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Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! 
Müqəddimə 

 

Bütün həmdlər Allaha məxsusdur! Nəfslərimizin şərin-
dən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Biz şahidlik edi-
rik ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və şahid-
lik edirik ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir. Allahın 
salavatı və salamı onun üzərinə olsun! 

Bu kitabda zikrlərə aid yalnız səhih hədislər toplan-
mışdır.  

Ərəbcə olan sözün oxunuşunda iki nöqtə, ondan əvvəl 
gələn hərfin bir hərf uzadılması deməkdir.  

 

“Lə: ilə:hə illəllah”, yəni “lə” sözündən sonra “ə” hərfi 
bir hərf uzadılır, və ya “ru:hi:” sözündə “u” və sonda olan 
“i” səsi bir hərf uzadılır. 

 

Həmçinin ktabda əvvəlcə müəyyən zikrin ərəbcə yazılışı, 
sonra onun azərbaycan əlifbası ilə transkripsiyası, sonra da 
azərbaycan dilində verdiyi məna qeyd edilmişdir. Bunlardan 
sonra isə zikr rəvayət edilən hədis əvvəlcə ərəb dilində, 
sonra isə tərcüməsi qeyd edilmişdir. Ərəb əlifbasını bilmə-
yənlərə əzbərləməsi asan olsun deyə azərbaycan əlifbası ilə 
bəzi surələrin transkripsiyası da yazılmışdır. 

Uca Allah bu kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi olan hər 
bir müsəlmanın əməl dəftərini Qiyamət günü sağ tərəfdən 
verilənlərdən etsin! Həmçinin burdakı zikrləri oxuyub 
faydalananlardan Allah razı olsun! 

 

9 Noyabr, 2020 / 23 Rabiul-Əvvəl, 1442 
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Zikrin üstünlüyü 
 

Uca Allah buyurur:  
 

ونكْفُرلَا تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر 
 

“Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür 
edin,və Mənə küfr etməyin” (əl-Bəqərə, 152) 
 

 والذَّاكرِين اللَّه كَثريا والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما...
 

“…Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah 
bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır” (əl-Əhzab, 
35) 
 

م كُنلَا تالِ والْآصو ودلِ بِالْغالْقَو نرِ مهونَ الْجديفَةً وخا وعرضت فِْسكي نف كبر اذْكُرونيلافالْغ ن 
 

“Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq, səsi 
qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma!” (əl-Əraf, 
205) 
 

Peyğəmbər � belə buyurmuşdur:  
 

 والْميت الْحى مثَلُ يذْكُر الَ والَّذي ربه يذْكُر الَّذي مثَلُ
 

“Rəbbini yad edənlə Rəbbini yad etməyənin misalı diri ilə 
ölünün misalına bənzəyir”.1 
 

 والْميت الْحى مثَلُ فيه اللَّه يذْكَر الَ الَّذى والْبيت فيه اللَّه يذْكَر الَّذى الْبيت مثَلُ
 

                                                 
1 əl-Buxari, 6044, 6407.  
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“Allah yad edilən evlə Allah yad edilməyən evin misalı diri 
ilə ölünün misalına bənzəyir”.1 
 

 في ذَكَرنِي وإِنْ نفِْسي في ذَكَرته نفِْسه في ذَكَرنِي فَإِنْ ذَكَرنِي إِذَا معه وأَنا بِي عبدي ظَن عند أَنا تعالَى اللَّه يقُولُ
 أَتانِي وإِنْ باعا إِلَيه تقَربت ذراعا إِلَي تقَرب وإِنْ ذراعا إِلَيه تقَربت بِشبرٍ إِلَي تقَرب وإِنْ منهم خيرٍ ملَإٍ في ذَكَرته ملَإٍ

 هرولَةً أَتيته يمشي
 

“Uca Allah buyurur: “Qulum mənim barəmdə nə zənn 
edərsə, onu da edəcəyəm. Məni yad etdikcə onunlayam. O, 
Məni öz-özlüyündə yad etsə, Mən də 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”.2 
 

نع دبنِ اِهللا عرٍ بسالً أَنَّ ، بجا:  قَالَ رولَ يسإِنَّ اِهللا ر عائرالَمِ شاِإلس قَد تكَثُر لَينِي ، عبِرٍء فَأَخيثُ بِشبشأَت بِه ، 
 .اللَّه ذكْرِ من رطْبا لسانك يزالُ الَ:  قَالَ

 

Abdullah ibn Busr � rəvayət edir ki, bir kişi dedi: “Ey 
Allahın Elçisi, İslam ayinlərinin çoxluğu mənə ağır gəlir. 
Mənə elə bir şey öyrət ki, ondan bərk yapışım”. Peyğəmbər 
� buyurdu: “Dilin Allahı zikr etməkdən qurumasın!3”4 
 

                                                 
1 Muslim, 1299, 1859. 
2 əl-Buxari, 6856, 7405. 
3 Yəni mömin adam bu ibadətləri yerinə yetirməkdə zəiflik göstərdiyi zaman bu 
zikrləri yerinə yetirməlidir ki, zikrlər sayəsində onun fəallığı artsın. Zikr etmək 
mömin adamı yaxşı işlər görməyə təşviq edir. 
4 ət-Tirmizi, 3375, 3702. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7700. 
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نم دا قَعدقْعم ذْكُرِ لَمي اللَّه يهف تكَان هلَيع نةٌ اِهللا مرت ، نمو عطَجا اضعجضالَ ، م ذْكُري اللَّه يهف تكَان هلَيع نم 
 ترةٌ اِهللا

 

“Kim oturduğu (hər hansı) bir yerdə Allahı yad etməsə, 
(Axirətdə) Allah onu peşmançılığa məruz qoyar. Kim uzan-
dığı (hər hansı) bir yataqda Allahı yad etməsə, (Axirətdə) 
Allah onu peşmançılığa məruz qoyar”.1 
 

 غَفَر شاَء وإِنْ عذَّبهم شاَء فَإِنْ ترةً علَيهِم كَانَ إِالَّ نبِيهِم علَى يصلُّوا ولَم فيه اللَّه يذْكُروا لَم مجلسا قَوم جلَس ما
ملَه 

 

“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”.2 
 

...كُمركْرِ وأمبِذ رياً اللَّهثَلُ كَثوم كثَلِ ذللٍ كَمجر هطَلَب وداعاً العريف س ى أثَرِهناً فأتصيناً حصح رزفأَح هفْسن يهف 
 تعاىل اللَّه ذكْرِ يف كانَ إذا الشيطان من يكُونُ ما أحصن العبد وإنّ

 

Uzun bir hədisdə Peyğəmbər � Zəkəriyyə peyğəmbərin � 
belə dediyini rəvayət etmişdir: “...Allah sizə Onu çox zikr 
etməyi əmr edir. Bunun misalı isə düşmənin sürətlə izinə 
düşüb axtardığı adamın misalına bənzəyir. O gəlib bir 
qalada sığınacaq tapır və orada qorunur. Bəndə də Uca 
Allahı zikr etdikcə, şeytandan qorunmuş olar”.3 

                                                 
1 Əbu Davud, 4856, 4858. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6477. 
2 ət-Tirmizi, 3708, 3380. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 
1512. 
3 əs-Suyuti “Cəmiul-Əhədis” 37187; ət-Tayəlisi, 1161, 1257; əl-Beyhəqi “Dəvətul-
Kəbir” 12. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1724. 
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1. Yuxudan oyanarkən edilən zikrlər 
 

 النشور وإِلَيه ، أَماتنا ما بعد أَحيانا الَّذى للَّه لْحمداَ - ١
 

1. Əlhəmdulillə:hilləzi: əhyə:nə: bə'də mə: əmə:tənə: va 
ileyhin-nuşu:r! 
1. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun! (Ölüb 
dirildikdən sonra) qayıdış Onadır! 
 

نفَةَ عذَيكَانَ قَالَ ح بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص ادأَنْ أَر امنقَالَ ي » كمبِاس ماللَّه وتا أَميأَحو «  .
 .» النشور وإِلَيه ، أَماتنا ما بعد أَحيانا الَّذى للَّه الْحمد « قَالَ منامه من استيقَظَ وإِذَا

 

Rəvayət edilir ki, Huzeyfə � demişdir: “Peyğəmbər � yat-
maq istədikdə: “Allahım, Sənin adınla ölür və dirilirəm! – 
(Bismik-Əlla:hummə əmu:tu va əhyə:!)”, yuxudan oyandıq-
da isə: “Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun! 
(Ölüb dirildikdən sonra isə) qayıdış Onadır!”- deyərdi”.1  
 

٢ - حبس ،يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و انَ اِهللا، الَ إِلَه
  عظيمِوالْحمد ِهللا، والَ إِلَه إِالَّ اُهللا، واُهللا أَكْبر، والَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا الْعلي الْ

 

2. Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r, subhə:n-
Alla:hi, valhəmdulillə:hi, va lə: ilə:hə illəlla:hu, valla:hu 
əkbər, va lə: həulə va lə: quvvətə illə: billə:hil-aliyyil-azi:m! 
2. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! O təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər 
şeyə Qadirdir! Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Allahadır! 
                                                 
1
 əl-Buxari, 5849, 6324. 
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Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Allah ən 
Böyükdür! Qüdrət və güc yalnız Uca və Böyük Allahdadir! 
 

نةَ عادبنِ عب تامولُ قَالَ:  قَالَ الصساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :نم ارعت نلِ مفَقَالَ اللَّي نيظُ حقيتسي  :
 ، اِهللا سبحانَ ، قَدير شيٍء كُلِّ علَى وهو ، الْحمد ولَه ، الْملْك لَه ، لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ

دمالْحو لَّهالَ ، لو إِالَّ إِلَه اللَّه ، اللَّهو رالَ ، أَكْبلَ ووالَ حةَ وإِالَّ قُو بِاللَّه يليمِ الْعظالْع ، ا ثُمعد بر راغْف 
 .صالَته قُبِلَت ، صلَّى ثُم فَتوضأَ قَام فَإِنْ ، لَه استجِيب دعا:  قَالَ أَو:  الْوليد قَالَ - . لَه غُفر ، لي

 

Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn əs-Samit � demişdir: “Peyğəm-
bər � belə buyurdu: “Kim gecə oyandıqda – “Allahdan 
başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! O təkdir, Onun şəriki 
yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadir-
dir! Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Allahadır! Allahdan 
başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Allah ən Böyükdür! 
Qüdrət və güc yalnız Uca və Böyük Allahdadir!” - deyər, 
sonra dua edib: “Ey Rəbbim, məni bağışla! – (Rabbi ğfirli:!)”- 
desə, bağışlanar. Dua etsə, duası qəbul olunar, qalxıb dəstə-
maz aldıqdan sonra namaz qılsa, namazı qəbul olunar”.1  
 

٣ - كْرِهي بِذنَ لأَذي، ووحر لَيع دري، ودسي جافَانِي في عِهللا الَّذ دمالْح 
 

3. Əlhəmdulillə:hilləzi: a:fə:ni fi: cəsədi:, va raddə aleyyə 
ru:hi: va əzinə li: bizikrihi! 
3. Bədənimə salamatlıq verən, ruhumu mənə qaytaran və 
mənə Onu yad etməyə izn verən Allaha həmd olsun! 
 

نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ ، هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا:  قَالَ ص قَام كُمدأَح نع هاشرف ثُم عجر هإِلَي هفُضنفَلْي 

                                                 
1
 İbn Məcə, 3878. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6156. 
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نِفَةبِص ارِهثَالَثَ إِز اترم ، هرِي الَ فَإِندا يم لَفَهخ هلَيع دعفَإِذَا ، ب عطَجقُلْ اضفَلْي  :كمي بِاسبر تعضو 
 عبادك بِه تحفَظُ بِما فَاحفَظْها أَرسلْتها وإِنْ ، فَارحمها نفِْسي أَمسكْت فَإِنْ ، أَرفَعه وبِك ، جنبِي

نيحالقَظَ فَإِذَا ، الصيتقُلْ اسفَلْي  :داحلَم لَّهي لافَانِي الَّذي عي فدسج ، درو لَيي عوحنَ رأَذي ول كْرِهبِذ. 
 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Sizdən biriniz yatağından durduqdan sonra yenidən ora 
qayıtsa, paltarının ətəyi ilə yatağını üç dəfə çırpıb təmizləsin, 
çünki o, özündən sonra yatağına nəyin girdiyini bilməz. 
Yatdığı zaman isə belə desin: “Ey Rəbbim! Sənin adınla 
böyrümü yerə qoydum, Sənin sayəndə də qaldıraram. 
Ruhumu tutub saxlasan, ona rəhm et! Onu buraxsan, 
əməlisaleh qullarını qoruduğun kimi onu da qoru! – 
(Bismikə Rabbi: vada'tu cənbi: va bikə ərfə'uhu fə in əmsəktə 
nəfsi: fərhəmhə: va in ərsəltəhə: fəhfəzhə: bimə: təhfəzu bihi 
i'bə:dəkəs-sa:lihi:n!)”. Oyandıqda da belə desin: “Bədənimə 
salamatlıq verən, ruhumu mənə qaytaran və mənə Onu yad 
etməyə izn verən Allaha həmd olsun!”1 
 

) الَّذين يذْكُرونَ ١٩٠إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ ( - ٤
حانك وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سباللَّه قياما 

) ربنا إِننا ١٩٢ارٍ () ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما للظَّالمني من أَنص١٩١فَقنا عذَاب النارِ (
ع كَفِّرا ونوبا ذُنلَن را فَاغْفنبا رنفَآم كُمبوا بِرنأَنْ آم انلْإِميي لادنا ييادنا منعمارِ سرالْأَب عا مفَّنوتا ونئَاتيا سن

)١٩٣لسلَى را عنتدعا وا منآتا ونبر () اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو ١٩٤ك(  ابجتفَاس
اجه ينضٍ فَالَّذعب نم كُمضعثَى بأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي لَا أُضأَن مهبر ملَه نوا مرِجأُخوا ور

حتها الْأَنهار وذُوا في سبِيلي وقَاتلُوا وقُتلُوا لَأُكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتهِم ولَأُدخلَنهم جنات تجرِي من تديارِهم وأُ
) متاع ١٩٦فَروا في الْبِلَاد () لَا يغرنك تقَلُّب الَّذين ك١٩٥َثَوابا من عند اللَّه واللَّه عنده حسن الثَّوابِ (

                                                 
1
 ət-Tirmizi, 3401, 3729. Hədis həsəndir. Bax: əl-Kəlimut-Tayyib, 34. 
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) ادهالْم بِئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُم١٩٧قَل ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملَه مهبا رقَوات يننِ الَّذلَك (
خ اللَّه دنا عمو اللَّه دنع نلًا مزا نيهف يندالارِ (خرلْأَبل را ١٩٨يمو بِاللَّه نمؤي نابِ لَمتلِ الْكأَه نإِنَّ مو (

 كيلًا أُولَئا قَلنثَم اللَّه اتونَ بِآيرتشلَا ي لَّهل نيعاشخ هِمزِلَ إِلَيا أُنمو كُمزِلَ إِلَيإِنَّ أُن هِمبر دنع مهرأَج ملَه
) يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ ١٩٩للَّه سرِيع الْحسابِ (ا
)٢٠٠( 

 

4. (190) İnnə fi: xalqis-səmə:və:ti val-ərdi vaxtilə:fil-leyli vən-
nəhə:ri ləə:yə:til-liulil-əl-bə:b. (191) Əlləzi:nə yəzkuru:-
nəlla:hə qiyə:mən va quu:dən va alə: cunu:bihim va yətəfək-
kəru:nə fi: xalqis-səmə:və:ti val-ərdi Rabbənə: mə: xaləqtə 
hə:zə bə:tilən subhə:nəkə fəqinə: əzə:bən-nə:r. (192) Rabbənə: 
innəkə mən tudxilin-nə:ra fəqad əxzeytəhu: va mə: liz-
za:limi:nə min ənsa:r. (193) Rabbənə: innənə: səmi'nə: mu-
nə:diyən yunə:di: lil-i:mə:ni ən ə:minu: bi Rabbikum fəə:-
mənnə:, Rabbənə: fəğfirlənə: zunu:bənə: va kəffir annə: sey-
yiə:tinə: va təvaffənə: məal-əbra:r. (194) Rabbənə: va ə:tinə: 
mə: vəadtənə: alə: rusulikə va lə: tuxzinə: yəvməl-qiyə:mə. 
İnnəkə lə: tuxliful-mi:a:d. (195) Fəstəcə:bə ləhum Rabbuhum 
ənni: lə: udi:u' amələ a:milim-minkum-min zəkərin əu unsə: 
bə'dukum mim bə'd. Fəlləzi:nə hə:cəru va uxricu: min diyə:-
rihim va u:zu fi: səbi:li: va qa:təlu: va qutilu: ləukəffirannə 
anhum seyyiə:tihim va ləudxilənnəhum cənnə:tin təcri: min 
təhtihəl-ənhə:ru səva:bəm min i'ndillə:h. Valla:hu i'ndəhu: 
husnus-səvə:b. (196) Lə: yəğurrannəkə təqallubulləzi:nə 
kəfəru: fil-bilə:d. (197) Mətə:un qali:lun summə mə'və:hum 
cəhənnəmu va bi'səl-mihə:d. (198) Lə:kinilləzi:nət-təqav 
Rabbəhum ləhum cənnə:tun təcri:min təhtihəl-ənhə:ru 
xa:lidi:nə fi:hə: nuzuləm-min i'ndillə:hi va mə: i'ndəlla:hi 
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xayrullil-əbra:r. (199) Va innə min əhlil-kitə:bi ləməy-
yu'minu billə:hi va mə: unzilə ileykum va mə: unzilə ileyhim 
xa:şi'i:nə lillə:hi lə: yəştəru:nə biə:yə:tillə:hi səmənən qali:lə. 
Ulə:ikə ləhum əcruhum i'ndə Rabbihim innəlla:hə səri:u'l-
hisə:b. (200) Yə: əyyuhəlləzi:nə ə:mənusbiru: va sa:biru: va 
ra:bitu vattəqulla:hə ləalləkum tuflihu:n! 
4. (190) Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə 
gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün dəlil-
lər vardır. (191) O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda 
da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yara-
dılması haqqında düşünürlər (və deyirlər): “Ey Rəbbimiz! 
Sən bunları əbəs yerə yaratmamısan. Sən pak və müqəd-
dəssən. Bizi Odun əzabından qoru! (192) Ey Rəbbimiz! Sən 
Oda daxil etdiyin kəsi əlbəttə, rüsvay edərsən. Zalımların 
köməkçiləri olmaz. (193) Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, 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! (194) Ey Rəbbimiz! Öz elçilərinin 
vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət günü bizi 
rüsvay etmə! Şübhəsiz ki, Sən vədə xilaf çıxmırsan!” (195) 
Onların Rəbbi onlara cavab verdi: “Mən, sizlərdən – istər ki-
şi, istərsə də qadın olsun – heç bir iş görənin əməyini puç 
etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz (dində kişi və qadın eyni-
dir). Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, Mənim 
yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürü-
lənlərin əlbəttə təqsirlərindən keçəcək və onları (ağacları) 
altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyəm. (Bu, onlar 
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üçün) Allahdan bir mükafatdır. Gözəl mükafat yalnız Allah 
yanındadır”. (196) Qoy kafirlərin diyarbədiyar gəzib-dolaş-
ması səni aldatmasın! (197) Bu, az (yaxud keçici) bir zövq-
dür. Sonra isə onların məskəni Cəhənnəmdir. Ora nə pis 
yataqdır! (198) Lakin 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. (199) 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. (200) Ey 
iman gətirənlər! Səbir edin, dözümlü ölün, (sərhəd boyu) 
növbə ilə keşik çəkin və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat 
tapasınız!” (Ali-İmran, 190-200). 
 

 الْوِسادة عرضِ في فَاضطَجع ، خالَته وهي الْمؤمنِني أُم ميمونةَ عند بات أَنه ، أَخبره عباسٍ بن اِهللا عبد أَنَّ
، عطَجاضولُ وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لُهأَهي وا فهطُول ، امولُ فَنساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ، 

 يمسح فَجلَس ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ استيقَظَ قَليالً بعده أَو قَليالً قَبلَه أَو اللَّيلُ انتصف إِذَا حتى
موالن نع هِهجو هدبِي ، أَ ثُمقَر رشالْع اتاآلي يماتوالْخ نم ةورانَ آلِ سرمع ، ثُم إِلَى قَام نش لَّقَةعم ، 

 ثُم ، صنع ما مثْلَ فَصنعت فَقُمت:  عباسٍ بن اِهللا عبد قَالَ ، يصلِّي قَام ثُم ، وضوَءه فَأَحسن منها فَتوضأَ
تبذَه تإِلَى فَقُم بِهنج ، عضولُ فَوساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هدى ينملَى الْيي عأْسذَ ، رأَخبِأُذُنِي و 
 ثُم ، ركْعتينِ ثُم ، عتينِركْ ثُم ، ركْعتينِ ثُم ، ركْعتينِ ثُم ، ركْعتينِ ثُم ، ركْعتينِ فَصلَّى ، يفْتلُها الْيمنى

رتأَو ، ثُم عطَجى اضتح اَءهذِّنُ جؤلَّى الْمنِ فَصيتكْعنِ رييفَتفخ. 

 

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Abbas � xalası və 
möminlərin anası Məymunənin yanında gecələmişdi. İbn 
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Abbas başını yastığın enli tərəfinə qoyub uzandı. Allah Elçisi 
� və ailəsi də başlarını yastığın uzun tərəfindən qoyub 
yatdılar. Allah Elçisi � gecənin yarısı və ya ondan qabaq və 
ya sonraya qədər yatdı. Allah Elçisi � oyandıqdan sonra 
oturub əlləri ilə üzünü ovuşdurdu və Ali-İmran surəsinin 
sonundan on ayə oxudu. Sonra ayağa durub asılı vəziyyətdə 
olan tuluğdakı su ilə gözəl şəkildə dəstəmaz aldı. Sonra 
namaz qıldı. Abdullah ibn Abbas deyir: “Mən qalxdım və 
onun etdiyi kimi etdim. Sonra gedib onun yanında (sol 
tərəfində) dayandım. Allah Elçisi � sağ əlini başımın üzərinə 
qoydu və sağ qulağımdan çəkdi. Sonra iki rükət qıldı. Sonra 
iki rükət qıldı. Sonra iki rükət qıldı. Sonra iki rükət qıldı. 
Sonra iki rükət qıldı. Sonra iki rükət qıldı. Sonra da vitri qıldı 
və müəzzin gələnə qədər yatdı. (Azan verildikdən sonra) 
sonra da iki rükət yüngül (qısa) namaz qıldı”.1 
 

2. Paltar geyinərkən edilən dua 
 

 ة...الثَّوب ورزقَنِيه من غَيرِ حولٍ مني والَ قُو د ِهللا الَّذي كَسانِي هذَالْحماَ - ٥
 

5. Əlhəmdulillə:hilləzi: kəsə:ni: hə:zəs-səubə va razəqani:hi 
min ğayri haulin minni: va lə: quvvətin! 
5. Bu paltarı mənə geyindirən və özüm heç bir qüdrət və güc 
sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun! 
 

نس عولَ أَنَّ أَنسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص » نا أَكَلَ مامطَع قَالَ ثُم دمالْح لَّهى لنِى الَّذمذَا أَطْعه 
امالطَّع قَنِيهزرو نرِ ملٍ غَيوى حنالَ مو ةقُو رغُف ا لَهم مقَدت نم بِها ذَنمو رأَخت نمو ا لَبِسبفَقَالَ ثَو دمالْح 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 1602, 1620, 1631. Hədis səhihdir. Bax: Muxtəsər əş-Şəməil, 
224. 
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لَّهى لانِى الَّذذَا كَسه بالثَّو قَنِيهزرو نرِ ملٍ غَيوى حنالَ مو ةقُو رغُف ا لَهم مقَدت نم بِها ذَنمو رأَخت « 

 

Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə demişdir: “Kim 
yemək yedikdən sonra bu duanı: “Bu yeməyi mənə yedirən 
və özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş 
edən Allaha həmd olsun! – (Əlhəmdulillə:hilləzi: ət'aməni: 
hə:zət-ta'a:mə va razəqani:hi min ğayri həulin minni: va lə: 
quvvətin!)”- deyərsə, onun keçmiş və gələcək günahları 
bagışlanar”. Həmçinin buyurdu: “Kim paltar geyinəndə: “Bu 
paltarı mənə geyindirən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf 
etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun! – 
(Əlhəmdulillə:hilləzi: kəsə:ni: hə:zəs-səubə va razəqani:hi 
min ğayri haulin minni: va lə: quvvətin!)”- deyərsə, onun 
keçmiş və gələcək günahları bagışlanar”.1 
 

3. Təzə paltar geyinərkən edilən dua 
 

٦ - هرش نم وذُ بِكأَعو ،لَه نِعا صرِ ميخو رِهيخ نم أَلُكأَس ،نِيهتوكَس تأَن دمالْح لَك ما اللَّهم رشو 
 لَه نِعص 

 

6. Alla:hummə, ləkəl-həmdu əntə kəsəutəni:hi, əs əlukə min 
xayrihi va xayri mə: sunia ləhu va əu:zu bikə min şərrihi va 
şərri mə: sunia ləhu! 
6. Allahım, həmd Sənədir! Bunu mənə Sən geyindirdin. 
Onun xeyrini və onun istifadəsinin xeyrini Səndən diləyirik! 
Onun şərindən və onun istifadəsinin şərindən Sənə sığınırıq! 
 

                                                 
1
 Əbu Davud, 4023, 4025. “Gələcək günahları” sözündən başqa hədisin qalan 

qismi həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 4343. 
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نأَبِى ع يدعس رِىدولُ كَانَ قَالَ الْخسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص دجتا اسبثَو اهمس هما بِاسا إِميصقَم 
ةً أَواممع قُولُ ثُمي » ماللَّه لَك دمالْح تأَن نِيهتوكَس أَلُكأَس نم رِهيرِ خيخا وم نِعص وذُ لَهأَعو بِك نم 

هرش رشا وم نِعص و قَالَ. » لَهةَ أَبرضفَكَانَ ن ابحأَص بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص لَبِس مهدا أَحبثَو 
 .تعالَى اللَّه ويخلف تبلى لَه قيلَ جديدا

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Peyğəmbər 
� təzə paltar geyinərkən onu öz adı ilə adlandıraraq “köynək 
və ya əmmamə” deyər, sonra isə belə dua edərdi: “Allahım, 
həmd Sənədir! Bunu mənə Sən geyindirdin. Onun xeyrini və 
onun istifadəsinin xeyrini Səndən diləyirik! Onun şərindən 
və onun istifadəsinin şərindən Sənə sığınırıq! – (Alla:hummə, 
ləkəl-həmdu əntə kəsəutəni:hi, əs əlukə min xayrihi va xayri 
mə: sunia ləhu va əu:zu bikə min şərrihi va şərri mə: sunia 
ləhu!)”. Əbu Nədra buyurur ki, Peyğəmbərin � səhabələri 
təzə paltar geyinərkən biri digərinə belə dua edərdi: “Bunu 
köhnəldəsən, Uca Allah da yenisini versin! – (Tubli: və yuxli-
fulla:hu təa:lə!)”.1 
 

4. Təzə paltar geyinən üçün edilən dua 
 

 تبلي ويخلف اُهللا تعاىلَ - ٧
 

7. Tubli: və yuxlifulla:hu təa:lə! 
7. Bunu köhnəldəsən, Uca Allah da yenisini versin!2 
 

٨ - عا، ويددج لْبِسااهِيدش تما، ويدمح ش 

                                                 
1
 Əbu Davud, 4020, 4022; ət-Tirmizi, 1767, 1873. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən 

ət-Tirmizi, 1838. 
2 6-cı zikrə aid hədisdədir. 
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8. İlbis cədi:dən, va i'ş həmi:dən, va mut şəhi:dən! 
8. Təzə geyinəsən, həmd edərək yaşayasan və şəhid olaraq 
vəfat edəsən! 
 

 أَجديد:  فَقَالَ ، أَبيض ثَوبا الْخطَّابِ بنِ عمر علَى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي رأَى:  قَالَ ، عمر ابنِ عنِ
كيصقَم لْ:  فَقَالَ ، ؟ غَِسيلٌ أَمب يددفَقَالَ ، ج بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :سا الْبيددج ، شعا ويدمح ، 

تما وهِيدش. 
 

Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Peyğəmbər � 
Ömər ibn əl-Xattabın üzərində ağ köynək görüb belə 
buyurdu: “Köynəyin təzədir, yoxsa yuyulub?” Ömər dedi: 
“Xeyr, təzədir”. Peyğəmbər � buyurdu: “Təzə geyinəsən, 
həmd edərək yaşayasan və şəhid olaraq vəfat edəsən! – (İlbis 
cədi:dən, va i'ş həmi:dən, va mut şəhi:dən!)”.1  
 

5. Paltarı soyunarkən nə deyilir? 
 

 بِسمِ اِهللا - ٩
 

9. Bismilləh! 
9. Allahın adı ilə! 
 

نسِ عنِ أَنك بالولُ قَالَ قَالَ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رتا سم نيب اترونِى عب  مآدإِذَا نجِالْو وضع 
مهدثَ أَحونْأَ به بِ ولُقُياِهللا مِس 

 

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Adəm övladının övrəti ilə cinlərin gözləri 

                                                 
1 İbn Hibban, 6897; İbn Məcə, 3558. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 352. 
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arasında olan pərdə sizdən birinin paltarını çıxardıqda 
“Bismilləh” deməsidir”.1 
 

6. Ayaqyoluna girərkən edilən dua 
 

  اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْخبث والْخبائث )بِسمِ اِهللا( - ١٠
 

10. (Bismilləh!) Alla:hummə, inni: əu:zu bikə minəl-xubsi val-
xabə:is! 
10. (Allahın adı ilə!) Allahım, pislikdən və pis əməllərdən 
(erkək və dişi cinlərdən) Sənə sığınıram! 
 

نع ىلنِ عبٍ أَبِى بولَ أَنَّ طَالسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص » رتا سم نينِ بيأَع الْجِن اتروعنِى وب 
ملَ إِذَا آدخد مهدالََء أَحقُولَ أَنْ الْخمِ يبِس اللَّه «. 

 

Əli ibn Əbu Talib � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Adəm övladının övrəti ilə cinlərin gözləri 
arasında olan pərdə sizdən birinin ayaqyoluna girdikdə 
“Bismilləh” deməsidir”.2  
 

نسِ عنِ أَنقَالَ ب كالكَانَ م ُبِىلَّى اُهللا  النصلَّمسو هلَيلَ إِذَا عخالََء دقَالَ الْخ » مى اللَّهوذُ إِنأَع بِك نم 
ثبالْخ ثائبالْخو « 

 

Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � ayaqyoluna girərkən 
belə deyərdi: “Allahım, pislikdən və pis əməllərdən (erkək 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7066. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3610. 
2 ət-Tirmizi, 606, 609. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3611. 
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və dişi cinlərdən) Sənə sığınıram! – (Alla:hummə, inni: əu:zu 
bikə minəl-xubsi val-xabə:is!)”.1  
 

7. Ayaqyolundan çıxarkən edilən dua 
 

١١ - كانغُفْر 
 

11. Ğufra:nəkə! 
11. (Allahım!) Məni bağışla! 
 

نةَ عشائع كَانَ قَالَت بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص جرخ نالَِء مقَالَ الْخ » كانغُفْر «.  
 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � ayaqyo-
lundan çıxdıqda: “(Allahım), məni bağışla! – (Ğufra:nəkə!)”- 
deyərdi”.2 
 

8. Dəstəmazdan əvvəl edilən zikr 
 

 بِسمِ اِهللا - ١٢
 

12. Bismilləh! 
12. Allahın adı ilə! 
 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَةَ الَ « صص نموَء الَ لضو الَ لَهوَء وضو نمل لَم 
 .» علَيه تعالَى اللَّه اسم يذْكُرِ

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Dəstəmazı olmayanın namazı yoxdur! (Dəs-

                                                 
1 əl-Buxari, 142, 5847, 6322. 
2 ət-Tirmizi, 7. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 4707. 
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təmaza başlayarkən) Uca Allahın adını çəkməyənin də 
dəstəmazı yoxdur!”1 
 

9. Dəstəmazdan sonra edilən zikr 
 

١٣ -  رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و أَنْ الَ إِلَه دهأَشمحأَنَّ م دهأَشو لَه.ولُهسرو هدبا عد 
 

13. Əşhədu ən lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu va 
əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasu:luhu! 
13. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur! O təkdir, Onun şəriki yoxdur! Və şahidlik 
edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir! 
 

نع رمنِ عطَّابِ بولُ قَالَ:  قَالَ الْخساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :نأَ مضوت نسوَء فَأَحضالْو ، قَالَ ثُم 
دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ولُهسرو ، تحفُت ةُ لَهانِيابِ ثَموأَب ةنلُ الْجخدي نا مهأَي 
 .شاَء

 

Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Kim dəstəmaz alar və bunu gözəl 
şəkildə edər, sonra da “Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan 
başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! O təkdir, Onun şəriki 
yoxdur! Və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və 
elçisidir!”- deyərsə, onun üçün Cənnətin səkkiz qapısı açılar 
və o, hansından istəsə, (oradan Cənnətə) daxil olar”.2 
 

                                                 
1 İbn Məcə, 398-399; Əbu Davud, 101. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-
Tərğib vat-Tərhib, 203; İrvaul-Ğalil, 81. Burada dəstəmazın batil olması deyil, 
naqis olması nəzərdə tutulur. 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 141, 148. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6164. 
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١٤ - اجو ابِنيوالت نلْنِي معاج ماللَّهرِينطَهتالْم نلْنِي مع  
 

14. Alla:humməc'alni: minət-təvva:bi:nə vac'alni: minəl-
mutətahhiri:n! 
14. Allahım, məni tövbə edənlərdən və təmizlənənlərdən et! 
 

نع رمنِ عطَّابِ بولُ قَالَ قَالَ الْخسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص » نأَ مضوت نسوَء فَأَحضالْو قَالَ ثُم دهأَش 
 واجعلْنِى التوابِني من اجعلْنِى اللَّهم ورسولُه عبده محمدا أَنَّ وأَشهد لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ
نم رِينطَهتالْم تحفُت ةُ لَهانِيابِ ثَموأَب ةنلُ الْجخدي نا مهاَء أَيش «. 

 

Rəvayət edilir ki, Ömər ibn əl-Xattab � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Kim dəstəmaz alar və bunu gözəl 
şəkildə edər, sonra da “Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan 
başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! O təkdir, Onun şəriki 
yoxdur! Və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və 
elçisidir! Allahım, məni tövbə edənlərdən və təmiz-
lənənlərdən et!”- deyərsə, onun üçün Cənnətin səkkiz qapısı 
açılar və o, hansından istəsə, (oradan Cənnətə) daxil olar”.1 
 

١٥ - تأَس ،تإِالَّ أَن أَنْ الَ إِلَه دهأَش ،كدمبِحو ماللَّه كانحبسفغكإِلَي ـُوب   رك وأَت
 

15. Subhə:nək-Əlla:hummə va bihəmdik, əşhədu ən lə: ilə:hə 
illə ənt, əstəğfirukə va ətu:bu ileyk! 
15. Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! 
Şahidlik edirəm ki, Səndən başqa ibadətə layiq məbud yox-
dur! Səndən bağışlanma diləyir, Sənə tövbə edirəm! 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 55. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6167. 
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 بِينِ النع يدعأَبِي س نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَنْ الَ « قَالَ: ص دهأَش كدمبِحو ماللَّه كانحبأَ فَقَالَ: سضوت نم
 ».تب في رِق ثُم طُبِع بِطَابِعٍ فَلَم يكْسر إِلَى يومِ الْقيامةإِلَه إِالَّ أَنت استغفرك وأَتوب إِلَيك كُ

 

Əbu Səid � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kim dəstəmaz alıb bu duanı: “Allahım, Sən pak və müqəd-
dəssən! Sənə həmd olsun! Şahidlik edirəm ki, Səndən başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur! Səndən bağışlanma diləyir, 
Sənə tövbə edirəm!”- deyərsə, dəri üzərinə yazılıb möhür 
vurular və Qiyamətə qədər qırılmaz”.1 
 

10. Evdən çıxanda və evə girəndə qılınan namaz 
 

١٦ -  بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نلَّى اُهللا عصلَّمسو هلَيع  عانِكنمنِ ييتكْعلِّ رفَص زِلكنم نم تجرقَالَ: "إِذَا خ
 لْتخإِذَا دوِء، والس جرخم نوِء" إلَىملَ السخدم نم عانِكنمنِ ييتكْعلِّ رفَص زِلَكنم  

 

16. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Evindən çıxdıqda iki rükət namaz qıl, bu səni 
çöldəki pisliklərdən qoruyar. Evinə daxil olduqda iki rükət 
namaz qıl, bu da səni evdəki pis hadisələrdən qoruyar”.2 
 

11. Evdən çıxarkən edilən zikr 
 

  بِسمِ اِهللا، توكَّلْت علَى اِهللا، والَحولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا - ١٧
 

17. Bismilləh, təvəkkəltu aləlla:hi va lə: həulə va lə: quvvətə 
illə billəh! 

                                                 
1 əl-Hakim, 564, 2072. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2333. 
2 əl-Bəzzər, 8567; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3078. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 1٣٢3. 
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17. Allahın adı ilə! Allaha təvəkkül etdim! Qüdrət və güc 
yalnız Allahdadir! 
 

نسِ عنِ أَنب كالأَنَّ م بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا« قَالَ ص جرلُ خجالر نم هتيمِ فَقَالَ ببِس اللَّه كَّلْتوت 
 فَيقُولُ الشياطني لَه ىفَتتنح ووقيت وكُفيت هديت حينئذ يقَالُ« قَالَ. »بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ الَ اللَّه علَى

طَانٌ لَهيش رآخ فكَي لٍ لَكجبِر قَد ىده ىكُفو ىقوو«. 
 

Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyur-
du: “Kişi evindən çıxarkən: “Allahın adı ilə! Allaha təvəkkül 
etdim! Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!”- deyərsə, o zaman 
ona belə deyilər: “Sən doğru yola yönəldin və qorundun”. 
Bu zaman şeytanlar qırağa çəkilir və bir şeytan digərinə belə 
deyir: “Doğru yola yönəldilən və qorunan kişiyə sən nə edə 
bilərsən?!”1 
 

١٨ -  مأَاللَّه أَو ،أُظْلَم أَو مأَظْل لَّ، أَوأُز أَزِلَّ أَو لَّ، أَوأُض لَّ أَوأَنْ أَض وذُ بِكي أَعإِنلَيلَ عهجي لَ أَوهج 
 

18. Alla:hummə, inni: əu:zu bikə ən ədillə, əu udallə, əu 
əzillə, əu uzəllə, əu əzlimə, əu uzləmə, əu əchələ, əu yuchələ 
aleyyə! 
18. 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! 
 

نع ةَ أُملَمأَنَّ س بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا كَانَ ص جرخ نم هزِلنقَالَ م  :مي اللَّهوذُ إِنأَع لَّ أَنْ بِكأَض ، 
أَزِلَّ أَو ، أَو مأَظْل أَو أُظْلَم ، لَ أَوهأَج لَ أَوهجي لَيع.  

                                                 
1 Əbu Davud, 5095, 5097; ət-Tirmizi, 3426, 3754. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən 
ət-Tirmizi, 3666. 
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Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � evindən çı-
xanda bu duanı oxuyardı: “Allahım, doğru yoldan azmaq-
dan və ya azdırılmaqdan, çaşmaqdan və ya çaşdırılmaqdan, 
zülm etməkdən və ya zülmə məruz qalmaqdan, cahil olmaq-
dan və ya mənə qarşı cahillik edilməsindən Sənə sığınıram!”1 
 

12. Evə girərkən edilən zikr 
 

١٩ - نابِرِ عنِ جب دبع اللَّه هأَن عمس بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صلَ إِذَا « يخلُ دجالر هتيب فَذَكَر اللَّه 
دنع هولخد دنعو هامطَانُ قَالَ طَعيالَ الش بِيتم الَ لَكُماَء وشإِذَا. علَ وخد ذْكُرِ فَلَمي اللَّه دنع هولخقَالَ د 

 .» والْعشاَء الْمبِيت أَدركْتم قَالَ طَعامه عند اللَّه يذْكُرِ لَم وإِذَا. الْمبِيت أَدركْتم الشيطَانُ
 

19. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � Allah Elçisin � 
belə buyurduğunu eşitmişdir: “Kişi evinə daxil olarkən və 
yemək yeyərkən Allahı zikr etsə, şeytan belə deyər: “Sizin 
(burada) nə gecələməyə, nə də yaşamağa yeriniz var”. Kişi 
evinə daxil olarkən Allahı zikr etməzsə, şeytan belə deyər: 
“Gecəni keçirə bilərsiniz”. Həmçinin kişi yemək yeyərkən 
Allahı zikr etməzsə, şeytan belə deyər: “Həm gecələməyə, 
həm də yaşamağa yeriniz var”.2 
 

13. Məscidə gedərkən edilən dua 
 

٢٠ - ي سفا، وورانِي نسي لفا، ووري قَلْبِي نلْ فعاج ما، اللَّهوري نقفَو نما، ووررِي نصي بفا، ووري نعم
اجا، ووري نلْفخ نما، ووري نامأَم نما، ووري نالمش نَعا، وورينِي نمي نَعا، ووري نتحت نمي ولْ فع

ا، ووري نل ظِّمعا، ووري نل مظأَعا، وورفِْسي نلْ نعاجا، وورنِِي نطأَع ما، اللَّهورلْنِي نعاجا، ووري نلْ لعاج
                                                 
1 İbn Məcə, 3884; Əbu Davud, 5094, 5096. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 
4709. 
2 Muslim, 2018, 3762, 5381. 
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وزِدنِي نورا،  (نورا، وفي بشرِي نورا، في عصبِي نورا، وفي لَحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعرِي
 )نورا علَى نورٍوهب لي  وزِدنِي نورا، وزِدنِي نورا،

 

20. Alla:humməc al fi: qalbi: nu:ran va fi: lisə:ni nu:ran va fi: 
səm'i nu:ran va fi: bəsari nu:ran va min fəuqi nu:ran va min 
təhti nu:ran va an yəmi:ni nu:ran va an şimə:li nu:ran va min 
əmə:mi nu:ran va min xalfi nu:ran, vəc al fi: nəfsi nu:ran va 
a'zim li: nu:ran va azzim li: nu:ran, vəc al li: nu:ran, vac alni 
nu:ran! Allahummə ə'tini nu:ran, vəc al fi: asabi nu:ran va fi: 
ləhmi nu:ran və fi: dəmi nu:ran va fi: şə'ri nu:ran va fi: bəşəri 
nu:ran, va zidni: nu:ran, va zidni: nu:ran, va zidni: nu:ran! 
20. Allahım, qəlbimi və dilimi nurlandır! Qulağımı və 
gözümü nurlandır! Başımın üstünü və ayağımın altını 
nurlandır! Sağımı və solumu nurlandır! Önümü və arxamı 
nurlandır! Nəfsimi nurlandır! Mənə böyük və uca nur ver! 
Mənim üçün nur et və məni nurlu et! Allahım, mənə nur 
bəxş et! Sinirimi nurlandır! Ətimi və qanımı nurlandır! Saçı-
mı və dərimi nurlandır! Nurumu artır, nurumu artır, nuru-
mu artır!1  
 

 قَلْبِى فى اجعلْ اللَّهم « دعائه فى وكَانَ يتوضأْ ولَم فَصلَّى فَقَام بِالصالَة فَآذَنه بِالَلٌ فَأَتاه ...عباسٍ ابنِ عنِ
 نورا وتحتى نورا وفَوقى نورا يسارِى وعن نورا يمينِى وعن نورا سمعى وفى نورا بصرِى وفى نورا

 الْعباسِ ولَد بعض فَلَقيت التابوت فى وسبعا كُريب قَالَ. » نورا لى وعظِّم نورا وخلْفى نورا وأَمامى
 .خصلَتينِ وذَكَر وبشرِى وشعرِى ودمى ولَحمى عصبِى فَذَكَر بِهِن فَحدثَنِى

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 695. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 
539. Həmçinin, bu ləfz ilə - Alla:humməc al li: nu:ran fi: qabri:.. va nu:ran fi: 
iza:mi: - (Allahım! Qəbrimə nur saç! Sümüyümü nurlandır!) - rəvayət olunan 
hədisin isnadı zəifdir. ət-Tirmizi, 3419, 3747. Bax: Daif əl-Cami, 1194. 
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İbn Abbasdan � rəvayət edilən uzun bir hədisdə buyuru-
lur: “...Sonra Bilal gələrək Peyğəmbərə � Sübh namazının 
girdiyini xəbər verdi. Peyğəmbər � də qalxıb dəstəmaz alma-
dan namaz qıldı və belə dua etdi: “Allahım, qəlbimi, gözümü 
və qulağımı nurlandır! Sağımı, solumu, başımın üstünü və 
ayağımın altını nurlandır! Arxamı və önümü nurlandır! 
Mənə böyük nur ver!” Rəvayətçilərdən biri Kureyb belə 
buyurdu: “Yeddisi isə qəlbimdə idi, lakin unutmuşam. Sonra 
Abdullah ibn Abbasın övladlarından bəzisi ilə qarşılaşdım və 
mənə bunları xatırlatdı: “Sinirim, ətim, qanım, saçım və 
dərim – (Asabi, ləhmi, dəmi, şə'ri va bəşəri)”. Mənə daha iki 
xüsusiyyəti xatırlatdı”.1  
 

14. Məscidə girərkən edilən dua2 
 

 ، من الشيطَان الرجِيمِ بِسمِ اِهللا، أَعوذُ بِاِهللا الْعظيمِ، وبِوجهِه الْكَرِميِ، وسلْطَانِه الْقَدميِ - ٢١
 

21. Əu:zu billə:hil-azi:m va bivachihil-kəri:m va sulta:nihil-
qadi:m minəş-şeyta:nir-raci:m! 

                                                 
1 Muslim, 1274, 1824; əl-Buxari, 5841, 6316. 
2 Məscidə girərkən sağ ayaqla girmək, çıxarkən də sol ayaqla çıxmaq lazımdır. 
Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � ayaqqabılarını geyindikdə, 
saçını daradıqda, yuyunduqda və bütün işlərində sağdan başlamağı sevərdi” (əl-
Buxari, 168). İbn əl-Qeyyim � demişdir: “Peyğəmbər � ayaqqabısını geydikdə, 
saçlarını daradıqda, dəstəmaz aldıqda, sağdan başlamağı, habelə yemək yedikdə, 
su içdikdə, bir şey aldıqda və ya verdikdə bunu sağ əli ilə yerinə yetirməyi 
sevərdi. Ayaqyolunda təmizləndiyi və s. ehtiram edilməyən işləri gördüyü 
zaman isə bunu sol əli ilə edər və ya sol tərəfdən başlayardı”. (Zadul-Məad, 
1/174). 
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21. Daşqalaq olunmuş (lənətə gəlmiş) şeytandan Böyük 
Allaha, Onun kəramətli Üzünə və əzəli hökmünə pənah 
aparıram!  
 

نةَ عوينِ ححٍ بيرقَالَ ش يتةَ لَققْبع نمٍ بلسم فَقُلْت نِى لَهلَغب كأَن ثْتدح نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عب 
 الْكَرِميِ وبِوجهِه الْعظيمِ بِاللَّه أَعوذُ « قَالَ الْمسجِد دخلَ إِذَا كَانَ أَنه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى عنِ الْعاصِ

لْطَانِهسميِ والْقَد نم طَانيجِيمِ الشأَقَطُّ قَالَ. » الر قُلْت معقَالَ فَإِذَا قَالَ. ن كطَانُ قَالَ ذَليظَ الشفى حنم 
رائمِ سوالْي.  

 

Rəvayət edilir ki, Heyvətə ibn Şureyh � demişdir: “Mən 
Uqbə ibn Muslim ilə qarşılaşıb ona dedim: “Mənə sənin 
Abdullah ibn Amr ibn əl-Asdan nəql etdiyin bu xəbər çatıb: 
“Peyğəmbər � məscidə daxil olduqda deyərdi: “Daşqalaq 
olunmuş (lənətə gəlmiş) şeytandan Böyük Allaha, Onun 
kəramətli Üzünə və əzəli hökmünə pənah aparıram! – (Əu:-
zu billə:hil-azi:m va bivəchihil-kəri:m va sulta:nihil-qadi:m 
minəş-şeyta:nir-raci:m)”. O, məndən soruşdu: “Elə bunu 
eşitmisən?” Mən: “Bəli!”- dedikdə, o belə söylədi: “Məscidə 
girən adam bunu dedikdə, şeytan deyər: “Günün qalan his-
səsində məndən qorunmuş oldu!”1 
 

 اللَّهم افْـتح لي أَبواب رحمتك والصالَةُ والسالَم علَى رسولِ اِهللا - ٢٢
 

22. Bismilləh, vas-salə:tu vas-salə:mu alə: Rasu:lilləh, 
Alla:humməftəh li: əbva:bə rahmətik! 
22. Allahın adı ilə! Salavat və salam olsun Allahın elçisinə! 
Allahım, mənim üçün rəhmət qapılarını aç! 

                                                 
1 Əbu Davud, 466. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 749. 
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نع يأَب ديأُس ارِىصقُولُ اَألنولُ قَالَ يسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ إِذَا « صخد كُمدأَح جِدسالْم لِّمسفَلْي 
 أَسأَلُك إِنى اللَّهم فَلْيقُلِ خرج فَإِذَا رحمتك أَبواب لى افْتح اللَّهم لْيقُلِ ثُم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى علَى
نم كلفَض «. 

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Useyd əl-Ənsari � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən biri məscidə girdikdə, Pey-
ğəmbərə � salam və salavat desin! – (Allahın adı ilə! Salavat 
və salam olsun Allahın elçisinə! - Bismilləh, vas-salə:tu vas-
salə:mu alə: Rasu:lilləh!). Sonra söyləsin: “Allahım, mənim 
üçün rəhmət qapılarını aç! – (Alla:humməftəh li: əbva:bə 
rahmətik!)”. Məsciddən çıxdıqda isə desin: “Allahım sənin 
lütfündən diləyirəm! – (Alla:hummə, inni: əs əlukə min 
fadlik!)”.1 
 

15. Məsciddən çıxarkən edilən dua 
 

من  بِسمِ اِهللا والصالَةُ والسالَم علَى رسولِ اِهللا، اللَّهم إِني أَسأَلُك من فَضلك، اللَّهم اعصمنِي - ٢٣
 الشيطَان الرجِيمِ

 

23. Bismilləh, vas-salə:tu vas-salə:mu alə: Rasu:lilləh! 
Alla:hummə, inni: əs əlukə min fadlik! Alla:hummə'sımni: 
minəş-şeyta:nir-raci:m! 
23. Allahın adı ilə! Salavat və salam olsun Allahın elçisinə! 
Allahım, Sənin lütfündən diləyirəm! Allahım, məni daşqalaq 
olunmuş (lənətə gəlmiş) şeytandan qoru! 
 

نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ ، هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ إِذَا:  قَالَ صخد كُمدأَح جِدسالْم ، لِّمسلَى فَلْيع بِيالن 

                                                 
1 Əbu Davud, 465. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 515. 
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لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُلِ ، صلْيو  :ماللَّه حي افْتل ابوأَب كتمحإِذَا ، رو جرخ ، لِّمسلَى فَلْيع بِيلَّى اُهللا  النص
لَّمسو هلَيقُلِ ، علْيو  :منِي اللَّهمصاع نم طَانيجِيمِ الشالر. 

 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � buyurdu: 
“Sizdən biriniz məscidə girdikdə, Peyğəmbərə � salavat 
gətirsin (Allahın adı ilə! Allahın elçisinə salavat və salam 
olsun! - Bismilləh, vas-salə:tu vas-salə:mu alə: Rasu:lilləh!) və 
belə desin: “Allahım, mənim üçün rəhmət qapılarını aç! 
(Alla:humməftəh li: əbva:bə rahmətik)”. Məsciddən çıxdıqda 
da Peyğəmbərə � salavat gətirsin və belə desin: “Allahım, 
məni daşqalaq olunmuş (lənətə gəlmiş) şeytandan qoru! - 
(Alla:hummə'sımni: minəş-şeyta:nir-raci:m!)”.1 
 

16. Azan zikrləri 
 

24. Azan eşidildikdə müəzzinin dedikləri təkrar olunur. 
Yalnız: 
 

لَاةلَى الصع يح ,  يلَى الْفَلَاحِحع 
 

Həyyə aləs-salə:h! Hayyə aləl-fələ:h! 
“Namaza tələsin!”, “Nicat tapmağa tələsin!” ifadələrinin hər 
birinin əvəzinə: 
 

 الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا
 

Lə: həulə va lə: quvvətə illə: billəh! 

                                                 
1 İbn Məcə, 773. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 514. 
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“Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!” ifadəsi deyilir. 
 

إِذَا قَالَ الْمؤذِّنُ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر فَقَالَ  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه  عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ
ه قَالَ أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ثُم قَالَ أَشهد أَنَّ أَحدكُم اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ثُم قَالَ أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّ

 ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه محمدا رسولُ اللَّه قَالَ أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّه ثُم قَالَ حي علَى الصلَاة قَالَ لَا حولَ
ع يقَالَ ح أَثُم قَالَ اللَّه رأَكْب اللَّه رأَكْب قَالَ اللَّه ثُم ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُولَ وولَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا ح ثُم رأَكْب اللَّه ركْب

 قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه من قَلْبِه دخلَ الْجنةَ
 

Ömər ibn Xəttab � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Müəzzin: “Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər”- 
dedikdə, sizdən biriniz “Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər”- 
deyərsə; müəzzin: “Əşhədu əl-lə: ilə:hə illəllah”- dedikdə, o 
da “Əşhədu əl-lə: ilə:hə illəllah”- deyərsə; müəzzin: “Əşhədu 
ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah”- dedikdə, o da “Əşhədu 
ənnə Muhəmmədən Rasu:lullah”- deyərsə; müəzzin: “Həyyə 
aləs-saləh”- dedikdə, o da: “Lə: həulə va lə: quvvətə illə: 
billəh”- deyərsə; müəzzin: “Həyyə aləl-fələh”- dedikdə, o: 
“Lə: həulə va lə: quvvətə illə: billəh”- deyərsə; müəzzin: 
“Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər”- dedikdə, o da “Alla:hu 
Əkbər, Alla:hu Əkbər”- deyərsə; müəzzin: “Lə: ilə:hə 
illəllah”- dedikdə, o da ürəkdən “Lə: ilə:hə illəllah”- deyərsə, 
Cənnətə girər”.1 
 

٢٥ - و لَه رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و أَنْ الَ إِلَه دها أَشأَنو  دها، أَشببِاِهللا ر يتضر ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م
سر دمحبِم اوينالَمِ دبِاِْإلسوالً، و 

 

25. Va ənə: əşhədu ən lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə 

                                                 
1 Muslim, 385, 578, 876. 
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ləhu və əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasu:luhu! 
Radi:tu billə:hi Rabbən, va bi Muhəmmədin rasu:lən, va bil-
islə:mi di:nən! 
25. Mən də şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 
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! (Bu, 
müəzzinin şəhadət gətirməyinin ardınca deyilir). 
 

نع دعنِ سقَّاصٍ أَبِى بو نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هقَالَ أَن » نقَالَ م نيح عمسذِّنَ يؤالْم دهأَش 
 رسوالً وبِمحمد ربا بِاللَّه رضيت ورسولُه عبده محمدا وأَنَّ لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ

 .» ذَنبه لَه غُفر. دينا وبِاِإلسالَمِ
 

Səd ibn Əbu Vaqqas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Hər kim müəzzini (şəhadət gətirərkən) eşitdikdə: 
“Mən də şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq 
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! - (Va 
ənə: əşhədu ən lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu və 
əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasu:luhu! Radi:tu 
billə:hi Rabbən, va bi Muhəmmədin rasu:lən, va bil-islə:mi 
di:nən!)”- deyərsə, günahı bağışlanar!”1 
 

26. Azanı eşidib müəzzinin dediklərini axıra qədər təkrar 
edən şəxs söylədiklərini bitirdikdən sonra Peyğəmbərə � 
salavat gətirməlidir. 

                                                 
1 Muslim, 579, 877; İbn Xuzeymə, 421. 
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يقُولُ إِذَا سمعتم الْمؤذِّنَ فَقُولُوا مثْلَ  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمسمع النبِي  أَنه عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ
يلَةَ فَإِنها لَّه لي الْوسما يقُولُ ثُم صلُّوا علَي فَإِنه من صلَّى علَي صلَاةً صلَّى اللَّه علَيه بِها عشرا ثُم سلُوا ال
لي الْوسيلَةَ حلَّت لَه منزِلَةٌ في الْجنة لَا تنبغي إِلَّا لعبد من عباد اللَّه وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو فَمن سأَلَ 

 الشفَاعةُ
 

Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Peyğəmbər 
� belə buyurmuşdur: “Müəzzinin azan verdiyini eşitdiyiniz 
zaman siz də onun dediklərini təkrar edin, sonra da mənə 
salavat deyin. Kim mənə bir salavat edərsə, Allah ona bunun 
sayəsində on salavat edər. Sonra Allahdan mənim üçün 
“vasitə” istəyin. Həqiqətən o, Cənnətdə Allahın qullarından 
bir qul üçün layiq görülmüş bir yerdir. Mən ümid edirəm ki, 
o yer mənə veriləcəkdir. Kim mənim üçün “vasitə” istəyərsə, 
şəfaətimə nail olar”.1 
 

Azandan sonra deyilən “vasitə” duası:  
 

٢٧ -  ةوعالد هذه بر ما اللَّهودمحا مقَامم ثْهعابيلَةَ، والْفَضيلَةَ وسا الْودمحم آت ،ةمالْقَائ الَةالصو ،ةامالت
هتدعي والَّذ 

 

27. Alla:hummə, Rabbə hə:zihid-də'vətit-tə:mmə vas-salə:til 
qa:imə ə:ti Muhəmmədən əl-vasi:lətə val-fədi:lətə, vab'ashu 
məqa:mən məhmu:dənilləzi: və'adtəhu! 
27. Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi olan Allahım! 
Muhəmmədə vasitəçilik haqqı və fəzilət ver, onu vəd etdiyin 
təriflənən məqama çatdır! 
 

                                                 
1 Muslim, 384, 577, 875. 
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 نع ولَ اللَّهسأَنَّ ر اللَّه دبنِ عابِرِ بجلَّى اُهللا عصلَّمسو هقَالَ لَي: » هذه بر ماَء اللَّهدالن عمسي نيقَالَ ح نم
الَّذى وعدته، حلَّت لَه الدعوة التامة والصالَة الْقَائمة آت محمدا الْوسيلَةَ والْفَضيلَةَ وابعثْه مقَاما محمودا 

 »يوم الْقيامةشفَاعتى 
 

Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurmuşdur: “Kim azanı eşitdikdə: “Bu tam dəvətin və 
qılınacaq namazın Rəbbi olan Allahım! Muhəmmədə vasitə-
çilik haqqı və fəzilət ver, onu vəd etdiyin təriflənən məqama 
çatdır!”- deyərsə, Qiyamət günü mənim şəfaətimə qovuşar”.1  
 

17. Namaza başlayarkən birinci təkbirdən – “Allahu 
Əkbər” dedikdən - sonra edilən açılış duası  

 

والْمغرِبِ، اللَّهم نقِّنِي من خطَاياي كَما اللَّهم باعد بينِي وبين خطَاياي كَما باعدت بين الْمشرِقِ  - ٢٨
 لْجِ والْماِء والْبردينقَّى الثَّوب اَْألبـيض من الدنسِ، اللَّهم اغِْسلْنِي من خطَاياي بِالثَّ

 

28. Alla:hummə, bə:id beyni: va beynə xata:yə:yə kəmə: 
bə:adtə beynəl-məşriqi val-məğribi! Alla:hummə nəqqini: 
min xata:yə:yə kəmə: yunəqqas-səubul-əbyədu minəd-
dənəsi! Alla:humməğsilni: min xata:yə:yə bis-səlci val-mə:i 
val-bəradi! 
28. 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! 
 

نةَ أَبِى عريرولُ كَانَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص رى كَبف الَةالص كَتةً سينلَ هأَ أَنْ قَبقْري 

                                                 
1 əl-Buxari, 579, 614. 
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ا فَقُلْتولَ يسر بِأَبِى اللَّه تى أَنأُمو تأَيأَر ككُوتس نيكْبِريِ بالت اَءةرالْقا وقُولُ مأَقُولُ « قَالَ ت ماللَّه داعب 
 اَألبيض الثَّوب ينقَّى كَما خطَاياى من نقِّنِى اللَّهم والْمغرِبِ الْمشرِقِ بين باعدت كَما خطَاياى وبين بينِى
نسِ منالد ماغِْسلْنِى اللَّه نم اىطَاياِء بِالثَّلْجِ خالْمو درالْبو « 

 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � namazda 
təkbir etdikdə qiraətdən qabaq sükut edərdi. Mən dedim: 
“Ey Allahın Elçisi, atam-anam sənə fəda olsun! Mən sənin 
təkbirlə qiraət arasında sükut etdiyini gördüm. Sən nə deyir-
din?” O dedi: “Allahım, məğriblə məşriqin arasını uzaqlaş-
dırdığın kimi məni də günahlarımdan uzaqlaşdır! Allahım, 
ağ paltar kirdən təmizləndiyi kimi məni də günahlarımdan 
təmizlə! Allahım, mənim günahlarımı qar, su və dolu ilə 
yu!”1 
 

٢۹  - الَى جعتو ،كماس كاربتو ،كدمبِحو ماللَّه كانحبالَ سو ،كدكرغَي إِلَه 
 

29. Subhə:nəkə Alla:hummə va bihəmdik va təbə:rakəsmuk 
va təa:lə cədduk va lə: ilə:hə ğayruk! 
29. Allahım, Sən pak və müqəddəssən, Sənə həmd olsun! 
Sənin adın mübarək, əzəmətin ucadır! Səndən başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur! 
 

نةَ عشائع ولُ كَانَ قَالَتسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص حفْتتالَةَ اسقَالَ الص: كانحبس ماللَّه كدمبِحو 
كاربتو كمالَى اسعتو كدالَ جو إِلَه كرغَي 

 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � namaza 
başladıqda belə deyərdi: “Allahım, Sən pak və müqəddəssən, 

                                                 
1 Muslim, 940, 1382. 
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Sənə həmd olsun! Sənin adın mübarək, əzəmətin ucadır! 
Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”1 
 

نع دبولُ قَالَ: قَالَ � اِهللا عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِنَّ: ص بقُولَ أَنْ اِهللا إِلَى الْكَالَمِ أَحي دبالْع :
كانحبس ماللَّه ،كدمبِحو كاربتو ،كمالَى اسعتو ،كدالَ جو إِلَه ،كرإِنَّ غَيو ضغأَنْ اِهللا إِلَى الْكَالَمِ أَب 

 .نفْسك علَيك: فَيقُولُ اللَّه اتقِ: للرجلِ الرجلُ يقُولَ
 

Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, Allaha ən sevimli kəlmə qulun belə 
deməsidir: “Allahım, Sən pak və müqəddəssən, Sənə həmd 
olsun! Sənin adın mübarək, əzəmətin ucadır! Səndən başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur!” Həqiqətən, Allahın nifrət 
etdiyi kəlmə isə bir kişinin digərinə: ”Allahdan qorx!”- 
dedikdə, onun: “Get, öz işinlə məşğul ol!”- deməsidir”.2 
 

٣٠ - كسني، والَتإِنَّ ص ،نيرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح ضاَْألرو اتومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجي، و
ماللَّه .نيملسالْم نا مأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكالَ ش ،نيالَمالْع بي ِهللا راتممو ،اييحمالَ  و كلالْم تأَن

يعموبِي جي ذُنل ربِي، فَاغْفبِذَن فْترتاعفِْسي ون تظَلَم ،كدبا عأَني وبر تأَن .تإِالَّ أَن إِلَه رفغالَ ي ها، إِن
نِهسي َألحدهالَقِ، الَ ينِ اَْألخسنِي َألحداهو .تإِالَّ أَن وبالذُّن رِفصا، الَ يئَهيي سنع رِفاصو ،تا إِالَّ أَن

ك وإِلَيك، تباركْت عني سيئَها إِالَّ أَنت. لَبيك وسعديك، والْخير كُلُّه بِيديك، والشر لَيس إِلَيك، أَنا بِ
أَس ،تالَيعتوإِلَي وبأَتو كرفغتك  

 

30. Vaccəhtu vachiyəlilləzi: fətaras-səmə:və:ti val-ərda 
həni:fən va mə: ənə: minəl-muşriki:n, innə salə:ti: va nusuki: 

                                                 
1 Əbu Davud, 776; ət-Tirmizi, 244; İbn Məcə, 806. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-
Məsabih, 815. 
2 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10619. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2598, 
2939. 
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va məhyə:yə va məmə:ti: lillə:hi Rabbil-a:ləmi:n, lə: şəri:kə 
ləhu va bizə:likə umirtu va ənə: minəl-muslimi:n! Alla:hum-
mə, əntəl-məliku lə: ilə:hə illə: ənt! Əntə Rabbi: va ənə: 
abdukə zaləmtu nəfsi: va'təraftu bizənbi: fəğfirli: zunu:bi: 
cəmi:an, innəhu lə: yəğfiruz-zunu:bə illə: ənt, vahdini: liəhsə-
nil-əxlə:qi lə: yəhdi: liəhsənihə: illə: ənt, vasrif anni: seyyiəhə: 
lə: yəsrifu anni: seyyiəhə: illə: ənt! Ləbbeykə va sə'deykə, val-
xayru kulluhu biyədeykə, vaş-şərru leysə ileykə, ənə: bikə va 
ileykə, təbə:raktə va təa:leytə, əstəğfirukə va ətu:bu ileykə! 
30. Üzümü hənif (ixlasla Allaha ibadət edənlərdən) olaraq 
göyləri və yeri yaradana çevirdim və mən müşriklərdən 
deyiləm! Şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, 
həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür! 
Onun heç bir şəriki yoxdur! Mənə belə buyurulmuşdur və 
mən müsəlmanlardanam! Allahım, Hökmdar Sənsən, Sən-
dən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Sən mənim Rəbbim-
sən, 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 deyil. Mən 
Səninləyəm, Sənə də dönəcəyəm. Sən Mübarək və Ucasan! 
Səndən bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm! 
 

نع ىلنِ عبٍ أَبِى بطَال نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هإِذَا كَانَ أَن إِلَى قَام الَةقَالَ الص »تهجو 
هِىجى ولَّذل فَطَر اتومالس ضاَألرنِيفًا وا حما وأَن نم نيرِكشى إِنَّ الْمالَتى صكسنو اىيحمى واتممو 
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لَّهل بر نيالَمالَ الْع رِيكش لَه كبِذَلو ترا أُمأَنو نم نيملسالْم ماللَّه تأَن كلالَ الْم إِالَّ إِلَه تأَن .تى أَنبر 
 واهدنِى أَنت إِالَّ الذُّنوب يغفر الَ إِنه جميعا ذُنوبِى لى فَاغْفر بِذَنبِى واعترفْت نفِْسى ظَلَمت عبدك وأَنا

 لَبيك أَنت إِالَّ سيئَها عنى يصرِف الَ سيئَها عنى واصرِف أَنت إِالَّ َألحسنِها يهدى الَ اَألخالَقِ َألحسنِ
كيدعسو ريالْخو ى كُلُّهف كيدي رالشو سلَي كا إِلَيأَن بِك كإِلَيو كْتاربت تالَيعتو كرفغتأَس وبأَتو 

كإِلَي« 
 

Əli ibn Əbu Talib � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � namaza 
başladıqda belə deyərdi: “Üzümü hənif (ixlasla Allaha ibadət 
edənlərdən) olaraq göyləri və yeri yaradana çevirdim və mən 
müşriklərdən deyiləm! Şübhəsiz ki, mənim namazım da, 
qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah 
üçündür! Onun heç bir şəriki yoxdur! Mənə belə buyurul-
muşdur və mən müsəlmanlardanam! Allahım, Hökmdar 
Sənsən, Səndən başqa ibadətə layiq 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 deyil. 
Mən Səninləyəm, Sənə də dönəcəyəm. Sən Mübarək və Uca-
san! Səndən bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm!”1 
 

                                                 
1 Muslim, 1290, 1848. 
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رضِ، عالم الْغيبِ والشهادة، أَنت اللَّهم رب جِبرائيلَ، وميكَائيلَ، وإِسرافيلَ، فَاطر السموات واَْأل - ٣١
كإِن ،بِإِذْنِك قالْح نم يهف فلتا اخمنِي لدفُونَ. اهلتخي يهوا فا كَانيمف كادبع نيب كُمحتشت ني مدهاُء  ت

 إِلَى صراط مستقيمٍ
 

31. Alla:hummə, Rabbə Cibra:i:lə va Mi:kə:i:lə va İsra:fi:lə 
fə:tiras-səmə:və:ti val-ərd, a:liməl-ğaybi vaş-şəhə:dəti Əntə 
təhkumu beynə ibə:dikə fi:mə: kə:nu: fi:hi yəxtəlifu:n! İhdini: 
liməxtulifə fi:hi minəl-həqqi bi iznikə innəkə təhdi: mən 
təşə:u ilə: sira:tim mustəqi:m! 
31. 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 haqqa yönəlt! 
Həqiqətən, Sən istədiyini doğru yola yönəldirsən! 
 

صلَّى  اللَّه نبِى كَانَ شىٍء بِأَى الْمؤمنِني أُم عائشةَ سأَلْت قَالَ عوف بنِ الرحمنِ عبد بن سلَمةَ أَبو حدثَنِى
لَّمسو هلَياُهللا ع حتفْتي هالَتإِذَا ص قَام نلِ ماللَّي إِذَا كَانَ قَالَت قَام نلِ ماللَّي حتافْت هالَتص » ماللَّه بر 

 فيما عبادك بين تحكُم أَنت والشهادة الْغيبِ عالم واَألرضِ السموات فَاطر وإِسرافيلَ وميكَائيلَ جِبرائيلَ
 .» مستقيمٍ صراط إِلَى تشاُء من تهدى إِنك بِإِذْنِك الْحق من فيه اختلف لما اهدنِى يختلفُونَ فيه كَانوا

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə ibn Abdur-Rahmən ibn Auf � 
demişdir: “Allahın Peyğəmbərinin � gecə namazını qılarkən 
namaza nə başladığı haqda möminlərin anası Aişədən � 
soruşdum. O dedi: “O, namaza başladıqda belə deyərdi: 
“Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri 
yaradan, qeybdə və aşkarda olanı Bilən Allahım! İxtilafda 
olduqları şeylər barəsində bəndələrin arasında Sən hökm 
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verirsən. Baş vermiş ixtilafda məni Öz izninlə haqqa yönəlt! 
Həqiqətən, Sən istədiyini doğru yola yönəldirsən”.1 
 

  بكْرةً وأَصيالًاُهللا أَكْبر كَبِريا، والْحمد ِهللا كَثريا، وسبحانَ اِهللا-  ٣٢
 

32. Alla:hu əkbəru kəbi:ran, val-həmdulillə:hi kəsi:ran, va 
subhə:n-Alla:hi bukratən va əsi:lən!  
32. Allah böyüklükdə ən Böyükdür! Allaha çoxlu həmd 
olsun! Səhər-axşam Allaha təriflər olsun! 
 

 أَكْبر اللَّه الْقَومِ من رجلٌ قَالَ إِذْ وسلَّم صلَّى اُهللا علَيه اللَّه رسولِ مع نصلِّى نحن بينما قَالَ عمر ابنِ عنِ
 الْقَائلُ منِ« صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَقَالَ. وأَصيالً بكْرةً اللَّه وسبحانَ كَثريا للَّه والْحمد كَبِريا
 .»السماِء أَبواب لَها فُتحت لَها عجِبت« قَالَ. اللَّه رسولَ يا أَنا الْقَومِ من رجلٌ قَالَ. »وكَذَا كَذَا كَلمةَ

 

Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Bir dəfə biz Allah 
Elçisi � ilə birlikdə namaz qılırdıq. Camaatdan bir kişi belə 
dua etdi: “Allah böyüklükdə ən Böyükdür! Allaha çoxlu 
həmd olsun! Səhər-axşam Allaha təriflər olsun! – (Alla:hu 
əkbəru kəbi:ran, val-həmdulillə:hi kəsi:ran, va subhə:n-
Alla:hi bukratən va əsi:lən!)”. Allah Elçisi � dedi: “Bu 
kəlmələri kim dedi?” Həmin kişi dedi: “Mən idim, ey Allahın 
Elçisi!” Allah Elçisi � buyurdu: “Bu kəlmələrə təəccüb etdim. 
Bu kəlmələr səbəbilə səmanın qapıları açıldı”. 2 
 

٣٣ - ماللَّه لَك دمالْح تأَن مقَي اتومضِ الساَألرو نمو يهِنف لَكو دمالْح ، لَك لْكم اتومالس 
 الْحق ووعدك ، الْحق أَنت الْحمد ولَك ، واَألرضِ السموات نور أَنت الْحمد ولَك ، فيهِن ومن واَألرضِ

                                                 
1 Muslim, 1289, 1847. 
2 Muslim, 943, 1386.  
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، كقَاؤلو قح ، لُكقَوو قةُ ، حنالْجو قح ، ارالنو قونَ ، حبِيالنو قح ، دمحملَّى  وصلَّمسو هلَياُهللا ع 
قةُ ، حاعالسو قح ، ماللَّه لَك تلَمأَس ، بِكو تنآم كلَيعو كَّلْتوت ، كإِلَيو تبأَن ، بِكو تماصخ ، 

كإِلَيو تاكَمح ، رى فَاغْفا لم تما قَدمو ترا ، أَخمو تررا أَسمو تلَنأَع ، تأَن مقَدالْم تأَنو رخؤالْم 
 غَيرك إِلَه الَ أَو - أَنت إِالَّ إِلَه الَ ،

 

33. Alla:hummə, ləkəl-həmdu Əntə qayyimus-səmə:və:ti val-
ərdi va mən fi:hinnə ləkəl-həmdu, ləkə mulkus-səmə:və:ti 
val-ərdi va mən fi:hinnə va ləkəl-həmdu Əntə nu:rus-
səmə:və:ti val-ərdi va ləkəl-həmdu əntəl-haqq, va va'dukəl-
haqq, va liqa:ukəl-haqq, va qaulukəl-haqq, val-Cənnətu 
haqq, van-Nə:ru haqq, van-nəbiyyu:nə haqq, va Muhəm-
mədun sallalla:hu aleyhi va səlləm haqq, vas-sə:atu haqq! 
Alla:hummə ləkə əsləmtu va bikə ə:məntu, aleykə təvək-
kəltu, va ileykə ənəbtu, va bikə xa:səmtu, va ileykə hə:kəmtu, 
fəğfirli: mə: qaddəmtu va mə: əxxartu va mə: əsrartu va mə: 
ə'ləntu, əntəl-muqaddimu va əntəl-muəxxiru lə: ilə:hə illə: 
ənt (əu lə: ilə:hə ğayruk)! 
33. Allahım, həmd yalnız Sənədir, Sən göylərin, yerin və 
onlarda olanların Hamisisən! Həmd yalnız Sənədir, göylərin, 
yerin və onlarda olanların səltənəti Sənə məxsusdur! Həmd 
yalnız Sənədir, Sən göylərin, yerin və onlarda olanların 
nurusan! Həmd yalnız Sənədir, Sən göylərin və yerin Hökm-
darısan! Həmd yalnız Sənədir! Sən Haqsan! Verdiyin vəd 
haqdır! Sənə qovuşmaq haqdır! Dediyin söz haqdır, Cənnət 
haqdır! Cəhənnəm haqdır! Peyğəmbərlər haqdır! Muhəm-
məd � haqdır! (Qiyamət) Saatı haqdır! Allahım, Sənə təslim 
oldum, Sənə iman gətirdim, Sənə təvəkkül etdim, tövbə edib 
Sənə döndüm, Sənin uğrunda mübarizə apardım və Sənin 
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hökmünə üz tutdum! Əvvəl etdiyim, sonra edəcəyim, gizlin 
saxladığım və üzə çıxardığım (pis) əməllərimi bağışla! Əvvələ 
çəkən də Sənsən, təxirə salan da Sənsən! İbadətə layiq məbud 
yalnız Sənsən (və ya Səndən başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur)! 
 

نع ناسٍ اببكَانَ قَالَ ع بِىالن هلَيلَّى اُهللا عص لَّمسإِذَا و قَام نلِ ماللَّي دجهتقَالَ ي » ماللَّه لَك دمالْح تأَن 
مقَي اتومضِ الساَألرو نمو يهِنف لَكو دمالْح ، لَك لْكم اتومضِ الساَألرو نمو يهِنف ، لَكو دمالْح 

تأَن ورن اتومضِ الساَألرو ، لَكو دمالْح تأَن قالْح ، كدعوو قالْح ، كقَاؤلو قح ، لُكقَوو قح ، 
 لَك اللَّهم ، حق والساعةُ ، حق صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ومحمد ، حق والنبِيونَ ، حق والنار ، حق والْجنةُ

تلَمأَس ، بِكو تنآم كلَيعو كَّلْتوت ، كإِلَيو تبأَن ، بِكو تماصخ ، كإِلَيو تاكَمح ، رى فَاغْفا لم 
تما قَدمو ترا ، أَخمو تررا أَسمو تلَنأَع ، تأَن مقَدالْم تأَنو رخؤالَ ، الْم إِالَّ إِلَه تأَن - الَ أَو إِلَه 
كرغَي « 

 

İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � gecə durub 
nafilə namazı qıldıqda deyərdi: “Allahım, həmd yalnız Sənə-
dir! Sən göylərin, yerin və onlarda olanların Hamisisən! 
Həmd yalnız Sənədir, göylərin, yerin və onlarda olanların 
səltənəti Sənə məxsusdur! Həmd yalnız Sənədir, Sən göy-
lərin, yerin və onlarda olanların nurusan! Həmd yalnız Sənə-
dir, Sən göylərin və yerin Hökmdarısan! Həmd yalnız Sənə-
dir! Sən Haqsan. Verdiyin vəd haqdır! Sənə qovuşmaq haq-
dır! Dediyin söz haqdır! Cənnət haqdır! Cəhənnəm haqdır! 
Peyğəmbərlər haqdır! Muhəmməd � haqdır! (Qiyamət) Saatı 
haqdır! Allahım, Sənə təslim oldum, Sənə iman gətirdim, 
Sənə təvəkkül etdim, tövbə edib Sənə döndüm, Sənin uğrun-
da mübarizə apardım və Sənin hökmünə üz tutdum! Əvvəl 
etdiyim, sonra edəcəyim, gizlin saxladığım və üzə çıxartdığım 
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(pis) əməllərimi bağışla! Əvvələ çəkən də Sənsən, təxirə salan 
da Sənsən! İbadətə layiq məbud yalnız Sənsən (və ya Səndən 
başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!)”.1 
 

18. Rukuda edilən dua  
 

 سبحانَ ربي الْعظيمِ - ٣٤
 

34. Subhə:nə Rabbiyəl-azi:m! 
34. Əzəmətli Rəbbim pak və müqəddəsdir! (üç dəfə) 
 

نفَةَ عذَينِ حب انمالْي ، هأَن عمولَ سساِهللا ر  هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسقُولُ وإِذَا ي كَعانَ:  رحبس يبيمِ رظالْع  ,
 .مرات ثَالَثَ,  اَألعلَى ربي سبحانَ:  قَالَ سجد وإِذَا ، مرات ثَالَثَ

 

Rəvayət edilir ki, Huzeyfə ibn əl-Yəmən � Allah Elçisinin � 
rukuda üç dəfə: “Əzəmətli Rəbbim pak və müqəddəsdir! – 
(Subhə:nə Rabbiyəl-azi:m!)”, səcdədə də üç dəfə: “Ən  Uca 
Rəbbim pak və müqəddəsdir! – (Subhə:nə Rabbiyəl-Ə'lə!)”- 
dediyini eşitmişdir.2 
 

٣٥ - بِحا ونبر ماللَّه كانحبس كديمل راغْف ماللَّه 
 

35. Subhə:nəkə Alla:hummə Rabbənə: va bihəmdik, Alla:-
hummə-ğfirli:! 
35. Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Ey Rəbbimiz, Sənə 
həmd olsun! Allahım, məni bağışla! 
 

                                                 
1 əl-Buxari, 1053, 1120.  
2 ən-Nəsəi “Sunən” 1046, 1054; İbn Məcə, 888. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 
4734. 
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نةَ عشائع كَانَ قَالَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي يف هكُوعر ودجسوه كانحبس ما اللَّهنبر كدمبِحو 
ماللَّه ري اغْفل. 

 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � rukuda 
və səcdədə: “Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Ey Rəb-
bimiz, Sənə həmd olsun! Allahım, məni bağışla! – (Sub-
hə:nəkə Alla:hummə Rabbənə: va bihəmdik, Alla:hummə-
ğfirli:!)”- deyərdi”.1 
 

٣٦ - كَةالَئالْم بر ،وسقُد ،وحبوحِ سالرو 
 

36. Subbu:h, quddu:s, Rabbul-mələ:ikəti var-ru:h! 
36. Pakdır, müqəddəsdir, mələklərin və Ruhun Rəbbidir! 
 

 رب قُدوس سبوح« وسجوده ركُوعه فى يقُولُ كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ نبأَته عائشةَ أَنَّ
كَةالَئوحِ الْمالرو« 

 

Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � rukuda və səcdədə 
belə deyirdi: “Pakdır, müqəddəsdir, mələklərin və Ruhun 
Rəbbidir! – (Subbu:h, quddu:s, Rabbul-mələ:ikəti var-ru:h!)”2 
 

٣٧  - مالله لَك ،تكَعر بِكو ،تنآم لَكو ،تلَمأَس تي أَنبر عشي خعمرِي سصبي وخمي وظْمعو 
 الْعالَمني رب للَّه قَدمي، بِه استقَلَّت وما وعصبِي،

  

37. Alla:hummə, ləkə rakə′tu va bikə ə:məntu va ləkə 
əsləmtu, əntə Rabbi: xaşəa səm′i: va bəsari: va muxxi: va 
azmi: va asabi: va məstəqallət bihi qadəmi:, lillə:hi Rabbil-
a:ləmi:n! 
                                                 
1 əl-Buxari, 752, 794, 4293. 
2 Muslim, 752, 1119. 
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37. Allahım, Sənə ruku etdim, Sənə iman gətirdim, Sənə 
təslim oldum! Sən mənim Rəbbimsən. Qulağım, gözüm, bey-
nim, sümüyüm, sinirim və ayaqlarımın üstündə dayanan 
(bədənim) aləmlərin Rəbbi Allaha tabe oldu! 
 

نع يلنِ عبٍ، أَبِي بأَنَّ طَال بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا كَانَ ص كَعقَالَ ر " :مالله لَك ،تكَعر بِكو 
،تنآم لَكو تلَمأَس، تي أَنبر عشي خعمرِي سصبي وخمي وظْمعبِي، وصعا ومو قَلَّتتاس ي، بِهمقَد 

لَّهل بر نيالَمالْع " 
 

Əli ibn Əbu Talib � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � ruku 
etdikdə belə buyurdu: “Allahım, Sənə ruku etdim, Sənə iman 
gətirdim, Sənə təslim oldum! Sən mənim Rəbbimsən. Qula-
ğım, gözüm, beynim, sümüyüm, sinirim və ayaqlarımın üs-
tündə dayanan (bədənim) aləmlərin Rəbbi Allaha tabe oldu! 
– (Alla:hummə, ləkə rakə′tu va bikə ə:məntu va ləkə əsləmtu, 
əntə Rabbi: xaşəa səm′i: va bəsari: va muxxi: va azmi: va 
asabi: va məstəqallət bihi qadəmi:, lillə:hi Rabbil-a:ləmi:n!)”.1 
 

 الْكبرِياِء، والْعظَمةالْجبروت، والْملَكُوت، وسبحانَ ذي  - ٣٨
 

38. Subhə:nə zil-cəbəru:ti, val-mələku:ti, val-kibriyə:i, val-
azaməti! 
38. Qüdrət, səltənət, böyüklük və əzəmət sahibi pak və 
müqəddəsdir! 
 

نع فونِ عب كالم ىعجقَالَ اَألش تقُم عولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَةً صلَي أَ فَقَامةَ فَقَرورس ةقَرالَ الْب 
رمي ةبِآي ةمحإِالَّ ر قَفأَلَ والَ فَسو رمي ةذَابٍ بِآيإِالَّ ع قَفذَ ووعقَالَ - فَت - ثُم كَعرِ ربِقَد هاميقُولُ قي 

                                                 
1 Əhməd, 960. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 فى قَالَ ثُم قيامه بِقَدرِ سجد ثُم. » والْعظَمة والْكبرِياِء والْملَكُوت الْجبروت ذى سبحانَ « ركُوعه فى
هودجثْلَ سم كذَل - ثُم أَ قَامانَ بِآلِ فَقَررمع أَ ثُمةً قَرورةً سورس. 

 

Rəvayət edilir ki, Auf ibn Malik əl-Əşcai � demişdir: “Allah 
Elçisi � ilə birlikdə gecə namazına qalxdım. O, durdu və əl-
Bəqərə surəsini oxudu. Mərhəmətlə bağlı hər bir ayədə 
dayanıb Allahdan istəyərdi. Əzabla bağlı hər bir ayədən 
keçərkən dayanıb Allaha sığınardı. Sonra ayaq üstə dayan-
dığı qədər rükuda dayandı və duanı oxudu: “Qüdrət, səltə-
nət, böyüklük və əzəmət sahibi pak və müqəddəsdir! – 
(Subhə:nə zil-cəbəru:ti, val-mələku:ti, val-kibriyə:i, val-aza-
məti)”. Sonra isə ayaq üstə dayandığı qədər səcdədə dayandı 
və eyni duanı dedi. Sonra qalxdı və Ali-İmran surəsini 
oxudu. Sonra isə surə-surə oxudu”.1 
 

19. Rukudan qalxarkən edilən dua 
 

٣۹ - هدمح نماُهللا ل عمس 
 

39. Səmi Alla:hu limən həmidəh! 
39. Allah Ona həmd edəni eşitdi! 
 

 نةَ يأَبِعريرقُولُ هولُ كَانَ يسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص إِلَى قَام الَةالص ركَبي نيح ،قُومي ثُم ركَبي 
نيح كَعري، قُولُ ثُمي عمس اللَّه نلَم هدمح نيح فَعري هلْبص نم ،ةكْعالر قُولُ ثُمي وهو ما :قَائنبر لَك 

دمالْح. 
 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � namaza 

                                                 
1  Əbu Davud, 873. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 882; Muxtəsər əş-
Şəmail, 267. 
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durarkən “Alla:hu Əkbər”- deyərdi. Habelə, rukuya gedər-
kən də “Alla:hu Əkbər”- deyərdi. Rukudan qalxıb belini 
dikəldərkən “Allah Ona həmd edəni eşitdi! – (Səmi Alla:hu 
limən həmidəh!)”- deyər, qalxıb dikəldikdən sonra isə “Ey 
Rəbbimiz, Sənə həmd olsun! – (Rabbənə: ləkəl həmd!)”- 
deyərdi.1 
 

٤٠ - ريا كَثدمح ،دمالْح لَكا ونبريهكًا فاربا مبا طَي 
 

40. Rabbənə: va ləkəl-həmd, həmdən, kəsi:ran, tayyibən, 
mubə:rakən fi:hi! 
40. Ey Rəbbimiz, Sənə həmd olsun; (özü də) çoxlu, xoş, 
mübarək bir həmd! 
 

 بِىاَء النرلِّى وصا نموا يقَالَ: كُن ىقرعٍ الزافنِ رةَ برِفَاع نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ةكْعالر نم هأْسر فَعا رفَلَم
قَالَ رجلٌ وراَءه ربنا ولَك الْحمد، حمدا كَثريا طَيبا مباركًا فيه، فَلَما ». دهسمع اللَّه لمن حم«قَالَ: 

 ».لُرأَيت بِضعةً وثَالَثني ملَكًا يبتدرونها، أَيهم يكْتبها أَو«، قَالَ: أَنا، قَالَ: »منِ الْمتكَلِّم«انصرف قَالَ: 
 

Rəvayət edilir ki, Rifəa ibn Rafi əz-Zuraqi � demişdir: “Bir 
dəfə biz Peyğəmbərin � arxasında namaz qılırdıq. Rukudan 
başını qaldırıb: “Allah Ona həmd edəni eşitdi! – (Səmi 
Alla:hu limən həmidəh!)”- dedi. Arxasında duran bir nəfər 
isə: “Ey Rəbbimiz! Sənə həmd olsun; (özü də) çoxlu, xoş, 
mübarək bir həmd! – (Rabbənə: və ləkəl-həmd, həmdən, 
kəsi:ran, tayyibən, mubə:rakən fi:hi!)”- dedi. Peyğəmbər � 
namazı bitirdikdən sonra soruşdu: “Bunu deyən kim idi?” 
Səhabə: “Mən”- dedi. Onda Peyğəmbər � buyurdu: “Mən 

                                                 
1 əl-Buxari, 747, 789. 
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otuzdan çox mələk gördüm ki, bu sözü hansı biri daha tez 
yazacaq deyə, bir-birini ötməyə çalışırdılar”.1 
 

Rabbənə və ləkəl-həmd! - dedikdən sonra bunu da əlavə 
etmək olar: 
 

شئْت من شيٍء بعد. أَهلَ الثَّناِء والْمجد، أَحق ما قَالَ ، وملَْء ما السموات وملَْء اَْألرضِملَْء ... - ٤١
فَعنالَ يو ،تعنا ممل يطعالَ مو ،تطَيا أَعمل انِعالَ م ماللَّه .دبع ا لَككُلُّنو ،دبالْع دالْج كنم دذَا الْج 

 

41. ...mil əs-səmə:və:ti va mil əl-ərdi, va mil ə mə: şi′tə min 
şey in bə′d. Əhləs-sənə:i val-məcdi, əhaqqu mə: qa:ləl-abdu, 
va kullunə: ləkə abdun. Alla:humə lə: mə:ni'a limə: ə'taytə va 
lə: mu'tiyə limə: mənə'tə va lə: yənfəu zəl-cəddi minkəl-cədd. 
41. Göylər dolusu, yer dolusu 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 verdiyinə mane olacaq, mane oldu-
ğunu da verəcək bir kəs yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə 
Sənin yanında hörməti fayda verməz. 
 

نأَبِى ع يدعس رِىدولُ كَانَ قَالَ الْخسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص فَعر هأْسر نكُوعِ ما « قَالَ الرنبر 
لَك دملَْء الْحم اتومضِ الساَألرلَْء وما وم ئْتش نٍء مىش دعلَ باِء أَهالثَّن دجالْمو قا أَحقَالَ م دبالْع 

 .» الْجد منك الْجد ذَا ينفَع والَ منعت لما معطى والَ أَعطَيت لما مانِع الَ اللَّهم عبد لَك وكُلُّنا
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisi 
� başını rukudan qaldırdıqda belə deyərdi: “Rabbənə ləkəl-
həmd... (yuxarıdakı dua)”.2 

                                                 
1 əl-Buxari, 757, 799. 
2 Muslim, 736, 1099. 
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20. Səcdədə edilən dua  
 

٤٢ - حبلَىساَْألع يبانَ ر 
 

42. Subhə:nə Rabbiyəl-Ə'lə! 
42. Ən Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir! (üç dəfə)1 
 

٤٣ - بِحا ونبر ماللَّه كانحبيسل راغْف ماللَّه كدم 
 

43. Subhə:nəkə Alla:hummə Rabbənə va bihamdik, 
Alla:hummə-ğfirli! 
43. Allahım! Sən pak və müqəddəssən. Ey Rəbbimiz! Sənə 
həmd olsun. Allahım, məni bağışla!2 
 

٤٤ - ر ،وسقُد ،وحبوحِسالرو كَةالَئالْم ب 
 

44. Subbu:h, quddu:s, Rabbul-mələ:ikəti var-ru:h 
44. Pakdır, müqəddəsdir, mələklərin və Ruhun Rəbbidir!3 
 

٤٥ - هعمس قشو ،هروصو ،لَقَهي خلَّذل هِيجو دجس ،تلَمأَس لَكو ،تنآم بِكو ،تدجس لَك ماللَّه 
كاربت ،هرصبو نيقالالْخ نساُهللا أَح 

 

45. Alla:hummə ləkə səcədtu va bikə ə:məntu va ləkə əsləm-
tu, səcədə vachiyəlilləzi: xaləqahu, va savvərahu, va şəqqa 
səm'ahu va bəsarahu, təbə:rakəlla:hu əhsənul-xa:liqin! 
45. Allahım! Sənə səcdə etdim, Sənə iman gətirdim, Sənə 
təslim oldum! Üzüm onu yaradana, ona surət verənə, onda 

                                                 
1 34-cü zikrə aid hədisdədir. 
2 35-ci zikrə aid hədisdədir. 
3 36-cı zikrə aid hədisdədir. 
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göz və qulaq açana səcdə etdi. Yaradanların ən gözəli olan 
Allah nə qədər xeyirxahdır! 
 

نع ىلنِ عبٍ أَبِى بطَال نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هإِذَا ...أَنو دجقَالَ س » ماللَّه لَك تدجس 
بِكو تنآم لَكو تلَمأَس دجهِى سجى ولَّذل لَقَهخ هروصو قشو هعمس هرصبو كاربت اللَّه نسأَح 

نيقالالْخ « 
 

Əli ibn Əbu Talhədən � rəvayət edilən uzun bir hədisdə 
deyilir: “...Allah Elçisi � səcdə etdikdə deyərdi: “Allahım! 
Sənə səcdə etdim, Sənə iman gətirdim, Sənə təslim oldum! 
Üzüm onu yaradana, ona surət verənə, onda göz və qulaq 
açana səcdə etdi. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər 
xeyirxahdır!”1 
 

٤٦ - وتربي الْجانَ ذحبسو ،لَكُوتالْمو ،ةظَمالْعاِء، ورِيبالْك 
 

46. Subhə:nə zil-cəbəru:ti, val-mələku:ti, val-kibriyə:i, val-
azaməti! 
46. Qüdrət, səltənət, böyüklük və əzəmət sahibi pak və 
müqəddəsdir!2 
 

٤٧ - ،جِلَّهو قَّهد ،بِي كُلَّهي ذَنل راغْف ماللَّه رآخو لَهأَووهرسو هتالَنِيعو ،ه 
 

47. Alla:hummə-ğfirli: zənbi: kulləhu, diqqəhu va cilləhu, va 
əvvələhu va ə:xirahu va alə:niyətəhu va sirrahu! 
47. Allahım, günahlarımın hamısını – kiçiyini və böyüyünü, 
birincisini və axırıncısını, aşkarını və gizlisini mənə bağışla! 

                                                 
1 Muslim, 1290, 1848; ət-Tirmizi, 3421, 3751. 
2 38-ci zikrə aid hədisdədir.  
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نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ كَانَ صى يف هودجس » ماللَّه رى اغْفبِى لذَن كُلَّه قَّهد 
جِلَّهو لَهأَوو هرآخو هتالَنِيعو هرسو «. 

 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � səcdələrində 
deyərdi: “Allahım, günahlarımın hamısını – kiçiyini və böyü-
yünü, birincisini və axırıncısını, aşkarını və gizlisini mənə 
bağışla!”1 
 

٤٨ - ،كطخس نم اكوذُ بِرِضي أَعإِن ماًء  اللَّهي ثَنصالَ أُح ،كنم وذُ بِكأَعو ،كتقُوبع نم كافَاتعبِمو
 ما أَثْنيت علَى نفِْسكعلَيك أَنت كَ

 

48. Alla:hummə inni: əu:zu birida:kə min səxatikə va 
bimu'a:fə:tikə min uqu:bətikə va əu:zu bikə minkə, lə: uhsi: 
sənə:ən aleykə əntə kəmə əsneytə alə: nəfsikə! 
48. Allahım! Sənin qəzəbindən razılığına, cəzandan əfvinə 
sığınıram. Səndən Sənə pənah aparıram. Mən Səni (layiqin-
cə) tərif edə bilmərəm. Sən Özün Özünü tərif etdiyin kimi-
sən! 
 

نةَ عشائع قَالَت تولَ فَقَدسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَةً صلَي ناشِ مرالْف هتسمفَالْت تقَعى فَودلَى يطْنِ عب 
هيمقَد وهى وف جِدسا الْممهو انتوبصنم وهقُولُ وي »موذُ اللَّهأَع اكبِرِض نم كطخس كافَاتعبِمو نم 

كتقُوبوذُ عأَعو بِك كنى الَ مصاًء أُحثَن كلَيع تا أَنكَم تيلَى أَثْنع فِْسكن«. 

 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Bir dəfə mən Allah 
Elçisini � gecə yatağında tapa bilmədim. Əlimlə onu axtar-
dıqda əlim onun ayaqlarına dəydi. O, səcdə vəziyyətində 
ayaqları (səcdə etdikdə dabanları) dik vəziyyətdə belə 

                                                 
1 Muslim, 745, 1112; Əbu Davud, 878. 
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deyirdi: “Allahım! Sənin qəzəbindən razılığına, cəzandan 
əfvinə sığınıram. Səndən Sənə pənah aparıram. Mən Səni 
(layiqincə) tərif edə bilmərəm. Sən Özün Özünü tərif etdiyin 
kimisən!”1 
 

21. İki səcdə arasında oturduqda edilən dua 
 

 غْفر لي، رب اغْفر ليرب ا - ٤۹
 

49. Rabbi-ğfirli:, Rabbi-ğfirli:! 
49. Rəbbim, məni bağışla! Rəbbim, məni bağışla! 
 

نفَةَ عذَيح هأَى أَنولَ رسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّى صصي نلِ ماللَّي ...ثُم فَعر هأْسر نم ودجكَانَ السو 
دقْعا ييمف نينِ بيتدجا السوحن نم هودجكَانَ سقُولُ وي »بر رى اغْفل بر رى اغْفل«. 

 

Uzun bir hədisdə Huzeyfə � rəvayət edilir ki, Allah Elçisi � 
gecə namaz qılarkən... başını səcdədən qaldırdı və iki səcdə 
arasında, səcdə etdiyi qədər oturaraq: “Rəbbim, məni 
bağışla! Rəbbim, məni bağışla! – (Rabiğfirli:, Rabiğfirli:)”- 
deyirdi...”.2 
 

 ي، وارزقْنِي، وارفَعنِياللَّهم اغْفر لي، وارحمنِي، واهدنِي، واجـبرنِي، وعافنِ - ٥٠
 

50. Alla:hummə-ğfirli:, varhəmni:, vahdini:, vacburni:, va 
a:fini:, varzuqni:, varfə'ni:! 

                                                 
1 Əbu Davud, 1429. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1280. 
2 Əbu Davud, 874. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1200. 
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50. Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et, məni doğru yola 
yönəlt, mənə lütf et, mənə salamatlıq ver, mənə ruzi yetir və 
məni ucalt! 
 

 وعافنِى وارحمنِى لى اغْفر اللَّهم « السجدتينِ بين يقُولُ كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى أَنَّ عباسٍ ابنِ عنِ
 ، وارزقْنِي ، واجبرنِي ، وارحمنِي ، لي اغْفر رب:  اللَّيلِ صالَة في السجدتينِ بين ....» وارزقْنِى واهدنِى
 .وارفَعنِي

 

İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � iki səcdə 
arasında belə deyərdi: “Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm 
et, mənə salamatlıq ver, məni doğru yola yönəlt və mənə ruzi 
yetir! - (Alla:hummə-ğfirli:, varhəmni:, va a:fini:, vahdini:, 
varzuqni:)”. 1  Digər rəvayətdə belə deyilir: “Allah Elçisi � 
gecə namazında iki səcdə arasında belə deyirdi: “Rəbbim 
məni bağışla, mənə rəhm et, mənə lütf et, mənə ruzi yetir və 
məni ucalt! – (Rabbi-ğfirli:, varhəmni:, vacburni:, varzuqni:, 
varfə'ni:)”.2 
 

22. Tilavət səcdəsində3 edilən dua 
 

٥١ –  هتقُوو هلوبِح هرصبو هعمس قشو ،لَقَهي خلَّذل هِيجو دجس 
 

51. Səcədə vachiyə lilləzi: xaləqahu, va şəqqa səm’ahu, va 
bəsarahu bihəulihi va quvvatihi! 

                                                 
1 Əbu Davud, 850. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 858. 
2 İbn Məcə, 898. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən İbn Məcə, 732.  
3 Quran oxunarkən səcdə olunması əmr edilmiş ayəni oxuduqdan sonra səcdə 
etmək. 
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51. Üzüm onu Yaradana, Öz qüdrət və gücü ilə onda göz və 
qulaq açana səcdə etdi. 
 

نةَ عشائع ، ولُ كَانَ:  قَالَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي يف ودجس آنلِ القُربِاللَّي  :دجهِي سجو 
 .وقُوته بِحوله وبصره سمعه وشق خلَقَه للَّذي

 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � gecə 
vaxtı Quranda (səcdə ayəsini) oxuyub səcdə etdikdə belə 
deyirdi: “Üzüm onu Yaradana, Öz qüdrət və gücü ilə onda 
göz və qulaq açana səcdə etdi”.1 
 

٥٢ – ماللَّه بي اكْتا لبِه كدنا عرأَج، عضي ونا عا، بِهرا وِزلْهعاجي ول كدنا، عرلْ ذُخقَبتي ونا مكَم 
لْتقَبت نم كدبع داود  

 

52. Alla:humməktubli: bihə: i’ndəkə əcran, vada’ anni: bihə: 
vizran, vac alhə: li: i’ndəkə zuxran, va təqabbəl minni: kəmə: 
təqabbəltə min abdikə Də:vud! 
52. Allahım! Bunun sayəsində mənə Öz yanında mükafat 
yaz, bunun səbəbilə məndən yükü götür (günahımı sil), 
bunu mənim üçün Öz yanında saxla və bunu bəndən Da-
vuddan qəbul etdiyin kimi məndən də qəbul et! 
 

نع ناسٍ اببقُولُ عاَء: يلٌ ججإِلَى ر بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا: فَقَالَ صولَ يسر ،ي اللَّهنِي إِنتأَيي رف هذه 
لَةا اللَّييمى فري ،مائي النلِّي كَأَنأُص دنع ،ةرجي شكَأَنو أْتةَ قَرورس ،ةدجالس تدجفَس تأَيةَ فَررجالش 
 بِها عني وضع أَجرا، عندك بِها لي اكْتب اللَّهم: تقُولُ وهي، أَسمعها وكَأَني بسجودي، سجدت كَأَنها
 اللَّه رسولُ فَقَرأَ:عباسٍ ابن قَالَ داود، عبدك من تقَبلْت كَما مني وتقَبلْ ذُخرا، عندك لي واجعلْها وِزرا،

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةَ صدجالس ،هتعمقُولُ فَسي يف هودجا سكَم هربلُ أَخجالر نلِ عقَو ةرجالش. 

                                                 
1 Əbu Davud, 1414, 1416. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1035. 
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Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Bir kişi Peyğəm-
bərin � yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, bu gecə yu-
xumda bir ağacın yanında namaz qıldığımı gördüm. Səcdə 
surəsini oxuyurdum, səcdə etdikdə ağacın da səcdə etdiyini 
gördüm. Ağacın səcdə edərək belə dediyini eşitdim: 
“Allahım! Bunun sayəsində mənə Öz yanında mükafat yaz, 
bunun səbəbilə məndən yükü götür (günahımı sil), bunu 
mənim üçün Öz yanında saxla və bunu bəndən Davuddan 
qəbul etdiyin kimi məndən də qəbul et!” İbn Abbas � 
deyir: “Mən Allah Elçisinin � səcdə etdiyini və səcdəsində 
ağacın dediyi kimi dediyini eşitdim”.1 
 

٥٣ - ماللَّه ري اغْفا، لبِه مطَّ اللَّهي حنا عا، بِهرثْ وِزدأَحي وا لا، بِهكْرا شلْهقَبتي ونا مكَم لْتقَبت نم 
كدبع داود 

 

53. Alla:hummə-ğfirli: bihə: Alla:hummə hutta anni: bihə: 
vizran, va əhdis li: bihə: şukran, va təqabbəlhə: minni: kəmə: 
təqabbəltə min abdikə Də:vud! 
53.  Allahım, bunun sayəsində məni bağışla! Allahım, bunun 
səbəbilə məndən yükü götür (günahımı sil), bununla məni 
şükür edənlərdən et və onu qulun Davuddan qəbul etdiyin 
kimi məndən də qəbul et! 
 

نأبِ ععيد الْي سخالَقَ يرِد :تأَيا ريمى فري مائي النكَأَن تحت ،ةرجكَأَنَّ شةَ ورجأُ الشقْرا ص، تفَلَم 
تلَى أَتع ةدجالس ،تدجس ي فَقَالَتا فهودجس :ماللَّه ري اغْفا، لبِه مطَّ اللَّهي حنا عا، بِهرثْ وِزدأَحو 
لَيه صلَّى اُهللا ع اِهللا رسولِ علَى فَغدوت سجدته، داود عبدك من تقَبلْت كَما مني وتقَبلْها شكْرا، بِها لي

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 11099; ət-Tirmizi, 589, 3424, 3752. Hədis həsən li-
ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1441. 
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لَّمسو هتربفَقَالَ فَأَخ :تدجس تا أَنا ي؟ أَبيدعس قَالَ الَ،: قُلْت :تفَأَن قأَح ودجبِالس نم ،ةرجالش أَ ثُمقَر 
 في الشجرةُ قَالَت ما سجوده في وقَالَ السجدة علَى أَتى ثُم ص سورةَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ

 سجودها
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Yuxuda 
özümü Sad surəsini oxuyan bir ağacın altında gördüm. Ağac 
səcdə ayəsinə gəlib çatanda səcdə edərək belə dua etdi: 
“Allahım, bunun sayəsində məni bağışla! Allahım, bunun 
səbəbilə məndən yükü götür (günahımı sil), bununla məni 
şükür edənlərdən et və onu qulun Davuddan qəbul etdiyin 
kimi məndən də qəbul et!” Səhər tezdən Allah Elçisinin � 
yanına gəlib yuxunu ona danışdım. O buyurdu: “Səcdə 
etdinmi, ey Əbu Səid?” Dedim: “Xeyr”. O buyurdu: “Axı sən 
səcdə etməyə ağacdan daha layiqsən”. Sonra Allah Elçisi � 
Sad surəsini oxudu, səcdə ayəsinə çatdıqda səcdə etdi və 
ağacın söylədiyini söylədi”.1 
 

23. Təşəhhüd  
 

٥٤  -  ،اتلَوالصِهللا، و اتيحالت الَمالس ،هكَاتربةُ اِهللا ومحرو بِيا النـُّه والطَّـيـبات، السالَم علَيك أَي
أَنَّ م دهأَش إِالَّ اُهللا و أَنْ الَ إِلَه دهأَش .نيحالاِهللا الص ادبلَى ععا ونلَيعولُهسرو هدبا عدمح 

 

54. ət-Təhiyyə:tu lillə:hi, vas-saləva:tu, vat-tayyibə:tu, əs-
sələ:mu aleykə əyyu:hən-nəbiyyu va rahmətulla:hi va bəra-
kə:tuhu, əs-sələ:mu aleynə: va alə: ibə:dillə:his-sa:lihi:n! 
Əşhədu ən lə: ilə:hə illəllah va əşhədu ənnə Muhəmmədən 
abduhu va rasu:luhu! 

                                                 
1 Əbu Yalə, 1069. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih Tərğib vat-Tərhib, 1442. 



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

55 

 

54. Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Ey 
Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! 
Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahid-
lik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur 
və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir! 
 

 السالَم وميكَائيلَ، جِبرِيلَ علَى السالَم قُلْنا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى خلْف صلَّينا إِذَا كُنا اللَّه عبد قَالَ
 صلَّى فَإِذَا السالَم، هو اللَّه إِنَّ « فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ إِلَينا فَالْتفَت. وفُالَن فُالَن علَى

كُمدقُلِ أَحفَلْي اتيحالت ،لَّهل اتلَوالصو ،اتبالطَّيو الَمالس كلَيا عهأَي بِىةُ النمحرو اللَّه ،هكَاتربو الَمالس 
 أَشهد واَألرضِ، السماِء فى صالحٍ للَّه عبد كُلَّ أَصابت قُلْتموها إِذَا فَإِنكُم. الصالحني اللَّه عباد وعلَى علَينا

 » ورسولُه عبده محمدا أَنَّ وأَشهد ، اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ
 

Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, biz Peyğəmbərin � 

arxasında namaz qılarkən: “Allaha salam olsun, Cəbrailə və 
Mikailə salam olsun, filankəsə və filankəsə salam olsun”– 
deyərdik. Bir dəfə Peyğəmbər � bizə tərəf dönüb buyurdu: 
“Əslində, Salam Allahın Özüdür. Qoy sizlərdən biri namaz 
qılanda belə desin: “Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha 
məxsusdur. Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və 
bərəkəti olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam ol-
sun!” Əgər siz bu sözləri desəniz, bunlar Allahın göylərdə və 
yerdə olan hər bir əməlisaleh quluna yetişər. (Sonra desin:) 
“Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur və 
şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir”.1 
 

 علَينا السالَم وبركَاته، اِهللا ورحمةُالنبِي  علَى السالَم السالَم والطَّيبات، والصلَوات ، للَّه تالتحيا - ٥٥
 ورسولُه عبده محمدا أَنَّ وأَشهد اللَّه، إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد الصالحني، اِهللا عباد وعلَى

                                                 
1 əl-Buxari, 788, 831. 
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55. ət-Təhiyyə:tu lillə:hi, vas-saləva:tu, vat-tayyibə:tu, əs-
sələ:mu alən-nəbiyyi va rahmətulla:hi va bərakə:tuhu, əs-
sələ:mu aleynə: va alə: ibə:dillə:his-sa:lihi:n! Əşhədu ən lə: 
ilə:hə illəllah va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va 
rasu:luhu! 
55. Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. Peyğəm-
bərə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun! Bizə və 
Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən şahidlik 
edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və 
şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir! 
 

ناب ودعسقُولُ ، منِي:  يلَّمولُ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دهشكَفِّي - الت نيب ها - كَفَّينِي كَملِّمعي 
 اِهللا ورحمةُ النبِي أَيها علَيك السالَم والطَّيبات، والصلَوات للَّه، التحيات:  قَالَ الْقُرآن، من السورةَ

،هكَاتربو الَما السنلَيلَى ععو ادباِهللا ع ،نيحالالص دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه ،اللَّه دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ولُهسرو 
وهو نيا، بنيانرا ظَهفَلَم ا قُبِضقُلْن :الَملَى السع بِيالن 

 

Rəvayət edilir ki, İbn Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � 
mənə Qurandan surə öyrətdiyi kimi təşəhhüdü də elə 
öyrətmişdi: “Salamlar, dualar və gözəl şeylər Allaha aiddir. 
Ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti 
olsun! Bizə və Allahın əməlisaleh qullarına salam olsun! Mən 
şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yox-
dur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisi-
dir!” Aramızda olduğu dövrdə belə idi. Dünyasını dəyişən-
dən sonra isə biz belə dedik: “Peyğəmbərə salam olsun... 
(alən-nəbiyyi...)”.1 
 

                                                 
1 Əhməd, 3935. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 321. 
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24. Təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə � oxunan salavat  
 

٥٦  - ح كإِن ،يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع تلَّيا صكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى ملِّ عص ماللَّه يدم
اهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكب ماللَّه .جِيدم ديمح كإِن ،يم

دجِيم 
 

56. Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va alə: ə:li Muhəm-
məd, kəmə: salleytə alə: İbra:hi:mə va alə: ə:li İbra:hi:m, 
innəkə həmi:dun məci:d! Alla:hummə bə:rik alə: Muhəm-
mədin va alə: ə:li Muhəmməd, kəmə: bə:raktə alə: İbra:hi:mə 
va alə: ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! 
56. Allahım! İbrahimə və İbrahimin ailəsinə xeyir-dua verdi-
yin 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! 
 

 نبِعنِ كَعةَ برجيلَ عا: قولَ يسر ا اللَّهالَ أَمالسم كلَيع فَقَد اهفْنرع فالَ فَكَيةُالص كلَيقُولُوا قَالَ ع ماللَّه 
 محمد علَى بارِك اللَّهم مجِيد حميد إِنك إِبراهيم آلِ علَى صلَّيت كَما محمد آلِ وعلَى محمد علَى صلِّ

 .مجِيد حميد إِنك إِبراهيم آلِ علَى باركْت كَما محمد آلِ وعلَى

 

Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra � demişdir: “Bir dəfə Pey-
ğəmbərdən � soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, biz sənə salamı 
necə verməyi bilirik. Bəs xeyir-duanı sənə necə edək?” 
Peyğəmbər � buyurdu: “Deyin: “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 İbrahi-
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min ailəsinə bərəkət verdiyin kimi, Muhəmmədə və 
Muhəmmədin ailəsinə də bərəkət ver! Şübhəsiz ki, Sən 
tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən!”1 
 

محمد اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى أَزواجِه وذُريته، كَما صلَّيت علَى آلِ إِبراهيم. وبارِك علَى  -  ٥٧
 براهيم. إِنك حميد مجِيدوعلَى أَزواجِه وذُريته كَما باركْت علَى آلِ إِ

 

57. Alla:hummə salli alə: Muhəmmədin va alə: əzvə:cihi va 
zurriyyətihi, kəmə: salleytə alə: ə:li İbra:hi:m! Va bə:rik alə: 
Muhəmmədin va alə: əzvə:cihi va zurriyyətihi, kəmə: bə:rak-
tə alə: ə:li İbra:hi:m, innəkə həmi:dun məci:d! 
57. 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 tərifə-
layiqsən, şan-şöhrətlisən! 
 

قُولُوا اللَّهم صلِّ علَى « أَخبرنِى أَبو حميد الساعدى أَنهم قَالُوا يا رسولَ اللَّه كَيف نصلِّى علَيك قَالَ 
 دمحمبو يماهرلَى آلِ إِبع تلَّيا صكَم هتيذُرو اجِهولَى أَزعو هتيذُرو اجِهولَى أَزعو دمحلَى مع ا ارِككَم

 جِيدم يدمح كإِن يماهرلَى آلِ إِبع كْتارب.«  

 

Əbu Humeyd əs-Səidi � rəvayət edir ki, Peyğəmbərə � belə 
dedilər: “Ey Allahın Elçisi, sənə salavatı necə deyək?” 
Peyğəmbər � buyurdu: “Deyin: “Allahım! İbrahimin ailəsinə 
xeyir-dua verdiyin kimi, Muhəmmədə, onun zövcələrinə və 
nəslinə də xeyir-dua ver! İbrahimin ailəsinə bərəkət verdiyin 

                                                 
1 əl-Buxari,  3119, 3370, 4797. 
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kimi, Muhəmmədə, onun zövcələrinə və nəslinə də bərəkət 
ver! Şübhəsiz ki, Sən tərifəlayiqsən, şan-şöhrətlisən!”1 
 

25. Axırıncı təşəhhüddən sonra, salamdan qabaq edilən 
dua 

 

٥٨ -  نم وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه ةنتف رش نمو اتمالْما ويحالْم ةنتف نمرِ وذَابِ الْقَبع نمو منهذَابِ جع
 الْمِسيحِ الدجالِ

 

58. Alla:hummə, inni: əu:zu bikə min azə:bi Cəhənnəm, va 
min azə:bil-qabri, va min fitnətil-məhyə: val-məmə:ti, va min 
şərri fitnətil-məsi:hid-dəccə:l! 
58. Allahım! Cəhənnəm əzabından, qəbir əzabından, həyatın 
və ölümün fitnəsindən, Məsih Dəccalın fitnəsinin şərindən 
Sənə sığınıram! 
 

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ «  صعٍ يبأَر نم ذْ بِاللَّهعتسفَلْي كُمدأَح دهشإِذَا ت
 وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه نمو منهذَابِ جع نِسيحِ مالْم ةنتف رش نمو اتمالْما ويحالْم ةنتف نمرِ وذَابِ الْقَبع

  ».الدجالِ

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Biriniz təşəhhüd dedikdə, dörd şeydən 
Allaha sığınaraq desin: “Allahım! Cəhənnəm əzabından, 
qəbir əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən, Məsih 
Dəccalın fitnəsinin şərindən Sənə sığınıram!”2 
 

٥۹ - م وذُ بِكأَعالِ، وجِسيحِ الدالْم ةنتف نم وذُ بِكأَعرِ، وذَابِ الْقَبع نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه ةنتف ن

                                                 
1 Muslim, 615, 938; əl-Buxari, 3118, 3369. 
2 Muslim, ١٣٥٢ ,٩٢٤. 
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م وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه .اتمالْما ويحمِالْمرغالْمأْثَمِ والْم ن 
 

59. Alla:hummə, inni: əu:zu bikə min azə:bil-qabri, va əu:zu 
bikə min fitnətil-məsi:hid-dəccə:l, va əu:zu bikə min fitnətil-
məhyə: val-məmə:ti! Alla:hummə, inni əu:zu bikə minəl-
mə'səmi val-məğrami! 
59. Allahım, Qəbir əzabından Sənə sığınıram! Məsih Dəccalın 
fitnəsindən Sənə sığınıram! Həyatın və ölümün fitnəsindən 
Sənə sığınıram! Allahım, günahdan və cərimədən (borcdan) 
Sənə sığınıram! 
 

 بِىالن جوةَ زشائأَنَّ علَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىأَنَّ الن هتربأَخلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى  صو فعدكَانَ ي الَةالص
»نم وذُ بِكأَعالِ وجِسيحِ الدالْم ةنتف نم وذُ بِكأَعرِ وذَابِ الْقَبع نم وذُ بِكى أَعإِن ما  اللَّهيحالْم ةنتف

الَت فَقَالَ لَه قَائلٌ ما أَكْثَر ما تستعيذُ من الْمغرمِ يا قَ». والْممات اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك من الْمأْثَمِ والْمغرمِ 
  ».إِنَّ الرجلَ إِذَا غَرِم حدثَ فَكَذَب ووعد فَأَخلَف«رسولَ اللَّه. فَقَالَ 

 

Peyğəmbərin � zövcəsi Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər 
� namazda belə dua edərdi: “Allahım, qəbir əzabından Sənə 
sığınıram! Məsih Dəccalın fitnəsindən Sənə sığınıram! Həya-
tın və ölümün fitnəsindən Sənə sığınıram! Allahım, günah-
dan və borcdan Sənə sığınıram!” Bir kişi ondan soruşdu: 
“Borca görə nə çox Allaha sığınırsan, ey Allahın Elçisi?” O da 
dedi: “Kişi borca düşdükdə yalan danışar, vəd verdikdə isə 
ona xilaf çıxar”.1 
 

٦٠ -  نةً مرفغي مل رفَاغْف ،تإِالَّ أَن وبالذُّن رفغالَ يا، وريا كَثفِْسي ظُلْمن تي ظَلَمإِن ماللَّه كدنع
كنِي، إِنمحارو يمحالر فُورالْغ تأَن 

                                                 
1 Muslim, 925, ١٣٥٣. 
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60. Alla:hummə, inni: zaləmtu nəfsi: zulmən kəsi:ran, va lə: 
yəğfiruz-zunu:bə illə: ənt, fəğfirli: məğfiratən min i'ndikə 
varhəmni:, innəkə əntəl-ğafu:rur-rahi:m! 
60. Allahım! Mən özümə çoxlu zülm etdim və günahları 
yalnız Sən bağışlayırsan. Özün günahımdan keçməklə məni 
bağışla və mənə rəhm et! Həqiqətən, Sən  Bağışlayansan, 
Rəhmlisən! 
 

 ولِ اللَّهسرقَالَ ل هيقِ أَندكْرٍ الصأَبِى ب نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص عنِى دلِّمى . قَالَ عالَتى صف و بِهعقُلِ «اًء أَد
ع نةً مرفغى مل رفَاغْف ، تإِالَّ أَن وبالذُّن رفغالَ يا وريا كَثفِْسى ظُلْمن تى ظَلَمإِن منِى اللَّهمحارو ، كدن

 يمحالر فُورالْغ تأَن كإِن« 

 

Əbu Bəkr əs-Siddiq � rəvayət edir ki, bir dəfə mən Allah 
Elçisinə � dedim: “Mənə namazımda edəcəyim bir dua 
öyrət”. O ded: “De: “Allahım! Mən özümə çoxlu zülm etdim 
və günahları yalnız Sən bağışlayırsan. Özün günahımdan 
keçməklə məni bağışla və mənə rəhm et! Həqiqətən, Sən  
Bağışlayansan, Rəhmlisən!”1 
 

٦١ - أَع تا أَنمو ،فْترا أَسمو ،تلَنا أَعمو ،تررا أَسمو ،ترا أَخمو ،تما قَدي مل راغْف ماللَّه بِه لَم
خؤالْم تأَنو ، مقَدالْم تي. أَننمتإِالَّ أَن الَ إِلَه ،ر 

 

61. Alla:hummə-ğfirli: mə: qaddəmtu, va mə: əxxartu, va mə: 
əsrartu, va mə: ə'ləntu, va mə: əsraftu, va mə: əntə ə'ləmu 
bihi minni:, əntəl-muqaddimu, va əntəl-muəxxiru, lə: illə:hə 
illə: ənt! 
61. Allahım! Əvvəl etdiyim və sonra edəcəyim, gizlin saxla-
dığım və üzə çıxardığım, xəta etdiyim və məndən daha yaxşı 
                                                 
1 əl-Buxari, 790, 834, 5851, 6326, 6839. 
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bildiyin pis əməllərimi bağışla! Əvvələ çəkən də Sənsən, 
təxirə salan da Sənsən. Səndən başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur! 
 

 ولِ اللَّهسر نبٍ عنِ أَبِى طَالب ىلع نع هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسقَالَ  و الَةإِلَى الص كَانَ إِذَا قَام هكُونُ  ...أَني ثُم
أَخرت وما أَسررت وما أَعلَنت وما اللَّهم اغْفر لى ما قَدمت وما «من آخرِ ما يقُولُ بين التشهد والتسليمِ 

أَع تا أَنمو فْترأَستإِالَّ أَن الَ إِلَه رخؤالْم تأَنو مقَدالْم تى أَننم بِه لَم.«  

 

Əli ibn Əbu Talib � uzun bir hədisdə Allah Elçisinin � 
namazda necə dua etdiyi haqda belə demişdir: “...Axırda 
təşəhhüdlə salamın arasında belə deyərdi: “Allahım! Əvvəl 
etdiyim və sonra edəcəyim, gizlin saxladığım və üzə çıxar-
dığım, xəta etdiyim və məndən daha yaxşı bildiyin (pis) 
əməllərimi bağışla! Əvvələ çəkən də Sənsən, təxirə salan da 
Sənsən. Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur”.1 
 

 علَى ذكْرِك، وشكْرِك، وحسنِ عبادتكاللَّهم أَعني  - ٦٢
 

62. Alla:hummə, əinni: alə: zikrikə, va şukrikə, va husni 
ibə:dətik! 
62. Allahım! Səni zikr etmək, Sənə şükür etmək və Sənə gözəl 
tərzdə ibadət etmək üçün mənə yardım et! 
 

 ولَ اللَّهسلٍ أَنَّ ربنِ جب اذعم نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ  صو هدذَ بِيى «أَخإِن اللَّهو كبى ُألحإِن اللَّهاذُ وعا مي
كبفَقَالَ ». ُألح» الَةرِ كُلِّ صبى دف نعداذُ الَ تعا مي يكأُوص كْرِكشو كْرِكلَى ذى عنأَع مقُولُ اللَّهت

كتادبنِ عسحو .«  
 

                                                 
1 Muslim, ١٨٤٨ ,١٢٩٠. 
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Muaz ibn Cəbəl � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � onun əlin-
dən tutub dedi: “Ey Muaz! Allaha and olsun, mən səni sevi-
rəm! Allaha and olsun, mən səni sevirəm! Sənə vəsiyyət 
edəcəyəm, ey Muaz! Onları hər namazdan sonra deməyi tərk 
etmə: “Allahım! Səni zikr etmək, Sənə şükür etmək və Sənə 
gözəl tərzdə ibadət etmək üçün mənə yardım et!”1 
 

رِ، أُرد إِىلَ أَرذَلِ الْعم اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْبخلِ، وأَعوذُ بِك من الْجبنِ، وأَعوذُ بِك من أَنْ - ٦٣
 لدنيا وعذَابِ الْقَبرِوأَعوذُ بِك من فتنة ا

 

63. Alla:hummə, inni: əu:zu bikə minəl-buxli, va əu:zu bikə 
minəl-cubni, va əu:zu bikə min ən uraddə ilə: ərzəlil-umuri, 
va əu:zu bikə min fitnətid-dunyə: va azə:bil-qabri! 
63. Allahım, xəsislikdən Sənə sığınıram! Qorxaqlıqdan Sənə 
sığınıram! Qocalığın ən düşkün çağına çatmaqdan Sənə 
sığınıram! Dünyanın fitnəsindən və qəbir əzabından Sənə 
sığınıram! 
 

نع دعنِ سقَّاصٍ أَبِي بأَنَّ  وبِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكَانَ ص رأْمالَ يؤِءبِه :اتمالكَل مي اللَّهوذُ إِنأَع بِك نم 
 من بِك وأَعوذُ الدنيا فتنة من بِك وأَعوذُ الْعمرِ أَرذَلِ إِلَى أُرد أَنْ بِك وأَعوذُ الْجبنِ من بِك وأَعوذُ الْبخلِ
  .الْقَبرِ عذَابِ

 

Səd ibn Əbu Vəqqas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � bu 
kəlmələri deməyi əmr edərdi: “Allahım, xəsislikdən Sənə 
sığınıram! Qorxaqlıqdan Sənə sığınıram! Qocalığın ən düş-

                                                 
1 Əbu Davud, 1524; ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra”  9937. Hədis səhihdir. Bax; Səhih 
əl-Cami, 7969. 
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kün çağına çatmaqdan Sənə sığınıram! Dünyanın fitnəsindən 
Sənə sığınıram! Qəbir əzabından Sənə sığınıram!”1 
 

 وأَعوذُ بِك من النارِ اللَّهم إِني أَسأَلُك الْجنةَ - ٦٤
 

64. Alla:hummə, inni: əs əlukəl-cənnətə va əu:zu bikə minən-
nə:r! 
64. Allahım, Səndən Cənnəti diləyirəm və Cəhənnəmdən 
Sənə sığınıram! 
 

نحٍ أَبِى عالص نضِ ععابِ بحأَص بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ قَالَ ص بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علٍ صجرل » 
فقُولُ كَيى تف الَةقَالَ. » الص دهشأَقُولُ أَتو مى اللَّهإِن أَلُكةَ أَسنوذُ الْجأَعو بِك نارِ ما النى أَمالَ إِن 
ِسنأُح كتندنالَ دةَ وندند اذعفَقَالَ. م بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا « صلَهونُ حدندن «. 

 

Əbu Salih Peyğəmbərin � bəzi səhabələrindən belə rəvayət 
etmişdir: “Peyğəmbər � bir kişidən: “Namazda nə deyir-
sən?”- deyə soruşdu. O belə cavab verdi: “Şəhadət edib son-
ra: “Allahım, Səndən Cənnəti diləyirəm və Cəhənnəmdən 
Sənə sığınıram!”- deyirəm. Amma sənin və Muazın donqul-
tusunu bacarmıram”. Peyğəmbər � ona: “Biz də sənin dedik-
lərinin ətrafında donquldanırıq!”- deyə buyurdu”.2  
 

ا علمت اللَّهم بِعلْمك الْغيب وقُدرتك علَى الْخلْقِ أَحيِنِي ما علمت الْحياةَ خيرا لي، وتوفَّنِي إِذَ - ٦٥
لْحق في الرضا والْغضبِ، الْوفَاةَ خيرا لي، اللَّهم إِني أَسأَلُك خشيتك في الْغيبِ والشهادة، وأَسأَلُك كَلمةَ ا

 دالْقَص أَلُكأَسيوى الْفَقْرِ فنالْغو دعا بضالر أَلُكأَسو ،عقَطننٍ الَ تيةَ عقُر أَلُكأَسو ،فَدنا الَ ييمعن أَلُكأَسو ،

                                                 
1 əl-Buxari, 5888, 6365. 
2 Əbu Davud, 792. Hədis səhihdir. Səhih əl-Cami, 3163. 
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سأَلُك لَذَّةَ النظَرِ إِلَى وجهِك والشوق إِلَى لقَائك في غَيرِ الْقَضاِء، وأَسأَلُك برد الْعيشِ بعد الْموت، وأَ
 جعلْنا هداةً مهتدينضراَء مضرة والَ فتنة مضلَّة، اللَّهم زينا بِزِينة اِْإليمان وا

 

65. Alla:hummə, bi ilmikəl-ğaybə, va qudratikə aləl-xalqi, 
əhyini: mə: alimtəl-həyə:tə xayran li:, va təvaffəni: izə: 
alimtəl-vafə:tə xayran li:, va əs əlukə xaşyətəkə fil-ğaybi vaş-
şəhə:də, va əs əlukə kəlimətəl-həqqi fir-rida: val-ğadab, va əs 
əlukəl-qasdə fil-fəqri val-ğinə:, va əs əlukə nəi:mən lə: 
yənfədu, va əs əlukə qurratə aynin lə: tənqatiu, va əs əlukər-
rida: bə'dəl-qada:i, va əs əlukə bərdəl-ayşi bə'dəl-məut, va əs 
əlukə ləzzətən-nəzari ilə: vachikə, vaş-şəvqa ilə: liqa:ikə fi: 
ğayri darra:ə mudirra, va lə: fitnətin mudillə! Alla:hummə, 
zeyyinnə: bi-zi:nətil-i:mə:n, vac alnə: hudə:tən muhtədi:n! 
65. Allahım! Qeybi bilməyinlə və yaratma qüdrətinlə yaşa-
mağın mənim üçün xeyirli olduğunu bildiyin qədər məyi 
yaşat, ölümün mənim üçün daha xeyirli olduğunu bildikdə 
isə məni öldür! Allahım, gizlində də, aşkarda da Səndən layi-
qincə 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 ölüm-
dən sonra olan gözəl həyatı diləyirəm! Sənin Üzünə bax-
mağın 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! 
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 بعض لَه فَقَالَ ، فيها فَأَوجز ، صالَةً ياسرٍ بن عمار بِنا صلَّى:  قَالَ ، أَبِيه عن ، السائبِ بن عطَاُء حدثَنا
 من سمعتهن بِدعوات فيها دعوت فَقَد ، ذَلك علَى أَما:  فَقَالَ ، الصالَةَ أَوجزت أَو خفَّفْت لَقَد:  الْقَومِ

 عنِ فَسأَلَه ، نفِْسه عن كَنى أَنه غَير أُبي هو الْقَومِ من رجلٌ تبِعه قَام فَلَما ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ
 الْحياةَ علمت ما أَحيِنِي ، الْخلْقِ علَى وقُدرتك ، الْغيب بِعلْمك اللَّهم:  الْقَوم بِه فَأَخبر جاَء ثُم ، الدعاِء
 كَلمةَ وأَسأَلُك ، والشهادة الْغيبِ في خشيتك وأَسأَلُك ، لي خيرا الْوفَاةَ علمت إِذَا وتوفَّنِي ، لي خيرا
قي الْحا فضبِ الرضالْغو ، أَلُكأَسو دي الْقَصى الْفَقْرِ فنالْغو ، أَلُكأَسا ويمعالَ ن فَدني ، أَلُكأَسةَ ونٍ قُريع 

 إِلَى النظَرِ لَذَّةَ وأَسأَلُك ، الْموت بعد الْعيشِ برد وأَسأَلُك ، الْقَضاِء بعد الرضاَء وأَسأَلُك ، تنقَطع الَ
هِكجو ، قوالشإِلَى و كقَائي لرِ فاَء غَيرض ةرضالَ ، مو ةنتف لَّةضم ، ما اللَّهنيز ةبِزِين انا ، اِإلميلْنعاجو 

 .مهتدين هداةً
 

Əta ibn əs-Saib � atasının belə dediyini rəvayət edir: 
“Ammar ibn Yasir bizə namaz qıldırdı və bu namazı qısa 
etdi. Camaatdan olan bəzi insanlar ona dedilər: “Sən namazı 
yüngül və qısa etdin!” O da dedi: “O ki qaldı mənə, mən 
namazda Allah Elçisindən � eşitdiyim bir duanı dedim”. 
Qalxıb getdikdə, cammatdan bir kişi onun ardı ilə getdi. 
Onun adı Ubey idi. O, Ammardan bu dua haqda soruşdu. 
Sonra gəlib camaata bu duanı xəbər verdi: “Allahım! Qeybi 
bilməyinlə və yaratma qüdrətinlə yaşamağın mənim üçün 
xeyirli olduğunu bildiyin qədər məyi yaşat, ölümün mənim 
üçün daha xeyirli olduğunu bildikdə isə məni öldür! 
Allahım, gizlində də, aşkarda da Səndən layiqincə qorxmağı 
diləyirəm! Səndən, razılıq və qəzəb anında haqq söz söylə-
məyimi diləyirəm! Kasıblıqda da, zənginlikdə də Səndən 
mötədillik diləyirəm! Səndən tükənməz nemət və ardı kəsil-
məyən bir göz aydınlığı (sevinc) diləyirəm! Səndən, başıma 
gələn qəzadan sonra ondan razı qalmağımı və ölümdən 
sonra olan gözəl həyatı diləyirəm! Sənin Üzünə baxmağın 
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ləzzətini, zərər verən xəstəliyə və azğınlığa aparan fitnəyə 
uğramadıqca Səninlə qarşılaşmaq həsrətini Səndən di-
ləyirəm! Allahım, bizi imanın gözəlliyi ilə gözəlləşdir və bizi 
doğru yolda olan başçılardan et!”1 
 

ن لَه كُفُوا أَحد، اللَّهم إِني أَسأَلُك يا اُهللا بِأَنك الْواحد اَْألحد الصمد الَّذي لَم يلد ولَم يولَد ولَم يكُ -  ٦٦
كوبِي، إِني ذُنل رفغأَنْ ت يمحالر فُورالْغ تأَن 

 

66. Alla:hummə, inni: əs əlukə yə: Alla:hu biənnəkəl-va:hi-
dul-əhədus-saməd əlləzi: ləm yəlid va ləm yu:ləd va ləm yə-
kun ləhu kufuvən əhəd, ən təğfirali: zunu:bi:, innəkə əntəl-
ğafu:rur-rahi:m! 
66. Allahım, Sənə yalvarıram, ey Allah! Sən Vahid, Tək, 
Möhtac olmayan, doğmayan, doğulmayan, bənzəri olmayan-
san! Günahlarımı bağışla, şübhəsiz ki, Sən Bağışlayansan, 
Rəhmlisən! 
 

 صالَته قَضى قَد رجلٌ إِذَا الْمسجِد دخلَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ حدثَه اَألدرعِ بن محجن أَنَّ
وهو دهشتفَقَالَ ي مى اللَّهإِن أَلُكا أَسي اللَّه كبِأَن داحالْو داَألح دمى الصالَّذ لَم دلي لَمو ولَدي لَمو كُني لَه 
 لَه غُفر قَد « صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَقَالَ. الرحيم الْغفُور أَنت إِنك ذُنوبِى لى تغفر أَنْ أَحد كُفُوا

 .ثَالَثًا. »
 

Mihcən ibn əl-Ədrai � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � məscidə 
girdikdə, bir kişi namazını bitirərkən təşəhhüddə belə dua 
etdi: “Allahım, Sənə yalvarıram, ey Allah! Sən Vahid, Tək, 
Möhtac olmayan, doğmayan, doğulmayan, bənzəri olma-

                                                 
1  ən-Nəsəi “Sunən” 1288, 1305, 1313; İbn Hibban, 1971. Hədis səhihdir. Bax: 
Mişkətul-Məsabih, 2497.  
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yansan! Günahlarımı bağışla, şübhəsiz ki, Sən Bağışlayansan, 
Rəhmlisən!” Allah Elçisi � üç dəfə dedi: “Artıq o bağışlan-
dı!”1 
 

 ٦٧ - مى اللَّهإِن أَلُكبِأَنَّ أَس لَك دمالَ الْح إِالَّ إِلَه تانُ أَننالْم يعدب اتومضِ الساَألرا والَلِ ذَا يالْج 
 أَسأَلُك إِنى قَيوم يا حى يا واِإلكْرامِ

 

67. Alla:hummə, inni: əs əlukə biənnə ləkəl-həmdə, lə: ilə:hə 
illə: əntəl-Mənnə:nu, bədi:us-səmə:və:ti val-ərdi, yə: Zəl-
Cələ:li vəl-İkra:m, yə: Həyyu, yə: Qayyu:m, inni: əsəlukə! 
67. Allahım, Sənə yalvarıram, həmd Sənə məxsusdur, 
Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, Sən lütf edən, 
yeri-göyü icad edənsən! Ey Ucalıq və Kəramət Sahibi, ey 
əbədi Yaşayan, ey Qəyyum olan, Sənə yalvarıram! 
 

نسِ عنِ أَنب كالقَالَ م تكُن عولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صسالنِى -  جعلٌ -  يجرو ملِّى قَائصي 
 بديع الْمنانُ أَنت إِالَّ إِلَه الَ الْحمد لَك بِأَنَّ أَسأَلُك إِنى اللَّهم دعائه فى فَقَالَ دعا وتشهد وسجد ركَع فَلَما

اتومضِ الساَألرا والَلِ ذَا يامِ الْجاِإلكْرا وي ىا حي ومى قَيإِن أَلُكفَقَالَ. أَس بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 
ابِهحونَ « َألصردا تا بِمعقَالُوا. » د اللَّه ولُهسرو لَمى « قَالَ. أَعالَّذفِْسى ون هدبِي ا لَقَدعد اللَّه همبِاس 

 .» أَعطَى بِه سئلَ وإِذَا أَجاب بِه دعى إِذَا الَّذى الْعظيمِ
 

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � 
ilə birlikdə oturmuşduq. Bir kişi namaz qılarkən ruku, səcdə 
və təşəhhüddə belə dua etdi: “Allahım, Sənə yalvarıram, 
həmd Sənə məxsusdur, Səndən başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur, Sən lütf edən, yeri göyü icad edənsən! Ey Ucalıq və 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 1309. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ən-Nəsəi, 
1301. 
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Kəramət Sahibi, ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum olan, Sənə 
yalvarıram!” Peyğəmbər � səhabələrinə buyurdu: “Onun 
necə dua etdiyini bilirsinizmi?” Dedilər: “Allah və Onun 
Elçisi daha yaxşı bilir!” Peyğəmbər � buyurdu: “Canım 
əlində Olana and olsun ki, o, Allahın ən əzəmətli adı ilə dua 
etdi. Bu adla dua edənin duası qəbul edilər və istədiyi 
verilər”.1 
 

٦٨ - ي لَمالَّذ دمالص داَْألح تإِالَّ أَن اُهللا الَ إِلَه تأَن كأَن دهي أَشبِأَن أَلُكي أَسإِن ملَ اللَّهو ولَدي لَمو دلي م
 أَحديكُن لَه كُفُوا 

 

68. Alla:hummə, inni: əs əlukə biənni: əşhədu ənnəkə 
əntəlla:hu lə: ilə:hə illə: əntəl-əhədus-saməd, əlləzi: ləm yəlid 
va ləm yu:ləd va ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd! 
68. Allahım, Sənə yalvarıram! Mən şahidlik edirəm ki, Sən 
Allahsan, Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Doğ-
mayan, doğulmayan və heç bir tayı-bərabəri olmayan Tək-
sən, Möhtac deyilsən! 
 

 أَسأَلُك إِنى اللَّهم يقُولُ رجالً سمع صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ أَبِيه عن بريدةَ بن اللَّه عبد حدثَنا
 فَقَالَ. أَحد كُفُوا لَه يكُن ولَم يولَد ولَم يلد لَم الَّذى الصمد اَألحد أَنت إِالَّ إِلَه الَ اللَّه أَنت أَنك أَشهد أَنى
»لَقَد أَلْتس مِ اللَّهسى بِااللَ إِذَا الَّذئس طَى بِهإِذَا أَعو ىعد بِه ابأَج« 

 

Abdulla ibn Bureydə atasının � belə dediyini rəvayət etmiş-
dir: “Allah Elçisi � bir kişinin “Allahım, Sənə yalvarıram! 
Mən şahidlik edirəm ki, Sən Allahsan, Səndən başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur. Doğmayan, doğulmayan və heç bir ta-
                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 1308. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ən-Nəsəi, 
1300. 
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yı-bərabəri olmayan Təksən, Möhtac deyilsən!”- dediyini 
eşitdi və buyurdu: “Sən Allahdan istənildiyi vaxt verilən və 
dua edildiyi vaxt cavab verilən adla istədin”.1 
 

26. Salam verib namazı bitirdikdən sonra edilən zikrlər 
 

 ذَا الْجالَلِ واِْإلكْرامِأَستغفر اَهللا ( ثالثا ) اللَّهم أَنت السالَم، ومنك السالَم، تباركْت يا  - ٦۹
 

69. Əstəğfirullah! (üç dəfə). Alla:hummə, əntəs-sələ:mu va 
minkəs-sələ:mu təbə:raktə yə: zəl-cələ:li val-ikra:m! 
69. Allahdan bağışlanma diləyirəm! (üç dəfə). Allahım, 
Salam (bütün nöqsanlardan və eyblərdən uzaq) Sənsən və 
əmin-amanlıq Səndəndir. Ey əzəmət və ehtiram sahibi, Sən 
xeyirxahsan! 
 

نانَ عبولُ كَانَ قَالَ ثَوسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص فرصان نم هالَتص فَرغتقَالَ ثَالَثًا اسو » ماللَّه 
تأَن الَمالس كنمو الَمالس كْتاربالَلِ ذَا تامِ الْجاِإلكْرقَالَ. » و يدلالْو فَقُلْت ىاعزَألول فكَي فَارغتساال 
 .اللَّه أَستغفر اللَّه أَستغفر تقُولُ قَالَ

 

Rəvayət edilir ki, Səuban � demişdir: “Allah Elçisi � namazı 
bitirdikdə üç dəfə “Allahdan bağışlanma diləyirəm!” dedik-
dən sonra buyurardı: “Allahım! Salam (bütün nöqsanlardan 
və eyblərdən uzaq olan) Sənsən və əmin-amanlıq Səndəndir. 
Ey əzəmət və ehtiram sahibi, Sən xeyirxahsan!”2 
 

٧٠ - اللَّه .يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و ا الَ إِلَهمل انِعالَ م م

                                                 
1 Əbu Davud, 1493, 1495; ət-Tirmizi, 3475, 3812; İbn Macə, 3857. Hədis səhihdir. 
Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1640. 
2 Muslim, 931, 1362. 
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و ،تعنا ممل يطعالَ مو ،تطَيأَعفَعنالَ ي دالْج كنم دذَا الْج 
 

70. Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r! Alla:hummə, 
lə: mə:nia limə: ə'taytə va lə: mu'tiyə limə mənə'tə va lə: 
yənfəu zəl-cəddi minkəl-cədd! 
70. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! 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. 
 

نع ادربِ وكَات ةريغنِ الْمةَ ببعلَى قَالَ شأَم لَىةُ عريغالْم نةَ ببعى شابٍ فتةَ إِلَى كاوِيعأَنَّ م بِىلَّى اُهللا  النص
لَّمسو هلَيقُولُ كَانَ عى يرِ فبكُلِّ د الَةص ةوبكْتالَ « م إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه ، لَه لْكالْم ، لَهو 

دمالْح ، وهلَى وٍء كُلِّ عىش يرقَد ، مالَ اللَّه انِعا ممل تطَيالَ ، أَعو ىطعا ممل تعنالَ ، مو فَعنذَا ي دالْج 
كنم دالْج «  .  

 

Muğira ibn Şobənin katibi Vərrad � demişdir: “Bir dəfə 
Muğira ibn Şobə ona, Müaviyəyə belə bir məktub yazdırdı: 
“Peyğəmbər � hər bir vacib namazdan sonra deyərdi: 
“Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər 
şeyə Qadirdir! Allahım, Sənin verdiyinə mane olacaq, mane 
olduğunu da verəcək bir kəs yoxdur! Heç bir hörmət sahi-
binə Sənin yanında hörməti fayda verməz”.1 
 

٧١ - والَ ح .يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و ةَ الَ إِلَهالَ قُولَ و

                                                 
1 əl-Buxari, ٧٩٩, 844; Muslim, 933, 1366, 1370. 
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لَهلُ والْفَض لَهةُ ومعالن لَه ،اهإِالَّ إِي دبعالَ نإِالَّ اُهللا، و إِالَّ بِاِهللا، الَ إِلَه  لَه نيصلخإِالَّ اُهللا م الَ إِلَه ،نساُء الْحالثَّن
ينونَ الدرالْكَاف كَرِه لَوو 

 

71. Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r! Lə: həulə va 
lə: quvvətə illə: billəh! Lə: ilə:hə illəlla:hu, va lə: nə'budu illə: 
iyyə:hu, ləhun-ni'mətu va ləhul-fədlu va ləhus-sənə:ul-
həsənu! Lə: ilə:hə illəlla:hu muxlisi:nə ləhud-di:nə: va ləu 
kərihəl-kə:firu:n! 
71. Allahdan başqa  ibadətə layiq 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 məbud yoxdur! Biz yalnız Ona ibadət 
edirik! Nemət Onundur, lütf Onundur və gözəl tərif Onadır! 
Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Kafirlərə xoş 
gəlməsə də, biz dini yalnız Ona məxsus edirik! 
 

نرِ أَبِى عيبكَانَ قَالَ الز نرِ ابيبقُولُ الزى يرِ فبكُلِّ د الَةص نيح لِّمسالَ « ي إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه 
لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عىش يرلَ الَ قَدوالَ حةَ وإِالَّ قُو الَ بِاللَّه إِالَّ إِلَه الَ اللَّهو دبعإِالَّ ن اهإِي لَه 

 كَانَ وقَالَ .» الْكَافرونَ كَرِه ولَو الدين لَه مخلصني اللَّه إِالَّ إِلَه الَ الْحسن الثَّناُء ولَه الْفَضلُ ولَه النعمةُ
 .صالَة كُلِّ دبر بِهِن يهلِّلُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ

 

Rəvayət edilir ki, Əbuz-Zubeyr � demişdir: “İbn əz-Zubeyr 
hər namazdan sonra belə deyərdi: “Allahdan başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk 
Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! Qüdrət və 
güc yalnız Allahdadır! Allahdan başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur! Biz yalnız Ona ibadət edirik! Nemət Onundur, lütf 
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Onundur və gözəl tərif Onadır! Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur! Kafirlərə xoş gəlməsə də, biz dini yalnız Ona 
məxsus edirik!” Allah Elçisi � bu sözlərlə hər namazdan 
sonra Allahı zikr edərdi”.1 
 

إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه، لَه الْملْك ولَه ) الَ إِلَه حمد ِهللا، واُهللا أَكْبر (ثالثا و ثالثنيسبحانَ اِهللا، والْ - ٧٢
هو دمالْحيرٍء قَديلَى كُلِّ شع و  

 

72. Subhə:n-Alla:h, valhəmdulilləh, valla:hu əkbər! (hərəsini 
otuz üç dəfə). Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdə:hu lə: şəri:kə ləhu, 
ləhul-mulku va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r! 
72. Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Allahadır! Allah 
Böyükdür! (hərəsini otuz üç dəfə). Allahdan başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk 
Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! 
 

نةَ أَبِى عريره نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص » نم حبس ى اللَّهرِ فبكُلِّ د الَةثَالَثًا ص نيثَالَثو دمحو 
ثَالَثًا اللَّه نيثَالَثو ركَبو ثَالَثًا اللَّه نيثَالَثو لْكةٌ فَتعسونَ تعستقَالَ وو اممت ائَةالَ الْم إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و 

رِيكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عىش يرقَد ترغُف اهطَايإِنْ خو تثْلَ كَانم دبرِ زحالْب «. 
 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim hər namazdan sonra otuz üç dəfə “Subhə:n-Allah!”, 
otuz üç dəfə “Əlhəmdulilləh!”, otuz üç dəfə “Alla:hu 
Əkbər!” deyərsə, bunlar doxsan doqquzdur. Yüzü tamamla-
yaraq: “Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, 
təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! 
O, hər şeyə Qadirdir!”- deyərsə, onun günahları dənizin 

                                                 
1 Muslim, 935, 1371. 
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köpükləri qədər olsa belə bağışlanar”.1 
 

73. Subhə:n-Alla:h! (otuz üç dəfə), Əlhəmdulilləh! (otuz üç 
dəfə), Alla:hu əkbər! (otuz dörd dəfə). 
73. Allah pak və müqəddəsdir! (otuz üç dəfə). Həmd Allaha-
dır! (otuz üç dəfə). Allah Böyükdür! (otuz dörd dəfə). 
 

نبِ عنِ كَعةَ برجولُ قَالَ:  قَالَ عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :اتقِّبعالَ م يبخي نلُهقَائ  :حبسي ي اللَّهف 
 .وثَالَثني أَربعا ويكَبره ، وثَالَثني ثَالَثًا ويحمده ، وثَالَثني ثَالَثًا صالَة كُلِّ دبرِ

 

Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Bir-birinin ardı ilə gələn kəlmələri deyənlər 
məhrum olmazlar. Onlar hər namazdan sonra otuz üç dəfə 
“subhə:n-Allah!”, otuz üç dəfə “əlhəmulilləh!”, otuz dörd 
dəfə “Alla:hu əkbər!” deməkdir”.2 
 

74. Hər vacib namazdan sonra əl-İxlas, əl-Fələq və ən-Nas 
surələrini bir dəfə oxumaq. 
 

نةَ عقْبنِ عرٍ بامنِي:  قَالَ عرولُ أَمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ أَنْ صأَقْر ذَاتوعالْم ربكُلِّ د الَةص. 

 

Rəvayət edilir ki, Uqbə ibn Amir � demişdir: “Allah Elçisi � 
hər namazdan sonra əl-Muavvizəti (əl-İxlas, əl-Fələq və ən-
Nəs surələrini) oxumağı əmr etdi”.3 
 

                                                 
1 Muslim, 939, 1380. 
2 ən-Nəsəi “Sunən” 1332, 1349. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5882. 
3 ən-Nəsəi “Sunən” 1336, 1354. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1514. 
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əl-İxlas surəsi 
 

 بِسمِ اللَّه الرحمٰنِ الرحيمِ

) دأَح اللَّه و١قُلْ ه) دمالص (٢) اللَّه ولَدي لَمو دلي ٣) لَم لَه كُني لَمو () دا أَح٤كُفُو( 
 

Bismillə:hir-Rahmə:nir-Rahi:m 
(1) Qul huvalla:hu əhəd, (2) Alla:hus-Saməd, (3) Ləm yəlid 
va ləm yu:ləd, (4) Va ləm yəkul-ləhu: kufuvan əhəd. 
 

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! 
(1) De: “O Allah Təkdir! (2) Allah Möhtac deyildir. (3) O, nə 
doğub, nə doğulub, (4) Onun bənzəri də yoxdur”. 
 

əl-Fələq surəsi 
 

 بِسمِ اللَّه الرحمٰنِ الرحيمِ

) ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد ٣) ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب (٢) من شر ما خلَق (١قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ (
)٤( ) دسإِذَا ح داسح رش نم٥و( 

 

Bismillə:hir-Rahmə:nir-Rahi:m 
(1) Qul əu:zu bi-Rabbil-fələq, (2) Min şərri mə: xaləq, (3) Va 
min şərri ğa:siqin izə: vəqab, (4) Va min şərrin-nəffə:sə:ti fil-
u'qad, (5) Va min şərri hə:sidin izə: həsəd!  
 

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! 
(1) De: “Sığınıram sübhün Rəbbinə! (2) Məxluqatının 
şərindən, (3) çökən zülmətin şərindən, (4) düyünlərə üfürən 
(cadugər) qadınların şərindən (5) və həsəd aparan zaman 
paxılın şərindən! 
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ən-Nəs surəsi 
 

 الرحيمِ بِسمِ اللَّه الرحمٰنِ

) الَّذي يوسوِس في ٤) من شر الْوسواسِ الْخناسِ (٣) إِلَه الناسِ (٢) ملك الناسِ (١قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ (
 )٦) من الْجِنة والناسِ (٥صدورِ الناسِ (

 
 

Bismillə:hir-Rahmə:nir-Rahi:m 
(1) Qul əu:zu bi-Rabbin-nə:s, (2) Məlikin-nə:s, (3) İlə:hin-nə:s, 
(4) Min şərril-vasva:sil-xannə:s, (5) Əlləzi: yuvasvisu fi: 
sudu:rin-nə:s, (6) Minəl-cinnəti van-nə:s! 
 

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! 
(1) De: “Sığınıram insanların Rəbbinə, (2) insanların Hökm-
darına, (3) insanların ibadətə layiq olan Məbuduna! (4) 
Vəsvəsə verənin, (Allahın adı çəkiləndə isə) geri çəkilənin 
(şeytanın) şərindən. (5) Hansı ki, insanların kökslərinə 
vəsvəsə salır, (6) cinlərdən də (olur), insanlardan da! 
 

75. Hər vacib namazdan sonra “Ayətul-Kursini” (Kursi 
ayəsini - əl-Bəqərə, 255) oxumaq. 
 

 أَعوذُ باهللا من الشّيطَان الرّجِيمِ
من ذَا الَّذي يشفَع لْأَرضِ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في ا

ما شاَء وسع كُرسيه عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِ
الْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالسيمظ 
 

Əu:zu billə:hi minəş-şeyta:nir-raci:m 
Alla:hu lə: ilə:hə illə: huvəl-həyyul-qayyu:m. Lə: tə'xuzuhu: 



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

77 

 

sinətun va lə: nəum. Ləhu: mə: fis-səmə:və:ti va mə: fil-ərd. 
Mən zəlləzi: yəşfəu' i'ndəhu: illə: bi iznih. Yə'ləmu mə: beynə 
əydi:him va mə: xalfəhum. Va lə: yuhi:tu:nə bi şey im min 
i'lmihi: illə: bimə: şə:ə. Vasia' kursiyyuhus-səmə:və:ti val-ərd. 
Va lə: yəu:duhu: hıfzuhumə: va huvəl-aliyyul-azi:m! 
Allah! Ondan başqa ibadətə layiq 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! 
 

نأَبِي ع امأُملُ قَالَ: قَالَ هوساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص: »نأَ مةَ قَري آيسي الْكُررِ فبكُلِّ د الَةص ،ةوبكْتم 
لَم هعنمي نولِ مخد ةنأَنْ إِالَّ الْج وتمي«.  

 

Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyur-
muşdur: “Kim hər vacib namazdan sonra “Ayətul-Kursi”ni 
(əl-Bəqərə, 255) oxuyarsa, Cənnətlə onun arasında yalnız 
ölüm durar”.1 
 

٧٦ - هو ،يتمييِي وحي ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و ٍءالَ إِلَهيلَى كُلِّ شع و يرقَد 
 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sünənul-Kubra” 9928; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7408, “əd-Dua” 
675. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 972. 
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76. Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu va huvə alə: kulli şey in 
qadi:r! 
76. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! Diril-
dir və öldürür! O, hər şeyə Qadirdir!” (Məğrib və Sübh 
namazlarından sonra on dəfə oxumaq). 
 

نأَبِي ع وبأَي ارِيصنِ اَألنع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هقَالَ أَن :نقَالَ م نيح بِحصالَ: ي إِالَّ إِلَه اللَّه هدحو 
 لَه اللَّه كَتب مرات، عشر قَدير، شيٍء كُلِّ علَى وهو ويميت يحيِي الْحمد، ولَه الْملْك لَه لَه، شرِيك الَ

 لَه وكُن درجات، عشر بِها لَّهال ورفَعه سيئَات، عشر بِها عنه اللَّه وحطَّ حسنات، عشر قَالَها واحدة بِكُلِّ
 حني قَالَ فَإِنْ يقْهرهن، عمالً يومئذ يعملْ ولَم آخرِه، إِلَى النهارِ أَولِ من مسلَحةً لَه وكُن رِقَابٍ، كَعشرِ

 .ذَلك فَمثْلُ يمِسي،
 

Əbu Əyyub əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Kim səhər açıldıqda on dəfə: “Allahdan başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur! 
Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və öldürür! O, hər 
şeyə Qadirdir! – (Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, 
ləhul-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu va huvə alə: 
kulli şey in qadi:r!)”- deyərsə, Allah bu zikrin hər birinə görə 
ona on savab yazar, on günahını silər, on dərəcə yüksəldər, 
ona on qul azad etmək savabı verilər. Bu sözlər günün əvvə-
lindən sonunadək onu qoruyan silahlı dəstə olar, bu əməl o 
gün edilən əməllərdən ən üstünü olar. Bunu axşam deyərsə, 
eyni savaba nail olar“.1 
 

                                                 
1 Əhməd, 23401, 23614. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 114. 
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٧٧ - قًا طَيرِزا، وعافا نلْمع أَلُكي أَسإِن مالًاللَّهقَبتالً ممعا، وب 
 

77. Alla:hummə, inni: əs əlukə i'lmən nə:fian va rizqan 
tayyibən va amələn mutəqabbələn! 
77. Allahım, Səndən faydalı elm, təmiz ruzi və qəbul olunan 
əməl diləyirəm! (Sübh namazından sonra). 
 

نع ةَ أُملَمأَنَّ,  س بِيالن  هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسقُولُ كَانَ ولَّى إِذَا يص حبالص نيح لِّمسي  :مي اللَّهإِن أَلُكأَس 
 .متقَبالً وعمالً ، طَيبا ورِزقًا ، نافعا علْما

 

Ummu Sələmə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Sübh 
namazında salam verdikdən sonra belə deyərdi: “Allahım, 
Səndən faydalı elm, təmiz ruzi və qəbul olunan əməl 
diləyirəm! – (Alla:hummə, inni: əs əlukə i'lmən nə:fian va 
rizqan tayyibən va amələn mutəqabbələn!)”.1 
 

27. Duha2 namazından sonra deyilən zikr 
 

 وتب علَي، إِنك أَنت التواب الرحيمللَّهم اغْفر لي،  - ٧۸
 

78. Alla:hummə-ğfirli:, va tub aleyyə, innəkə əntət-təvva:bur-
rahi:m! 
78. Allahım, məni bağışla və tövbəmi qəbul et! Şübhəsiz ki, 
Sən tövbələri qəbul edənsən, Rəhmlisən! 
 

                                                 
1 İbn Macə, 925. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən İbn Məcə, 753. 
2 Duha namazının vaxtı - günəş üfüqdən bir nizə hündürlüyündə qalxdıqdan 
sonra - təqribən günəş çıxdıqdan 20 dəqiqə sonra, günəş səmanın ortasına - zenitə 
yüksəlməsindən bir az əvvələdək olan vaxtdır. Ən fəzilətli vaxtı isə günəş 
çıxandan bir saat sonradır. 
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 ولُ اللَّهسلَّى رص :ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ:  ص ى ثُمحي، «الضل راغْف ماللَّه
يمحالر ابوالت تأَن كإِن ،لَيع بتو« .ةرئَةَ ما مى قَالَهتح 

 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � duha 
namazını qıldıqdan sonra yüz dəfə: “Allahım, məni bağışla 
və tövbəmi qəbul et! Şübhəsiz ki, Sən tövbələri qəbul 
edənsən, Rəhmlisən! – (Alla:hummə-ğfirli:, va tub aleyyə, 
innəkə əntət-təvva:bur-rahi:m!)”- dedi”.1 
 

28. İstixarə2 namazının duası 
 

٧۹ - ت كيمِ، فَإِنظالْع كلفَض نم أَلُكأَسو ،كتربِقُد كرقْدتأَسو ،كلْمبِع كريختي أَسإِن مالَ اللَّهو رقْد
ذَا اَْألمأَنَّ ه لَمعت تإِنْ كُن موبِ. اللَّهيالْغ الَّمع تأَنو ،لَمالَ أَعو لَمعتو ،رينِي، أَقْدي دي فل ريخ ر

فَاقْدره لي، ويسره لي، ثُم بارِك لي فيه. وإِنْ كُنت  -أَو قَالَ: عاجِله وآجِله  -ومعاشي، وعاقبة أَمرِي 
فَاصرِفْه عني،  -و قَالَ: عاجِله وآجِله أَ -تعلَم أَنَّ هذَا اَْألمر شر لي في دينِي، ومعاشي، وعاقبة أَمرِي 

 م أَرضنِي بِهواصرِفْنِي عنه، واقْدر لي الْخير حيثُ كَانَ، ثُ
 

79. Alla:hummə, inni: əstəxi:rukə bi ilmikə, va əstəqdirukə bi 
qudratikə, va əs əlukə min fədlikəl-azi:m, fəinnəkə təqdiru 
va lə: əqdir, va tə'ləmu va lə: ə'ləm, va əntə allə:mul-ğuyu:b! 
Alla:hummə, in kuntə tə'ləmu ənnə hə:zəl-əmra xayrun li: fi: 
di:ni: va məa:şi: va a:qibəti əmri:, (a:cilihi va ə:cilihi) fəqdur-
hu li: va yəssirhu li:, summə bərik li: fi:hi! Va in kuntə 
tə'ləmu ənnə hə:zəl-əmra şərrun li: fi: di:ni va məa:şi: va 
a:qibəti əmri:  (a:cilihi va ə:cilihi) fəsrifhu anni:, vasrifni: an-

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 619. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-
Mufrad, 483. 
2 Bir işə başlamaq istədikdə, Allahdan uğur diləməyərək xüsusi namaz qılmaq. 
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hu, vaqdur liyəl-xayra həysu kə:nə, summə ərdini: bihi! 
79. Allahım, Səndən Öz elminlə mənə xeyir verməyini 
diləyirəm və Öz qüdrətinlə mənə qüdrət verməyini dilə-
yirəm! 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 iş (adını çəkir) mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və 
işimin sonunda (yaxud deyirsən: dünyam və axirətim üçün) 
xeyirlidirsə, onu mənə nəsib et, asanlaşdır, sonra da onu 
mənim üçün bərəkətli et! Bu iş mənim üçün dinimdə, 
yaşayışımda və işimin sonunda (yaxud deyirsən: dünyam və 
axirətim üçün) zərərlidirsə, onu məndən, məni də ondan 
uzaq et! Harada olsa, mənə xeyir nəsib et, sonra məni ondan 
razı sal! 
 

نابِرِ عنِ جب دبع ولُ كَانَ قَالَ اللَّهسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صنلِّمعةَ يارختسى االورِاُأل فا ما كَمنلِّمعي 
 : ...ليقُلِ ثُم الْفَرِيضة غَيرِ من ركْعتينِ فَلْيركَع بِاَألمرِ أَحدكُم هم إِذَا « يقُولُ الْقُرآن من السورةَ

 

Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Allah 
Elçisi � Qurandakı surələri bizə öyrətdiyi kimi istixarə dua-
sını da bizə öyrədib deyərdi: “Sizdən biriniz bir işə başlamaq 
istədikdə, fərz namazlarından əlavə iki rükət namaz qılsın və 
desin: “...(Yuxarıda qeyd edilən dua)”. 1 
 

29. Səhər və axşam zikrləri 
 

۸۰ - نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ قَالَ مسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عَألنْ« ص دأَقْع عمٍ مونَ قَوذْكُري الَى اللَّهعت 

                                                 
1 əl-Buxari, 1096, 1162. 
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نم الَةص اةدى الْغتح طْلُعت سمالش بأَح إِلَى نأَنْ م قتةً أُععبأَر نم لَديلَ واعمَألنْ إِسو دأَقْع عمٍ مقَو 
 .»أَربعةً أُعتق أَنْ من إِلَى أَحب الشمس تغرب أَنْ إِلَى الْعصرِ صالَة من اللَّه يذْكُرونَ

 

80. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Mənim üçün Sübh namazından gün-
çıxana 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”.1 
 

۸١ - هدعب بِيالَ ن نلَى مع الَمالسالَةُ والصو هدحو لَّهل دمالْح 
 

81. Əlhəmdulillə:hi vahdəhu vas-salə:tu vas-sələ:mu alə: mən 
lə: nəbiyyə bə'dəhu! 
81. Bir olan Allaha həmd olsun! Özündən sonra Peyğəmbər 
olmayan kimsəyə (yəni Muhəmmədə) salavat və salam 
olsun! 
 

82. “Ayətul-Kursi”ni (əl-Bəqərə, 255) bir dəfə oxumaq. 
 

نع دمحبن م يبٍ بن أُبكَع ، نع أَبِيه ، هكَانَ أَن نٌ لَهرج نرٍ ممفَكَانَ ، ت قُصني ، هسرفَح ذَات لَةلَي ، 
 ، ؟ إِنِسي أَم جِني ، أَنت ما:  فَقَالَ ، السالم علَيه فَرد ، علَيه فَسلَّم ، الْمحتلمِ الْغالمِ شبه بِدابة هو فَإِذَا
:  قَالَ ، كَلْبٍ شعر وشعره ، كَلْبٍ يد يده فَإِذَا ، يده فَناولَه ، يدك فَناوِلْنِي:  قَالَ ، جِني بلْ ال:  قَالَ

 بلَغنا:  قَالَ ؟ بِك جاَء فَما:  قَالَ ، مني أَشد رجلٌ فيهِم ما أَنَّ الْجِن علمت قَد:  قَالَ ، الْجِن خلْق هكَذَا
كأَن بحقَةَ تدا ، الصفَجِئْن يبصن نم كاما:  قَالَ ، طَعا فَمجِينني كُمنقَالَ ؟ م  :هذةُ هي اآليي الَّتف ةورس 

ةقَرالْب  :}ال اللَّه إِال إِلَه وه يالْح ومالْقَي{ نا مقَالَه نيِسي حمي ا أُجِرينى متح بِحصي ، نما وقَالَه نيح 

                                                 
1 Əbu Davud, 3667, 3669. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2916. 
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بِحصي ا أُجِرينى متح ِسيما ، يفَلَم حبى أَصولَ أَتسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص فَذَكَر كذَل فَقَالَ ، لَه  :
قدبِيثُ صالْخ. 

 

Muhəmməd ibn Ubey ibn Kəb atasından � rəvayət edir ki, 
onun xurma anbarı var idi. Bu anbardan xurma azalırdı. Bir 
gecə o, anbarın keşiyində durarkən yetkinlik yaşına çatmış 
oğlana bənzər bir heyvan gördü. Ubey ibn Kəb salam verdi, 
o da salamı aldı. Ubey ibn Kəb soruşdu: “Sən cinsən, yoxsa 
insan?” O dedi: “Mən cinəm”. Ubey ibn Kəb dedi: “Əlini 
mənə uzat!” O, əlini uzatdıqda əlinin it əli, tükünün də it 
tükü olduğunu gördü. Cin dedi: “Bu, cinlərin xilqətidir. 
Cinlər aralarında məndən daha qüvvətli kişi olmadığını bilir-
lər”. Ubey ibn Kəb dedi: “Səni bura gətirən nədir?” Cin dedi: 
“Bizə xəbər çatıb ki, sən sədəqə verməyi xoşlayırsan, biz də 
azuqənə zərər vermək üçün gəldik”. Ubey ibn Kəb dedi: 
“Bizi sizdən nə qoruyar?” Cin dedi: “əl-Bəqərə” surəsində 
olan bu ayə - “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəy-
yumudur” (əl-Bəqərə, 255). Kim onu axşam oxuyarsa, səhər 
açılanadək bizdən qorunar. Kim də onu səhər oxuyarsa, 
axşamadək bizdən qorunar”. Səhər açıldıqda o, Allah Elçisi-
nin � yanına gəlib olanları ona danışdıqda, Allah Elçisi � 
buyurdu: “Xəbis doğru söylədi”.1 
 

83. əl-İxlas, əl-Fələq və ən-Nas surələrini üç dəfə oxumaq. 
 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 542. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-
Tərhib, 662.  
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صلَّى ب رسولَ اللَّه عن معاذ بنِ عبد اللَّه بنِ خبيبٍ عن أَبِيه قَالَ خرجنا فى لَيلَة مطرية وظُلْمة شديدة نطْلُ
لَّمسو هلَيا  اُهللا علِّى لَنصفَقَالَ  -قَالَ  - ي هكْترئًا ثُ». قُلْ«فَأَديأَقُلْ ش قَالَ فَلَم ئًا. قَالَ ». قُلْ«ميأَقُلْ ش فَلَم

والْمعوذَتينِ حني تمِسى وتصبِح ثَالَثَ مرات تكْفيك من  )هو اللَّه أَحد(قُلْ «قُلْت ما أَقُولُ قَالَ ». قُلْ«
 ».كُلِّ شىٍء

 

Muaz ibn Abdullah ibn Xubeyb atasından � rəvayət edərək 
belə demişdir: “Qaranlıq və yağışlı bir gecədə Allah Elçisini 
� bizə namaz qıldırmaq üçün axtarmağa çıxmışdıq. Mən ona 
gəlib çatdıqda, o buyurdu: “De!” Mən heç nə demədim. O 
yenə buyurdu: “De!” Mən yenə heç nə demədim. O yenə: 
“De!”- buyurduqda, mən soruşdum: “Nə deyim?” O buyur-
du: “Səhər və axşam üç dəfə: “O Allah Təkdir” (əl-İxlas 
surəsini) və Muavvizəteyni (əl-Fələq və ən-Nəs surələrini) 
de! Bunlar sənə hər şeydən (qorunmaq üçün) kifayət edər”.1 
 

، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو  لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ للَّه والْحمد للَّه الْملْك وأَمسى أَمسينا - ٨٤
 ،يرٍء قَديلَى كُلِّ شعبر أَلُكأَس ريا خى مف هذه لَةاللَّي ريخا وا مهدعوذُ بأَعو بِك نم را شى مف هذه 

لَةاللَّي رشا وا مهدعب بوذُ رأَع بِك نلِ موِء الْكَسسرِ وبالْك بوذُ رأَع بِك نذَابٍ مى عارِ فذَابٍ النعى وف 
 الْقَبرِ

 

84. Əmseynə: va əmsəl-mulku lillə:hi valhəmdulillə:hi lə: 
ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va 
ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r! Rabbi əs əlukə 
xayra mə: fi: hə:zihil-leyləti va xayra mə: bə'dəhə: va əu:zu 
bikə min şərri mə: fi: hə:zihil-leyləti va şərri mə: bə'dəhə:, 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3575, 3924; Əbu Davud, 5084. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 
4406.  
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Rabbi əu:zu bikə minəl-kəsəli va su:il-kibəri! Rabbi əu:zu 
bikə min azə:bin fin-nə:ri va azə:bin fil-qabr! 
84. Axşama çıxdıq, hökm də Allahın olaraq axşama çıxdı. 
Allaha həmd olsun! Allahdan başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və 
həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! Ey Rəbbim! Səndən bu 
gecənin xeyrini və bundan sonrakı xeyri diləyirəm! Bu 
gecənin şərindən və bundan sonrakı şərdən Sənə sığınıram! 
Ey Rəbbim, tənbəllikdən və pis qocalıqdan Sənə sığınıram! 
Ey Rəbbim, Cəhənnəmdəki əzabdan və qəbirdəki əzabdan 
Sənə sığınıram! 
Səhər isə: (Əmseynə: va əmsəl-mulku lillə:hi) əvəzinə 
(Əsbəhnə: və əsbəhəl-mulku lilləh), (Rabbi əs əlukə xayra 
mə: fi: hə:zihil-leyləti va xayra mə: bə'dəhə:, va əu:zu bikə 
min şərri mə: fi: hə:zihil-leyləti va şərri mə: bə'dəhə:) əvəzinə 
isə (Rabbi əs əlukə xayra mə: fi: hə:zəl-yəumi va xayra mə: 
bə'dəhu, va əu:zu bikə min şərri mə: fi: hə:zəl-yəumi va şərri 
mə: bə'dəhu) - deyilir. 
 

نع دبع كَانَ قَالَ اللَّه بِىن اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى إِذَا صسا « قَالَ أَمنيسى أَمسأَمو لْكالْم لَّهل دمالْحو لَّهل 
 قَدير شىٍء كُلِّ علَى وهو الْحمد ولَه الْملْك لَه « فيهِن قَالَ أُراه قَالَ. » لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ

بر أَلُكأَس ريا خى مف هذه لَةاللَّي ريخا وا مهدعوذُ بأَعو بِك نم را شى مف هذه لَةاللَّي رشا وا مهدعب بر 
 قَالَ أَصبح وإِذَا. » الْقَبرِ فى وعذَابٍ النارِ فى عذَابٍ من بِك أَعوذُ رب الْكبرِ وسوِء الْكَسلِ من بِك أَعوذُ
كا ذَلضا « أَينحبأَص حبأَصو لْكالْم لَّهل «. 

 

Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allahın Peyğəmbəri 
� axşama çıxdıqda deyərdi: “Axşama çıxdıq, hökm də 
Allahın olaraq axşama çıxdı. Allaha həmd olsun! Allahdan 
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başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki 
yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə 
Qadirdir! Ey Rəbbim, Səndən bu gecənin xeyrini və bundan 
sonrakı xeyri diləyirəm! Bu gecənin şərindən və bundan 
sonrakı şərdən Sənə sığınıram! Ey Rəbbim, tənbəllikdən və 
pis qocalıqdan Sənə sığınıram! Ey Rəbbim, Cəhənnəmdəki 
əzabdan və qəbirdəki əzabdan Sənə sığınıram!” Səhərə 
çıxdıqda isə deyərdi: “Səhərə çıxdıq, hökm də Allahın olaraq 
səhərə çıxdı...”.1 
 

٨٥ - ماللَّه ا بِكنحبأَص بِكا ونيسأَم بِكا ويحن بِكو وتمن كإِلَيو ريصالْم 
 

85. Səhər belə deyilməlidir: Alla:hummə, bikə əsbəhnə:, va 
bikə əmseynə:, va bikə nəhyə:, va bikə nəmu:tu, va ileykəl-
məsi:r! 
Axşam belə deyilməlidir: Alla:hummə, bikə əmseynə:, va 
bikə əsbəhnə:, va bikə nəhyə:, va bikə nəmu:tu, va ileykən-
nuşu:r! 
85. Səhər belə deyilməlidir: Allahım! Sənin sayəndə səhərə 
çıxdıq, Sənin sayəndə axşama çıxdıq, Sənin sayəndə yaşa-
yırıq, Sənin sayəndə ölürük! Dönüş Sənədir!  
Axşam belə deyilməlidir: Allahım! Sənin sayəndə axşama 
çıxdıq, Sənin sayəndə səhərə çıxdıq, Sənin sayəndə yaşayırıq, 
Sənin sayəndə ölürük! Qayıdış Sənədir! 
 

نةَ أَبِى عريرولُ كَانَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لِّمعي هابحقُولُ أَصإِذَا« ي حبأَص كُمدقُلِ أَحفَلْي 
ماللَّه ا بِكنحبأَص بِكا ونيسأَم بِكا ويحن بِكو وتمن كإِلَيو ريصإِذَا. الْمى وسقُلِ أَمفَلْي ماللَّه ا بِكنيسأَم 

                                                 
1 Muslim, 7083, 4901. 
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بِكا ونحبأَص بِكا ويحن بِكو وتمن كإِلَيو ورشالن«.  
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 
səhabələrini öyrədərək belə deyərdi: “Sizdən biriniz səhərə 
çıxdıqda belə desin: “Allahım! Sənin sayəndə səhərə çıxdıq, 
Sənin sayəndə axşama çıxdıq, Sənin sayəndə yaşayırıq, Sənin 
sayəndə ölürük! Dönüş Sənədir! – (Alla:hummə, bikə əsbəh-
nə:, va bikə əmseynə:, va bikə nəhyə:, va bikə nəmu:tu, va 
ileykəl-məsi:r!)”. Axşama çıxdıqda isə belə desin: “Allahım! 
Sənin sayəndə axşama çıxdıq, Sənin sayəndə səhərə çıxdıq, 
Sənin sayəndə yaşayırıq, Sənin sayəndə ölürük! Qayıdış 
Sənədir! – (Alla:hummə, bikə əmsəynə:, va bikə əsbəhnə:, va 
bikə nəhyə:, və bikə nəmu:tu, və ileykən-nuşu:r!)”.1 
 

عت، أَعوذُ بِك اللَّهم أَنت ربي الَ إِلَه إِالَّ أَنت خلَقْتنِي وأَنا عبدك، وأَنا علَى عهدك ووعدك ما استطَ - ٨٦
الَ ي هي فَإِنل ربِي، فَاغْفوُء بِذَنأَبو ،لَيع كتمبِنِع وُء لَكأَب ،تعنا صم رش نمغتإِالَّ أَن وبالذُّن رف 

 

86. Alla:hummə, əntə Rabbi: lə: ilə:hə illə: ənt, xaləqtəni: va 
ənə: abdukə, va ənə: alə: ahdikə va va'dikə məstəta'tu, əu:zu 
bikə min şərri mə: sanə'tu. Əbu:u ləkə bini'mətikə aleyyə, va 
əbu:u bizənbi:, fəğfirli: fəinnəhu lə: yəğfiruz-zunu:bə illə: ənt! 
86. Allahım! Sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur! Məni sən yaratdın və mən sənin qulu-
nam. Gücüm çatan qədər Sənə verdiyim əhdə və vədə sa-
diqəm. Etdiklərimin şərindən Sənə sığınıram! Mənə verdiyin 
neməti etiraf edirəm və günahımı boynuma alıram. Məni 
bağışla! Şübhəsiz ki, günahları yalnız Sən bağışlayırsan! 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3391, 3719. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 353. 
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 إِلَه الَ ، ربى أَنت اللَّهم تقُولَ أَنْ االستغفَارِ سيد « صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى عنِ أَوسٍ بن شداد حدثَنِى
 ، صنعت ما شر من بِك أَعوذُ ، استطَعت ما ووعدك عهدك علَى وأَنا ، عبدك وأَنا خلَقْتنِى ، أَنت إِالَّ

 من قَالَها ومن « قَالَ.  » أَنت إِالَّ الذُّنوب يغفر الَ فَإِنه ، لى اغْفر ، بِذَنبِى وأَبوُء علَى بِنِعمتك لَك أَبوُء
 بِها موقن وهو اللَّيلِ من قَالَها ومن ، الْجنة أَهلِ من فَهو ، يمِسى أَنْ قَبلَ يومه من فَمات ، بِها موقنا النهارِ

، اتلَ فَمأَنْ قَب بِحصي ، وفَه نلِ مأَه ةنالْج « 

 

Şəddad ibn Əus � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurmuşdur: “Ən üstün istiğfar sənin belə deməyindir: 
“Allahım, Sən mənim Rəbbimsən, Səndən başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur! Məni Sən yaratdın və mən Sənin 
qulunam. Bacardığım qədər Sənə verdiyim əhdə və vədə sa-
diq qalacağam. Etdiklərimin şərindən Sənə sığınıram! Mənə 
verdiyin neməti etiraf edirəm və günahımı boynuma alıram. 
Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları yalnız Sən bağışlayırsan!” 
Sonra Peyğəmbər � buyurdu: “Kim gündüz vaxtı bu duanı 
yəqinliklə deyər və həmin gün axşam düşməzdən əvvəl 
ölərsə, Cənnət əhlindən olar. Habelə kim axşam ikən bunu 
yəqinliklə deyər və səhər açılmazdan əvvəl ölərsə, Cənnət 
əhlindən olar”.1 
 

٨٧ -  .تإِالَّ أَن رِي، الَ إِلَهصي بنِي فافع مي، اللَّهعمي سنِي فافع منِي، اللَّهدي بنِي فافع مي اللَّهإِن ماللَّه
ذَابِ الْقَبع نم وذُ بِكأَعالْفَقْرِ، والْكُفْرِ، و نم وذُ بِكأَعتإِالَّ أَن رِ، الَ إِلَه 

 

87. Alla:hummə, a:fini: fi: bədəni:, Alla:hummə, a:fini: fi: 
səm'i:, Alla:hummə, a:fini: fi: bəsari:, lə: ilə:hə illə: ənt! 
Alla:hummə, inni: əu:zu bikə minəl-kufri val-fəqri, va əu:zu 
bikə min azə:bil-qabri, lə: ilə:hə illə: ənt! (üç dəfə). 
                                                 
1 əl-Buxari, 5831, 6306. 
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87. Allahım, bədənimi salamat et! Allahım, qulağımı salamat 
et! Allahım, gözümü salamat et! Səndən başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur. Allahım, Küfrdən və yoxsulluqdan Sənə sığı-
nıram! Qəbir əzabından Sənə sığınıram! Səndən başqa iba-
dətə layiq məbud yoxdur! 
 

هم عافنِي في نِي عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرةَ، أَنه قَالَ لأَبِيه: يا أَبت، إِني أَسمعك تدعو كُلَّ غَداة: اللَّحدثَ
هيدعت ،تإِالَّ أَن رِي، الَ إِلَهصي بنِي فافع مي، اللَّهعمي سنِي فافع منِي، اللَّهدب نيحِسي، ومت نيا ثَالَثًا ح

 نم وذُ بِكي أَعإِن مالْفَقْرِ، اللَّهالْكُفْرِ و نم وذُ بِكي أَعإِن مقُولُ: اللَّهتثَالَثًا، و بِحصإِالَّ ت رِ، الَ إِلَهذَابِ الْقَبع
 بِحصت نيحِسي، ومت نيا ثَالَثًا حهيدعت ،تأَن ولَ اللَّهسر تعمس ،ينا بي ،معثَالَثًا، فَقَالَ: ن هلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسو .هتنبِس نتأَنْ أَس با أُحأَنو ،قُولُ بِهِني  ولُ اللَّهسقَالَ رقَالَ: ولَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اتوعد :
موبِ: اللَّهكْرالْم .تأَال أَن ال إِلَه ،أْنِي كُلَّهي شل حلأَصنٍ، ويفَةَ عفِْسي طَرلْنِي إِلَى نكالَ تو، وجأَر كتمحر  

 

Rəvayət edilir ki, bir dəfə Abdur-Rahmən ibn Əbu Bəkrə � 
öz atasına dedi: “Atacan, mən hər səhər və hər axşam sənin 
üç dəfə belə dua etdiyini eşidirəm: “Allahım, bədənimi 
salamat et! Allahım, qulağımı salamat et! Allahım, gözümü 
salamat et! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! 
Allahım, küfrdən və yoxsulluqdan Sənə sığınıram! Allahım, 
qəbir əzabından Sənə sığınıram! Səndən başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur!” O, dedi: “Elədir ki, var! Oğlum, mən Pey-
ğəmbərin � belə dua etdiyini eşitdim və istəyirəm ki, onun 
tutduğu yolla gedim. Peyğəmbər � demişdir: “Bəlaya düş-
müş kimsənin duası belədir: “Allahım, Sənin mərhəmətini 
diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə başlı-başına buraxma! 
Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur! – (Alla:hummə, rahmətəkə ərcu: va lə: 
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təkilni: ilə: nəfsi: tarfətə aynin, va əslih li: şə'ni: kulləhu, lə: 
ilə:hə illə: ənt!)”.1 
 

٨۸ - مى اللَّهإِن أَلُكةَ أَسيافى الْعا فينالد ةراآلخو مى اللَّهإِن أَلُكأَس فْوةَ الْعيافالْعى وينِى فد اىيندى ولأَهو 
 شمالى وعن يمينِى وعن خلْفى ومن يدى بينِ من احفَظْنِى اللَّهم روعاتى وآمن عورتى استر اللَّهم ومالى
نمى وقوذُ فَوأَعو كتظَمالَ أَنْ بِعأُغْت نى متحت 

 

88. Alla:hummə, inni: əs əlukəl-a:fiyətə fid-dunyə: vəl-ə:xira! 
Alla:hummə, inni: əs əlukəl-afvə val-a:fiyətə fi: di:ni va dun-
yə:yə: va əhli: va mə:li:, Alla:humməstur aura:ti: va ə:min 
raua:ti:, Alla:humməh-fəzni: min beyni yədeyyə va min xalfi: 
va an yəmi:ni: va an şimə:li: va min fəuqi: va əu:zu biaza-
mətikə ən uğtə:lə min təhti:! 
88. Allahım, dunyada və axirətdə Səndən salamatlıq diləyi-
rəm! Allahım, dinim, dünyam, ailəm və malım üçün Səndən 
bağışlanma və salamatlıq diləyirəm! Allahım, qüsurlarımı 
gizlət! Allahım, məni qorxduğum şeydən qoru! Allahım, 
məni öndən, arxadan, sağdan, soldan və ustdən qoru! Aya-
ğımın altından həlak olmaqdan Sənin əzəmətinə sığınıram! 
 

دباِهللا ع نب رمقُولُ عي  :لَم كُنولُ يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص عدالَِء يؤه اتوعالد نيح بِحصي نيحو 
 ودنياي دينِي في والْعافيةَ الْعفْو أَسأَلُك إِني اللَّهم ، واآلخرة الدنيا في الْعافيةَ أَسأَلُك إِني اللَّهم« :يمِسي
 وعن ، خلْفي ومن ، يدي بينِ من احفَظْنِي اللَّهم ، روعاتي وآمن ، عوراتي استر اللَّهم ، ومالي وأَهلي
 .الْخسف يعنِي:  قَالَ. »تحتي من أُغْتالَ أَنْ بِعظَمتك وأَعوذُ ، فَوقي ومن ، شمالي وعن ، يمينِي

 

Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � 

                                                 
1  əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 701. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-
Tərhib, 1823.  



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

91 

 

səhər-axşam bu duaları tərk etməzdi: “Allahım, dunyada və 
axirətdə Səndən salamatlıq diləyirəm! Allahım, dinim, dün-
yam, ailəm və malım üçün Səndən bağışlanma və salamatlıq 
diləyirəm! Allahım, qüsurlarımı gizlət! Allahım, məni qorx-
duğum şeydən qoru! Allahım, məni öndən, arxadan, sağdan, 
soldan və ustdən qoru! Ayağımın altından həlak olmaqdan 
Sənin əzəmətinə sığınıram!” Rəvayətçi dedi: “Altından həlak 
olmaqdan”, yəni “yerə batmaqdan”.1 
 

٨۹ - ماللَّه رفَاط اتومضِ الساَألرو مالبِ عيالغ ةادهالشالَ و إِالَّ إِلَه تأَن بٍء كُلِّ ريش يكَهلموذُ ، وأَع 
بِك نم رفِْسي شن ، نمو رش طَانيالش هكرشأَنْ ، وو رِفلَى أَقْتفِْسي عوًءا نس أَو هرمٍ إِلَى أَجلسم 

 

89. Alla:hummə, fə:tiras-səmə:və:ti val-ərdi a:liməl-ğaybi vaş-
şəhə:dəti, lə: ilə:hə illə: ənt! Rabbə kulli şey in va məli:kəhu! 
Əu:zu bikə min şərri nəfsi: va min şərriş-şeyta:ni va şirkihi, 
va ən əqtərifə alə: nəfsi: su:ən əu əcurrahu ilə: muslimi:n! 
89. Göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda olanı Bilən 
Allahım! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Hər 
şeyin Rəbbi və Hökmdarı! Nəfsimin şərindən, şeytanın şərin-
dən və şirkindən, özümə pislik etməkdən yaxud onu bir 
müsəlmana yetirməkdən Sənə sığınıram! 
 

نأَبِي ع داشر انِيرقَالَ ، احلُب  :تيأَت دباِهللا ع نرِو بمنِ عاصِ بالع ، فَقُلْت ا:  لَهثْندا حمم تعمس نم 
اُهللا علَيه صلَّى  اِهللا رسولُ لي كَتب ما هذَا:  فَقَالَ ، صحيفَةً إِلَي فَأَلْقَى ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ
لَّمسقَالَ ، و  :تظَرا فَنيها فَإِذَا فيها إِنَّ:  فكْرٍ أَبب يقدا:  قَالَ الصولَ يسنِي اِهللا رلِّما عإِذَا أَقُولُ م تحبأَص 
 أَنت إِالَّ إِلَه الَ والشهادة الغيبِ عالم واَألرضِ السموات فَاطر اللَّهم:  قُلْ بكْرٍ أَبا يا:  فَقَالَ ، أَمسيت وإِذَا

                                                 
1 Əhməd, 4785; Əbu Davud, 5076. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2397. 
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بٍء كُلِّ ريش يكَهلموذُ ، وأَع بِك نم رفِْسي شن ، نمو رش طَانيالش هكرشأَنْ ، وو رِفلَى أَقْتفِْسي عن 
  .مسلمٍ إِلَى أَجره أَو سوًءا

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Rəşid əl-Hubrani � demişdir: “Mən 
Abdullah ibn Amr ibn əl-Asın yanına gəlib ona dedim: “Mə-
nə Allah Elçisindən � eşitdiyin bir şey danışa bilərsənmi?” 
O, bir yazı çıxardı və dedi: “Bu, Allah Elçisinin � mənim 
üçün yazdırdığı bir şeydir”. Yazılana baxdım, orada bunlar 
yazılmışdı: “Əbu Bəkr əs-Siddiq dedi: “Ey Allahın Elçisi, 
səhər və axşam demək üçün mənə bir şey öyrət”. O dedi: “Ey 
Əbu Bəkr, belə de: “Qeybdə və aşkarda olanı, göyləri və yeri 
yaradan, Bilən Allahım! Səndən başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur! Hər şeyin Rəbbi və Hökmdarı! Nəfsimin şərindən, 
şeytanın şərindən və şirkindən, özümə pislik etməkdən, 
yaxud onu bir müsəlmana yetirməkdən Sənə sığınıram!”1 
 

 وهو السميع الْعليم اَْألرضِ والَ في السماِءبِسمِ اِهللا الَّذي الَ يضر مع اسمه شيٌء في  - ۹۰
 

90. Bismillə:hilləzi: lə: yədurru məa ismihi şey un fil-ərdi va 
lə: fis-səmə:i va huvəs-səmi:ul-ali:m! 
90. Adı dilə gətirilərkən yerdə və səmalarda hec bir şeyin 
zərər verə bilməyəcəyi Allahın adı ilə! O, Eşidən və Biləndir! 
(üç dəfə). 
 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ سمعت يقُولُ ، عفَّانَ ابن يعنِي عثْمانَ سمعت:  يقُولُ ، عثْمانَ بن أَبانَ
 الْعليم السميع وهو ، السماِء في والَ ، اَألرضِ في ، شيٌء اسمه مع يضر الَ الَّذي اِهللا بِسمِ قَالَ من:  يقُولُ

 فَجأَةُ تصبه لَم ، مرات ثَالَثُ يصبِح حني قَالَها ومن ، يصبِح حتى ، بالٍَء فَجأَةُ تصبه لَم ، مرات ثَالَثَ ،

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3529, 3873. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 7813.    
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 ينظُر الْحديثَ منه سمع الَّذي الرجلُ فَجعلَ ، الْفَالج ، عثْمانَ بن أَبانَ فَأَصاب:  وقَالَ ، يمِسي حتى بالٍَء
هفَقَالَ ، إِلَي ا:  لَهم لَك ظُرنت ؟ إِلَي اللَّها فَوم تلَى كَذَبانَ عثْمالَ عو انُ كَذَبثْملَى عع بِيلَّى  الناُهللا ص

لَّمسو هلَيع ، نلَكو موي الْينِي الَّذابأَص يها فنِي مابأَص تبغَض ِسيتا أَنْ فَنأَقُولَه 

 

Rəvayət edilir ki, Əbən ibn Osman � demişdir: “Eşitdim ki, 
Osman ibn Affan Peyğəmbərin � belə dediyini eşitmişdir: 
“Kim bunu üç dəfə “Adı dilə gətirilərkən yerdə və səmalarda 
heç bir şeyin zərər verə bilməyəcəyi Allahın adı ilə! O, 
Eşidən və Biləndir!”- desə, səhərə kimi ona qəflətən bir müsi-
bət gəlməz və kim də səhərə çıxdıqda, bunu üç dəfə desə, 
axşama kimi ona qəflətən bir müsibət gəlməz”. Bir gün Əbən 
ibn Osman iflic oldu. Bu zaman hədisi dinləyən adam ona 
baxmağa başladı. Bunu görən Əbən dedi: “Nə üçün mənə 
belə baxırsan? Allaha and olsun ki, mən Osmanın adından 
yalan danışmamışam. Osman da Peyğəmbərın � adından 
yalan danışmayıb, lakin bu gün mənim başıma gələnlər 
gəldi. (İflic olduğum gün) mən hirslənmişdim və bu duanı 
oxumağı unutdum”.1 
 

۹١ - ) دمحبِما، وينالَمِ دبِاِْإلسا، وببِاِهللا ر يتضر هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسا) وبِين 
 

91. Radi:tu billə:hi Rabbən, va bil-islə:mi di:nən, va bi 
Muhəmmədin (sallalla:hu aleyhi və səlləm) nəbiyyən! 
91. Allahın Rəbb, İslamın din və Muhəmmədin � peyğəmbər 
olduğundan razıyam! 
 

 اللَّه رسولَ سمعت: قَالَ بِإِفْرِيقيةَ، يكُونُ وكَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ صاحبِ الْمنيذرِ، عنِ

                                                 
1 Əbu Davud, 5088, 5090. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6426. 
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لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي:نإِذَا قَالَ م حبأَص :يتضر ا، بِاللَّهبالمِ ربِاِإلسا، ويند دمحبِما، وبِيا نفَأَن يمعالز 
  .الْجنةَ أُدخلَه حتى بِيده آلخذَ

 

Allah Elçisinin � səhabəsi əl-Munzir Afrikada olanda belə 
demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: 
“Kim səhər: “Allahın Rəbb, İslamın din və Muhəmmədin 
peyğəmbər olduğundan razıyam!”- deyərsə, əlindən tutaraq 
onu Cənnətə daxil etməyimə zamin dururam”.1 
 

 إِلَى نفِْسي طَرفَةَ عينٍيا حي يا قَيوم بِرحمتك أَستغيثُ أَصلح لي شأْنِي كُلَّه والَ تكلْنِي  - ۹٢
 

92. Yə: Həyyu, yə: Qayyu:m! Birahmətikə əstəği:su, əslih li: 
şə'ni: kulləhu va lə: təkilni: ilə: nəfsi: tarfətə aynin! 
92. Ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum (kainatı yaradan və onu 
idarə edən, bəndələrinin işlərini yoluna qoyan və onları 
qoruyan) mərhəmətinlə kömək diləyirəm! Mənim bütün işlə-
rimi yoluna qoy! Məni bir göz qırpımı belə başlı-başına 
buraxma! 
 

سأَن نب كالقُولُ ، مولُ قَالَ:  يساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةَ صمفَاطا:  لم كعنمي أَنْ يعمسا تم يكأُوص 
ي أَنْ بِهقُولإِذَا ت تحبإِذَا ، أَصو تيسا:  أَمي يا حي ومقَي كتمحيثُ بِرغتأَس ، حلي أَصأْنِي لش الَ ، كُلَّهو 

 . عينٍ طَرفَةَ نفِْسي إِلَى تكلْنِي
 

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � 
Fatiməyə belə dedi: “Mənim sənə vəsiyyət etdiyimi dinləyə-
rək səhər və axşam belə deməyinə nə mane olur? “Ey (əbədi) 
Yaşayan, ey Qəyyum (kainatı yaradan və onu idarə edən, 
                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 17225. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 2686; Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 657.  
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bəndələrinin işlərini yoluna qoyan və onları qoruyan) mər-
həmətinlə kömək diləyirəm! Mənim bütün işlərimi yoluna 
qoy! Məni bir göz qırpımı belə başlı-başına buraxma!”1 
 

۹٣ - ) دمحا منبِيينِ نلَى دعالَصِ، واِْإلخ ةملَى كَلعالَمِ، واِْإلس ةطْرلَى فا عنحبأَصلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ،(
ماً ولسنِيفاً مح ،يماهرا إِبأَبِين لَّةلَى معو نا كَانَ ممنيرِكشالْم 

 

93. Əsbəhnə: alə: fitratil-islə:m,2 va alə: kəlimətil-ixlə:s, va alə: 
di:ni nəbiyyinə: Muhəmmədin (sallalla:hu aleyhi va səlləm) 
va alə: milləti əbi:nə: İbra:hi:m, həni:fən muslimən va mə: 
kə:nə minəl-muşriki:n! 
93. İslam fitrətində, ixlas kəlməsində, Peyğəmbərimiz 
Muhəmmədin � dinində, hənif (tək Allaha ibadət edən), 
müsəlman olan və müşriklərdən olmayan atamız İbrahimin 
millətində olaraq səhərə çıxdıq! 
 

نع دبنِ اِهللا عب دبنِ عمحنِ الرى بزأَب ، نع أَنَّ:  أَبِيه بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ كَانَ صإِذَا ي حبأَص ، 
صلَّى اُهللا علَيه  محمد نبِينا دينِ وعلَى ، اإلِِخالَصِ كَلمة وعلَى ، اإلِِسالَمِ فطْرة علَى أَصبحنا:  أَمسى وإِذَا

لَّمسلَى ، وعو لَّةا مأَبِين يماهرنِيفًا إِبا حملسا ، ممكَانَ و نم نيرِكشالْم. 
 

Abdur-Rahmən ibn Əbzə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
sabahladıqda və axşamladıqda belə deyərdi: “İslam fitrətin-
də, ixlas kəlməsində, Peyğəmbərimiz Muhəmmədin � dinin-
də, hənif (ixlasla Allaha ibadət edən), müsəlman olan və 

                                                 
1 əl-Hakim, 2000. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 661.  
2 Axşam isə: (Əsbəhnə: alə: fitratil-islə:m) əvəzinə (Əmseynə: alə: fitratil-islə:m...) 
deyilir. 
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müşriklərdən olmayan atamız İbrahimin millətində olaraq 
səhərə çıxdıq!”1 
 

۹٤ - هدمبِحانَ اِهللا وحبس 
 

94. Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi! 
94. Allah pak və müqəddəsdir, Ona həmd olsun! (yüz dəfə). 
 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص » نقَالَ م نيح بِحصي نيحِسى ومانَ يحبس اللَّه 
هدمبِحائَةَ وم ةرم .لَم أْتي دأَح موي ةاميلَ الْقا بِأَفْضماَء مج إِالَّ بِه دثْلَ قَالَ أَحا مقَالَ م أَو ادز هلَيع «. 

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Kim səhər və axşam yüz dəfə “Allah pak və 
müqəddəsdir, Ona həmd olsun! – (Subhə:n-Alla:hi va bihəm-
dihi!)”- deyərsə, Qiyamət günü heç kəs onun gətirdiyindən 
fəzilətli heç bir şey gətirə bilməz. Yalnız bunu onun kimi və 
ya ondan çox deyən istisnadır”.2 
 

۹٥ - هو ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و لَى كُلِّ الَ إِلَهع ويرٍء قَديش 
 

95. Lə: ilə:hə illəlla:h vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va 
ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r! 
95. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər 
şeyə Qadirdir! (səhər bir dəfə). 
 

ناشٍ أَبِي عيع قيرلُ قَالَ: قَالَ الزوساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص: »نقَالَ م نيح بِحصالَ: ي اُهللا إِالَّ إِلَه 

                                                 
1 Əhməd, 15363, 15400, 15437. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2989.  
2 Muslim, 4858, 7019.  
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هدحالَ و كرِيش ،لَه لَه لكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش ،يركَانَ قَد لَ لَهدع ةقَبر نم لَديلَ، واعمإِس 
 أَمسى وإِذَا يمِسي، حتى الشيطَان من حرزٍ فَي وكَانَ درجات، عشر لَه ورفع خطيئات، عشر عنه وحطَّ
 يا: فَقَالَ النائم يرى فيما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رجلٌ فَرأَى: قَالَ. »يصبِح حتى ذَلك فَمثْلُ

 .»عياشٍ أَبو صدق« :فَقَالَ وكَذَا كَذَا عنك يروي عياشٍ أَبا إِنَّ! اِهللا رسولَ
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Ayyəş əz-Zuraqi � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Kim səhər (bir dəfə): “Allahdan 
başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki 
yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadir-
dir!”- deyərsə, bu onun üçün İsmayıl övladından bir köləni 
azad etməyə bərabər olar. Həmçinin, onun on günahı silinər, 
on dərəcə yüksələr və o gün axşama qədər şeytandan qorun-
muş olar. Axşam dedikdə də səhərə qədər bunları qazanmış 
olar”. Sonra bir nəfər Allah Elçisini � yuxusunda görüb 
ondan soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, Əbu Ayyəş səndən belə 
bir hədis rəvayət edir”. Allah Elçisi �: “Əbu Ayyəş doğru 
söylədi!”- deyə buyurdu”.1 
 

96. Sübh və Məğrib namazından sonra on dəfə: 
 

نأَبِي ع وبولُ قَالَ:  قَالَ أَيسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :نإِذَا قَالَ م حبالَ:  أَص إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و 
رِيكش لَه ، لَه لْكالْم لَهو دمالْح ، وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرقَد ، رشع اترم ، بكُت لَه بِهِن رشع اتنسح 

، يحمو بِهِن هنع رشع ئَاتيس ، عفرو لَه بِهِن رشع اتجرد ، كُنو لَ لَهدع اقَةتعِ عبرِقَابٍ أَر ، كُنو لَه 
 .يصبِح حتى ذَلك فَمثْلُ صالَته دبر الْمغرِب صلَّى إِذَا قَالَهن ومن ، يمِسي حتى الشيطَان من حرسا

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Əyyub � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Kim səhər on dəfə “Allahdan başqa ibadətə 

                                                 
1 İbn Məcə, 3867, 4000. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2395. 
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layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk 
Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! – (Lə: ilə:hə 
illəlla:h vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-
həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!)”- desə, ona on savab 
yazılar, onun on günahı silinər, on dərəcə yüksələr, bu onun 
üçün dörd qulu azad etməyə bərabər olar, axşamadək də 
şeytandan qorunmuş olar. Kim bunları Məğrib namazının 
ardı ilə desə, səhərədək eyni şeylər olar”.1 
 

97. Səhər və axşam on dəfə: 
 

نةَ قَالَ أَبِي عريرولُ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نلَا قَالَ م إِلَّا إِلَه اللَّه هدحلَا و رِيكش لَه لَه لْكالْم 
لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرقَد نا مقَالَه رشع اترم نيح بِحصي بكُت ا لَهائَةُ بِهم ةنسح يحمو هنع 
 لَه كَانَ يمِسي حني ذَلك مثْلَ قَالَ ومن يمِسي حتى يومئذ بِها وحفظَ رقَبة عدلَ لَه وكَانت سيئَة مائَةُ بِها
 ذَلك مثْلُ

 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim səhər on dəfə: “Allahdan başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və 
həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! – (Lə: ilə:hə illəlla:h 
vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu va 
huvə alə: kulli şey in qadi:r!)”- deyərsə, ona yüz savab 
yazılar, yüz günahı silinər, onun üçün bir kölə azad etməyə 
bərabər olar və o gün axşama qədər (şeytandan) qorunar. 
Kim bunları axşam söyləyərsə, onun üçün bunun eynisi 
verilər”. 2 
                                                 
1 İbn Hibban, 2023. Hədis həsən səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 474. 
2 Əhməd, 8704, 8719. Şueyb əl-Arnavut isnadının əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə 
əsasən səhih olduğunu bildirmişdir. 
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98. Gün ərzində yüz dəfə: 
 

 نةَ أَبِيعريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص: نالَ قَالَ م إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه لَه 
لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش يري قَدمٍ فوائَةَ يم ةرم تكَان لَ لَهدرِ عشرِقَابٍ ع بكُتو ائَةُ لَهم 
ةنسح تيحمو هنائَةُ عم ئَةيس تكَانو ا لَهزرح نم طَانيالش هموي كى ذَلتح ِسيمي لَمو أْتي دلَ أَحبِأَفْض 

  .منه أَكْثَر عملَ رجلٌ إِالَّ جاَء مما
 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyur-
muşdur: “Kim gün ərzində yüz dəfə: “Allahdan başqa iba-
dətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur. 
Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir! – (Lə: 
ilə:hə illəlla:h vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-
həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!)”- deyərsə, on kölə 
azad etmiş sayılar, üstəlik ona yüz savab yazılar və onun yüz 
günahı silinər, (bundan başqa bu dualar) həmin gün axşama 
qədər onu şeytandan qoruyar və (bu duanı) ondan çox deyən 
kimsə istisna olmaqla heç kəs onun gətirdiyindən üstün 
başqa bir şey gətirə bilməz”.1  
 

 قَدير شيٍء كُلِّ علَى وهو ويميت يحيِي الْحمد، ولَه الْملْك لَه لَه، شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ - ۹۹
 

99. Lə: ilə:hə illəlla:hu, vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu va huvə alə: kulli şey in 
qadi:r! 
99. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! 

                                                 
1 əl-Buxari, 5923, 6403. 
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Dirildir və öldürür! O, hər şeyə Qadirdir! (səhər və axşam on 
dəfə). 
 

 بِينِ النع ارِيصاَألن وبأَبِي أَي نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  هدحو إِالَّ اللَّه الَ إِلَه :بِحصي نيقَالَ ح نقَالَ: م هأَن
كَت ،اترم رشع ،يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو يتمييِي وحي ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش لَه اللَّه ب

سح رشا عقَالَه ةداحبِكُلِّ و لَه كُنو ،اتجرد رشا عبِه اللَّه هفَعرو ،ئَاتيس رشا عبِه هنع طَّ اللَّهحو ،اتن
هرقْهالً يمع ذئمولْ يمعي لَمو ،رِهارِ إِلَى آخهلِ النأَو نةً ملَحسم لَه كُنرِ رِقَابٍ، وشفَإِنْ قَالَ كَع ،ن نيح

.كثْلُ ذَلِسي، فَممي 
 

Əbu Əyyub əl-Ənsari � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurmuşdur: “Kim səhər açıldıqda on dəfə: “Allahdan 
başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki 
yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və 
öldürür! O, hər şeyə Qadirdir! – (Lə: ilə:hə illəlla:hu, vah-
dəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi: va 
yumi:tu va huvə alə: kulli şey in qadi:r!)”- deyərsə, Allah bu 
zikrin hər birinə görə ona on savab yazar, on günahını silər, 
on dərəcə yüksəldər, ona on qul azad etmək savabı verilər, 
bu sözlər günün əvvəlindən sonunadək onu qoruyan silahlı 
dəstə olar, bu əməl o gün edilən əməllərdən ən üstünü olar. 
Bunu axşam deyərsə, eyni savaba nail olar“.1  
 

100. Məğribdan sonra on dəfə: 
 

نةَ عارمنِ عبِيبٍ بلُ قَالَ: قَالَ شوساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص: »نالَ: قَالَ م اُهللا إِالَّ إِلَه هدحالَ و كرِيش 
،لَه لَه لْكالْم لَهو دميِي الْححي ،يتميو وهلَى وٍء كُلِّ عيير، شقَد رشع اترلَى مرِبِ، إِثْرِ عغثَ الْمعب 

                                                 
1 Əhməd, 23401, 23614. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 114. 
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 عنه ومحى موجِبات حسنات عشر بها لَه اُهللا وكَتب يصبِح، حتى الشيطَان من يحفَظُونه مسلَحه لَه اَهللا
رشع ئاتيس بِقَاتوم تكَانو لِ لَهدرِ بِعشرِقَابٍ ع اتنمؤم«.  

 

Rəvayət edilir ki, Uməra ibn Şəbib � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Kim məğribdən sonra on dəfə: “Allahdan 
başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! O, təkdir! Onun şəriki 
yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və öldü-
rür! O, hər şeyə Qadirdir! – (Lə: ilə:hə illəlla:hu, vahdəhu lə: 
şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu 
va huvə alə: kulli şey in qadi:r!)”- deyərsə, Allah səhərədək 
onu şeytandan qoruyan silahlı mühafizəçilər göndərər, onun 
üçün (Cənnəti) vacib edən on savab yazılar, onu həlak edən 
on günahı silinər və ona on mömin köləni azad etməyə 
bərabər savab verilər”.1 
 

 علَى وهو الْخير، بِيده ويميت ويحيِي الْحمد، ولَه الْملْك، لَه لَه، شرِيك ال وحده اللَّه، إِال إِلَه ال - ١۰١
 قَدير شيٍء كُلِّ

 

101. Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu, biyədihil-xayru va huvə 
alə: kulli şey in qadi:r! 
101. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Ona məxsus-
dur! Dirildir və öldürür! Xeyir  Onun Əlindədir! O, hər şeyə 
Qadirdir! - (Sübh namazından sonra yüz dəfə). 
 

نةَ أَبِي عامولُ قَالَ: قَالَ أُمسر اللَّه  هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسو: "ني قَالَ مرِ فبد الةص اةدال: الْغ إِال إِلَه ،اللَّه 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3534, 3877. Hədis həsəndir. Bax: Səhih Sunən ət-Tirmizi, 2800. 
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هدحال و رِيكش ،لَه لَه ،لْكالْم لَهو ،دميِي الْححيو يتميو هدبِي ،ريالْخ وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرئَةَ قَدم ةرم 
 ".قَالَ ما علَى زاد أَو قَالَ ما مثْلَ قَالَ من إِال عمال اَألرضِ أَهلِ أَفْضلَ يومئذ كَانَ رِجلَيه، يثْنِي أَنْ قَبلَ

 

Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Kim Sübh namazından sonra oturduğu halda yüz dəfə: 
“Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Ona məxsus-
dur! Dirildir və öldürür! Xeyir Onun Əlindədir! O, hər şeyə 
Qadirdir! - (Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, 
ləhul-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu, biyədihil-
xayru va huvə alə: kulli şey in qadi:r!)”- deyərsə, o gün yer 
əhli arasında ən fəzilətli əməl etmiş sayılar, onun kimi və ya 
ondan artığını deyən istisnadır”.1 
 

١٠٢ - ةَ عزِنو فِْسها نرِضو هلْقخ ددع :هدمبِحانَ اِهللا وحبس هاتمكَل اددمو هشر 
 

102. Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi, adədə xalqihi, va rida: 
nəfsihi, va zinətə arşihi, va midə:də kəlimə:tihi! 
102. Yaratdıqlarının sayı, Özünün razı olduğu, Ərşinin ağır-
lığı və kəlmələrinin çoxluğu qədər həmd edərək Allaha tərif-
lər deyirik! - (səhər üç dəfə). 
 

نةَ عرِييوأَنَّ ج بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص جرخ نا مهدنةً عكْرب نيلَّى حص حبالص ىهى وا فهجِدسم ثُم 
عجر دعى أَنْ بحأَض ىهةٌ وسالا « فَقَالَ جم لَى زِلْتالِ عى الْحالَّت كقْتا فَارهلَيع « .قَالَت معقَالَ. ن بِىالن 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص » لَقَد قُلْت كدعب عبأَر اتمثَالَثَ كَل اترم لَو تزِنا وبِم ذُ قُلْتنمِ موالْي نهتنزلَو 
 .» كَلماته ومداد عرشه وزِنةَ نفِْسه ورِضا خلْقه عدد وبِحمده اللَّه سبحانَ

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8001, 8075. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib 
vat-Tərhib, 476. 
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Cuveyriyə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � səhər tezdən 
onun yanından Sübh namazını qılmaq üçün çıxmışdı. 
Cuveyriyə namaz qıldığı yerdə idi və Allah Elçisi � günəş 
çıxandan sonra qayıdana qədər orada oturmuşdu. O: “Hələ 
də səni tərk etdiyim vəziyyətdəsən?”- deyə soruşdu. Cuvey-
riyə: “Bəli”- deyə cavab verdi. O buyurdu: “Səndən ayrıldıq-
dan sonra üç dəfə dörd kəlmə söylədim. Onlar sənin bu gün 
söylədiklərindən daha ağır gəlir: “Yaratdıqlarının sayı, 
Özünün razı olduğu, Ərşinin ağırlığı və kəlmələrinin 
çoxluğu qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik”.1 
 

١٠٣ - قاً طَيرِزعاً، وافلْماً نع أَلُكي أَسإِن مالًاللَّهقَبتالً ممعباً، و 
 

103. Alla:hummə, inni: əs əlukə i'lmən nə:fian va rızqan 
tayyibən va amələn mutəqabbələn! 
103. Allahım! Səndən faydalı elm, təmiz ruzi və qəbul olunan 
əməl diləyirəm! – (Sübh namazından sonra).2 
 

١٠٤ - فغتأَسهإِلَي وبأَت اَهللا و ر 
 

104. Əstəğfirulla:hə va ətu:bu ileyhi! 
104. Allahdan bağışlanma diləyirəm və Ona tövbə edirəm! 
(gün ərzində yüz dəfə). 
 

نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ:  قَالَ,  هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي:  صإِن رفغتَألس اللَّه وبأَتو هي إِلَيمِ فوئَةَ الْيم 
ةرم. 

 

                                                 
1 Muslim, 2726, 4905, 7088. 
2 77-ci zikrə aid hədisdədir. 
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Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Mən hər gün Allahdan yüz dəfə bağışlanma 
diləyir və Ona tövbə edirəm”.1 
 

١٠٣ - اِهللا الت اتموذُ بِكَلأَعلَقا خم رش نم اتام 
 

105. Əu:zu bikəlimə:tillə:hit-tə:mmə:ti min şərri mə: xaləq! 
105. Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlamlarına sığı-
nıram! (axşam üç dəfə). 
 

نةَ أَبِي عريرقَالَ:  قَالَ ، ه بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :نى إِذَا قَالَ مسثَالَثَ أَم اتروذُ:  مأَع اتمبِكَل 
  .اللَّيلَةَ تلْك حمةٌ تضره لَم ، خلَق ما شر من التامات اِهللا

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � 
belə buyurdu: “Kim axşam vaxtı üç dəfə: “Yaratdıqlarının 
şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram! – (Əu:zu bikəli-
mə:tillə:hit-tə:mmə:ti min şərri mə: xaləq!)”- deyərsə, həmin 
gecə ona əqrəb sancması zərər verməz”.2 
 

30. Yatağa girərkən oxunan zikrlər  
 

106. Əlləri cütləşdirib onların içinə üfürdükdən sonra ora əl-
İxlas, əl-Fələq və ən-Nəs surələrini oxuyub bədənə sürtmək. 
 

نةَ عشائأَنَّ ع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى إِذَا كَانَ صإِلَى أَو هاشركُلَّ ف لَةلَي عمج هكَفَّي فَثَ ثُما نيهِمأَ ففَقَر 
 ما بِهِما يمسح ثُم الناسِ} بِرب أَعوذُ {قُلْ و الْفَلَقِ} بِرب أَعوذُ {قُلْ و أَحد} اللَّه هو {قُلْ فيهِما

طَاعتاس نم هدسأُ جدبا يلَى بِهِمع هأْسر هِهجوا وملَ وأَقْب نم هدسلُ جفْعي كثَالَثَ ذَل اترم. 

                                                 
1 İbn Məcə, 3815. Hədis həsən səhihdir. Bax: Səhih İbn Məcə, 3076. 
2 Əhməd, 7885, 7898. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 6472. 
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Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbər � hər gecə 
vaxtı yatağına uzandıqda əllərini cütləşdirib onların içinə 
üfürər, sonra ora (şərdən qoruyan surələri) – əl-İxlas, əl-Fələq 
və ən-Nəs surələrini oxuyar, daha sonra isə əllərini baş və üz 
nahiyəsindən başlayaraq bacardığı qədər bədəninin hər yeri-
nə sürtərdi. Beləcə, o, bunu üç dəfə təkrar edərdi”.1 
 

107. Yatağa uzananda Ayətul-Kursini (əl-Bəqərə, 255) oxu-
maq. 
 

نةَ أَبِى عريركَّلَنِى قَالَ هولُ وسر اللَّه  هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسو فْظبِح كَاةانَ زضمانِى ، رفَأَت لَ آتعثُو فَجحي 
نامِ مالطَّع ، هذْتفَأَخ ، قُلْتو اللَّهو كنفَعولِ إِلَى َألرسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى قَالَ. صإِن اجتحم ، لَىعو 

 ما هريرةَ أَبا يا « صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى فَقَالَ فَأَصبحت عنه فَخلَّيت قَالَ.  شديدةٌ حاجةٌ ولى ، عيالٌ
 قَالَ.  سبِيلَه فَخلَّيت ، فَرحمته وعياالً شديدةً حاجةً شكَا اللَّه رسولَ يا قُلْت قَالَ.  » الْبارِحةَ أَسريك فَعلَ

.  سيعود إِنه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ لقَولِ سيعود أَنه فَعرفْت.  » وسيعود كَذَبك قَد إِنه أَما «
هتدصاَء فَرثُو فَجحي نامِ مالطَّع هذْتفَأَخ فَقُلْت كنفَعولِ إِلَى َألرسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِى قَالَ. صعد 

صلَّى اُهللا  اللَّه رسولُ لى فَقَالَ ، فَأَصبحت سبِيلَه فَخلَّيت ، فَرحمته ، أَعود الَ عيالٌ وعلَى ، محتاج فَإِنى
لَّمسو هلَيا « عا يةَ أَبريرا ، هلَ مفَع كريأَس «  .ا قُلْتولَ يسر كَا اللَّهةً شاجةً حيدداالً شيعو ، هتمحفَر 

تلَّيفَخ بِيلَها « قَالَ.  سأَم هإِن قَد ككَذَب ودعيسو «  .هتدصثَةَ فَراَء الثَّالثُو فَجحي نامِ مالطَّع ، هذْتفَأَخ 
فَقُلْت كنفَعولِ إِلَى َألرسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عذَا ، صهو رآخ ثَالَث اترم كأَن معزالَ ت ودعت ثُم ودعت 

 الْكُرسى آيةَ فَاقْرأْ فراشك إِلَى أَويت إِذَا قَالَ هو ما قُلْت.  بِها اللَّه ينفَعك كَلمات أُعلِّمك دعنِى قَالَ. 
الَ {اللَّه إِالَّ إِلَه وه ىالْح {ومى الْقَيتح متخةَ تاآلي ، كفَإِن الَ لَنزي كلَيع نم ظٌ اللَّهافالَ حو كنبقْري 

 أَسريك فَعلَ ما« صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ لى فَقَالَ ، فَأَصبحت سبِيلَه فَخلَّيت.  تصبِح حتى شيطَانٌ
 »هى ما« قَالَ.  سبِيلَه فَخلَّيت ، بِها اللَّه ينفَعنِى ، كَلمات يعلِّمنِى أَنه زعم اللَّه رسولَ يا قُلْت.  »الْبارِحةَ

 .ى قَالَ قُلْتإِذَا ل تيإِلَى أَو كاشرأْ فةَ فَاقْرآي ىسالْكُر نا مهلى أَوتح متخت الَ {اللَّه إِالَّ إِلَه وه ىالْح 

                                                 
1 əl-Buxari, 4630, 5017. 
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{ومقَالَ الْقَيى ول الَ لَنزي كلَيع نم ظٌ اللَّهافالَ حو كبقْرطَانٌ ييى شتح بِحصوا ، تكَانو صرٍء أَحىش 
 منذُ تخاطب من تعلَم ، كَذُوب وهو صدقَك قَد إِنه أَما« صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى فَقَالَ.  الْخيرِ علَى

الٍ ثَالَثا لَيا يةَ أَبريرقَالَ.  الَ قَالَ.  »ه »طَانٌ ذَاكيش«. 
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Bir dəfə 
Peyğəmbər � Ramazan ayında yığılmış zəkatı qoruyub sax-
lamağı mənə tapşırdı. Bu əsnada bir nəfər yanıma gəldi və 
ərzaqdan ovuclayıb qabına yığmağa başladı. Mən onu 
yaxalayıb dedim: “Vallahi, mən səni mütləq Peyğəmbərin � 
yanına aparacağam”. O yalvarıb: “Mən buna möhtacam, 
mənim külfətim var, özümün də (bu yeməyə) olduqca eh-
tiyacım var”– dedi, mən də onu buraxdım. Ertəsi gün 
Peyğəmbər � məndən soruşdu: “Ey Əbu Hureyra! Tutduğun 
əsir nə etdi?” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O mənə həm 
ehtiyaclı, həm də külfət sahibi olduğundan gileyləndi. Buna 
görə də mənim ona yazığım gəldi və onu buraxdım”. 
Peyğəmbər � dedi: “O sənə yalan danışıb və o yenə qayıda-
caq”. Mən bilirdim ki, o qayıdacaq, çünki Peyğəmbər �: “...o 
yenə qayıdacaq”– deyə xəbər vermişdi. Odur ki, pusquda 
durub onu gözlədim. O, yenə gəlib ərzaqdan ovuclayaraq 
qabına yığmağa başladı. Mən onu yaxalayıb dedim: “Səni 
hökmən Peyğəmbərin � yanına aparacağam”. O yalvarıb 
dedi: “Burax məni! Doğrudan da, mən buna möhtacam və 
mənim külfətim var. (Söz verirəm ki,) bir daha bura qayıt-
mayacağam”. Mənim ona yazığım gəldi və mən yenə onu 
buraxdım. Ertəsi gün Peyğəmbər � məndən soruşdu: “Ey 
Əbu Hureyra! Dünən tutduğun əsir nə etdi?” Mən dedim: 
“Ey Allahın Elçisi! O, mənə həm möhtac, həm də külfət 
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sahibi olduğundan giley-güzar elədi. Buna görə də mənim 
ona yazığım gəldi və mən onu buraxdım”. Peyğəmbər � 
dedi: “O sənə yalan danışıb və o yenə qayıdacaq”. Mən 
üçüncü dəfə pusquda dayanıb onu gözlədim. O, yenə gəlib 
ərzaqdan ovuclayaraq qabına yığmağa başladı. Mən onu 
yaxalayıb dedim: “Mən səni hökmən Peyğəmbərin � yanına 
aparacağam. Artıq üçüncü dəfədir ki, sən qayıtmayacağına 
söz verir, sonra da qayıdırsan”. O yalvarıb dedi: “Məni bu-
raxsan, sənə elə sözlər öyrədərəm ki, Allah onların vasitəsilə 
sənə fayda verər”. Mən: “O nə sözdür?”– deyə soruşdum. O 
dedi: “Yatağına uzananda Kürsü – “Allah, Ondan başqa ilah 
yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyu-
mudur...” (əl-Bəqərə, 255) ayəsini axıra qədər oxu. Əgər 
bunu etsən, səhər yuxudan oyananadək sənin yanında 
Allahın təyin etdiyi gözətçi (bir mələk) durar və şeytan sənə 
yaxınlaşmaz”. Mən yenə onu buraxdım. Səhəri gün Peyğəm-
bər � məndən soruşdu: “Dünən tutduğun əsir nə etdi?” Mən 
dedim: “Ey Allahın Elçisi! O, Allahın izni ilə mənə faydası 
olacaq sözlər öyrədəcəyini söylədi və mən də onu burax-
dım”. Peyğəmbər �: “Nədir o?”– deyə soruşdu. Mən dedim: 
“O mənə söylədi ki, yatağına uzananda Kürsü ayəsini – 
“Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün 
yaratdıqlarının Qəyyumudur...”– əvvəldən axıra qədər oxu. 
Əgər bunu etsən, səhər yuxudan oyananadək sənin yanında 
Allahın təyin etdiyi gözətçi (bir mələk) durar və şeytan sənə 
yaxınlaşmaz”. Səhabələr xeyirli işlərə ən çox can atan 
insanlar idi. Peyğəmbər � dedi: “O sənə doğru söylədi, 
halbuki özü qatı yalançıdır. Sən üç gecədir kiminlə söhbət 
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etdiyini bilirsənmi, ey Əbu Hureyra?” Mən: “Xeyr!”– deyə 
cavab verdikdə, Peyğəmbər � dedi: “Bu, şeytan idi!”1 
 

108. əl-Bəqərə surəsinin son iki ayəsini oxumaq. 
 

 أَعوذُ باهللا من الشّيطَان الرّجِيمِ
 هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم نم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسرو بِهكُتو

) ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسا ٢٨٥را ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي (
ؤا لَا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبلَى كَسع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلَا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخ

نا علَى نت مولَانا فَانصرالَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَ
) رِينمِ الْكَاف٢٨٦الْقَو (  

 

Əu:zu billə:hi minəş-şeyta:nir-raci:m 
(285) Ə:mənər-rasu:lu bimə: unzilə ileyhi mir-Rabbihi: val-
mu'minu:n. Kullun ə:mənə billə:hi va mələ:ikətihi: va 
kutubihi: va rusulihi: lə: nufərriqu beynə əhədim mir-rusu-
lihi: va qa:lu səmi'nə: va əta'nə: ğufra:nəkə Rabbənə: va 
ileykəl-məsi:r. (286) Lə: yukəllifulla:hu nəfsən illə: vus'ahə: 
ləhə: mə: kəsəbət aleyhə: məktəsəbət, Rabbənə: lə: tuə:xiznə: 
in nəsi:nə: əv əxta'nə:, Rabbənə: va lə: təhmil aleynə: isran 
kəmə: həməltəhu: aləlləzi:nə min qablinə:, Rabbənə: va lə: 
tuhəmmilnə: mə: lə: ta:qatə lənə: bihi: va'fu annə: vağfirlənə: 
varhəmnə:, əntə məvlə:nə: fənsurnə: aləl-qavmil kə:firi:n! 
(285) Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman 
gətirdi, möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allaha, Onun 
mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Onlar 
dedilər: “Biz Onun elçiləri arasında fərq qoymuruq!” Onlar 

                                                 
1 əl-Buxari, 2144, 2311. 
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dedilər: “Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz! Səndən bağış-
lanma diləyirik, dönüş də yalnız Sənədir!” (286) Allah hər 
kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər. Hər 
kəsin qazandığı xeyir yalnız onun özünə, qazandığı şər də 
yalnız öz əleyhinədir. “Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta 
etsək bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə 
yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük yükləmə! Ey Rəbbimiz, 
gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmə! Bizi əfv 
et, bizi bağışla və bizə rəhm et! Sən bizim Himayədarımız-
san! Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım et! 
 

 ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر رِىدالْب ودعسأَبِى م نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص» : نم ةقَرالْب ةوررِ سآخ نم انتاآلي
اهكَفَت لَةى لَيا فمأَهقَر« 

 

Əbu Məsud əl-Bədri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Kim gecə “əl-Bəqərə” surəsinin son iki ayəsini 
oxuyarsa, bu, ona kifayət edər”.1  
 

١٠۹ - تعضي وبر كمبِاس  ،هفَعأَر بِكبِي، ونا جا بِمفَظْها فَاحهلْتسإِنْ أَرا وهمحفِْسي فَارن كْتسإِنْ أَم
 عبادك الصالحني بِه تحفَظُ

 

109. Bismikə Rabbi: vada'tu cənbi: va bikə ərfəuhu. İn 
əmsəktə nəfsi: fərhəmhə: va in ərsəltəhə: fəhfəzhə: bimə 
təhfəzu bihi ibə:dəkəs-sa:lihi:n! 
109. Ey Rəbbim! Sənin adınla böyrümü yerə qoydum, Sənin 
sayəndə də qaldıraram. Ruhumu tutub saxlasan, ona rəhm 

                                                 
1 əl-Buxari, 3707, 4008. 
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et! Onu buraxsan, əməlisaleh qullarını qoruduğun kimi onu 
da qoru! 
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ قَالَ ه بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى إِذَا« صأَو كُمدإِلَى أَح هاشرف فُضنفَلْي هاشرف لَةاخبِد 
،ارِهإِز هرِى الَ فَإِندا يم لَفَهخ ،هلَيع قُولُ ثُمي كمبِاس بر تعضبِى، ونج بِكو ،هفَعإِنْ أَر كْتسفِْسى أَمن 

 »الصالحني بِه تحفَظُ بِما فَاحفَظْها أَرسلْتها وإِنْ فَارحمها،

 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Sizdən biriniz yatağına uzanmaq istədikdə qoy izarının iç 
tərəfi ilə yatağını çırpsın, çünki o, özündən sonra yatağına 
nəyin girdiyini bilmir. Sonra da belə desin: “Ey Rəbbim, 
Sənin adınla böyrümü yerə qoydum, Sənin sayəndə də onu 
qaldırıram. Ruhumu tutub saxlasan, ona rəhm et! Onu bu-
raxsan, əməlisaleh qullarını qoruduğun kimi onu da qoru! – 
(Bismikə Rabbi: vada'tu cənbi: va bikə ərfəuhu. İn əmsəktə 
nəfsi: fərhəmhə: va in ərsəltəhə: fəhfəzhə: bimə təhfəzu bihi 
ibə:dəkəs-sa:lihi:n!)”.1 
 

نْ أَمتها اللَّهم إِنك خلَقْت نفِْسي وأَنت توفَّاها، لَك مماتها ومحياها، إِنْ أَحييتها فَاحفَظْها، وإِ - ١١۰
 ما. اللَّهلَه ري فَاغْفةَإِنيافالْع أَلُكأَس 

 

110. Alla:hummə, innəkə xaləqtə nəfsi:, va əntə təvaffə:hə:, 
ləkə məmə:tuhə: va məhyə:hə:, in əhyeytəhə: fəhfəzhə:, va in 
əməttəhə: fəğfir ləhə:, Alla:hummə, inni: əs əlukəl-a:fiyə! 
110. Allahım, canımı Sən yaratdın, Sən də onu alacaqsan. 
Onu öldürmək də, diriltmək də Sənə məxsusdur. Onu dirilt-

                                                 
1 əl-Buxari, 5845, 6320. 
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sən, qoru, öldürsən, bağışla! Allahım, Səndən salamatlıq dilə-
yirəm! 
 

نع دبنِ اِهللا عب رمع ، هأَن رالً أَمجذَ إِذَا رأَخ هعجضقَالَ م  :ماللَّه كإِن لَقْتفِْسي خن ، تأَنا وفَّاهوت ، 
ا لَكهاتما ماهيحما إِنْ ، وهتييا أَحفَظْهإِنْ ، فَاحا وهتأَم را فَاغْفلَه ، ماللَّه أَلُكةَ أَسيافلٌ فَقَالَ ، الْعجر  :

تعمذَا سه نم رمفَقَالَ ؟ ع  :نرٍ ميخ نم رمع ، نولِ مساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 
 

Abdullah ibn Ömər � bir kişiyə yatmaq üçün uzandıqda 
belə deməyi əmr etdi: “Allahım, canımı Sən yaratdın, Sən də 
onu alacaqsan. Onu öldürmək də, diriltmək də Sənə məxsus-
dur. Onu diriltsən, qoru, öldürsən, bağışla! Allahım, Səndən 
salamatlıq diləyirəm!” Kişi ona dedi: “Sən bunu Ömərdən 
eşitdin?” O dedi: “Ömərdən də xeyirli olan Allah Elçisindən 
� eşitdim”.1 
 

١١١ - ذَابنِي عق ماللَّهكادبثُ ععبت موي ك 
 

111. Alla:hummə, qini: azə:bəkə yəumə təb'asu ibə:dək! 
111. Allahım, bəndələrini dirildəcəyin gün məni Öz əzabın-
dan qoru! 
 

نةَ عفْصجِ حوز بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ أَنَّ صسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا كَانَ ص ادأَنْ أَر قُدري 
عضو هدى ينمالْي تحت هدخ قُولُ ثُمي » منِى اللَّهق كذَابع موثُ يعبت كادبارٍ ثَالَثَ. » عرم. 

 

Peyğəmbərin � zövcəsi Həfsə � rəvayət edir ki, Allah 
Elçisi � yatağa uzanmaq istəyəndə sağ əlini yanağının altına 

                                                 
1 Muslim, 4887, 7063; Əhməd, 5502.  
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qoyub üç dəfə belə deyərdi: “Allahım, bəndələrini dirildə-
cəyin gün məni Öz əzabından qoru!”1  
 

١١٢ - كما بِاسيأَحو وتأَم ماللَّه 
 

112. Bismikə, Alla:hummə əmu:tu və əhyə:! 
112. Allahım, Sənin adınla ölür və dirilirəm! 
 

نفَةَ عذَيكَانَ قَالَ ح بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص ادأَنْ أَر امنقَالَ ي » كمبِاس ماللَّه وتا أَميأَحو «  .
 .» النشور وإِلَيه ، أَماتنا ما بعد أَحيانا الَّذى للَّه الْحمد « قَالَ منامه من استيقَظَ وإِذَا

 

Rəvayət edilir ki, Huzeyfə � demişdir: “Peyğəmbər � 
yatmaq istədikdə: “Allahım, Sənin adınla ölür və dirilirəm! – 
(Bismikə, Alla:hummə əmu:tu və əhyə:!)”, yuxudan oyan-
dıqda isə: “Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd 
olsun! (Ölüb dirildikdən sonra isə) qayıdış Onadır! – (Əlhəm-
dulillə:hilləzi: əhyə:nə: bə'də mə: əmə:tənə: va ileyhin-
nuşu:r!)”- deyərdi”.2 
 

113. Otuz dörd dəfə təkbir (Alla:hu Əkbər), otuz üç dəfə 
təsbih (Subhə:n-Allah) və otuz üç dəfə təhmid (Əlhəm-
dulilləh) demək. 
 

 نعىلةَ أَنَّ عمفَاط كَتا شلْقَى مت نا، أَثَرِ محى الرفَأَت بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ،ىبس طَلَقَتفَان فَلَم 
،هجِدت تدجةَ، فَوشائا، عهتربا فَأَخاَء فَلَمج بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هتربةُ أَخشائجِىِء عةَ، بِممفَاط 
 فَقَعد. »مكَانِكُما علَى« :فَقَالَ َألقُوم فَذَهبت مضاجِعنا، أَخذْنا وقَد إِلَينا، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى فَجاَء
 أَخذْتما إِذَا سأَلْتمانِى مما خيرا أُعلِّمكُما أَالَ« :وقَالَ صدرِى علَى قَدميه برد وجدت حتى بيننا

                                                 
1 Əbu Davud, 5045, 5047. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2703. 
2 əl-Buxari, 5849, 6324. 
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 من لَكُما خير فَهو وثَالَثني، ثَالَثَةً وتحمدا وثَالَثني، ثَالَثًا وتسبحا وثَالَثني، أَربعا تكَبرا مضاجِعكُما
 لَيلَةَ والَ قَالَ صفِّني لَيلَةَ والَ لَه قيلَ. صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى من سمعته منذُ تركْته ما على قَالَ .»خادمٍ
  .صفِّنيِ

 

Əli � rəvayət edir ki, Fatimə � əl dəyirmanının onun əllə-
rində iz buraxdığından şikayət etdi. Bir müddətdən sonra 
Peyğəmbərə � bir neçə əsir gətirdilər. Fatimə bu əsirlərdən 
birini özünə köməkçi götürmək məqsədilə Peyğəmbərin � 
yanına getdi, lakin onu evdə tapa bilmədi, Aişəni görüb nə 
istədiyini ona bildirdi. Peyğəmbər � evə gəldikdə Aişə ona 
Fatimənin gəldiyini xəbər verdi. Bundan sonra Peyğəmbər � 
bizə gəldi. Həmin vaxt biz artıq yatağımıza uzanmışdıq. Mən 
onu görəndə ayağa qalxmaq istədim, lakin o: “Qalxmayın!”- 
dedi və gəlib aramızda oturdu. Mən hətta onun soyuq ayaq-
larının sinəmə toxunduğunu hiss etdim. O buyurdu: “Mən-
dən istədiyinizdən daha xeyirlisini sizə öyrədimmi? Yata-
ğınıza uzandığınız zaman otuz dörd dəfə “Alla:hu Əkbər”, 
otuz üç dəfə “Subhə:n-Allah” və otuz üç dəfə “Əlhəmdu-
lilləh” deyin. Bu sizin üçün xidmətçidən daha xeyirli olar”.1 
 

١١٤ - ماللَّه بر اتومالس برضِ واَألر برشِ وريمِ الْعظا الْعنبر برٍء كُلِّ وىش قفَال بى الْحوالنو 
 فَلَيس اَألولُ أَنت اللَّهم بِناصيته آخذٌ أَنت شىٍء كُلِّ شر من بِك أَعوذُ والْفُرقَان واِإلنجِيلِ التوراة ومنزِلَ
لَكٌء قَبىش تأَنو راآلخ سفَلَي كدعٌء بىش تأَنو رالظَّاه سفَلَي قَكٌء فَوىش تأَنو ناطالْب سفَلَي كوند 
 الْفَقْرِ من وأَغْنِنا الدين عنا اقْضِ شىٌء

 

114. Alla:hummə, Rabbəs-səmə:və:ti va Rabbəl-ərdi va 
Rabbəl-arşil-azi:m. Rabbənə: va Rabbə kulli şey in, fə:liqal-
                                                 
1 əl-Buxari, 3429, 3705. 
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həbbi van-nəvə:, munzilət-Təura:ti val-İnci:li val-Furqa:n. 
Əu:zu bikə min şərri kulli şey in əntə ə:xizun binə:siyətihi. 
Alla:hummə, əntəl-əvvəlu fəleysə qabləkə şey un, va əntəl-
ə:xiru fəleysə bə'dəkə şey un, va əntəz-za:hiru fəleysə fəu-
qakə şey un, va əntəl-bə:tinu fəleysə du:nəkə şey un, iqdi 
annəd-deynə: va əğninə: minəl-fəqri! 
114. Allahım! Səmaların və 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 üstdə heç nə yoxdur! Sən Batinsən, Səndən 
iç üzdə heç nə yoxdur! Borcumuzu ödə, bizi yoxsulluqdan 
qurtar! 
 

نلٍ عيهو كَانَ قَالَ سحٍ أَبالا صنرأْمإِذَا ي ادا أَرندأَنْ أَح امنأَنْ ي طَجِعضلَى يع قِّهنِ شماَألي قُولُ ثُمي » ماللَّه 
بر اتومالس برضِ واَألر برشِ وريمِ الْعظا الْعنبر برٍء كُلِّ وىش قفَال بى الْحوالنزِلَ ونمو اةروالت 

 شىٌء قَبلَك فَلَيس اَألولُ أَنت اللَّهم بِناصيته آخذٌ أَنت شىٍء كُلِّ شر من بِك أَعوذُ والْفُرقَان واِإلنجِيلِ
تأَنو راآلخ سفَلَي كدعٌء بىش تأَنو رالظَّاه سفَلَي قَكٌء فَوىش تأَنو ناطالْب سفَلَي كونٌء دىا اقْضِ شنع 
نيا الدأَغْنِنو نكَانَ. » الْفَقْرِ موِى وري كذَل نةَ أَبِى عريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 

 

Rəvayət edilir ki, Suheyl � demişdir: “Əbu Salih bizdən 
birimiz yatağına girdikdə sağ tərəfi üstə uzanıb belə deməyi 
əmr edirdi: “Allahım! Səmaların 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 
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şərindən Sənə sığınıram! Allahım, Sən Əvvəlsən, Səndən əv-
vəl heç nə yoxdur! Sən Axırsan, Səndən sonra heç nə yoxdur! 
Sən Zahirsən, Səndən üstə heç nə yoxdur! Sən Batinsən, 
Səndən iç üzdə heç nə yoxdur! Borcumuzu ödə, bizi yoxsul-
luqdan qurtar!” O, bunu Əbu Hureyradan, o da Peyğəmbər-
dən � rəvayət edirdi”.1 
 

 مؤوِيكَافي لَه والَ  الْحمد ِهللا الَّذي أَطْعمنا وسقَانا، وكَفَانا، وآوانا، فَكَم ممن الَ - ١١٥
 

115. Əlhəmdulillə:hilləzi: ət'amənə: va səqa:nə: va kəfə:nə: va 
ə:və:nə:, fəkəm mim-mən lə: kə:fiyə ləhu va lə: mu'viyə! 
115. Bizi yedirdən, içirdən, qoruyan və bizə sığınacaq verən 
Allaha həmd olsun! Neçə-neçə şəxslər var ki, onların nə bir 
qoruyanı, nə də bir sığınacaq verəni var! 
 

نسٍ عولَ أَنَّ أَنسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى إِذَا كَانَ صإِلَى أَو هاشرقَالَ ف » دمالْح لَّهى لا الَّذنمأَطْع 
 .» مئْوِى والَ لَه كَافى الَ ممن فَكَم وآوانا وكَفَانا وسقَانا

 

Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � yatağına girəndə belə 
deyərdi: “Bizi yedirdən, içirdən, qoruyan və bizə sığınacaq 
verən Allaha həmd olsun! Neçə-neçə şəxslər var ki, onların 
nə bir qoruyanı, nə də bir sığınacaq verəni var! – (Əlhəmdu-
lillə:hilləzi: ət'amənə: va səqa:nə: va kəfə:nə: va ə:və:nə:, 
fəkəm mim-mən lə: kə:fiyə ləhu va lə: mu'viyə!)”.2 
 

١١٦ - ماللَّه مالبِ عيالْغ ةادهالشو رفَاط اتومضِ الساَألرو بٍء كُلِّ رىش يكَهلمو دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه توذُ أَنأَع 
بِك نم رفِْسى شن نمو رش طَانيالش هكرشو 

                                                 
1 Muslim, 4888, 7064. 
2 Muslim, 4890, 7069. 



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

116 

 

116. Alla:hummə, a:liməl-ğaybi vaş-şəhə:dəti, fə:tiras-səmə:-
və:ti val-ərd! Rabbə kulli şey in va məli:kəhu, əşhədu ən lə: 
ilə:hə illə: ənt! Əu:zu bikə min şərri nəfsi: va min şərriş-
şeyta:ni va şirkihi! 
116. Geybdə və aşkarda olanı Bilən, göyləri və yeri yaradan 
Allahım! Hər şeyin Rəbbi və Hökmdarı! Şəhadət edirəm ki, 
Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Nəfsimin şərin-
dən, şeytanın şərindən və şirkindən Sənə sığınıram! 
 

نةَ أَبِى عريرو قَالَ قَالَ هكْرٍ أَبا بولَ يسر نِى اللَّهرٍء مىبِش إِذَا أَقُولُه تحبإِذَا أَصو تيسقُلِ « قَالَ أَم ماللَّه 
مالبِ عيالْغ ةادهالشو رفَاط اتومضِ الساَألرو بٍء كُلِّ رىش يكَهلمو دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه توذُ أَنأَع بِك 
نم رفِْسى شن نمو رش طَانيالش هكرشقَالَ و إِذَا قُلْه تحبإِذَا أَصو تيسإِذَا أَمو ذْتأَخ كعجضم «. 

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Əbu Bəkr dedi: 
“Ey Allahın Elçisi, səhər və axşam demək üçün mənə bir şey 
öyrət”. Peyğəmbər � dedi: “De: “Geybdə və aşkarda olanı 
Bilən, göyləri və yeri yaradan Allahım! Hər şeyin Rəbbi və 
Hökmdarı! Şəhadət edirəm ki, Səndən başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur! Nəfsimin şərindən, şeytanın şərindən və 
şirkindən Sənə sığınıram!” Bunu səhər və axşam olduqda, 
(bir də) yatağına girdikdə de!”1 
 

117. Hər gecə “əs-Səcdə” və “əl-Mulk” surələrini oxumaq 
 

 ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ: كَانَ رج نلَّى عصلَّمسو هلَيأَ:  اُهللا عقْرى يتح امنالَ ي{ُزِيلنامل ت}  :و هدي بِيالَّذ كاربت}
{لْكالْم. لَه با كُتمأَهقَر نمةً، ونسح نيعببِس آني الْقُرف ةوركُلَّ س الَنفْضا يمرِ: فَهيبو الزا قَالَ أَببِهِم 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3392, 3720; Əbu Davud, 5067, 5069. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 2763.  
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  نَ حسنةً، ورفع بِهِما لَه سبعونَ درجةً، وحطَّ بِهِما عنه سبعونَ خطيئَةً.سبعو
 

Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � əs-Səcdə 
və əl-Mulk surələrini oxumayınca yatmazdı”. Rəvayətçi Əbu 
əz-Zubeyr deyir: “Bu iki surə Qurandakı hər bir surədən 
yetmiş savab üstündür. Kim bu iki surəni oxusa, bunun 
sayəsində ona yetmiş savab yazılar, onun üçün yetmiş dərə-
cə yüksələr və onun yetmiş günahı silinər”.1 
 

عنِ نود ابعسولُ قَالَ: قَالَ مساهللا ر  هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسةُ«: وورس كاربت يةُ هاملَانِع نذَابِ مرِ عالقَب«.  
 

Rəvayət edilir ki, İbn Məsud � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Təbərakə (əl-Mulk) surəsi qəbir əzabından 
maneədir”.2  
 

 كَانَ سبِيلٌ قبلي ما علَى لَكُم لَيس: رِجالَه فَتقُولُ رِجالَه فَتؤتى قَبرِه في الرجلُ يؤتى: قَالَ مسعود ابنِ عنِ
قُومأُ يقْرةَ بِي يورس ،لْكالْم ى ثُمتؤي نلِ مبق رِهدص قَالَ أَو ،طْنِهقُولُ بفَي :سلَي لَى لَكُما عي ملببِيلٌ قس 
 سورةَ بِي يقْرأُ كَانَ سبِيلٌ قبلي ما علَى لَكُم لَيس: فَيقُولُ رأْسه يؤتى ثُم الْملْك، سورةَ بِي يقْرأُ كَانَ

،لْكقَالَ الْم :ةُ فَهِيانِعالْم عنمت نذَابِ مرِ عالْقَب يهي وف اةروةُ التورس ،لْكالْم نما وأَهي قَرف لَةلَي فَقَد 
أَطْ أَكْثَرويب. 

 

Rəvayət edilir ki, İbn Məsud � demişdir: “Kişi qəbrə qoyul-
duqda əzab ona ayaqları tərəfindən yaxınlaşdırılacaq. Ayaq-
ları belə deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol yoxdur, çünki o, 
mənimlə qalxıb əl-Mulk surəsini oxuyurdu”. Sonra əzab ona 

                                                 
1  əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1207; ət-Tirmizi, 2892, 3135. Hədis səhihdir. Bax: 
Silsilə əs-Səhihə, 585. 
2
 Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “Tabaqatul-Muhəddisin” 526. Hədis səhihdir. Bax: 

Silsilə əs-Səhihə, 1140. 



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

118 

 

sinəsi və ya qarnı tərəfdən yaxınlaşdırılacaq. Sinəsi və ya 
qarnı deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol yoxdur, çünki o, mə-
nimlə əl-Mulk surəsini oxuyurdu”. Sonra başı tərəfindən 
yaxınlaşdırılacaq. Başı deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol yox-
dur, çünki o, mənimlə əl-Mulk surəsini oxuyurdu”. Bu surə 
qəbir əzabından maneədir və o, Tövratda da əl-Mulk surəsi-
dir. Kim onu gecə oxuyarsa, çox və gözəl əməl etmiş olar”.1 
 

əs-Səcdə surəsi 
 

 الرحيمِ الرحمنِ اِهللا بِسمِ
 قَوما لتنذر ربك من الْحق هو بلْ افْتراه يقُولُونَ أَم) ٢( الْعالَمني رب من فيه ريب لَا الْكتابِ تنزِيلُ) ١( امل
 أَيامٍ ستة في بينهما وما والْأَرض السماوات خلَق الَّذي اللَّه) ٣( يهتدونَ لَعلَّهم قَبلك من نذيرٍ من أَتاهم ما
ى ثُموتلَى اسشِ عرا الْعم لَكُم نم ونِهد نم يللَا ويعٍ وفونَ أَفَلَا شذَكَّرت٤( ت (ربدي رالْأَم ماِء نمإِلَى الس 

 الْعزِيز والشهادة الْغيبِ عالم ذَلك) ٥( تعدونَ مما سنة أَلْف مقْداره كَانَ يومٍ في إِلَيه يعرج ثُم الْأَرضِ
يمح٦( الر (يالَّذ نسٍء كُلَّ أَحيش لَقَهأَ خدبو لْقخ انسالْإِن ننيٍ مط )٧ (لَ ثُمعج لَهسن نم لَالَةس ناٍء مم 
 وقَالُوا) ۹( تشكُرونَ ما قَليلًا والْأَفْئدةَ والْأَبصار السمع لَكُم وجعلَ روحه من فيه ونفَخ سواه ثُم) ٨( مهِنيٍ
 الْموت ملَك يتوفَّاكُم قُلْ) ١٠( كَافرونَ ربهِم بِلقَاِء هم بلْ جديد خلْقٍ لَفي أَإِنا الْأَرضِ في ضلَلْنا أَإِذَا

 ربنا ربهِم عند رُءوسهِم ناكسو الْمجرِمونَ إِذ ترى ولَو )١١( ترجعونَ ربكُم إِلَى ثُم بِكُم وكِّلَ الَّذي
 الْقَولُ حق ولَكن هداها نفْسٍ كُلَّ لَآتينا شئْنا ولَو) ١٢( موقنونَ إِنا صالحا نعملْ فَارجِعنا وسمعنا أَبصرنا

 وذُوقُوا نِسيناكُم إِنا هذَا يومكُم لقَاَء نِسيتم بِما فَذُوقُوا) ١٣( أَجمعني والناسِ الْجِنة من جهنم لَأَملَأَنَّ مني
ذَابع لْدا الْخبِم متلُونَ كُنمعا) ١٤( تمإِن نمؤا يناتبِآي ينوا إِذَا الَّذا ذُكِّروا بِهرا خدجوا سحبسو دمبِح 
هِمبر مهونَ لَا وكْبِرتسافَ) ١٥( يجتىت مهوبننِ جاجِعِ عضونَ الْمعدي مهبفًا روا خعطَما وممو ماهقْنزر 

 مؤمنا كَانَ أَفَمن) ١٧( يعملُونَ كَانوا بِما جزاًء أَعينٍ قُرة من لَهم أُخفي ما نفْس تعلَم فَلَا) ١٦( ينفقُونَ
نقًا كَانَ كَمونَ لَا فَاسوتسا) ١٨( يأَم ينوا الَّذنلُوا آممعو اتحالالص مفَلَه اتنى جأْولًا الْمزا نوا بِمكَان 

 ذُوقُوا لَهم وقيلَ فيها أُعيدوا منها يخرجوا أَنْ أَرادوا كُلَّما النار فَمأْواهم فَسقُوا الَّذين وأَما) ١۹( يعملُونَ
                                                 
1 əl-Hakim, 3839. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1475. 
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ذَابارِ عي النالَّذ متكُن ونَ بِهكَذِّب٢٠( ت( مهيقَنذلَنو نذَابِ مى الْعنونَ الْأَدذَابِ درِ الْعالْأَكْب ملَّهونَ لَعجِعري 
)٢١ (نمو أَظْلَم نمم ذُكِّر اتبِآي هبر ثُم ضرا أَعهنا عإِن نم نيرِمجونَ الْممقتنم )٢٢ (لَقَدا ونيى آتوسم 

ابتفَلَا الْك كُني تف ةيرم نم هقَائل اهلْنعجى ودنِي هبيلَ لائرا) ٢٣( إِسلْنعجو مهنةً ممونَ أَئدها يرِنا بِأَملَم 
) ٢٥( يختلفُونَ فيه كَانوا فيما الْقيامة يوم بينهم يفْصلُ هو ربك إِنَّ) ٢٤( يوقنونَ بِآياتنا وكَانوا صبروا

لَمأَو دهي ملَه ا كَملَكْنأَه نم هِملقَب نم ونونَ الْقُرشمي يف نِهِماكسي إِنَّ مف كذَل اتونَ أَفَلَا لَآيعمسي 
)٢٦ (لَما أَوورا يأَن وقساَء نضِ إِلَى الْمزِ الْأَررالْج رِجخفَن ا بِهعرأْكُلُ زت هنم مهامعأَن مهفُسأَنأَفَلَا و 

 إِميانهم كَفَروا الَّذين ينفَع لَا الْفَتحِ يوم قُلْ) ٢٨( صادقني كُنتم إِنْ الْفَتح هذَا متى ويقُولُونَ) ٢٧( يبصرونَ
 )٣٠( منتظرونَ إِنهم وانتظر عنهم فَأَعرِض) ٢۹( ينظَرونَ هم ولَا

 

Bismillə:hir-Rahmə:nir-Rahi:m 
1. Əlif, Lə::m, Mi::m. 
2. Tənzi:lul-kitə:bi lə: raybə fi:hi mir-Rabbil-a:ləmi:n. 
3. Əm yəqu:lu:nəf-təra:h, bəl huval-haqqu mir-Rabbikə litun-
zira qavməm-mə: ətə:hum-min-nəzi:rim-min qablikə ləal-
ləhum yəhtədu:n. 
4. Alla:hulləzi xaləqas-səmə:və:ti val-ərda va mə: beynə-
humə: fi: sittəti əyyə:min summəs-təvə: aləl-arş, mə: ləkum-
min du:nihi: min valiyyin va lə: şəfi:, əfələ: tətəzəkkəru:n. 
5. Yudəbbirul-əmra, minəs-səmə:i iləl-ərdi, summə yə'rucu 
ileyhi fi: yəuvmin kə:nə miqdə:ruhu: əlfə sənətim-mimmə: 
təuddu:n. 
6. Zə:likə a:limul-ğaybi vaş-şəhə:dətil-azi:zur-rahi:m. 
7. Əlləzi: əhsənə kullə şey in xaləqahu: va bədəə xalqal-
insə:ni min ti:n. 
8. Summə cəalə nəsləhu: min sulə:lətim-mim-mə:im-məhi:n. 
9. Summə səvvə:hu va nəfəxa fi:hi mir-ru:hihi: va cəalə ləku-
mus-səm'a val-əbsa:ra val-əf idəh. Qali:ləm-mə: təşkuru:n. 
10. Va qa:lu: əizə: daləlnə: fil-ərdi əinnə: ləfi: xalqin cədi:d. 
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Bəl hum bi-liqa:i Rabbihim kə:firu:n. 
11. Qul yətəvaffə:kum-mələkul-məutilləzi: vukkilə bikum 
summə ilə: Rabbikum turcə'u:n. 
12. Va ləv təra: izil-mucrimu:nə nə:kisu: ruu:sihim i'ndə 
Rabbihim, Rabbənə: əbsarnə: va səmi'nə: fərci'nə: nə'məl 
sa:lihən innə: mu:qinu:n. 
13. Va ləv şi'nə: ləə:teynə: kullə nəfsin hudə:hə: va lə:kin 
həqqal-qaulu minni: ləəmlə-ənnə cəhənnəmə minəl-cinnəti 
van-nə:si əcməi':n. 
14. Fəzu:qu: bimə: nəsi:tum liqa:ə yəuvmikum hə:zə: innə: 
nəsi:nə:kum va zu:qu: azə:bəl-xuldi bimə: kuntum tə'məlu:n. 
15. İnnəmə: yu'minu biə:yə:tinəl-ləzi:nə izə: zukkiru: bihə: 
xarru: succədən va səbbəhu: bihəmdi Rabbihim va hum lə: 
yəstəkbiru:n. 
16. Tətəcə:fə: cunu:buhum anil-məda:cii' yəd'u:nə Rabbəhum 
xaufən va taməan va mimmə: razəqnə:hum yunfiqu:n. 
17. Fələ: tə'ləmu nəfsum mə: uxfiyə ləhum-min qurrati 
ə'yunin cəzə:əm bimə: kə:nu: yə'məlu:n. 
18. Əfəmən kə:nə mu'minən kəmən kə:nə fə:siqan, lə: yəstə-
vu:n. 
19. Əmməlləzi:nə ə:mənu: va amilus-sa:lihə:ti fələhum 
cənnə:tul-mə'və: nuzuləm bimə: kə:nu: yə'məlu:n. 
20. Va əmməlləzi:nə fəsəqu: fəmə'və:humun-nə:r, kulləmə: 
əra:du: əy-yəxrucu: minhə: ui':du: fi:hə: va qi:lə ləhum zu:qu: 
azə:bən-nə:rilləzi: kuntum bihi: tukəzzibu:n. 
21. Valənuzi:qannəhum-minəl-azə:bil-ədnə: du:nəl-azə:bil-
əkbəri ləalləhum yərciu':n. 
22. Va mən əzləmu mimmən zukkira biə:yə:ti Rabbihi: sum-
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mə ə'rada anhə:, innə: minəl-mucrimi:nə muntəqimu:n. 
23. Va ləqad ə:teynə: mu:səl-kitə:bə fələ: təkun fi: miryətim 
mil liqa:ihi: va cəalnə:hu hudəl-libəni: İsra:i:l. 
24. Va cəalnə: minhum əimmətəy-yəhdu:nə biəmrinə: ləm-
mə: sabəru: va kə:nu: biə:yə:tinə: yu:qinu:n. 
25. İnnə Rabbəkə huvə yəfsilu beynəhum yəuvməl-qiyə:məti 
fi:mə: kə:nu: fi:hi yəxtəlifu:n. 
26. Əvaləm yəhdi ləhum kəm əhləknə: min-qablihim minəl-
quru:ni yəmşu:nə fi: məsə:kinihim, innə fi: zə:likə ləə:yə:tin, 
əfələ: yəsməu':n. 
27. Əvaləm yərav ənnə: nəsu:qul-mə:ə iləl-ərdil-curuzi 
fənuxricu bihi: zər'an tə'kulu minhu ən'a:muhum va ənfusu-
hum, əfələ: yubsiru:n. 
28. Va yəqu:lu:nə mətə: hə:zəl-fəthu in kuntum sa:diqi:n. 
29. Qul yəvməl-fəthi lə: yənfəulləzi:nə kəfəru: i:mə:nuhum 
valə: hum yunzaru:n. 
30. Fəə'rid anhum van-təzir, innəhum muntəziru:n. 
 

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 
(1) Əlif. Ləm. Mim. (2) Şübhə yoxdur ki, bu Kitabı aləmlərin 
Rəbbi olan Allah nazil etmişdir. (3) Ya da onlar: “Bunu 
özündən uydurmuşdur!” deyirlər. Xeyr, o, Rəbbindən nazil 
olan bir haqdır ki, səndən öncə xəbərdar edən peyğəmbər 
gəlməmiş hər hansı bir xalqı xəbərdar edəsən. Bəlkə də, onlar 
doğru yola yönələlər. (4) Göyləri, yeri və onların arasın-
dakıları altı gündə yaradan, sonra da Ərşə ucalan Allahdır. 
Sizin Ondan başqa nə bir haminiz, nə də bir şəfaətçiniz 
vardır. Məgər düşünərək ibrət götürməyəcəksiniz? (5) O, 
göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da bu 
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işlər sizin saydığınız illərdən min ilə bərabər olan bir gündə 
Ona doğru yüksəlir. (6) Qeybi və aşkarı Bilən, Qüdrətli və 
Rəhmli olan Odur. (7) Hansı ki, yaratdığı hər şeyi gözəl 
biçimdə yaratmış, insanı ilk olaraq palçıqdan xəlq etmiş, (8) 
sonra onun nəslini bir damla dəyərsiz sudan əmələ gətirmiş, 
(9) sonra onu düzəldib müəyyən şəklə salmış və ona Öz 
ruhundan üfürmüş, sizə qulaqlar, gözlər və ürək vermişdir. 
Siz necə də az şükür edirsiniz! (10) Onlar deyirlər: “Biz tor-
pağın içində yox olandan sonra yenidənmi yaradılacağıq?” 
Doğrusu, onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını inkar edirlər. 
(11) De: “Sizə müvəkkil olan ölüm mələyi canınızı alacaq, 
sonra da Rəbbinizə qaytarılacaqsınız!” (12) Kaş ki, günah-
karları öz Rəbbi qarşısında başlarını aşağı dikərək: “Ey 
Rəbbimiz! Biz gördük və eşitdik. Bizi geri qaytar ki, yaxşı 
işlər görək. Həqiqətən də, biz qəti inandıq!”- deyəndə 
görəydin! (13) Əgər Biz istəsəydik, hər kəsi doğru yola yönəl-
dərdik. Lakin Mənim: “Cəhənnəmi mütləq bütün günahkar 
cin və insanlarla dolduracağam!” Sözüm yerinə yetəcək. (14) 
Bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unutduğunuza görə dadın 
əzabı! Doğrusu, Biz də sizi unutduq. Etdiyiniz əməllərə görə 
dadın əbədi əzabı! (15) Ayələrimizə ancaq o kəslər iman 
gətirirlər ki, ayələrimiz onlara xatırlanarkən təkəbbür göstər-
mədən səcdəyə qapanır, Rəbbinə həmd-səna ilə təriflər 
deyirlər. (16) Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini 
yataqdan qaldırır, qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır 
və onlara Verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda xərcləyirlər. 
(17) Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə 
sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir. (18) Məgər 
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möminlə fasiq eynidirmi? Onlar eyni ola bilməzlər! (19) İman 
gətirib əməlisaleh olanları etdikləri əməllərə görə Məva 
bağlarında əbədi ziyafət gözləyir. (20) Fasiqlərə gəldikdə isə, 
onların sığınacağı yer od olacaqdır. Hər dəfə onlar oradan 
çıxmaq istədikdə yenidən ora qaytarılacaq və onlara: “Yalan 
saydığınız odun əzabını dadın!”- deyiləcəkdir. (21) Ən bö-
yük əzabdan əvvəl Biz onlara mütləq kiçik əzabdan (dünya 
əzabından) daddıracağıq ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar. 
(22) Rəbbinin ayələri yadına salındıqdan sonra onlardan üz 
döndərən kəsdən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, Biz 
günahkarlardan intiqam alacağıq. (23) Biz Musaya Kitab 
vermişdik. Sən onunla görüşəcəyinə şübhə etmə. Biz onu 
İsrail oğullarına doğru yol göstərən rəhbər etmişdik. (24) 
Səbir etdiklərinə və ayələrimizə yəqinliklə inandıqlarına görə 
Biz əmrimizlə onlardan doğru yolu göstərən rəhbərlər təyin 
etmişdik. (25) Həqiqətən, sənin Rəbbin ixtilafda olduqları 
məsələlər barəsində Qiyamət günü onların arasında hökm 
verəcəkdir. (26) Yurdlarında gəzib-dolaşdıqları əvvəlki neçə-
neçə nəsilləri məhv etməyimiz onları doğru yola gətir-
mədimi? Həqiqətən, bunda ibrətlər vardır. Məgər onlar 
qulaq asmırlar? (27) Məgər onlar quru yerə su axıdıb onunla 
həm heyvanlarının, həm də özlərinin yedikləri nemətlər 
yetişdirdiyimizi görmürlər? Hələ də bunu görmürlər? (28) 
Onlar: “Əgər doğru danışanlardansınızsa, deyin görək bu 
hökm nə vaxt olacaqdır?”- deyirlər. (29) De: “Hökm günü 
kafirlərə imanları fayda verməyəcək və onlara möhlət də 
verilməyəcəkdir”. (30) Artıq onlardan üz çevir və gözlə. 
Doğrusu, onlar da gözləyirlər. 
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əl-Mulk surəsi 
 

الرحيمِ الرحمنِ اِهللا بِسمِ  
كاربي تالَّذ هدبِي لْكالْم وهلَى وٍء كُلِّ عيش يري) ١( قَدالَّذ لَقخ تواةَ الْميالْحو كُملُوبيل كُمأَي نسأَح 
 فَارجِعِ تفَاوت من الرحمنِ خلْقِ في ترى ما طباقًا سماوات سبع خلَق الَّذي) ٢( الْغفُور الْعزِيز وهو عملًا

رصلْ الْبى هرت ن٣( فُطُورٍ م (جِعِ ثُمار رصنِ الْبيتكَر بقَلني كإِلَي رصئًا الْباسخ وهو ِسريح )٤ (لَقَدا ونيز 
 بِربهِم كَفَروا وللَّذين) ٥( السعريِ عذَاب لَهم وأَعتدنا للشياطنيِ رجوما وجعلْناها بِمصابِيح الدنيا السماَء
ذَابع منهج بِئْسو ريص٦( الْم (ا أُلْقُوا إِذَايهوا فعما سهِيقًا لَهش يهو فُورت )٧ (كَادت زيمت نم ظيالْغ 
 اللَّه نزلَ ما وقُلْنا فَكَذَّبنا نذير جاَءنا قَد بلَى قَالُوا) ٨( نذير يأْتكُم أَلَم خزنتها سأَلَهم فَوج فيها أُلْقي كُلَّما

نٍء ميإِنْ ش متي إِلَّا أَنلَالٍ ف۹( كَبِريٍ ض (قَالُواو ا لَوكُن عمسن لُ أَوقعا نا مي كُنابِ فحريِ أَصعالس )١٠ (
 كَبِري وأَجر مغفرةٌ لَهم بِالْغيبِ ربهم يخشونَ الَّذين إِنَّ) ١١( السعريِ لأَصحابِ فَسحقًا بِذَنبِهِم فَاعترفُوا

 الْخبِري اللَّطيف وهو خلَق من يعلَم أَلَا) ١٣( الصدورِ بِذَات عليم إِنه بِه اجهروا أَوِ قَولَكُم وأَسروا )١٢(
)١٤ (وي هلَ الَّذعج لَكُم ضوا ذَلُولًا الْأَرشي فَاما فبِهاكنكُلُوا مو نم هقرِز هإِلَيو ورشالن )١٥ (متنأَأَم نم 

 حاصبا علَيكُم يرسلَ أَنْ السماِء في من أَمنتم أَم) ١٦( تمور هي فَإِذَا الْأَرض بِكُم يخِسف أَنْ السماِء في
 الطَّيرِ إِلَى يروا مأَولَ) ١٨( نكريِ كَانَ فَكَيف قَبلهِم من الَّذين كَذَّب ولَقَد) ١٧( نذيرِ كَيف فَستعلَمونَ

مقَهفَو افَّاتص نقْبِضيا وم نِسكُهمإِلَّا ي نمحالر هٍء بِكُلِّ إِنيش ريص١۹( ب (نذَا أَمي هالَّذ وه دنج لَكُم 
كُمرصني نم وننِ دمحالر ونَ إِنري إِلَّا الْكَافورٍ ف٢٠( غُر (نذَا أَمي هالَّذ قُكُمزرإِنْ ي كسأَم قَهلْ رِزب 

 مستقيمٍ صراط علَى سوِيا يمشي أَمن أَهدى وجهِه علَى مكبا يمشي أَفَمن) ٢١( ونفُورٍ عتو في لَجوا
 الَّذي هو قُلْ) ٢٣( تشكُرونَ ما قَليلًا والْأَفْئدةَ والْأَبصار السمع لَكُم وجعلَ أَنشأَكُم الَّذي هو قُلْ) ٢٢(

أَكُمي ذَرضِ فالْأَر هإِلَيونَ ورشح٢٤( ت (َقُولُونيى وتذَا مه دعإِنْ الْو متكُن نيقادص )ا قُلْ) ٢٥مإِن لْمالْع 
دنع ا اللَّهمإِنا وأَن يرذن بِنيا )٢٦( مفَلَم هأَولْفَةً رز يئَتس وهجو ينوا الَّذيلَ كَفَرقذَا وي هالَّذ متكُن بِه 

 قُلْ) ٢٨( أَليمٍ عذَابٍ من الْكَافرِين يجِري فَمن رحمنا أَو معي ومن اللَّه أَهلَكَنِي إِنْ أَرأَيتم قُلْ) ٢٧( تدعونَ
وه نمحا الرنآم بِه هلَيعا وكَّلْنوونَ تلَمعتفَس نم وي هلَالٍ فبِنيٍ ضقُلْ) ٢۹( م متأَيإِنْ أَر حبأَص كُماؤم 

 )٣٠( معنيٍ بِماٍء يأْتيكُم فَمن غَورا

 

Bismillə:hir-Rahmə:nir-Rahi:m 
1. Təbə:rakəl-ləzi: biyədihil-mulku va huva alə: kulli şey in 
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qadi:r. 
2. Əlləzi: xaləqal-məutə val-həyə:tə liyəbluvakum əyyukum 
əhsənu amələ:n va huval-azi:zul-ğafu:r. 
3. Əlləzi: xaləqa səb'a səmə:və:tin tibə:qam, mə: təra: fi: 
xalqir-rahmə:ni min təfə:vut, fərci'il-bəsara həl təra: min 
futu:r. 
4. Summərci'il-bəsara kərrateyni yənqalib ileykəl-bəsaru xa:-
siən va huva həsi:r. 
5. Valəqad zeyyənnəs-səmə: əd-dunyə: biməsa:bi:hə va 
cəalnə:hə: rucu:məl-liş-şəyə:ti:ni, va ə'tədnə:  ləhum azə:bəs-
səi':r. 
6. Va lil-ləzi:nə kəfəru: birabbihim azə:bu cəhənnəmə, va 
bi'səl-məsi:r. 
7. İzə: ulqu: fi:hə: səmiu: ləhə: şəhi:qan va hiyə təfu:r. 
8. Təkə:du təməyyəzu minəl-ğayzi, kulləmə: ulqiyə fi:hə: 
fəvcun səələhum xazənətuhə: ələm yə'tikum nəzi:r. 
9. Qa:lu: bələ: qad cə: ənə: nəzi:run fəkəzzəbnə: va qulnə: mə: 
nəzzələlla:hu min şey in, in əntum illə: fi: dalə:lin kəbi:r. 
10. Va qa:lu: ləv kunnə: nəsməu' əv nə'qilu mə: kunnə: fi: 
əshə:bis-səi':r. 
11. Fə'tərafu: bizəmbihim fəsuhqal-li əshə:bis-səi':r. 
12. İnnəl-ləzi:nə yaxşəvnə Rabbəhum bil-ğaybi ləhum-məğfi-
ratun va əcrun kəbi:r. 
13. Va əsirru: qauvləkum əvic-həru:bihi:, innəhu: ali:mum-
bizə:tis-sudu:r. 
14. Ələ: yə'ləmu mən xaləqa va huvəl-ləti:ful-xabi:r. 
15. Huvalləzi: cəalə ləkumul-ərda zəlu:lən fəmşu: fi: mənə:-
kibihə: va kulu: mir-rizqihi: va ileyhin-nuşu:r. 
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16. Əəmintum-mən fis-səmə:i əy-yəxsifə bikumul-ərda fəizə: 
hiyə təmu:r. 
17. Əm əmintum mən fis-səmə:i əy-yursilə aleykum hə:sibə. 
Fəsətə'ləmu:nə keyfə nəzi:r. 
18. Valəqad kəzzəbəl-ləzi:nə min qablihim fəkeyfə kə:nə 
nəki:r. 
19. Əvaləm yərav ilət-tayri fəvqahum  sa:f-fə:tin va yəq-
bidnə,  mə: yumsikuhunnə illər-Rahmə:n, innəhu: bikulli şey 
im basi:r. 
20. Əmmən hə:zəl-ləzi: huva cundul-ləkum yənsurukum min 
du:nir-Rahmə:n, inil-kə:firu:nə illə: fi: ğuru:r. 
21. Əmmən hə:zəl-ləzi: yərzuqukum in əmsəkə rizqah. 
Bəlləccu: fi: utuvvin va nufu:r. 
22. Əfəməy-yəmşi mukibbən alə: vachihi:  əhdə:  əmməy-
yəmşi: səviyyən alə: sira:tim-mustəq:m. 
23. Qul huval-ləzi: ənşəəkum va cəalə ləkumus-səm'a val-
əbsa:ra val-əf'idətə, qali:ləm mə: təşkuru:n. 
24. Qul huvalləzi: zəraəkum fil-ərdi va ileyhi tuhşəru:n. 
25. Va yəqu:lu:nə mətə: hə:zəl-va'du in kuntum sa:diqi:n. 
26. Qul innəməl-i'lmu i'ndəlla:hi va innəmə:  ənə nəzi:rum-
mubi:n. 
27. Fələmmə: raəvhu zulfətən si:ət vucu:hul-ləzi:nə kəfəru: 
va qi:lə hə:zəlləzi: kuntum bihi: təddəu':n. 
28. Qul əraəytum in əhləkəniyəlla:hu va məm-məiyə əv 
rahimənə: fəməy-yuci:rul-kə:firi:nə min azə:bin əli:m. 
29. Qul huvər-Rahmə:nu ə:mənnə: bihi: va aleyhi təvak-
kəlnə:, fəsətə'ləmu:nə mən huva fi: dalə:lim-mubi:n. 
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30. Qul əraəytum in əsbəhə mə: ukum ğavran fəməy-yə'ti:-
kum bimə: im-məi':n. 
 

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 
(1) Mülk Əlində Olan nə qədər xeyirxahdır. O hər şeyə 
Qadirdir. (2) Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı oldu-
ğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, 
Qüdrətlidir, Bağışlayandır. (3) Yeddi göyü təbəqələr şəklində 
quran Odur. Sən Mərhəmətli Allahın yaratdığında qətiyyən 
bir uyuşmazlıq tapmazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət 
yetir, heç onda bir çat görürsənmi? (4) Sonra göz gəzdirib 
təkrar bax. Göz zəlil və yorğun halda özünə tərəf dönə-
cəkdir. (5) Biz sizə yaxın olan göyü ulduzlarla bəzədik və 
onları şeytanlara atılan alovlar etdik. Biz onlar üçün 
yandırıb-yaxan od əzabı hazırlamışıq. (6) Rəbbinə qarşı 
çıxanlar Cəhənnəm əzabına düçar olacaqlar. Ora nə pis 
dönüş yeridir. (7) Onlar oraya vasil ediləndə onun dəhşətli 
uğultuyla qaynadığını eşidəcəklər. (8) Cəhənnəm, qəzəbin-
dən az qala parçalansın. Hər dəfə bir dəstə oraya atılarkən 
Cəhənnəmin gözətçiləri onlardan soruşacaqlar: “Məgər sizə 
xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməmişdi?” (9) Onlar 
deyəcəklər: “Əlbəttə, bizə qorxudan bir peyğəmbər gəlmişdi. 
Amma biz onu yalançı sayıb: “Allah heç bir şey nazil etmə-
yib, siz də ancaq böyük bir azğınlıq içindəsiniz”- demişdik. 
(10) Onlar deyəcəklər: “Əgər biz dinləsəydik və ya anla-
saydıq alov şölələri saçan od sakinlərinin içində olmazdıq!” 
(11) Onlar öz günahlarını etiraf edəcəklər. Rədd olsun alovlu 
od sakinləri! (12) Həqiqətən, öz Rəbbindən Onu görmədikləri 
halda qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat 
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vardır. (13) Sözünüzü gizli saxlasanız da, onu açıq desəniz 
də, fərqi yoxdur, Allah kökslərdə olanları bilir. (14) Yaradan 
Allah Lətif və hər şeydən Xəbərdar olduğu halda, ola bilərmi 
ki, O, gizlində və aşkarda olanları bilməsin? (15) Yeri sizin 
ixtiyarınıza verən Odur. Onun hər səthində gəzin və Allahın 
ruzisindən yeyin. Qayıdış da Onadır. (16) Göydə olanın sizi 
yerə batırmayacağına əminsinizmi? O zaman yer hərəkətə 
gəlib titrəyəcəkdir. (17) Ya da ki, göydə Olanın üstünüzə 
daşlar yağdırmayacağına əminsinizmi? Siz, Mənim xəbər-
darlığımın necə nəticələr verdiyini biləcəksiniz. (18) Müşrik-
lərdən əvvəlkilər də bunu yalançı hesab etmişdilər. Görəydin 
Mənim inkar etməyim necə oldu! (19) Məgər onlar başları 
üzərində dəstə-dəstə pərvazlanıb uçan, hərdən də qanadla-
rını yığan quşları görmürlərmi? Onları havada ancaq Mərhə-
mətli Allah saxlayır. Şübhəsiz ki, O, hər şeyi görür. (20) Ya 
da Mərhəmətli Allahdan başqa sizə kömək edə biləcək 
qoşununuzmu var? Kafirlər ancaq aldanmaqdadırlar! (21) Ya 
da O, verdiyi ruzini kəssə, sizə kim ruzi verə bilər? Xeyr, 
onlar təkəbbür göstərməkdə və haqdan qaçmaqda davam 
edirlər. (22) Elə isə üzü üstə sürünərək gedən daha doğru 
yoldadır, yoxsa düz yolda özü şax gedən? (23) De: “Sizi 
yaradan, sizə qulaq, göz və ürək verən Odur. Necə də az 
şükür edirsiniz!” (24) De: “Sizi yer üzünə yayan da Odur. Siz 
Onun hüzuruna toplanılacaqsınız!” (25) Onlar deyirlər: 
“Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq?” (26) De: 
“Buna aid bilgi yalnız Allah yanındadır. Mən isə ancaq 
xəbərdar və bəyan edənəm!” (27) Kafirlər əzabın yaxın oldu-
ğunu gördükdə üzləri eybəcər görkəm alacaq və onlara: 
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“Sizin durmadan istədiyiniz əzab bax budur!”- deyiləcəkdir. 
(28) De: “Deyin görüm, əgər Allah məni və mənimlə birlikdə 
olanları məhv edərsə və ya bizə mərhəmət göstərərsə, bəs siz 
kafirləri ağrılı-acılı əzabdan kim qurtara bilər?” (29) De: “O, 
ər-Rəhmandır! Biz Ona iman gətirib, Ona təvəkkül etmişik. 
Kimin tam azğınlıq içində olduğunu tezliklə biləcəksiniz. 
(30) De: “Deyin görüm, əgər suyunuz yerin dibinə çöksə, 
Allahdan başqa kim sizə axar su gətirə bilər?” 
 

إِلَيك، الَ اللَّهم أَسلَمت وجهِى إِلَيك، وفَوضت أَمرِى إِلَيك، وأَلْجأْت ظَهرِى إِلَيك، رغْبةً ورهبةً  - ١١۸
سى أَرالَّذ كبِيبِنو ،لْتزى أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم ماللَّه ،كإِالَّ إِلَي كنا مجنالَ مأَ ولْجملْت 

 

118. Alla:hummə, əsləmtu vachi: ileyk, va fəvvədtu əmri: 
ileyk, va əlcə'tu zahri: ileyk, rağbətən va rahbətən ileyk. Lə: 
məlcə:ə va lə: məncə: minkə illə: ileyk. Alla:hummə, ə:məntu 
bikitə:bikəl-ləzi: ənzəltə va binəbiyyikəl-ləzi: ərsəltə! 
118. Allahım, Sənə ümid edərək və Səndən qorxaraq üzümü 
Sənə təslim etdim, işimi Sənə həvalə etdim, kürəyimi Sənə 
etibar etdim. Sığınacaq və Sənin (əzabından) xilas olmaq 
üçün nicat yeri yalnız Sənə yönəlməkdir. Allahım, Sənin 
nazil etdiyin Kitaba və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətir-
dim! 
 

 نازِبٍعنِ عاِء برالْب  بِىقَالَ: قَالَ النلَيع لَّى اللَّهصلَّمسو ه » ثُم ،الَةلصل وَءكضأْ وضوفَت كعجضم تيإِذَا أَت
أَلْجو ،كرِى إِلَيأَم تضفَوو ،كهِى إِلَيجو تلَمأَس مقُلِ اللَّه نِ، ثُمماَألي قِّكلَى شع طَجِعاض ،كرِى إِلَيظَه أْت

ةً إِلَيبهرةً وغْبرالَّذ كبِيبِنو ،لْتزى أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم ماللَّه ،كإِالَّ إِلَي كنا مجنالَ مأَ ولْجالَ م ،ك .لْتسى أَر
بِه كَلَّمتا تم رآخ نلْهعاجو ،ةطْرلَى الْفع تفَأَن كلَتلَي نم تفَإِنْ م .«ددقَالَ فَر بِىلَى النا عهت هلَيع لَّى اللَّهص

لَّمسو  تلَغا بفَلَم»لْتزى أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم مقَالَ: ». اللَّه .كولسرو قُلْت»لْتسى أَرالَّذ كبِينالَ، و« 
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118. Rəvayət edilir ki, Bəra ibn Azib � demişdir: “Peyğəm-
bər � belə buyurdu: “Yatmaq istədikdə namaz üçün dəstə-
maz aldığın kimi dəstəmaz al, sonra sağ böyrün üstə uzan, 
sonra de: “Allahım, Sənə ümid edərək və Səndən qorxaraq 
üzümü Sənə təslim etdim, işimi Sənə həvalə etdim, kürəyimi 
Sənə etibar etdim. Sığınacaq və Sənin (əzabından) xilas 
olmaq üçün nicat yeri yalnız Sənə yönəlməkdir. Allahım, 
Sənin nazil etdiyin Kitaba və göndərdiyin Peyğəmbərə iman 
gətirdim!” Əgər o gecə ölsən, fitrət üzərində (müsəlman 
olaraq) öləcəksən. Bu sözləri, dediyin sözlərin axırıncısı et”. 
Bəra ibn Azib deyir ki, mən bu duanı Peyğəmbərə � oxudum 
və gəlib: “Sənin nazil etdiyin Kitaba iman gətirdim” sözünə 
yetişdikdə “və göndərdiyin Elçiyə”- dedim. O buyurdu: 
“Xeyr, “göndərdiyin Peyğəmbərə!”- (de)”.1 
 

31. Gecə yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə 
edilən dua 

 

١١۹ - نيا بمضِ واَْألرو اتومالس بر ،ارالْقَه داحإِالَّ اُهللا الْو الَ إِلَهفَّارالْغ زِيزا الْعمه 
 

119. Lə: ilə:hə illəlla:hul-va:hidul-qahhə:r, Rabbus-səmə:və:ti 
val-ərd va mə: beynəhuməl-azi:zul-ğaffə:r! 
119. Hər şeyə Qalib gələn, Tək Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur! O, göylərin, yerin və onların arasında 
olanların Qüdrətli və Bağışlayan Rəbbidir! 
 

نةَ عشائع ، ولُ كَانَ:  قَالَتساِهللا ر هلَيلَّى اُهللا عص لَّمسإِذَا و روضت نلِ مالَ:  قَالَ اللَّي إِالَّ إِلَه اللَّه ، 

                                                 
1 əl-Buxari, 329, 247; Muslim, 4885, 7057. 
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داحالْو ارالْقَه ، بر اتومضِ الساَألرا وما ومهنيب ، زِيزالْع فَّارالْغ. 
 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � gecə 
yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə belə deyərdi: 
“Hər şeyə qalib gələn, Tək Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur! O, göylərin, yerin və onların arasında olan-
ların Qüdrətli və Bağışlayan Rəbbidir! – (Lə: ilə:hə illəlla:hul-
va:hidul-qahhə:r, Rabbus-səmə:və:ti val-ərd va mə: beynəhu-
məl-azi:zul-ğaffə:r!)”.1 
 

32. Yuxuda həyəcan və qorxu hissi keçirən, dəhşətə gələn və 

başqa bu kimi hallarda oxunan dua 
 

١٢۰ -  رشو ،قَابِهعو بِهغَض نم اتاماِهللا الت اتموذُ بِكَلأَعالش اتزمه نمو ،هادبعونرضحأَنْ ينيِ واطي 
 

120. Əu:zu bikəlimə:tillə:hit-tə:mmə:ti min ğadabihi va iqa:-
bihi va şərri ibə:dihi va min həməzə:tiş-şəyə:tin va ən 
yəhduru:n! 
120. Allahın qəzəbindən və cəzasından, qullarının şərindən, 
şeytanların vəsvəsələrindən və mənə yaxın gəlmələrindən 
Allahın tam kəlamlarına sığınıram! 
 

نرِو عمنِ عبٍ بيعش نع أَبِيه نع هدولَ أَنَّ جسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا « قَالَ ص فَزِع كُمدى أَحف 
. يحضرون وأَنْ الشياطنيِ همزات ومن عباده وشر وعقَابِه غَضبِه من التامة اللَّه بِكَلمات أَعوذُ فَلْيقُلْ النومِ
 .» تضره لَن فَإِنها

 

Amr ibn Şueyb atasından, o da babasından � rəvayət edir ki, 
Allah Elçisi � belə buyurdu: “Sizdən biri yuxudan qorxaraq 
                                                 
1 əl-Hakim, 1980. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2066. 
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oyanarsa, belə desin: “Allahın qəzəbindən və cəzasından, 
qullarının şərindən, şeytanların vəsvəsələrindən və mənə 
yaxın gəlmələrindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram! – 
(Əu:zu bikəlimə:tillə:hit-tə:mmə:ti min ğadabihi va iqa:bihi 
va şərri ibə:dihi va min həməzə:tiş-şəyə:tin va ən yəhduru:-
n!)”. Həmin halda ona heç bir şey zərər vura bilməz”.1 
 

33. Pis yuxu görən nə etməlidir 
 

١٢١ - نابِرٍ عج نولِ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هأَى إِذَا « قَالَ أَنر كُمدا أَحيؤا الرههكْري قصبفَلْي 
نع ارِهسذْ ثَالَثًا يعتسلْيو بِاللَّه نم طَانيلْ ثَالَثًا الشوحتلْيو نع بِهنى جكَانَ الَّذ هلَيأَى فَإِنْ« ...» عر 

كُمدا أَحم هكْري قُملِّ فَلْيصالَ فَلْيثْ ودحا يبِه اسالن« 

 

121. Cabir � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Əgər sizdən biriniz yuxuda xoşlamadığı bir şey görərsə, 
onda sol tərəfinə üç dəfə tüpürsün, sonra isə şeytanın şərin-
dən Allaha sığınsın və olduğu yandan digərinə çevrilsin!”2 
Digər rəvayətdə deyilir: “Əgər sizdən biriniz (yuxuda) xoşla-
madığı bir şey görərsə, qalxıb namaz qılsın! Onu insanlara 
danışmasın!”3 
 

34. Vitr namazında edilən qunut duası 
 

، عطَيتاللَّهم اهدنِي فيمن هديت، وعافنِي فيمن عافَيت، وتولَّنِي فيمن تولَّيت، وبارِك لي فيما أَ - ١٢٢
 ،تيا قَضم رنِي شقوذالَ ي هإِن ،كلَيى عقْضالَ يي وقْضت كإِنم زعالَ يو ،تالَيو نلُّ م،تيادع ا نبت كْتر

تالَيعتا ونبر 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3528, 3872. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 264. 
2 Muslim, 4199, 6041. 
3 Muslim, 4200, 6042. 
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122. Alla:humməhdini: fi:mən hədeyt, va a:fini: fi:mən a:feyt, 
va təvalləni: fi:mən təvalleyt, va bə:rik li: fi:mə: ə'teyt va qini: 
şərra mə: qadeyt, fəinnəkə təqdi: va lə: yuqda: aleyk, innəhu 
lə: yəzillu mən va:leyt, va lə: yəi'zzu mən a:deyt, təbə:raktə 
Rabbənə: va təa:leyt! 
122. 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 
kimsə zəlil olmaz! Düşmənçilik etdiyin kəs isə qüdrətli 
olmaz! Ey Rəbbimiz, Sən xeyirxahsan, ucasan! 
 

ناِء أَبِى عروقَالَ قَالَ الْح نسالْح نب ىلنِى علَّمولُ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اتمكَل نى أَقُولُهرِ فالْوِت 
 تولَّيت فيمن وتولَّنِى عافَيت فيمن وعافنِى هديت فيمن اهدنِى اللَّهم « الْوِترِ قُنوت فى جواسٍ ابن قَالَ

ارِكبى وا ليمف تطَينِى أَعقو را شم تيقَض كى إِنقْضالَ تى وقْضي كلَيع هإِنلُّ الَ وذي نم تالَيالَ وو زعي 
نم تيادع كْتاربا تنبر تالَيعتو «. 

 

Rəvayət edilir ki, Əbul-Həvrai � demişdir: “Həsən ibn Əli 
belə buyurdu: “Allah Elçisi � mənə Vitr namazında demək 
üçün kəlmələr öyrətdi: “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 kimsə zəlil olmaz! Düşmənçilik 
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etdiyin kəs isə qüdrətli olmaz! Ey Rəbbimiz, Sən xeyir-
xahsan, ucasan!”1 
 

١٢٣ - ي ثَنصالَ أُح ،كنم وذُ بِكأَعو ،كتقُوبع نم كافَاتعبِمو ،كطخس نم اكوذُ بِرِضي أَعإِن ماًء اللَّه
 ،كلَيكَع تأَنفِْسكلَى نع تيا أَثْنم 

 

123. Alla:hummə, inni: əu:zu birida:kə min səxatik, va 
bimua:fə:tikə min u'qu:bətik, va əu:zu bikə minkə, lə: uhsi: 
sənə:ən aleyk, əntə kəmə əsneytə alə: nəfsik! 
123. Allahım, Sənin qəzəbindən razılığına, cəzandan əfvinə 
sığınıram! Səndən Sənə pənah aparıram! Mən Səni layiqincə 
tərif edə bilmərəm, Sən Özün Özünü tərif etdiyin kimisən! 
 

نع ىلنِ عبٍ أَبِى بولَ أَنَّ طَالسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ كَانَ صى يرِ فآخ رِهوِت »مى اللَّهوذُ إِنأَع 
اكبِرِض نم كطخس كافَاتعبِمو نم كتقُوبوذُ عأَعو بِك كنى الَ مصاًء أُحثَن كلَيع تا أَنكَم تيلَى أَثْنع 
فِْسكن« 

 

Əli ibn Əbu Talib � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Vitr 
namazının axırında belə deyərdi: “Allahım, Sənin qəzəbin-
dən razılığına, cəzandan əfvinə sığınıram. Səndən Sənə 
pənah aparıram! Mən Səni layiqincə tərif edə bilmərəm. Sən 
Özün Özünü tərif etdiyin kimisən! – (Alla:hummə, inni: 
əu:zu birida:kə min səxatik, va bimua:fə:tikə min u'qu:bətik, 
va əu:zu bikə minkə, lə: uhsi: sənə:ən aleyk, əntə kəmə 
əsneytə alə: nəfsik!)”.2 
 

                                                 
1 Əbu Davud, 1427; İbn Məcə, 1178. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1273. 
2 Əbu Davud, 1427, 1429. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1276. 
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١٢٤ - ذَابى عشخنو ،كتمحو رجرن ،دفحنى وعسن كإِلَيو ،دجسنلِّي وصن لَكو ،دبعن اكإِي ماللَّه ،ك
كْفُرك، ونؤمن بِك، عذَابك بِالْكَافرِين ملْحق. اللَّهم إِنا نستعينك، ونستغفرك، ونثْنِي علَيك الْخير، والَ نإِنَّ 

لَك عضخنوككْفُري نم لَعخنو ، 
 

124. Alla:hummə, iyyə:kə nə'budu, və ləkə nusalli: va nəs-
cudu, va ileykə nəs'a: va nəhfidu, nərcu: rahmətəkə va nəxşə: 
azə:bəkə, innə azə:bəkə bil-kə:firi:nə mulhəq. Alla:hummə, 
innə: nəstə'i:nukə va nəstəğfirukə va nusni: aleykəl-xayra va 
lə: nəkfurukə, va nu'minu bikə va nəxda'u ləkə va nəxlə'u 
mən yəkfuruk! 
124. Allahım, biz yalnız Sənə ibadət edirik! Sənin üçün 
namaz qılır və Sənə səcdə edirik. Sənə doğru can atır və qul-
luq etməyə tələsirik. Sənin mərhəmətini diləyir və Sənin 
əzabından qorxuruq. Əlbəttə, əzabın kafirlərə yetişəcək. 
Allahım, Səndən kömək istəyir və Səndən bağışlanma dilə-
yirik! 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! 
 

نع يدعنِ سب دبنِ عمحنِ الرى بزأَب نع قَالَ أَبِيه  :تلَّيص لْفخ رمنِ عطَّابِ بالْخ ىضر اللَّه هنالَةَ عص 
 نسعى وإِلَيك ، ونسجد نصلِّى ولَك ، نعبد إِياك اللَّهم:  الركُوعِ قَبلَ الْقراَءة بعد يقُولُ فَسمعته ، الصبحِ
دفحنو ، وجرن كتمحى رشخنو كذَابإِنَّ ، ع كذَابع رِينبِالْكَاف قلْحم ما اللَّهإِن كينعتسن كرفغتسنو ، 
 . يكْفُرك من ونخلَع ، لَك ونخضع بِك ونؤمن ، نكْفُرك والَ الْخير علَيك ونثْنِى

 

Səid bin Abdur-Rahmən ibn Əbzə atasının � belə dediyini 
rəvayət edir: “Sübh namazında Ömər ibn əl-Xattabın arxa-
sında onunla birlikdə namaz qılırdım. Rukudan sonra belə 
dua etdi: “Allahım, biz yalnız Sənə ibadət edirik! Sənin üçün 
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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!”1 
 

35. Vitr namazının salamından sonra edilən zikr 
 

١٢٥ - وسِسالْقُد كلانَ الْمحب 
 

125. Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s! 
125. Müqəddəs Hökmdar pak və nöqsansızdır! (üç dəfə) 
 

نع ينِ أُببٍ بولَ أَنَّ ، كَعساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكَانَ ص روتي بِثَالَث اتكَعأُ كَانَ ، رقْري ياُألولَى ف 
 ويقْنت ، أَحد اللَّه هو بِقُلْ الثَّالثَة وفي ، الْكَافرونَ أَيها يا بِقُلْ الثَّانِية وفي ، }اَألعلَى ربك اسم سبحِ{بِـ
 .آخرِهن في يطيلُ مرات ثَالَثَ ، الْقُدوسِ الْملك سبحانَ:  فَراغه عند قَالَ ، فَرغَ فَإِذَا ، الركُوعِ قَبلَ

 

Ubeyy ibn Kəb � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Vitr nama-
zını üç rükət qılardı. Birinci rükətində “əl-Ə'lə” surəsini, 
ikinci rükətində “əl-Kəfirun” surəsini, üçüncü rükətində isə 
“əl-İxlas” surəsini oxuyardı. Rukudan qabaq qunut tutar, 
namazı bitirdikdə isə üç dəfə “Müqəddəs Hökmdar pak və 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 3144, 3187, 3269. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 
428. 
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nöqsansızdır! – (Subhə:nəl-Məlikil-Quddu:s!)”- deyər, üçün-
cü dəfə deyəndə uzadardı”.1 
 

36. Üzüntü və kədər anında oxunan dua 
 

١٢٦ - ،ككْمح ياضٍ فم ،كدي بِيتياصن ،كتأَم ناب ،كدبع ناب ،كدبي عإِن ماللَّه  ،كاؤقَض يلٌ فدع
خ نا مدأَح هتلَّمع أَو ،ابِكتي كف هلْتزأَن أَو ،كفْسن بِه تيمس ،لَك ومٍ هبِكُلِّ اس أَلُكأَوِ أَس ،كلْق

َء حزنِي، وذَهاب ونور صدرِي، وجالَاستأْثَرت بِه في علْمِ الْغيبِ عندك، أَنْ تجعلَ الْقُرآنَ ربِيع قَلْبِي، 
 همي

 

126. Alla:hummə, inni: abdukə, ibnu abdikə, ibnu əmətikə, 
nə:siyəti: biyədikə, mə:din fiyyə hukmukə, adlun fiyyə 
qada:ukə, əs əlukə bikulli ismin huvə ləkə, səmmeytə bihi 
nəfsəkə, əu ənzəltəhu fi: kitə:bikə, əu alləmtəhu əhədən min 
xalqikə, əu istə'sərtə bihi fi: ilmil-ğaybi i'ndəkə, ən təc'aləl-
Qur'ə:nə rabi:a' qalbi:, va nu:ra sadri:, va cələ:ə huzni:, va 
zəhə:bə həmmi! 
126. Allahım, mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, 
kənizinin oğluyam! Kəkilim (məni idarə etmək) Sənin əlində-
dir. 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 
bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün 
nuru et, üzüntümün aradan qalxması və  kədərimin getməsi 
üçün səbəb et! 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 1681, 1710. Hədis səhihdir. Bax: Səhih və Daif Sunən ən-
Nəsəi, 1699. 
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نع دبولُ قَالَ:  قَالَ ، اِهللا عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:  صقَالَ م دبإِذَا قَطُّ ع هابأَص منٌ هزحو  :ماللَّه 
 أَسأَلُك ، قَضاؤك في عدلٌ ، حكْمك في ماضٍ ، بِيدك ناصيتي ، أَمتك ابن ، عبدك وابن ، عبدك إِني

 بِه استأْثَرت أَوِ ، خلْقك من أَحدا علَّمته أَو ، كتابِك في أَنزلْته أَو ، نفْسك بِه سميت ، لَك هو اسمٍ بِكُلِّ
 إِالَّ ، همي وذَهاب ، حزنِي وجِالََء ، صدرِي ونور ، قَلْبِي ربِيع الْقُرآنَ تجعلَ أَنْ ، عندك الْغيبِ علْمِ في

بأَذْه اللَّه زلَّ عجو همه ، لَهدأَبكَانَ وم نِهزا ححا:  قَالُوا ، فَرولَ يسي اِهللا رغبنا يأَنْ لَن لَّمعتالَِء نؤه 
اتملْ:  قَالَ ؟ الْكَلي ، أَجغبني نمل نهعمأَنْ س نهلَّمعتي. 

 

Rəvayət edilir ki, Abdullah � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Üzüntü və kədərə düçar olub bu duanı: “Allahım, 
mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! 
Kəkilim (məni idarə etmək) Sənin əlindədir. Barəmdə ver-
diyin 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 bir adla 
yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, 
üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi (üçün 
səbəb) et!”- deyən elə bir bəndə yoxdur ki, Uca Allah onun 
üzüntüsünü aparmasın və kədərini sevinclə əvəz etməsin”. 
Səhabələr dedilər: “Ey Allahın Elçisi, biz bu sözləri öyrən-
məliyikmi?” O buyurdu: “Bəli, bunları eşidən öyrənməli-
dir”.1 
 

دينِ وغَلَبة اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْهم والْحزن، والْعجزِ والْكَسلِ، والْبخلِ والْجبنِ، وضلَعِ ال - ١٢٧
 الرجالِ

 

                                                 
1 Əhməd, 4318. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 199. 
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127. Alla:hummə, inni: əu:zu bikə minəl-həmmi val-həzəni, 
val-aczi val-kəsəli, val-buxli val-cubni, va dalə'id-deyni va 
ğaləbətir-ricə:li! 
127. Allahım! Üzüntü və kədərdən, acizlik və tənbəllikdən, 
xəsislik və qorxaqlıqdan, borc altında qalmaqdan və insan-
ların məni sıxışdırmasından Sənə sığınıram! 
 

تعما سسكَانَ قَالَ أَن بِىلَّى اُهللا  النصلَّمسو هلَيقُولُ عي » مى اللَّهوذُ إِنأَع بِك نم مالْه نزالْحزِ ، وجالْعو 
 . » الرجالِ وغَلَبة ، الدينِ وضلَعِ ، والْبخلِ والْجبنِ ، والْكَسلِ

 
Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Peyğəmbər � belə de-
yərdi: “Allahım! Üzüntü və kədərdən, acizlik və tənbəllik-
dən, xəsislik və qorxaqlıqdan, borc altında qalmaqdan və 
insanların sıxışdırmasından Sənə sığınıram!”1 
 

37. Sıxıntı anında oxunan dua 
 

١٢۸ - إِالَّ اُهللا ر الَ إِلَه ،يمظشِ الْعرالْع بإِالَّ اُهللا ر الَ إِلَه ،يملالْح يمظإِالَّ اُهللا الْع الَ إِلَه برو اتومالس ب
شِ الْكَرِميرالْع برضِ واَْألر 

 

128. Lə: ilə:hə illəlla:hul-azi:mul-həli:m, lə: ilə:hə illəlla:hu 
Rabbul-arşil-azi:m, lə: ilə:hə illəlla:hu Rabbus-səmə:və:ti va 
Rabbul-ərdi va Rabbul-arşil-kəri:m! 
128. Əzəmətli, Həlim olan Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur! Ərşin Əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur! Göylərin, Rəbbi, yerin Rəbbi və 

                                                 
1 əl-Buxari, 5892, 6369. 
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Ərşin Səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur! 
 

 ، الْحليم الْعظيم اللَّه إِالَّ إِلَه الَ « الْكَربِ عند يقُولُ كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ عباسٍ ابنِ عنِ
 .» الْكَرِميِ الْعرشِ ورب ، اَألرضِ ورب ، السموات رب اللَّه إِالَّ إِلَه الَ ، الْعظيمِ الْعرشِ رب اللَّه إِالَّ إِلَه الَ

 

İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � sıxıntı anında 
deyərdi: “Əzəmətli, Həlim olan Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur! Ərşin Əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur! Göylərin, Rəbbi, yerin Rəbbi və 
Ərşin Səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur!”1 
 

 ه، الَ إِلَه إِالَّ أَنتأَصلح لي شأْنِي كُلَّلَى نفِْسي طَرفَةَ عينٍ، ي إِاللَّهم رحمتك أَرجو، فَالَ تكلْنِ - ١٢۹
 

129. Alla:hummə, rahmətəkə ərcu:, fələ: təkilni: ilə: nəfsi: 
tarfətə aynin, va əslih li: şə'ni: kulləhu, lə: ilə:hə illə: ənt! 
129. Allahım! Sənin mərhəmətini diləyirəm! Məni bir göz 
qırpımı belə başlı-başına buraxma! Bütün işlərimi yoluna 
qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!2 
 

١٣۰ - إِن كانحبس تإِالَّ أَن الَ إِلَهنيمالظَّال نم تي كُن 
 

130. Lə: ilə:hə illə: ənt, subhə:nəkə, inni: kuntu minəz-za:-
limi:n! 
130. Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! Sən pak və 
müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam! 

                                                 
1 əl-Buxari, 5870, 6346; Muslim, 4909, 7097. 
2 87-ci zikrə aid hədisdədir. 
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نع دعولُ قَالَ قَالَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةُ« صوعى دذ ونا إِذْ النعد وهى وطْنِ فب وتالَ الْح إِلَه 
 اللَّه استجاب إِالَّ قَطُّ شىٍء فى مسلم رجلٌ بِها يدع لَم فَإِنه. الظَّالمني من كُنت إِنى سبحانك أَنت إِالَّ
لَه«. 

 

Rəvayət edilir ki, Səd � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Zun-Nun (Yunus �) balığın qarnında olarkən 
belə dua etmişdir: “Səndən başqa ibadətə layiq məbud yox-
dur! Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan 
olmuşam! – (Lə: ilə:hə illə: ənt, subhə:nəkə, inni: kuntu 
minəz-za:limi:n!)”. Bir şey istəyərək bu duanı edən elə bir 
müsəlman yoxdur ki, Allah onun duasını qəbul etməsin”.1 
 

صلَّى اُهللا علَيه  النبِي عند جلُوسا كُنا:  قَالَ ، جده عن ، أَبِيه عن ، سعد بنِ محمد بن إِبراهيم حدثَنِي
لَّمسأَالَ:  فَقَالَ ، و كُمبِرٍء أُخيلَ إِذَا بِشزلٍ نجبِر كُمنم كَرِب ، الٌَء أَوب نا مالَيا بينا الدعد بِه جفَري هن؟ ع 
  .الظَّالمني من كُنت إِني سبحانك أَنت إِالَّ إِلَه الَ:  النون ذي دعاُء:  فَقَالَ ، بلَى:  لَه فَقيلَ

 

Rəvayət edilir ki, Səd ibn Əbu Vaqqas � demişdir: “Biz 
Peyğəmbərin � yanında oturmuşduq. O dedi: “Sizə elə bir 
şey öyrədimmi ki, sizdən birinə bir sıxıntı və ya dünya 
müsibətlərindən bir bəla üz versə və o da bunu etsə, onda 
olan həmin bəla aradan qalxar?!” Səhabələr dedilər: “Bəli, ey 
Allahın Elçisi!” Allah Elçisi � belə buyurdu: “Bu, Zun-
Nunun duasıdır: Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! 
Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan 
olmuşam!”2 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3505, 3845. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1826. 
2 əl-Hakim, 1864; ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10416, 10491. Hədis səhihdir. Bax: 
Silsilə əs-Səhihə, 1744. 
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١٣١ - باُهللا اُهللا ر بِه رِكئًاي الَ أُشيش 
 

131. Alla:hu, Alla:hu Rabbi! Lə: uşriku bihi şey ən! 
131. Allahdır, Allahdır mənim Rəbbim! Mən heç bir şeyi ona 
şərik qoşmuram! 
 

ناَء عمأَس تسٍ بِنيمع ى قَالَ قَالَتولُ لسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَالَ « ص كلِّمأُع اتمكَل نهينقُولت دنع 
: فَقَالَ شدةٌ، أَو سقْم أَو غَم أَو هم أَصابه من«...» شيئًا بِه أُشرِك الَ ربى اللَّه اللَّه الْكَربِ فى أَو الْكَربِ

 .»عنه ذَلك كُشف لَه شرِيك الَ ربي اُهللا
 

Rəvayət edilir ki, Əsma bint Yəzid � demişdir: “Allah 
Elçisi � mənə dedi: “Sənə sıxıntı və kədər anında deyəcəyin 
kəlmələr öyrədimmi? Allahdır, Allahdır mənim Rəbbim! 
Mən heç bir şeyi ona şərik qoşmuram! – (Alla:hu, Alla:hu 
Rabbi:, Lə: uşriku bihi şey ən)”. 1  Digər rəvayətdə deyilir: 
“Kimə qəm-qüssə, xəstəlik və ya çətinlik üz verdikdə: “Allah 
mənim Rəbbimdir, Onun şəriki yoxdur! – (Alla:hu Rabbi:, lə: 
şəri:kə ləhu!)”- deyərsə, bunlar ondan götürülər”.2 
 

38. Düşmən və ixtiyar sahibi ilə rastlaşarkən edilən dua 
 

١٣٢ - و مورِهحي نف لُكعجا نإِن ماللَّهمورِهرش نم وذُ بِكعن 
 

132. Alla:hummə, innə: nəc alukə fi: nuhu:rihim va nəu:zu 
bikə min şuru:rihim! 

                                                 
1 Əbu Davud, 1525, 1527. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2070, 2755. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 396“əd-Dua” 1031. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-
Cami, 6040; Sislilə əs-Səhihə, 2070. 
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132. Allahım, onların yaxasını Sənə tapşırırıq və onların 
şərindən Sənə sığınırıq! 
 

نةَ أَبِى عدرنِ بب دبع أَنَّ اللَّه اهأَب ثَهدأَنَّ ح بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا كَانَ ص افا خمقَالَ قَو » ما اللَّهإِن 
لُكعجى نف مورِهحوذُ نعنو بِك نم مورِهرش «. 

 

Əbu Burdə ibn Abdullah atasından � rəvayət edir ki, 
Peyğəmbər � bir qövmdən qorxduğu zaman deyərdi: 
“Allahım, onların yaxasını Sənə tapşırırıq və onların şərin-
dən Sənə sığınırıq!”1 
 

١٣٣ - بِكولُ، وأَص بِكولُ، وأَج ريِي، بِكصن تأَني، ودضع تأَن ملُ  اللَّهأُقَات 
 

133. Alla:hummə, əntə adudi: va əntə nəsi:ri:, bikə əcu:lu va 
bikə əsu:lu va bikə uqa:tilu! 
133. Allahım, dayağım Sənsən, köməyim Sənsən! Sənin 
sayəndə hərəkət edir, Sənin sayəndə (düşmənin üstünə) atılır 
və Sənin sayəndə vuruşuram! 
 

نسِ عنِ أَنب كالولُ كَانَ قَالَ مسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا إِذَا صقَالَ غَز » ماللَّه تى أَندضريِى عصنو 
ولُ بِكأَح بِكولُ وأَص بِكلُ وأُقَات «. 

 

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � 
döyüşə çıxdıqda belə deyərdi: “Allahım, dayağım Sənsən, 
köməyim Sənsən! Sənin sayəndə hərəkət edir, Sənin sayəndə 
(düşmənin üstünə) atılır və Sənin sayəndə vuruşuram!”2 
 

                                                 
1 Əbu Davud, 1537, 1539. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4706. 
2 Əbu Davud, 2632, 2634. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4757. 
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 حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ - ١٣٤
 

134. Həsbunəlla:hu va ni'məl-vəki:l! 
134. Allah bizə bəs edər, O nə gözəl Vəkildir! 
 

ننِ عاسٍ اببا{ عنبسح اللَّه منِعيلُ وكا }الْوقَالَه يماهرإِب هلَيلَام عالس نيح يي أُلْقارِ فا النقَالَهو دمحم 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نيإِنَّ{ قَالُوا ح اسالن وا قَدعمج لَكُم مهوشفَاخ مهادا فَزانقَالُوا إِميا ونبسح اللَّه 

منِعيلُ وكالْو{ 
 

Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Allah bizə yetər. 
O nə gözəl Qoruyandır!” (ət-Tövbə, 59) – sözlərini İbrahim 
� oda atıldığı zaman demişdir. Bu sözü, həmçinin Peyğəm-
bər � və onun səhabələri demişlər. O zaman ki: “Bəzi adam-
lar onlara: “Camaat sizə qarşı ordu toplayıbdır, onlardan 
qorxun!”– dedilər. Bu, onların imanını daha da artırdı və 
onlar: “Allah bizə yetər. O nə gözəl Qoruyandır!”- dedilər” 
(Ali-İmran, 173)”.1 
 

39. Rəhbərin zülmündən qorxan kimsənin etdiyi dua 

 

و رب الْعرشِ الْعظيمِ، كُن لي جاراً من فُالَن بنِ فُالَن، و أَحزابِه من  اللَّهم رب السموات السبعِ، - ١٣٥
  طْغى، عز جارك، و جلَّ ثَناؤك، و الَ إِلَه إِالَّ أَنتعلَي أَحد منهم أَو ي خالَئقك ؛ أَنْ يفْرطَ

 

135. Alla:hummə Rabbəs-səmə:və:tis-səb'i va Rabbəl-arşil-
azi:m kun li: cə:ran min fulə:n ibni fulə:nin2 va əhzə:bihi min 
xalə:iqikə, ən yəfruta aleyyə əhədun minhum, əu yətğa:, azzə 
cə:rukə va cəllə sənə:ukə va lə: ilə:hə illə: ənt! 

                                                 
1 əl-Buxari, 4197, 4563. 
2 Həmin şəxsin adını çəkirsən. 
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135. Allahım, yeddi qat səmanın Rəbbi, böyük Ərşin Rəbbi! 
Filankəsin oğlu filankəsdən (həmin adamın adı çəkilir) və 
yaratdıqların arasında onun köməkçilərindən mənim üçün 
himayəçi ol ki, onlardan heç biri mənimlə ədavət aparmasın 
və ya mənə təcavüz etməsin. Sənin himayən altına aldığın 
kimsə qüdrətlidir. Uca təriflər Sənədir və Səndən başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur! 
 

هم رب قَالَ عبد اللَّه بن مسعود: إِذَا كَانَ علَى أَحدكُم إِمام يخاف تغطْرسه أَو ظُلْمه، فَلْيقُلِ: اللَّ
الْعظيمِ، كُن لي جارا من فُالَن بنِ فُالَن وأَحزابِه من خالَئقك، أَنْ يفْرطَ السماوات السبعِ، ورب الْعرشِ 

.تإِال أَن ال إِلَهو ،كاؤلَّ ثَنجو ،كارج زى، عطْغي أَو مهنم دأَح لَيع  
 

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud � demişdir: “Sizdən biri 
öz rəhbərinin təkəbbüründən və zülmündən qorxduğu zaman 
desin: “Allahım, yeddi qat səmanın Rəbbi, böyük Ərşin Rəbbi! 
Filankəsin oğlu filankəsdən və yaratdıqların arasında onun 
köməkçilərindən mənim üçün himayəçi ol ki, onlardan heç 
biri mənimlə ədavət aparmasın və ya mənə təcavüz etməsin. 
Sənin himayən altına aldığın kimsə qüdrətlidir. Uca təriflər 
Sənədir və Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”1 
 

١٣٦ - أَع يعاً، اللَّهمج هلْقخ نم زأَع اللَّه ،رأَكْب اللَّه ،وإِالَّ ه ي الَ إِلَهالَّذ وذُ بِاللَّهأَع ،ذَرأَح و افا أَخمم ز
 هودنج و ،فُالَن كدبع رش نم ،ضِ إِالَّ بِإِذْنِهلَى اَألرع نقَععِ أَنْ يبالس اتومالس ِسكمالْم ،هاعيأَش و هاعبأَت و

 و الْجِن نالَ إِم و ،كماس كاربت و ،كارج زع و كاؤلَّ ثَنج ،مهرش ناراً مي جل كُن مسِ، اللَّهاِْإلنكرغَي لَه 
 

136. Alla:hu Əkbər, Alla:hu ə'azzu min xalqihi cəmi:an, 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 707. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 
548. 
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Alla:hu ə'azzu mimmə: əxa:fu va əhzəru, əu:zu billə:hilləzi: 
lə: ilə:hə illə: huvə, əlmumsikis-səmə:və:tis-səb'i ən yəqa'nə 
aləl-ərdi illə: bi iznihi, min şərri abdikə fulə:nin (həmin 
adamın adı çəkilir) va cunu:dihi va ətbə:i'hi va əşyə:i'hi 
minəl-cinni val-insi, Alla:hummə, kun li: cə:ran min şərrihim, 
cəllə sənə:ukə va azzə cə:rukə va təbə:rakəsmukə va lə: ilə:hə 
ğayruk! 
136. Allah ən Böyükdür! Allah bütün yaratdıqlarından qüd-
rətlidir. Allah qorxduğum və həzər etdiyim hər şeydən qüd-
rətlidir. Allahım! Sənin filan qulunun şərindən, onun cinlər-
dən və insanlardan olan qoşunundan, köməkçilərindən və 
tərəfdarlarından, Özündən başqa ibadətə layiq məbud olma-
yan, 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 məbud yoxdur! 
 

 اللَّه ،رأَكْب فَقُلِ: اللَّه ،بِك طُوسأَنْ ي افخا، تهِيبا ملْطَانس تياسٍ قَالَ: إِذَا أَتبنِ عنِ ابعلْقخ نم زأَعا،  هيعمج
بالس اتاومالس ِسكمالْم ،وإِالَّ ه ي الَ إِلَهالَّذ وذُ بِاللَّهأَع ،ذَرأَحو افا أَخمم زأَع لَى اللَّهع نقَعأَنْ ي ع

اعيأَشو هاعبأَتو هودنجو ،فُالَن كدبع رش نم ،ضِ إِالَّ بِإِذْنِهاَألر نا ماري جل كُن مسِ، اللَّهاِإلنو الْجِن نم ه
.اترثَالَثَ م ،كرغَي الَ إِلَهو ،كماس كاربتو ،كارج زعو ،كاؤلَّ ثَنج ،مهرش 

 

Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Sənə təzyiq et-
məsindən qorxduğun qəddar rəhbərin yanına getdikdə üç 
dəfə belə de: “Allah ən Böyükdür! Allah bütün yaratdıq-
larından qüdrətlidir. Allah qorxduğum və həzər etdiyim hər 
kəsdən qüdrətlidir! Allahım, Sənin filan qulunun şərindən, 
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onun cinlərdən və insanlardan olan qoşunundan, onun kö-
məkçilərindən və havadarlarından Özündən başqa ibadətə 
layiq məbud olmayan, Öz izni olmadan yer üzərinə düşmə-
sin deyə yeddi göyü saxlayan Allaha sığınıram! Allahım, 
onların şərindən məni himayə et! Uca təriflər Sənədir. Sənin 
himayə etdiyin kimsə qüdrətlidir. Sənin adın mübarəkdir və 
Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”1 
 

40. Düşmənə qarşı edilən dua 
 

١٣٧  - ماللَّه ،ابززِمِ اَألحابِ، اهسالْح رِيعابِ، ستزِلَ الْكنم ماللَّه  ملْزِلْهز و مهزِماه 
 

137. Alla:hummə, munziləl-kitə:bi, səri:a'l-hisə:bi ihzimil-
əhzə:bə, Alla:humməh-zimhum va zəlzilhum! 
137. Kitabı nazil edən, haqq-hesabı tez çəkən Allahım! 
Düşmənlərdən olan dəstələri darmadağın et! Allahım, onları 
yerlə yeksan et və onları sarsıt! 
 

عمس دبع اللَّه نفَى أَبِى بقُولُ أَوا يعولُ دسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص موابِ يزلَى اَألحع نيرِكشفَقَالَ الْم 
»مزِلَ اللَّهنابِ متالْك رِيعابِ سسالْح ، مزِمِ اللَّهاه ابزاَألح ، ماللَّه مهزِماه ملْزِلْهزو« 

 

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Əbu Əufə � demişdir: 
“Peyğəmbər � Xəndək döyüşündə müşriklərin əleyhinə dua 
edib dedi: “Kitabı nazil edən, haqq-hesabı tez çəkən Allahım! 
Düşmənlərdən olan dəstələri darmadağın et! Allahım, onları 
yerlə yeksan et və onları sarsıt!”2 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 708. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 
549. 
2 əl-Buxari, 2716, 2933; Muslim, 3277, 4671. 
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41. Hər hansı bir camaatdan qorxan kimsənin etdiyi dua 
 

١٣۸  - اللَّهئْتا شبِم نِيهِماكْف م 
 

138. Alla:hummək-fini:him bimə: şi'tə! 
138. Allahım, istədiyin kimi məni onlardan qoru! 
 

Uzun bir hədisdə Peyğəmbər � qədim zamanlarda zalım bir 
padşah ilə tövhid əhli olan gəncin hadisəsini rəvayət etmiş 
və bu hədisdə padşahdan qorunmaq üçün həmin gəncin belə 
dua etdiyini demişdir.1 
 

42. İmanda şəkkə düşənin duası 
 

139. İmanda şəkkə düşən şəxs Allaha sığınmalı və şəkk etdiyi 
şeyi tərk etməlidir. 
 

 نةَ يأَبِعريرولُ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى« :صأْتطَانُ ييالش كُمدقُولُ أَحفَي نم لَقكَذَا خ نم لَقخ 
  .»ولْينته بِاللَّه، فَلْيستعذْ بلَغه فَإِذَا ربك خلَق من يقُولَ حتى كَذَا

 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Şeytan sizdən birinizin yanına gəlib: “Filan şeyi kim 
yaradıb? Filan şeyi kim yaradıb?”– deyə (ayrı-ayrı suallar 
verməyə başlayır). Axırda da: “Rəbbini kim yaradıb?”– deyə 
(qəlbinizə şübhə salır). Belə olduqda qoy həmin adam Allaha 
sığınsın və bir daha bu haqda düşünməsin”.2 
 

١٤۰ - هلسربِاِهللا و تنآم 

                                                 
1 Muslim, 5327, 7703. 
2 əl-Buxari, 3034, 3276; Muslim, 191, 362. 
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140. Ə:məntu billə:hi va rusulihi! 
140. Allaha və Onun elçilərinə iman gətirdim! 
 

نةَ عشائولَ أَنَّ ، عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِنَّ:  قَالَ ص كُمدأَح يهأْتطَانُ ييقُولُ الشفَي  :نم لَقَك؟ خ 
 ذَلك فَإِنَّ ، ورسله بِاللَّه آمنت:  فَلْيقْرأْ ، أَحدكُم ذَلك وجد فَإِذَا ؟ اللَّه خلَق فَمن:  فَيقُولُ ، اللَّه:  فَيقُولُ
بذْهي هنع. 

 

Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Şeytan birinizin yanına gələrək belə deyir: “Səni kim yara-
dıb?” Siz: “Allah!” deyirsiz. Şeytan yenə deyir: “Bəs Allahı 
kim yaradıb?” Biriniz özündə belə bir şey hiss etdikdə, desin: 
“Allaha və Onun elçilərinə iman gətirdim! - (Ə:məntu billə:hi 
va rusulihi!)”. Belə etsə, həmin vəsvəsə ondan uzaqlaşar”.1 
 

Şəkkə düşən, Allahın bu kəlamını da oxumalıdır: 
 

١٤١ - ولُ هالْأَو رالْآخو رالظَّاهو ناطالْبو وهٍء بِكُلِّ ويش يملع 
 

141. Huvəl-Əvvəlu val-Ə:xiru vaz-Za:hiru val-Bə:tinu va 
Huvə bikulli şey in ali:m! 
141. Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O hər şeyi 
Biləndir! 
 

 ما واللَّه:  قُلْت ؟ هو ما:  قَالَ ؟ صدرِي في أَجِده شيٌء ما:  فَقُلْت عباسٍ ابن سأَلْت:  قَالَ ، زميلٍ أَبو
كَلَّمأَت ي فَقَالَ:  قَالَ ، بِهٌء:  ليأَش نم كقَالَ ؟ ش  :كحضا:  قَالَ ، وا مجن نم كذَل دى:  قَالَ ، أَحتح 
 اآليةَ} قَبلك من الْكتاب يقْرُءونَ الَّذين فَاسأَلِ إِلَيك أَنزلْنا مما شك في كُنت فَإِنْ{ وجلَّ عز اللَّه أَنزلَ

                                                 
1  Əhməd, 26203, 26733, 26246. Şueyb əl-Arnavut hədisin səhih olduğunu 
bildirmişdir. 
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 بِكُلِّ وهو والْباطن والظَّاهر واآلخر اَألولُ هو{ فَقُلْ شيئًا نفِْسك في وجدت إِذَا:  لي فَقَالَ:  قَالَ ،
  }عليم شيٍء

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Zumeyl � demişdir: “Mən İbn 
Abbasdan � soruşdum: “Mənim ürəyimdə hiss etdiyim bu 
nədir?” O dedi: “O nədir?” Mən dedim: “Allaha and olsun 
söyləmərəm”. Bu zaman o, mənə dedi: “Şübhə ilə əlaqədar 
bir şeydirmi?” Sonra gülərək dedi: “Bundan heç kim xilas 
olmamışdır. Nəhayət, “Əgər sənə nazil etdiyimizə şübhə 
edirsənsə, (bu haqda) səndən əvvəl kitab (Tövrat) oxuyan-
lardan soruş...” (Yunus, 94) ayəsi endirildi”. İbn Abbas mənə 
dedi: “Əgər içində bir şübhə hiss etsən, onda de: “Əvvəl də, 
Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi bilir!” (əl-
Hədid, 3)”.1 
 

43. Borcdan qurtarmaq üçün edilən dua 
 

١٤٢ - كامرح نع كالَلنِي بِحاكْف ماللَّه  و  نمع كلأَغْنِنِي بِفَضاكوس  
 
142. Alla:humməkfini: bihələ:likə an həra:mikə va əğnini: 
bifədlikə ammən sivə:k! 
142. Allahım, məni Öz halalınla kifayətləndirib haramına 
möhtac etmə! Məni Öz lütfünlə Özündən başqasına möhtac 
etmə! 
 

نع ىلا أَنَّ عبكَاتم اَءهى فَقَالَ جإِن قَد تزجع نى عتابتى كنأَالَ قَالَ. فَأَع كلِّمأُع اتمكَل نِيهِنلَّمولُ عسر 
اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص كَانَ لَو كلَيثْلُ علِ مبريٍ جا صنيد اهأَد اللَّه كنقُلِ« قَالَ ع منِى اللَّهاكْف كالَلبِح 

                                                 
1 Əbu Davud, 5110, 5112. Hədis həsəndir. Bax: Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1614. 
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نع كامرأَغْنِنِى حو كلبِفَض نمع اكوس«. 
 
Əli � rəvayət edir ki, bir kölə onun yanına gəlib belə dedi: 
“Köləlikdən azad olmaq üçün borcumu ödəməyə acizəm, 
mənə yardım et!” Əli � dedi: “Allah Elçisinin � mənə öyrət-
diyi bəzi kəlmələri sənə öyrədimmi? Siyr dağı boyda borcun 
olsa belə Allah onu sənə ödətdirər. Belə dua et: “Allahım! 
Məni Öz halalınla kifayətləndirib haramına möhtac etmə! 
Məni Öz lütfünlə Özündən başqasına möhtac etmə!”1 
 

44. Namaz qılarkən yaxud Quran oxuyarkən gələn 
vəsvəsəyə qarşı edilən dua 

 

١٤٣ - وذُ بِاللَّهجِيمِ أَعالر طَانيالش نم 
 

143. Əu:zu billə:hi minəş-şeyta:nir-raci:m! 
143. “Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram!”- deyib sol 
tərəfə üç dəfə azca tüpürmək lazımdır. 
 

نالَِء أَبِى عانَ أَنَّ الْعثْمع ناصِ أَبِى بى الْعأَت بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا فَقَالَ صولَ يسر طَانَ إِنَّ اللَّهيالش قَد 
 لَه يقَالُ شيطَانٌ ذَاك « صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ فَقَالَ. علَى يلْبِسها وقراَءتى صالَتى وبين بينِى حالَ

زِبنفَإِذَا خ هتسسذْ أَحوعفَت بِاللَّه هنلْ مفاتلَى وع ارِكسقَالَ. » ثَالَثًا ي لْتفَفَع كذَل هبفَأَذْه ى اللَّهنع. 
 

Əbu əl-Aləi � rəvayət edir ki, Osman ibn Əbul-As Peyğəm-
bərin � yanına gələrək belə dedi: “Ey Allahın Elçisi, şeytan 
mənimlə namazımın arasına girdi və qiraətimdə çaşqınlıq 
yaratdı”. Peyğəmbər � belə buyurdu: “Bu şeytana “Xinzəb” 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3563, 3911. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 266. 
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deyilir. Onu hiss etdiyin vaxt, ondan Allaha sığın və sol 
tərəfinə üç dəfə tüpür!” Mən də belə etdim və Allah onu 
məndən uzaqlaşdırdı”.1 
 

 ونفْثه ونفْخه همزِه من الرجِيمِ الشيطَان من الْعليمِ السميعِ بِاللَّه أَعوذُ - ١٤٤
 

144. Əu:zu billə:his-Səmi:u'l-Ali:m minəş-şeyta:nir-raci:m, 
min həmzihi və nəfxihi və nəfsih! 
144. Lənətlənmiş şeytandan, (ağlıma) xətər yetirməsindən, 
(köksümə üfürdüyü) təkəbbürlükdən və təlqin etdiyi batil 
şeylərdən Allaha sığınıram! 
 

نأَبِى ع يدعس رِىدولُ كَانَ قَالَ الْخسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص قَام نلِ ماللَّي ركَب قُولُ ثُمي 
»كانحبس ماللَّه كدمبِحو كاربتو كمالَى اسعتو كدالَ جو إِلَه كرغَي« .قُولُ ثُمالَ« ي ا إِالَّ إِلَهثَالَثًا. »للَّه 
قُولُ ثُمي »اللَّه را أَكْبوذُ« ثَالَثًا. »كَبِريأَع يعِ بِاللَّهميمِ السلالْع نم طَانيجِيمِ الشالر نم زِهمه هفْخنو هفْثنو« .
أُ ثُمقْري. 

 

Əbu Səid əl-Xudri � belə rəvayət edir: “Allah Elçisi � gecə 
namazına qalxdıqda təkbir edər, sonra belə deyərdi: 
“Allahım, Sən pak və müqəddəssən, Sənə həmd olsun, Sənin 
adın mübarək, Əzəmətin ucadır. Səndən başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur! – (Subhə:nəkə Alla:hummə və bihəmdik, və 
təbə:rakə ismuk, və təa:lə cədduk, və lə: ilə:hə ğayruk!)”. 
Sonra üç dəfə “Lə: ilə:hə illəllah” və üç dəfə “Alla:hu Əkbər” 
deyərdi. Sonra isə “Lənətlənmiş şeytandan, (ağlıma) xətər 
yetirməsindən, (köksümə üfürdüyü) təkəbbürlükdən və (təl-
qin etdiyi batil) şeylərindən Allaha sığınıram! – (Əu:zu 

                                                 
1 Muslim, 4083, 5868. 
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billə:his-Səmi:u'l-Ali:m minəş-şeyta:nir-raci:m, min həmzihi 
və nəfxihi və nəfsih!)”- deyər, sonra da qiraət edərdi”.1 
 

45. Bir iş ağır gəldikdə edilən dua 
 

 لْحزنَ إِذَا شئْت سهالًاللَّهم الَسهلَ إِالَّ ما جعلْته سهالً وأَنت تجعلُ ا - ١٤٥
 

145. Alla:hummə, lə: səhlə illə: mə: cə'altəhu səhlən, va əntə 
təc alul-həznə izə: şi'tə səhlən! 
145. Allahım, Sənin asanlaşdırdığından başqa asan olan bir 
şey yoxdur! Sən istəsən, çətin işi asanlaşdırarsan! 
 

نسٍ عولَ أَنَّ ، أَنسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ، ص  :ملَ الَ اللَّهها إِالَّ سم هلْتعلًا جهس ، تأَنلُ وعجت 
 .شئْت إِذَا سهلًا الْحزنَ

 

Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Allahım, Sənin asanlaşdırdığından başqa asan olan bir şey 
yoxdur! Sən istəsən, çətin işi asanlaşdırarsan!”2 
 

46. Xoşa gəlməyən bir hadisə baş verdikdə yaxud istədiyi 
bir iş baş tutmadıqda edilən dua 

 

 در اِهللا وما شاَء فَعلَقَ - ١٤٦
 

146. Qadərulla:hi va mə: şə:ə fəal! 
146. Allahın qədəridir. O, istədiyini edir! 
 

                                                 
1 Əbu Davud, 775; İbn Xuzeymə, 467. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 
1217. 
2 İbn Hibban, 974. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2886.  
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نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص » نمؤالْم الْقَوِى ريخ بأَحإِلَى و اللَّه ننِ ممؤالْم 
يفعى الضفكُلٍّ و ريخ رِصلَى احا عم كفَعني نعتاسو الَ بِاللَّهو جِزعإِنْ تو كابٌء أَصىقُلْ فَالَ شت ى لَوأَن 

لْتكَذَا كَذَا كَانَ فَعو .نلَكقُلْ و رقَد ا اللَّهماَء ولَ شفَإِنَّ فَع لَو حفْتلَ تمع طَانيالش «. 
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “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: “Bu, Allahın qədəridir. O istədiyini 
edir! - (Qadərulla:hi va mə: şə:ə fəal)”. Çünki “əgər” şeytana 
qapı açır”.1 
 

47. Övladı olanı təbrik etmək  
 

١٤٧ - نةَ عشائولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى كَانَ صتؤي انيببِالص كربفَي هِملَيع مكُهنحيو. 
 

147. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisinin � yanına 
uşaqlar gətirilirdi. Peyğəmbər � də onlara bərəkət diləyər və 
təhnik2 edərdi.3 
 

48. Uşaqları qorumaq üçün oxunan dua 
 

 ومن كُلِّ عينٍ الَمة التامة من كُلِّ شيطَان وهامة،أُعيذُكُما بِكَلمات اِهللا  -  ١٤۸
 

148. Ui:zukumə bikəlimə:tillə:hit-tə:mməti min kulli şey-
ta:nin va hə:mmətin va min kulli aynin lə:mmətin! 

                                                 
1 Muslim, 4816, 6945. 
2 Xurmanı ağzında əzib uşağın ağzına qoyardı. 
3 Muslim, 5743, 4000.  
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148. Hər bir şeytandan, zərərli həşəratdan və hər pis gözdən 
qorumaq üçün sizi Allahın tam kəlmələrinə həvalə edirəm!1 
 

 يعوذُ كَانَ أَباكُما إِنَّ « ويقُولُ والْحسين الْحسن يعوذُ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى كَانَ قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ
 . » الَمة عينٍ كُلِّ ومن ، وهامة شيطَان كُلِّ من التامة اللَّه بِكَلمات أَعوذُ ، وإِسحاق إِسماعيلَ بِها

 

Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Peyğəmbər � 
Həsən və Hüseyni � (şeytandan) qorumaq üçün dua edib 
deyərdi: “Babanız (İbrahim öz övladları) İsmail və İshaqı 
qorumaq məqsədilə dua edib deyərdi: “Hər bir şeytandan, 
zərərli həşəratdan və hər pis gözdən qorumaq üçün sizi 
Allahın tam kəlmələrinə həvalə edirəm!”2 
 

49. Bədənində ağrı hiss edən nə deməlidir? 
 

Öz əlini bədəninin ağrıyan yerinə qoyub üç dəfə “Bismilləh”- 
dedikdən sonra, yeddi dəfə demək: 
 

١٤۹ - راذأُحو ا أَجِدم رش نم هترقُدوذُ بِاِهللا وأَع 
 

149. Əu:zu billə:hi va qudratihi min şərri mə: əcidu va 
uhə:ziru! 
149. Duyduğum və həzər etdiyimin şərindən Allaha və Onun 
qüdrətinə sığınıram! 
 

نانَ عثْمنِ عاصِ أَبِى بالْع ىالثَّقَف هكَا أَنولِ إِلَى شسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صعجو هجِدى يف هدسذُ جنم 

                                                 
1  Bir oğlan uşağı üçün “Ui:zukə...”, bir qız uşağı üçün isə “Ui:zuki...”, yəni 
“Səni...” deyilir.  
2 əl-Buxari, 3120, 3371. 
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لَمفَقَالَ. أَس ولُ لَهسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص » عض كدلَى يى عالَّذ أَلَّمت نم كدسقُلْ جمِ وبِاس اللَّه .
 .» وأُحاذر أَجِد ما شر من وقُدرته بِاللَّه أَعوذُ مرات سبع وقُلْ. ثَالَثًا

 

Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əbul-As əs-Səqafi � İslamı 
qəbul etdiyindən bəri bədənindəki ağrıdan Peyğəmbərə � 
şikayət etdikdə, Peyğəmbər � ona belə buyurdu: “Əlini 
bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə “Allahın 
adı ilə! - (Bismilləh!)” və yeddi dəfə “Duyduğum və həzər 
etdiyimin şərindən Allaha və Onun qüdrətinə sığınıram!” - 
de! – (Əu:zu billə:hi va qudratihi min şərri mə: əcidu va 
uhə:ziru!)”.1 
 

50. Xəstəni ziyarət edərkən onun üçün edilən dua 
 

١٥۰ - اَء اُهللاالَ بإِنْ ش ورطَه ،أْس 
 

150. Lə: bə'sə tahu:run in şə:ə Allah! 
150. Eybi yoxdur, Allahın izni ilə günahların təmizlənir! 
 

صلَّى اُهللا علَيه  النبِى وكَانَ قَالَ - يعوده - أَعرابِى علَى دخلَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى أَنَّ عباسٍ ابنِ عنِ
لَّمسلَ إِذَا وخلَى درِيضٍ عم هودعالَ قَالَ ي أْسب وراَء إِنْ طَهش فَقَالَ. اللَّه الَ « لَه أْسب وراَء إِنْ طَهش اللَّه 

صلَّى  النبِى فَقَالَ. الْقُبور تزِيره ، كَبِريٍ شيخٍ علَى - تثُور أَو -  تفُور حمى هى بلْ كَالَّ طَهور قُلْت قَالَ. »
لَّمسو هلَياُهللا ع » معإِذًا فَن « 

 

İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � (həmişə) xəstəni 
ziyarət etdikdə ona: “Eybi yoxdur, Allahın izni ilə, (günah-
ların) təmizlənir! – (Lə: bə'sə tahu:run in şə:ə Allah!)”– 

                                                 
1 Muslim, 4082, 5867. 
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deyərdi. Yenə bir dəfə Peyğəmbər � xəstə bir bədəviyə baş 
çəkmək üçün onun yanına gəlib: “Eybi yoxdur, Allahın izni 
ilə, (günahların) təmizlənir!”– dedi. Bədəvi isə ona dedi: 
“Təmizlənir”– dedin?! Xeyr, bu, ixtiyar çağında olan qocanın 
onu qəbirə aparması üçün bədənində od kimi yanan bir 
qızdırmadır”. Peyğəmbər � buyurdu: “Yaxşı, qoy sən deyən 
olsun!”1 
 

 نْ يشفيكأَسأَلُ اَهللا الْعظيم رب الْعرشِ الْعظيمِ أَ - ١٥١
 

151. Əs əlulla:həl-azi:mə Rabbəl-arşil-azi:mi ən yəşfiyək! 
151. Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, 
sənə şəfa versin! (yeddi dəfə). 
 

 أَجلُه يحضر لَم مرِيضا يعود مسلمٍ عبد من ما« قَالَ أَنه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى عنِ عباسٍ ابنِ عنِ
 »عوفى إِالَّ يشفيك أَنْ الْعظيمِ الْعرشِ رب الْعظيم اللَّه أَسأَلُ مرات سبع فَيقُولُ

 

İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdur: 
“Elə bir müsəlman bəndə yoxdur ki, əcəli çatmayan bir 
xəstəyə baş çəkib yeddi dəfə: “Böyük Ərşin Rəbbi olan 
Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!”- deyə dua 
etsin və o xəstə sağalmasın”.2 
 

51. Xəstələnənin sağalması üçün edilən dualar 
 

للَّه بِاسمِ اللَّه أَرقيك من كُلِّ شىٍء يؤذيك من شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسد اللَّه يشفيك بِاسمِ ا - ١٥٢
يكقأَر 

                                                 
1 əl-Buxari, 3347, 3616. 
2 ət-Tirmizi, 2083, 2227. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5766. 
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152. Bismillə:hi ərqi:k, min kulli şey in yu'zi:k, min şərri kulli 
nəfsin əu ayni hə:sidin. Alla:hu yəşfi:k, bismillə:hi ərqi:k! 
152. Allahın adı ilə səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin 
şərindən, nəzərindən və həsədindən ruqyə edirəm. Allah 
sənə şəfa verər. Allahın adı ilə səni ruqyə edirəm! 
 

نأَبِى ع يدعرِيلَ أَنَّ سى جِبأَت بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا فَقَالَ صي دمحم تكَيتفَقَالَ اش »معمِ قَالَ. »نبِاس 
اللَّه يكقأَر نٍء كُلِّ مىش يكذؤي نم رفْسٍ كُلِّ شن نِ أَويع داسح اللَّه يكفشمِ يبِاس اللَّه يكقأَر. 

 

Əbu Səid � rəvayət edir ki, Cəbrail Peyğəmbərin � yanına 
gələrək belə dedi: “Ey Muhəmməd, xəstələnmisən?” O: 
“Bəli!”- deyə cavab verdikdə, Cəbrail belə dedi: “Allahın adı 
ilə səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzə-
rindən və həsədindən ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. 
Allahın adı ilə səni ruqyə edirəm! – (Bismillə:hi ərqi:k, min 
kulli şey in yu'zi:k, min şərri kulli nəfsin əu ayni hə:sidin. 
Alla:hu yəşfi:k, bismillə:hi ərqi:k!)”.1 
 

 عينٍ ذى كُلِّ وشر حسد إِذَا حاسد شر ومن يشفيك داٍء كُلِّ ومن يبرِيك اللَّه بِاسمِ - ١٥٣
 

153. Bismillə:hi yubri:k, va min kulli də:in yəşfi:k, va min 
şərri hə:sidin izə: həsəd, va şərri kulli zi: aynin! 
153. Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın 
həsədinin şərindən və hər bir nəzəri dəyənin şərindən 
qoruyan Allahın adı ilə! 
 

نةَ عشائجِ عوز بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صهأَن كَى إِذَا كَانَ قَالَتتولُ اشسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 

                                                 
1 Muslim, 4056, 5829. 
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قَاهرِيلُ رمِ قَالَ جِببِاس اللَّه رِيكبي نماٍء كُلِّ ود يكفشي نمو رش داسإِذَا ح دسح رشى كُلِّ ونٍ ذيع. 
 

Peyğəmbərin � zövcəsi Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
� xəstələndiyi zaman Cəbrail � ruqyə oxuyaraq deyərdi: 
“Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsə-
dinin şərindən və hər bir  nəzəri dəyənin şərindən qoruyan 
Allahın adı ilə! – (Bismillə:hi yubri:k, va min kulli də:in 
yəşfi:k, va min şərri hə:sidin izə: həsəd, va şərri kulli zi: 
aynin!)”.1 
 

 أَذْهبِ الْباس رب الناسِ واشف أَنت الشافى الَ شفَاَء إِالَّ شفَاؤك شفَاًء الَ يغادر سقَما - ١٥٤
 
154. Əzhibil-bə:s, Rabbən-nə:s, vaşfi əntəş-Şə:fi: lə: şifə:ə illə: 
şifə:ukə şifə:ən lə: yuğa:diru səqamən! 
154. Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa 
şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra heç bir 
xəstəlik qalmasın! 
 

نةَ عشائولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى إِذَا كَانَ صا أَترِيضم - أَو ىأُت بِ« قَالَ - بِهأَذْه اسالْب بر 
 »سقَما يغادر الَ شفَاًء شفَاؤك، إِالَّ شفَاَء الَ الشافى وأَنت اشف الناسِ،

 

Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � xəstə yanına gəldikdə 
və ya onun yanına xəstə gətirildiyi zaman bu duanı söylə-
yərdi: “Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan 
başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra heç 
bir xəstəlik qalmasın! – (Əzhibil-bə:s, Rabbən-nə:s, vaşfi 

                                                 
1 Muslim, ٥٨٢٨ ,٤٠٥٥; İbn Məcə, 3523.  
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əntəş-Şə:fi: lə: şifə:ə illə: şifə:ukə şifə:ən lə: yuğa:diru səqa-
mən!)”.1 
 

52. Həyatından əlini üzmüş xəstənin duası 
 

١٥٥ - أَلْح نِي ومحاري ول راغْف ملَىاللَّهيقِ اَْألعفقْنِي بِالر 
 
155. Alla:hummə-ğfirli:, varhəmni:, va əlhiqni: birrafi:qil-ə'lə! 
155. Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, məni Uca Dosta 
qovuşdur! 
 

 وأَلْحقْنِى وارحمنِى لى اغْفر اللَّهم « يقُولُ إِلَى مستنِد وهو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى سمعت قَالَت عائشةَ
 . » اَألعلَى بِالرفيقِ

 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Peyğəmbərin � mənə 
söykənərək belə dediyini eşitdim: “Allahım, məni bağışla, 
mənə rəhm et, məni Uca Dosta qovuşdur! – (Alla:hummə-
ğfirli:, varhəmni:, va əlhiqni: birrafi:qil-ə'lə!)”.2 
 

١٥٦ - لَه رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و الَ إِلَه ،هدحإِالَّ اُهللا و الَ إِلَه ،راُهللا أَكْبإِالَّ اُهللا و الَ إِلَه إِالَّ اُهللا لَه الَ إِلَه ،
 والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا الْملْك ولَه الْحمد، الَ إِلَه إِالَّ اُهللا والَ حولَ

 

156. Lə: ilə:hə illəlla:hu Alla:hu Əkbər, lə: ilə:hə illəlla:hu 
vahdəhu, lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, lə: 
ilə:hə illəlla:hu ləhul-mulku va ləhul-həmdu, lə: ilə:hə illəl-
la:hu va lə: həulə va lə: quvvətə illə: billəh! 
156. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Allah ən 
                                                 
1 əl-Buxari, 5243, 5675; Muslim, 5839, 2191.  
2 əl-Buxari, 5242, 5674. 
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Böyükdür. Tək olan Allahdan başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, 
təkdir, Onun şəriki yoxdur! Allahdan ibadətə layiq məbud 
yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! Allahdan başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur! Qüdrət və güc yalnız Allaha 
məxsusdur! 
 

 إِلَه الَ:  الْعبد قَالَ إِذَا:  قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ علَى شهِدا أَنهما ، سعيد وأَبِي ، هريرةَ أَبِي
 قَالَ وإِذَا ، أَكْبر اُهللا وأَنا,  أَنا إِالَّ إِلَه الَ ، عبدي صدق:  وجلَّ عز اللَّه يقُولُ:  قَالَ ، أَكْبر واللَّه ، اللَّه إِالَّ

دبالَ:  الْع إِالَّ إِلَه اللَّه هدحقَالَ ، و  :قدي صدبالَ ، ع ا إِالَّ إِلَهي أَندحإِذَا ، والَ:  قَالَ و إِالَّ إِلَه الَ اللَّه 
رِيكش قَالَ ، لَه  :قدي صدبالَ ، ع ا إِالَّ إِلَهالَ أَنو رِيكي شإِذَا ، لالَ:  قَالَ و إِالَّ إِلَه اللَّه ، لَه لْكالْم لَهو 
دمقَالَ ، الْح  :قدي صدبالَ ، ع ا إِالَّ إِلَهأَن ، يل لْكالْم ، يلو دمإِذَا ، الْحالَ:  قَالَ و إِالَّ إِلَه الَ ، اللَّهو 
:  إِسحاق أَبو قَالَ .بِي إِالَّ قُوةَ والَ حولَ والَ ، أَنا إِالَّ إِلَه الَ,  عبدي صدق:  قَالَ ، بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ

قَالَ ثُم ئًا اَألغَريش لَم همقَالَ ، أَفْه  :فَرٍ َألبِي فَقُلْتعا:  جفَقَالَ ؟ قَالَ م  :نم نزِقَهر دنع هتوم لَم هسمت 
ارالن. 

 

Əbu Hureyra və Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edirlər ki, 
Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Qul: “Allahdan başqa iba-
dətə layiq məbud yoxdur və Allah ən Böyükdür!”- dedikdə, 
Allah � buyurur: “Qulum doğru söylədi, Məndən başqa 
ibadətə layiq məbud yoxdur və Uca olan Mənəm!” Qul: 
“Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir!”- 
dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru söylədi, tək olan 
Mənəm, Məndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!” Qul: 
“Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, Onun şəriki 
də yoxdur!”- dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru 
söylədi, Məndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və 
Mənim şərikim də yoxdur!” Qul: “Allahdan başqa ibadətə 
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layiq məbud yoxdur, mülk və həmd Ona məxsusdur!”- 
dedikdə, Allah buyurur: “Məndən başqa ibadətə layiq 
məbud yoxdur, mülk və həmd Mənə məxsusdur!” Qul: 
“Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, qüdrət və güc 
yalnız Allaha məxsusdur!”- dedikdə, Allah buyurur: 
“Qulum doğru söylədi, Məndən başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur, qüdrət və güc yalnız Məndədir!” Əbu İshaq dedi: 
“Sonra hədisi rəvayət edən Əğarr Əbu Muslim anlamadığım 
bəzi şeylər söylədi. Mən Əbu Cəfərə: “O nə dedi?”- deyə 
soruşdum. O dedi: “Ölüm anında bunları deməyə imkan 
verilən şəxsə Cəhənnəm odu toxunmaz”.1 
 

53. Can verənə təlqin edilən dua 
 

 الَ إِلَه إِالَّ اُهللا - ١٥٧
 

157. Lə: ilə:hə illəllah! 
157. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! 
 

نع اذعنِ ملٍ ببولُ قَالَ:  قَالَ ، جساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :نكَانَ م رآخ هالَ كَالَم إِالَّ إِلَه لَ اللَّهخد 
 .الْجنةَ

 

Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Kimin son kəlməsi “Allahdan başqa ibadətə 
layiq məbud yoxdur! - (Lə: ilə:hə illəllah!)”- olarsa, Cənnətə 
girər”.2 
 

                                                 
1 İbn Məcə, 3794, 3926. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1390.   
2 Əbu Davud, 3116, 3118. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1621. 



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

163 

 

54. Başına müsibət gələnin duası 
 

 أَخلف لي خيراً منهاأْجرنِي في مصيبتي ونا ِهللا وإِنا إِلَيه راجِعونَ اللَّهم إِ - ١٥۸
 

158. İnnə: lillə:hi va innə: ileyhi ra:ciu:n, Alla:hummə'curni: 
fi: mus:bəti: va əxlif li: xayran minhə:! 
158. Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq! Allahım, 
başıma gələn müsibət sayəsində məni mükafatlandır və əvə-
zinə ondan da xeyirlisini ver! 
 

ةَ أُملَمس جوز بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صت تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صا « يم نم 
دبع هيبصةٌ تيبصقُولُ ما فَيإِن لَّها لإِنو هونَ إِلَياجِعر منِى اللَّهرى أْجى فتيبصم فلأَخى وا لريا خهنإِالَّ م هرأَج 
ى اللَّهف هتيبصم لَفأَخو ا لَهريا خهنم « .ا قَالَتفَلَم فِّىوو تةَ أَبلَمس ا قُلْتنِى كَمرولُ أَمسر لَّى اُهللا  اللَّهص

لَّمسو هلَيع لَففَأَخ ى اللَّها لريخ هنولَ مسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص. 
 

Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə � demişdir: “Mən Allah 
Elçisinin � belə dediyini eşitdim: “Hər hansı bir qul ona 
müsibət baş verdiyi vaxt: “Biz Allaha məxsusuq və Ona da 
qayıdacağıq! Allahım, başıma gələn müsibət sayəsində məni 
mükafatlandır və əvəzinə ondan da xeyirlisini ver! – (İnnə: 
lillə:hi va innə: ileyhi ra:ciu:n, Alla:hummə'curni: fi: mus:bəti: 
va əxlif li: xayran minhə:!)”- deyərsə, Allah ona müsibətinə 
görə əcr verər və ona bundan daha xeyirlisi ilə əvəz edər”. 
Əbu Sələmə vəfat etdiyi vaxt Allah Elçisinin � mənə öyrət-
diyi kimi dedim və Allah mənə ondan da xeyirlisi ilə, Allah 
Elçisi � ilə əvəz etdi”.1 
 

                                                 
1 Muslim, 1526, 2166. 
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55. Meyitin gözlərini qapayarkən edilən dua 
 

١٥۹ - و ،ابِرِيني الْغف بِهقي عف لُفْهاخو ،نييدهي الْمف هتجرد فَعار(بامسه) و فُالَنل راغْف ما اللَّهي لَها ولَن راغْف
 قَبرِه ونور لَه فيهرب الْعالَمني، وافْسح لَه في 

 

159. Alla:hummə-ğfir li-fulə:nin (vəfat edənin adı çəkilir) 
varfə' dəracətəhu fil-məhdiyyi:nə vaxlufhu fi: aqibihi fil-
ğa:biri:nə vağfirlənə: valəhu yə: Rabbəl-a:ləmi:n, vafsəh ləhu 
fi: qabrihi va nəvvir ləhu fi:hi! 
159. Allahım! Filankəsi (vəfat edənin adı çəkilir) bağışla! Onu 
doğru yola yönəltdiklərinin dərəcəsinə yüksəlt! Arxasında 
qoyduğu kimsələrə Sən sahib çıx! Ey aləmlərin Rəbbi, bizi və 
onu bağışla! Onun qəbrini geniş və nurlu et! 
 

نع ةَ أُملَمس لَ قَالَتخولُ دسر لَّى اُهللا اللَّهص لَّمسو هلَيلَى عةَ أَبِى علَمس قَدو قش هرصب هضفَأَغْم قَالَ ثُم 
 فَإِنَّ بِخيرٍ إِالَّ أَنفُِسكُم علَى تدعوا الَ « فَقَالَ أَهله من ناس فَضج. » الْبصر تبِعه قُبِض إِذَا الروح إِنَّ «

 واخلُفْه الْمهديني فى درجته وارفَع سلَمةَ َألبِى اغْفر اللَّهم « قَالَ ثُم. » تقُولُونَ ما علَى يؤمنونَ الْمالَئكَةَ
 .» فيه لَه ونور. قَبرِه فى لَه وافْسح الْعالَمني رب يا ولَه لَنا واغْفر الْغابِرِين فى عقبِه فى

 

Rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə � demişdir: “Allah Elçisi 
� Əbu Sələmənin yanına daxil olduğu vaxt, artıq onun göz-
ləri çevrilmişdi. Peyğəmbər � onun gözlərini bağladıqdan 
sonra belə buyurdu: “Həqiqətən, ruh bədəndən çıxdıqda, 
göz onun arxasınca baxar”. Onun əhlindən olan bəzi insanlar 
fəryad etdikdə, Peyğəmbər � belə buyurdu: “Özünüz üçün 
xeyirdən başqa bir sey söyləməyin. Həqiqətən, mələklər sizin 
söylədiklərinizə “Amin” deyirlər”. Sonra isə belə buyurdu: 
“Allahım, Əbu Sələməni bağışla, onu doğru yola yönəlt-
diklərinin dərəcəsinə yüksəlt! Arxasında qoyduğu kimsələrə 



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

165 

 

Sən sahib çıx! Ey aləmlərin Rəbbi, bizi və onu bağışla! Onun 
qəbrini geniş və nurlu et!”1 
 

56. Cənazə namazında meyit üçün oxunan dua 
 

١٦۰ - أَكْرِمو ،هنع فاعو ،هافعهُ، ومحارو لَه راغْف مالثَّلْجِ  اللَّهاِء وبِالْم اغِْسلْهو ،لَهخدم عسوو ،لَهزن
خيرا من دارِه، وأَهالً خيرا من  والْبرد، ونقِّه من الْخطَايا كَما نقَّيت الثَّوب اَْألبيض من الدنسِ، وأَبدلْه دارا

 عذَابِ النارِ و قَبرِأَهله، وزوجا خيرا من زوجِه، وأَدخلْه الْجنةَ وأَعذْه من عذَابِ الْ

 
160. Alla:hummə-ğfir ləhu varhəmhu va a:fihi va'fu anhu va 
əkrim nuzuləhu vavassi' mudxaləhu vağsilhu bil-mə:i vas-
səlci val-bəradi va nəqqihi minəl-xata:yə: kəmə: nəqqaytəs-
səubəl-əbyəda minəd-dənəsi, va əbdilhu də:ran xayran min 
də:rihi, va əhlən xayran min əhlihi, va zəucən xayran min 
zəucihi va ədxilhul-cənnətə va əi'zhu min azə:bil-qabri va 
azə:bin-nə:ri! 
160. 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 çirkdən 
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! Onu qəbir və Cəhənnəm əzabından qoru! 
 

فوع نب كالقُولُ ملَّى يولُ صساللَّ ره لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى صع ةازنج ظْتففَح نم هائعد وهقُولُ وي 
»ماللَّه راغْف لَه همحارو هافعو فاعو هنع أَكْرِمو لَهزن عسوو لَهخدم اغِْسلْهاِء والثَّلْجِ بِالْمو درالْبو قِّهنو نم 

 خيرا وزوجا أَهله من خيرا وأَهالً دارِه من خيرا دارا وأَبدلْه الدنسِ من اَألبيض الثَّوب نقَّيت كَما الْخطَايا
                                                 
1 Muslim, 1528, 2169. 
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نم جِهوز لْهخأَدةَ ونالْج ذْهأَعو نذَابِ مرِ عالْقَب أَو نذَابِ مارِ عى قَالَ. »النتح تينما أَكُونَ أَنْ تأَن كذَل 
تيالْم . 

 

Rəvayət edilir ki, Auf ibn Malik � demişdir: “Allah Elçisi � 
bir cənazə üçün namaz qıldı. Onun belə dua etdiyini əzbər-
lədim: “Allahım, onu bağışla, ona rəhm et, onu (günahlar-
dan) salamat et, onu əfv et, onu gözəl tərzdə qarşıla, onun 
yerini geniş et! Onu su, qar və dolu ilə yu! Ağ paltarı çirkdən 
təmizlədiyin kimi, onu da günahlarından təmizlə! Ona evi-
nin əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə daha xeyirli 
ailə, zövcəsinin əvəzinə daha xeyirli zövcə ver. Onu Cənnətə 
daxil et! Onu qəbir və Cəhənnəm əzabından qoru!” Belə 
olduqda, mən cənazənin yerində olmağımı arzu etdim”.1

 

 

وكَبِريِنا، وذَكَرِنا وأُنثَانا. اللَّهم من أَحييته منا اللَّهم اغْفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغَائبِنا، وصغريِنا  - ١٦١
را أَجنرِمحالَ ت ماللَّه .انملَى اِْإليع فَّهوا فَتنم هتفَّيوت نمالَمِ، ولَى اِْإلسع يِهفَأَحهدعا بلَّنضالَ تو ه 

 

161. Alla:hummə-ğfir liheyyinə: va meyyitinə: va şə:hidinə: 
va ğa:ibinə: va saği:rinə: va kəbi:rinə: va zəkərinə: va un-
sə:nə:! Alla:hummə, mən əhyeytəhu minnə: fə əhyihi aləl-is-
lə:m va mən təvaffeytəhu minnə: fətəvaffəhu aləl-i:mə:n! 
Alla:hummə, lə: təhrimnə: əcrahu va lə: tudillənə: bə'dəhu! 
161. Allahım, dirimizi və ölümüzü, burada olanımızı və 
olmayanımızı, kiçiyimizi və böyüyümüzü, kişimizi və qadı-
nımızı bağışla! Allahım, bizdən kimi yaşatsan, müsəlman 
kimi yaşat! Bizdən kimi öldürsən, mömin kimi öldür! 

                                                 
1 Muslim, 1600, 2276. 
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Allahım, onun əcrindən bizi məhrum etmə və ondan sonra 
bizi azdırma! 
 

نةَ أَبِي عريرولُ كَانَ:  قَالَ ، هساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَّى إِذَا صلَى صع ةازقُولُ جِني  :ماللَّه را اغْفنيحل 
 ، اِإلسالَمِ علَى فَأَحيِه منا أَحييته من اللَّهم ، وأُنثَانا وذَكَرِنا ، وكَبِريِنا وصغريِنا ، وغَائبِنا وشاهدنا ، وميتنا
نمو هتفَّيوا تنم فَّهولَى فَتع اناِإلمي ، ما الَ اللَّهنرِمحت هرالَ ، أَجا ولَّنضت هدعب. 

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 
bir cənazə üçün namaz qıldıqda, belə dua edərdi: “Allahım, 
dirimizi və ölümüzü, burada olanımızı və olmayanımızı, 
kiçiyimizi və böyüyümüzü, kişimizi və qadınımızı bağışla! 
Allahım, bizdən kimi yaşatsan, müsəlman kimi yaşat! Bizdən 
kimi öldürsən, mömin kimi öldür! Allahım, onun əcrindən 
bizi məhrum etmə və ondan sonra bizi azdırma!”1 
 

وعذَابِ النارِ، وأَنت أَهلُ اللَّهم إِنَّ فُالنَ ابن فُالن في ذمتك، وحبلِ جِوارِك، فَقه من فتنة الْقَبرِ  - ١٦٢
كإِن  همحارو لَه رفَاغْف .قالْحفَاِء والْو يمحالر فُورالْغ تأَن 

 

162. Alla:hummə, innə fulə:nəbnə fulə:nin (vəfat edənin adı 
çəkilir) fi: zimmətikə, va həbli civə:rikə, fəqihi min fitnətil-
qabri va azə:bin-nə:ri, va əntə əhlul-vafə:i val-həqqi. Fəğfir 
ləhu varhəmhu innəkə əntəl-ğafu:rur-rahi:m! 
162. Allahım filankəs oğlu filankəs (vəfat edənin adı çəkilir) 
Sənin himayəndədir, (aqibəti) Səndən asılıdır. Onu qəbir 
fitnəsindən və Cəhənnəm əzabından qoru! Sən vəfa və haqq 
sahibisən! Onu bağışla, ona rəhm et! Həqiqətən, Sən  Bağış-
layansan, Rəhmlisən! 

                                                 
1 İbn Məcə, 1498. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1675. 
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نلَةَ عاثنِ وقَعِ بلَّى:  قَالَ ، اَألسولُ صساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى صلٍ عجر نم نيملسالْم ، هعمفَأَس 
 وأَنت ، النارِ وعذَابِ ، الْقَبرِ فتنة من فَقه ، جِوارِك وحبلِ ، ذمتك في فُالَن بن فُالَنَ إِنَّ اللَّهم:  يقُولُ
 .الرحيم الْغفُور أَنت إِنك ، وارحمه لَه فَاغْفر ، والْحق الْوفَاِء أَهلُ

 

Rəvayət edilir ki, Vasilətə ibn əl-Əsqa � demişdir: “Allah 
Elçisi � müsəlmanlardan bir kişi üçün cənazə namazı qıldı. 
Mən onun belə dua etdiyini eşitdim: “Allahım filankəs oğlu 
filankəs Sənin himayəndədir, (aqibəti) Səndən asılıdır. Onu 
qəbir fitnəsindən və Cəhənnəm əzabından qoru! Sən vəfa və 
haqq sahibisən! Onu bağışla, ona rəhm et! Həqiqətən, Sən 
Bağışlayansan, Rəhmlisən!”1 
 

١٦٣ - إِنْ كَانَ م ،ذَابِهع نع غَنِي تأَنو ،كتمحإِلَى ر اجتاح كتأَم نابو كدبع مي اللَّهف ا فَزِدِسنح
 مِسيئًا فَتجاوز عنه حسناَته، وإِنْ كَانَ

 

163. Alla:hummə, abdukə vabnu əmətikəhtə:cə ilə: rahmətikə 
va əntə ğaniyyun an azə:bihi, in kə:nə muhsinən fəzid fi: hə-
sənə:tihi va in kə:nə musi:ən fətəcə:vəz anhu! 
163. Allahım! Sənin qulun, Sənin kənizinin oğlu Sənin mər-
həmətinə möhtacdır. Sənin ona əzab verməyə ehtiyacın yox-
dur. Əgər o, yaxşı əməl sahibidirsə, savabını artır! Yox əgər 
pis əməl sahibidirsə, günahından keç! 
 

نع زِيدنِ يب دبنِ اِهللا عةَ بكَاننِ ربِ بطَّلولُ كَانَ:  قَالَ ، الْمساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص قَام ةازلْجِنل 
لِّيصيا لهلَيقَالَ ع  :ماللَّه كدبع ، نابو كتأَم اجتإِلَى اح كتمحر ، تأَنو غَنِي نع ذَابِها كَانَ إِنْ عِسنحم 

ي فَزِدف انِهسإِنْ ، إِحِسيئًا كَانَ وم زاوجفَت هنع. 
 

                                                 
1 İbn Məcə, 1499. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1677. 
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Rəvayət edilir ki, Yəzid ibn Rukanə ibn əl-Muttalib � demiş-
dir: “Allah Elçisi � cənazə namazını qıldıqda, belə dedi: 
“Allahım! Sənin qulun və kənizinin oğlu Sənin mərhəmətinə 
möhtacdır. Sənin ona əzab verməyə ehtiyacın yoxdur. Əgər 
o, yaxşı əməl sahibidirsə, savabını artır! Yox əgər pis əməl 
sahibidirsə, günahından keç!”1 
 

57. Həddi-büluğa çatmamış uşağın cənazə namazında 
oxunulan dua 

 

 الْقَبرِعذْه من عذَابِ اللَّهم أَ - ١٦٤
 

164. Alla:hummə, əi'zhu min azə:bil-qabri! 
164. Allahım! Onu qəbir əzabından qoru! 
 

يدعس نبِ بيسقُولُ الْمي  :تلَّياَء صرةَ أَبِي وريرلَى هع بِيص لْ لَممعيئَةً يطقَطُّ خ هتعمقُولُ فَسي  :ماللَّه 
ذْهأَع نذَابِ مرِ عالْقَب. 

 

Rəvayət edilir ki, Səid ibn Museyyib � demişdir: “Mən Əbu 
Hureyranın arxasında heç bir günah görməyən körpə bir 
uşağın cənazə namazını qılarkən onun belə dediyini eşitdim: 
“Allahım! Onu qəbir əzabından qoru!”2 
  

 رطًا، وسلَفًا، وأَجرااللَّهم اجعلْه لَنا فَ - ١٦٥
 

165. Alla:hummə-c'alhu lənə: fəratan va sələfən va əcran! 

                                                 
1 əl-Hakim, 1328. Hədis səhihdir. Bax: Əhkəmul-Cənəiz, səh. 125. 
2 Malik, 536, 609, 776. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1689. 
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165. Allahım! Onu bizim üçün (Cənnətə girməkdə bizi) 
qabaqlayan, sələf və mükafat et! 
 

  وأَجرا وسلَفًا فَرطًا لَنا اجعلْه اللَّهم ويقُولُ الْكتابِ بِفَاتحة الطِّفْلِ علَى يقْرأُ الْحسن وقَالَ
 

əl-Həsən � uşaq üçün cənazə namazı qıldıqda Kitabı açanı 
(əl-Fatihə surəsini) oxuyar və belə deyərdi: “Allahım! Onu 
bizim üçün (Cənnətə girməkdə bizi) qabaqlayan, sələf və 
mükafat et!”1 
 

58. Təziyə (ölənin yaxınlarına təsəlli vermək) duası  
 

 .فَلْتصبِر ولْتحتِسبإِنَّ ِهللا ما أَخذَ، ولَه ما أَعطَى وكُلُّ شيٍء عنده بِأَجلٍ مسمى .. - ١٦٦
 

166. İnnə lillə:hi mə: əxazə valəhu mə: ə'ta: və kullu şey in 
i'ndəhu biəcəlin musəmmə... fəl-təsbir val-təhtəsib! 
166. Şübhəsiz ki, Allahın aldığı da, verdiyi də Özünə aiddir. 
Onun yanında hər şeyin öz müəyyən əcəli var... Səbir et və 
(bunun əvəzinə Allah yanında mükafat qazanacağına) ümid 
bəslə! 
 

نةَ عامنِ أُسب ديا قَالَ زكُن دنع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَتسفَأَر هى إِلَيدإِح هاتنب وهعدت هبِرختأَنَّ و 
 أَعطَى ما ولَه أَخذَ ما للَّه إِنَّ فَأَخبِرها إِلَيها ارجِع « للرسولِ فَقَالَ الْموت فى - لَها ابنا أَوِ - لَها صبِيا
. لَتأْتينها أَقْسمت قَد إِنها فَقَالَ الرسولُ فَعاد » ولْتحتِسب فَلْتصبِر فَمرها مسمى بِأَجلٍ عنده شىٍء وكُلُّ
 إِلَيه فَرفع معهم وانطَلَقْت جبلٍ بن ومعاذُ عبادةَ بن سعد معه وقَام وسلَّم صلَّى اُهللا علَيه النبِى فَقَام قَالَ

بِىالص هفْسنو قَعقَعا تهى كَأَنف ةنش تفَفَاض اهنيفَقَالَ ع لَه دعا سذَا ما هولَ يسر قَالَ اللَّه » هذةٌ همحر 
 .» الرحماَء عباده من اللَّه يرحم وإِنما عباده قُلُوبِ فى اللَّه جعلَها

 

                                                 
1 əl-Buxari, Cənazə kitabı, 65-ci fəsil; Abdur-Razzaq, 6588. 
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Rəvayət edilir ki, Usamə ibn Zeyd � demişdir: “Biz Peyğəm-
bərin � yanında idik. Onun yanına bir nəfər gəldi, nəvəsinin 
ölüm ayağında olmasını və qızının da onu çağırmasını xəbər 
verdi. Peyğəmbər � gələn adama dedi: “Qızımın yanına 
qayıt və de: “Şübhəsiz ki, Allahın aldığı da, verdiyi də Özünə 
aiddir. Onun yanında hər şeyin öz müəyyən əcəli var... Səbir 
et və (bunun əvəzinə Allah yanında mükafat qazanacağına) 
ümid bəslə!” Adam getdikdən sonra yenidən gəldi və dedi: 
“O, sizin gəlməyinizi istədi və and verdi”. Peyğəmbər �, Səd 
ibn Ubadə və Muaz ibn Cəbəl qalxıb ora getdilər. Xəstə uşaq 
Peyğəmbərə � verildi, uşağın nəfəsi gedib-gəlirdi. Nəfəsi 
sanki köhnə dərinin içindən gəlirdi. Peyğəmbərin � gözləri 
yaşla doldu. Səd ibn Ubadə göz yaşlarını gördükdə dedi: “Ey 
Allahın Elçisi, bu (göz yaşları) nədir?” Peyğəmbər � buyur-
du: “Bu, Allahın qullarının qəlblərinə qoyduğu rəhmətdir. 
Allah ancaq rəhimli olanlara rəhm edər”.1 
 

59. Cənazəni qəbrə qoyarkən edilən dua 
 

 وعلَى سنة رسولِ اِهللابِسمِ اِهللا  - ١٦٧
 

167. Bismillə:hi va alə: sunnəti Rasu:lillə:hi! 
167. Allahın adı ilə və Rəsulullahın Sünnəsi üzrə! 
 

 سنة وعلَى اللَّه بِسمِ « قَالَ الْقَبرِ فى الْميت وضع إِذَا كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى أَنَّ عمر ابنِ عنِ
 .» صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ

 

İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � meyiti qəbrə 

                                                 
1 əl-Buxari, 6829, 7377; Muslim,1531, 2174. 
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qoyarkən belə dedi: “Allahın adı ilə və Allah Elçisinin 
sünnəsi üzrə!”1 
 

60. Cənazəni dəfn etdikdən sonra edilən dua 
 

١٦۸ - اغْف ماللَّههتثَب ماللَّه لَه ر 
 

168. Alla:hummə-ğfir ləhu! Alla:hummə səbbithu! 
168. Allahım, onu bağışla! Allahım, onu sabit et! 
 

نانَ عثْمنِ عفَّانَ بكَانَ قَالَ ع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عغَ إِذَا صفَر نفْنِ مد تيالْم قَفو هلَيفَقَالَ ع 
 .»يسأَلُ اآلنَ فَإِنه التثْبِيت لَه وسلُوا َألخيكُم استغفروا«

 

Rəvayət edilir ki, Osman ibn Affan � demişdir: “Peyğəmbər 
� 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”.2 
 

61. Qəbirləri ziyarət edərkən oxunan dua 
 

ويرحم اُهللا (مؤمنِني والْمسلمني، وإِنا إِنْ شاَء اُهللا بِكُم الَحقُونَ السالَم علَيكُم أَهلَ الديارِ من الْ - ١٦۹
رِينأْختسالْما ونم نيمقْدتسأَلُ اَهللا )الْما  أَسةَلَنيافالْع لَكُمو 

 

169. əs-Sələ:mu aleykum əhləd-diyə:ri minəl-mu'mini:nə val-
muslimi:n va innə: in şə:ə Alla:hu bikum lə:hiqu:n! (va yərhə-

                                                 
1 Əbu Davud, 3213, 3215. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1707. 
2 Əbu Davud, 3321, 3223; əl-Hakim, 1372. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 945. 
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mulla:hul-mustəqdimi:nə minnə: val-mustə'xiri:n!) Əs'-
əlulla:hə lənə: va ləkumul-a:fiyətə! 
169. 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 özü-
müzə və sizə salamatlıq diləyirəm! 
 

نانَ عملَينِ سةَ بديرب ، نع ولُ كَانَ:  قَالَ ، أَبِيهساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص مهلِّمعوا إِذَا يجرإِلَى خ 
 بِكُم اللَّه شاَء إِنْ وإِنا ، والْمسلمني الْمؤمنِني من الديارِ أَهلَ علَيكُم السالَم:  يقُولُ قَائلُهم كَانَ الْمقَابِرِ،

أَلُ ، قُونَالَحسن ا اللَّهلَن لَكُمةَ ويافالْع.  
 

Süleyman ibn Bureydə atasının � belə dediyini rəvayət 
etmişdir: “Allah Elçisi � onlara qəbristanlığa gedərkən belə 
demələrini öyrətdi: “Ey bu diyarın mömin və müsəlman 
sakinləri! Sizə salam olsun! Allah istəsə biz də sizə qovu-
şacağıq. (Allah bizdən əvvəl gedənlərə və qalanlara rəhmət 
etsin!)1 Allahdan özümüzə və sizə salamatlıq diləyirik!”2 
 

62. Külək əsərkən edilən dua 
 

 وأَعوذُ بِك من شرها اللَّهم إِني أَسأَلُك خيرها، - ١٧۰
 

170. Alla:hummə, inni: əs əlukə xayrahə: va əu:zu bikə min 
şərrihə:! 
170. Allahım, Səndən onun (küləyin) xeyrini diləyirəm və 
onun şərindən Sənə sığınıram! 
 

                                                 
1 Başqa hədisdə bu əlavə var. Muslim, 1619, 2301. 
2 İbn Məcə, 1547. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1764. 
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 ولُ اللَّهسقُولُ: قَالَ رةَ يريرا هأَبلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نم يحذَابِ، فَالَ : الرالْعو ةمحي بِالرأْتت ،حِ اللَّهور
 تسبوها، ولَكن سلُوا اللَّه من خيرِها، وتعوذُوا بِاللَّه من شرها.

 

Əbu Hureyrə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Külək Allahın mərhəmətindəndir. O, həm rəhmətlə, həm də 
əzabla gəlir. Elə isə, onu söyməyin. Sadəcə onun xeyrini 
Allahdan diləyin və onun şərindən Allaha sığının”.1 
 

، وشر ما فيهااللَّهم إِني أَسأَلُك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلَت بِه وأَعوذُ بِك من شرها،  - ١٧١
بِه لَتسا أُرم رشو 

 

171. Alla:hummə, inni: əs əlukə xayrahə: va xayra mə: fi:hə: 
va xayra mə: ursilət bihi, va əu:zu bikə min şərrihə: va şərri 
mə: fi:hə: va şərri mə: ursilət bihi! 
171. Allahım, Səndən onun (küləyin) xeyrini, onda olanın 
xeyrini və onunla birlikdə göndərilənin xeyrini diləyirəm! 
Onun şərindən, onda olanın şərindən və onunla birlikdə 
göndərilənin şərindən Sənə sığınıram! 
 

نةَ عشائجِ عوز بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صهأَن كَانَ قَالَت بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص فَتصع يحالر 
 وشر فيها ما وشر شرها من بِك وأَعوذُ بِه أُرسلَت ما وخير فيها ما وخير خيرها أَسأَلُك إِنى اللَّهم « قَالَ
 عنه سرى مطَرت فَإِذَا وأَدبر وأَقْبلَ ودخلَ وخرج لَونه تغير السماُء تخيلَت وإِذَا قَالَت. » بِه أُرسلَت ما

فْترفَع كى ذَلف هِهجو .ةُ قَالَتشائع هأَلْتفَقَالَ فَس » لَّها لَعةُ يشائا عقَالَ كَم مقَو ادا عفَلَم} هأَوا رارِضع 
 .» ممطرنا} عارِض هذَا قَالُوا أَوديتهِم مستقْبِلَ

 

Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin � zövcəsi Aişə � belə 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 720, 906; Əbu Davud, 5097, 5099. Hədis səhihdir. 
Bax: Səhih əl-Cami, 3564. 
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demişdir: “Peyğəmbər � şiddətli külək gördüyü vaxt belə 
deyərdi: “Allahım, Səndən onun xeyrini, onda olanın xeyrini 
və onunla birlikdə göndərilənin xeyrini diləyirəm. Onun 
şərindən, onda olanın şərindən və onunla birlikdə göndəri-
lənin şərindən Sənə sığınıram!” Səmanın dəyişdiyi və yağışın 
yağmağa başlamağa hazırlaşdığı vaxt rəngi dəyişər, evə 
girib-çıxar, get-gəl edərdi. Yağış yağdıqda isə sevinərdi. Mən 
bunu onun üzündən bilirdim”. Aişə deyir: “Bunun səbəbini 
ondan soruşduğum vaxt, belə buyurdu: “Ey Aişə, bəlkə bu 
bulud, Ad qəbiləsinin dediyi kimi (bir əzab) olur. “Onlar 
vadilərində buludu gördükləri vaxt, “Bu bulud bizə yağış 
yağdıracaq” dedilər”. (əl-Əhqaf, 24)”.1 
 

63. Göy guruldayarkən edilən dua 
 

 مالَئكَةُ من خيفَتهسبحانَ الَّذي يسبح الرعد بِحمده والْ - ١٧٢
 

172. Subhə:nəlləzi: yusəbbihur-ra'du bihəmdihi val-mələ:i-
kətu min xi:fətihi! 
172. Göy gurultusunun həmd edərək, mələklərin isə qorxu-
sundan şəninə təriflər dediyi (Allah) pak və müqəddəsdir! 
 

نرِ عامنِ عب دبع نِ اللَّهرِ، بيبالز هإِذَا كَانَ أَن سعم دعالر كريثَ تدقَالَ الْحانَ:  وحبي سالَّذ حبسي دعالر 
هدمكَةُ بِحالَئالْمو نم هيفَتخ .قُولُ ثُمذَا إِنَّ:  يه يدعلِ لَوضِ َألهاَألر يددش. 

 

Amir ibn Abdullah ibn əz-Zubeyr � rəvayət edir ki, 
Abdullah ibn əz-Zubeyr � göy gurultusu eşidəndə sözünü 
yarımçıq qoyub: “Göy gurultusunun həmd edərək, məl-
                                                 
1 Muslim, 1496, 2122; əl-Buxari, 2967, 3206, 4454, 4829. 
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əklərin isə qorxusundan şəninə təriflər dediyi (Allah) pak və 
müqəddəsdir!”- deyərdi”.1 
 

64. Yağışın yağması üçün edilən bəzi dualar 
 

١٧٣ – ما اللَّهنقثًا اسيثًا غَيغرِيئًا ما معافن رغَي اراجِالً ضع رآجِلٍ غَي 
 

173. Alla:hummə əsqinə: ğaysən muği:sən, məri:ən, məri:an, 
nə:fian ğayra da:rrin, a:cilən ğayra ə:cilin! 
173. Allahım, bizə imdadımıza çatan, xoş, bərəkətli, faydalı, 
zərəri olmayan, elə indi yağacaq yağışı gecikdirmədən endir! 
 

نابِرِ عنِ جب دبقَالَ ، اِهللا ع  :تأَت بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صاكوفَقَالَ ، ب : » ما اللَّهنقثًا اسيثًا غَيغم 
 . السماُء علَيهِم فَأَطْبقَت قَالَ. » آجِلٍ غَير عاجِالً ضار غَير نافعا مرِيئًا

 

Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Pey-
ğəmbərin � yanına quraqlıqdan şikayət edərək ağlayan 
qadınlar gəldilər. Peyğəmbər � dedi: “Allahım, bizə imda-
dımıza çatan, xoş, bərəkətli, faydalı, zərəri olmayan, elə indi 
yağacaq yağışı gecikdirmədən endir!” (Beləliklə) göyün üzü 
tutuldu”.2 
 

 غثْنا، اللَّهم أَغثْنااللَّهم أَغثْنا، اللَّهم أَ - ١٧٤
 

174. Alla:hummə əğisnə! Alla:hummə əğisnə! Alla:hummə 
əğisnə! 

                                                 
1 Malik, 1806, 1839, 2862, 3641. Əsər səhihdir. Bax: Səhih Ədəbul-Mufrad, 560.  
2 Əbu Davud, 1169, 1171; əl-Hakim, 1222. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 
1507. 
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174. Allahım, bizə yağmur endir! Allahım, bizə yağmur 
endir! Allahım, bizə yağmur endir!1 
 

١٧٥ - ،كتمحر رشانو ،كمائهبو ،كادبقِ عاس ماللَّه تيالْم كلَديِ بأَحو 
 

175. Alla:humməsqi ibə:dəkə va bəhə:iməkə, vanşur rahmə-
təkə va əhyi: bələdəkəl-meyyit! 
175. Allahım, qullarına və heyvanlarına su ver! Mərhəmətini 
yay və ölü məmləkətini dirilt! 
 

نرِو عمنِ عبٍ بيعش نع أَبِيه نع هدولُ كَانَ قَالَ جسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَى إِذَا صستقَالَ اس » ماللَّه 
 .» الْميت بلَدك وأَحىِ رحمتك وانشر وبهائمك عبادك اسقِ

 

Amr ibn Şueyb atasının və babasının � belə dediyini rəvayət 
edir: “Allah Elçisi � yağışın yağması üçün dua etdikdə belə 
dedi: “Allahım, qullarına və heyvanlarına su ver! Mərhəmə-
tini yay və ölü məmləkətini dirilt!”2 
 

65. Yağış yağanda edilən dua 
 

 اللَّهم صيبا نافعا - ١٧٦
 

176. Alla:hummə, sayyibən nə:fian! 
176. Allahım! Bu yağışı faydalı et! 
 

نةَ عشائولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَى إِذَا كَانَ صر طَرا « قَالَ الْمبيا صعافن «. 
 

                                                 
1 178-ci zikrə aid hədisdədir. 
2 Əbu Davud, 1176, 1178. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1506. 
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Aişə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � yağış yağdığını 
görəndə deyərdi: “Allahım, bu yağışı faydalı et!”1 
 

66. Yağış yağandan sonra edilən zikr 
 

١٧٧ - نرطمهتمحرلِ اِهللا وا بِفَض 
 

177. Mutirnə: bifadlillə:hi va rahmətihi. 
177. Bizə Allahın lütfü və mərhəməti sayəsində yağış göndə-
rildi. 
 

نع دينِ زب دالخ نِىهالْج هلَّى قَالَ أَنا صولُ لَنسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَةَ صحِ صبالص ةبِييدلَى بِالْحع 
 اللَّه قَالُوا.  » ربكُم قَالَ ماذَا تدرونَ هلْ « فَقَالَ الناسِ علَى أَقْبلَ انصرف فَلَما ، اللَّيلَة من كَانت سماٍء إِثْرِ

ولُهسرو لَمقَالَ.  أَع » حبأَص نى مادبع نمؤبِى م ركَافا ، وفَأَم نا قَالَ منرطلِ مبِفَض اللَّه هتمحرو كفَذَل 
نمؤبِى م ركَافكَبِ وا ، بِالْكَوأَمو نِء قَالَ موكَذَا كَذَا بِنو كفَذَل ربِى كَاف نمؤمكَبِ وبِالْكَو « . 

 

Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni � demişdir: 
“Peyğəmbər � Hudeybiyyədə gecə ikən yağmış yağışdan 
sonra bizə Sübh namazını qıldırdı və namazı bitirdikdən 
sonra üzünü camaata çevirib soruşdu: “Bilirsinizmi, Rəbbi-
niz nə buyurdu?” Səhabələr: “Allah və Onun elçisi daha 
yaxşı bilir”– dedilər. Peyğəmbər � dedi: “(Allah buyurdu): 
“Qullarımdan bir qismi mömin, digər qismi isə kafir oldu. 
“Bizə Allahın lütfü və mərhəməti sayəsində yağış göndəril-
di”– deyənlərə gəlincə, onlar Mənə iman gətirmiş və ulduz-
ları inkar etmişlər. “Yağış bizə filan və filan ulduza görə na-

                                                 
1 əl-Buxari, 974, 1032. 



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

179 

 

zil oldu”– deyənlərə gəldikdə isə, onlar Mənə küfr etmiş və 
ulduzlara iman gətirmişlər”.1 
 

67. Havanın açılması üçün edilən dua 
 

 دية، ومنابِت الشجرِعلَينا. اللَّهم علَى اْآلكَامِ والظِّرابِ، وبطُون اَْألواللَّهم حوالَينا والَ  - ١٧۸
 

178. Alla:hummə, həvə:leynə: valə: aleynə! Alla:hummə, aləl-
ə:kə:mi vaz-zira:bi va butu:nil-əudiyəti va mənə:bitiş-şəcəri! 
178. Allahım, üzərimizə deyil, ətrafımıza (yağdır). Allahım, 
təpələrə, dağlara, vadilərə və ağac bitən yerlərə (yağdır)! 
 

نسِ عنِ أَنب كالالً أَنَّ مجلَ رخد جِدسالْم موي ةعمج نابٍ مكَانَ ب وحارِ ناِء دولُ ، الْقَضسرو لَّى  اللَّهص
 هلَياُهللا علَّمسو مقَائ طُبخلَ ، يقْبتولَ فَاسسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صمقَائ ا قَالَ ثُمولَ يسر اللَّه لَكَته 
 أَغثْنا اللَّهم « قَالَ ثُم يديه وسلَّمصلَّى اُهللا علَيه  اللَّه رسولُ فَرفَع يغيثُنا اللَّه فَادع ، السبلُ وانقَطَعت اَألموالُ

، ما اللَّهثْنأَغ ، ما اللَّهثْنقَالَ.  » أَغ سالَ أَنو اللَّها وى مرى ناِء فمالس نابٍ محالَ ، سةً وعا ، قَزما وننيب 
نيبلْعٍ وس نم تيالَ بارٍ وقَالَ.  د تفَطَلَع نم هائرةٌ وابحثْلُ سسِ مرا ، التفَلَم طَتسواَء تمالس ترشتان ثُم 

تطَرفَالَ ، أَم اللَّها وا منأَير سما الشتس ، لَ ثُمخلٌ دجر نم كابِ ذَلى الْبف ةعمولُ الْجسرو لَّى  اللَّهص
 فَادع ، السبلُ وانقَطَعت اَألموالُ هلَكَت اللَّه رسولَ يا فَقَالَ قَائما فَاستقْبلَه ، يخطُب قَائم علَيه وسلَّماُهللا 
ا اللَّهِسكْهما ينقَالَ.  ع فَعولُ فَرسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هيدي لَقَا ثُم » ما اللَّهنالَيوالَ حا ونلَيع ، 

ملَى اللَّهابِ اآلكَامِ عالظِّرو طُونبو ةيداَألو ابِتنمرِ وجقَالَ.  » الش تا فَأَقْلَعنجرخى وشمى نسِ فمالش  .
 أَدرِى ما فَقَالَ اَألولُ الرجلُ أَهو مالك بن أَنس سأَلْت شرِيك قَالَ

 

Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � cümə günü 
xütbə verərkən bir nəfər minbərin qarşısındakı qapıdan içəri 
daxil oldu və Peyğəmbərlə � üzbəüz durub dedi: “Ey 
Allahın elçisi, mal-qara məhv oldu, yollar bağlandı, Allaha 

                                                 
1 əl-Buxari, 801, 846; Muslim, 104, 240. 
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dua et ki, bizə yağmur endirsin”. Peyğəmbər � əllərini göyə 
qaldırıb dedi: “Allahım, bizə yağmur endir! Allahım, bizə 
yağmur endir! Allahım, bizə yağmur endir!” Vallahi, həmin 
an biz göydə nə bir bulud, nə bir bulud parçası, nə də başqa 
bir şey görürdük. Bizimlə Səl dağının arasında nə bir ev, nə 
də bir koma vardı. Bu vaxt dağın arxasından qalxanabənzər 
bir bulud göründü. O gəlib göyün ortasına çatdıqdan sonra 
ətrafa yayıldı və yağış yağmağa başladı. Vallahi, altı gün biz 
günəşi görmədik. Növbəti cümə günü Peyğəmbər � xütbə 
verərkən yenə bir nəfər həmin qapıdan içəri daxil oldu və 
Peyğəmbərlə � üzbəüz durub dedi: “Ey Allahın elçisi, mallar 
zay oldu, yollar bağlandı. Allaha dua et ki, yağışı dayan-
dırsın. Peyğəmbər � əllərini göyə qaldırıb dedi: “Allahım! 
Üzərimizə deyil, ətrafımıza (yağdır). Allahım! Təpələrə, dağ-
lara, vadilərə və ağac bitən yerlərə (yağdır)!” Yağış kəsdi və 
biz günəşli havada gəzişmək üçün bayıra çıxdıq”.1 
 

68. Təzə ay görünərkən edilən dua 
 

١٧۹ - ماللَّه لْهلا أَهنلَينِ عمبِالْي اناِإلميو ةالَمالسالَمِ واِإلسى وبر كبرو اللَّه 
 

179. Alla:hummə, əhlilhu aleynə: bil-yumni, val-i:mə:ni, vas-
sələ:məti, val-islə:mi, Rabbi: va Rabbukəlla:hu! 
179. Allahım, onu əmin-amanlıqla, imanla, salamatlıqla, 
islamla başımız üzərinə çıxart! Bizim də Rəbbimiz, sənin də 
Rəbbin Allahdır! 
 

 بِالْيمنِ علَينا أَهللْه اللَّهم « قَالَ الْهِالَلَ رأَى إِذَا كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى أَنَّ اللَّه عبيد بنِ طَلْحةَ
                                                 
1 əl-Buxari, 958, 1013.  
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اناِإلميو ةالَمالسالَمِ واِإلسى وبر كبرو اللَّه «.  
 

Talha ibn Ubeydullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � təzə 
ayı gördükdə dedi: “Allahım! Onu əmin-amanlıqla, imanla, 
salamatlıqla, islamla başımız üzərinə çıxart! Bizim də Rəbbi-
miz, sənin də Rəbbin Allahdır!”1 
 

69. Oruc tutan iftarını açarkən etdiyi dua 
 

 ت اَْألجر إِنْ شاَء اُهللا وثَبعروق، ذَهب الظَّمأُ، وابتلَّت الْ - ١۸۰
 

180. Zəhəbəz-zaməu, vabtəllətil-uru:q, va səbətəl-əcru in şə:ə 
Allah! 
180. Susuzluq getdi, damarlar islandı və Allahın izni ilə 
savab yazıldı! 
 

 علَى زاد ما فَيقْطَع لحيته علَى يقْبِض عمر ابن رأَيت قَالَ - الْمقَفَّع - سالمٍ ابن يعنِى - مروانُ حدثَنا
قَالَ الْكَفولُ كَانَ وسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص قَالَ أَفْطَر » بأُ ذَهالظَّم لَّتتابو وقرالْع تثَبو 
راَء إِنْ اَألجش اللَّه «. 

 

Rəvayət edilir ki, Mərvan ibn Salim əl-Muqəffə � demişdir: 
“Mən İbn Ömərin � saqqalını ovucu ilə tutub ondan artıq 
qalanını kəsdiyini görmüşəm. O deyirdi ki, Allah Elçisi � 
orucunu açarkən belə deyərdi: “Susuzluq getdi, damarlar 
islandı və Allahın izni ilə savab yazıldı!”2 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3451, 3784; əl-Bəzzər, 947; əl-Hakim, 7767. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə 
əs-Səhihə, 1816.  
2 Əbu Davud, 2357, 2359. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 4678. 
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70. Yeməyə başlayarkən edilən dua 
 

 بِسمِ اِهللا - ١۸١
 

181. Bismilləh! 
181. Allahın adı ilə! 
 

Əvvəldə bunu unudan belə deyir: 
 

 اِهللا في أَوله وآخرِهبِسمِ  - ١٨٢
 

182. Bismillə:hi fi: əvvəlihi va ə:xirihi! 
182. Əvvəlində də, axırında da Allahın adı ilə! 
 

نةَ عشائع ولُ قَالَ قَالَتسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَكَلَ إِذَا « ص كُمدا أَحامقُلْ طَعمِ فَلْيبِس فَإِنْ اللَّه ِسىن 
 .» وآخرِه أَوله فى اللَّه بِسمِ فَلْيقُلْ أَوله فى

 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Sizdən biriniz yemək yeməyə başlayanda “Bis-
milləh!” desin. Yeməyin əvvəlində “Bismilləh!” deməyi 
unutsa: “Əvvəldə və axırda Allahın adı ilə!”- desin”.1 
 

Allahın yemək nəsib etdiyi kimsə belə desin: 
 

١٨٣ - يها فلَن ارِكب ماللَّه هنا مريا خنمأَطْعو 
 

183. Alla:hummə, bə:rik lənə: fi:hi va ət'imnə xayran minhu! 
183. Allahım, bunu bizim üçün bərəkətli et və bizə bundan 
daha xeyirlisini nəsib et! 
                                                 
1 Əbu Davud, 3767, 3769. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 1965. 
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Allahın süd nəsib etdiyi kimsə isə belə desin: 
 

١٨٤ - ارِكب ماللَّه هنا منزِدو يها فلَن 
 

184. Alla:hummə, bə:rik lənə: fi:hi va zidnə: minhu! 
184. Allahım, bunu bizim üçün bərəkətli et və bundan bizə 
çox nəsib et! 
 

 فَجاَءتنا ميمونةَ علَى الوليد بن وخالد أَنا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولِ مع دخلْت:  قَالَ ، عباسٍ ابنِ عنِ
:  لي فَقَالَ ، شماله علَى وخالد يمينِه علَى وأَنا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ فَشرِب لَبنٍ من بِإِناٍء
ةُالشبر فَإِنْ ، لَك ئْتش تا آثَرا بِهدالخ ، ا:  فَقُلْتم تكُن رلَى أُوثع رِكؤا سدأَح ، ولُ قَالَ ثُمساِهللا ر 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :نم همأَطْع اللَّه امقُلْ الطَّعفَلْي  :ماللَّه ارِكا بلَن يها فنمأَطْعا وريخ هنم ، نمو قَاهس اللَّه 
 مكَانَ يجزِي شيٌء لَيس:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ وقَالَ. منه وزِدنا فيه لَنا بارِك اللَّهم:  فَلْيقُلْ لَبنا

 .اللَّبنِ غَير والشرابِ الطَّعامِ
 

Rəvayət edilir ki, İbn Abbas � demişdir: “Mən və Xalid ibn 
Valid Allah Elçisi � ilə birlikdə Məymunənin yanına gəldik. 
Məymunə bizə bir qab süd gətirdi. Allah Elçisi � ondan içdi. Mən 
onun sağında, Xalid isə solunda idi. Allah Elçisi � mənə dedi: 
“İçmə növbəsi səndədir. Əgər istəyirsənsə, sənin əvəzinə Xalid 
içsin”. Mən dedim: “Səndən artıq qalan südü heç kimlə əvəz 
etmərəm”. Sonra Allah Elçisi � belə buyurdu: “Allah kimə yemək 
nəsib edərsə, belə desin: “Allahım, bunu bizim üçün bərəkətli 
et və bizə bundan daha xeyirlisini nəsib et!” Allahın süd 
nəsib etdiyi kimsə isə belə desin: “Allahım, bunu bizim üçün 
bərəkətli et və bundan bizə çox nəsib et!” Allah Elçisi � belə 



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

184 

 

dedi: “Süddən başqa həm yemək, həm də içməyin yerini 
verən heç bir şey yoxdur”.1 
 

71. Yeməkdən sonra edilən dua 
 

 حولٍ مني والَ قُوة الْحمد ِهللا الَّذي أَطْعمنِي هذَا ورزقَنِيه من غَيرِ - ١٨٥
 

185. Əlhəmdulillə:hilləzi: ət'aməni: hə:zə va razəqani:hi min 
ğayri həulin minni: va lə: quvvətin! 
185. Bunu mənə yedirdən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf 
etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun! 
 

نلِ عهنِ سب اذعنِ مسٍ بأَن نع ولُ قَالَ قَالَ أَبِيهسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص » نا أَكَلَ مامفَقَالَ طَع 
دمالْح لَّهى لنِى الَّذمذَا أَطْعه قَنِيهزرو نرِ ملٍ غَيوى حنالَ مو ةقُو .رغُف ا لَهم مقَدت نم بِهذَن «. 

 

Səhl ibn Muaz ibn Ənəs atasının � belə dediyini rəvayət 
etmişdir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim yemək yedik-
dən sonra: “Bunu mənə yedirdən və özüm heç bir qüdrət və 
güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!”- 
deyərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.2 
 

١٨٦ - دمالْح لَّها لريا كَثبكًا طَياربم يهف ، رغَي ىكْفالَ ، معٍ ودوالَ مى ونغتسم هنا ، عنبر 
 

186. Əlhəmdulillə:hi kəsi:ran tayyibən mubə:rakan fi:hi ğayra 
məkfiyyin va lə: muvaddə'in va lə: mustəğnən anhu 
Rabbənə:! 
186. Rəbbimiz Allaha həmd olsun, özü də çoxlu, xoş, müba-

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3455, 3789. Hədis həsəndir. Bax: Səhih Sunən ət-Tirmizi, 2749.  
2 ət-Tirmizi, 3458, 3792; İbn Məcə, 3285. Hədis həsəndir. Bax: İrvaul-Ğalil, 1989.  
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rək, sonsuz, ardı-arası kəsilməyən, onsuz keçinmək mümkün 
olmayan bir həmd! 
 

نةَ أَبِى عامأَنَّ أُم بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا كَانَ ص فَعر هتدائقَالَ م » دمالْح لَّها لريا كَثبكًا طَياربم يهف ، 
رغَي ىكْفالَ ، معٍ ودوالَ مى ونغتسم هنا ، عنبر « 

 

Əbu Umamə � rəvayət edir ki, yemək süfrəsi yığışdırıldıqda, 
Peyğəmbər � belə deyərdi: “Rəbbimiz Allaha həmd olsun, 
özü də çoxlu, xoş, mübarək, sonsuz, ardı-arası kəsilməyən, 
onsuz keçinmək mümkün olmayan bir həmd!”1 
 

72. Qonağın ona yemək verən üçün etdiyi dua 
 

١٨٧ - و ،مهقْتزا ريمف ملَه ارِكب ماللَّهمهمحارو ملَه راغْف 
 

187. Alla:hummə bə:rik ləhum fi:mə: razəqtəhum, vağfir 
ləhum varhəmhum! 
187. Allahım, onlara verdiyin ruzini bərəkətli et, onları 
bağışla və onlara rəhm et! 
 

نع دبع نِ اللَّهرٍ بسلَ قَالَ بزولُ نسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى صا - قَالَ -  أَبِى عنبفَقَر ها إِلَيامةً طَعطْبوو 
 هو شعبةُ قَالَ - والْوسطَى السبابةَ ويجمع إِصبعيه بين النوى ويلْقى يأْكُلُه فَكَانَ بِتمرٍ أُتى ثُم منها فَأَكَلَ
 - يمينِه عن الَّذى ناولَه ثُم فَشرِبه بِشرابٍ أُتى ثُم - اِإلصبعينِ بين النوى إِلْقَاُء اللَّه شاَء إِنْ فيه وهو ظَنى
 لَهم واغْفر رزقْتهم ما فى لَهم بارِك اللَّهم « فَقَالَ لَنا اللَّه ادع دابته بِلجامِ وأَخذَ أَبِى فَقَالَ - قَالَ

مهمحارو «. 
 

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Busr � demişdir: “Bir dəfə 
Allah Elçisi � atamın qonağı oldu. Onun qabağına yemək və 
                                                 
1 əl-Buxari, 5037, 5458; ət-Tirmizi, 3456, 3790. 
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xurma halvası qoyduq. Ondan yedikdən sonra onun üçün 
quru xurma gətirildi. O, (xurmadan) yeyir və tumlarını iki 
barmağı - şəhadət və orta barmağı arasında çıxararaq atırdı”. 
Şöbə belə deyir: “Bu, mənim zənnimcədir. Tumu iki barmaq-
la çıxarıb atmaq Allahın izni ilə hədisdəndir”. Bu əsnada 
onun üçün içiləcək bir şey gətirildi, ondan içdi və onu 
sağında olana verdi”. Atam heyvanın yüyənindən tutaraq: 
“Bizim üçün dua et!”- deyə söylədi. Allah Elçisi � də belə 
buyurdu: “Allahım, onlara verdiyin ruzini bərəkətli et, onları 
bağışla və onlara rəhm et!”1 
 

73. Su verən yaxud vermək istəyən şəxs üçün edilən dua 
 

 عمنِي واسقِ من سقَانِياللَّهم أَطْعم من أَطْ - ١٨۸
 

188. Alla:hummə, ət'im mən ət'aməni: vasqi mən səqa:ni:! 
188. Allahım, məni yedizdirəni yedizdir! Məni içirəni içir! 
 

 .» أَسقَانِى من وأَسقِ أَطْعمنِى من أَطْعم اللَّهم « صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولِ فَقَالَ ...قَالَ الْمقْداد عنِ
 

Miqdad � adlı səhabədən rəvayət edilən uzun bir hədisdə, 
Peyğəmbər � ona içməyə süd verən səhabə üçün belə dua 
etmişdi: “Allahım, məni yedizdirəni yedizdir! Məni içirəni 
içir!”2 
 

                                                 
1 Muslim, 3805, 5449. 
2 Muslim, 3831, 5483. 
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74. Başqa bir evdə orucunu açan şəxsin ev əhli üçün etdiyi 
dua 

 

 ت علَيكُم الْمالَئكَةُأَفْطَر عندكُم الصائمونَ، وأَكَلَ طَعامكُم اَألبرار، وصلَّ - ١٨۹
 

189. Əftara i'ndəkumus-sa:imu:nə va əkələ taa:məkumul-
əbra:ru va sallət aleykumul-mələ:ikətu! 
189. Oruc tutanlar sizdə iftar açsın, yeməyinizi yaxşı adamlar 
yesin, mələklər də sizin üçün dua etsin! 
 

نسٍ عولِ انَكَ:  الَقَ أَنسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا ص أَفْطَر دنم عدعا قَو مفَقَالَ ، لَه  :»  كُمدنع أَفْطَر
 ،ارراَألب كُمامأَكَلَ طَعونَ، ومائكَةُالصالَئالْم كُملَيع لَّتصو « 

 

Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Allah Elçisi � hər hansı 
bir camaatın yanında iftar etdikdə, onlara belə dua edərdi: 
“Oruc tutanlar sizdə iftar açsın, yeməyinizi yaxşı adamlar 
yesin, mələklər də sizin üçün dua etsin!”1 
 

75. Oruc tutan onu söyən adama nə deməlidir? 
 

 ني صائم، إِني صائمإِ - ١۹۰
 

190. İnni: sa:im, inni: sa:im! 
190. Mən orucam, mən orucam! 

                                                 
1 ən-Nəsəi “Aməlul-Yəuvm val-Leyl” 481; Əbu Davud, 3854, 3856; İbn Məcə, 
1747. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4677.  
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نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص » اميةٌ الصنفُثْ فَالَ ، جرالَ يلْ وهجي ، إِنو ؤرام 
لَهقَات أَو هماتقُلْ شى فَلْيإِن مائنِ.  صيترى ، مالَّذفِْسى ون هدبِي لُوفمِ فَمِ لَخائالص بأَطْي دنع الَى اللَّهعت نم 
 بِعشرِ والْحسنةُ ، بِه أَجزِى وأَنا ، لى الصيام ، أَجلى من وشهوته وشرابه طَعامه يترك ، الْمسك رِيحِ

 . » أَمثَالها
 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Oruc bir qalxandır. Qoy (oruc tutan adam) günah işlər gör-
məsin və cahillik etməsin. Əgər kimsə onunla dalaşmaq 
istəsə və ya onu söysə, qoy iki dəfə: “Mən orucam!”– desin. 
Canım Əlində olan Allaha and olsun ki, oruc tutan adamın 
ağzından gələn qoxu, Uca Allahın yanında müşk qoxusun-
dan daha gözəldir. (Allah buyurur:) “O, Mənə görə öz 
yeməyindən, içməyindən və şəhvətindən imtina etmişdir. 
Oruc isə Mənim üçündür və Mən (oruc tutan adama) ayrıca 
mükafat verəcəyəm. Yaxşı əməlin əvəzi on qat veriləcəkdir”.1 
 

76. Mövsümün yeni meyvəsini gördükdə edilən dua 
 

 وبارِك لَنا في مدنا اللَّهم بارِك لَنا في ثَمرِنا، وبارِك لَنا في مدينتنا، وبارِك لَنا في صاعنا، - ١۹١
 

191. Alla:hummə, bə:rik lənə: fi: səmərinə: va bə:rik lənə: fi: 
mədi:nətinə va bə:rik lənə: fi: sa:i'nə: va bə:rik lənə: fi: 
muddinə! 
191. Allahım! Məhsulumuzu bizim üçün bərəkətli et, 
şəhərimizi bizim üçün bərəkətli et, saamızı 2  bizim üçün 
bərəkətli et və muddumuzu3 bizim üçün bərəkətli et! 
                                                 
1 əl-Buxari, 1761, 1894; Muslim, 1941, 2759. 
2 Dörd ovuca bərabər ölçü vahididir. 
3 Bir ovuca bərabər ölçü vahididir. 
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نةَ أَبِى عريره هكَانَ قَالَ أَن اسا إِذَا النأَولَ ررِ أَواُءوا الثَّمج إِلَى بِه بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَإِذَا ص ذَهأَخ 
 صاعنا فى لَنا وبارِك مدينتنا فى لَنا وبارِك ثَمرِنا فى لَنا بارِك اللَّهم « قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولُ
ارِكبا وى لَنا فندقَالَ... م و ثُمعدي رغأَص يدلو لَه يهطعفَي كذَل رالثَّم. 

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbərə � 
mövsümün ilk məhsulu gətirildiyi vaxt, belə deyərdi: 
“Allahım! Məhsulumuzu bizim üçün bərəkətli et, şəhərimizi 
bizim üçün bərəkətli et, saamızı bizim üçün bərəkətli et və 
muddumuzu bizim üçün bərəkətli et!” ...Sonra həmin mey-
vəni orada olan uşaqların ən kiçiyinə verərdi”.1 
 

77. Asqırdıqda edilən dua 
 

١۹٢ - نةَ أَبِى عريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا « قَالَ ص طَسع كُمدقُلِ أَحفَلْي دمالْح لَّهقُلْ.  للْيو 
لَه وهأَخ أَو هباحص كمحري قَالَ فَإِذَا.  اللَّه لَه كمحري قُلْ.  اللَّهفَلْي يكُمدهي اللَّه حلصيو الَكُمب « 

 

192. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Sizdən biriniz asqırdıqda: “Əlhəmdulilləh!”- desin. 
Əgər o, “Əlhəmdulilləh!”- desə, din qardaşı və ya dostu ona:  
 

 يرحمك اُهللا
 

Yərhəmukəllah! 
“Allah sənə rəhm etsin!”- desin. (Əgər bu, ona: “Allah sənə 
rəhm etsin”– desə,) o da, ona:  
 

 م اُهللا ويصلح بالَكُميهديكُ
 

                                                 
1 Muslim, 2437, 3400. 
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Yəhdi:kumulla:hu va yuslihu bə:ləkum! 
“Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin!”- 
desin”.1 
 

78. Kafir asqırıb “əlhəmdulilləh” desə, ona nə deyilir  
 

 م اُهللا ويصلح بالَكُميهديكُ - ١۹٣
 

193. Yəhdi:kumulla:hu va yuslihu bə:ləkum! 
193. Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin! 
 

 بِيالن دنونَ عاطَسعتي ودهى قَالَ: كَانَ الْيوسأَبِي م نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  كُممحري :مقُولَ لَهاَء أَنْ يجر
.الَكُمب حلصيو اللَّه يكُمدهقُولُ: يفَكَانَ ي ،اللَّه 

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Musa � demişdir: “Yəhudulər 
Peyğəmbərin � yanında qəsdən asqırardılar ki, Peyğəmbər � 
onlara: “Allah sənə rəhm etsin!”– desin. Lakin Peyğəmbər � 
onlara: “Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand 
etsin!”- deyərdi”.2 
 

79. Evlənən üçün edilən dua 
 

١۹٤ - ؛ وكلَيع كاربو ،اُهللا لَك كاررٍبيي خا فكُمنيب عمج 
 

194. Bə:rakəlla:hu ləkə va bə:rakə aleykə va cəməa 
beynəkumə: fi: xayr! 
194. Allah mübarək eləsin, sənin üçün bərəkətli etsin, hər 
                                                 
1 əl-Buxari, 5756, 6224. 
2 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 940, 1114; ət-Tirmizi, 2739, 2958. Hədis səhihdir. 
Bax: İrvaul-Ğalil, 1277. 
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ikinizi xeyir üzərində birləşdirsin! 
 

نةَ أَبِى عريرأَنَّ ه بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَّأَ إِذَا كَانَ صانَ رسإِذَا اِإلن جوزقَالَ ت » كارب اللَّه لَك كاربو 
كلَيع عمجا وكُمنيى برٍ فيخ «. 

 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � yeni evlənən 
kəsi təbrik edərkən belə deyərdi: “Allah mübarək eləsin, 
sənin üçün bərəkətli etsin, hər ikinizi xeyir üzərində birləş-
dirsin!”1 
 

80. Evlənən şəxsin özü üçün etdiyi dua və minik heyvanı 
alanın edəcəyi dua 

 

١۹٥ - شا وهرش نم وذُ بِكأَعو هلَيا عهلْتبا جم ريخا وهريخ أَلُكى أَسإِن ماللَّههلَيا عهلْتبا جم ر 
 

195. Alla:hummə, inni: əs əlukə xayrahə: va xayra mə: 
cəbəltəhə: aleyhi, va əu:zu bikə min şərrihə: va şərri mə: 
cəbəltəhə: aleyhi! 
195. Allahım, mən Səndən həm onun xeyrini, həm də ona 
verdiyin xilqətin xeyrini diləyirəm! Onun şərindən və ona 
verdiyin xilqətin şərindən Sənə sığınıram! 
 

نرِو عمنِ عبٍ بيعش نع أَبِيه نع هدنِ جع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا « قَالَ ص جوزت كُمدأَةً أَحرأَوِ ام 
 ما شر ومن شرها من بِك وأَعوذُ علَيه جبلْتها ما وخير خيرها أَسأَلُك إِنى اللَّهم فَلْيقُلِ خادما اشترى
 ثُم « سعيد أَبو زاد داود أَبو قَالَ. » ذَلك مثْلَ ولْيقُلْ سنامه بِذروة فَلْيأْخذْ بعريا اشترى وإِذَا علَيه جبلْتها
 .والْخادمِ الْمرأَة فى. » بِالْبركَة ولْيدع بِناصيتها لْيأْخذْ

 

Amr ibn Şueyb atasından və babasından � Peyğəmbərin � 
                                                 
1 Əbu Davud, 2130, 2132. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən Əbu Davud, 1850. 
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belə dediyini rəvayət etmişdir: “Sizdən biriniz bir qadınla 
evləndikdə və ya bir xidmətçi (satın) aldıqda belə desin: 
“Allahım, 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”. 
Digər əlavədə isə deyilir: “Sonra alnından tutaraq bərərkətli 
olmasını diləsin!” Bu qadının və xidməçinin barəsində idi”.1 
 

81. Həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girməmişdən əvvəl 
edilən dua 

 

 الشيطَانَ ما رزقْتنا بِسمِ اِهللا. اللَّهم جنبنا الشيطَانَ، وجنبِ - ١۹٦
 

196. Bismilləh! Alla:hummə, cənnibnəş-şeyta:nə:, va cənnibiş-
şeyta:nə: mə: razəqtənə:! 
196. Allahın adı ilə! Allahım, bizi şeytandan uzaqlaşdır, 
şeytanı da bizə bəxş etdiyindən uzaqlaşdır! 
 

 ، اللَّه بِاسمِ أَهلَه يأْتى حني يقُولُ أَحدهم أَنَّ لَو أَما « صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى قَالَ قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ
منِى اللَّهبنطَانَ جيبِ ، الشنجطَانَ ويا الشا منقْتزر ، ثُم را قُدمهنيى بف كذَل ، أَو ىقُض لَدو ، لَم هرضي 

 . » أَبدا شيطَانٌ
 

İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Bilin ki, əgər biriniz ailəsi ilə yaxınlıq etməzdən əvvəl: 
“Allahın adı ilə! Allahım, məni şeytandan uzaqlaşdır, şeytanı 
da bizə bəxş etdiyin şeydən uzaqlaşdır!”- desə və əgər onların 

                                                 
1 Əbu Davud, 2162; İbn Məcə, 2252. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2446. 
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qismətində varsa, yaxud Allah onların qədərinə övlad yaz-
mışdırsa, şeytan o uşağa heç vaxt zərər toxundura bilməz”.1 
 

82. Qəzəblənərkən edilən dua 
 

 من الشيطَان الرجِيمِ  أَعوذُ بِاِهللا - ١۹٧
 

197. Əu:zu billə:hi minəş-şeyta:nir-raci:m! 
197. Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram! 
 

 وأَحدهما ، جلُوس عنده ونحن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى عند رجالَن استب قَالَ صرد بن سلَيمانُ حدثَنا
بسي هباحا صبضغم قَد رماح ههجفَقَالَ و بِىلَّى اُهللا  النصلَّمسو هلَيى « عإِن لَمةً َألعمكَل ا لَوقَالَه بلَذَه 

هنا عم جِدي وذُ قَالَ لَوأَع بِاللَّه نم طَانيجِيمِ الشلِ فَقَالُوا.  » الرجلرأَالَ ل عمسا تقُولُ مي بِىلَّى اُهللا  النص
لَّمسو هلَيى قَالَ عإِن تلَس وننجبِم . 

 

Rəvayət edilir ki, Suleyman ibn Surad � demişdir: “Bir dəfə 
iki nəfər Peyğəmbərin � yanında bir-birilə söyüşməyə başla-
dı. Mən də Peyğəmbərin � yanında oturmuşdum. Onlardan 
biri dostunu söydükdə, o birisinin qəzəbdən üzü qızardı və 
boyun damarları şişdi. Peyğəmbər � ona dedi: “Mən elə bir 
kəlmə bilirəm ki, əgər o həmin kəlməni desə, qəzəb hissi 
ondan gedər! Əgər o: “Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını-
ram!”- desə, qəzəbi soyuyar. Səhabələr bunu həmin adama 
dedilər: “Peyğəmbər � sənə şeytandan Allaha sığınmağı 
buyurur”. Adam dedi: “Məgər mən dəliyəm?!”2 
 

                                                 
1 əl-Buxari, 4767, 5165; Muslim, 2591, 3606.  
2 əl-Buxari, 3040, 3282. 
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83. Müsibətə düçar olmuş kimsəni görərkən edilən dua 
 

١۹۸ - لَى كَثلَنِي عفَضو بِه الَكتا ابمافَانِي مي عِهللا الَّذ دالْحم لَقخ نميالًريٍ مفْضت 
 

198. Əlhəmdulillə:hilləzi: a:fə:ni: mimməbtələ:kə bihi va 
fəddaləni: alə: kəsi:rin mimmən xaləqa təfdi:lə:! 
198. Sənə üz vermiş müsibətdən məni salamat edən və məni 
yaratdıqlarının çoxundan fəzilətli edərək üstün tutan Allaha 
həmd olsun! 
 

نع رمولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص » نأَى مر باحالٍَء صفَقَالَ ب دمالْح لَّهى لافَانِى الَّذع 
 .» عاش ما كَانَ ما كَائنا الْبالَِء ذَلك من عوفى إِالَّ تفْضيالً خلَق ممن كَثريٍ علَى وفَضلَنِى بِه ابتالَك مما

 

Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Kim 
bəlaya düçar olmuş bir kimsəni gördükdə: “Sənə üz vermiş 
müsibətdən məni salamat edən və məni yaratdıqlarının 
çoxundan fəzilətli edərək üstün tutan Allaha həmd olsun!”- 
deyərsə, yaşadığı müddətdə o bəladan salamat olar”.1 
 

١۹۹ - دمي ِهللا الْحافَانِي الَّذا عمم الَكتاب ،لَنِي بِهفَضو كلَيلَى ععريٍ وكَث نم ادبعيالً هفْضت 
 

199. Əlhəmdulillə:hilləzi: a:fə:ni: mimməbtələ:kə bihi va 
fəddaləni: aleykə va alə: kəsi:rin min ibə:dihi təfdi:lə:! 
199. Məni sənin düçar olduğun bu bəladan salamat edən və 
məni səndən və bir çox qullarından üstün edən Allaha həmd 
olsun! 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3431, 3760; İbn Məcə, 3882. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 
602.  
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نةَ أَبِي عريرلُ قَالَ:  قَالَ هوساِهللا ر لَّى اُهللا عصلَّمسو هأى إِذَا« :لَير كُمدلَى أَحتبفَقَالَ م :دمي ِهللا الْحالَّذ 
 .»النعمة تلك شكَر تفْضيالً،كَانَ عبادة من كَثريٍ وعلَى علَيك وفَضلَنِي بِه، ابتالَك مما عافَانِي

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Biriniz bəlaya düçar olmuş bir kimsəni 
gördükdə: “Məni sənin düçar olduğun bu bəladan salamat 
edən və məni səndən və bir çox qullarından üstün edən 
Allaha həmd olsun!”- deyərsə, həmin nemətə görə şükür 
etmiş olar”.1 
 

84. Məclisdə deyilən dua 
 

 نت  التواب الْغفُوررب اغْفر لي وتب علَي إِنك أَ - ٢۰۰
 

200. Rabbiğfirli: va tub aleyyə, innəkə əntət-təvva:bul-ğafu:r! 
200. Ey Rəbbim, məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et! 
Şübhəsiz ki, Sən tövbələri qəbul edənsən, Bağışlayansan! 
 

 يقُوم أَنْ قَبلِ من مرة مائَةُ الْواحد الْمجلسِ فى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه لرسولِ يعد كَانَ قَالَ عمر ابنِ عنِ
» بر رى اغْفل بتو لَىع كإِن تأَن ابوالت فُورالْغ «. 

 

Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Peyğəmbərin � 
bir məclisdə qalxmazdan öncə yüz dəfə: “Ey Rəbbim, məni 
bağışla, mənim tövbəmi qəbul et! Şübhəsiz ki, Sən tövbələri 
qəbul edənsən, Bağışlayansan!”- dediyi sayılardı”.2 
 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4129. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 555.  
2 ət-Tirmizi, 3434, 3763. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 556. 
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85. Məclisin kəffarəsi1  
 

٢۰١ - أَس ،تإِالَّ أَن أَنْ الَ إِلَه دهأَش ،كدمبِحو ماللَّه كانحبسكإِلَي وبأَتو كرفغت 
 

201. Subhə:nəkə Alla:hummə va bihəmdik, əşhədu ən lə: 
ilə:hə illə: ənt, əstəğfirukə va ətu:bu ileyk! 
201. Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! 
Mən şahidlik edirəm ki, Səndən başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur! Səndən bağışlanma diləyirəm və Sənə tövbə edirəm! 
 

نةَ أَبِي عزرب يلَمولُ كَانَ:  قَالَ ، اَألسساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي  :ةرإِذَا بِأَخ ادأَنْ أَر قُومي نم 
 يا:  رجلٌ فَقَالَ إِلَيك وأَتوب أَستغفرك ، أَنت إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد ، وبِحمدك اللَّهم سبحانك:  الْمجلسِ

 .الْمجلسِ في يكُونُ لما كَفَّارةٌ:  فَقَالَ ، مضى فيما تقُولُه كُنت ما قَوالً لَتقُولُ إِنك ، اِهللا رسولَ
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Bərzə əl-Əsləmi � demişdir: “Allah 
Elçisi � məclisin sonunda qalxmaq istədikdə buyurardı: 
“Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! Mən 
şahidlik edirəm ki, Səndən başqa ibadətə layiq məbud yox-
dur! Səndən bağışlanma diləyirəm və Sənə tövbə edirəm!” 
Bu zaman bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, sən bundan əvvəl 
demədiyin bir sözü deyirsən”. Peyğəmbər � buyurdu: “Bu, 
məclisdə olan günahlara kəffarədir”.2 
 

86. Sənə yaxşılıq edən şəxs üçün edəcəyin dua  
 

 جزاك اُهللا خيراً - ٢٠٢
 

                                                 
1 Kəffarə - günahın bağışlanması üçün verilən əvəzdir. 
2 Əbu Davud, 4859, 4861. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1517. 
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202. Cəzə:k-Alla:hu xayran! 
202. Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın! 
 

نةَ عامنِ أُسب ديولُ قَالَ قَالَ زسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص » نم نِعص هإِلَي وفرعفَقَالَ م هلفَاعل اكزج 
ا اللَّهريخ لَغَ فَقَدى أَباِء فالثَّن «. 

 

Rəvayət edilir ki, Usamə ibn Zeyd � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Hər kim özünə yaxşılıq etmiş adama: 
“Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın!”- deyərsə, ən gözəl 
şəkildə təşəkkür etmiş olar”.1 
 

87. Dəccaldan qorunmaq üçün olan zikr 
 

٢٠٣ - ناِء عدرأَبِى الد  بِىنِ النع وِيهريلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ  ص» ةورلِ سأَو نم اتآي رشظَ عفح نم
 »الْكَهف عصم من فتنة الدجالِ

 

203. Əbud-Dərdə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Kim “əl-Kəhf” surəsinin ilk on ayəsini əzbər-
ləyərsə, Dəccalın fitnəsindən qorunar”.2 
 

 بِسمِ اللَّه الرحمٰنِ الرحيمِ
دمالْح لَّهي للَ الَّذزلَى أَنع هدبع ابتالْك لَملْ وعجي ا لَهجوا) ١( عمقَي رذنيا لأْسا بيددش نم هنلَد رشبيو 

نِنيمؤالْم ينلُونَ الَّذمعي اتحالأَنَّ الص ما لَهرا أَجنس٢( ح (نيثاكم يها فدأَب )٣ (رذنيو ينذَ قَالُوا الَّذخات 
ا اللَّهلَد٤( و( ام ملَه بِه نلْمٍ ملَا عو هِمائآبل ترةً كَبمكَل جرخت نم هِماهقُولُونَ إِنْ أَفْوا إِلَّا يبكَذ )٥ (

لَّكفَلَع عاخب كفْسلَى نع مإِنْ آثَارِه وا لَمنمؤذَا يبِه يثدفًا الْحا) ٦( أَسا إِنلْنعا جلَى مضِ عةً الْأَرا زِينلَه 
مهلُوبنل مهأَي نسلًا أَحم٧( ع (اإِنلُونَ واعا لَجا مهلَيا عيدعا صزرج )٨ (أَم تِسبأَنَّ ح ابحأَص فالْكَه 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 2035, 2167. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 969. 
2 Muslim, 1919; Əbu Davud 4325; Əhməd 27580, 28305. Hədis səhihdir. Bax: 
Səhih əl-Cami, 6201. 
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 من لَنا وهيئْ رحمةً لَدنك من آتنا ربنا فَقَالُوا الْكَهف إِلَى الْفتيةُ أَوى إِذْ) ٩( عجبا آياتنا من كَانوا والرقيمِ
 )١٠( رشدا أَمرِنا

 

Bismillə:hir-Rahmə:nir-Rahi:m 
1. Əlhəmdulillə:hilləzi: ənzələ alə: abdihil-kitə:bə va ləm 
yəc'al-ləhu: i'vacə: 
2. Qayyiməl-liyunzira bə'sən şədi:dəm-mil-lədunhu va 
yubəş-şiral-mu'mini:nəlləzi:nə yə'məlu:nəs-sa:lihə:ti ənnə 
ləhum əcran həsənə: 
3. Mə:kisi:nə fi:hi əbədə: 
4. Va yunziral-ləzi:nə qa:lut-təxazəlla:hu valədə: 
5. Mə:ləhum bihi: min ilmin va lə: liə:bə:ihim. Kəburat 
kəlimətən təxrucu min əfvə:hihim. İyyəqu:lu:nə illə: kəzibə: 
6. Fələalləkə bə:xiun nəfsəkə alə: ə:sə:rihim illəm yu'minu: 
bihə:zəl-hədi:si əsəfə: 
7. İnnə: cəalnə: mə: aləl-ərdi zi:nətəlləhə: linəbluvahum 
əyyuhum əhsənu amələ: 
8. Va innə: ləcə:i'lu:nə mə: aleyhə: sai':dən curuzə: 
9. Əm həsibtə ənnə əshə:bəl-kəhfi var-raqi:mi kə:nu: min 
ə:yə:tinə: acəbə: 
10. İz əval-fityətu iləl-kəhfi fəqa:lu Rabbənə: ə:tinə: mil-
lədunkə rahmətən va həyyi'lənə: min əmrinə: raşədə: 
 

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 
(1) Kitabı Öz quluna nazil edən və onda heç bir nöqsana yol 
verməyən Allaha həmd olsun! (2) Allah, Öz tərəfindən gələ-
cək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər 
görən möminləri gözəl mükafata nail olacaqları ilə müjdə-
ləmək üçün bu Kitabı dopdoğru şəkildə nazil etdi. (3) Mö-
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minlər orada əbədi qalacaqlar. (4) Kitabı həm də: “Allah 
Özünə övlad götürmüşdür!”– deyənləri qorxutmaq üçün na-
zil etdi. (5) Bu haqda nə onların, nə də atalarının heç bir biliyi 
yoxdur. Ağızlarından çıxan söz necə də ağırdır. Onlar yalan-
dan başqa bir şey danışmırlar. (6) Onlar bu Kitaba inanmırlar 
deyə, arxalarınca kədərlənib özünü həlakmı edəcəksən? 
(7) Biz yer üzündə olan bütün şeyləri ona bəzək etdik ki, in-
sanlardan hansının əməlcə daha gözəl olduğunu sınaqdan 
keçirək. (8) Biz yer üzündə olan hər şeyi lazım gələrsə, məhv 
edib qupquru bir torpağa döndərərik. (9) Yoxsa sən mağara 
və Rəqim əhlinin möcüzələrimizdən ən qəribəsi oldu-
ğunumu güman edirsən? (10) Bir zaman gənclər mağaraya 
sığınıb: “Ey Rəbbimiz! Bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş et 
və işimizdə bizə düz yol göstər!” demişdilər. 
 

88. “Səni Allah xatirinə sevirəm”- deyən üçün edilən dua 
 

٢٠٤ - بأَحنِي لَهتببي أَحالَّذ ك 
 

204. Əhəbbəkəlləzi: əhbəbtəni: ləhu! 
204. Məni xatirinə sevdiyin (Allah) səni də sevsin! 
 

نسِ عنِ أَنب كالالً أَنَّ مجكَانَ ر دنع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رفَم لٌ بِهجا فَقَالَ رولَ يسر ى اللَّهإِن 
بذَا ُألحفَقَالَ. ه لَه بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص » هتلَمقَالَ الَ قَالَ. » أَع » هملقَالَ. » أَع قَهى فَقَالَ فَلَحإِن 
كبى أُحف فَقَالَ .اللَّه كبى أَحنِى الَّذتببأَح لَه. 

 

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Bir gün 
Peyğəmbərin � yanında olan bir kişi yaxından keçən bir 
adamı görüb dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən bu adamı sevi-



HƏDİSLƏRLƏ MÜSƏLMANIN QALASI 
 

 

200 

 

rəm!” Peyğəmbər � ondan soruşdu: “(Bunu) ona bildir-
misən?” O: “Xeyr!”- deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər �: 
“Get bunu ona bildir!”- deyə buyurdu. O, həmin adamın 
yanına çatıb dedi: “Həqiqətən, mən səni Allah xatirinə sevi-
rəm!” O: “Məni xatirinə sevdiyin (Allah) səni də sevsin!”- 
dedi”.1 
 

89. Malını sənə təklif edən şəxs üçün edilən dua 
 

 لَك في أَهلك ومالك بارك اُهللا - ٢٠٥
 

205. Bə:rakəlla:hu ləkə fi: əhlikə va mə:likə! 
205. Allah sənin üçün ailəni və malını bərəkətli etsin! 
 

نسٍ عقَالَ أَن مقَد دبنِ عمحالر نب فوةَ عيندى الْمفَآخ بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هنيب نيبو دعنِ سب 
 بارك قَالَ.  وأُزوجك ، نِصفَينِ مالى أُقَاسمك الرحمنِ لعبد فَقَالَ ، غنى ذَا سعد وكَانَ ، اَألنصارِى الربِيعِ

اللَّه ى لَكف كلأَه كالملُّونِى ، ولَى دوقِ عا.  السفَم عجى رتلَ حفْضتطًا اسا أَقنمسى ، وفَأَت لَ بِهأَه 
هزِلنا ، مكَثْنا فَمِسريي - ا أَواَء مش اَء - اللَّهفَج هلَيعو رضو نم ةفْرفَقَالَ ، ص لَه بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 

» ميها قَالَ.  » مولَ يسر اللَّه تجوزأَةً ترام نارِ مصا « قَالَ.  اَألنم قْتا سهاةً قَالَ.  » إِلَيون نبٍ مذَه 
، نَ أَوزو اةون نبٍ مقَالَ.  ذَه » ملأَو لَوو اةبِش « . 

 

Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Abdur-Rahmən ibn Auf 
Mədinəyə gəldikdə, Peyğəmbər � onu Səd ibn ər-Rabi ilə 
qardaş elan etdi. Səd ibn ər-Rabi varlı adam idi və Abdur-
Rahmənə dedi: “Gəl var-dövlətimin yarısını sənə verim və 
səni evləndirim”. Abdur-Rahmən dedi: “Allah sənin üçün 

                                                 
1  Əbu Davud, 5125, 5127; İbn Hibban, 571. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-
Məsabih, 5017. 
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ailəni və malını bərəkətli etsin! Sən mənə bazarı göstər”. 
(Bazarda Abdur-Rahmən əldə etdiyi qazancla) qurut və yağ 
aldı və onları evinə gətirdi. Allahın istədiyi qədər vaxt 
keçdikdən sonra o, paltarında sarı bir ləkə olduğu halda 
gəldi. Peyğəmbər � ona dedi: “Sənə nə olub?” O dedi: “Ey 
Allahın Elçisi, ənsardan olan bir qadınla evlənmişəm”. 
Peyğəmbər � dedi: “Nə dəqər mehr vermisən?” O dedi: “Bir 
çəyirdək ağırlığında qızıl vermişəm”. Peyğəmbər � buyur-
du: “Bir qoyunla belə olsa, ziyafət ver”.1 
 

90. “Allah səni bağışlasın!” deyən üçün edilən dua  
 

٢٠٦ - لَكو 

 

206. Və ləkə! 
206. Səni də!2 
 

نع دبنِ اِهللا عب جِسرقَالَ ، س  :تيولَ أَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص وهو سالي جاسٍ فن نم ابِهحأَص 
ترفَد لْفَهكَذَا خه ، فري فَعالَّذ اَء فَأَلْقَى ، أُرِيددالر نع رِهظَه ، تأَيفَر عضومِ ماتلَى الْخضِ عغن هفكَت 

 ، اِهللا رسولَ يا لَك اللَّه غَفَر:  لَه فَقُلْت,  استقْبلْته حتى فَجِئْت ، الثَّآليلُ كَأَنها,  خيالَنٌ حولَه الْجمعِ مثْلَ
 تالَ ثُم ، ولَكُم ، نعم:  قَالَ ؟ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ لَك أَستغفَر:  الْقَومِ بعض قَالَ ، ولَك:  قَالَ
}رفغتاسو بِكذَنل نِنيمؤلْملو اتنمؤالْمو{. 

 

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Sərcis � demişdir: “Peyğəm-
bər � səhabələrindən bir qisminin əhatəsində ikən mən onun 
yanına gəldim və belə hərlənib (əli ilə göstərir) onun arxa 

                                                 
1 əl-Buxari, 1908, 2044, 2049. 
2  ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10054, 10182; Hədis səhihdir. Bax: Muxtəsər əş-
Şəməil, səh. 33. 
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tərəfinə keçdim. O, mənim nə istədiyimi başa düşdü və üst 
geyimini çiynindən aşağı saldı. Onda mən onun kürəkləri 
arasında yumruğa bənzər peyğəmbərlik möhürünü gördüm. 
Üzərində xırda xallar var idi, sanki ziyillərdən ibarət bir ət 
parçası idi. Sonra gəlib onunla üzbəüz durdum və dedim: 
“Allah səni bağışlasın, ey Allahın Elçisi!” O da mənə: “Səni 
də bağışlasın!”– dedi”. Bundan xəbər tutan adamlar: “Pey-
ğəmbər � sənin üçün Allahdan bağışlanma dilədimi?”– deyə 
soruşdular. Abdullah onlara: “Bəli, sizin üçün də dilədi”– 
dedi, sonra da bu ayəni oxudu: “Sən həm öz günahlarının, 
həm də mömin kişilərlə mömin qadınların bağışlanmasını 
dilə”. (Muhəmməd, 19)”.1 
 

91. Borcu qaytararkən onu verən şəxs üçün edilən dua 
 

 سلَف الْحمد واَألداُءبارك اُهللا لَك في أَهلك ومالك، إِنما جزاُء ال - ٢٠٧
 

207. Bə:rakəlla:hu ləkə fi: əhlikə va mə:likə, innəmə: cəzə:us-
sələfil-həmdu val-ədə:u. 
207. Allah sənin ailəni və malını bərəkətli etsin! Həqiqətən, 
borcun qarşılığı təşəkkür etmək və onu ödəməkdir. 
 

نع دبنِ اِهللا عةَ أَبِي ببِيعقَالَ ر  :ضقْرتي اسنم بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نيعبأَلْفًا أَر ، اَءهالٌ فَجم هفَعفَد 
قَالَ ، إِلَيو  :كارب اللَّه ي لَكف كلأَه كالما ، وماُء إِنزج لَفالس دماُء الْحاَألدو. 

 

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Əbu Rabia � demişdir: 
“Peyğəmbər � məndən qırx min dirhəm borc aldı. Sonra ona 

                                                 
1  ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 11432, 11496. Hədis səhihdir. Bax: Muxtəsər əş-
Şəməil, 20. 
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pul gəldi və borcunu mənə qaytardı. O dedi: “Allah sənin 
ailəni və malını bərəkətli etsin! Həqiqətən, borcun qarşılığı 
təşəkkür etmək və onu ödəməkdir”.1 
 

92. Allaha şərik qoşmaqdan qorxanın edəcəyi dua 
 

٢٠۸ - أَسو ،لَما أَعأَنو بِك رِكأَنْ أُش وذُ بِكي أَعإِن ماللَّهلَما الَ أَعمل كرفغت 
 

208. Alla:hummə, inni: əu:zu bikə ən uşrikə bikə va ənə: 
ə'ləmu, va əstəğfirukə limə: lə: ə'ləmu! 
208. Allahım, bilərəkdən Sənə şərik qoşmaqdan Sənə 
sığınıram və bilməyib etdiyim şirkə görə Səndən bağışlanma 
diləyirəm! 
 

نع  بِيإِلَى الن هنع اللَّه يضيقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب عم طَلَقْتقُولُ: انارٍ يسي نلَ بقعلَّى اُهللا مصلَّمسو هلَيع 
إِالَّ م كرلِ الشهكْرٍ: وو بلِ، فَقَالَ أَبمبِيبِ الند نفَى مأَخ يكُمف كركْرٍ، لَلشا با أَبفَقَالَ: ي اللَّه علَ معج ن

 بِي؟ فَقَالَ النرا آخإِلَهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصفِْسي بِيي نالَّذو : لُّكلِ، أَالَ أَدمبِيبِ الند نفَى مأَخ كرلَلش ،هد
ك وأَنا أَعلَم، علَى شيٍء إِذَا قُلْته ذَهب عنك قَليلُه وكَثريه؟ قَالَ: قُلِ: اللَّهم إِني أَعوذُ بِك أَنْ أُشرِك بِ

.لَما ال أَعمل كرفغتأَسو 

 

Rəvayət edilir ki, Məqil ibn Yəsar � demişdir: “Bir gün mən 
Əbu Bəkr əs-Siddiq � ilə birgə Peyğəmbərin � yanına 
getdim. Peyğəmbər � dedi: “Ey Əbu Bəkr! Şirk sizin 
aranızda qarışqanın ayaq səsindən daha gizlindir”. Əbu Bəkr 
dedi: “Məgər şirk Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul 
etmək deyilmi?” Peyğəmbər � buyurdu: “Canım Əlində Ola-

                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 4604, 4683, 4700. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 2424. 
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na and olsun ki, şirk qarışqanın ayaq səsindən daha gizlindir. 
Sənə elə bir şey öyrədimmi ki, onu dediyin zaman şirkin azı 
da, çoxu da səndən uzaq olsun?” Sonra o, davam edib buyur-
du: “De: “Allahım, bilərəkdən Sənə şərik qoşmaqdan Sənə 
sığınıram və bilməyib etdiyim şirkə görə Səndən bağışlanma 
diləyirəm!”1 
 

93. Bəd əlamətə (müəyyən bir hadisəni uğursuzluğa 
yozmağa) qarşı edilən dua 

 

 غَيرك إِلَه والَ ، طَيرك إِالَّ طَير والَ ، خيرك إِالَّ خير الَ للَّهما - ٢٠۹
 

209. Alla:hummə, lə: xayra illə: xayruk, va lə: tayra illə: 
tayruk, va lə: ilə:hə ğayruk! 
209. Allahım! Sənin verdiyin xeyirdən başqa xeyir yoxdur, 
Sənin izninlə göydə uçan quşdan başqa heç bir quş yoxdur 
və Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! 
 

نع دبنِ اِهللا عرٍو بمولُ قَالَ:  قَالَ ، عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :نم هتدةُ ررالطِّي نم ةاجح ، فَقَد 
كرا:  قَالُوا ، أَشولَ يسا ، اِهللا رةُ مكَفَّار كقُولَ أَنْ:  قَالَ ؟ ذَلي مهدأَح  :مالَ اللَّه ريإِالَّ خ كريالَ ، خو 

رإِالَّ طَي كرالَ ، طَيو إِلَه كرغَي. 
 

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Kim bir işdən ötrü (bir işin uğurlu 
olub-olmamasını yoxlamaq üçün) quş uçurdarsa, şirk etmış 
olar”.2 Səhabələr dedilər: “Bunun kəffarəsi nədir?” O buyur-

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 716. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3731. 
2
 Cahiliyyə dövründə ərəblər səfərə çıxmaq istədikdə onun uğurlu və ya uğursuz 

olacağını bilmək üçün göyə quş uçurdardılar. Onlar fikirləşirdilər ki, quş sağ 
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du: “Allahım! Sənin verdiyin xeyirdən başqa xeyir yoxdur, 
Sənin izninlə göydə uçan quşdan başqa heç bir quş yoxdur 
və Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”1 
 

94. Minik vasitəsinə minərkən edilən dua 
 

 }لَمنقَلبونَ ربنا إِلَى وإِنا مقْرِنِني لَه كُنا وما هذَا لَنا سخر الَّذي سبحانَ{بِسمِ اِهللا، الْحمد ِهللا  - ٢١۰
 دمِهللا، الْح دمِهللا، الْح دمي، الْحل رفِْسي فَاغْفن تي ظَلَمإِن كانحبس ،راُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْب ،رِهللا، اُهللا أَكْب

غالَ ي هفَإِنتإِالَّ أَن وبالذُّن رف 
 

210. Bismilləh! Əlhəmdulilləh! “Subhə:nəlləzi: səxxara lənə: 
hə:zə va mə: kunnə: ləhu: muqrini:n. Va innə: ilə: Rabbinə: 
ləmunqalibu:n”. Əlhəmdulilləh, əlhəmdulilləh, əlhəmdu-
lilləh! Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər! Subhə:-
nəkə inni: zaləmtu nəfsi: fəğfirli:, fəinnəhu lə: yəğfiruz-
zunu:bə illə: ənt! 
210. 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! 
 

                                                                                                              
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 əlaqələn-
dirirdilər. 
1 Bu dua digər hədislərdə yerləri dəyişik şəkildə rəvayət edilmişdir, lakin hamısı-
nın mənası eynidir. Əhməd, 7045. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1065.  
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نع ىلنِ عةَ ببِيعقَالَ ر تهِدا شيلع ىأُتو ةابا بِدهكَبريا لفَلَم عضو لَهى رِجكَابِ فمِ قَالَ الربِس ا اللَّهفَلَم 
 ربنا إِلَى وإِنا مقْرِنِني لَه كُنا وما هذَا لَنا سخر الَّذى {سبحانَ قَالَ ثُم للَّه الْحمد قَالَ ظَهرِها علَى استوى

 ظَلَمت إِنى سبحانك قَالَ ثُم مرات ثَالَثَ. أَكْبر اللَّه قَالَ ثُم. مرات ثَالَثَ. للَّه الْحمد قَالَ ثُم لَمنقَلبونَ}
 ضحكْت شىٍء أَى من الْمؤمنِني أَمري يا فَقيلَ ضحك ثُم. أَنت إِالَّ الذُّنوب يغفر الَ فَإِنه لى فَاغْفر نفِْسى

 شىٍء أَى من اللَّه رسولَ يا فَقُلْت ضحك ثُم فَعلْت كَما فَعلَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى رأَيت قَالَ
كْتحإِنَّ« قَالَ ض كبر بجعي نم هدبقَالَ إِذَا ع رى اغْفوبِى لذُن لَمعي هالَ أَن رفغي وبرِى الذُّنغَي«. 

 

Rəvayət edilir ki, Əli ibn Rabia � demişdir: “Mən Əlinin � 
ona gətirilən heyvana minməsini müşahidə etdim. O, ayağını 
miniyə qoyarkən dedi: “Allahın adı ilə!” Miniyin belinə 
mindikdən sonra isə: “Allaha həmd olsun!”- dedi. Sonra isə 
bu duanı oxudu: “Bunu bizə tabe edən pak və müqəd-
dəsdir, yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, 
biz Rəbbimizə qayıdacağıq”. (əz-Zuxruf, 13-14). Sonra üç 
dəfə Allaha həmd edib, üç dəfə təkbir gətirdi. Bunun ardınca 
bu duanı etdi: “Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Mən özü-
mə zülm etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları ancaq 
Sən bağışlayırsan!” Sonra güldü. Ondan soruşdular: “Ey 
möminlərin əmiri! Nəyə gülürsən?” Dedi: “Mən Peyğəm-
bərin � mənim kimi edib, sonra güldüyünü gördüm və 
ondan soruşdum: “Ey Allahın Elçisi! Nəyə görə gülürsən?“ 
O dedi: “Sənin Rəbbin Ondan başqa günahları bağışlayan 
olmadığını anladığı halda qulun: “Mənim günahlarımı 
bağışla!”- dediyinə təəccüb edir”.1 
 

                                                 
1 Əbu Davud, 2602, 2604. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən Əbu Davud, 2324. 
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95. Səfər duası 
 

٢١١ - ،راُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْب ،رانَ{ اُهللا أَكْبحبي سالَّذ رخا سذَا لَنا هما وكُن لَه قْرِنِنيا مإِنا إِلَى ونبر 
ينا سفَرنا هذَا اللَّهم إِنا نسأَلُك في سفَرِنا هذَا الْبِر والتقْوى، ومن الْعملِ ما ترضى، اللَّهم هونْ علَ }لَمنقَلبونَ

 ملِ، اللَّهي اَألهيفَةُ فلالْخفَرِ، وي السف باحالص تأَن ماللَّه ،هدعا بناطْوِ عفَرِ، وثَاِء السعو نم وذُ بِكي أَعإِن
 لَبِ في الْمالِ واَألهلِوكَآبة الْمنظَرِ، وسوِء الْمنقَ

 

211. Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər, Alla:hu Əkbər! “Subhə:-
nəlləzi: səxxara lənə: hə:zə va mə: kunnə: ləhu: muqrini:n. 
Va innə: ilə: Rabbinə: ləmunqalibu:n”. Alla:hummə, innə: 
nəs əlukə fi: səfərinə: hə:zəl-birra vat-təqva:, va minəl aməli 
mə: tərda:! Alla:hummə, həuvvin aleynə: səfəranə: hə:zə 
vatvi annə: bu'dəhu! Alla:hummə, əntəs-sa:hibu fis-səfəri 
val-xali:fətu fil-əhli! Alla:hummə, inni: əu:zu bikə min 
va'sə:is-səfəri va kə:bətil-mənzari va su:il-munqaləbi fil-mə:li 
val-əhli! 
211. Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür, Allah ən 
Böyükdür! “Bunu bizə tabe edən Allah pak və müqəd-
dəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, 
biz Rəbbimizə qayıdacağıq”. Allahım, bu səfərimizdə Sən-
dən yaxşılıq, Allah qorxusu və razı qalacağın əməl diləyirik! 
Allahım, bu səfərimizi bizim üçün rahat et və onun uzaq-
lığını 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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 نا حامدونَدونَ، لربآيِبونَ، تائبونَ، عابِ
 

Ə:yibu:nə, tə:ibu:nə, a:bidu:nə, li-Rabbinə: hə:midu:n! 
Biz geri dönənlər, tövbə edənlər, ibadət edənlər, Rəbbimizə 
həmd edənlərik! 
 

 بعريِه علَى استوى إِذَا كَانَ علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا  اللَّه رسولَ أَنَّ علَّمهم عمر ابن أَنَّ أَخبره اَألزدى عليا أَنَّ
 لَمنقَلبونَ ربنا إِلَى وإِنا مقْرِنِني لَه كُنا وما هذَا لَنا سخر الَّذى سبحانَ « قَالَ ثُم ثَالَثًا كَبر سفَرٍ إِلَى خارِجا

ما اللَّهإِن أَلُكسى نا ففَرِنذَا سه ى الْبِرقْوالتو نملِ وما الْعى مضرت منْ اللَّهوا هنلَيا عنفَرذَا ساطْوِ ها ونع 
هدعب ماللَّه تأَن باحى الصفَرِ فيفَةُ السلالْخى ولِ فاَأله مى اللَّهوذُ إِنأَع بِك نثَاِء معو فَرِالس ةكَآبو 

 لربنا عابِدونَ تائبونَ آيِبونَ « فيهِن وزاد. قَالَهن رجع وإِذَا. » واَألهلِ الْمالِ فى الْمنقَلَبِ وسوِء الْمنظَرِ
  .» حامدونَ

 

Əli əl-Əzdi � rəvayət edir ki, İbn Ömər � onlara belə 
öyrətmişdir: “Allah Elçisi � səfərə çıxdığı vaxt dəvəsinin 
üzərinə qalxıb oturduqda, üç dəfə “Allahu Əkbər!” dedikdən 
sonra belə deyərdi: “Bunu bizə tabe edən Allah pak və 
müqəddəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhə-
siz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq”. (əz-Zuxruf, 13-14). 
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 xoşa-
gəlməz dəyişiklikdən Sənə pənah aparıram!” Səfərdən qayıt-
dıqda isə belə deyərdi: “Biz geri dönənlər, tövbə edənlər, 
ibadət edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik!”1 
                                                 
1 Muslim, 2392, 3339. 
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96. Kəndə yaxud şəhərə daxil olarkən edilən dua 
 

٢١٢ - ماللَّه بر اتاومعِ السبا السمو أَظْلَلْن ، برو نيضعِ اَألربا السمو أَقْلَلْن ، برنيِ واطيا الشمو 
لَلْنأَض ، براحِ ويا الرمو نيا ، ذَرفَإِن أَلُكسن ريخ هذه ةيالْقَر ريخا وهلوذُ ، أَهعنو بِك نا مهرش رشو 
 فيها ما وشر ، أَهلها

 

212. Alla:hummə, Rabbəs-səmə:və:tis-səb'i va mə: əzləlnə, va 
Rabbəl-əradi:nəs-səb'i va mə: əqləlnə, va Rabbəş-şəyə:ti:ni va 
mə: ədləlnə, va Rabbər-riyə:hi va mə: zəraynə! Fəinnə: nəs ə-
lukə xayra hə:zihil-qaryəti va xayra əhlihə:, va nəu:zu bikə 
min şərrihə: va şərri əhlihə:, va şərri mə: fi:hə:! 
212. Allahım! Yeddi qat səmanın və kölgələndirdiklərinin 
Rəbbi! Yeddi qat yerin və daşıdıqlarının Rəbbi! Şeytanların 
və azdırdıqlarının Rəbbi! Küləklərin və sovurub apardıqları-
nın Rəbbi! Səndən bu kəndin xeyrini, onun əhalisinin xeyrini 
diləyirik! Onun şərindən, onun əhalisinin şərindən, orada 
olanların şərindən Sənə sığınırıq! 
 

 يرِيد قَريةً ير لَم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي أَنَّ ، حدثَه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِي صاحب صهيبا أَنَّ
 ، أَقْلَلْن وما السبعِ اَألرضني ورب ، أَظْلَلْن وما السبعِ السماوات رب اللَّهم«: يراها حني قَالَ إِالَّ دخولَها

برنيِ واطيا الشمو لَلْنأَض ، براحِ ويا الرمو نيا ، ذَرفَإِن أَلُكسن ريخ هذه ةيالْقَر ريخا وهلوذُ ، أَهعنو 
بِك نا مهرش رشا وهلأَه ، رشا وا ميهف« 

 

Peyğəmbərin � səhabəsi olan Suheyb � rəvayət edir ki, 
Peyğəmbər � bir qəsəbəyə daxil olduqda deyərdi: “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 diləyirik! Onun 
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şərindən, onun əhalisinin şərindən, orada olanların şərindən 
Sənə sığınırıq!”1 
 

97. Bazara girərkən edilən dua 
 

٢١٣ - وتمالَ ي يح وهو يتمييِي وحي ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و الَ إِلَه هدبِي ،
ع وهو ،ريالْخيرٍء قَديلَى كُلِّ ش 

 

213. Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu, yuhyi: va yumi:tu va huvə həyyun, lə: yə-
mu:tu, biyədihil-xayru va huvə alə: kulli şey in qadi:r! 
213. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! Diril-
dir və öldürür! O, diridir və ölməzdir! Xeyir Onun əlindədir 
və O, hər şeyə Qadirdir! 
 

نمِ عالنِ سب دبع نِ اللَّهب رمع نع أَبِيه نع هدولَ أَنَّ جسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص » نى قَالَ مف 
 بِيده يموت الَ حى وهو ويميت يحيِى الْحمد ولَه الْملْك لَه لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ السوقِ
ريالْخ وهلَى وٍء كُلِّ عىش يرقَد بكَت اللَّه لَه أَلْف أَلْف ةنسا ححمو هنع أَلْف أَلْف ئَةيى سنبو ا لَهتيى بف 
ةنالْج «.  

 

Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: 
“Kim bazarda: “Allahdan başqa ibadətə layiq 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!”- deyərsə, 
Allah ona milyon savab yazar, milyon günahını silər və 
                                                 
1 əl-Hakim, 1634, 2488; əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 10619; ən-Nəsəi “Sunənul-
Kubra” 8776, 10302. Hədisin isnadı həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2759. 
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Cənnətdə onun üçün bir ev bina edər”.1 
 

98. Minik vasitəsi büdrədikdə və yailişib qaldıqda edilən 
dua 

 

 بِسمِ اِهللا - ٢١٤
 

214. Bismilləh! 
214. Allahın adı ilə! 
 

نيح، أَبِي علالْم نلٍ عجقَالَ ر :تكُن يفدر بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص تثَرفَع ،هتابد فَقُلت :سعت 
 بِقُوتي،: ويقُولُ الَبيت مثلَ يكُونَ حتى تعاظَم ذَلك قُلت إِذَا فَإِنك الشيطُانُ تعس تقُلْ ال« :فَقَالَ الشيطَانُ

 .»الذُّبابِ مثلَ يكُونَ حتى تصاغَر ذَلك قُلت إِذَا فَإِنك اِهللا بِسمِ: قُلْ ولَكن
 

Əbul-Məlih � rəvayət edir ki, bir kişi dedi: “Mən Peyğəm-
bərin � miniyinin tərkində yol gedirdim. Birdən heyvanın 
ayağı sürüşdü. Mən: “Məhv olsun şeytan!”- dedim. Peyğəm-
bər � dedi: “Məhv olsun şeytan!”- demə, çünki sən bunu 
söylədikdə, o, ev boyda olana qədər şişir və deyir: “Bu iş 
mənim qüvvəmlə olur”. Lakin sən: “Allahın adı ilə! - 
(Bismilləh!)”- de, çünki sən bunu söylədikdə, o, milçək 
boyda olana qədər kiçilir”.2 
 

99. Vidalaşdıqda müsafirin sakinlər üçün etdiyi dua 
 

٢١٥ - كعدوتأَس ي اللَّهالَ الَّذ يعضت هعائدو 

                                                 
1 İbn Məcə, 2235, 2320; ət-Tirmizi, 3429, 3757; əl-Hakim, 1973. Hədis həsəndir. 
Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3139.  
2 Əbu Davud, 4982, 4984. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Kəlimut-Tayyib, 237.  
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215. Əstəvdi'u-kəlla:həlləzi: lə: tədi:u' vadə:iu'hu! 
215. Səni (Özünə həvalə edilmiş) əmanətləri itməyən Allaha 
əmanət edirəm! 
 

نةَ أَبِي عريرنِي:  قَالَ هعدولُ وساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَقَالَ ص  :كعدوتأَس ي اللَّهالَ الَّذ يعضت هعائدو. 
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi � 
mənimlə vidalaşdıqda, belə buyurdu: “Səni (Özünə həvalə 
edilmiş) əmanətləri itməyən Allaha əmanət edirəm!”1 
 

100. Vidalaşdıqda sakinlərin müsafir üçün etdiyi dua 
 

 عملكنتك، وخواتيم أَستودع اَهللا دينك، وأَما - ٢١٦
 

216. Əstəvdi'ulla:hə di:nəkə va əmə:nətəkə va xava:ti:mə 
aməlik! 
216. Sənin dinini, sədaqətini və əməllərinin aqibətini Allaha 
əmanət edirəm! 
 

نةَ، أَبِي عريرأَنَّ ه بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا كَانَ ،ص عدا، ودقَالَ أَح " :عدوتاَهللا أَس ،كيند كتانأَمو، 
يماتوخو كلمع " 

 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � biri ilə vidalaş-
dıqda, belə dedi: “Sənin dinini, sədaqətini və əməllərinin 
aqibətini Allaha əmanət edirəm!”2 
 

                                                 
1 İbn Macə, 2825; Əhməd, 9219, 9230. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 958. 
2 Əhməd, 8694; ət-Tirmizi, 3443, 3775. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 16, 
Səhih əl-Cami, 957. 
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٢١٧ -  ،كبذَن غَفَرى، وقْواُهللا الت كدوزرسيو لَك ريا الْخثُميح تكُن 
 

217. Zəvvadək-əlla:hut-təqva:, va ğafəra zənbək, va yəssəra 
ləkəl-xayra heysumə: kuntə! 
217. Allah sənin azuqəni təqva etsin, günahını bağışlasın və 
harada olsan xeyir əldə etməyi sənin üçün asanlaşdırsın! 
 

نسٍ عاَء قَالَ أَنلٌ ججإِلَى ر بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا فَقَالَ صولَ يسر ى اللَّهإِن ا أُرِيدفَرنِى سدوقَالَ. فَز 
»كدوز ى اللَّهقْونِى قَالَ. »التقَالَ. زِد » غَفَرو كبنِى قَالَ. » ذَنبِأَبِى زِد تى أَنأُمقَالَ. و » رسيو لَك 

ريا الْخثُميح تكُن «. 
 

Rəvayət edilir ki, Ənəs � demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin 
� yanına gələrək dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən səfərə çıxmaq 
istəyirəm, mənə xeyir-dua et“. Peyğəmbər � dedi: “Allah 
sənin azuqəni təqva etsin! – (Zəvvadək-əlla:hut-təqva:!)”. O 
dedi: “Yenə dua et!” Peyğəmbər � dedi: “Günahını bağış-
lasın! – (Va ğafəra zənbək!)”. O dedi: “Yenə dua et, atam-
anam sənə fəda olsun!” O dedi: “Harada olsan xeyir əldə 
etməyi sənin üçün asanlaşdırsın! – (Va yəssəra ləkəl-xayra 
heysumə: kuntə!)”.1 
 

101. Səfərdə yol gedərkən təkbir və təsbih 
 

218. Yüksəyə qalxanda “Alla:hu Əkbər!” demək, aşağı 
enəndə isə “Subhə:n-Allah!” demək. 
 

نابِرِ عنِ جب دبع ا قَالَ اللَّها إِذَا كُنندعا صنرإِذَا ، كَبا ولْنزا ننحبس 
 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3444, 3776. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 3579. 
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Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: “Biz 
(hündür bir yerə) qalxdıqda: “Allah ən Böyükdür! – (Alla:hu 
Əkbər!)” deyər, (hər hansı bir vadiyə) endikdə isə “Allah pak 
və müqəddəsdir! – (Subhə:n-Allah!)”– deyərdik”.1 
 

102. Müsafirin səhərə yaxın belə dua etməsi 
 

٢١۹ - ما. سنلَيع هالَئنِ بسحاِهللا، و دمبِح عامس عا عنلَيلْ عأَفْضا، ونباحا صنبارِرالن نذًا بِاِهللا مائ 
 

219. Səmməa sə:miun bihəmdillə:hi, va husni bələ:ihi aleynə:, 
Rabbənə: sa:hibnə: va əfdil aleynə: a:izən billə:hi minən-nə:r! 
219. Üzərimizə olan gözəl sınağından dolayı Allaha etdiyi-
miz həmdi eşidən eşitdi. Oddan Allaha sığınaraq (deyirəm:) 
Ey Rəbbimiz! Bizə yoldaş ol və bizə mərhəmət et! 
 

نةَ أَبِى عريرأَنَّ ه بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى كَانَ إِذَا كَانَ صفَرٍ فس رحأَسقُولُ وي »عمس عامس دمبِح اللَّه 
 »النارِ من بِاللَّه عائذًا علَينا وأَفْضلْ صاحبنا ربنا علَينا بالَئه وحسنِ

 

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � səfərdə olduğu 
zaman səhərə yaxın belə dua edərdi: “Üzərimizə olan gözəl 
sınağından dolayı Allaha etdiyimiz həmdi eşidən eşitdi. 
Oddan Allaha sığınaraq (deyirəm:) Ey Rəbbimiz! Bizə yoldaş 
ol və bizə mərhəmət et!”2 
 

103. Səfərdə və ya başqa vaxtlarda mənzil başına çatdıqda 
edilən dua   

 

 خلَق أَعوذُ بِكَلمات اِهللا التامات من شر ما - ٢٢۰
                                                 
1 əl-Buxari, 2771-2772, 2993-2994. 
2 Muslim, 4895, 7075. 
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220. Əu:zu bikəlimə:tillə:hit-tə:mmə:ti min şərri mə: xaləq! 
220. Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlamlarına sığı-
nıram! 
 

نلَةَ عوخ تيمٍ بِنكةَ حيلَمقُولُ الست تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي » نلَ مززِالً ننم ثُم 
 .» ذَلك منزِله من يرتحلَ حتى ىٌءش يضره لَم. خلَق ما شر من التامات اللَّه بِكَلمات أَعوذُ قَالَ

 

Rəvayət edilir ki, Xaulə bint Həkim əs-Suləmi �  demişdir: 
“Mən Allah Elçisinin � belə dediyini eşitdim: “Kim bir yerdə 
məskunlaşdıqdan sonra: “Yaratdıqlarının şərindən Allahın 
tam kəlamlarına sığınıram!”- desə, o yerdən gedənə kimi ona 
bir zərər toxunmaz”.1 
 

104. Səfərdən qayıdarkən edilən zikr 
 

Hər təpənin üstündə üç dəfə təkbir edib (“Alla:hu Əkbər!” 
deyib) sonra deyir:  
 

 آيِبونَ ، قَدير شىٍء كُلِّ علَى وهو ، الْحمد ولَه ، الْملْك لَه ، لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ - ٢٢١
 وحده اَألحزاب وهزم عبده ونصر وعده اللَّه صدق ، حامدونَ لربنا ساجِدونَ عابِدونَ تائبونَ

 

221. Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r! Ə:yibu:nə, 
tə:ibu:nə, a:bidu:nə, sə:cidu:nə li-Rabbinə: hə:midu:n! Sadəq-
Alla:hu va'dəhu, va nəsara abdəhu va həzəməl-əhzə:bə 
vahdəhu! 
221. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər 

                                                 
1 Muslim, 4881, 7053. 
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şeyə Qadirdir! Biz geri dönənlər, tövbə edənlər, ibadət 
edənlər, səcdə edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik! Allah 
vədinə sadiq oldu, quluna kömək etdi və (düşmənlərdən 
olan) dəstələri tək Özü məğlub etdi! 
 

نع دبع نِ اللَّهب رمولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَفَلَ إِذَا كَانَ ص نوٍ مغَز أَو جح أَو ةرمع ركَبلَى يع 
 ولَه ، الْملْك لَه ، لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ « يقُولُ ثُم ، تكْبِريات ثَالَثَ اَألرضِ من شرف كُلِّ

دمالْح ، وهلَى وٍء كُلِّ عىش يرونَ ، قَدونَ آيِببائونَ تابِدونَ عاجِدا سنبرونَ لدامح ، قدص اللَّه هدعو 
رصنو هدبع مزهو ابزاَألح هدحو « . 

 

Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � döyüş-
dən, həcdən və ya ümrədən qayıdarkən yol üstü hər dəfə 
yüksəkliyə qalxdıqda üç dəfə təkbir gətirər, sonra da deyər-
di: “Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər 
şeyə Qadirdir! Biz geri dönənlər, tövbə edənlər, ibadət 
edənlər, səcdə edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik! Allah 
vədinə sadiq oldu, quluna kömək etdi və (düşmənlərdən 
olan) dəstələri tək Özü məğlub etdi!”1 
 

105. Sevindirici yaxud xoşagəlməyən hadisə ilə rastlaşan 
adam nə deməlidir  

 

Sevindirici bir hal olduqda, bu zikr deyilir: 
 

٢٢٢ - ي بِنِعِهللا الَّذ دمالْحاتحالالص متت هتم 
 

222. Əlhəmdulillə:hilləzi: bini'mətihi tətimmus-sa:lihə:t! 
                                                 
1 əl-Buxari, 1670, 1797, 3807, 4116; Muslim, 2394, 3443. 
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222. Neməti sayəsində yaxşı işlər tamamlanan Allaha həmd 
olsun! 
 

Xoşa gəlməyən bir hadisə olduqda isə belə deyilir: 
 

 حمد ِهللا علَى كُلِّ حالٍالْ
 

Əlhəmdulillə:hi alə: kulli hə:l! 
Hər bir halda Allaha həmd olsun! 
 

نةَ عشائع  ,ولُ كَانَ:  قَالَتساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَى إِذَا صا رم بحقَالَ ي  :دمالْح لَّهي لالَّذ هتمبِنِع 
متت اتحالإِذَا ، الصأَى وا رم هكْرقَالَ ي  :دمالْح لَّهلَى لالٍ كُلِّ عح. 

 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � xoşuna 
gələn bir hadisə baş verdikdə deyərdi: “Neməti sayəsində 
yaxşı işlər tamamlanan Allaha həmd olsun!” Xoşuna gəlmə-
diyi bir hadisə baş verdikdə isə deyərdi: “Hər bir halda 
Allaha həmd olsun!”1 
 

106. Söydüyün adam üçün edəcəyin dua 
 

٢٢٣ -  مةًاللَّهبقُر لَه كلْ ذَلعفَاج هتببنٍ سمؤا ممفَأَي ةاميالْق موي كإِلَي 
 

223. Alla:hummə fəəyyumə: mu'minin səbəbtuhu fəc al 
zə:likə ləhu qurbətən ileykə yavməl-qiyə:məti! 
223. Allahım, hansı mömini söymüşəmsə, Qiyamət günü 
bunu onun üçün Sənə yaxınlaşdıran bir vasitə et! 
 

نةَ أَبِى عريره هأَن عمس بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي »ما اللَّهمنٍ فَأَيمؤم هتببلْ سعفَاج كذَل ةً لَهبقُر 
                                                 
1 İbn Məcə, 3803; əl-Hakim, 1840. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 265. 
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كإِلَي موي ةاميالْق« 
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � Peyğəmbərin � belə 
dediyini eşitmişdir: “Allahım, hansı bir mömini təhqir etmi-
şəmsə, Qiyamət günü bunu onun Sənə yaxınlaşması üçün bir 
vasitə et!”1 
 

107. Müsəlman müsəlmanı tərifləyəndə nə deməlidir 
 

  ي علَى اِهللا أَحداًأَحِسب فُالَناً واُهللا حِسيبه والَ أُزكِّ - ٢٢٤
 

224. Əhsibu fulə:nən valla:hu həsi:buhu va lə: uzəkki: 
aləlla:hi əhədən. 
224. Mən filankəsi yaxşı adam hesab edirəm. Onu hesaba 
çəkən isə Allah olacaq. Mən heç kəsi Allah yanında təmizə 
çıxartmıram. 
 

نع دبنِ عمحنِ الرةَ أَبِى بكْرب نع ى قَالَ أَبِيهلٌ أَثْنجلَى رلٍ عجر دنع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَقَالَ ص 
»لَكيو تقَطَع قنع بِكاحص ، تقَطَع قنع بِكاحا.  »صاررم قَالَ ثُم - »نكَانَ م كُمنا محادم اهال أَخ 

 يعلَم كَانَ إِنْ وكَذَا كَذَا أَحِسبه ، أَحدا اللَّه علَى أُزكِّى والَ ، حِسيبه واللَّه ، فُالَنا أَحِسب فَلْيقُلْ محالَةَ
كذَل هنم« . 

 

Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkrə � demişdir: “Bir dəfə bir nəfər 
Peyğəmbərin � yanında başqa birisini tərifləməyə başladı. 
Bu vaxt Peyğəmbər � dedi: “Vay sənin halına! Sən qardaşı-
nın boynunu qırdın! Sən qardaşının boynunu qırdın!” O 
bunu dəfələrlə təkrar etdikdən sonra buyurdu: “Sizdən biri-
niz öz qardaşını tərifləməyi lazım bilsə, qoy desin: “Mən 

                                                 
1 əl-Buxari, 5884, 6361. 
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filankəsi yaxşı adam hesab edirəm. Onu hesaba çəkən isə 
Allah olacaq. Mən heç kəsi Allah yanında təmizə çıxartmı-
ram. Mən onu filan cür adam hesab edirəm”. Əlbəttə, əgər 
onun bu cür insan olduğunu bilirsə (belə desin)”.1 
 

108. Təriflənən müsəlman nə deməlidir 
 

 )يظُنونَواجعلْنِي خيراً مما (اللَّهم الَ تؤاخذْنِي بِما يقُولُونَ، واغْفر لي ما الَ يعلَمونَ  - ٢٢٥
 

225. Alla:hummə, lə: tuə:xizni: bimə: yəqu:lu:n, vağfir li: mə: 
lə: yə'ləmu:n, vac alni: xayran mimmə: yəzunnu:n! 
225. Allahım! Onların söylədiklərinə görə məni qınama, 
bilmədikləri şeyləri (onlardan gizli qalan günahlarımı) mənə 
bağışla və məni zənn etdiklərindən daha xeyirli et! 
 

 بِيابِ النحأَص نلُ مجطَاةَ قَالَ: كَانَ الرنِ أَرب يدع نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ  ص مقَالَ: اللَّه كِّيإِذَا ز
 )واجعلْنِي خيراً مما يظُنونَ( تؤاخذْنِي بِما يقُولُونَ، واغْفر لي ما ال يعلَمونَ،

 

Rəvayət edilir ki, Adiy ibn Ərtat � demişdir: “Peyğəmbərin 
� səhabələrindən biri həddən ziyadə tərif olunduğu zaman 
belə deyərdi: “Allahım! Onların söylədiklərinə görə məni 
qınama, bilmədikləri şeyləri (onlardan gizli qalan günah-
larımı) mənə bağışla və məni zənn etdiklərindən daha xeyirli 
et!”2 
 

                                                 
1 əl-Buxari, 2662, 3468; Muslim, 5319, 7693. 
2  əl-Buxari, “Ədəbul-Mufrad” 761. Mötərizədəki sözlər əl-Beyhəqinin rəvayət 
etdiyi hədisdə olan əlavədir, “Şuabul-İman” 4534, 4876. Hədis səhihdir. Bax: 
Cəmiu Səhih əl-Əzkər, 406. 
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109. Təəccüblənərkən və ya sevinərkən edilən dua 
 

 اِهللاسبحانَ  - ٢٢٦
 

226. Subhə:n-Allah! 
226. Allah pak və müqəddəsdir!1 
 

٢٢٧ - راُهللا أَكْب 
 

227. Alla:hu Əkbər! 
227. Allah ən Böyükdür!2 
 

110. Bir şeyi gözə gətirəcəyindən qorxan adamın etdiyi dua  
 

  فيك بارك اُهللا - ٢٢۸

 

228. Bə:rak-Alla:hu fi:kə! 
228. Allah sənə bərəkət versin! 
 

نع دبنِ اِهللا عرٍ بامولُ فَقَالَ...:  قَالَ عسلَّى اُهللا  اِهللا رصلَّمسو هلَيأَى إِذَا:  عر كُمدأَح نم يهأَخ ، أَو نم 
فِْسهن ، أَو نم هالا مم هجِبعي ، كْهربفَإِنَّ فَلْي نيالْع قح. 

 

Abdullah ibn Amirdən � rəvayət edilən hədisdə Peyğəmbər 
� belə buyurur: “Biriniz qardaşında yaxud özündə yaxud da 
malında xoşuna gələn bir şey görsə, onun üçün bərəkət 
diləsin! Çünki, gözdəymə həqiqətdir!”3 
 

                                                 
1 əl-Buxari, 115; Muslim, 259, 459. 
2 Muslim, 162, 319; əl-Buxari, 3099, 3170, 3348. 
3 Əhməd, 15700, 15738, 15790; İbn Məcə, 3509. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 2572. 
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111. Qorxduqda nə deyilir 
 

 الَ إِلَه إَالَّ اُهللا - ٢٢۹
 

229. Lə: ilə:hə illəllah!                   
229. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur! 
 

نع دبنِ اِهللا، عع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هاَهللا إِنَّ: قَالَ أَن مقَس كُمنيب لَاقَكُما أَخكَم مقَس كُمنيب 
،اقَكُمزإِنَّ أَري اَهللا وطعالَ يالْم نم ،بحي نملَا و ،بحلَا يي وطعانَ، يإِلَّا الْإِمي نم بحفَإِذَا ي با أَحدبع 

طَاهانَ أَعالْإِمي نفَم نالِ ضأَنْ بِالْم قَهفني ابهلَ وأَنْ اللَّي ،هكَابِدي افخو ودأَنْ الْع هداهجي ركْثفَلْي نم 
 الْباقيات وهن ومعقِّبات مجنبات، مقَدمات فَإِنهن أَكْبر واُهللا اُهللا، إِلَّا إِلَه ولَا للَّه والْحمد اِهللا، سبحانَ

اتحالالص 

 

Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, Allah ruzini sizin aranızda bölüşdürdüyü kimi, 
əxlaqı da sizin aranızda bölüşdürmüşdür. Allah mal-dövləti 
sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. İmanı isə yalnız sev-
diyinə verir. Əgər Allah bir bəndəni sevərsə, ona iman verər. 
Kim malını xərcləməyə xəsislik edərsə, gecə (namazına qalx-
mağa) tənbəllik edərsə, düşmənlə cihad etməkdən qorxarsa, 
qoy “Subhə:n-Allah, əlhəmdulilləh, lə: ilə:hə illəllah, Alla:hu 
əkbər”– desin. Bunlar öndən, yanlardan və arxadan qo-
ruyanlardır. Əbədi qalacaq saleh əməllər də elə bunlardır”.1 
 

112. Üsyankar şeytanların hiyləsini dəf etmək üçün edilən 
zikr 

 

٢٣۰ - ماِء ومالس نزِلُ منا يم رش نمأَ وربأَ وذَرو لَقا خم رش نم ةامالت اللَّه اتموذُ بِكَلا أَعم رش ن
                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 599. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2714. 
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 والنهارِ ومن شر كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يطْرق بِخيرٍ يا رحمنيعرج فيها ومن شر فتنِ اللَّيلِ 
 

230. Əu:zu bikəlimə:tillə:hit-tə:mməti min şərri mə: xaləqa va 
zəraə və bəraə va min şərri mə: yənzilu minəs-səmə:i va min 
şərri mə: yə'rucu fi:hə: va min şərri fitənil-leyli vən-nəhə:ri va 
min şərri kulli ta:riqin illə: ta:riqan yətruqu bi-xayrin, yə: 
Rahmə:n! 
230. Yaratdıqlarının, düzəltdiklərinin və icad etdiklərinin 
şərindən, səmadan nazil olanların və orada yüksələnlərin 
şərindən, gecənin və gündüzün fitnələrinin şərindən, – gecə 
xoş xəbərlə gələn müstəsna olmaqla – gecə gələnlərin hər 
birinin şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram, ey 
Rahmən!” 
 

صلَّى اُهللا  اللَّه رسولَ أَدركْت: كَبِريا وكَانَ التميمي خنبشٍ بنِ الرحمنِ لعبد قُلْت قَالَ التياحِ أَبو حدثَنا
لَّمسو هلَيقَالَ ع: معقَالَ ن قُلْت فكَي عنولُ صسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَةَ صلَي هتكَاد نياطيإِنَّ فَقَالَ الش 
نياطيالش تردحت لْكلَةَ تلَى اللَّيولِ عسال رلَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نم ةيدابِ الْأَوعالشو يهِمفطَانٌ ويش 

هدلَةُ بِيعارٍ شن رِيدأَنْ ي رِقحا يبِه هجولِ وسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عطَ صبفَه هرِيلُ إِلَيجِب هلَيع المفَقَالَ الس 
 من ينزِلُ ما شر ومن وبرأَ وذَرأَ خلَق ما شر من التامة اللَّه بِكَلمات أَعوذُ قُلْ قَالَ أَقُولُ ما قَالَ قُلْ محمد يا

 يا بِخيرٍ يطْرق طَارِقًا إِلَّا طَارِقٍ كُلِّ شر ومن والنهارِ اللَّيلِ فتنِ شر ومن فيها يعرج ما شر ومن السماِء
نمحقَالَ ر ئَتفَطَف مهارن مهمزهو اللَّه كاربالَى تعتو  

 

Rəvayət edilir ki, Əbu ət-Təyyah � demişdir: “Mən Abdur-
Rahmən ibn Xanbəş ət-Təmimi � yaşlı olanda ondan soruş-
dum: “Sən Allah Elçisini � görmüsən?” O: “Bəli”– dedi. Mən 
soruşdum: “Allah Elçisi � şeytanların ona hiylə qurduğu 
gecə nə etdi?” O dedi: “Həqiqətən, o gecə şeytanlar vadilər-
dən və dərələrdən axışaraq Allah Elçisinə � hücum etdilər. 
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Onların arasında olan bir şeytan əlində məşəl tutaraq Allah 
Elçisinin � üzünü yandırmaq istəyirdi. Belə olan təqdirdə 
Cəbrayıl � onun yanına enərək buyurdu: “Ey Muhəmməd, 
de!” O da: “Nə deyim?”– deyə soruşdu. Cəbrayıl buyurdu: 
“De: “Yuxarıdakı dua...”. (Bundan sonra) onların alovları 
söndü və Uca Allah onları darmadağın etdi”.1 
 

113. Qurban kəsərkən nə deyilir? 
 

٢٣١ - راُهللا أَكْبمِ اِهللا وبِس) نم ماللَّهلَكو ي )كنلْ مقَبت ماللَّه 
 

231. Bismillə:h, Alla:hu əkbər! (Alla:hummə minkə va ləkə!) 
Alla:hummə təqabbəl minni:! 
231. Allahın adı ilə, Allah ən Böyükdür! (Allahım! Sən vermi-
sən, Sənin üçün də kəsirəm!)2 Allahım, məndən qəbul et! 
 

نةَ عشائولَ أَنَّ عسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رشٍ أَمنَ بِكَبطَأُ أَقْرى يف ادوس كربيى وف ادوس ظُرنيى وف 
ادوس ىفَأُت بِه ىحضيل ا فَقَالَ بِها « لَهةُ يشائى علُمةَ هيدالْم «. ا « قَالَ ثُميهذحرٍ اشجبِح « .لَتفَفَع ثُم 

 أُمة ومن محمد وآلِ محمد من تقَبلْ اللَّهم اللَّه بِاسمِ « قَالَ ثُم ذَبحه ثُم فَأَضجعه الْكَبش وأَخذَ أَخذَها
دمحم « .ى ثُمحض بِه. 

 

Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � qara yerə ayağını 
basan, qara yerdə yatan və qaraya baxan buynuzlu qoç gəti-
rilməsini əmr etdi. Onu qurban kəsilməsi üçün gətirdilər. 
Peyğəmbər � belə buyurdu: “Ey Aişə, bıçağı gətir!” Sonra isə 
belə dedi: “Onu daşla itilə!” Mən də onun dediyini etdim. 
Bıçağı götürdü və qoyunu tutub yerə sərdi və belə buyurdu: 
                                                 
1 Əhməd, 15460, 15498. Hədis həsəndir. Bax: Sahih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1602. 
2 Əbu Yə'lə, 4/22. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 1118, 1152. 
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“Allahın adı ilə! Allahım Muhəmməddən, Muhəmmədin 
ailəsindən və Muhəmmədin ümməti adından qəbul et!” 
Sonra onu qurban kəsdi”.1 
 

114. Arafa günü2 edilən dua 
 

٢٣٢ - و دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و ٍء الَ إِلَهيلَى كُلِّ شع وهيرقَد 
 

232. Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku 
va ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r! 
232. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər 
şeyə Qadirdir! 
 

نرِو عمنِ عبٍ بيعش نع أَبِيه نع هدأَنَّ ج بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص »رياِء خعاُء الدعمِ دوفَةَ يرع 
ريخا وم ا قُلْتونَ أَنبِيالنو نى ملالَ قَب إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وكُلِّ ع 
 .»قَدير شىٍء

 

Amr ibn Şueyb atasından � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
belə demişdir: “Ən xeyirli dua Arafa günü edilən duadır. 
Mən və məndən öncəki peyğəmbərlərin söylədikləri ən 
xeyirli kəlmə budur: “Allahdan başqa ibadətə layiq məbud 
yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və 
həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir!”3 
 

                                                 
1 Muslim, 1967, 3637, 5203. 
2 Zil-Hiccə ayının doqquzu, Qurban bayramından əvvəlki gün. 
3 ət-Tirmizi, 3585, 3934. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 2598. 
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115. Döyüş meydanından qaçan da bağışlana bilər  
 

 الْقَيوم وأَتوب إِلَيه الْحي الَ إِلَه إِالَّ هوأَستغفر اللَّه الْعظيم الَّذي  - ٢٣٣
 

233. Əstəğfirulla:həl-azi:məlləzi: lə: ilə:hə illə: Huvəl-Həyyul-
Qayyu:m va ətu:bu ileyhi! 
233. Özündən başqa ibadətə layiq məbud olmayan, Əzəmət-
li, Yaşayan, Qəyyum Allahdan bağışlanma diləyirəm və Ona 
tövbə edirəm! 
 

تعمبِالَلَ س نارِ بسنِ يب ديلَى زوم بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عثَنِى صدأَبِى ح نى عدج عمس بِىلَّى اُهللا  النص
لَّمسو هلَيقُولُ عي » نقَالَ م رفغتأَس اللَّه يمظى الْعالَ الَّذ إِالَّ إِلَه وه ىالْح ومالْقَي وبأَتو هإِلَي .رغُف إِنْ لَهو 

 .» الزحف من فَر كَانَ
 

Peyğəmbərin � azad etdiyi kölə Bilal ibn Yəsar ibn Zeyd � 
demişdir: “Bu hədisi atam babamdan mənə rəvayət etmişdir: 
“Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Kim: 
“Özündən başqa ibadətə layiq məbud olmayan, Əzəmətli, 
Yaşayan, Qəyyum Allahdan bağışlanma diləyirəm və Ona 
tövbə edirəm!”- deyərsə, döyüş meydanından qaçmış olsa 
belə günahları bağışlanar”.1 
 

116. Kəffarələr haqda 
 

 هن ما قَالَ الْكَفَّارات فى قُلْت اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم قَالَ رب لَبيك قُلْت. محمد يا فَقَالَ« - ...٢٣٤
قُلْت ىشامِ مإِلَى اَألقْد اتاعمالْج لُوسالْجى وف اجِدسالْم دعب اتلَواغُ الصبإِسوِء وضى الْوف 

اتوهكْرقَالَ. الْم يمف قُلْت امامِ إِطْعالطَّع نيلالَةُ الْكَالَمِ والصلِ وبِاللَّي اسالنو امفَقَالَ( .نِي اللَّه نلَ مفَع كذَل 
                                                 
1 ət-Tirmizi, 3577, 3926; Əbu Davud, 1517, 1519. Hədis səhihdir. Bax: Səhih Sunən 
ət-Tirmizi,  2831.  
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شعرٍ ييبِخ تميرٍ ويكُونُ بِخيو نم هيئَتطمِ خوكَي هتلَدو (هقَالَ .أُم لْس .قُلْت مى اللَّهإِن أَلُكلَ أَسعف 
اتريالْخ كرتو اتكَرنالْم بحنيِ واكسأَنْ الْمو رفغى تنِى لمحرتإِذَا وو تدةَ أَرنتمٍ ففَّنِى قَووفَت رغَي ونفْتم 
أَلُكأَس كبح بحو نم كبحي بحلٍ ومع بقَرإِلَى ي كبولُ قَالَ. »حسر ا« � اللَّههإِن قا حوهسرفَاد 

ا ثُموهلَّمعت« 
 

234. Uzun bir hədisdə Peyğəmbər � belə buyurmuşdur: 
“Uca Allah buyurdu: “Ey Muhəmməd!” Mən dedim: “Əmri-
nə müntəzirəm, ey Rəbbim!” Allah buyurdu: “Mələklər nə 
haqda mübahisə edirlər?” Mən dedim: “Kəffarələr haqda”. O 
buyurdu: “Nədir onlar?” Mən dedim: “Camaat namazlarına 
piyada getmək, namazlardan sonra məscidlərdə oturub növ-
bəti namazı gözləmək, soyuqda dəstəmazı tam almaq”. Allah 
buyurdu: “Sonra nə haqda?” Mən dedim: “Yemək yedirt-
mək, mülayim söz söyləmək, insanlar yatdığı vaxt namaz 
qılmaq”. (Allah buyurdu: “Kim belə edərsə, xeyir içində 
yaşayar, xeyir içində ölər və anadan doğulduğu kimi 
günahsız olar”).1 Allah buyurdu: “İstə!” Dedim: 
 

مى اللَّهإِن أَلُكلَ أَسعف اتريالْخ كرتو اتكَرنالْم بحنيِ واكسأَنْ الْمو رفغى تنِى لمحرتإِذَا وو تدةَ أَرنتف 
 حبك إِلَى يقَرب عملٍ وحب يحبك من وحب حبك أَسأَلُك مفْتون غَير فَتوفَّنِى قَومٍ

 

“Alla:hummə inni: əs əlukə fi'ləl-xayra:ti va tərkəl-munkə-
ra:ti va hubbəl-məsə:ki:ni va ən təğfirali: və tərhəməni: va 
izə: əradtə fitnətə qavmin fətəvaffəni: ğayra məftu:nin! Əs 
əlukə hubbəkə va hubbə mən yuhibbukə va hubbə aməlin 
yuqarribu ilə: hubbikə! - (Allahım! Səndən xeyir işlər gör-
məyi, pis işlərdən uzaq olmağı, kasıbları sevməyi, məni 

                                                 
1 İbn Xuzeymə “Tövhid” 318. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 59. 
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bağışlamağını, mənə rəhm etməyini və hər hansı bir qövmü 
fitnəyə salmaq istədikdə, fitnəyə düşməmiş canımı almağını 
diləyirəm! Səndən Sənin və Səni sevənin məhəbbətini 
qazanmağımı və məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli 
sevməyi istəyirəm!)”. Allah Elçisi � buyurdu: “Bu yuxu 
haqdır, bunları yaxşıca öyrənin”.1 
 

İslamı yeni qəbul edənin bu kəlmələrlə dua etməsi daha 
yaxşıdır: 
 

٢٣٥ - دنِي، واهمحاري، ول راغْف مقْنِياللَّهزارنِي وافعنِي، و 
 

235. Alla:hummə-ğfirli:, varhəmni:, vahdini:, va a:fini:, 
varzuqni:! 
235. Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, məni doğru yola 
yönəlt, mənə salamatlıq və ruzi ver! 
 

 ثُم الصالَةَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم النبِى علَّمه أَسلَم إِذَا الرجلُ كَانَ قَالَ أَبِيه عن اَألشجعى مالك أَبو حدثَنا
هرأَنْ أَم وعدالَِء يؤبِه اتمالْكَل » ماللَّه رى اغْفنِى لمحارنِى وداهنِى وافعقْنِى وزارو «. 

 

Əbu Malik əl-Əşcai atasının � belə dediyini rəvayət etmişdir: 
“Bir kimsə İslamı qəbul etdikdə, Peyğəmbər � həmin adama 
namaz qılmağı öyrədər, sonra əmr edərdi ki, Allaha bu 
kəlmələrlə dua etsin: “Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, 
məni doğru yola yönəlt, mənə salamatlıq və ruzi ver!” 
Peyğəmbər � baş barmağından başqa qalan barmaqlarını 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3235, 3543. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 748. 
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yığdı və dedi: “Bu sözlər sənin həm dünyanı, həm də axirə-
tini cəm edər”.1 
 

117. Peyğəmbər � necə zikr edərdi 
 

٢٣٦ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمقَالَ ع  :تأَيولَ رسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دقعي بِيحسالت ينِهمبِي. 
 

236. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Mən 
Peyğəmbəri � sağ əli ilə zikr edərkən gördüm”.2 
 

٢٣٧ - نا عهتدةَ جريسي تكَانو نم اتاجِرهالْم ا قَالَ قَالَتولُ لَنسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص »كُنلَيع 
 »الرحمةَ فَتنسين فُلْنتغ والَ مستنطَقَات مسئُوالَت فَإِنهن بِاَألناملِ واعقدنَ والتقْديسِ والتهليلِ بِالتسبِيحِ

 

237. Rəvayət edilir ki, Mühacir qadınlardan olan Yuseyra � 
belə demişdir: “Allah Elçisi � bizə belə tövsiyə etdi: “Təhlil 
(lə: ilə:hə illəllah), təqdis3, təsbih (Subhə:n-Allah) etdiyiniz 
zaman barmaq buğumları ilə edin. Həqiqətən, (Qiyamət 
günü) onlar soruşulacaq və dilə gələcəklər. Mərhəməti unu-
dub qafillərdən olmayın”.4 
 

118. Ümrə ziyarəti əsnasında ihramda olan şəxs necə 
təlbiyə5 etməlidir 

 

 شرِيك لَكلَبيك اللَّهم لَبيك، لَبيك الَ شرِيك لَك لَبيك، إِنَّ الْحمد، والنعمةَ، لَك و الْملْك، الَ  - ٢٣۸

                                                 
1 Muslim, 4864-4865, 7025-7026. 
2 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 2850, 3148. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əd-Daifə, 
83-cü hədisin haşiyəsi, 1/186. 
3 Allahı müqəddəs tutub şəninə təriflər demək. 
4  ət-Tirmizi, 2932, 3583. Hədis həsəndir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2316. 
5 Allahın əmrinə tabe olduğunu bildirmək. 
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238. Ləbbeykə Alla:hummə ləbbeyk, ləbbeykə lə: şəri:kə ləkə 
ləbbeyk, innəl-həmdə van-ni'mətə, ləkə val-mulkə, lə: şəri:kə 
ləkə! 
238. Hüzurundayam, Allahım hüzurundayam! Hüzurun-
dayam, Sənin şərikin yoxdur, hüzurundayam! Həmd Sənə-
dir! Nemət və mülk Sənə məxsusdur! Sənin şərikin yoxdur! 
 

نع دبع نِ اللَّهب رمةَ أَنَّ علْبِيولِ تسر لَّى اُهللا  اللَّهصلَّمسو هلَيع كيلَب ماللَّه كيلَب ، كيالَ لَب رِيكش لَك 
كيإِنَّ ، لَب دمةَ الْحمعالنو لَك لْكالْمالَ ، و رِيكش لَك . 

 

Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
təlbiyə gətirərdi: “Hüzurundayam, Allahım hüzurundayam! 
Hüzurundayam, Sənin şərikin yoxdur, hüzurundayam! 
Həmd Sənədir! Nemət və mülk Sənə məxsusdur! Sənin şəri-
kin yoxdur!”1 
 

119. Qara daş yerləşən küncə gəlib çatdıqda təkbir 
gətirmək 

 

 علَى أَتى كُلَّما ، بعريٍ علَى وهو ، بِالْبيت طَاف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ عباسٍ ابنِ عنِ - ٢٣۹
 . وكَبر يده فى بِشىٍء إِلَيه أَشار الركْنِ

 

239. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Kəbəni 
dəvənin üstündə təvaf etdi. O, hər dəfə (qara daş yerləşən) 
küncə gəlib çatanda (özündəki çomaqla) ona tərəf işarə etdi 
və təkbir gətirdi”.2 
 

                                                 
1 əl-Buxari, 1448, 1549; Muslim, 2029, 2868. 
2 əl-Buxari, 1525, 1632. 
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120. Kəbəni təvaf edərkən Yəmən küncü ilə qara daş 
arasında edilən dua 

 

 النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا - ٢٤۰
 

240. Rabbənə: ə:tinə: fid-dunyə: həsənətən va fil-ə:xirati 
həsənətən va qinə: azə:bən-nə:r! 
240. Ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də gözəl 
nemətlər ver və bizi Cəhənnəm əzabından qoru! 
 

نع دبنِ اِهللا عبِ بائقَالَ ، الس  :تعمولَ سساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صا:  يم نينِ بيكْنا الرنبا رنآت 
 .النارِ عذَاب وقنا ، حسنةً اآلخرة وفي حسنةً الدنيا في

 

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn əs-Səib � demişdir: “Mən 
Allah Elçisinin � Kəbənin iki küncü arasında belə dua 
etdiyini eşitdim: “Ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də 
gözəl nemətlər ver və bizi Cəhənnəm əzabından qoru!”1 
 

121. Safə və Mərva dağları üzərində dayandıqda edilən dua 
 

241. Cabir ibn Abdullahdan � rəvayət edilən uzun bir 
hədisdə deyilir: “...Peyğəmbər � Safəyə yaxınlaşanda: 
 

 أُ بِما بدأَ اللَّه بِهأَبد-  }اللَّه شعائرِ من والْمروةَ الصفَا إِنَّ{
 

“Həqiqətən, Safə və Mərva Allahın nişanələrindəndir!” (əl-
Bəqərə, 158). Allah nə ilə başlamışsa, mən də onunla 

                                                 
1 Əbu Davud, 1892; Əhməd, 15399, 15435, 15474. Hədis həsəndir. Bax: Səhih 
Sunən Əbu Davud, 1653. 
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başlayıram – (İnnəs-safə: val-mərvatə min şəa:irilləh”. Əbdəu 
bimə: bədəə Alla:hu bihi)”- dedi. Sonra Safədən başlayıb 
(təpənin) üstünə qalxdı, Kəbəni görəndə isə üzünü qibləyə 
tərəf tutub “Lə ilə:hə illəllah” və “Alla:hu Əkbər” söylədi və 
dedi: 
 

ُهللا وحده، ه إِالَّ االَ إِلَه إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير، الَ إِلَ
 ،هدبع رصنو ،هدعو زجأَنهدحو ابزاَألح مزهو 

 

Lə: ilə:hə illəlla:hu vahdəhu lə: şəri:kə ləhu, ləhul-mulku va 
ləhul-həmdu va huvə alə: kulli şey in qadi:r. Lə: ilə:hə 
illəlla:hu vahdəhu, əncəzə va'dəhu, va nəsara abdəhu va 
həzəməl-əhzə:bə vahdəhu! 
(Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, O, təkdir, 
Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və həmd Onadır! O, hər 
şeyə Qadirdir! Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, 
O, təkdir! Allah vədini yerinə yetirdi, quluna kömək etdi və 
(düşmənlərdən olan) dəstələri tək Özü məğlub etdi!) 
Peyğəmbər � bu duanı üç dəfə təkrarladı və hər birinin 
arasında da Allaha dua etdi”. Həmçinin hədisdə deyilir: 
“Peyğəmbər � Mərvada da eyni ilə Safədə etdiklərini etdi”.1 
 

122. Qədr gecəsində hansı duanı etmək daha yaxşıdır? 
 

٢٤٢ - ماللَّه كإِن فُوع بحت فْوالْع في فَاعنع 
 

242. Alla:hummə innəkə afuvvun tuhibbul-afva fə'fu-anni:! 
242. Allahım, Sən Bağışlayansan və bağışlamağı sevirsən, 

                                                 
1 Muslim, 2137, 3009. 
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məni bağışla! 
 

نةَ عشائا ، عهأَن ا:  قَالَتولَ يساِهللا ر ، تأَيإِنْ أَر افَقْتلَةَ ورِ لَيا الْقَدو معقَالَ ؟ أَد  :نيقُولت  :ماللَّه كإِن 
فُوع بحت فْوالْع في فَاعنع. 

 

Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Mən dedim: “Ey 
Allahın Elçisi, əgər Qədr gecəsinə müvəffəq olsam, hansı 
duanı edim?” Allah Elçisi � buyurdu: “De: “Allahım, Sən 
Bağışlayansan və bağışlamağı sevirsən, məni bağışla!”1 
 

123. Bu zikrləri dedikdə Cənnətdə ağac əkilir 
 

٢٤٣ - نابِرٍ عأَنَّ ج بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص: »نانَ: قَالَ محباِهللا س يمظالْع غُرِس ة لَهرجي شف 
ةنالْج«. 

 

243. Cabir � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Kim:  
 

الْعظيم اِهللا سبحانَ  
 

“Subhə:n-Alla:hil-azi:m! - (Əzəmətli Allah pak və müqəd-
dəsdir!)”- deyərsə, Cənnətdə onun üçün bir ağac əkilər”.2 
 

 طَيب ماؤها، عذْب فَإِنه الْجنة غرسِ من أَكْثروا« :صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عمر ابنِ عنِ
 .»بِاِهللا إِالَّ قُوةَ والَ حولَ الَ: غراسها من فَأَكْثروا ترابها،

 

Rəvayət edilir ki, İbn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Cənnətin bitkilərini çoxaldın! Həqiqətən, 

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3513, 3855; İbn Məcə, 3850. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 4423. 
2 İbn Hibban, 824. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 64. 
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onun suyu şirin, torpağı isə xoşagələndir. Elə isə: 
 

 بِاِهللا إِالَّ قُوةَ والَ حولَ الَ
 

“Lə: həulə va lə: quvvətə illə: billəh! – (Qüdrət və güc yalnız 
Allahdadır!)”- (deməklə) onun bitkilərini çoxaldın!”1 
 

124. Bu zikri deyəndə Cənnətdə xurma ağacı əkilir 
 

٢٤٤ - نابِرٍ عنِ جع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص »نانَ قَالَ محبس يمِ اللَّهظالْع هدمبِحو .تغُرِس لَه 
 .»الْجنة فى نخلَةٌ

 

244. Cabir � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurmuş-
dur: “Kim:  
 

 وبِحمده الْعظيمِ اللَّه سبحانَ
 

“Subhə:n-Alla:hil-azi:mi va bihəmdihi! – (Böyük Allah pak 
və müqəddəsdir, həmd Ona məxsusdur!)”- deyərsə, onun 
üçün Cənnətdə bir xurma ağacı əkilər”.2 
 

125. Rahmənə sevimli olan kəlmələr 
 

٢٤٥ -  نةَ أَبِيعريرقَالَ: قَالَ ه بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص انتمكَل انتبِيبنِ إِلَى حمحالر انيفَتفلَى خع 
اناللِّس انيلَتي ثَقف انيزانَ الْمحبس اللَّه هدمبِحانَ وحبس يمِ اللَّهظالْع.  

 

245. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər 
� belə buyurdu: “Rahmənə sevimli, tələffüzü asan və 
tərəzidə ağır gələn iki kəlmə var. (Bunlar): 
                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13354. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1213. 
2 ət-Tirmizi, 3464, 3800. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 64. 
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 الْعظيمِ اللَّه سبحانَ وبِحمده اللَّه سبحانَ
 

“Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi, subhə:n-Alla:hil-azi:m! – 
(Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Ona məxsusdur! Əzə-
mətli Allah pak və müqəddəsdir!)”- (kəlmələridir)”.1 
 

126. Düşməndən qorxan, xəsis və tənbəl bu zikri çoxaltsın 
 

٢٤٦ - نةَ أَبِي عاملُ قَالَ: قَالَ أُموساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص: »نم الَهأَنْ اللَّيلُ ه ،هكَابِدي لَ أَوخب 
 من اِهللا إِلَى أَحب فَإِنها وبِحمده، اِهللا سبحانَ من فَلْيكْثر يقَاتلَه، أَنْ الْعدو عنِ جبن أَو ينفقَه، أَنْ بِالْمالِ
 .» وجلَّ عز اِهللا سبِيلِ في ينفقُه ذَهبٍ جبلِ

 

246. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Kim gecə qalxmağa çətinlik çəkər, malı 
xərcləməyə xəsislik edər və ya düşmənlə vuruşmaqdan 
qorxarsa,  
 

همدبِحانَ اِهللا وحبس 
 

“Subhə:n-Alla:hi va bihəmdihi! – (Allah pak və müqəddəs-
dir, həmd Ona məxsusdur!)”- deməyi çoxaltsın. Şübhəsiz ki, 
bu kəlmə Allaha � Onun yolunda dağ boyda qızılı xərclə-
məkdən daha sevimlidir”.2 
 

127. Savabı bol olan zikr 
 

الْحمد ِهللا عدد ما خلَق، والْحمد ِهللا ملَء ما خلَق، والْحمد ِهللا عدد ما في السماوات وما في  - ٢٤٧

                                                 
1 əl-Buxari, 6188, 6682, 7008, 7563. 
2  ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7800; Əbu Nueym əl-Əsbəhani “Məarifətus-
Sahabə” 3627. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 1541. 
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يٍء، لِّ شاَألرض، والْحمد ِهللا عدد ما أَحصى كتابه، والْحمد ِهللا ملَء ما أَحصى كتابه، والْحمد ِهللا عدد كُ
 والْحمد ِهللا ملَء كُلِّ شيٍء

 

247. Əlhəmdulillə:hi adədə mə: xaləqa, valhəmdulillə:hi mil 
ə mə: xaləqa, valhəmdulillə:hi adədə mə: fis-səmə:və:ti va 
mə: fil-ərdi, valhəmdulillə:hi adədə mə: əhsa: kitə:buhu, 
valhəmdulillə:hi mil ə mə: əhsa: kitə:buhu, valhəmdulillə:hi 
adədə kulli şey in, valhəmdulillə:hi mil ə kulli şey in! 
247. Yaratdıqlarının sayı qədər Allaha həmd olsun! Yarat-
dıqlarının sayının çoxluğu qədər Allaha həmd olsun! Göydə 
və yerdə olanların sayı qədər Allaha həmd olsun! Kitabının 
saydığı qədər Allaha həmd olsun! Kitabının saydığının 
çoxluğu qədər Allaha həmd olsun! Hər şeyin sayı qədər 
Allaha həmd olsun! Hər şeyin sayının çoxluğu qədər Allaha 
həmd olsun! 
 

  بِيأَنِي النةَ قَالَ: رامأَبِي أُم نعلَيلَّى اُهللا عصلَّمسو فَقَالَ  ه ،يفَتش كرا أُحأَنةَ؟:«واما أُما أَبلُ يقُوا تم .«
أَفَالَ أَدلُّك علَى ما هو أَكْثَر من ذكْرِك اُهللا اللَّيلَ مع النهار، تقُولُ: الْحمد ِهللا عدد « قُلْت: أَذْكُر اَهللا، قَالَ:

الْحو ،لَقا خا مم ددِهللا ع دمالْحض، وي اَألرا فمو اتاومي السا فم ددِهللا ع دمالْحو ،لَقا خلَء مِهللا م دم
ٍء، لِّ شيأَحصى كتابه، والْحمد ِهللا ملَء ما أَحصى كتابه، والْحمد ِهللا عدد كُلِّ شيٍء، والْحمد ِهللا ملَء كُ

نثْلَهاَهللا م حبستقَالَ: ». و ثُم»كدعب نم كبقع نهلِّمعت.« 
 

Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Bir dəfə Pey-
ğəmbər � mənim dodaqlarımı tərpətdiyimi gorüb buyurdu: 
“Nə söyləyirsən, ey Əbu Umamə?” Mən dedim: “Allahı zikr 
edirəm”. O buyurdu: “Gecə-gündüz Allahı zikr etməyindən 
daha çox (savabı olan) bir şeyi sənə öyrədimmi? De: “Yarat-
dıqlarının sayı qədər Allaha həmd olsun! Yaratdıqlarının 
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sayının çoxluğu qədər Allaha həmd olsun! Göydə və yerdə 
olanların sayı qədər Allaha həmd olsun! Kitabının saydığı 
qədər Allaha həmd olsun! Kitabının saydığının çoxluğu 
qədər Allaha həmd olsun! Hər şeyin sayı qədər Allaha həmd 
olsun! Hər şeyin sayının çoxluğu qədər Allaha həmd olsun!”- 
və bu qaydada “subhə:n-Alla:hi...” de. Özündən sonra gələn 
zürriyyətinə də öyrət!”1 
 

128. Bəzi zikrlərin fəziləti haqda 
 

٢٤۸ - نى علْمس عٍ أَبِي بين أُمافلَى روولِ مسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صهأَن ا: قَالَتولَ يسر اللَّه 
 اللَّه سبحانَ وقُولي لي، هذَا: اللَّه يقُولُ مرارٍ عشر أَكْبر اللَّه: قُولي:فَقَالَ علَي، تكْثر وال بِكَلمات أَخبِرنِي

رشارٍ عرقُولُ مي ذَا: اللَّهي، هي لقُولو ماللَّه ري اغْفقُولُ لي :قَد ،لْتفَع نيقُولفَت رشارٍ عرقُولُ ميو :قَد 
لْتفَع. 

 

248. Allah Elçisinin � azad etdiyi Səlmə Ummi Bəni Əbu Rafi 
� demişdir: “Ey Allahın Elçisi! Mənə uzun olmayan 
kəlmələr öyrət”. Allahın Elçisi � buyurdu: “On dəfə: “Allahu 
Əkbər”- de. Allah buyurar: “Bu Mənim üçündür”. On dəfə: 
“Subhən-Allah”- de. Allah buyurar: “Bu Mənim üçündür”. 
De: “Allahım, məni bağışla!” Allah buyurar: “Artıq bağışla-
dım”. Bunu on dəfə desən, Allah da on dəfə: “Artıq bağış-
ladım”- deyər”.2 
 

٢٤۹ - نع دبنِ اِهللا عرٍو بمولُ قَالَ:  قَالَ ، عسلَّى اُهللا  اِهللا رصلَّمسو هلَيع  :انلَّتا الَ خيهِمصحلٌ يجر 
ملسلَ إِالَّ مخةَ دنا ، الْجمهو ِسريي ، نملُ ومعا ييلٌ بِهِمولُ قَالَ:  قَالَ قَلساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  :

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7930. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2578. 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 766, 20222. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih 
ət-Tərğib vat-Tərhib, 1566. 
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اتلَوالص سمالْخ ، حبسي كُمدي أَحف رِدكُلِّ ب الَةا صرشع ، دمحيا ورشع ، ركَبيا ورشع ، فَهِي 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولَ رأَيت وأَنا ، الْميزان في مئَة وخمس وأَلْف ، اللِّسان في ومائَةٌ خمسونَ
نهدقعي هدإِذَا ، بِيى وأَو كُمدإِلَى أَح هاشرف أَو هعجضم حبثَالَثًا س نيثَالَثو ، دمحثَالَثًا و نيثَالَثو ، ركَبو 

 ، علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا  اِهللا رسولُ قَالَ:  قَالَ ، الْميزان في وأَلْف ، اللِّسان علَى مئَةٌ فَهِي ، وثَالَثني أَربعا
كُملُ فَأَيمعي يمٍ كُلِّ فوي لَةلَينِ وأَلْفَي سمخو ئَةم ئَةييلَ ؟ سا:  قولَ يساِهللا ر ، فكَيا الَ ويهِمصح؟ ن 
 منامه عند ويأْتيه ، كَذَا اذْكُر ، كَذَا اذْكُر:  فَيقُولُ ، صالَته في وهو أَحدكُم يأْتي الشيطَانَ إِنَّ:  فَقَالَ

هنِيمفَي. 

 

249. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “İki xislət var ki, onlara əməl edən 
müsəlman kimsə mütləq Cənnətə girər. Bu iki şey çox asan 
şeylərdir, lakin onlara əməl edən çox azdır”. Sonra Allah 
Elçisi � sözünə davam edərək buyurdu: “Sizdən hər biriniz 
beş namazın ardı ilə on dəfə təsbih (Subhən-Allah), on dəfə 
təhmid (Əlhəmdulilləh) və on dəfə təkbir (Allahu Əkbər) 
deyərsə, bu deyilənlər dildə yüz əlli, tərəzidə isə min beş yüz 
edər”. Mən Allah Elçisinin � bunları barmaqları ilə saydığını 
gördüm. Sonra Allah Elçisi � dedi: “Sizdən hər biriniz yata-
ğına girdiyi zaman otuz üç dəfə “Subhən-Allah”, otuz üç 
dəfə “Əlhəmdulilləh” və otuz dörd dəfə “Allahu Əkbər” 
desin. Bu deyilənlər dildə yüz, tərəzidə isə min edər”. Allah 
Elçisi � buyurdu: “Elə isə sizdən hansı biriniz gecə-gündüz 
iki min beş yüz günah iş görür?” Səhabələrdən biri dedi: “Ey 
Allahın Elçisi! Necə ola bilər ki, biz bunu etməyək?” O dedi: 
“Sizdən biriniz namaz qılarkən şeytan gəlib ona deyər: 
“Filan və filan işi xatırla”. O da bu zikrləri etməz. Şeytan biri-
niz yatarkən yanına gəlib təsbih etmədən yatızdırər. Həm-
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çinin, namazında gəlib təsbih etmədən əvvəl bir ehtiyacını 
xatırladar”.1 
 

ناٍء الْحارِثَ مولَى عثْمانَ يقُولُ جلَس عثْمانُ يوماً وجلَسنا معه فَجاَءه الْمؤذِّنُ فَدعا بِماٍء فى إِ - ٢٥۰
 و لَ اللَّهسر تأَيقَالَ ر أَ ثُمضوفَت دم يهكُونُ فيس هأَظُنلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ صضوتقَالَ  ي ذَا ثُمى هوئضو

ى الْعصر غُفر لَه ومن توضأَ وضوئى ثُم قَام فَصلَّى صالَةَ الظُّهرِ غُفر لَه ما كَانَ بينها وبين الصبحِ ثُم صلَّ«
ه ما بينها وبين صالَة الْعصرِ ثُم صلَّى الْعشاَء غُفر لَه ما ما بينها وبين صالَة الظُّهرِ ثُم صلَّى الْمغرِب غُفر لَ

ى الصبح غُفر لَه ما بينها بينها وبين صالَة الْمغرِبِ ثُم لَعلَّه أَنْ يبِيت يتمرغُ لَيلَته ثُم إِنْ قَام فَتوضأَ وصلَّ
نيبو ئَاتيالس نبذْهي اتنسالْح نهاِء وشالْع الَةا ». صي اتحالالص اتياقا الْبفَم اتنسالْح هذقَالُوا ه

لَ ووالَ حو رأَكْب اللَّهو لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبسو إِالَّ اللَّه الَ إِلَه نانُ قَالَ هثْمع.ةَ إِالَّ بِاللَّهالَ قُو 

 

250. Osmanın � azad etdiyi köləsi əl-Haris � demişdir: “Bir 
gün Osman oturdu, biz də onunla oturduq. Sonra müəzzin 
onun yanına gəldi və Osman bir qab su istədi. Mən güman 
edirəm ki, qabda bir mudd2 su var idi. O, dəstəmaz aldı və 
buyurdu: “Allah Elçisinin � mənim dəstəmaz aldığım kimi 
dəstəmaz aldığını gördüm. Sonra o buyurdu: “Kim mənim 
aldığım kimi dəstəmaz alar və Zöhr namazını qılarsa, Sübh 
namazı ilə Zöhr namazı arasında etdiyi günahları bağışlanar. 
Sonra Əsr namazını qılarsa, Zöhr ilə Əsr arası etdiyi günah-
ları bağışlanar. Məğrib namazını qılarsa, Əsrlə Məğrib arası 
etdiyi günahları bağışlanar. İşa namazını qılarsa, Məğriblə 
İşa arası etdiyi günahları bağışlanar. Bunlar pis əməlləri silib 
aparan yaxşı işlərdir”. Dedilər: “Ey Osman, bu yaxşılıqlardır, 
bəs əbədi qalan yaxşılıqlar hansılardır?” Osman � dedi: 

                                                 
1  ən-Nəsəi “Sunən” 1348; Əbu Davud, 5065, 5067; İbn Hibban, 2018. Hədis 
səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2306. 
2 Bir mudd 0,688 litrə bərabərdir. 
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“Onlar “Lə: ilə:hə illəllah”, “Subhə:n-Allah”, “Əlhəm-
dulilləh”, “Alla:hu Əkbər” və “Lə: həulə va lə: quvvətə illə: 
billəh” kəlmələridir”.1 
 

٢٥١ - نسِ عنِ أَنب كاللَ أَنَّ موساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رم ةرجبِش ةابِسرقِ يا الْوهبرفَض اهصبِع 
اثَرنفَت ،رقإِنَّ« :فَقَالَ الْو دمانَ ِهللا الْححبسالَ اِهللا وو اُهللا اُهللا إِالَّ إِلَهو ،رطُ اكْباقسلَت نوبِ مذُن ،دبا الْعكَم 

  .»الشجرِة هذه ورق تساقَطَ
 

251. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi � 
yarpaqları qurumuş bir ağacın yanından keçərkən əsa ilə 
ağaca vurdu və onun yarpaqları yerə töküldü. O buyurdu: 
“Həqiqətən, “əlhəmdulilləh, subhə:n-Allah, lə: ilə:hə illəllah 
və Alla:hu Əkbər” sözləri, bu ağacın yarpaqları töküldüyü 
kimi qulun günahlarını tökür”.2 
 

٢٥٢ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمولُ قَالَ قَالَ عسر اللَّه  هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسا« ولَى مضِ علٌ اَألرجقُولُ رالَ ي 
إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو رانَ أَكْبحبسو اللَّه دمالْحو لَّهالَ للَ ووالَ حةَ وإِالَّ قُو إِالَّ بِاللَّه تكُفِّر هنع هوبذُن لَوو تكَان 

أَكْثَر نم دبرِ زحالْب«. 
 

252. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Yer üzündə: “Lə: ilə:hə illəlla:hu, 
valla:hu əkbəru, va subhə:n-Alla:hi, valhəmdulillə:hi, va lə: 
həulə va lə: quvvətə illə: billəh”– deyən elə bir adam yoxdur 
ki, onun günahları – dənizdəki köpüklərdən çox olsa belə, 
bağışlanmasın”.3 
 

                                                 
1 Əhməd, 513, 523. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
2 ət-Tirmizi, 3533, 3876. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 1601. 
3 ət-Tirmizi, 3460, 3794. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5636. 
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٢٥٣ -  كُمبِين كُمرٍء أَمىش بِأَى يلَ لَهق مائى النرا ييمأَى فالً رجأَنَّ ر رمنِ عنِ ابع هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسو 
فَت نيثَالَثا وعبأَر ركَبنو نيثَالَثثَالَثًا و دمحنو نيثَالَثثَالَثًا و حبسا أَنْ ننرا قَالَ أَمسموا خحبائَةٌ. قَالَ سم لْك

لُوا خمسا وعشرِين فَتلْك مائَةٌ فَلَما أَصبح وعشرِين واحمدوا خمسا وعشرِين وكَبروا خمسا وعشرِين وهلِّ
 بِىلنل كذَل ذَكَرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسفَقَالَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص »ارِىصا قَالَ اَألنلُوا كَمافْع.« 

 

253. İbn Ömər � rəvayət edir ki, bir kişiyə yuxuda belə 
deyildi: “Peyğəmbəriniz sizə nəyi əmr etdi?” O da belə cavab 
verdi: “Otuz üç dəfə “Subhən-Allah”, otuz üç dəfə “Əlhəm-
dulilləh”, otuz dörd dəfə “Allahu Əkbər” deməyimizi əmr 
etdi. Bununla sayı yüz olur”. Adam dedi: “İyirmi beş dəfə 
“Subhən-Allah”, iyirmi beş dəfə “Əlhəmdulilləh”, iyirmi beş 
dəfə “Allahu Əkbər”, iyirmi beş dəfə də “Lə iləhə illəllah” 
deyin ki, yüz olsun!” Səhər açıldıqda, o, bunu Peyğəmbərə � 
danışdı. Allah Elçisi � də belə buyurdu: “Ənsarın dediyi 
kimi edin!”1 
 

٢٥٤ - نأَبِى ع يدعس رِىدأَبِى الْخةَ وريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِنَّ« قَالَ ص طَفَى اللَّهاص نم 
 عشرِين لَه اللَّه كَتب اللَّه سبحانَ قَالَ فَمن أَكْبر واللَّه اللَّه إِالَّ إِلَه والَ للَّه والْحمد اللَّه سبحانَ أَربعاً الْكَالَمِ
 قَالَ ومن ذَلك فَمثْلُ اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَالَ ومن ذَلك فَمثْلُ أَكْبر اللَّه قَالَ ومن سيئَةً عشرِين عنه حطَّ أَو حسنةً
دمالْح لَّهل بر نيالَمالْع نلِ مبق فِْسهن تبكُت ةً ثَالَثُونَ لَهنسطَّ ححو هنئَةً ثَالَثُونَ عيس«. 

 

254. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra � rəvayət edirlər 
ki, Allah Elçisi � belə buyurmuşdur: “Allah (Öz qulları 
üçün) dörd kəlmə seçmişdir: “Subhə:n-Allah, valhəmdu-
lilləh, lə: ilə:hə illəllah, Alla:hu Əkbər”. Kim “Subhə:n-
Allah”- deyərsə, Allah ona iyirmi savab yazar və iyirmi 
günahını silər. Kim “Alla:hu Əkbər”- deyərsə, eynilə olar. 
                                                 
1 ən-Nəsəi “Sunən” 1351, 1359. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 973. 
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Kim “Lə: ilə:hə illəllah”- deyərsə, eynilə olar. Kim ürəkdən 
“Əlhəmdulillə:hi Rabbil-a:ləmi:n! - (Aləmlərin Rəbbi olan 
Allaha həmd olsun!)”- deyərsə, ona otuz savab yazılar və 
otuz günahı silinər”.1 
 

٢٥٥ - نةَ أَبِي عريرنِ هع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا:" قَالَ صلَّ مهِلٌّ أَهال قَطُّ مو ركَب ركَبإِال قَطُّ م رشب 
ةنبِالْج 

 

255. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə bu-
yurmuşdur: “Lə: ilə:hə illəllah” və “Allahu Əkbər” deyən elə 
bir kəs yoxdur ki, Cənnətlə müjdələnməsin”.2 
 

٢٥٦ -  ولَ اللَّهسقُولُ إِنَّ رةَ تشائع نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى «قَالَ  صع منِى آدب نم انسكُلُّ إِن قلخ هإِن
 فَرغتاسو اللَّه حبسو لَّلَ اللَّههو اللَّه دمحو اللَّه ركَب نلٍ فَمفْصم ائَةمثَالَثو نيتطَرِيقِ س نا عرجلَ حزعو اللَّه

تالس لْكت ددكَرٍ عنم نى عهن أَو وفرعبِم رأَماسِ وطَرِيقِ الن نا عظْمع كَةً أَووش اسِ أَوالن ائَةمالثَّالَثو ني
 ».يمِسى«بما قَالَ قَالَ أَبو توبةَ ور». السالَمى فَإِنه يمشى يومئذ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ

 

256. Rəvayət edilir ki, Aişə � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Həqiqətən, Adəm övladlarından olan hər bir 
insanda üç yüz altmış oynaq yaradılmışdır. Kim üç yüz 
altmış oynağın sayı qədər “Alla:hu Əkbər”, “Əlhəmdu-
lilləh”, “Lə: ilə:hə illəllah”, “Subhə:n-Allah” desə, Allahdan 
bağışlanma diləsə, daşı və ya tikanı, ya da sümüyü insan-
ların yolundan kənar etsə, yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən 
çəkindirsə, o gün o, özünü Cəhənnəmdən uzaqlaşdıraraq 

                                                 
1 Əhməd, 7999, 11610. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1718 
2 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 974. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5569. 
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gəzər”. Əbu Talhə � belə dedi: “Bəlkə də: “Uzaqlaşdırılaraq 
gecələyər”- demişdir”.1 
 

٢٥٧ - أَبِي ذَر نع  بِيابِ النحأَص نا ماسأَنَّ نلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِيلنقَالُوا للَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا  صي
فُضولِ رسولَ اللَّه ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالْأُجورِ يصلُّونَ كَما نصلِّي ويصومونَ كَما نصوم ويتصدقُونَ بِ

تكْبِرية صدقَةً وكُلِّ  أَموالهِم قَالَ أَو لَيس قَد جعلَ اللَّه لَكُم ما تصدقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحة صدقَةً وكُلِّ
ضي بفقَةٌ ودكَرٍ صنم نع يهنقَةٌ ودص وفرعبِالْم رأَمقَةً ودص يلَةلهكُلِّ تقَةً ودص ةيدمحقَةٌ تدص كُمدعِ أَح

ها أَجر قَالَ أَرأَيتم لَو وضعها في حرامٍ أَكَانَ علَيه فيها قَالُوا يا رسولَ اللَّه أَيأتي أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه في
 وِزر فَكَذَلك إِذَا وضعها في الْحلَالِ كَانَ لَه أَجرا

 

257. Əbu Zərdən � rəvayət edildiyinə görə, səhabələrdən 
olan bir dəstə insan Allah Elçisinə � dedilər: “Ey Allahın 
Elçisi! Sərvət sahibləri çoxlu savab qazanırlar. Onlar bizim 
kimi namaz qılır, bizim kimi oruc tutur və həm də mallarının 
artıq olanını sədəqə verirlər”. Allah Elçisi � buyurdu: “Mə-
gər Allah sizin üçün sədəqələr təyin etməyibmi? Həqiqətən, 
hər təsbih (Subhən-Allah) sədəqədir, hər təkbir (Allahu 
Əkbər) sədəqədir, hər təhmid (Əlhəmdulilləh) sədəqədir və 
hər təhlil (Lə iləhə illəllah) sədəqədir. Yaxşılığı əmr etmək və 
pislikdən çəkindirmək də sədəqədir. Hətta sizdən birinizin 
zövcəsilə yaxınlıq etməsində sədəqə əcri var”. Dedilər: “Ey 
Allahın Elçisi! Birimiz öz şəhvətinin istədiyini yerinə yeti-
rərkən əcr qazanmış olur?” Allah Elçisi � buyurdu: “Söy-
ləyin görüm!? O kimsə şəhvətinin istədiyini haram ilə yerinə 
yetirərsə, ona günah olmayacaqdımı? Eləcə də şəhvətinin 
istədiyini halal ilə yerinə yetirərsə, əcr qazanmış olur”.2 

                                                 
1 Muslim, 1007, 2377. 
2 Muslim, 1006, 2376. 
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٢٥۸ - نع أُم انِئه تبٍ أَبِى بِنقَالَ طَال قَالَت ربِى م مٍ ذَاتوولُ يسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ا فَقُلْتي 
 اللَّه سبحى« قَالَ. جالسةٌ وأَنا أَعملُه بِعملٍ فَمرنِى - قَالَت كَما أَو - وضعفْت كَبِرت قَد إِنى اللَّه رسولَ

 مائَةَ لَك تعدلُ تحميدة مائَةَ اللَّه واحمدى إِسماعيلَ ولَد من تعتقيها رقَبة مائَةَ لَك تعدلُ فَإِنها تسبِيحة مائَةَ
 مقَلَّدة بدنة مائَةَ لَك تعدلُ فَإِنها تكْبِرية مائَةَ اللَّه وكَبرِى اللَّه سبِيلِ فى علَيها تحملني ملْجمة مسرجة فَرسٍ

لَةقَبتى ملِّلهو ائَةَ اللَّهم يلَةلهلَقَا - ت ناب لَفخ هِسبُأل - قَالَ أَحما تم نياِء بمضِ الساَألرالَ وو فَعري ذئموي 
دلٌ َألحمأَنْ إِالَّ ع ىأْتثْلِ يا بِمم تيأَت بِه«.  

 

258. Rəvayət edilir ki, Ummu Həni bint Əbu Talib � 
demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi � mənə baş çəkməyə gəldi və 
mən ona dedim: “Mən artıq yaşa dolmuşam, qocalıq məni 
əldən salıb. Mənə elə bir əməl öyrət ki, mən oturduğum 
yerdə ona əməl edim”. Allah Elçisi � buyurdu: “Yüz dəfə 
“subhən-Allah” de, bu, sənin üçün İsmayıl � nəslindən yüz 
kölə azad etməyə bərabər olacaq. “Yüz dəfə “əlhəmdulilləh” 
de, bu, sənin üçün Allah yolunda döyüşənlərin mindiyi, 
yəhərlənmiş və yüyənlənmiş yüz ata bərabər olacaq. Yüz 
dəfə “Allahu əkbər” de, bu, sənin üçün qurban kəsilmiş və 
Allah tərəfindən qəbul edilmiş yüz dəvəyə bərabər olacaq. 
Yüz dəfə “Lə ilə:hə illəllah” de”. Hədisin ravilərindən biri 
olan İbn Xələf dedi: “Zənnimcə Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Bu, sənin üçün yerlə göy arasını savabla dolduracaq. Bu 
zikri etdiyin gün – həmin zikri edən kimsə istisna olmaqla – 
heç kəsin savabı səninkindən çox olmayacaq”.1 
 

٢٥۹ - نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ هسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص رم بِه وهو رِسغا يسا«: فَقَالَ غَرا يةَ أَبريرا هم 
 رسولَ يا بلَى: قَالَ. »؟هذَا من لَك خيرٍ غراسٍ علَى أَدلُّك أَالَ« :قَالَ. لى غراسا: قُلْت. »؟تغرِس الَّذى

                                                 
1 Əhməd, 26956, 27670. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1316. 
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انَ: قُلْ«: قَالَ. اللَّهحبس اللَّه دمالْحو لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّه اللَّهو رأَكْب، سرغي بِكُلِّ لَك ةداحةٌ ورجى شف 
ةنالْج«. 

 

259. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � ağac əkərkən Allah 
Elçisi � onun yanından keçərək belə buyurdu: “Ey Əbu 
Hureyra, əkdiyin nədir?” Əbu Hureyra � dedi: “Özüm üçün 
ağac əkirəm”. Allah Elçisi � buyurdu: “Sənin üçün bundan 
daha xeyirli əkiləcək ağac göstərimmi?” Əbu Hureyra � 
dedi: “Göstər, ey Allahın Elçisi!” Allah Elçisi � buyurdu: 
“De: “Subhə:n-Allah, əlhəmdulilləh, lə: ilə:hə illəllah, Allahu 
Əkbər! (Belə desən) hər kəlməyə görə Cənnətdə sənin üçün 
bir ağac əkilər”.1 
 

 أَيعجِز« لجلَسائه قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه رسولَ أَنَّ أَبِيه عن سعد بن مصعب حدثَنِى - ٢٦۰
كُمدأَنْ أَح كِْسبي أَلْف ةنسح« .أَلَهلٌ فَسائس نم هائلَسج فكَي كِْسبا يندأَح أَلْف ةنسقَالَ ح »حبسي 
كُمدائَةَ أَحم ةبِيحست بكْتت لَه أَلْف ةنسطُّ ححتو هنع أَلْف ئَةيس«. 

 

260. Musab ibn Səd atasından � rəvayət edərək belə 
demişdir: “Allah Elçisi � yanında oturanlara buyurdu: “Siz-
dən biriniz min savab qazanmağa acizsinizmi?” Yanında 
oturanlardan biri soruşdu: “Biz min savabı necə qazana 
bilərik?” Allah Elçisi � buyurdu: “Biriniz yüz dəfə “təsbih” 
etdikdə (“Subhən-Allah” dedikdə), onun üçün min savab 
yazılar və min günahı silinər”.2 
 

 اِهللا جاللِ من تذْكُرونَ مما إِنَّ« :صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ بشريٍ بنِ النعمان عنِ - ٢٦١
                                                 
1 İbn Məcə, 3807, 3939. Hədis həsən li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 
1549. 
2 ət-Tirmizi, 3463, 3799; Muslim, 4866, 7027. 
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بِيحسيلَ التلهالتو ،يدمحالتو فْنطعنولَ يرشِ، حالْع نلَه وِيد وِيلِ، كَدحالن ذَكِّرا، تبِهاحا بِصأَم بحي 
كُمدكُونَ أَنْ أَحي لَه الُ الَ: أَوزي لَه نم ذَكِّري بِه«. 

 

261. Rəvayət edilir ki, Numan ibn Bəşir � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Həqiqətən, söylədiyiniz təsbih 
(Subhən-Allah), təhlil (Lə: ilə:hə illəllah) və təhmid (Əlhəm-
dulilləh) kəlmələri Allahın ucalığını ifadə edən zikrlərdir. 
Onlar Ərşin ətrafında fırlanır, bal arısının vızıltısı kimi 
səsləri olur və öz sahiblərini yad edirlər.1 İstəmirsiniz ki, da-
vamlı şəkildə sizin adınızı zikr edənlər olsun?!”2 
 

129. Hava qaraldıqda icra ediləcək məsləhətlər 
 

٢٦٢ -  نابِرٍعنِ جع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا« :قَالَ ص حنجتلُ اساللَّي  - كَانَ أَو حنلِ جفَكُفُّوا - اللَّي 
،كُمانيبفَإِنَّ ص نياطيالش رشتنت ،ذئينفَإِذَا ح بةٌ ذَهاعس ناِء مشالْع ملُّوهفَح قأَغْلو ،كاباذْكُرِ بو ماس ،اللَّه 

 ولَو اللَّه، اسم واذْكُرِ إِناَءك، وخمر اللَّه، اسم واذْكُرِ سقَاَءك، وأَوك اللَّه، اسم واذْكُرِ مصباحك، وأَطْفئْ
ضرعت هلَيئًا عيش«.   

 

262. Cabir � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
“Hava qaraldığı zaman uşaqlarınızı (bayıra) buraxmayın. 
(Çünki bu vaxt) şeytanlar (hər tərəfə) yayılırlar. Gecədən bir 
müddət keçdikdən sonra isə onları buraxa bilərsiniz. (Gecə-
lər) “Bismilləh” deyərək (evinin) qapısını bağla! “Bismilləh” 
deyərək lampanı söndür! “Bismilləh” deyərək su tuluqları-

                                                 
1 Yəni onlar zikr edənin adını çəkir və Allah yanında onun üçün şahidlik edirlər. 
2 İbn Məcə, 3809, 3941. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3358. 
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nın ağzını bağla!” “Bismilləh” deyərək hər nə ilə olursa olsun 
qab-qacağın ağzını ört!”1 
 

130. Şeytanı və onun vəsvəsələrini nə uzaqlaşdırır? 
 

٢٦٣ -  نع ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى هلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص: » لَهطَانُ ويالش ربأَد الَةلصل ىودإِذَا ن
تح ،ربأَد الَةبِالص بى إِذَا ثُوتلَ، حاَء أَقْبدى النفَإِذَا قَض ،ينأْذالت عمسى الَ يتاطٌ حرض ثْوِيبى التى إِذَا قَض

نِء ورالْم نيب طُرخى يتلَ حلُ الَ أَقْبجظَلَّ الرى يتح ،ذْكُري كُني ا لَممكَذَا ل كَذَا، اذْكُر قُولُ اذْكُري ،فِْسه
   ».يدرِى كَم صلَّى

 

263. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Namaz üçün azan veriləndə şeytan bərkdən yel 
buraxaraq qaçır ki, bu çağırışı eşitməsin, azan qurtardıqda 
isə geri qayıdır. İqamə veriləndə yenə dönüb qaçır, iqamə 
bitdikdə isə geri qayıdır və nəhayət, insanla onun qəlbi 
arasında dayanıb ona: “Filan şeyi və filan şeyi yadına sal”- 
deyərək (namazı qurtarana qədər) onun yadına düşmədiyi 
şeyləri ona təlqin edir. Axırda o adam neçə (rükət) qıldığını 
(yadına sala) bilmir”.2 
 

131. Xəstəni ziyarət etməyin fəziləti 
 

٢٦٤ - نع ىلقَالَ ع تعمولَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ صي »نى مأَت اهأَخ ملسا الْمدائى عشم 
 حتى ملَك أَلْف سبعونَ علَيه صلَّى غُدوةً كَانَ فَإِنْ الرحمةُ غَمرته جلَس فَإِذَا يجلس حتى الْجنة خرافَة فى

ِسىمإِنْ ياًء كَانَ وسلَّى مص هلَيونَ ععبس أَلْف لَكم تىح بِحصي«. 
 

264. Rəvayət edilir ki, Əli � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 

                                                 
1 əl-Buxari, 3038, 3280. 
2 əl-Buxari, 573, 608. 44-cü başlıqda olan duaya bax. 
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belə buyurduğunu eşitdim: ”Kim xəstə müsəlman qardaşını 
ziyarət etməyə gələrsə, (onun yanına gəlib) oturanadək 
Cənnət bağlarında yeriyər. Oturduqda isə onu rəhmət bürü-
yər. Bunu səhər edərsə, axşamadək yetmiş min mələk onun 
üçün bağışlanma diləyər. Axşam edərsə, səhərədək yetmiş 
min mələk onun üçün bağışlanma diləyər”.1 
 

132. Peyğəmbərə � salavat gətirməyin fəziləti 
 

٢٦٥ - نع دبع نِ اللَّهرِ بامنِ عةَ ببِيعر نع ولُ قَالَ قَالَ أَبِيهسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا« صلَّى مص لَىع 
دالَةً أَحإِالَّ ص لَّتص هلَيكَةُ عالَئا الْمم املِّى دصي لَىلَّ عقفَلْي دبع نم كذَل أَو ركْثيل.«  

 

265. Abdullah ibn Amir ibn Rabia atasının � belə dediyini 
rəvayət edir: “Allah Elçisi � belə buyurdu: “Mənə bir salavat 
edən elə bir kəs yoxdur ki, mənə salavat etdiyi müddətdə 
mələklər ona xeyir-dua etməsinlər. Qul bunu istər çox, 
istərsə də az etsin”.2 
 

٢٦٦ - نكْرٍ أَبِي علُ قَالَ: قَالَ بوساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوا« :صرالَةَ أَكْثالص لَيكَّلَ اَهللا فَإِنَّ عبِي و 
 صلَّى فُالَن ابن فُالَنَ إِنَّ! محمد يا: الْملَك ذَلك لي قَالَ أُمتي، من رجلٌ علَى صلِّى فَإِذَا قَبرِي، عند ملَكاً

كلَياعةَ عالس«. 
 

266. Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkr � demişdir: “Allah Elçisi � 
belə buyurdu: “Mənə salavat etməyi çoxaldın! Həqiqətən, 
Allah qəbrimin yanında mənə bir mələyi müvəkkil etmişdir. 
Ümmətimdən bir kişi mənə salavat etdikdə həmin mələk 

                                                 
1 İbn Məcə, 1442, 1509. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 5934 
2 Əhməd, 15727,16097. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 5744. 
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mənə deyir: “Ey Muhəmməd! İndicə filankəsin oğlu filankəs 
sənə salavat etdi”.1 
 

٢٦٧ - نع يدعنِ سرٍ بيمع ،ارِيصاَألن نع كَانَ أَبِيها ورِيدولُ قَالَ: قَالَ بساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :
نلَّى مص لَيع ني متالَةً أُما صصلخم نم ،لَّى قَلْبِهص اللَّه هلَيا عبِه رشع ،اتلَوص هفَعرا وبِه رشع 

،اتجرد بكَتو ا لَهبِه رشع ،اتنسا ححمو هنع رشع ئَاتيس. 
 

267. Səid ibn Umeyr əl-Ənsari Bədr əhlindən olan atasından 
� rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: “Ümmə-
timdən hər kim mənə qəlbindəki ixlasla salavat göndərərsə, 
Allah buna görə ona on dəfə salavat edər, onun məqamını on 
dərəcə qaldırar, ona on savab yazar və onun on günahını 
silər”.2  
 

٢٦۸ - نبِ عنِ كَعةَ برجولُ قَالَ:  قَالَ ، عساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوا:  صرضاح ربنا الْمنرضا فَحفَلَم 
 .آمني:  قَالَ الثَّالثَةَ الدرجةَ ارتقَى فَلَما آمني:  قَالَ الثَّانِيةَ الدرجةَ ارتقَى فَلَما ، آمني:  قَالَ درجةً ارتقَى
 الصالَةُ علَيه جِبرِيلَ إِنَّ:  قَالَ نسمعه كُنا ما شيئًا الْيوم منك سمعنا لَقَد اِهللا رسولَ يا:  قُلْنا نزلَ فَلَما

الَمالسو ضري عا:  فَقَالَ لدعب نمل كرانَ أَدضمر فَلَم فَرغي لَه قُلْت  :نيا ، آمفَلَم يتقةَ را:  قَالَ الثَّانِيدعب 
نمل ترذُك هدنع لِّ فَلَمصي كلَيع قُلْت  :نيا ، آمفَلَم يتقر ا:  قَالَ ثَةَالثَّالدعب نمل كرأَد اهوأَب ربالْك هدنع 
ا أَومهدأَح فَلَم الَهخدةَ ينالْج قُلْت  :نيآم.... » مغر فلٍ أَنجر ترذُك هدنع لِّ فَلَمصي لَىع مغرو فأَن 

 يدخالَه فَلَم الْكبر أَبواه عنده أَدرك رجلٍ أَنف ورغم لَه يغفَر أَنْ قَبلَ انسلَخ ثُم رمضانُ علَيه دخلَ رجلٍ
  .» الْجنةَ

 

268. Rəvayət edilir ki, Kəb ibn Ucra � demişdir: “Allah Elçisi 
� buyurdu: “Minbəri gətirin!” Biz minbəri gətirdikdə, 
Peyğəmbər � bir pillə qalxdı və: “Amin!”- dedi. Sonra ikinci 

                                                 
1 əd-Deyləmi, 1/ 31. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1530. 
2 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 9809. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3360. 
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pilləni qalxdı və yenə: “Amin!”- dedi. Sonra üçüncü pilləni 
qalxdı və yenə də: “Amin!”- dedi. O, minbərdən aşağı 
düşəndə biz dedik: “Ey Allahın Elçisi, biz səndən bundan 
əvvəl eşitmədiyimizi eşitdik”. O dedi: “Cəbrail � yanıma 
gələrək dedi: “Ramazan ayına çatıb bağışlanma qazanmayan 
məhv olsun!” Mən dedim: “Amin!” İkinci pilləni qalxdıqda 
dedi: “Yanında sənin adın çəkildikdə, sənə salavat deməyən 
məhv olsun!” Mən dedim: “Amin!” Üçüncü pilləyə qalx-
dıqda, Cəbrail dedi: “Valideynləri və ya valideynlərindən 
biri ahıl yaşına çatdıqda, (onlara qayğı göstərməyərək) 
Cənnətə girməyən məhv olsun!” Mən dedim: “Amin!”1 Digər 
rəvayətdə Peyğəmbər � buyurur: “Yanında adım çəkildiyi 
zaman mənə salavat deməyənin burnu yerə sürtülsün! 
Ramazan ayına yetişib bu ay çıxanda günahları bağışlanma-
yanın burnu yerə sürtülsün! Yanında yaşlı valideynlərinin 
olmasına rəğmən onları razı salmadığına görə Cənnətə 
girməyənin burnu yerə sürtülsün!”2  
 

٢٦۹ - نع ىلنِ عبٍ أَبِى بولُ قَالَ قَالَ طَالسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عيلُ« صخى الْبالَّذ نم ترذُك هدنع 
لِّ فَلَمصي لَىع«. 

 

269. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbu Talib � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Xəsis - yanında xatırlandığım zaman 
mənə salavat gətirməyəndir”.3 
 

                                                 
1 əl-Hakim, 7256. Hədis səhih li-ğeyrihidir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 995. 
2 ət-Tirmizi, 3545, 3890. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3510. 
3 ət-Tirmizi, 3546, 3891. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 933. 
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133. Salamın fəziləti haqda 
 

٢٧٠ -  ولِ اللَّهسلَى رع رلًا مجةَ، أَنَّ رريرأَبِي ه نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  الَمسٍ فَقَالَ: السلجي مف وهو
رشفَقَالَ: ع ،ةُ اللَّهمحرو كُملَيع الَمفَقَالَ: الس رلٌ آخجر رفَم ،اتنسح رشفَقَالَ: ع ،كُملَيةً، عنسونَ ح

بو ةُ اللَّهمحرو كُملَيع الَمفَقَالَ: الس رلٌ آخجر رسِ فَملجالْم نلٌ مجر ةً، فَقَامنسفَقَالَ: ثَالَثُونَ ح ،هكَاتر
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،لِّمسي لَمولَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص سلجالْم كُمداَء أَحإِذَا ج ،كُمباحص ِسيا نم كشا أَوم :

 يجلس فَلْيجلس، وإِذَا قَام فَلْيسلِّم، ما الْأُولَى بِأَحق من اآلخرة. فَلْيسلِّم، فَإِنْ بدا لَه أَنْ
 

270. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � bir 
məclisdə olarkən bir kişi gəlib: “əs-Sələ:mu aleykum”- (sizə 
salam olsun!) - dedi. Allah Elçisi � buyurdu: “(Buna) on 
savab var”. Başqa bir kişi gəlib: “əs-Sələ:mu aleykum va 
rahmətullah”- (sizə salam olsun və Allahın rəhməti yetişsin!) 
- dedi. Allah Elçisi � buyurdu: “(Buna) iyirmi savab var”. 
Başqa bir kişi gəlib: “əs-Sələ:mu aleykum va rahmətulla:hi və 
bərakə:tuhu”- (sizə salam olsun, Allahın rəhməti və bərəkəti 
yetişsin!) - dedi. Allah Elçisi � buyurdu: “(Buna) otuz savab 
var”. Bir kişi məclisdən qalxıb getdi və salam vermədi. Allah 
Elçisi � buyurdu: “Dostunuz (salamını) nə tez unutdu. 
Sizdən biriniz məclisə gəldiyi zaman salam versin. Əgər 
(orada) oturmağı məsləhət bilsə otursun. Məclisdən durub 
getdikdə də salam versin. Əvvəlki salam sonuncu salamdan 
daha üstün deyil”.1 
 

٢٧١ - نع دبنِ اِهللا عب ودعسنِ مع بِيلَّى اُهللا   النصلَّمسو هلَيع هإِنَّ«: قَالَ أَن الَمالس اسم ناِء مماِهللا أَس 
هعضي وضِ فاألر وهفَأَفْش ،كُمينلَ فَإِنَّ بجم الرلسإِذَا الْم ربِقَومٍ م لَّميهِم فَسلوا عدفَر ،لَيهكَانَ ع لَيهِم لَهع 

                                                 
1 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 986. Hədis səhihdir. Bax: əl-Buxari “Səhih Ədəbul-
Mufrad” 761. 
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  »وأَطْيِب منهم خري هو من علَيه رد علَيه، يردوا لَم فَإِنْ السالَم، إِياهم بِتذكريِه درجة فَضلُ
 

271. Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
belə buyurdu: “Həqiqətən, “əs-Səlam” Allahın adlarından 
biridir. O, bunu yerdə (bir-birinizlə salamlaşasınız deyə) 
təyin etmişdir. Elə isə salamı aranızda yayın! Həqiqətən, 
müsəlman kişi bir qövmün yanından keçərək salam verər, 
onlar da salamı alarlarsa, o, həmin qövmdən bir dərəcə üstün 
olar. Çünki, o adam salamı onların yadına saldı. Əgər onun 
salamını almasalar, onlardan daha xeyirli və pak olan 
(mələklər) onun salamını alarlar”.1 
 

٢٧٢ - نةَ أَبِى عامولُ قَالَ قَالَ أُمسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى إِنَّ« صاسِ أَوالن بِاللَّه نم مأَهدالَمِ ببِالس« 
 

272. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İnsanların Allaha ən yaxın olanı ilk salam verən-
dir“.2 
 

يدخلُنِي الْجنةَ عنِ الْمقْدامِ بن شريحٍ عن أَبِيه عن جده قَالَ: قُلْت: يا رسولَ اللَّه دلَّنِي علَى عملٍ  - ٢٧٣
 إِنَّ من موجِبات الْمغفرة بذْلُ السالمِ وحسن الْكَالمِ. قَالَ:

 

273. Sufyan əl-Miqdam ibn Şureyh babasından � rəvayət 
edir ki, o, Allah Elçisindən � soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, 
mənə elə bir əməl bildir ki, məni Cənnətə daxil etsin”. O 
buyurdu: “Həqiqətən, salamı yaymaq və xoş söz söyləmək 
bağışlanmanı vacib edən səbəblərdəndir”.3 
                                                 
1 əl-Bəzzər, 1771; Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 184, 1607. 
2 Əbu Davud, 5197, 5199. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3382. 
3 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 469, 17920. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 
1035. 
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٢٧٤ -  ولَ اللَّهسةَ أَنّ رامأَبِي أُم نع هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسا  ومأَكُفُّه قفْرت لَم انملسالْم افَحصقَالَ: إِذَا ت
 حتى يغفَر لَهما.

 

274. Əbu Umamə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “İki müsəlman əl verib görüşdükdə, əlləri bir-
birindən ayrılmadan bağışlanırlar”.1 
 

٢٧٥ -  ولُ اللَّهسر ما قَدالَمٍ قَالَ لَمنِ سب اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عيلَ  صقو هإِلَي اسفَلَ النجةَ انيندالْم
 ولُ اللَّهسر مقَدلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسر مقَد هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسو  ولُ اللَّهسر مقَد هلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسو  ولِ اللَّهسر هجو تنبتا اسفَلَم هإِلَي ظُراسِ َألنى النف فَجِئْتلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ههجأَنَّ و فْترع
ٍء تىلَ شكَانَ أَوكَذَّابٍ و هجبِو سأَنْ قَالَ لَي بِه لُّوا «كَلَّمصو اموا الطَّعمأَطْعو الَموا السأَفْش اسا النهأَي

 »والناس نِيام تدخلُونَ الْجنةَ بِسالَمٍ
 

275. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Səlam � demişdir: 
“Allah Elçisi � Mədinəyə gələndə insanlar onun yanına 
getdilər və belə deyilirdi: “Allah Elçisi gəldi, Allah Elçisi 
gəldi, Allah Elçisi gəldi!” Mən ona baxmaq üçün insanların 
arasına gəlib girdim. Mən Allah Elçisinin � üzünə baxanda, 
onun üzünün yalançı üz olmadığını bildim. Onun ilk söy-
lədiyi sözlər bunlar idi: “Ey insanlar, salamı yayın, yemək 
yedirdin və insanlar gecə yatarkən namaz qılın, salamatlıqla 
Cənnətə girərsiniz”.2 
 

٢٧٦ - نابِرٍ علُ قَالَ: قَالَ جوساِهللا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِّمِ« :صسيل باكلَى الري، عاشي الْماشالْملَى وع 
،دالْقَاع انياشالْما ومهأَ أَيدب ول فَهأَفْض«.  

 

                                                 
1 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8002. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 433. 
2 ət-Tirmizi, 2485, 2673. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 3/239, № 777. 
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276. Rəvayət edilir ki, Cabir � demişdir: “Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Minikdə olan piyadaya, piyada isə oturana salam 
versin. İki piyada qarşılaşdıqda birinci hansı salam verirsə, o 
daha fəzilətli olur”.1 
 

الَ تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمنوا، والَ «: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - ٢٧٧
  .»فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السالَم بينكُمتؤمنوا حتى تحابوا، أَوالَ أَدلُّكُم علَى شيٍء إِذَا 

 

277. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “İman gətirməyincə Cənnətə girə bilməz-
siniz. Biri-birinizi sevməyincə (tam şəkildə) iman gətirmiş 
olmazsınız. Sizə elə bir şey öyrədimmi ki, onu etdikdə biri-
birinizi sevəsiniz? Aranızda salamı yayın”.2 
 

٢٧٨ - عن  بِيةَ قَالَ: قَالَ النامأَيب أُملَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى صع نامض مثَالَثَةٌ كُلُّه : ،يكُف اشإِنْ ع ،اللَّه
ى الْمسجِد فَهو وإِنْ مات دخلَ الْجنةَ: من دخلَ بيته بِسالَمٍ فَهو ضامن علَى اللَّه عز وجلَّ، ومن خرج إِلَ

 ه.ضامن علَى اللَّه، ومن خرج في سبِيلِ اللَّه فَهو ضامن علَى اللَّ
 

278. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Peyğəmbər 
� belə buyurdu: “Üç nəfər var ki, onlar Allahın öhdəsin-
dədir; (onlardan hər biri) yaşasa ehtiyacı ödənilər, ölsə 
Cənnətə girər; Kim öz evinə salamla girsə, Allahın � 
öhdəsində olar; Kim (ibadət etmək üçün) məscidə getsə, 
Allahın öhdəsində olar; Kim Allah yolunda cihada çıxsa, 
Allahın öhdəsində olar”.3 

                                                 
1 İbn Hibban, 498. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 2704. 
2 Muslim, 81, 194, 203. 
3  əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1094. Hədis səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-
Tərhib, 321. 
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٢٧۹ -  ولَ اللَّهسأَلَ رالً سجرٍو أَنَّ رمنِ عب اللَّه دبع نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع؟ قَالَ: صريالَمِ خاِإلس أَي :
»رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع الَمأُ السقْرتو امالطَّع مطْعت«.  

 

279. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, bir nəfər Allah 
Elçisindən � soruşdu: “İslam xislətlərindən ən xeyirlisi 
hansıdır?” Peyğəmbər � dedi: “Sənin, (ehtiyacı olana) ye-
mək yedirtməyin, tanıdığına və tanımadığına salam vermə-
yindir”.1 
 

134. Salam verən kafirin salamı necə alınmalıdır?  
 

280. Şeyx İbn əl-Useymin � buyurur: “...Uca Allah buyurur: 
“Biri sizinlə salamlaşdığı zaman siz onun salamını daha 
böyük ehtiramla alın və ya verilən salamı olduğu kimi qay-
tarın!” (ən-Nisa, 86). Bu möhtəşəm ayədən o da aydın olur 
ki, əgər kafirlərdən biri səni salamlayıb, aydın ifadə ilə “əs-
Sələ:mu aleyk!” desə, ona “Va aleykəs-səlam!” deyə bilərsən, 
çünki bunu deməklə onun salamını olduğu kimi qaytarmış 
hesab edilərsən. Qaldı ki Peyğəmbərin �: “Kitab əhli sizə 
salam verdiyi zaman siz onlara: “Va aleykum!”- deyin”, yəni 
onlara: “Va aleykumus-sələ:m!”- deməyin!” sözünə gəlincə, 
Peyğəmbər � bunun səbəbini həmin hədisdə açıqlayıb 
demişdir: “Yəhudilər salam verdikdə: “əs-Sə:mu aleykum”, 
yəni “Sizə ölüm olsun!”– deyə sizə bəddua edirlər. Siz də on-

                                                 
1 Muslim, 160. Yəni qarşına çıxan hər kəsə salam verməlisən. Yalnız tanıdığın adama 
salam vermək İslam əxlaqına zidd olan bir xasiyyətdir və Qiyamətin əlamətlərin-
dəndir. Peyğəmbər � demişdir: “Birisinin ancaq tanıdığına salam verməsi 
Qiyamətin əlamətlərindəndir”. (Əhməd, 1/387. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-
Səhihə, 648). 
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lara: “Va aleykum (sizin üzərinizə olsun)!”– deyin”. Bu hə-
disdən aydın olur ki, əgər onlar: “əs-Sələ:mu aleykum”– 
desələr, biz onlara: “Va aleykumus-sələ:m”– deyə cavab 
veririk, çünki Uca Allah buyurur: “Biri sizinlə salamlaşdığı 
zaman siz onun salamını daha böyük ehtiramla alın və ya 
verilən salamı olduğu kimi qaytarın!” (ən-Nisa, 86)”.1 
 

135. Gecə heyvanların səslərini eşidərkən edilən dua 
 

٢٨١ - نابِرِ عنِ جب دبع ولُ قَالَ قَالَ اللَّهسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا « ص متعمس احبالَبِ نالْك هِيقنو 
 .» ترونَ الَ ما يرين فَإِنهن بِاللَّه فَتعوذُوا بِاللَّيلِ الْحمرِ

 

281. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah � demişdir: 
“Allah Elçisi � belə buyurdu: “Gecə itlərin hürməsini və 
uzunqulaqların anqırmasını eşitsəniz, onlardan Allaha sığı-
nın, çünki onlar sizin görmədiklərinizi görürlər!”2 
 

136. Duaların daha tez qəbul olan məqamları 
 

137. Səcdə vəziyyətində 
 

أَقْرب ما يكُونُ الْعبد من ربه وهو ساجِد قَالَ:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - ٢٨٢
راَء...فَأَكْثعى أَالَ وا الدإِنو هِيتأَ أَنْ نآنَ أَقْرا الْقُرعاكر ا, أَواجِدا سفَأَم ,كُوعوا الرظِّمفَع يهف بالر زع 
 .لَكُم يستجاب أَنْ الدعاِء, فَقَمن فى فَاجتهِدوا السجود وأَما وجلَّ

 

282. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Bəndənin Rəbbinə ən yaxın olduğu halı onun 

                                                 
1 İbn əl-Useymin “Şərh Riyadus-Salihin” 1/956. 
2 Əbu Davud, 5102, 5104. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 2419. 
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səcdə vəziyyətidir. Odur ki, (səcdədə) duaları çoxaldın!” 1 
Digər rəvayətdə deyilir: “Mənə rukuda və səcdədə Quran 
oxumaq qadağan edildi. Rukuda siz Rəbbi � təzim edin, 
səcdədə isə çoxlu dua edin. Belə etsəniz, dualarınız daha tez 
qəbul olar”.2 
 

138. Gecənin sonu və fərz namazlarının axırı 
 

٢٨٣ - نة أَبِى عريرنِ هع بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ« قَالَ صأَنْ لَو قلَى أَشى عتأُم مهترَألم اكوبِالس عم 
 إِلَى نزلَ اللَّيلِ نِصف أَو اللَّيلِ ثُلُثُ مضى فَإِذَا اللَّيلِ نِصف أَو اللَّيلِ ثُلُث إِلَى الْعشاَء وَألخرت الْوضوِء
 هلْ علَيه فَأَتوب تائبٍ من هلْ لَه فَأَغْفر مستغفرٍ من هلْ فَأُعطيه سائلٍ من هلْ فَقَالَ وجلَّ عز الدنيا السماِء

ناعٍ مد هفَأُجِيب«... »با أَقْركُونُ مي بالر نم دبى الْعف فولِ جرِ اللَّياآلخ فَإِن تطَعتكُونَ أَنْ است نمم 
ذْكُري ى اللَّهف لْكت ةاعالس فَكُن«. 

 

283. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, mən onlara 
dəstamazla yanaşı misvakdan istifadə etməyi əmr edərdim 
və İşa namazını gecənin üçdə birinə və ya yarısına qədər 
gecikdirərdim. Gecənin üçdə biri və ya yarısı keçdikdə Allah 
� dünya səmasına enir və belə deyir: “İstəyən varmı ona 
verim! Bağışlanma diləyən varmı onu bağışlayım! Tövbə 
edən varmı onun tövbəsini qəbul edim! Dua edən varmı 
onun duasını qəbul edim!”3 Digər rəvayətdə Peyğəmbər � 

                                                 
1 Muslim, 482, 744, 1111. 
2 Muslim, 479, 1102; Əbu Davud, 876.  
3 Əhməd 9589, 9591, 9220, 9841. Şueyb əl-Arnavut əl-Buxari və Muslimin şərtlə-
rinə görə isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
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buyurur: “Rəbbin qula ən yaxın olan vaxtı gecənin axırıdır. 
Əgər o vaxt Allahı zikr edənlərdən olmağı bacarırsansa, ol!”1 
 

جوف اللَّيلِ اآلخر ودبر الصلَوات «قَالَ قيلَ يا رسولَ اللَّه أَى الدعاِء أَسمع قَالَ  أُمامةَعن أَبِى  - ٢٨٤
اتوبكْتالْم.«  بِىنِ النع رمنِ عابو أَبِى ذَر نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ  ص هأَن»لِ اآلخاللَّي فوج يهاُء فعالد ر

 ».أَفْضلُ أَو أَرجى
 

284. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə � demişdir: “Allah 
Elçisindən � soruşuldu: “Hansı dua ən tez qəbul olunur?” 
Allah Elçisi � buyurdu: “Gecənin axırında və fərz namazının 
sonunda2 edilən dua”. Əbu Zərr və İbn Ömər � rəvayət 
edirlər ki, Peyğəmbər � buyurdu: “Gecənin axırı edilən dua 
daha fəzilətlidir və (qəbul olunması) daha çox ümüdveri-
cidir”.3  
 

139. Azan və iqamə arasında 
 

صلَّى  اللَّه عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو أَنَّ رجالً قَالَ يا رسولَ اللَّه إِنَّ الْمؤذِّنِني يفْضلُوننا. فَقَالَ رسولُ - ٢٨٥
لَّمسو هلَياُهللا ع »طَهعلْ تفَس تيهتقُولُونَ فَإِذَا انا يإِذَا«»...قُلْ كَم يودالَة نت بِالصحفُت ابواِء أَبمالس 

جِيبتاساء وعالد«. 
 

285. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, bir kişi: “Ey 
Allahın Elçisi, müəzzinlər bizdən üstün oldular”- dedi. Allah 
Elçisi � buyurdu: “Onların söylədikləri kimi de, bitirdikdən 
sonra istədiyini dilə, sənə veriləcək”.4 Digər rəvayətdə deyi-

                                                 
1 ət-Tirmizi, 3579, 3928. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 1173. 
2 Yəni təşəhhüddən sonra salam verməmişdən qabaq. 
3 ət-Tirmizi, 3499, 3838. Hədis həsəndir. Bax: əl-Kəlimut-Tayyib, 70/113.  
4 Əbu Davud 524, 526. Hədis həsən səhihdir. Bax: Səhih ət-Tərğib vat-Tərhib, 256.  
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lir: “Namaza azan verildikdə, səma qapıları açılır və dua 
qəbul olunur”.1 
 

٢٨٦ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نلَّىعص لَّمسو هلَياُهللا ع »ةاِإلقَامو اَألذَان نيب دراُء الَ يعالد.« 
 

286. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Allah 
Elçisi � belə buyurdu: “Azan ilə iqamə arası edilən dua rədd 
olunmaz”.2    
 

140. Yağış yağarkən və döyüş meydanında 
 

٢٨٧ - نلِ عهنِ سب دعولُ قَالَ: قَالَ سسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص: »انتنالَ ث اندرت ا أَوقَلَّم اندرت 
 :قَالَ � النبِي عنِ�  سعد بنِ سهلِ عن .»بعضا بعضهم يلْحم حني الْبأْسِ وعند النداِء عند الدعاُء

»قْتوطَرِ والْم«. 
 

287. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “İki dua rədd edilməz və ya nadir halda 
rədd edilər; azan verildikdə və döyüş meydanında düşmənlə 
qarşılaşdıqda edilən dua”. Həmçinin Peyğəmbər � dedi: “Və 
yağış vaxtı!”3 
 

141. Çox zikr edənin, ədalətli rəhbərin və məzlumun duası 
 

٢٨۸ - نةَ أَبِي عريرنِ هع بِيالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عال ثَالثَةٌ« :قَالَ ص رداُهللا ي ماَءهعرياً، اهللا الذَّاكر: دكَث 
 .»الْمقِْسط واِإلمام الْمظْلُومِ، ودعوةُ

 

288. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 

                                                 
1 Əbu Yalə, 4072. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1413. 
2 Əhməd, 12200, 12221. Hədis səhihdir. Bax: İrvaul-Ğalil, 244. 
3 Əbu Davud, 2540, 2542. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 672. 
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buyurdu: “Üç nəfərin duası rədd edilməz; Allahı çox xatır-
layanın, məzlumun və ədalətli rəhbərin duası”.1  
 

142. Zikr etdikdən sonra 
 

رسولَ اِهللا عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ : جاَءت أُم سلَيمٍ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، فَقَالَت : يا  - ٢٨٩
رِينكَبتا ، ورشع هيندمحتا ، ورشع اللَّه نيحبسقَالَ : ت و بِهِنعأَد اتمنِي كَللِّمي ، علس ا ، ثُمرشع ه

.لْتفَع قَد ، لْتفَع قُولُ : قَدي هفَإِن ، كتاجح 
 

289. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik � demişdir: “Ummu 
Suleym Peyğəmbərin � yanına gələrək dedi: “Ey Allahın 
Elçisi, mənə elə sözlər öyrət ki, onlarla dua edim”. Peyğəm-
bər � belə buyurdu: “Allahı on dəfə təsbih et (“subhə:n-
Allah” de), on dəfə həmd et (“əlhəmdulilləh” de), on dəfə 
təkbir et (“Alla:hu Əkbər” de), sonra isə diləyini istə. Allah 
dərhal deyər: “Artıq (istədiyini) etdim! Artıq (istədiyini) 
etdim!”2  
 

143. Valideynin, oruc tutanın və müsafirin duası 
 

٢۹۰ - نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ قَالَ مسر اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عثَالَثُ« :ص اتوعالَ د درةُ توعد ،دالالْو 
 .»الْمسافرِ ودعوةُ الصائمِ ودعوةُ

 

290. Ənəs ibn Malik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə 
buyurdu: “Üç dua rədd olunmur; valideynin övladı üçün 

                                                 
1 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 7358. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1211. 
2 Əhməd, 12207, 12228. Hədisin isnadı səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 3336. 
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etdiyi dua, oruc tutanın duası və müsafirin duası”.1 
 

144. Xoruz banlayarkən 
 

٢۹۱ - نةَ أَبِى عريرأَنَّ ه بِىالن  هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسإِذَا « قَالَ و متعمس احيص كَةيلُوا الدفَس الَى اللَّهعت نم 
هلا فَضهفَإِن أَتلَكًا رإِذَا مو متعمس هِيقارِ نمذُوا الْحوعفَت بِاللَّه نم طَانيا الشهفَإِن أَتا رطَانيش «. 

 

291. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurmuşdur: “Xoruzun banlamasını eşitsəniz, Allahdan 
Onun lütfünü diləyin,2  çünki o, mələk görmüşdür. Uzun-
qulağın anqırmasını eşitsəniz, şeytandan Allaha sığının, 
çünki o, şeytan görmüşdür”.3 
 

145. Cümə günü 
 

فيه ساعةٌ لَا يوافقُها «ذَكَر يوم الْجمعة فَقَالَ  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - ٢۹٢
اهإِي طَاهئًا إِلَّا أَعيش أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو ملسم دبي  عةُ فبيقُت ادازقَلِّلُهي هدبِي ارأَشو هتايوا « ...»رِوسمالْت

 ».الساعةَ الَّتى ترجى فى يومِ الْجمعة بعد الْعصرِ إِلَى غَيبوبة الشمسِ
 

292. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Cümə 
günü haqqında danışdı və belə buyurdu: “Cümə günündə 
elə bir saat var ki, hər hansı müsəlman bəndə namazda ikən 
həmin saatda4 Allahdan bir şey istəyərsə, şübhəsiz Allah ona 

                                                 
1  əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 6619; əd-Diya “Əhədisul-Muxtəra” 2057. Hədis 
səhihdir. Bax: Səhih əl-Cami, 3032. 
2 Yəni dua edin. 
3 Əbu Davud, 5103, 5105. Hədis səhihdir. Bax: Səhih əl-Kəlimut-Tayyib, 220. 
4 Digər rəvayətdə buna izah gətirilir: Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
� buyurdu: “Günəşin üzərinə doğduğu ən xeyirli gün Cümə günüdür. O gün 
Adəm yaradılmış, o gün yer üzünə endirilmiş, o gün tövbəsi qəbul edilmiş və o 
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istədiyini verər”. Əli ilə işarə edərək saatın qısa bir vaxt 
olduğunu göstərdi”.1 Digər rəvayətdə deyilir: “(Duaların qə-
bul olunacağı) vaxtı axtarın! Ümid edilir ki, bu, Cümə günü 
Əsrdən sonra günəş batana qədər olan vaxtdadır”.2 

 

146. Allahın bu adları ilə davamlı dua edin 
 

٢۹٣ - ناَء عمأَس تبِن زِيدأَنَّ ي بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص »ماس اللَّه ظَمى اَألعنِ فياتنِ هيتاآلي 
}كُمإِلَهو إِلَه داحالَ و إِالَّ إِلَه وه نمحالر يمحالر{ ُةحفَاتو ةورانَ آلِ سرمع }امل الَ اللَّه إِالَّ إِلَه وه 

ىالْح ومالْقَي{ 
 

293. Əsmə bint Yəzid � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə 
buyurdu: “Allahın ən əzəmətli adı bu iki ayədədir: “Sizin 
məbudunuz Tək olan İlahdır. Ondan başqa məbud yoxdur, 
Mərhəmətlidir, Rəhmlidir (ər-Rahmən, ər-Rahim)” (əl-

                                                                                                              
gün vəfat etmişdir. Qiyamət günü də o gün qopacaq. Cin və insanlardan başqa 
elə bir canlı yoxdur ki, Cümə günü dan yeri ağarandan günəş çıxana qədər 
Qiyamətin qopmasına görə qorxu içində gözləməsinlər. Bu gündə elə bir saat var 
ki, müsəlman bir qul həmin saatda namaz qılarkən Allahdan dilədiyini Allah ona 
verər”. Kəb dedi: “Bu hər ildə bir gündür”. Mən dedim: “Xeyr, hər Cümədir”. 
Kəb Tövratı oxudu və dedi: “Peyğəmbər � doğru soyləyib”. Əbu Hureyra dedi: 
“Bundan sonra mən Abdullah ibn Səlamla rastlaşdım. Ona Kəblə � olan söhbəti 
dedim. Abdullah ibn Səlam dedi: “Mən o saatın hansı saat olduğunu bilirəm”. 
Əbu Hureyra dedi: “Mən dedim: “Elə isə mənə də söylə!” O dedi: “Cümə 
gününün ən son saatıdır”. Mən dedim: “Bu necə ola bilər?! Axı Allah Elçisi �: 
“Müsəlman bir qul həmin saatda namaz qılarkən...”- deyib. Bu ən son saatda isə 
namaz qılınmaz”. Abdullah ibn Səlam dedi: “Allah Elçisi �: “Namaz qılmaq üçün 
bir yerdə oturub gözləyən şəxs namaz qılıncaya qədər namazdadır”- deyə 
buyurmayıbmı?!” Mən: “Bəli”- dedim. O da buyurdu: “Bu da belədir”. (Əbu 
Davud, 1048. Hədis səhihdir. Bax: Mişkətul-Məsabih, 1359). 
1 Muslim, 852, 1406. 
2 ət-Tirmizi, 489, 491. Hədis həsəndir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 2583. 
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Bəqərə, 163). Ali-İmran surəsinin əvvəli: “Əlif. Ləm. Mim. 
Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, 
əbədi Yaşayandır, bütün yaradılanların Qəyyumudur (əl-
Həyy, əl-Qayyum)”. (Ali-İmran, 1-2)”.1 
 

٢۹٤ - نسٍ عأَنَّ أَن بِىالن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عظُّوا « قَالَ صا أَلالَلِ ذَا بِيامِ الْجاِإلكْرو «. 
 

294. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə buyurdu: 
 

 يا ذَا الْجالَلِ واِإلكْرامِ
 

“Ey əzəmət və ehtiram Sahibi! – (Yə: Zəl-Cələ:li vəl-İkram)”- 
(adı ilə) dua etməyi  davamlı edin”.2 
 

Son söz əvəzi 
 

من سره أَنْ يستجِيب اُهللا لَه عند « :صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  عن أَبِي هريرةَ - ٢٩٥
 ».الشدائد والْكُربِ فَلْيكْثرِ الدعاَء في الرخاِء

 

295. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra � demişdir: “Allah Elçisi 
� belə buyurdu: “Kimi sıxıntı və kədər anında duasının 
qəbul olunması sevindirirsə, qoy xoş günündə duasını 
çoxaltsın”.3 
 

Əlhəmdu lillə:hi Rabbil a:ləmi:n! 
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha! 

                                                 
1 Əbu Davud, 1496, 149٨; İbn Məcə, 3855. Hədis həsəndir. Bax: Səhih əl-Cami, 
٩٨٠.  
2 ət-Tirmizi, 3525, 3868. Hədis səhihdir. Bax: Silsilə əs-Səhihə, 1536. 
3 ət-Tirmizi, 3382, 3710. Hədis həsəndir. Silsilə əs-Səhihə, 593. 
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