[ $,H# HC^%3 ))  jL
9G# HC^%3 .^$ " !.I'J"M $^Hp$" '4#$ 2^$ 'D"I!"M ^$ $p! $!" '4# 2>
$ $!$$
((" $M$' $,B"\!6"
١٠٣. [Allahummə, innəkə xaləqtə nəfsiy, və əntə təvaffahə, ləkə məmatuhə və
məhyahə, in əhyəytəhə fəhfəzhə, və in
əməttəhə fəğfir ləhə. Allahummə, inniy
əs'əlukəl-afiyətə]
١

«Kim gecə yatağından qalxıb sonra ora qayıtsa, paltarının
ətəyi ilə oranı üç dəfə çırpıb təmizləsin. Ona görə ki, o,
özündən sonra yatağa nəyin girdiyini bilmir. Uzandıqda isə
desin...»
٢
əl-Buxari, ١١/١٢٦; Muslim, ٤/٢٠٨٤.

١١١

١٠٣. «Allahım! Canımı Sən yaratdın, Sən də
onu alacaqsan. Onu öldürmək də, diriltmək də
Sənə məxsusdur. Onu diriltsən, qoru, öldürsən,
bağışla! Allahım! Səndən salamatlıq diləyirəm!»١

(( r$ $P$5= m
B $ !5$ $}!$- $,$ "$= 9#7 HC^ %3 ))  jR
١٠٤. [Allahummə, qiniy əzabəkə yəumə
təbəasu ibadəkə]
١٠٤. «Allahım! ٢ Bəndələrini dirildəcəyin
gün məni Öz əzabından qoru!»٣

(( $!"$ " HC^%3 $,!6# ))  jS
١
Muslim, ٤/٢٠٨٣. Əhməd, ٢/٧٩. Bu onun mətnidir. İbn əsSunni, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», № ٧٢١.
٢
«Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm yatağa uzanmaq istəyəndə sağ əlini yanağının altına qoyub üç dəfə belə deyərdi...»
٣
Əbu Davud, ٤/٣١١. Bu onun mətnidir. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٤٣.

١١٢

١٠٥. [Bismikə, Allahummə əmutu və
əhya]
١٠٥. «Allahım! Sənin adınla ölür və dirilirəm!»١
١٠٦. Otuz üç dəfə təsbih (Subhanəllah!) otuz
üç dəfə təhmid (əlhəmdulilləh!) otuz dörd dəfə
təkbir (Allahu Əkbər) demək.٢

$H$ 2#C D$' #!.$' HK$$ 2_# 5! N
H  $$HN HK$ HC^%3 ))  ja
2#: #u!&'$ E $!Hp "F#!$ 2¢$H $ Gx
$ ' $ "M 2@8!9$/ A:B; HK$$
CH ^ 3% . p$`$# £[ $]!" @8!9$/ A:B; G.$/ !V $,# BQ=" 24"7!.BI' $
28 !9$/ $r$!$ $g! "3"M .[' $]!"$ 28!9$/ $,"3!5"7 $g! "3M" FB H1' $]!"
28 !9$/ $,$P $g! "3"M V$5' $]!"$ 28!9$/ ,
$ 7"!"M $g!"3"M .>%D $]!"$
(( .# 'z"I' $V $#'J"$ $V!-H H$= #'7
١

əl-Buxari, ١١/١١٣; Muslim, ٤/٢٠٨٣.
«Kim bunları yatağına uzanarkən desə, onun üçün xidmətçidən daha xeyirli olar». «Fəthul-Bari», ٧/٧١; Muslim,
٤/٢٠٩١.
٢

١١٣

١٠٧. [Allahummə, rabbəs-səmavatissəb'i və rabbəl-arşil-azim. Rabbənə və
rabbə kulli şeyin, faliqal-həbbi vən-nəva,
munzilət-təurati vəl-inciyli vəl-furqan.
Əuzu bikə min şərri kulli şeyin əntə axizun binasiyətihi. Allahummə, əntəl-əvvəlu fəleysə qabləkə şeyun, və əntəl-axiru
fəleysə bə'dəkə şeyun, və əntəz-zahiru fəleysə fəuqakə şeyun, və əntəl-batinu fəleysə dunəkə şeyun, iqdi annəd-deynə və
əğninə minəl-fəqri]
١٠٧. «Allahım! Yeddi qat səmanın Rəbbi,
yerin Rəbbi, böyük Ərşin Rəbbi, bizim
Rəbbimiz və hər bir şeyin Rəbbi! Toxumu və
çəyirdəyi cücərdib çatladan, Tövratı, İncili və
Furqanı nazil edən! Kəkilindən tutduğun (idarə
etdiyin) hər bir şeyin şərindən Sənə sığınıram.
Allahım! Sən Əvvəlsən, Səndən əvvəl heç nə
yoxdur. Sən Axırsan, Səndən sonra heç nə
yoxdur. Sən Zahirsən, Səndən üstə heç nə

١١٤

yoxdur. Sən Batinsən, Səndən iç üzdə heç nə
yoxdur! Borcumuzu ödə, bizi yoxsulluqdan
qurtar!»١

C! {" "M 2$ $ $ 2$ "I";$ 2$"z$6$ $$$' " % & !$' ))  je
(( 
$ #! "*$  " $9M"; "* !VH
١٠٨. [Əlhəmdulilləhil-ləzi ət'amənə və
səqanə və kəfanə və əvanə, fəkəm minmən lə kafiyə ləhu və lə mu'viyə]
١٠٨. «Bizi yedirdən, içirdən, qoruyan və
bizə sığınacaq verən Allaha həmd olsun!
Neçə-neçə şəxslər vardır ki, onların nə bir
qoruyanı, nə də bir sığınacaq verəni var!»٢

2#!1'$  $$HN $."M E$P$^H $ x
# !s$ ' $C $= HC^%3 ))  ji
.G /$ !V $,# BQ=" 2]
$ !" %*# $ "# "* '4" $^!/" 2 "{ 3$$ @89! /$ A:B; HK$
١
٢

Muslim ٤/٢٠٨٤.
Muslim ٤/٢٠٨٥.

١١٥

! " 2 86 9&N'I$ <"3$= $#.$p'7" '4"$ 2 ;!./$ 4"o!H G.$/ !V$ 9&N'I$
(( CW 3N
!  "b# 0H.O"
١٠٩. [Allahummə, aliməl-ğaybi vəş-şəhadəti, fatirəs-səmavati vəl-ard. Rabbə
kulli şeyin və məliykəhu. Əşhədu ən lə
ilahə illə ənt. Əuzu bikə min şərri nəfsiy
və min şərriş-şeytani və şirkihi, və ən əqtərifə alə nəfsiy suən əu əcurrahu ilə muslimin]
١٠٩. «Göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda olanı Bilən Allahım! Hər şeyin Rəbbi və
Hökmdarı! Şahidlik edirəm ki, Səndən başqa
[ibadətə layiq olan] məbud yoxdur. Nəfsimin
şərindən, şeytanın şərindən və şirkindən,
özümə pislik etməkdən yaxud onu bir
müsəlmana yetirməkdən Sənə sığınıram!»١
١

Əbu Davud, ٤/٣١٧. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٤٢.

١١٦

١١٠. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm “əsSəcdə” və “əl-Mulk” surələrini oxumadan yatmazdı. ١

2$,!"# #.!" ]!tH"M$ 2$,!"# 9&N'I$ ]!3"6! " HC^ 3% ))  
2,
$ !"# $5!>$$ $5'J$ 2$,!"# #.!^"v 
 \' $u'"$ 2,
$ !"# 9#^O! $ ]!^HO$$
]
$ '$!" % $,#$p{# ]!$ 2,
$ !"# %*# $,! $u!$ *" $ "\$u'3$ "*
(( ]
$ 3' 6$ !" % $,G#5$#$
١١١. [Allahummə, əsləmtu nəfsiy ileykə, və fəvvədtu əmriy ileykə, və vəccəhtu
vachiy ileykə, və əlcə'tu zahriy ileykə,
rağbətən və rahmətən ileyk. Lə məlcə'ə və
lə məncəə minkə illə ileyk. Aməntu bikitabikəl-ləzi ənzəltə və binəbiyyikəl-ləzi
ərsəltə]
١١١. «Allahım!١ Sənə ümid edərək və Səndən qorxaraq canımı Sənə təslim etdim, işimi
١

ət-Tirmizi, ən-Nəsai. Bax: «Səhihul Cami», ٤/٢٥٥.

١١٧

Sənə həvalə etdim, üzümü Sənə çevirdim, kürəyimi Sənə etibar etdim. Sığınacaq və Səndən
(əzabından) xilas olmaq üçün nicat yeri yalnız
Sənə yönəlməkdir. Sənin nazil etdiyin Kitaba
və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətirdim!»٢

(٢٩) Gecə yatarkən bir tərəfdən digər
tərəfə çevrildikdə edilən dua

# ! 1'$  $$HN K$ 2H^"z'  $' 
+ %*# $ "# "* ))  )
(( 
 %I$s' -#$' $^$! $ $$
١١٢. [Lə ilahə illəllahul-vahidul-qahhar,
Rabbus-səmavati vəl-ard və mə bəynəhuməl-azizul-ğaffər]
١
«Yatağa uzandıqda namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz al, sonra sağ tərəfin üstə uzanıb de…»
٢
Reyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Əgər bunu deyib ölsən, fitrət üzərində (heç bir günahı olmadan, anadan
doğulmuş uşaq kimi) ölmüş olarsan». «Fəthul-Bari»,
١١/١١٣; Muslim, ٤/٢٠٨١.

١١٨

١١٢. «(Hər şeyə) Qalib gələn, Tək Allahdan
başqa [ibadətə layiq olan] məbud yoxdur! (O,)
göylərin, yerin və onların arasında olanların
Qüdrətli və Bağışlayan Rəbbidir!»١

(٣٠) Yuxuda həyəcan və qorxu keçirən,
dəhşətə gələn və (başqa bu kimi)
hallarda oxunan dua
.G /$ $ 2 #"z=$ #5$"J !V 
H Hp & $3"{# BQ=" ))  L
(( 4.!$- '4"$ #q$H  $$$> !V$ 20P$5=
١١٣. [Əuzu bi kəlimətilləhit-təmməti
min ğadabihi və iqabihi, və şərri ibədihi,
və min həməzatiş-şəyatin və ən yəhduruniy]
١
«Bunu gecə yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə
deyir...» Bu hədisi Hakim rəvayət etmiş və onu “səhih” =
= hesab etmişdir. əz-Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir, ١/٥٤٠.
ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl»; İbn əs-Sunni. Bax:
«Səhihul-Cami», ٤/٢١٣.

١١٩

١١٣. «Qəzəbindən və cəzasından, qullarının
şərindən, şeytanların vəsvəsələrindən və mənə
yaxın gəlmələrindən Allahın tam kəlamlarına
sığınıram!»١

(٣١) Pis yuxu görən nə etməlidir
١١٤. «Üç dəfə sol tərəfinə tüpürməli».٢
«Üç dəfə şeytandan və gördüyünün şərindən
Allaha sığınmalı».٣
«Onu heç kəsə danışmamalı».٤
«Digər böyrü üstə çevrilməli».٥
١١٥. «Əgər istəsə, qalxıb namaz qılsın».٦

(٣٢) Vitr namazında edilən qunut duası
١

Əbu Davud, ٤/١٢. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٧١..
Muslim, ٤/١٧٧٢;
Muslim, ٤/١٧٧٢ və ١٧٧٣.
٤
Muslim, ٤/١٧٧٢;
٥
Muslim, ٤/١٧٧٣;
٦
Muslim, ٤/١٧٧٣;
٢
٣

١٢٠
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١١٦. [Allahumməhdiniy fiymən hədeytə, və afiniy fiymən afeytə, və təvalləniy
fiymən təvalleytə, və barik liy fiymə
ə'teytə, və qıniy şərra mə qadeytə, fəinnəkə təqdi və lə yuqda aleykə, innəhu lə yəzillu mən valeytə, [və lə yə'izzu mən
adeytə] təbarəktə Rabbənə və təaleytə]
١١٦. «Allahım! Hidayət verdiyin kimsələr
arasında mənə də hidayət ver! Salamatlıq bəxş
etdiyin kimsələr arasında mənə də salamatlıq
bəxş et! Dost qəbul etdiyin kimsələr arasında
məni də dost qəbul et! Mənə verdiklərini bərəkətli et! Qərar verdiyin şeylərin şərindən məni
qoru! (Hər şeyə) Sən qərar verirsən, Sənin
üçün isə qərar verilməz. Dost qəbul etdiyin

١٢١

kimsə zəlil olmaz. [Düşmənçilik etdiyin kəs
isə qüdrətli olmaz.] Ey Rəbbimiz! Sən xeyirxahsan və ucasan!»١

V!  $,"M$#$ 2$,o$d$6 !V $r$t#.# BQ= " 9G# HC^%3 ))  a
]
$ !$'" $"; $]!" 2$,! "3$= 8$" 9w!B *" 2$,! $,# BQ="$ 2$,p$Bz=
(( ,
$ N
& 'I$ <"3$=
١١٧. [Allahummə inniy əuzu birıdakə
min səxatikə, və bimuafatikə min uqubətikə, və əuzu bikə minkə, lə uhsi sənaən
aleykə, əntə kəmə əsneytə alə nəfsikə]
١١٧. «Allahım! Sənin qəzəbindən razılığına,
cəzandan əfvinə sığınıram. Səndən Sənə pənah
aparıram. Mən Səni (layiqincə) tərif edə bil١
Bu hədisi «Sünən» əsərlərinin müəllifləri, Əhməd, əd-Darimi, əl-Hakim, əl-Beyhəqi rəvayət etmişlər. Mötərizədəki
sözlər əl-Beyhəqinindir. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ١/١٤٤;
«Səhih ibn Macə», ١/١٩٤; əl-Albaninin «İrvaul-Ğəlil»,
٢/١٧٢;

١٢٢

mərəm. Sən Özün Özünü tərif etdiyin kimisən!»١

<$!N$ $,!"#$ 2u!N$$ 9A3$w $,"$ 25! $ $rH-# HC^%3 ))  e
V$ #.M{" '# $,$ "$= %4# 2$,$ "$= <$!d$$ 2$,$p$! $ O!.$ 2I!$$
*" $ 2$.!$d' $,!"3$= 9#'T$ 2$r.I!s$p!N$$ 2$, $p!N$ H# HC^%3 .? $'3
(( r$ .BI'{$- !V$ _"3!d$$ 2$," _$!d$$ 2$,# V !$ 2$r.BI'{$
١١٨. [Allahummə iyyəkə nə'budu, və ləkə nusalli və nəscudu, və ileykə nəs'a və
nəhfidu, nərcu rahmətəkə və nəxşə əzabəkə, inna əzabəkə bil-kafiriynə mulhəq.
Allahummə inna nəstə'iynukə və nəstəğfirukə və nusni aleykəl-xayra və lə nəkfurukə, və nu'minu bikə və nəxdau ləkə və
nəxləu mən yəkfurukə]
١

Bu hədisi «Sünən» əsərlərinin müəllifləri və Əhməd rəvayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٨٠; «Səhih ibn
Macə», ١/١٩٤; əl-Albaninin «İrvaul-Ğəlil», ٢/١٧٥;

١٢٣

١١٨. «Allahım! Biz yalnız Sənə ibadət edirik! Sənin üçün namaz qılır və Sənə səcdə edirik. Sənə doğru can atır və qulluq etməyə tələsirik. Sənin mərhəmətini diləyir və Sənin əzabından qorxuruq. Əlbəttə, əzabın kafirlərə yetişəcək. Allahım! Səndən kömək istəyir və
Səndən bağışlanma diləyirik. Xeyri (Sənə) aid
edib Sənə tərif deyirik və Sənə qarşı küfr etmirik. Sənə iman gətirir və Sənə boyun əyirik.
Sənə qarşı küfr edənləri tərk edirik!»١

(٣٣) Vitr namazının salamından sonra
edilən zikr
١١٩. Üç dəfə:

(( 
# Bz' ,3$' "4$!56 ))
[Subhanəl-Məlikil-Quddus]
١

Bu hədisi əl-Beyhəqi «Sünənul-Kubra», əsərində ٢/٢١١ rəvayət etmiş və onu “səhih” hesab etmişdir. əl-Albani «İrvaul-Ğəlil»də, ٢/١٧٠ demişdir: «Bu isnad “səhih” dir və Ömərə Allah ondan razı olsun qədər bir-birinə bağlıdır “məuquf”dur!»

١٢٤

«Müqəddəs Hökmdar pak və nöqsansızdır!»
deyir, üçüncü dəfə isə səsini qaldırıb uzadaraq:

(( 
# . $ "{n"|$' GK$ ))
[Rabbil-məlaikəti və-r-Ruh]
[«...Mələklərin və Ruhun Rəbbi!»] deyir.١

(٣٤) Üzüntü və kədər anında oxunan
dua
2$r$# 9p$`$ 2$,p$" V! 2r$ 5!=$ V ! 2r$ !5$= 9G# HC^%3 ))  )j
2,
$ " $> WC!6 A:B{# $,B"\!6" 2r$ $"7 H9M £F!$= 2$,'{ H9M W$
V!  h$"  $p!%3$= !" 2$,#$p; 9M  $p'$ !" !" 2,
$ $N'I$ # $]!H$6
١
ən-Nəsai, ٣/٢٤٤; əd-Daraqutni, ٢/٣١ və başqaları rəvayət
etmişlər. Mötərizədəki sözlər əd-Daraqutninin əlavəsidir. Bu
hədisin isnadı “səhih”dir. Şueyb əl-Arnavut və Abdulqadir
əl-Arnavutun təhqiq etdiyi «Zadul-Məad», əsərinə ١/٣٣٧
bax.

١٢٥

4" !.Bz' ":$u
! $ 4' " 2$r$!= #x!$s' #C'3= 9M # $!."'\$p!6 #" 2,
$ z'3$[
(( 9G>$ K
$ $>"Q$ 29#! 18"|$O$ 2#!$` $$ 295#'3"7 $_ #$
١٢٠. [Allahummə inniy abdukə, ibnu
abdikə, ibnu əmətikə, nasıyətiy biyədikə,
madın fiyyə hukmukə, adlun fiyyə qadaukə,
əs'əlukə bikulli ismin huvə ləkə, səmmeytə
bihi nəfsəkə, əu ənzəltəhu fi kitəbikə, əu
alləmtəhu əhədən min xalqikə, əu istə'sərtə
bihi fi ilmil-ğaybi indəkə, ən təc'aləlQur'anə rəbiya qalbiy, və nura sadriy, və
cəlaə huzniy, və zəhabə həmmiy]
١٢٠. «Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Kəkilim
(məni idarə etmək) Sənin əlindədir. Barəmdə
verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın
tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin yaxud yaratdıqlarından
kiməsə öyrətdiyin yaxud da Öz yanında olan
qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər

١٢٦

bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı
və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi (üçün səbəb) et!»١

# !u$' $ 24$$' $ GC$^' $V $,# BQ=" 9G# HC^%3 ))  )
(( F
# $OG. $5"3"J$ #V!-H #_"3$t$ 2V# !5u' $ #:!d5' $ 2:# $N"{' $
١٢١. [Allahummə inniy əuzu bikə minəl-həmmi vəl-həzəni, vəl-aczi vəl-kəsəli,
vəl-buxli vəl-cubni, və daləid-deyni və
ğaləbətir-ricali]
١٢١. «Allahım! Üzüntü və kədərdən, acizlik
və tənbəllikdən, xəsislik və qorxaqlıqdan, borc
altında qalmaqdan və insanların (məni) sıxışdırmasından Sənə sığınıram!»٢

(٣٥) Sıxıntı anında oxunan dua
١

Əhməd, ١/٣٩١. əl-Albani bunu “səhih” hesab etmişdir.
əl-Buxari, ٧/١٥٨. Rəsulullah səllallahu aleyhi və səlləm bu duanı
çox edərdi. Bax: «Fəthul-Bari», ١١/١٧٣.

٢

١٢٧


# .! $' K$ + %*# $ "# "* 2C 3$' C D$' + %*# $ "# "* ))  ))

# .! $' K$$ #!1' K$$  $$HN K$ 
+ %*# $ "# "* 2C D$'
(( y #."{'
١٢٢. [Lə ilahə illəllahul-aziymul-həliym
lə ilahə illəllahu Rabbul-arşil-aziym, lə
ilahə illəllahu Rabbus-səməvati bə Rabbul-ardı və Rabbul-arşil-kəriym]
١٢٢. «Əzəmətli, Həlim olan Allahdan başqa
[ibadətə layiq olan] məbud yoxdur! Ərşin
Əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa [ibadətə
layiq olan] məbud yoxdur! Göylərin, Rəbbi,
yerin Rəbbi və Ərşin Səxavətli Rəbbi olan
Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur!»١

" M".! " 9&N'I$ <"# 9#'3{$ "|"M 2O!" $,$p$! $ HC^ %3 ))  )L
(( ]
$ !" %*# $ "# "* 2 %3B; 9#'\$/ 9 !~3`
! "$ 2WV!$=
١

əl-Buxari, ٧/١٥٤ və Muslim, ٤/٢٠٩٢.

١٢٨

١٢٣. [Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ
təkilniy ilə nəfsiy tarfətə aynin, və əslih
liy şə'niy kulləhu, lə ilahə illə ənt]
١٢٣. «Allahım! Sənin mərhəmətini diləyirəm! Məni bir göz qırpımı belə başlı-başına
buraxma! Bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən
başqa haqq məbud yoxdur!»١

(( q
$  %D $V ]!B; 9G# $,$$!56 $]!" %*# $ "# "* ))  )R
١٢٤. [Lə ilahə illə əntə. Subhanəkə, inniy kuntu minə-z-zalimin]
١٢٤. «Səndən başqa[ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən!
Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!»٢

(( !$/ # r#.!/B "* 9G$ + + ))  )S
١

Əbu Davud, ٤/٣٢٤; Əhməd, ٥/٤٢. əl-Albani bu hədisi “həsən” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» ٣/٩٥٩.
ət-Tirmizi, ٥/٥٢٩. Hakim bu hədisi “səhih” hesab etmiş,
əz-Zəhəbi də onu təsdiqləmişdir, ١/٥٠٥. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٦٨.
٢

١٢٩

١٢٥. [Allahu, Allahu Rabbiy! Lə uşriku
bihi şeyən]
١٢٥. «Allahdır, Allahdır mənim Rəbbim!
Mən heç bir şeyi ona şərik qoşmuram!»١

(٣٦) Düşmən və ixtiyar sahibi ilə
rastlaşarkən edilən dua
(( C! >
# ./ V!  ,
$ # Q
B $$ C! >
#  9M ,
$ 3B$ !u$ H# CH ^ 3% ))  )Z
١٢٦. [Allahummə inna nəc'alukə fi nuhurihim və nəuzu bikə min şururihim]
١٢٦. «Allahım! Onların yaxasını Sənə tapşırırıq və onların şərindən Sənə sığınırıq!»٢

,
$ #$ 2F
B O" $,# 2#w$ $]!"$ 2$= $]!" HC^%3 ))  )a
(( :B "7B $,#$ 2F
B `"
١

Əbu Davud, ٢/٨٧. Bax: «Səhih ibn Macə», ٢/٣٣٥.
Əbu Davud, ٢/٨٩. Hakim bu hədisi “səhih” hesab etmiş,
əz-Zəhəbi də onu təsdiqləmişdir ٢/١٤٢.
٢

١٣٠

١٢٧. [Allahummə əntə adudiy və əntə
nəsıyriy, bikə əculu və bikə əsulu və bikə
uqatilu]
١٢٧. «Allahım! Dayağım Sənsən, köməyim
Sənsən. Sənin sayəndə hərəkət edir, Sənin sayəndə (düşmənin üstünə) atılır və Sənin sayəndə vuruşuram!»١

(( :B ;$' $C!#$ + $5!N$ ))  )e
١٢٨. [Həsbunəllahu və ni'məl-vəkil]
١٢٨. «Allah bizə bəs edər. O nə gözəl Vəkildir!»٢

(٣٧) Rəhbərin zülmündən qorxan
kimsənin etdiyi dua
١
Əbu Davud, ٣/٤٢; ət-Tirmizi, ٥/٥٧٢. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٨٣.
٢
əl-Buxari, ٥/١٧٢.

١٣١

V! B; 2C# D$' #!.$' HK$ $ 2_# 5!N
H  $$HN HK$ HC^%3 ))  )i
9H 3"$= ".'I$- '4" ¤ $,zn"|$[ !V # $!" $ 2X4"|BM #V! 4"|BM !V $O 9
(( ]
$ !" %*# $ "# *" $ 2$r$" %:$O $ 2$r$O H$= 2<$s'o- !" !C^! ?$"
١٢٩. [Allahummə Rabbəs-səmavatissəb'i və Rabbəl-arşil-aziym kun liy cəran
min fulən ibni fulənin ١ və əhzabihi min
xaləiqikə, ən yəfruta aleyyə əhədun minhum, əu yətğa, azzə carukə və cəllə sənaukə və lə ilahə illə ənt]
١٢٩. «Allahım! Yeddi qat səmanın Rəbbi,
böyük Ərşin Rəbbi! Filankəs oğlu filankəsdən
(həmin şəxsin adı deyilir) və yaratdıqlarından
olan onun köməkçilərindən mənim üçün himayəçi ol ki, onlardan heç biri mənə zərər verməsin və ya (mənə qarşı) azğınlaşaraq həddini aşmasın. Sənin himayə etdiyin kimsə qüdrətlidir.
١

Onun adını demək.

١٣٢

Uca təriflər Sənədir. Və Səndən başqa [ibadətə
layiq olan] məbud yoxdur!»١


 $[" H $="  %3 2 O$ z'3[$ !V $="  %3 2.$5';"  %3 ))  Lj
_# 5!N
H  $$HN ,N
& !' 2$> %*# $ "# *" % %3 # BQ=" 2"!" $
$ 0PO $ 2X4"|BM $r!5$= .G /$ !V 2 #'Q## %*# #!1 <"3$= $V!"z$- '4"
2!C>G.$/ !V $O 9 !VB; HC^%3 2g
# !&' $ VG #u' $V 2 =$!/" $ =$5!"
(( r$ .!"J $ "# "* $ 2$,!6 $r$$5$ $ 2$r$O H $= $ $r$" %:$O
١٣٠. [Allahu Əkbər, Allahu ə'azzu min
xalqihi cəmiyan, Allahu ə'azzu mimmə
əxafu və əhzəru, əuzu billəhil-ləzi lə ilahə
illə huvə, əlmumsikis-səməvatis-səb'i ən
yəqa'nə aləl-ardı illə bi iznihi, min şərri
abdikə fulənin,٢ və cunudihi və ətbaihi və
əşyaihi minəl-cinni vəl-insi, Allahummə
١

əl-Buxari «Ədəbil-Mufrad» № ٧٠٧. əl-Albani bunu «səhih» hesab etmişdir. Bax: «Səhihul-Ədəbul-Mufrad» №
٥٤٥.
٢
Onun adını demək.

١٣٣

kun liy cəran min şərrihim, cəllə sənaukə
və azzə cərukə və təbarəkəsmukə və lə
ilahə ğayrukə]
١٣٠. «Allah ən Böyükdür! Allah bütün
yaratdıqlarından qüdrətlidir. Allah qorxduğum
və həzər etdiyim hər şeydən qüdrətlidir.
(Allahım!) Sənin filan qulunun şərindən, onun
cinlərdən və insanlardan olan qoşunundan, köməkçilərindən və tərəfdarlarından, Özündən
başqa [ibadətə layiq olan] məbud olmayan, Öz
izni olmadan yerin üzərinə düşməsin deyə
yeddi göyü saxlayan, Allaha sığınıram.
Allahım! Onların şərindən məni himayə et.
Uca təriflər Sənədir. Sənin himayə etdiyin
kimsə qüdrətldir. Sənin adın mübarəkdir və
Səndən başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur!»١

(٣٨) Düşmənə qarşı edilən dua
١

əl-Buxari «Ədəbil-Mufrad» № ٧٠٨. əl-Albani bunu «səhih» hesab etmişdir. Bax: «Səhihul-Ədəbul-Mufrad» № ٥٤٦

١٣٤

2$K $!1 #}#!> 2#K$N' $_-#.$6 2#K$p{' "F#! HC^ %3 ))  L
(( C! ^ '# '$U $ C! ^ ! #!> HC^%3
١٣١. [Allahummə munziləl-kitəbi, səriyalhisabi ihzimil-əhzabə, Allahummə-hzimhum və zəlzilhum]
١٣١. «Kitabı nazil edən, haqq-hesabı tez çəkən Allahım! (Düşmənlərdən olan) dəstələri
darmadağın et! Allahım, onları darmadağın et
və onları sarsıt!»١

(٣٩) Hər hansı bir camaatdan qorxan
kimsənin etdiyi dua
(( ]
$ '/ $# !C#^ #I'; HC^%3 ))  L)
١٣٢. [Allahummək-finiyhim bimə şi'tə]
١٣٢. «Allahım, istədiyin kimi məni onlardan
qoru!»٢
١
٢

Muslim, ٣/١٣٦٢.
Muslim, ٤/٢٣٠٠.

١٣٥

(٤٠) İmanda şəkkə düşənin duası
١٣٣. «(O kəs) Allaha sığınmalı».١
«Şəkk etdiyi şeyi tərk etməli».٢

(( 36$ &# ]!$ ))  LR
١٣٤. [Aməntu billəhi və rusulihi!]
١٣٤. «Allaha və Onun elçilərinə iman gətirdim!» deməli.٣
١٣٥. Uca Allahın bu kəlamını oxumalıdır:
≈(3) ε¬∼Ψ∏Ω∅ ]∫πΩ→ ΘΞΡ∇ΨŠ ΩΣ∑Ω ∃Σ⇑Ψ≡†Ω‰<√≅…Ω Σ≤ΞΗΤϑðℵ≠√≅…Ω Σ≤ΨR›‚≅…Ω ΣΠςςΚ‚≅… ΩΣ∑ …

 LS

١٣٥. [Huvəl-Əvvəlu vəl-Axiru vəz-Zahiru
vəl-Batinu və huvə bikulli şeyin aliym]
«Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur.
O hər şeyi Biləndir!»١
١
٢
٣

«Fəthul-Bari», ٦/٣٣٦; Muslim, ١/١٢٠.
«Fəthul-Bari», ٦/٣٣٦; Muslim, ١/١٢٠.
Muslim, ١/١١٩-١٢٠.

١٣٦

(٤١) Borcdan qurtarmaq üçün edilən dua

,
$ 3!I" # 9##'J" $ ,
$  $.$ !V$= $, |
" $# 9#I'; HC^%3 ))  LZ
(( r$ $6 !VH$=
١٣٦. [Allahumməkfiniy bihəlalikə an
həramikə və əğniniy bifadlikə ammən sivakə]
١٣٦. «Allahım! Məni Öz halalınla kifayətləndirib haramına möhtac etmə! Məni Öz lütfünlə Özündən başqasına möhtac etmə!»٢

# !u$' $ 24$$' $ GC$^' $V $,# BQ=" 9G# HC^%3 ))  La
(( F
# $OG. $5"3"J$ #V!-H #_"3$t$ 2V# !5u' $ #:!d5' $ 2:# $N"{' $
١
«əl-Hədid» surəsi, ٣-cü ayə. Əbu Davud, ٤/٣٢٩. əl-Albani
və Abdulqadir əl-Arnavut bu hədisi “həsən” hesab etmişdir.
Bax: «Səhih Əbu Davud», ٣/٩٦٢.
٢
ət-Tirmizi, ٥/٥٦٠. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٨٠.

١٣٧

١٣٧. [Allahummə inniy əuzu bikə minəl-həmmi vəl-həzəni, vəl-aczi vəl-kəsəli,
vəl-buxli vəl-cubni, və daləid-deyni və
ğaləbətir-ricali]
١٣٧. «Allahım! Üzüntü və kədərdən, acizlik
və tənbəllikdən, xəsislik və qorxaqlıqdan, borc
altında qalmaqdan və insanların (məni) sıxışdırmasından Sənə sığınıram!»١

(٤٢) Namaz qılarkən yaxud Quran oxuyarkən gələn vəsvəsəyə qarşı edilən dua
(( C# O# H. 4"o!H $V %3 # BQ=" ))  Le
١٣٨. [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim]
١

əl-Buxari, ٧/١٥٨.

١٣٨

١٣٨. «Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram!» de və sol tərəfinə üç dəfə yüngülvari tüpür.١

(٤٣) Bir iş ağır gəldikdə edilən dua
"Q# "4! $' :B $!u$ $]!"$ |!^$6  $p'3$$O $ %*# ":!^$6*" HC^%3 ))  Li
(( |
 !^$6 $]'/
١٣٩. [Allahummə lə səhlə illə mə cə'altəhu səhlən və əntə təc'alul-həznə izə şi'tə
səhlən]
١٣٩. «Allahım! Sənin asanlaşdırdığından
başqa asan olan bir şey yoxdur. Sən istəsən,
çətin işi asanlaşdırarsan!»٢
١
Muslim, ٤/١٧٢٩. Osman ibnul-As Allah ondan razı olsun
demişdir: «Mən belə etdim və Allah da onu məndən
uzaqlaşdırdı».
٢
İbn Hibban, «Səhih», № ٢٤٢٧; İbn əs-Sunni, № ٣٥١. İbn
Həcər deyir ki, bu hədis “səhih”dir. Abdulqadir əl-Arnaut
bu hədisi “səhih” hesab etmişdir. Bax: ən-Nəvəvi «əl-Əzkar», səh. ١٠٦.

١٣٩

(٤٤) Günah edən kəs nə deməli və nə
etməlidir
١٤٠. «Günah edən bir bəndə gözəl tərzdə
dəstəmaz alsa, sonra qalxıb iki rükət namaz
qılsa, sonra da Allahdan bağışlanma diləsə,
Allah onu mütləq bağışlayar».١

(٤٥) Şeytanı və onun vəsvəsələrini
uzaqlaşdıran dua
١٤١. «Ondan Allaha sığınmaq».٢
١٤٢. «Azan vermək».٣
١٤٣. «Şəriətə müvafiq zikrlər etmək və Quran oxumaq».٤
١
Əbu Davud, ٢/٨٦; ət-Tirmizi, ٢/٢٥٧. əl-Albani bu hədisi
“səhih” hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», ١/٢٨٣.
٢
Əbu Davud, ١/٢٠٦; ət-Tirmizi. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi»,
١/٧٧ və «əl-Muminun», ٩٨-٩٩.
٣
Muslim, ١/٢٩١; əl-Buxari, ١/١٥١.
٤
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Evlərinizi qəbiristanlığa çevirməyin. Şübhəsiz ki, şeytan “əl-Bəqərə” surəsi
oxunan evdən qaçar!» Muslim rəvayət etmişdir, ١/٥٣٩. =

١٤٠

(٤٦) Xoşa gəlməyən bir hadisə baş
verdikdə yaxud istədiyi bir iş baş
tutmadıqda edilən dua
(( :" $"M 18$/ $$ & $"7 ))  RR
١٤٤. [Qadərullahi və mə şaə fəalə!]
١٤٤. «Allahın qədəridir. O, istədiyini edir!».١
= Həmçinin səhər və axşam zikrləri, yuxudan oyanarkən və
yatağa girərkən oxunan zikrlər, evə girərkən və evdən çıxarkən edilən zikrlər, məscidə girərkən və məsciddən çıxarkən
edilən zikrlər və başqa bu kimi şəriətə uyğun zikrlər, habelə
yatmazdan əvvəl Kursi ayəsini və əl-Bəqərə surəsinin axır
iki ayəsini oxumaq, yüz dəfə “Lə ilahə illəllah vəhdahu lə
şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli
şeyin qadir!” demək, – onun üçün gün ərzində şeytandan
qoruyucu olar – azan vermək şeytanı uzaqlaşdırar.
١
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Allah üçün
güclü mömin zəif mömindən daha yaxşı və daha sevimlidir.
Onların hər ikisində xeyir var. Sənə fayda verən şeyi götür,
(yalnız) Allahdan kömək dilə və aciz olma! Sənə bir hadisə
üz versə, demə ki, kaş belə edəydim. Əksinə, de: «Allahın
qədəridir. O istədiyini edir. Çünki “əgər” şeytana qapı açır».
Muslim, ٤/٢٠٥٢.

١٤١

(٤٧) Övladı olanı təbrik etmək və
bunun qarşılıqlı cavabı
$!."{$/$ 2$," #K>!$' 9 M $," + $r$$ ))  RS
(( 0H.# $]'7#U$ 20H/" "¥"3$$ 2$x > $'
١٤٥. [Bərakəllahu ləkə fil-məuhubi ləkə
və şəkərtəl-vahibə və bələğa əşuddəhu və
ruziqtə birrahu]
١٤٥. «Allah sənə (əvəssiz olaraq) verdiyi (bu
uşağı) sənin üçün mübarək etsin! (Onu sənə)
verənə şükr edəsən. (Övladın) gəncliyin ən
yetkin çağına yetişsin və onun yaxşılıqlarını
dadasan!» Təbrik edilən adam onu təbrik edənə cavab verərək deyir:

+ $,"7$U$$ 2 h.! $[ + $r $$O$ 2$,! "3$= $r$$$ $," + $r$$ ))
(( $,$ $" "F$!O"$ 2 "3'T 
[Barakəllahu ləkə və barakə aleykə və
cəzakəllahu xayran və razəqakəllahu misləhu və əczələ səvabəkə]

١٤٢

«Allah mübarək eləsin, sənin üçün bərəkətli
etsin! Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın!
Allah sənə də beləsini bəxş etsin və savabını
da artırsın!»١

(٤٨) Uşaqları qorumaq üçün oxunan
dua
١٤٦. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Həsən və
Hüseyni Allah onlardan razı olsun qorumaq üçün belə
dua edərdi:

X4"o! $/ A:B; !V  HHp & $ 3"{# $B;B =B ))  RZ
(( XH"* WV! $= A:B; !V $ 2XH$>$
١٤٦. [Uiyzukumə bikəlimətilləhit-təmməti min kulli şəytanin və hammətin və
min kulli aynin ləmmətin]
١
ən-Nəvəvi «əl-Əzkar», səh. ٣٤٩; Səlim əl-Hilali «SəhihulƏzkar», ٢/٧١٣.

١٤٣

«Hər bir şeytandan, zərərli həşəratdan və hər
pis gözdən qorumaq üçün sizi Allahın tam
kəlamlarınə həvalə edirəm».١

(٤٩) Xəstəni ziyarət edərkən onun üçün
edilən dua
(( 
+ 18$/ '4# ?^" 2$'\$ "* ))  Ra
١٤٧. [Lə bə'sə tahurun inşə Allah]
١٤٧. «Eybi yoxdur, inşallah (günahların) təmizlənir!»٢

(( ,
$ $I!$- '4" #C D$' #!.$' HK$ $C D$' 1 BF"\!6" ))  Re
١٤٨. [Əs'əlullahəl-aziymə Rabbəl-arşilaziymi ən yəşfiyəkə]
١
əl-Buxari, ٤/١١٩. İbn Abbasın Allah ondan razı olsun rəvayətindən.
٢
«Fəthul-Bari», ١٠/١١٨

١٤٤

١٤٨. «Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli
Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!» (yeddi dəfə)١

(٥٠) Xəstəni ziyarət etməyin fəziləti
١٤٩. Əli ibn Əbi Talib Allah ondan razı olsun rəvayət edir ki, Rəsulullahın səllallahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: «Müsəlman qardaşını ziyarət edən adam (onun yanına gəlib) oturanadək
Cənnət bağından keçir. Oturduqda isə onu
mərhəmət bürüyər. Səhər olsa, axşamadək yetmiş min mələk onun üçün xeyir-dua edər, axşam olsa, səhərədək yetmiş min mələk onun
üçün xeyir-dua edər».٢
١

«Müsəlman bəndə əcəli çatmamış xəstəni ziyarət edib yeddi dəfə bu duanı desə, xəstə sağalar». ət-Tirmizi və Əbu Davud. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٢/٢١٠ və «Səhihul Cami»,
٥/١٨٠.
٢
ət-Tirmizi, İbn Macə və Əhməd. Bax: «Səhih İbn Macə»,
١/٢٤٤ və «Səhihu-t-Tirmizi», ١/٢٨٦. Həmçinin Əhməd
Şakir də bunu səhih hesab etmişdir.

١٤٥

(٥١) Həyatından əlini üzmüş xəstənin
duası
(( <"3!=1' # MH. # 9#'z'" $ 9#!$ ! $ 9 !.I'J HC^%3 ))  Sj
١٥٠. [Allahummə-ğfirliy vərhəmniy və
əlhiqniy birrafiqil-a'lə]
١٥٠. «Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et,
məni Uca Dosta qovuşdur!»١
١٥١. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm ölümündən əvvəl əllərini suya salıb üzünə sürtər və
deyərdi:

(( 
X $."{$N" ! $'3 %4# 2
+ %*# $ "# "* ))  S
١٥١. [Lə ilahə illəllahu, innə lilməuti ləsəkərat]
١

əl-Buxari, ٧/١٠ və Muslim, ٤/١٨٩٣.

١٤٦

«Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur. Həqiqətən, ölümün öz bihuşluğu
var».١

*% # $ "# "* 20$!$ + %*# $ "# "* 2.$5';" + $ 
+ *% # $ "# "* ))  S)
$ "# "* 2!$'  "$ ,'3'  " + %*# $ "# "* 2 " $,-#.$/ "* 0$!$ +
(( 
& # %*# "EHB7 "*$ "F!$ "*$ + %*#
١٥٢. [Lə ilahə illəllahu Allahu Əkbər, lə
ilahə illəllahu vəhdəhu, lə ilahə illəllahu
vəhdəhu lə şərikə ləhu, lə ilahə illəllahu
ləhul-mulku və ləhul-həmdu, lə ilahə illəllahu və lə həulə və lə quvvətə illə billəh]
١٥٢. «Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur. Allah ən Böyükdür. Tək
Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur. Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur.
Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Mülk
١

«Fəthul-Bari», ٨/١٤٤.

١٤٧

Onundur və həmd Onadır. Allahdan başqa
[ibadətə layiq olan] məbud yoxdur. Qüdrət və
güc yalnız Allahdadir!»١

(٥٢) Can verənə təlqin edilən dua
١٥٣. «Kimin son sözü:

(( 
+ %*# $ "# "* ))  SL
١٥٣. [Lə ilahə illəllah!]
«Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur!» olsa, Cənnətə daxil olar.٢

(٥٣) Başına müsibət gələnin duası
9 M 9 # !.O ' HC ^ %3 "4 #O $ ! " # H# $ & H# ))  SR
((  $^ !  . ! $[ 9 !c 3![" $ 9 p$5 w
١
Bu hədisi ət-Tirmizi, İbn Macə rəvayət etmiş və əl-Albani
onu “səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٥٢
və «Səhih İbn Macə», ٢/٣١٧.
٢
Əbu Davud, ٣/١٩٠. Bax: «Səhihul-Cami», ٥/٣٤٢

١٤٨

١٥٤. [İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun,
Allahummə'curni fi musiybətiy və əxlif
liy xayran minhə]
١٥٤. «Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq! Allahım! Başıma gələn müsibət sayəsində məni mükafatlandır və əvəzinə ondan da
xeyirlisini ver!»١

(٥٤) Meyitin gözlərini qapayarkən
edilən dua
2q
$ G-^! $ ' 9M  $p$O$$P _! M"! $ ( ¦) 4X|
" IB !.I'J HC^ 3% ))  SS
~! N
$ 'M $ 2q
$ "$' HK$ $-  "$ $" .! I'J $ 2V$ #.#$s' 9M #5z$= 9M  'IB3![ $
(( M  " ! G $$ 0#.5!7" 9M  "
١٥٥. [Allahummə-ğfir li-fulənin (ölənin
adı çəkilir) vərfa' dəracətəhu fil-məhdiyyinə vəxlufhu fi aqıbihi fil-ğabirinə vəğfir
١

Muslim, ٢/٦٣٢.

١٤٩

lənə və ləhu yə Rabbəl-aləmin vəfsəh ləhu
fi qabrihi və nəvvir ləhu fiyhi]
١٥٥. «Allahım! Filankəsi (ölənin adını çəkməli) bağışla, doğru yolda olanlar arasında
onun dərəcəsini yüksəlt, geridə qalanlara
(onun yaxınlarına) vəkil ol. Ey aləmlərin Rəbbi! Bizi də, onu da bağışla! Onun qəbrini geniş
et və oranı onun üçün nurlandır!»١

(٥٥) Cənazə namazında meyit üçün
oxunan dua
}! #.';"$ 2 !$= c!= $ 2 M$=$ 2+ !$! $  " !.I'J HC^%3 ))  SZ
V$  zA $$ 2P$.$5' $ #3' T% $ &8$'#  '3&N'J $ 2 "3$[! _! 6G $ $ 2 "
V!  h.![$ h P$  '!"$ 2#g$H $V $$!1' K
$ ! T% $]!z% $ $"; $-"od
$'
" Hu
$ '  3' [!P"$ 2 #O! U$ !V h.![$ Oh ! U$ $ 2 3!>" V!  h.![$ |!>"$ 20# P$
(( [ 
# H #K "$=$ ] .# 5!z" ' #K " =$ V! 0'="$
١

Muslim, ٢/٦٣٤.

١٥٠

١٥٦. [Allahummə-ğfir ləhu vərhəmhu
və afihi va'fu anhu və əkrim nuzuləhu və
vəssi' mudxaləhu vəğsilhu bil-məi vəssəlci vəl-bəradi və nəqqıhi minəl-xətayə
kəmə nəqqaytəs-səubəl-əbyəda minəd-dənəsi, və əbdilhu dəran xayran min dərihi,
və əhlən xayran min əhlihi, və zəucən
xayran min zəucihi və ədxilhul-cənnətə və
əizhu min əzabil-qabri [və əzabin-nəri]]
١٥٦. «Allahım! Onu bağışla, ona rəhm et,
onu(günahlardan) salamat et, onu əfv et, onu
gözəl tərzdə qarşıla, onun yerini geniş et! Onu
su, qar və dolu ilə yu! Ağ paltarı kirdən
təmizlədiyin kimi onu da günahlardan təmizlə!
Ona evinin əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin
əvəzinə daha xeyirli ailə, zövcəsinin əvəzinə
daha xeyirli zövcə ver! Onu Cənnətə daxil et!

١٥١

Onu qəbir əzabından (və Cəhənnəm əzabından) qoru!»١

$#s`
$ $ 2$#5n"J$ $>$/$ 2$pG$ $ $G$ !.I'J HC^ 3% ))  Sa
2}# "|!6&' <"3$= #!\""M H  $p! $!" V! $ HC^ 3% .$ "T!B$ $.# ";"Q$ 2$##5";$
*" $ 0$.O!" $! #.
! $ *" HC^ 3% .4$!-&' <"3$=  M%$ $p"M H  $p!M%$ $ V! $$
(( 0 $! $ $%3
١٥٧. [Allahummə-ğfir lihəyyinə və məyyitinə və şahidinə və ğaibinə və sağiyrinə və
kəbiyrinə və zəkərinə və unsanə. Allahummə mən əhyəytəhu minnə fə əhyihi aləl-isləm və mən təvaffəytəhu minnə fətəvaffəhu
aləl-iymən. Allahummə lə təhrimnə əcrahu
və lə tudillənə bə'dəhu]
١٥٧. «Allahım! Dirimizi və ölümüzü, burada
olanımızı və olmayanımızı, kiçiyimizi və böyüyümüzü, kişimizi və qadınımızı bağışla!
Allahım! Bizdən kimi yaşatsan müsəlman kimi
١

Muslim, ٢/٦٦٣.

١٥٢

yaşat! Bizdən kimi öldürsən mömin kimi öldür! Allahım! Onun əcrindən bizi məhrum etmə və ondan sonra bizi azdırma!»١

2$r# $#O #:5!$ $ 2$,pHQ 9M 4|
X MB V$! "4|MB 4% # HC^ 3% ))  Se
 " .! I'JM" .G
$ ' $ &8"M$' B:>!" $]!"$ 2#H #K "$=$ #.5! z" ' $p! M V!  z"M
(( C H. BI$s' $]!" $,H#  !$! $
١٥٨. [Allahummə innə fulənə-bnə fulənin (vəfat etmiş kəsin adı deyilir) fi zimmətikə, və həbli civarikə, fəqihi min fitnətil-qabri və əzabin-nəri, və əntə əhlul-vəfai vəl-həqqi. Fəğfir ləhu vərhəmhu innəkə əntəl-ğafurur-rahim]
١٥٨. «Allahım filankəs oğlu filankəs (vəfat
etmiş kəsin adı deyilir) Sənin himayəndədir,
(aqibəti) Səndən asılıdır. Onu qəbir fitnəsindən
və Cəhənnəm əzabından qoru! Sən vəfa və
١
İbn Macə, ١/٤٨٠; Əhməd, ٢/٣٦٨. Bax: «Səhih İbn Macə»,
١/٢٥١.

١٥٣

haqq sahibisən! Onu bağışla, ona rəhm et! Həqiqətən, Sən Bağışlayansan, Rəhmlisən!»١

]
$ !"$ 2$,p$!$ <"# $§$p! $,p$" V! $ r$ !5$= HC^%3 ))  Si
 &N "4"; '4#$ 2 "$N$ 9M !P#"M h&N
!  "4"; '4# 2 # "$= V! $= 9#"J
((  !$= !U$$u$p"M
١٥٩. [Allahummə abdukə vəbnu əmətikə-htacə ilə rahmətikə və əntə ğaniyyun
an əzabihi, in kənə muhsinən fəzid fi həsənatihi və in kənə musiən fətəcavəz anhu]
١٥٩. «Allahım! Sənin qulun, Sənin kənizinin
oğlu Sənin mərhəmətinə möhtacdır. Sənin ona
əzab verməyə ehtiyacın yoxdur. Əgər o, yaxşı
١
Əbu Davud, ٣/٢١١; İbn Macə. Bax: «Səhih İbn Macə»,
١/٢٥١.

١٥٤

əməl sahibidirsə, savabını artır! Yox əgər pis
əməl sahibidirsə, günahından keç!»١

(٥٦) Həddi-büluğa çatmamış uşağın
cənazə namazında oxunulan dua
(( .# 5!z" ' #K " =$ V! 0' =" HC^ %3 ))  Zj
١٦٠. [Allahummə, əizhu min əzabil-qabri]
١٦٠. «Allahım! Onu qəbir əzabından qoru!»٢
Sonra:
١

Bu hədisi əl-Hakim rəvayət etmiş və “səhih” saymış, əzZəhəbi də onu təsdiqləmişdir ١/٣٥٩. Bax: əl-Albani, «Əhkamul-Cənaiz», səh. ١٢٥.
٢
Səid ibn Museyyib rəvayət edir ki, «Mən Əbu Hureyranın
arxasında heç bir günah görməyən körpə bir uşağın cənazə
namazını qılarkən onun bu cür dua etdiyini eşitdim». Bu hədisi Malik «əl-Muvatta» əsərində ١/٢٨٨; İbn Əbi Şeybə «əlMusannaf» əsərində ٣/٢١٧; Beyhaqi «Sünən» əsərində ٤/٩
rəvayət etmişlər. Şueyb əl-Arnaut Bəğavinin «Şərhu-s-Sunnə» əsərinin təhqiqində ٥/٣٥٧ bu hədisin isnadının «səhih»
olduğunu söyləmişdir.

١٥٥

# ':Az" HC^ 3% .h $u h I$/$ 2 !-$ $ h.[! Q
B $."M  '3$!O HC^ 3% ))
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[Allahummə-c'alhu fəratan və zuxran livalidəyhi və şəfiyan mucəbən. Allahummə səqqil bihi məvazinəhumə və ə'zim bihi ucurahumə və əlhiqhu bisalihil-mu'miniynə vəc'alhu fi kəfaləti İbrahim və qıhi
birahmətikə əzabəl-cəhim, və əbdilhu dəran xayran min dərihi, və əhlən xayran
min əhlihi, Allahummə-ğfir liəsləfinə və
əfratinə və mən səbəqanə bil-iymən]
«Allahım! Onu valideynləri üçün (cənnətə
girməkdə onları) qabaqlayan, saxlanılan bir
nemət və duası qəbul olunan bir şəfaətçi et!
Allahım! Onun sayəsində onların (yaxşı əməl)

١٥٦

tərəzilərini ağır et və onların mükafatlarını böyük et! Onu əməlisaleh möminlərə qovuşdur
və İbrahimin himayəsinə götür. Öz mərhəmətinlə onu Cəhənnəm əzabından qoru! Ona evinin əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə
daha xeyirli ailə ver! Allahım! Bizim sələflərimizi,١ uşaqlarımızı və bizdən əvvəl iman gətirmiş kimsələri bağışla!» - desə yaxşı olar.٢

(( h.!O"$ 2I "3$6$ 2.$M" $"  '3$O! HC^ 3% ))  Z
١٦١. [Allahummə-c'alhu lənə fəratan və
sələfən və əcran!]
١٦١. «Allahım! Onu bizim üçün (cənnətə
girməkdə bizi) qabaqlayan, sələf və mükafat
et!»٣
١

Keçmiş nəslimizi.
Bax: ibn Qudəmənin, «əl-Muğni», ٣/٤١٦; Şeyx Əbdüləziz
ibn Abdullah ibn Baz, «əd-Durusul-Muhimmə li AmmətulUmmə», səh. ١٥.
٣
«əl-Həsən uşaq üçün cənazə namazı qıldıqda Kitabı açan
(əl-Fatihə) surəsini oxuyar və [bu duanı] deyərdi....» əlBəğavi, «Şərhu-s-Sunnə», ٥/٣٥٧. Abdurrazzaq № ٦٥٨٨.
٢

١٥٧

(٥٧) Təziyə١ duası
:W $O\"# 0$!= 8@ 9! /$ :B;$ <"o=! " $  "$ 2" [$ " $ & %4# ))  Z)
(( x
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١٦٢. [İnnə lillahi mə əxazə və ləhu mə
ə'ta və kullu şey'in indəhu biəcəlin musəmmə... fəl-təsbir vəl-təhtəsib]
١٦٢. «Şübhəsiz ki, Allahın aldığı da, verdiyi
də Özünə aiddir. Onun yanında hər şeyin öz
müəyyən əcəli var... Səbr et və (bunun əvəzinə
Allah yanında mükafat qazanacağına) ümid
bağla!»٢ Sonra:

(( ,
$ p$̈$ $."I"J$ $r18 $$= $V$N!"$ 2r$ $.O!" 
+ $C"D=!" ))
Buxari bu hədisi «əl-Cənaiz» fəslinin «əl-Fatihəni cənazə
namazında oxumaq» qismində ٢/١١٣ «mualləq» olaraq rəvayət etmişdir.
١
[Yaxın adamı ölmüş bir şəxsə və ya ailəyə təsəlli vermə.]
٢
əl-Buxari, ٢/٨٠; Muslim, ٢/٦٣٦.

١٥٨

[Ə'zəməllahu əcrakə və əhsənə azaəkə
və ğafəra liməyyitikə]
«Allah sənin mükafatını böyük etsin, sənə
gözəl təskinlik versin və ölmüş adamını bağışlasın!» - desə yaxşı olar.١

(٥٨) Cənazəni qəbrə qoyarkən edilən
dua
(( 
& #F6$ H6 <"3$=$ & #CN
! # ))  ZL
١٦٣. [Bismillahi və alə sunnəti Rasulilləhi]
١٦٣. «Allahın adı ilə və Rəsulullahın
Sünnəsi üzrə!»٢
١

ən-Nəvəvi, «əl-Əzkar», səh. ١٢٦.
Əbu Davud, ٣/٣١٤ isnadı “səhih”dir. Əhməd isə bu hədisi
belə rəvayət etmişdir: «Allahın adı ilə və Rəsulullahın milləti (dini) üzrə!» İsnadı “səhih”dir.
٢

١٥٩

(٥٩) Cənazəni dəfn etdikdən sonra
edilən dua
((  !pG5" CH^ 3%  " !.I'J CH^ 3% ))  ZR
١٦٤. [Allahummə-ğfir ləhu. Allahummə
səbbithu.]
١٦٤. «Allahım, onu bağışla! Allahım, onu
səbatlı et!»١

(٦٠) Qəbirləri ziyarət edərkən oxunan
dua
١
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm cənazəni dəfn etdikdən
sonra onun qəbri üstündə durub deyərdi: «(Allahdan) qardaşınız üçün bağışlanma diləyin və onun sabit olmasını istəyin. Çünki onu, indi sorğu-sual edirlər». Əbu Davud, ٣/٣١٥.
Hakim onu “səhih” hesab etmiş, əz-Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir, ١/٣٧٠.

١٦٠
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١٦٥. [Əs-sələmu aleykum əhləd-diyəri
minəl-mu'miniynə vəl-muslimiyn və innə
inşə Allahu bikum ləhiqunə [və yərhəmullahul-mustəqdimiynə minnə vəl-mustə'xiriynə]. Əs'əlullahə lənə və ləkumul-afiyətə]
١٦٥. «Ey (bu) diyarın mömin və müsəlman
sakinləri! Sizə salam olsun! Allah istəsə biz də
sizə qovuşacağıq. [Allah bizdən əvvəl gedənlərə və qalanlara rəhmət etsin!] Allahdan özümüzə və sizə salamatlıq diləyirəm!»١

(٦١) Külək əsərkən edilən dua
١

Muslim, ٢/٦٧١. Bu hədisin mətni İbn Macənin «Sünən»
əsərində (١/٤٩٤) Bureydadan Allah ondan razı olsun rəvayət etdiyi hədisdən götürülmüşdür. Mötərizə içində olanlar isə =
= Muslimin Aişədən Allah ondan razı olsun rəvayət etdiyi
hədisdən götürülüb ٢/٦٧١.

١٦١

(( >$ .G $/ V!  $,# BQ="$ 2$>$.! [$ $,B\"!6" 9G# HC^ %3 ))  ZZ
١٦٦. [Allahummə inniy əs'əlukə
xayrahə və əuzu bikə min şərrihə]
١٦٦. «Allahım! Səndən onun (küləyin)
xeyrini diləyirəm və onun şərindən Sənə
sığınıram!»١

$ $.![$ $ 2^$ M $ $.![$ $ 2>$ .$ ![$ $,B\"!6" 9G# HC^ %3 ))  Za
(( # ]
! 3"6! B $ .G /$ $ 2^$ M $ .G /$ $ 2>$ .G $/ V!  ,
$ # Q
B ="$ # ]
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١٦٧. [Allahummə inniy əs'əlukə
xayrahə və xayra mə fiyhə və xayra mə
ursilət bihi, və əuzu bikə min şərrihə və
şərri mə fiyhə və şərri mə ursilət bihi]
١٦٧. «Allahım! Səndən onun (küləyin)
xeyrini, onda olanın xeyrini və onunla birlikdə
١
Əbu Davud, ٤/٣٢٦; ibn Macə, ٢/١٢٢٨. Bax: «Səhih ibn
Macə», ٢/٣٠٥.

١٦٢

göndərilənin
xeyrini
diləyirəm!
Onun
şərindən, onda olanın şərindən və onunla
birlikdə
göndərilənin
şərindən
Sənə
sığınıram!»١

(٦٢) Göy guruldayarkən edilən dua
V!  B"{n"|$' $ 0! 
$ # =! .H ~5GN
$ - % "4$!56 ))  Ze
(( p"I![
١٦٨. [Subhanəl-ləzi yusəbbihur-ra'du bihəmdihi vəl-mələikətu min xiyfətihi]
١٦٨. «Göy gurultusunun həmd edərək, mələklərin isə qorxusundan şəninə təriflər dediyi
(Allah) pak və müqəddəsdir!»٢
١

Muslim, ٢/٦١٦; əl-Buxari, ٤/٧٦.
«Abdullah ibn əz-Zubeyr Allah ondan razı olsun göy gurultusu
eşidəndə sözünü yarımçıq qoyub [bu duanı] deyərdi...» «əlMuvatta», ٢/٩٩٢. əl-Albani: “Məuquf olaraq isnadı səhihdir” demişdir.

٢

١٦٣

(٦٣) Yağışın yağması üçün edilən bəzi
dualar
2
©t
$ .$!J" hM$ 2h-#.$ -#.$ T s T!J" $z!6" HC^ %3 ))  Zi
(( :W #O $.!J" |
 #O$=
١٦٩. [Allahummə əsqinə ğaysən muğiysən, məriyən, məriyan, nafian ğayra darrin, acilən ğayra əcilin]
١٦٩. «Allahım! Bizə imdadımıza çatan, xoş,
bərəkətli, faydalı, zərəri olmayan, həmən, gecikdirmədən yağmur endir!»١

(( $'TJ" HC^%3 2$'TJ" HC^%3 2$'TJ" HC^%3 ))  aj
١٧٠. [Allahummə əğisnə, Allahummə
əğisnə, Allahummə əğisnə]
١

Əbu Davud, ١/٣٠٣. əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» ١/٢١٦.

١٦٤

١٧٠. «Allahım, bizə yağmur endir! Allahım,
bizə yağmur endir! Allahım, bizə yağmur endir!»١

9#!"$ 2,
$ p$$! $ .! ! $ 2$,$n$^$$ 2r$ $P$5= #!6 HC^ 3% ))  a
(( ]
$ G$ ' $r$"3$
١٧١. [Allahummə-sqi ibadəkə və bəhaiməkə, vənşur rahmətəkə və əhyi bələdəkəl-məyyitə]
١٧١. «Allahım! Qullarına və heyvanlarına su
ver! Mərhəmətini yay və ölü məmləkətini dirilt!»٢

(٦٤) Yağış yağanda edilən dua
(( h M$ h5G`
$ CH ^ 3% ))  a)
١٧٢. [Allahummə sayyibən nafian]
١

əl-Buxari, ١/٢٢٤; Muslim, ٢/٦١٣.
Əbu Davud, ١/٣٠٥. əl-Albani bu hədisi “həsən” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» ١/٢١٨.
٢

١٦٥

١٧٢. «Allahım! (Bu yağışı) bol, faydalı et!»١

(٦٥) Yağış yağandan sonra edilən zikr
(( p$! $ $ & #:
! I" # $.! o ))  aL
١٧٣. [Mutirnə bi fadlilləhi və rahmətihi]
١٧٣. «Allahın lütfü və mərhəməti ilə bizə
yağmur endirildi».٢

(٦٦) Havanın açılması üçün edilən dua
2K
# $.AD $ #}";' <"3$= HC^ 3% .$! 3"$= "*$ $! " $$ HC^ 3% ))  aR
(( .# $uH ]#$$$ 2$-P!1' 4Bo$
١٧٤. [Allahummə həvaleynə və lə aleynə. Allahummə aləl-akəmi vəz-zırabi və
butunil-audiyəti və mənabitiş-şəcəri]
١
٢

«Fəthul-Bari», ٢/٥١٨.
əl-Buxari, ١/٢٠٥; Muslim, ١/٨٣.

١٦٦

١٧٤. «Allahım! Üzərimizə deyil, ətrafımıza
(yağdır). Allahım! Təpələrə, dağlara, vadilərə
və ağac bitən yerlərə (yağdır)!»١

(٦٧) Hilal٢ görünərkən edilən dua
$ "|HN $ 24$!-&' $ V#!1' # $!3"$=  3%>" HC^ 3% 2.$5';" + ))  aS
(( 
+ $,$$ $$ 2<$t.! $ $ $H$ x
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١٧٥. [Allahu Əkbər, Allahummə əhilləhu aleynə bil-əmni, vəl-iyməni, vəs-sələməti, vəl-isləmi, vət-təufiqi limə tuhibbu
Rabbənə və tərda. Rabbunə və Rabbukəllahu]
١٧٥. «Allah ən Böyükdür! Allahım! Onu
əmin-amanlıqla, imanla, salamatlıqla, islamla
və ey Rəbimiz, sevdiyin və razı qaldığın işlərə
müvəffəqiyyət verməklə başımız üzərinə çı١
٢

əl-Buxari, ١/٢٢٤; Muslim, ٢/٦١٤.
[Təzə ay.]

١٦٧

xart! (Ey hilal!) Bizim də Rəbbimiz, sənin də
Rəbbin Allahdır!»١

(٦٨) Oruc tutan iftarını açarkən etdiyi
dua
(( 
+ 81 $/ 4'# . !O1' ]
$ 5$"$ 2
 .' ]3%p$! $ 2\B$%D x
$ >$ "Q ))  aZ
١٧٦. [Zəhəbəz-zəməu, vəbtəllətil-uruq,
və səbətəl-əcru inşə Allah]
١٧٦. «Susuzluq getdi və damarlar islandı.
Allah istəsə, savab yazıldı!»٢

4' " @89! /$ %:B; !]$6$ 9p% $,p$! .$ # $,B\"!6" 9G# HC^ 3% ))  aa
(( 9 $.Is! $
١٧٧. [Allahummə inniy əs'əlukə birahmətikəl-ləti vasi'at kullə şey'in ən təğfira liy]
١

ət-Tirmizi, ٥/٥٠٤; əd-Darimi, ١/٣٣٦. Mətn əd-Dariminindir. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٥٧.
Əbu Davud, ٢/٣٠٦ və başqaları rəvayət etmişlər. Bax:
hihul Cami», ٤/٢٠٩.

٢

١٦٨

١٧٧. «Allahım! Səndən hər şeyi əhatə edən
mərhəmətinlə məni bağışlamanı diləyirəm!»١

(٦٩) Yeməyə başlayarkən edilən dua
١٧٨. «Sizlərdən
başlayarkən:

biri

yemək

yeməyə

(( 
& #CN
! # ))  ae
[Bismilləh]
«Allahın adı ilə!» desin. Əgər əvvəldə bunu
unutsa, onda:

(( 0#.[ $ H" 9M & #CN
! # ))
[Bismilləhi fi əvvəlihi və axirihi]
«Əvvəlində də, axırında da Allahın adı ilə!»
desin.٢
١٧٩. Qoy Allahın yemək verdiyi kimsə [belə] desin:
١
Abdullah ibn Amr ibnul-Asın Allah ondan razı olsun rəvayətindən. İbn Macə, ١/٥٥٧ rəvayət etmiş və İbn Həcər onu “həsən” hesab etmişdir. Bax: «Şərhul-Əzkar», ٤/٣٤٢.
٢
Əbu Davud, ٣/٣٤٧; ət-Tirmizi, ٤/٢٨٨. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٢/١٦٧.

١٦٩

((  ! h.! [$ $! '"$ M $" r! 
# $ HC^ 3% ))  ai
[Allahummə bərik lənə fiyhi və ət'imnə
xayran minhu]
«Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və
bizə bundan daha xeyirlisini nəsib eylə!»
Allahın süd nəsib etdiyi kimsə isə [belə]
desin:

((  !  $!P#U$ M $" r! 
# $ HC^%3 ))
[Allahummə bərik lənə fihi və zidnə
minhu]
« Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və
bundan bizə çox nəsib eylə!»١

(٧٠) Yeməkdən sonra edilən dua
FW !$ #.! J" V!  #"7$U$$ ">$ 9#$$'" % 
&  ! 
$ ' ))  ej
(( EX H 7B *" $ 9G
١

ət-Tirmizi, ٥/٥٠٦. Bax: « Səhihu-t-Tirmizi », ٣/١٥٨.

١٧٠

١٨٠. [Əlhəmdu lilləhil-ləzi ət'aməniy
həzə və razəqaniyhi min ğayri həulin minniy və lə quvvətin]
١٨٠. «Bunu mənə yedirdən və özüm heç bir
qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş
edən Allaha həmd olsun!»١

9© I'{$ ] .$ !"J 2 M ;
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١٨١. [Əlhəmdu lilləhi həmdən kəsiran
tayyibən mubarakan fihi ğayra [məkfiyyin
və lə] muvəddəin və lə mustəğnən anhu
Rabbənə]
١٨١. «Rəbbimiz Allaha həmd olsun! (Özü
də) çoxlu, xoş, mübarək, [sonsuz], ardı-arası
kəsilməyən, onsuz keçinmək mümkün olmayan bir həmd!»٢
١

ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: « Səhihu-t-Tirmizi », ٣/١٥٩.
əl-Buxari, ٦/٢١٤; ət-Tirmizi, ٥/٥٠٧. Mətn ət-Tirmizinindir.

٢

١٧١

(٧١) Qonağın ona yemək verən üçün
etdiyi dua
(( C! ^ ! $ ! $ !C^" !.I'J $ 2C! ^ p$7' U$ $ $ M !C^" !r#$ HC^%3 ))  e)
١٨٢. [Allahummə bərik ləhum fimə razəqtəhum vəğfir ləhum vərhəmhum]
١٨٢. «Allahım! Onlara verdiyin ruzini
bərəkətli et, onları bağışla və onlara rəhm et!»١

(٧٢) Su verən yaxud vermək istəyən
şəxs üçün edilən dua
(( 9#"z$6 !V$ #6! $ 9#$$'" !V$ C! '" HC^ %3 ))  eL
١٨٣. [Allahummə ət'im mən ət'aməniy
və-sqi mən səqaniy]
١٨٣. «Allahım! Mənə yemək verənə yemək
ver, su verənə su ver!»١
١

Muslim, ٣/١٦١٥.

١٧٢

(٧٣) (Başqa evdə) orucunu açan şəxsin
ev əhli üçün etdiyi dua
2 $.!1 C {B 
$ $" ":";"$ 2"4nHw CB;$!= $."o'M" ))  eR
(( B {" n"|$' C {B !3"$= !]%3$`$
١٨٤. [Əftəra indəkumus-saimunə və
əkələ təaməkumul-əbraru və sallət aleykumul-məlaikətu]
١٨٤. «Oruc tutanlar sizdə iftar açsın,
yeməyinizi yaxşı adamlar yesin, mələklər də
sizin üçün dua etsin!»٢
١

Muslim, ٣/١٢٦.
«Sünən Əbu Davud», ٣/٣٦٧; İbn Macə ١/٥٥٦. ən-Nəsai
«Əməlul-Yəumi vəl-Leyl» əsərində (№ ٢٩٦ – ٢٩٨) rəvayət
etmişdir ki, Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm bu duanı hər
hansı bir evdə iftar yeməyi yedikdə edərdi. Bu hədisi əlAlbani “səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud»
٢/٧٣٠.
٢

١٧٣

(٧٤) Oruc tutan şəxsin yemək süfrəsi
açıldığı zaman orucunu١ pozmaq
istəmədikdə etdiyi dua
١٨٥. «Sizlərdən birini qonaq çağırsalar, getsin! Oruc tutubsa, dua etsin, tutmayıbsa, yeməkdən yesin!»٢

(٧٥) Oruc tutan onu söyən adama nə
deməlidir
(( C? n`
$ 9G# 2C? n`
$ 9G# ))  eZ
١٨٦. [İnniy saimun, inniy saimun]
١٨٦. «Mən orucam, mən orucam!»٣

(٧٦) Novbar meyvə görərkən edilən
dua
١
٢
٣

[Burada vacib orucdan başqa tutulan oruclar qəsd edilir.]
Muslim, ٢/١٠٥٤.
«Fəthul-Bari» ٤/١٠٣; Muslim ٢/٨٠٦.

١٧٤

r! 
# $$ 2$p$-$ 9M $" !r#$$ 2$#.$" 9M $" !r#$ HC^%3 ))  ea
(( $G 9M $" !r#$$ 2$=$` 9M $"
١٨٧. [Allahummə bərik lənə fi səmərinə
və bərik lənə fi mədiynətinə və bərik lənə
fi sainə və bərik lənə fi muddinə]
١٨٧. «Allahım! Məhsulumuzu bizim üçün
bərəkətli et, şəhərimizi bizim üçün bərəkətli et,
saamızı١ bizim üçün bərəkətli et və muddumuzu٢ bizim üçün bərəkətli et!»٣

(٧٧) Asqırdıqda edilən dua
١٨٨. «Sizlərdən biri asqırsa,

(( %3 !$' ))  ee
[Əlhəmdulilləh]
١
٢
٣

[Dörd ovuca bərabər ölçü vahididir.]
[Bir ovuca bərabər ölçü vahididir.]
Muslim, ٢/١٠٠٠.

١٧٥

«Həmd olsun Allaha!» desin. Qardaşı və ya
dostu isə ona:

(( 
+ $,$!.$- ))
[Yərhəmukəllah]
«Allah sənə rəhm etsin!» desin. O da «Allah
sənə rəhm etsin!» deyənə:

(( C! {B "$ ~3!w-$ + CB{!-!^$- ))
[Yəhdiykumullahu və yuslihu bələkum]
«Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi
avand etsin!» desin.١

(٧٨) Kafir asqırıb əlhəmdulilləh desə,
ona nə deyilir
(( C! {B "$ ~3!w-$ + CB{!-!^$- ))  ei
١٨٩. [Yəhdiykumullahu
bələkum]
١

əl-Buxari, ٧/١٢٥.

١٧٦

və

yuslihu

١٨٩. «Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi
avand etsin!»١

(٧٩) Evlənən üçün edilən dua
(( .W![$ 9M $B{$! $ $_$$O$ ¤,
$ !3"$= $r$$$ 2,
$ " + $r$$ ))  ij
١٩٠. [Bərakəllahu ləkə və bərakə aleykə
və cəmə'a bəynəkumə fi xayrin]
١٩٠. «Allah mübarək eləsin, sənin üçün bərəkətli etsin, hər ikinizi xeyir üzərində birləşdirsin!»٢

(٨٠) Evlənən şəxsin özü üçün etdiyi dua
və minik heyvanı alanın edəcəyi dua
١٩١. Sizdən biriniz bir qadınla evləndikdə və
ya bir xidmətçi (satın) aldıqda belə desin:
١

ət-Tirmizi, ٥/٨٢; Əhməd, ٤/٤٠٠; Əbu Davud, ٤/٣٠٨. Bax:
«Səhihu-t-Tirmizi», ٢/٣٥٤.
٢
ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ١/٣١٦.

١٧٧

Q
B ="$ !3"$= $^$p3' 5$$O $ $.![$ $ $>$.![$ $,B\"!6" <G# HC^%3 ))  i
(( !3"$= $^$p3' 5$$O $ G.$/$ $>G.$/ !V $,#
[Allahummə inniy əs'əlukə xayrahə və
xayra mə cəbəltəhə aleyhi, və əuzu bikə
min şərrihə və şərri mə cəbəltəhə aleyhi]
«Allahım! Şübhəsiz ki, mən Səndən həm
onun xeyrini, həm də ona verdiyin xilqətin
xeyrini diləyirəm. Onun şərindən və ona verdiyin xilqətin şərindən Sənə sığınıram!» Dəvə
aldıqda da, onun hörgücünün başından tutub
eyni ilə bu duanı desin.١

(٨١) Həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə
girməmişdən əvvəl edilən dua
١

Əbu Davud, ٢/٢٤٨; İbn Macə, ١/٦١٧. Bax: «Səhih İbn Macə», ١/٣٢٤.

١٧٨

$ "4"o!
H #xG$O$ 24
" "o!
H $!5G$O HC^ 3% .
& #CN
! # ))  i)
(( $$p7' U$ $
١٩٢. [Bismilləh. Allahummə cənnibnəşşeytanə, və cənnibiş-şeytanə mə razəqtənə]
١٩٢. «Allahın adı ilə! Allahım! Bizi şeytandan uzaqlaşdır, şeytanı da bizə bəxş etdiyin
şeydən uzaqlaşdır!»١

(٨٢) Qəzəblənərkən edilən dua
(( C# O# H. 4"o!
H $V &# BQ=" ))  iL
١٩٣. [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim]
١٩٣. «Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram!»٢
١
٢

əl-Buxari, ٦/١٤١; Muslim, ٢/١٠٢٨.
əl-Buxari, ٧/٩٩; Muslim, ٤/٢٠١٥.

١٧٩

(٨٣) Müsibətə düçar olmuş kimsəni
görərkən edilən dua
9#"3 H "M$ # $r "| $p !  H  9 #"M $=   % & ! ' ))  iR
(( |  'I$ $"3$[ !VH  W T "; < "3 $=
١٩٤. [Əlhəmdu lilləhi-lləzi afəniy mimməbtəlakə bihi və fəddaləniy alə kəsiyrin
mimmən xaləqa təfdiylən]
١٩٤. «Sənə üz vermiş müsibətdən məni salamat edən və məni yaratdıqlarının çoxundan fəzilətli edərək üstün tutan Allaha həmd olsun!»١

(٨٤) Məclisdə nə deyilir
١٩٥. İbn Ömər Allah ondan razı olsun rəvayət edir
ki, Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm bir məclisdə qalxmazdan öncə yüz dəfə:

(( 
 BI$s' K H pH $]!" $,H# 9H3"=$ !x$ 9 !.IJ' K
G $ ))  iS
١

ət-Tirmizi , ٥/٤٩٣-٤٩٤. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٥٣.

١٨٠

١٩٥. [Rabbiğfirliy və tub aleyyə. İnnəkə
əntə-t-təvvabul-ğafur]
«Ey Rəbbim! Məni bağışla, mənim tövbəmi
qəbul et! Şübhəsiz ki, Sən Tövbələri qəbul
edənsən, Bağışlayansan!»- dediyi sayılardı.١

(٨٥) Məclisin kəffarəsi٢

%* # $ " # "* '4"  $^ !/" 2 $r  !$ #$ HC ^%3 $, $ $ !56 ))  iZ
(( $, ! " # K "$ $r. I!s$p !6" 2$] !"
١٩٦. [Subhanəkə Allahummə və bihəmdik, əşhədu ən lə ilahə illə ənt, əstəğfirukə
və ətubu ileyk]
١٩٦. «Allahım! Sən pak və müqəddəssən!
Sənə həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki,
١

Hədisi ət-Tirmizi və başqaları rəvayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٥٣; «Səhih İbn Macə», ٢/٣٢١. Hədisin
mətni ət-Tirmizinindir.
٢
[Günahların bağışlanılması üçün şəriətin buyurduğu qaydada deyilən söz yaxud verilən sədəqə.]

١٨١

Səndən başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur. Səndən bağışlanma diləyir və Sənə
tövbə edirəm!»١

(٨٦) «Allah səni bağışlasın!» deyən
üçün edilən dua
(( ,
$ "$ ))  ia
١٩٧. [Və ləkə]
١٩٧. «Səni də!»٢

(٨٧) Sənə yaxşılıq edən şəxs üçün
edəcəyin dua
١
«Sünən» əsərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٥٣. Aişə Allah ondan razı olsun rəvayət edir ki,
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm hər bir məclisin sonunda,
habelə Quran oxuduqdan və namaz qıldıqdan sonra bu kəlmələri deyərdi....» ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», №
٣٠٨; Əhməd, «Müsnəd», ٦/٧٧. Doktor Faruq Həmadə bu
hədisi ən-Nəsainin «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl» əsərinin
təhqiqində (səh. ٢٧٣) “səhih” hesab etmişdir.
٢
Əhməd, ٥/٨٢; ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl» doktor
Faruq Həmadənin təhqiqi səh. ٢١٨, № ٤٢١.

١٨٢

(( .![$ + $r $$O ))  ie
١٩٨. [Cəzakəllahu xayran]
١٩٨. «Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın!»
desə, gözəl tərzdə təşəkkür etmiş olar.١

(٨٨) O zikr ki, Allah onun sayəsində
Dəccaldan qoruyar
١٩٩. «Kim “əl-Kəhf” surəsinin ilk on ayəsini
əzbərləsə, Dəccaldan qorunar!» ٢ Həmçinin,
hər namazda axırıncı təşəhhüddən sonra onun
fitnəsindən Allaha sığınmaq lazımdır.٣

(٨٩) «Səni Allah xatirinə sevirəm»
deyən üçün edilən dua
((  " 9#$p!5$5!" % $,H5$" ))  )jj
١
ət-Tirmizi, № ٢٠٣٥. Bax: «Səhihul-Cami», ٦٢٤٤;
«Səhihu-t-Tirmizi», ٢/٢٠٠.
٢
Muslim, ١/٥٥٥. Başqa bir rəvayətdə də deyilir ki, «son on
ayəsini ...» ١/٥٥٦.
٣
Bu kitabdakı ٥٥ və ٥٦-cı dualara bax.

١٨٣

٢٠٠. [Əhəbbəkəl-ləzi əhbəbtəniy ləhu]
٢٠٠. «Məni xatirinə sevdiyin (Allah) səni də
sevsin!»١

(٩٠) Malını sənə təklif edən kimsə üçün
edilən dua
(( ,
$ $$ $,3!>" 9M $," + $r$$ ))  )j
٢٠١. [Bərakəllahu ləkə fi əhlikə və
məlikə]
٢٠١. «Allah sənin üçün ailəni və malını bərəkətli etsin!»٢

(٩١) Borcu qaytararkən onu verən şəxs
üçün edilən dua
١
Əbu Davud, ٤/٣٣٣. əl-Albani bu hədisi «həsən» hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» ٣/٩٦٥.
٢
«Fəthul-Bari», ٤/٨٨.

١٨٤

c3"N
H +8 $$O $H# 2$, $$ $,3>!" 9M ,
$ " + $r$$ ))  )j)
(( 8+ $P1 $ !
$'
٢٠٢. [Bərakəllahu ləkə fi əhlikə və
məlikə, innəmə cəzəus-sələfil-həmdu
vələdau]
٢٠٢. «Allah sənin üçün ailəni və malını bərəkətli etsin! Həqiqətən borcun qarşılığı təşəkkür
etmək və (onu) ödəməkdir».١

(٩٢) Allaha şərik qoşmaqdan qorxanın
edəcəyi dua
r$ .Is! $p6!"$ 2C"3!=" $"$ $,# $r#.!/B '4" $,# BQ=" 9G# HC^ 3% ))  )jL
(( C 3"=! " "* $
١
ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», səh. ٣٠٠; İbn Macə,
٢/٨٠٩. Bax: «Səhih İbn Macə», ٢/٥٥.

١٨٥

٢٠٣. [Allahummə inniy əuzu bikə ən uşrikə bikə və ənə ə'ləmu, və əstəğfirukə
limə lə ə'ləmu]
٢٠٣. «Allahım! Bilə-bilə Sənə şərik qoşmaqdan Sənə sığınıram və bilmədiklərimə görə də
Səndən bağışlanma diləyirəm!»١

(٩٣) Allah sənə bərəkət versin deyən
adama nə deyilir
((+ $r$$ ,
$ M $ ))  )jR
٢٠٤. [Və fiykə bərakəllahu]
٢٠٤. «Allah sənə də bərəkət versin!»٢

(٩٤) Bəd əlamətə١ qarşı edilən dua
١
Əhməd ٤/٤٠٣ və başqaları rəvayət etmişlər. Bax: əl-Albani
«Səhihul-Cami», ٣/٢٣٣;
«Səhihut-Tərğib vət-Tərhib»,
١/١٩.
٢
İbn əs-Sunni səh. ١٣٨, № ٢٧٨. Bax: Bəşir Muhəmməd
Uyunun təhqiq etdiyi İbn əl-Qayyimin «Əl-Vabilus-Sayb»
əsərinə səh. ٣٠٤.

١٨٦

$ "# "*$ 2r$ .![$ %*# $.![$ "*$ 2r$ .!" %*# $.! " "* HC^ 3% ))  )jS
(( r$ .!J"
٢٠٥. [Allahummə lə tayra illə tayrukə,
və lə xayra illə xayrukə, və lə ilahə ğayrukə]
٢٠٥. «Allahım! Sənin (izninlə göydə uçan)
quşundan başqa heç bir quş yoxdur, ٢ Sənin
verdiyin xeyirdən başqa xeyir yoxdur və Sən١
[Hər hansı bir şey gördükdə yaxud eşitdikdə və ya bir
hadisə baş verdikdə bunu uğursuzluğa yozmaq.]
٢
[Cahiliyyə dövründə ərəblər səfərə çıxmaq istədikdə onun
uğurlu və ya uğursuz olacağını bilmək üçün göyə quş
uçurdardılar. Onlar fikrləşirdilər ki, quş sağ tərəfə uçsa səfər
uğurlu, sol tərəfə uçsa uğursuz olacaq. Belə ki, onlar səfərin
uğurlu və ya uğursuz olacağını quşun sağ və ya sol tərəfə
uçması ilə əlaqələndirirdilər. Lakin Peyğəmbər səllallahu aleyhi
və səlləm onlara bildirdi ki, quşlar göydə yalnız Allahın izni
ilə uçurlar və onların bu əməli batildir. (Bax: “əl-Mulk”, ١٩;
“ən-Nəhl”, ٧٩)]

١٨٧

dən başqa
yoxdur!»١

[ibadətə

layiq

olan]

məbud

(٩٥) Minik vasitəsinə minərkən edilən
dua
†Ω∨Ω …ΩϒΗΤΩ∑ †ΩΤ⇒ς√ Ω≤ϑð¢Ω♠ ΨϒΠς√≅… Ω⇑ΗΤΩ™‰〉Τ♠ …


&  !
$ ' 2& #CN
! # ))  )jZ


+ 2. $5';" + 2& !$' 2& !$' 2& !$'

≈ Ω⇐κΨΤ⇓Ξ≤πΤ⊆Σ∨ ΙΣς√ †Πς⇒Σ{

 H#"M 29 !.I'J"M 9&N'I$ ]!"3"v 9G# HC^ %3 $,$$!56 2.$5';" + 2.$5';"
(( ]
$ !" %*# $K .Is! $- "*
١

Əhməd, ٢/٢٢٠ və İbn əs-Sunni № ٢٩٢. Bu hədisi əlAlbani “səhih” hesab etmiçdir. Bax: «Silsilətul-Əhadisi-sSəhihə», ٣/٥٤, № ١٠٦٥. O ki qaldı xoş əlamətə, bu,
Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm xoşuna gələrdi. Elə buna
görə də, bir kişinin yaxşı söz söylədiyini eşidib onu bəyəndi
və dedi: “Ağzından çıxan xoş əlaməti bəyəndik!” Əhməd,
Əbu Davud; Bu hədisi əl-Albani “səhih” hesab etmiçdir.
Bax: «Silsilətul-Əhadisi-s-Səhihə», ٢/٣٦٣. Həmçinin ƏbuşŞeyx “Əxlaqun-Nəbiyyi səllallahu aleyhi və səlləm” səh. ٢٧٠.

١٨٨

٢٠٦. [Bismilləh. Əlhəmdulilləh. Subhanəl-ləzi səxxara lənə həzə və mə kunnə ləhu muqrinin. Və innə ilə Rabbinə ləmunqalibun. Əlhəmdulilləh, əlhəmdulilləh, əlhəmdulilləh. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər,
Allahu Əkbər. Subhanəkə Allahummə inniy zaləmtu nəfsiy fəğfir liy, fəinnəhu lə
yəğfiruz-zunubə illə ənt]
٢٠٦. «Allahın adı ilə! Allaha həmd olsun!
«Bunu bizə tabe edən [Allah] pak və müqəddəsdir. [Yoxsa] bizim ona gücümüz çatmazdı.
Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq».
Allaha həmd olsun! Allaha həmd olsun!
Allaha həmd olsun! Allah ən Böyükdür, Allah
ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür. Allahım,
Sən pak və müqəddəssən! Mən özümə zülm
etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları
ancaq Sən bağışlayırsan».١
١
Əbu Davud, ٣/٣٤; ət-Tirmizi, ٥/٥٠١. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٥٦.

١٨٩

(٩٦) Səfər duası
†ΩΤ⇒ς√ Ω≤ϑð¢Ω♠ ΨϒΠς√≅… Ω⇑ΗΤΩ™‰〉Τ♠ …

2.$5';" + 2.$5';" + 2.$5';" + ))  )ja

.H 5#' "$> $#."I$6 9M $,B\"N
! $ H# HC^ %3

≈ Ω⇐κΨΤ⇓Ξ≤πΤ⊆Σ∨ ΙΣς√ †Πς⇒Σ{ †Ω∨Ω …ΩϒΗΤΩ∑

# ' $ "$> $$."I$6 $!3"$= '4G$> HC^ 3% 2<$t.! $ $ #:$$' $V$ 2¢$z' Hp $
CH^ 3% 2#:>!1 9M B I" 3$d' $ 2#."IHN 9M x
 Hw $]!" HC^ 3% 20$!  H$=
9M #x"3"z! ' &86$ 2#."D!$' $¬";$ 2#."IHN &8"T!=$ V!  $,# BQ=" 9G#
(( :# !>1 $ #F$'
٢٠٧. [Allahu Əkbər, Allahu Əkbər,
Allahu Əkbər. Subhanəl-ləzi səxxara lənə
həzə və mə kunnə ləhu muqrinin. Və innə
ilə Rabbinə ləmunqalibun. Allahummə innə nəs'əlukə fi səfərinə həzə əl-birra vəttəqva, və minəl aməli mə tərda. Allahummə həvvin aleynə səfəranə həzə vətvi annə bu'dəhu. Allahummə əntəs-sahibu fissəfəri vəl-xaliyfətu fil-əhli. Allahummə

١٩٠

inniy əuzu bikə min və'sais-səfəri və kəabətil-mənzari və suil-munqaləbi fil-mali
vəl-əhl]
٢٠٧. «Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür. «Bunu bizə tabe edən
[Allah] pak və müqəddəsdir. [Yoxsa] bizim
ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq». Allahım! Bu səfərimizdə
Səndən yaxşılıq, Allah qorxusu və razı qalacağın əməl diləyirik. Allahım! Bu səfərimizi bizim üçün rahat et və onun uzaqlığını bizə yaxın et. Allahım! Səfərdə dost və ailəmiz üçün
hami Sənsən. Allahım! Səfərin ağırlığından,
məyus edən mənzərədən, malda və ailədə xoşagəlməz dəyişiklikdən Sənə pənah aparıram».
Səfərdən qayıdanda isə həmin duanı oxuyub
aşağıdakı sözləri də buna əlavə etmək lazımdır:
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١٩١

[Ayibunə, taibunə, abidunə, li Rabbinə
hamidun]
«(Biz) geri dönənlər, tövbə edənlər, ibadət
edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik!»١

(٩٧) Kəndə yaxud şəhərə daxil olarkən
edilən dua
q
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٢٠٨. [Allahummə Rabbəs-səmavətis-səb'i
və mə əzləlnə, və Rabbəl-əradıynəs-səb'i və
mə əqləlnə, və Rabbəş-şəyatıyni və mə ədləlnə, və Rabbər-riyəhi və mə zəraynə. Əs'əlukə xayra həzihil-qaryəti və xayra əhlihə,
١

Muslim, ٢/٩٩٨.

١٩٢

və xayra mə fiyhə, və əuzu bikə min şərrihə,
və şərri əhlihə, və şərri mə fiyhə]
٢٠٨. «Allahım! Yeddi qat səmanın və kölgələndirdiklərinin Rəbbi! Yeddi qat yerin və daşıdıqlarının Rəbbi! Şeytanların və azdırdıqlarının Rəbbi! Küləklərin və sovurub apardıqlarının Rəbbi! Səndən bu kəndin xeyrini, onun
əhalisinin xeyrini, orada olanların xeyrini diləyirəm! Onun şərindən, onun əhalisinin şərindən, orada olanların şərindən Sənə sığınıram!»١

(٩٨) Bazara girərkən edilən dua
١
əl-Hakim. O, bu hədisi “səhih” hesab etmiş, əz-Zəhəbi də
bunu təsdiqləmişdir. ٢/١٠٠; İbn əs-Sunni № ٥٢٤; İbn =
= Həcər onu “həsən” hesab etmişdir, «Əzkar», ٥/١٥٤. İbn
Baz demişdir: «ən-Nəsai bunu “həsən” isnadla rəvayət
etmişdir». Bax: «Tuhvətul-Əxyar», səh. ٣٧.

١٩٣
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٢٠٩. [Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi və
yumiytu və huvə həyyun lə yəmutu, biyədihil-xayru və huvə alə kulli şeyin qadir]
٢٠٩. «Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur.
Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və
öldürür. O, diridir və ölməzdir. Xeyir onun
əlindədir və O hər şeyə Qadirdir!»١

(٩٩) Minik vasitəsi büdrədikdə (ilişib
qaldıqda) edilən dua
١
ət-Tirmizi, ٥/٢٩١; əl-Hakim, ١/٥٣٨. əl-Albani bu hədisi
«həsən» hesab etmişdir. Bax: «Səhih İbn Macə», ٢/٢١; «Səhihu-t-Tirmizi», ٢/١٥٢.

١٩٤
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٢١٠. [Bismilləh]
٢١٠. «Allahın adı ilə!»١

(١٠٠) [Vidalaşdıqda] müsafirin
sakinlər üçün etdiyi dua
((  n $P$ _ $ "* % 1 CB{=P!$p!6" ))  )
٢١١. [Əstəudiukumu-llahəl-ləzi lə tədıyu vədaiuhu]
٢١١. «Sizi (Özünə həvalə edilmiş)
əmanətləri itməyən Allaha əmanət edirəm!»٢

(١٠١) [Vidalaşdıqda] sakinlərin
müsafir üçün etdiyi dua
١

Əbu Davud, ٤/٢٩٦. əl-Albani bu hədisi «səhih» hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» ٣/٩٤١.
Əhməd, ٢/٤٠٣; İbn Macə, ٢/٩٤٣. Bax: «Səhih İbn Macə»,
٢/١٣٣.
٢

١٩٥
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٢١٢. [Əstəudiu-llahə diynəkə və əmanətəkə və xavatiymə aməlikə]
٢١٢. «Sənin dinini, sədaqətini və əməllərinin
aqibətini Allaha əmanət edirəm!»١
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٢١٣. [Zəvvadəkə-llahut-təqva, və ğafəra
zənbəkə, və yəssəra ləkəl-xayra]
٢١٣. «Allah sənə təqva٢ nəsib etsin, günahını
bağışlasın və harada olsan xeyirli olanı sənin
üçün asanlaşdırsın!»٣
١

Əhməd, ٢/٧; ət-Tirmizi, ٥/٤٩٩. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi»,
٢/١٥٥.
[Allah qorxusu.]
٣
ət-Tirmizi. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٥٥.
٢

١٩٦

(١٠٢) Səfərdə yol gedərkən təkbir və
təsbih
٢١٤. Cabir Allah ondan razı olsun demişdir: «Biz
yüksəyə qalxanda təkbir edər [“Alaahu Əkbər”
deyər], aşağı enəndə isə təsbih edərdik [“Subhanəllah” deyərdik]!»١

(١٠٣) Müsafirin səhərə yaxın etdiyi dua
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٢١٥. [Səmmə'a (səmmi'a) samiun bihəmdilləhi, və husni bəlaihi aleynə. Rabbənə sahibnə və afdıl aleynə aizən billəhi
minən-nər]
٢١٥. «Üzərimizə olan gözəl sınağından dolayı Allaha etdiyimiz həmdi eşidən eşitdi [və ya
١

«Fəthul-Bari», ٦/١٣٥.

١٩٧

eşitdirdi]. Oddan Allaha sığınaraq (deyirəm:)
Ey Rəbbimiz! Bizə yoldaş ol və bizə mərhəmət et!»١

(١٠٤) Səfərdə və ya başqa vaxtlarda
mənzil başına çatdıqda edilən dua
(( $ "3$[ $ G.$/ V!  
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٢١٦. [Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti
min şərri mə xaləq]
٢١٦. «Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam
kəlamlarına sığınıram!»١
١

Muslim, ٤/٢٠٨٦. Hədisdəki «eşidən eşitdi», yəni «Allahın
(bizə verdiyi) nemətlərinə və lütfünə görə Ona etdiyimiz
həmdə şahid olan şahid oldu». «Eşidən eşitdirdi» sözünün
mənası da odur ki, «Mənim bu sözlərimi eşidən, onları başqalarına çatdırdı və o da eyni ilə həmin sözləri dedi». Bu,
səhər-səhər zikr və dua etməyə daha çox diqqət yetirmək
üçündür. «Ey Rəbbimiz! Bizə yoldaş ol və bizə mərhəmət
et!», yəni «bizi hifz et, bizi qoru, bizə nəzarət et, bol-bol nemətlərinlə bizə lütf et və xoşagəlməyən bütün şeyləri bizdən
uzaqlaşdır!» ən-Nəvəvi, «Şərh Səhih Muslim», ١٧/٣٩.

١٩٨

(١٠٥) Səfərdən qayıdarkən edilən zikr
٢١٧. Hər təpənin üstündə üç dəfə təkbir edib
[“Allahu Əkbər” deyib] sonra deyir:
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٢١٧. [Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və
huvə alə kulli şeyin qadir. Ayibunə, taibunə, abidunə, li Rabbinə hamidun. Sadəqallahu va'dəhu, və nəsara abdəhu və həzəməl-əhzabə vəhdəhu]
«Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk
Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
١

Muslim, ٤/٢٠٨٠.

١٩٩

Qadirdir. (Biz) geri dönənlər, tövbə edənlər,
ibadət edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik!
Allah vədinə sadiq oldu, quluna kömək etdi və
(düşmənlərdən olan) dəstələri tək Özü məğlub
etdi!»١

(١٠٦) Sevindirici yaxud xoşagəlməyən
hadisə ilə rastlaşan adam nə deməlidir
٢١٨. Peyğəmbəri səllallahu aleyhi və səlləm sevindirən bir hadisə baş verdikdə deyərdi:

(( 
 
$ Hw Cp$ p$!## % & !
$ ' ))  )e
[Əlhəmdu-lilləhil-ləzi bini'mətihi tətimmus-salihat]
«Neməti sayəsində yaxşı işlər tamamlanan
Allaha həmd olsun!». Xoşuna gəlmədiyi bir
hadisə baş verdikdə isə deyərdi:
١
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm döyüşdən yaxud həcdən
qayıdarkən belə edərdi. əl-Buxari, ٧/١٦٣; Muslim, ٢/٩٨٠.

٢٠٠
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[Əlhəmdulilləhi alə kulli hal]
«Hər bir halda Allaha həmd olsun!»١

(١٠٧) Peyğəmbər səllallahu aleyhi və
səlləmə salavat gətirməyin fəziləti
٢١٩. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Kim mənim üçün bir dəfə salavat
gətirsə, Allah bunun sayəsində ona on dəfə
salavat gətirər!»٢
٢٢٠. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir:
«Qəbrimi
bayram
yerinə
١
Hədisi İbn əs-Sunni «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», əsərində
nəql etmişdir; əl-Hakim də rəvayət etmiş və onu “səhih”
saymışdır. ١/٤٩٩; əl-Albani də onu “səhih” hesab etmişdir.
«Səhihul-Cami», ٤/٢٠١.
٢
Muslim, ١/٢٨٨.

٢٠١

çevirməyin! Mənə salavat gətirin. Əlbəttə,
harada olsanız salavatınız mənə çatar!»١
٢٢١. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Xəsis o kəsdir ki, yanında
xatırlandığım zaman mənə salavat gətirmir!»٢
٢٢٢. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Doğrudan da, Allahın yer üzünü
gəzib-dolaşan
mələkləri
vardır
ki,
ümmətimdən mənə salam çatdırırlar!»٣
٢٢٣. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Kim mənə salam versə, salamını
almaq üçün Allah ruhumu mənə qaytarar!»٤

(١٠٨) Salamı yaymaq
١
Əbu Davud, ٢/٢١٨; Əhməd, ٢/٣٦٧; əl-Albani onu “səhih”
hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», ٢/٣٨٣.
٢
ət-Tirmizi, ٥/٥٥١ və başqaları. Bax: «Səhihul-Cami»,
٣/٢٥; «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٧٧.
٣
ən-Nəsai; əl-Hakim, ٢/٤٢١. əl-Albani onu “səhih” hesab
etmişdir, «Səhihu-n-Nəsai», ١/٢٧٤.
٤
Əbu Davud, № ٢٠٤١. əl-Albani onu “həsən” hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», ١/٣٨٣.

٢٠٢

٢٢٤. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «İman gətirməyincə Cənnətə daxil
olmazsınız. Bir-birinizi sevməyincə də iman
gətirmiş olmazsınız. Sizi elə bir şeyə
yönəldimmi ki, onu etdikdə bir-birinizi
sevəsiniz? Aranızda salamı yayın!»١
٢٢٥. «Üç şey vardır ki, onları [özündə] cəm
edən şəxs, imanı [özündə] cəm etmiş olar: özünə qarşı insafla rəftar etmək, hər kəsə salam
vermək və kasıb ola-ola (malından başqalarına) xərcləmək».٢
٢٢٦. Abdullah ibn Ömər Allah ondan razı olsun rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərdən səllallahu
aleyhi və səlləm soruşdu: «İslamın hansı [əməli] daha xeyirlidir?» O dedi: «Yemək yedizdirmək,
tanıdığına və tanımadığına salam vermək!»٣
١

Muslim, ١/٧٤ və başqaları.
«Fəthul-Bari», ١/٨٢. Əmmardan Allah ondan razı olsun məuquf,
muəlləq isnadla.
٣
«Fəthul-Bari», ١/٥٥; Muslim, ١/٦٥.
٢

٢٠٣

(١٠٩) Salam verən kafirin salamı necə
alınmalıdır.
٢٢٧. «Kitab əhli sizə salam versə, deyin: [və

aleykum] (və sizin üzərinizə də)!»١
(١١٠) Xoruz banlayarkən və ya
uzunqulaq anqırarkən edilən dua
٢٢٨. «Xoruzun banlamasını eşitsəniz, Allahdan Onun lütfünü diləyin. Çünki o (xoruz),
mələk görmüşdür. Uzunqulağın anqırmasını
eşitsəniz, şeytandan Allaha sığının. Çünki o
(uzunqulaq), şeytan görmüşdür».٢

(١١١) Gecə itlərin hürməsini eşidərkən
edilən dua
٢٢٩.
«Gecə
itlərin
hürməsini
və
uzunqulaqların anqırmasını eşitsəniz, onlardan
١
٢

«Fəthul-Bari», ١١/٤٢; Muslim, ٤/١٧٠٥.
«Fəthul-Bari», ٦/٣٥٠; Muslim, ٤/٢٠٩٢.

٢٠٤

Allaha
sığının.
Çünki
görmədiklərinizi görürlər!»١

onlar

sizin

(١١٢) Söydüyün adam üçün edəcəyin
dua
٢٣٠. Peyğəmbər
demişdir:

səllallahu

aleyhi

və

səlləm
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[Allahummə fə əyyumə mu'minin səbəbtuhu fəc'al zəlikə ləhu qurbətən ileykə
yəuməl-qiyaməti]
«Allahım! Hansı mömini söymüşəmsə, Qiyamət günü bunu onun üçün Sənə yaxınlaşdıran bir vasitə et!»١
١
Əbu Davud, ٤/٣٢٧; Əhməd, ٣/٣٠٦. əl-Albani onu “səhih”
hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», ٣/٩٦١.

٢٠٥

(١١٣) Müsəlman müsəlmanı
tərifləyəndə nə deməlidir
٢٣١. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Birinizə öz dostunu tərifləmək
labüddürsə, desin:
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٢٣١. [Əhsibu fulənən vəllahu həsiybuhu
və lə uzəkkiy aləllahi əhədən]
Mən filankəsi (yaxşı adam) hesab edirəm.
Onu hesaba çəkən isə Allah olacaq. Mən heç
kəsi Allah yanında təmizə çıxartmıram!» Əgər
[həmin şəxsi həqiqətən] o cür olduğunu bilirsə,
«Mən onun bu cür və bu cür olduğunu hesab
edirəm» - desin.»٢

(١١٤) Təriflənən müsəlman nə deməlidir
١
«Fəthul-Bari» ١١/١٧١; Muslim ٤/٢٠٠٧. Onun mətnində
isə: «...bunu onun üçün təmizlik və mərhəmət et!» - deyilir.
٢
Muslim, ٤/٢٢٩٦.

٢٠٦

4
" "3!$- "* $ 9 !.I'J $ 2"4BBz$- $# 9#'[ $ "* CH ^ 3% ))  )L)
(([4
" BD$- H  .! $[ 9#'3$!O $]
٢٣٢. [Allahummə lə tuaxizniy bimə yəqulunə, vəğfir liy mə lə yə'ləmunə [vəc'alniy xayran mimmə yəzunnunə]]
٢٣٢. «Allahım! Onların söylədiklərinə görə
məni qınama, bilmədikləri şeyləri (onlardan
gizli qalan günahlarımı) mənə bağışla [və məni
zənn etdiklərindən daha xeyirli et]!»١

(١١٥) Həcc və ya ümrə ziyarəti əsnasında ihramda olan şəxs٢ necə təlbiyə٣
etməlidir
١

əl-Buxari, «Ədəbul-Mufrad», № ٧٦١; əl-Albani bu hədisin
isnadını “səhih” hesab etmişdir, «Səhih Ədəbul-Mufrad», №
٥٨٥; Mötərizədəki sözlər əl-Beyhəqinin əlavəsidir, «Şuəbulİman», ٤/٢٢٨.
٢
[İhram paltarında olan kəs.]
٣
[Allahın əmrinə müntəzir olduğunu bildirmək.]

٢٠٧
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٢٣٣. [Ləbbeykəllahummə ləbbeyk, ləbbeykə lə şəriykə ləkə ləbbeyk, innəl-həmdə vən-ni'mətə, ləkə vəl-mulkə, lə şəriykə
lək]
٢٣٣. «Hüzurundayam, Allahım hüzurundayam! Hüzurundayam, Sənin şərikin yoxdur,
hüzurundayam! Həmd Sənədir. Nemət və
mülk Sənə məxsusdur. Sənin şərikin yoxdur!»١

(١١٦) Qara daş yerləşən küncə gəlib
çatdıqda təkbir gətirmək
٢٣٤. «Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Kəbəni
dəvənin üstündə təvaf etdi. O, hər dəfə (qara
daş yerləşən) küncə gəlib çatanda özündəki bir
١

«Fəthul-Bari», ٣/٤٠٨; Muslim, ٢/٨٤١.

٢٠٨

şeylə ona tərəf işarə etdi və təkbir gətirdi
[“Allahu Əkbər” dedi]».١

(١١٧) Yəmən küncü ilə qara daş
arasında edilən dua٢
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٢٣٥. [Rabbənə atinə fid-dunyə həsənətən və fil-axirati həsənətən və qınə azəbən-nər]
٢٣٥. «Ey Rəbbimiz! Bizə dünyada da yaxşılıq [gözəl nemətlər] ver, axirətdə də yaxşılıq
١

«Fəthul-Bari», ٣/٤٧٦. Bu hədisdə “bir şeylə” dedikdə “çomaq” nəzərdə tutulur. Bax: «Fəthul-Bari», ٣/٤٧٢.
[Kəbəni təvaf edərkən qara daş olan künclə ondan əvvəlki
künc arasında ediləcək dua.]

٢

٢٠٩

[Cənnət] ver və bizi Odun [Cəhənnəmin] əzabından qoru!»١

(١١٨) Səfa və Mərvə dağları üzərində
dayandıqda edilən dua
٢٣٦. Peyğəmbər
yaxınlaşanda:

səllallahu aleyhi və səlləm

Səfaya
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((
[İnnəs-səfa vəl-mərvatə min şəairilləh.
Əbdəu bimə bədə Allahu bihi]
«Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın nişanələrindəndir!»٢ “Allah nə ilə başlamışsa, mən də
١
Əbu Davud, ٢/١٧٩; Əhməd, ٣/٤١١; əl-Bəğəvi, «Şərhu-sSünnə», ٧/١٢٨. əl-Albani bu hədisi “həsən” hesab etmişdir,
«Səhih Əbu Davud», ١/٣٠٤. Bu əl-Bəqərə surəsinin ٢٠١-ci
ayəsidir.
٢
[əl-Bəqərə, ١٥٨.]

٢١٠

onunla başlayıram!” dedi. Sonra Səfadan başlayıb onun üstünə qalxdı, Kəbəni görəndə isə
üzünü qibləyə tərəf tutub “Lə iləhə illəllah”
[Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur] və “Allahu Əkbər” [Allah ən
Böyükdür] söylədi və dedi:

$ >$ !
$ '  "$ ,3''  " 2 " $,-.# $/ "* 0$!$ + %*# $ "# "* ))
.$ $w$$ 20 $=! $ $ $u!" 20 $!$ + %*# $ "# "* 2.-? "7 @89! /$ A:B; <3"=$
(( 0 $ ! $ $K $!1 $}$$>$ 20 $!5$=
[Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu,
ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə
kulli şeyin qadir. Lə ilahə illəllahu vahdəhu,
əncəzə va'dəhu, və nəsara abdəhu və həzəməl-əhzabə vəhdəhu]
«Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk
Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir. Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur, O təkdir. Allah vədini yerinə

٢١١

yetirdi, quluna kömək etdi və (düşmənlərdən
olan) dəstələri tək Özü məğlub etdi!»
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm bu duanı üç
dəfə təkrarladı və hər birinin arasında da
[Allaha] dua etdi. Hədisdə həmçinin deyilir ki,
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Mərvada da eyni ilə Səfada etdiklərini etdi.١

(١١٩) Ərafa günü٢ edilən dua

٢٣٧. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Ən xeyirli dua, Ərafa günü edilən
duadır.
Mənim
və
məndən
əvvəlki
Peyğəmbərlərin söylədiklərinin ən xeyirlisi
budur:

 !
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١
٢

Muslim, ٢/٨٨٨.
[Zil-Hiccə ayının doqquzu.]

٢١٢

٢٣٧. [Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və
huvə alə kulli şeyin qadir]
«Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk
Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir!»١

(١٢٠) Məş'ərülhəramda٢ edilən zikr
٢٣٨. «Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Qəsvayə ٣ minib Məş'ərülhərama gəldi, üzünü
qibləyə çevirdi, (Allaha dua etdi, Onun ən
Böyük olduğunu, Ondan başqa haqq məbud
olmadığını və Onun Tək olduğunu söylədi) ٤ .
O, hava işıqlanana qədər ayaq üstə dayanıb [bu
١
ət-Tirmizi; əl-Albani bu hədisi “həsən” hesab etmişdir,
«Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٨٤ və «Silsilətul-Əhadisu-s-Səhihə»,
٤/٦.
٢
[Müzdəlifə vadisi.]
٣
[Dəvəsinin adıdır.]
٤
[“Allahu Əkbər” və “Lə iləhə illəllah” dedi.]

٢١٣

cür dua etməkdə] davam etdi və günəş
çıxmazdan əvvəl yola düşdü!»١

(١٢١) Cəməratda٢ hər daşı atarkən
təkbir etmək
٢٣٩. «Cəmərələrin üçündə də hər bir daşı
atarkən təkbir edir (“Allahu Əkbər” deyir), birinci və ikinci cəmərədə (daş atdıqdan) sonra
irəli çıxıb dayanır, qibləyə üz tutaraq əllərini
qaldırıb dua edir. Əqəbə cəmərəsində٣ də hər
bir daşı atarkən təkbir edir, sonra isə orada
dayanmadan çıxıb gedir».٤

(١٢٢) Təəccüblənərkən və ya
sevinərkən edilən dua
(( !
& "4$!56 ))  )Rj
١

Muslim, ٢/٨٩١.
[Şeytana daş atılan yerlər.]
٣
[Kəbəyə daha yaxın olan cəmərat.]
٤
«Fəthul-Bari», ٣/٥٨٣, ٥٨٤; Bunu həmçinin Muslim də rəvayət etmişdir.
٢

٢١٤

٢٤٠. [Subhanəllahi]
٢٤٠. «Allah pak və müqəddəsdir!»١

(( . $5';" + ))  )R
٢٤١. [Allahu Əkbər]
٢٤١. «Allah ən Böyükdür!»٢

(١٢٣) Sevindirici hadisə ilə rastlaşan
adam nə etməlidir
٢٤٢. «Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm onu sevindirən yaxud sevindirici bir hadisə baş verəndə xeyirxah və uca Allaha şükür əlaməti
olaraq səcdə edərdi».٣

(١٢٤) Bədənində ağrı hiss edən nə
deməlidir
١

«Fəthul-Bari», ١/٢١٠, ٣٩٠, ٤١٤; Muslim, ٤/١٨٥٧.
«Fəthul-Bari» ٨/٤٤١; Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٢/١٠٣,
٢٣٥; Əhməd, ٥/٢١٨.
٣
ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərlərinin müəllifləri
rəvayət etmişlər. Bax: «Səhih ibn Macə», ١/٢٣٣ və «İrvaulĞəlil», ٢/٢٢٦.
٢

٢١٥

٢٤٣. «Əlini bədəninin ağrıyan yerinə qoyub
üç dəfə (( 
& #C!N# )) [Bismilləh!] «Allahın adı
ilə!» de və yeddi dəfə də:

((  Q$B$ O# " $ G.$/ !V $! 7B$ 
& # BQ=" ))
[Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə
əcidu və uhaziru]
«Duyduğum və həzər etdiyimin şərindən
Allaha və Onun qüdrətinə sığınıram!»١

(١٢٥) Bir şeyi gözə gətirəcəyindən
qorxan adamın etdiyi dua
٢٤٤. «Biriniz qardaşında yaxud özündə yaxud da malında xoşuna gələn bir şey görsə,
١

Muslim, ٤/١٧٢٨.

٢١٦

[onun üçün bərəkət diləsin١]! Çünki gözdəymə
həqiqətdir!»٢

(١٢٦) Qorxduqda nə deyilir
(( !
+ %*" $ "# "* ))  )RS
. [Lə ilahə illəllah]
٢٤٥. «Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur!»٣

(١٢٧) Qurban kəsərkən nə deyilir
:'5Hz" $ HC^%3 [ ,
$ "$ $,! HC^%3 ] . $5';" + $ & #CN
! # ))  )RZ
(( 9G
١

[“Təbərakəllah” - desin.]
Əhməd, ٤/٤٤٧; ibn Macə; Malik. əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir, «Səhihul-Cami», ١/٢١٢. Bax. «ZadulMəad», ٤/١٧٠, əl-Arnavutun təhqiqi.
٣
«Fəthul-Bari», ٦/١٨١; Muslim, ٤/٢٢٠٨.
٢

٢١٧

٢٤٦. [Bismilləhi, vallahu əkbər (Allahummə minkə və ləkə) Allahummə təqabbəl minniy]
٢٤٦. «Allahın adı ilə, Allah ən Böyükdür!
[Allahım! Sən vermisən, Sənin üçün də kəsirəm!] Allahım, məndən qəbul et!»١

(١٢٨) Üsyankar şeytanların hiyləsini
dəf etmək üçün nə deyilir
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١

Muslim, ٣/١٥٥٧; əl-Beyhəqi ٩/٢٨٧ və başqaları. Mötərizədəki sözlər əl-Beyhəqinin əlavəsidir. Digərləri isə Muslimin
rəvayət etdiyi hədisdən məna ilə götürülmüşdür.

٢١٨

٢٤٧. [Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti-lləti lə yucəvizuhunnə bərrun və lə facirun
min şərri mə xaləqa, və bəraə və zəraə, və
min şərri mə yənzilu minəs-səmai, və min
şərri mə yə'rucu fiyhə, və min şərri mə zəraə fil-ardı, və min şərri mə yəxrucu minhə, və min şərri fitənil-leyli vən-nəhari, və
min şərri kulli tariqin illə tariqan yətruqu
bixayrin yə Rahmən]
٢٤٧. «Yaratdıqlarının, düzəltdiklərinin və
icad etdiklərinin şərindən, səmadan nazil olanların və orada yüksələnlərin şərindən, yerə əkdiklərinin və oradan çıxanların şərindən, gecənin və gündüzün fitnələrinin şərindən, – gecə
xoş xəbərlə gələn müstəsna olmaqla – gecə gələnlərin hər birinin şərindən həm itaətkarın,

٢١٩

həm də günahkarın möhtac olduğu Allahın tam
kəlamlarına sığınıram! Ey Rəhman!»١

(١٢٩) Bağışlanma diləmək və tövbə
etmək
٢٤٨. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Allaha and olsun ki, mən gündə
yetmiş dəfədən artıq Allahdan bağışlanma
diləyirəm və Ona tövbə edirəm!»٢
٢٤٩. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Ey insanlar! Allaha tövbə edin!
Mən Ona gündə yüz dəfə tövbə edirəm!»٣
٢٥٠. Peyğəmbər
demişdir: «Kim,
١

səllallahu

aleyhi

və

səlləm

Əhməd, ٣/٤١٩ “səhih” isnadla; İbn Sünni, №٦٣٧. əl-Arnavut Təhavinin təhqiqində bu hədisin isnadını “səhih” hesab
etmişdir, səh. ١٣٣. Bax: «Məcməu-z-Zəvaid», ١٠/١٢٧.
٢
«Fəthul-Bari», ١١/١٠١.
٣
Muslim, ٤/٢٠٧٦.

٢٢٠
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٢٥٠. [Əstəğfiru-llahəl-aziyməl-ləzi lə
ilahə illə huvəl-həyyul-qayyum və ətubu
ileyhi]
«Özündən başqa [ibadətə layiq olan] məbud
olmayan, Əzəmətli, Yaşayan, Qəyyum
Allahdan bağışlanma diləyirəm və Ona tövbə
edirəm!» - deyərsə, döyüş meydanından qaçsa
belə Allah onu bağışlayar.١
٢٥١. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Rəbbin bəndəyə ən yaxın olduğu
١

Əbu Davud, ٢/٨٥; ət-Tirmizi, ٥/٥٦٩; əl-Hakim, ١/٥١١, O,
bu hədisi “səhih” saymış, əz-Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir.
Həmçinin əl-Albani onu “səhih” hesab etmiş. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٨٢ və «Camiul-Usul li Əhadisir-Rəsul»,
٤/٣٨٩-٣٩٠, əl-Arnavutun təhqiqi.

٢٢١

vaxt gecənin axırıdır. O saatda Allahı zikr
edənlərdən ola bilirsənsə ol!»١
٢٥٢. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Bəndənin Rəbbinə ən yaxın olduğu
(hal) onun səcdə vəziyyətidir. Odur ki,
(səcdədə) duaları artırın!»٢
٢٥٣. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Mənim də qəlbim tutulur və mən
gündə yüz dəfə Allahdan bağışlanma
diləyirəm!»٣
١
ət-Tirmizi, ən-Nəsai, ١/٢٧٩, əl-Hakim. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٨٣ və «Camiul-Usul li Əhadisir-Rəsul», ٤/١٤٤,
əl-Arnavutun təhqiqi.
٢
Muslim, ١/٣٥٠.
٣
Muslim, ٤/٢٠٧٥. ibnul-Əsir deyir: «qəlbim tutulur», yəni
örtülür, bürünür. Burada səhv qəsd edilir. Çünki Peyğəmbər
səllallahu aleyhi və səlləm çoxlu zikr və ibadət edər, (Allaha) davamiyyətli şəkildə itaət edərdi. Hərdən nəyi isə unudur yaxud
səhv edirdisə, bunu özü üçün günah sayıb Allahdan bağışlanma diləyirdi». Bax: «Camiul-Usul», ٤/٣٨٦.

٢٢٢

(١٣٠) Təsbih, təhmid, təhlil və təkbirin
fəziləti١
٢٥٤. Peyğəmbər səllallahu aleyhi
demişdir: «Kim gündə yüz dəfə:

və

səlləm

(( 0!$#$ & "4$!56 ))  )SR
٢٥٤. [Subhanəllahi və bihəmdihi]
«Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd olsun!» desə, günahları dəniz köpüyü qədər olsa
belə silinər».٢
٢٥٥. Peyğəmbər səllallahu
demişdir: «Kim gündə on dəfə:

aleyhi

və

səlləm
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Subhanəllah! Əlhəmdulilləh! Lə ilahə illəllah! Allahu Əkbər!
əl-Buxari, ٧/١٦٨; Muslim, ٤/٢٠٧١. Bu duanı səhər və axşam yüz dəfə deyənin fəzilətini bilmək üçün bu kitabdakı
٩١-ci duaya bax.
٢

٢٢٣

٢٥٥. [Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və
huvə alə kulli şeyin qadir]
«Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk
Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir!» desə, sanki İsmayıl övladından dörd
nəfəri azad etmiş olar».١
٢٥٦. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Dilə yüngül gələn, çəkidə ağır
gələn, ər-Rəhmana əziz olan iki kəlmə
bunlardır:

(( C# D$' & "4$5!6 20! 
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٢٥٦. [Subhanəllahi
subhanəllahil-aziym]

və

bihəmdihi,

١
əl-Buxari, ٧/١٦٧; Muslim, ٤/٢٠٧١. Bu duanı səhər və axşam yüz dəfə deyənin fəzilətini bilmək üçün bu kitabdakı
٩٣-cü duaya bax.

٢٢٤

«Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd olsun! Böyük Allah pak və müqəddəsdir!» ١
٢٥٧. Peyğəmbər
demişdir: «Mənə:

səllallahu

aleyhi

və

səlləm

(( . 5$';" + $ 2
+ *%# $ "# "*$ 2
&  ! 
$ ' $ 2
& "4$5!6 ))  )Sa
٢٥٧. [Subhanəllahi, vəlhəmdulilləhi, və
lə ilahə illəllahu, vəllahu əkbər]
«Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Allahadır! Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur! Allah ən Böyükdür!» demək, üzərində
günəş doğan hər bir şeydən əzizdir».٢
٢٥٨. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Sizlərdən hər gün min savab
qazanmaqda aciz qalanı varmı?» Yanında
oturanlardan biri soruşdu: «Bizlərdən biri min
savabı necə qazana bilər?» O dedi: «Yüz dəfə
١
٢

əl-Buxari, ٧/١٦٨; Muslim, ٤/٢٠٧٢.
Muslim, ٤/٢٠٧٢.

٢٢٥

təsbih etsə [“Subhanəllah” desə], ona min
savab yazılar, yaxud min günahı silinər!»١
٢٥٩. Peyğəmbər
demişdir: «Kim:

səllallahu

aleyhi

və

səlləm

(( 0! 
$ #$ #C D$' & "4$5!6 ))  )Si
٢٥٩. [Subhanəllahil-aziymi və bihəmdihi]
«Böyük Allah pak və müqəddəsdir! Allaha
həmd olsun!» desə, onun üçün Cənnətdə bir
xurma ağacı əkilər».٢
٢٦٠. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm dedi:
«Ey Abdullah ibn Qeys! Sənə Cənnət xəzinələrindən birini göstərimmi?» Mən: «Bəli, ya
Rəsulullah!» söylədikdə, o buyurdu: «De:

(( 
& # "*# "EH 7B *" $ "F! $ "* ))  )Zj
١

Muslim, ٤/٢٠٧٣.
ət-Tirmizi, ٥/٥١١; əl-Hakim١/٥٠١. Hakim bu hədisi “səhih” hesab etmiş, əz-Zəhəbi də onu təsdiqləmişdir. Bax:
«Səhihul-Cami», ٥/٥٣١ və «Səhihu-t-Tirmizi», ٣/١٦٠.

٢

٢٢٦

٢٦٠. [Lə həulə və lə quvvətə illə billəh]
«Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!»١
٢٦١. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm
demişdir: «Allaha ən sevimli olan kəlmələr
dörddür:

(( . 5$';" + $ 2
+ *%# $ "# "*$ 2
&  ! 
$ ' $ 2
& "4$5!6 ))  )Z
٢٦١. [Subhanəllahi, vəlhəmdulilləhi və
lə ilahə illəllahu, vəllahu əkbər]
«Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Allahadır! Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur! Allah ən Böyükdür!» Bunların
hansından başlasan, zərəri olmaz».٢
٢٦٢. Bədəvi ərəb Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və
yanına gəlib dedi: «Mənə zikr edəcəyim
kəlmələri öyrət!» O buyurdu: «De:
səlləm

١
٢

«Fəthyl-Bari», ١١/٢١٣; Muslim, ٤/٢٠٧٦.
Muslim, ٣/١٦٨٥.

٢٢٧

2#5"; .$5;'" + 2 " $,-#.$/ *" 0$! $ + *%# $ "# "* ))  )Z)
*%# "EH 7B *" $ "F!$ "* 2$q"$' GK$ & "4$5! 6 2T"; & ! 
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(( C# {$' -# #$' &#
٢٦٢. [Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu. Allahu əkbəru kəbiyran, vəlhəmdulilləhi kəsiyran, subhanəllahi rabbil-aləmiyn. Lə həulə və lə quvvətə illə billəhilaziyzil-həkiym]
«Allahdan başqa [ibadətə layiq olan] məbud
yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Allah
böyüklükdə ən Böyükdür! Allaha çoxlu-çoxlu
həmd olsun! Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak
və müqəddəsdir! Qüdrət və güc yalnız
Qüdrətli, Müdrik Allahdadir!» Bədəvi ərəb
dedi: «Bunlar Rəbbim üçündür. Bəs mənim
üçün?» O buyurdu: «De:

(( 9#7' U ! $ 29#!> $ 29#! $ ! $ 29 .! IJ' CH ^ 3% ))
[Allahummə-ğfirliy, vərhəmniy, vəhdiniy, vərzuqniy]

٢٢٨

«Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et, məni
doğru yola yönəlt, mənə ruzi ver!»١
٢٦٣. Bir kimsə İslamı qəbul etdikdə
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm ona namaz
qılmağı öyrədər, sonra əmr edərdi ki, bu
kəlmələrlə [Allaha] dua etsin:

(( 9#7' U ! $ 9#M$=$ 29#!>  29#!$! $ 29 .! IJ' CH ^ 3% ))  )ZL
٢٦٣. [Allahummə-ğfirliy, vərhəmniy,
vəhdiniy, və afiniy, vərzuqniy]
«Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et, məni
doğru yola yönəlt, mənə salamatlıq və ruzi
ver!»٢
٢٦٤. «Ən fəzilətli dua «əlhəmdulilləh», ən
fəzilətli zikr isə «lə ilahə illəllah»dır.١
١
Muslim, ٤/٢٠٧٢; Əbu Davudun əlavəsində: «Bədəvi ərəb
gedəndə Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm dedi: «O, əllərini
xeyirlə doldurdu!» ١/٢٢٠.
٢
Muslim, ٤/٢٠٧٣. Başqa rəvayətdə: «Bunlar sənin üçün
dünyanı və axirətini cəm edər!»

٢٢٩

٢٦٥. «Əbədi qalacaq saleh əməllər (bunlardır):

2. $5;'" + $ 2
+ *%# $ "# "*$ 2
&  ! 
$ ' $ 2
& "4$5! 6 ))  )ZS
(( 
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٢٦٥. [Subhanəllahi, vəlhəmdulilləhi və
lə ilahə illəllahu, vəllahu əkbəru, və lə
həulə və lə quvvətə illə billəh]
«Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd olsun! Allahdan başqa [ibadətə layiq olan]
məbud yoxdur! Allah ən Böyükdür! Qüdrət və
güc yalnız Allahdadir!»٢
١
ət-Tirmizi, ٥/٤٦٢; ibn Macə, ٢/١٢٤٩; əl-Hakim, ١/٥٠٣;
Hakim bu hədisi “səhih” hesab etmiş, əz-Zəhəbi də onu
təsdiqləmişdir. Bax: «Səhihul-Cami», ١/٣٦٢.
٢
Əhməd, (Əhməd Şakirin tərtibinə görə) № ٥١٣; İsnadı “səhih”dir. Bax. «Məcməu-z-Zəvaid», ١/٢٩٧. İbn Həcər «Buluğul-Məram» əsərində ən-Nəsainin bunu Əbu Səiddən Allah
ondan razı olsun gələn isnadla rəvayət etdiyini söyləmiş və demişdir: «Bunu İbn Hibban və əl-Hakim “səhih” hesab etmişlər».

٢٣٠

(١٣١) Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm necə
zikr edərdi
٢٦٦. Abdullah ibn Amr Allah ondan razı olsun rəvayət edir ki, mən Peyğəmbəri səllallahu aleyhi və
١
səlləm sağ əli ilə zikr edən gördüm.

(١٣٢) Bəzi xeyir növləri və ədəb
qaydaları
٢٦٧. «Gecənin bir aləmində yaxud axşama
çıxanda uşaqlarınızı (bayıra çıxmağa) qoymayın. Çünki həmin vaxt şeytanlar hər tərəfə yayılırlar. Gecədən bir müddət keçəndə onları
sərbəst buraxın, Allahın adını zikr edərək qapıları bağlayın. Çünki şeytan bağlı qapını aça
bilmir. Allahın adını zikr edərək tuluqlarınızın
boğazını bağlayın. Allahın adını zikr edərək
qablarınızın ağzını, hətta üstünə bir şey qoy١

Əbu Davud, ٢/٨١; ət-Tirmizi, ٥/٥٢١; Mətn Əbu Davudundur. Bax: «Səhihul-Cami», ٤/٢٧١, № ٤٨٦٥.

٢٣١

malı olsanız belə örtün və işıqlarınızı da söndürün!»١

Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə
və onun bütün əshabələrinə Allahın salavatı və
salamı olsun, bərəkəti yetişsin!
Mündəricat
Müqəddimə ........................................................
Zikrin fəziləti ......................................................
(١) Yuxudan oyanarkən edilən zikrlər ................
(٢) Paltar geyinərkən edilən dua .........................
(٣) Təzə paltar geyinərkən edilən dua .................
(٤) Təzə paltar geyinən üçün edilən dua .............
(٥) Paltarı soyunarkən nə deyilir .........................
(٦) Ayaqyoluna girərkən edilən dua ....................
(٧) Ayaqyolundan çıxarkən edilən dua ................
(٨) Dəstəmazdan əvvəl edilən zikr ......................
(٩) Dəstəmazdan sonra edilən zikr ......................
١

«Fəthyl-Bari», ١٠/٨٨; Muslim, ٣/١٥٩٥.

٢٣٢

٣
٥
١١
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢٠
٢١
٢١
٢١

(١٠) Evdən çıxarkən edilən zikr .......................... ٢٣
(١١) Evə girərkən edilən zikr ............................... ٢٤
(١٢) Məscidə gedərkən edilən dua ....................... ٢٥
(١٣) Məscidə girərkən edilən dua ........................ ٢٨
(١٤) Məsciddən çıxarkən edilən dua .................... ٢٩
(١٥) Azan zikrləri ................................................ ٣٠
(١٦) [Namaza başlayarkən birinci təkbirdən sonra
edilən] açılıış duası .............................................. ٣٣
(١٧) Rükuda edilən dua ....................................... ٤٣
(١٨) Rükudan qalxarkən edilən dua .................... ٤٦
(١٩) Səcdədə edilən dua ...................................... ٤٨
(٢٠) İki səcdə arasında oturduqda edilən dua ..... ٥٢
(٢١) Tilavət səcdəsində edilən dua ...................... ٥٣
(٢٢) Təşəhhüd ...................................................... ٥٥
(٢٣) Təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə səllallahu aleyhi və
səlləm oxunan salavat ............................................ ٥٦
(٢٤) Axırıncı təşəhhüddən sonra, salamdan qabaq
edilən dua ............................................................ ٥٨
(٢٥) Salam verib namazı bitirdikdən sonra edilən
zikrlər .................................................................. ٦٨
(٢٦) İstixarə namazının duası .............................. ٧٧
(٢٧) Səhər və axşam zikrləri ................................ ٨٠
(٢٨) Yatağa girərkən oxunan zikrlər ....................
١٠٥

٢٣٣

(٢٩) Gecə yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə edilən dua ................................................... ١١٨
(٣٠) Yuxuda həyəcan və qorxu keçirən, dəhşətə gələn və (başqa bu kimi) hallarda oxunan dua ........ ١١٩
(٣١) Pis yuxu görən nə etməlidir .........................
١٢٠
(٣٢) Vitr namazında edilən qunut duası ..............
١٢١
(٣٣) Vitr namazının salamından sonra edilən zikr ... ١٢٤
(٣٤) Üzüntü və kədər anında oxunan dua ............ ١٢٥
(٣٥) Sıxıntı anında oxunan dua ...........................
١٢٨
(٣٦) Düşmən və ixtiyar sahibi ilə rastlaşarkən edilən
dua ....................................................................... ١٣٠
(٣٧) Rəhbərin zülmündən qorxan kimsənin etdiyi
dua ....................................................................... ١٣٢
(٣٨) Düşmənə qarşı edilən dua ............................ ١٣٥
(٣٩) Hər hansı bir camaatdan qorxan kimsənin etdiyi
dua ....................................................................... ١٣٥
(٤٠) İmanda şəkkə düşənin duası ........................
١٣٦
(٤١) Borcdan qurtarmaq üçün edilən dua ........... ١٣٧
(٤٢) Namaz qılarkən yaxud Quran oxuyarkən gələn
vəsvəsəyə qarşı edilən dua .................................. ١٣٨

٢٣٤

(٤٣) Bir iş ağır gəldikdə edilən dua ....................
١٣٩
(٤٤) Günah edən kəs nə deməli və nə etməlidir ..
١٤٠
(٤٥) Şeytanı və onun vəsvəsələrini
dua.١٤٠

uzaqlaşdıran

(٤٦) Xoşa gəlməyən bir hadisə baş verdikdə yaxud
istədiyi bir iş baş tutmadıqda edilən dua ............. ١٤١
(٤٧) Övladı olanı təbrik etmək və bunun qarşılıqlı
cavabı .................................................................. ١٤٢
(٤٨) Uşaqları qorumaq üçün oxunan dua ............
١٤٣
(٤٩) Xəstəni ziyarət edərkən onun üçün edilən dua .. ١٤٤

(٥٠) Xəstəni ziyarət etməyin fəziləti ...................
١٤٥
(٥١) Həyatından əlini üzmüş xəstənin duası ....... ١٤٦
(٥٢) Can verənə təlqin edilən dua .......................
١٤٨
(٥٣) Başına müsibət gələnin duası ...................... ١٤٩
(٥٤) Meyitin gözlərini qapayarkən edilən dua ....
١٤٩
(٥٥) Cənazə namazında meyit üçün oxunan dua .....
١٥٠
(٥٦) Həddi-büluğa çatmamış uşağın cənazə namazında oxunulan dua ............................................. ١٥٥

٢٣٥

(٥٧) Təziyə duası .................................................
١٥٨
(٥٨) Cənazəni qəbrə qoyarkən edilən dua ...........
١٥٩
(٥٩) Cənazəni dəfn etdikdən sonra edilən dua ....
١٦٠
(٦٠) Qəbirləri ziyarət edərkən oxunan dua .......... ١٦٠
(٦١) Külək əsərkən edilən dua ............................. ١٦١
(٦٢) Göy guruldayarkən edilən dua ..................... ١٦٣
(٦٣) Yağışın yağması üçün edilən bəzi dualar ....
١٦٣
(٦٤) Yağış yağanda edilən dua ............................
١٦٥
(٦٥) Yağış yağandan sonra edilən zikr ................ ١٦٥
(٦٦) Havanın açılması üçün edilən dua ...............
١٦٦
(٦٧) Hilal görünərkən edilən dua ........................ ١٦٧
(٦٨) Oruc tutan iftarını açarkən etdiyi dua ..........
١٦٨
(٦٩) Yeməyə başlayarkən edilən dua ..................
١٦٩
(٧٠) Yeməkdən sonra edilən dua ........................ ١٧٠
(٧١) Qonağın ona yemək verən üçün etdiyi dua ..
١٧٢

٢٣٦

(٧٢) Su verən yaxud vermək istəyən şəxs üçün edilən dua .......................................................................
١٧٢
(٧٣) (Başqa evdə) orucunu açan şəxsin ev əhli üçün
etdiyi dua ............................................................. ١٧٣
(٧٤) Oruc tutan şəxsin yemək süfrəsi açıldığı zaman
orucunu pozmaq istəmədikdə etdiyi dua ............. ١٧٤
(٧٥) Oruc tutan onu söyən adama nə deməlidir ...
١٧٤
(٧٦) Novbar meyvə görərkən edilən dua ............. ١٧٤
(٧٧) Asqırdıqda edilən dua ..................................
١٧٥
(٧٨) Kafir asqırıb əlhəmdulilləh desə ona nə deyilir.. ١٧٦

(٧٩) Evlənən üçün edilən dua .............................. ١٧٧
(٨٠) Evlənən şəxsin özü üçün etdiyi dua və minik
heyvanı alanın edəcəyi dua .................................. ١٧٧
(٨١) Həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girməmişdən
əvvəl edilən dua ................................................... ١٧٨
(٨٢) Qəzəblənərkən edilən dua ............................ ١٧٩
(٨٣) Müsibətə düçar olmuş kimsəni görərkən edilən
dua ....................................................................... ١٧٩
(٨٤) Məclisdə nə deyilir ......................................
١٨٠
(٨٥) Məclisin kəffarəsi ........................................
١٨١

٢٣٧

(٨٦) «Allah səni bağışlasın!» deyən üçün edilən dua.
١٨٢

(٨٧) Sənə yaxşılıq edən şəxs üçün edəcəyin dua .. ١٨٢
(٨٨) O zikr ki, Allah onun sayəsində Dəccaldan qoruyar ..................................................................... ١٨٣
(٨٩) «Səni Allah xatirinə sevirəm» deyən üçün edilən dua ................................................................. ١٨٣
(٩٠) Malını sənə təklif edən kimsə üçün edilən dua..
١٨٤
(٩١) Borcu qaytararkən onu verən şəxs üçün edilən
dua ....................................................................... ١٨٤
(٩٢) Allaha şərik qoşmaqdan qorxanın edəcəyi dua .. ١٨٥

(٩٣) Allah sənə bərəkət versin deyən adama nə deyilir ......................................................................... ١٨٦
(٩٤) Bəd əlamətə qarşı edilən dua .......................
١٨٦
(٩٥) Minik vasitəsinə minərkən edilən dua .........
١٨٨
(٩٦) Səfər duası ....................................................
١٨٩
(٩٧) Kəndə yaxud şəhərə daxil olarkən edilən dua ... ١٩١
(٩٨) Bazara girərkən edilən dua ..........................
١٩٣
(٩٩) Minik vasitəsi büdrədikdə (ilişib qaldıqda) edilən dua ................................................................. ١٩٤

٢٣٨

(١٠٠) [Vidalaşdıqda] müsafirin sakinlər üçün etdiyi
dua ....................................................................... ١٩٤
(١٠١) [Vidalaşdıqda] sakinlərin müsafir üçün etdiyi
dua ....................................................................... ١٩٥
(١٠٢) Səfərdə yol gedərkən təkbir və təsbih ........
١٩٦
(١٠٣) Müsafirin səhərə yaxın etdiyi dua .............
١٩٦
(١٠٤) Səfərdə və ya başqa vaxtlarda mənzil başına
çatdıqda edilən dua ............................................. ١٩٧
(١٠٥) Səfərdən qayıdarkən edilən zikr ................
١٩٨
(١٠٦) Sevindirici yaxud xoşagəlməyən hadisə ilə
rastlaşan adam nə deməlidir ................................ ١٩٩
(١٠٧) Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləmə salavat
gətirməyin fəziləti ................................................ ٢٠٠
(١٠٨) Salamı yaymaq ..........................................
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