
 
Mənzər Ağayeva 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SURƏLƏRİN 
FƏZİLƏTLƏRİ  

VƏ DUALAR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakı–2020 



 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş Üzrə  
Dövlət Komitəsinin 16 iyul 2020-ci il tarixli DK-418/Q 

saylı məktubu əsasında “Zərdabi Nəşr” MMC-də çap olunmuşdur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İlahiyyatçı  Mənzər Ağayeva “Surələrin fəzilətləri və dualar” 
Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC. 2020. 656 səh.  
 
 

 
 
 
 
 

© M. Ağayeva, 2020 



 3 

 
 
 
 

Bismilləhir Rahmənir Rahim 
Ə-uzu billəhi minəş şeytanir racım 

Bismilləhir Rahmənir Rahim. 
“De ki, Əgər sizin Rəbbinizin yanında duanız, ibadətiniz, şükrünüz 

olmasaydı, nə qiymətiniz olardı?” (Furqan, 77) 
Dua məxluqu Xaliqə yaxınlaşdıran ən qısa yoldur. Məzlumların ümi-

di, zalımların həlakı, acları doyuran, çılpaqları geyindirən, subayları ev-
ləndirən, borcluları zillətə uğramaqdan qoruyan, məhbusları zindandan 
qurtaran, fağırları yoxluqdan qurtaran, hər cür xeyir yetirən, hər cür şər-
dən qurtaran, xəstələrə şəfa verən, dərdlərə dərman olandır. 

Hər arzuya və istəyə çatmaq, hər niyyətimizə Qadir Allahın “Ol!” de-
məsinı istəyiriksə, Yaradana Özü bizə buyurduğu kimi, yalnız dua və 
zikrlərlə müraciət etməliyik. Beynimizi qüvvətləndirən, mikrodalğaları 
düzgün istiqamətləndirən dua və zikrdir. Çünki biz dua və zikrlə göydə, 
yerdə və ya ətrafımızda olan Allahın tək, sonsuz olduğuna, hər zərrədə 
belə Onun mövcud olduğuna və Onun Ol! deməsi ilə hər şeyin olacağına 
inanırıq. Allahın bizim dualarımıza ehtiyacı yoxdur, lakin Onun bizim 
dualarımızın qəbul etməsinə çox ehtiyacımız vardır. Çünki dua və zikr bu 
dünyanın ən böyük nüvə silahıdır. Bundan əlavə də dua və zikr bizim 
əbədi dünyada olacaq məqamımızın təməl daşlarıdır.  

Uca Allah dedi: “Mənim sənə nə etdiyimi görürsən, sən də insanlara 
qarşı o cür ol! Bunu bacarmağı da yalnız Məndən dilə”. Dua, şeytani vəs-
vəsələrdən qəlbi qorumaq, dünya həyatı ilə əlaqəni kəsməkdir. İnsan da-
vadan uzaqlaşar, sülh içində olar, qəlbinə ilham verən mənaları Allahdan 
olduğunu anlar. Bu sadəcə Allahın adını anmaq demək deyildir. Hər an 
Allahla bir və bərabər olub nəfsani arzu və istəklərdən vaz keçmək de-
məkdir. Dua etməyin üç şəkli vardır. Qəlbdən, könüldən və dildən. Allahı 
anmaqda məqsəd dil ilə deyil, bütün vücud və ruh ilədir. Yəni, bir kəs eşq 
ilə “Allah” desə cümlə günahları xəzan kimi tökülər. Həmin bu hal, həqi-
qi zəkatdır. Bu hal, pis xasiyyətlərin getməsi üçün bir fürsətdir. Gecə ya-
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rısında günəşin ilk şüaları görünənədək israrla edilən  duaların xüsusi tə-
siri vardır. Səcdə halında bədəndəki qan güclü surətdə başa, beynə axdı-
ğından, oksigen və digər enerşi qaynaqları beyni daha yaxşı qidalandırır. 
Bu səbəbdən də səcdə halında edilən dualar daha güclü dalğalarla yayılır.  

Duanı gücləndirən və gerçəkləşdirən ən önəmli amil dua anında insa-
nın şüurunun vəhim təsərrufundan, yəni vəsvəsə halından çıxaraq istək və 
iradəsini Allaha bağlamasıdır. Dua əsas etidari ilə beynin yönəldirilmiş 
dalğalarıdır. Bu səbəbdən də təsirlənərək, titrəyərək edilən dua daha güc-
lü olur. Necə demişlər ki, “Məzlumun duası yerdə qalmaz, ahh qazanan 
fərəh tapmaz.”  

“Səhifeyi Səccadiyyə” kitabında İmam Sadiqdən buyurulur: Ba-
bası, Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) bir çətinlik, bəla üz verdikdə belə dua edərdi: 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim.Ey hər kəsin düyünü Sənin əlinlə açılan, ey 
çətinliklərin ağırlığı mərhəmətinə sıxan, ey darlıqdan çıxıb asanlıqa get-
mək səndən istənilən kəs, çətinliklər Sənin lütfünlə asanlaşır, həyat vasi-
tələri və yaşayış səbəbləri sənin rəhmətinlə hazırlanır, qəza qüdrətinlə hə-
rəkətə gəlir, hər şey iradənlə, yalnız Sənin istəyinlə düzələr, bütün çətin-
liklərdə Səni çağırırlar, bütün müsibətlərdə Sənə pənah gətirirlər, Sənin 
aradan aparmadığından başqa heç bir bəla aradan getməz, Sənin açdığın 
düyündən başqa heç bir düyün açılmaz. İlahi! Mənə bir bəla düçar olmuş 
ki, onun çətinliyi və ağırlığı məni əldən salmış, elə bir çətinliklər mənə üz 
vermiş ki, onlara dözmək mənə ağır olmuşdur, Sən öz qüdrətinlə onu mə-
nə rücah etmisən. İlahi! Sənin rücah etdiyini kimsə geri apara bilməz, Sə-
nin göndərdiyini geri qaytara bilməz, Sənin açdığın bir şeyi kimsə bağla-
ya bilməz, Sənin bağladığın bir şeyi kimsə aça bilməz, Sənin çətinlişdir-
diyin bir şeyi kimsə asan edə bilməz, Sənin zəlil etdiyin kimsəyə bir yar-
dımçı olmaz, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salavat göndər və öz 
rəhmətinlə ey mənim Rəbbim. Rahatlıq qapısını üzümə aç, öz qüdrətinlə 
həyat meydanında qəm sultanının hökmünü sındır, istədiyim şeydə məni 
öz mərhəmətinlə kamala çatdır, istədiyimə icabətin şirinliyini daddır, öz 
tərəfindən mənə könül oxşayan bir icabət nəsib et, mənim üçün bəlalar-
dan tezliklə bir nicat qərar ver, qəmə düşürməklə məni öz vacibat, müstə-
həb, əməllərindən saxlama, çünki mən başıma gələn hadisənin ucbatından 
taqətsiz olmuş, qəlbim həyatımda baş verən bu bəladan qəm-qüssə ilə 
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dolmuşdur                   və Sən düşdüyüm bu bəlanı aradan aparmağa qadirsən, belə 
isə öz qüdrətinlə mənim barəmdə qərar ver, hərçənd Sənin tərəfindən bu-
na layiq deyiləm. Ey böyük ərşin Pərvərdigarı!” 

“O zaman ki,siz Allahınızdan kömək diləyirdiniz. Allah sizin duanızı 
bununla qəbul etdi ki: “Mən möminlərin arxasınca gələn 1000 mələklə si-
zə kömək edənəm.” Allah sizə qələbə müjdəsi verməkdən ötrü mələk 
göndərməyi vəd etdi ki, sizin qəlbləriniz arxayın olsun.” (Ənfal, 9-11) 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahim  

ًإن اہلل ومالئکتھ یصلون على النبی یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ َّّ ُّ َّ َُّ َ َْ َ ََ ََ ََ َُ َ َ ِِ ُّ َ َ ِ ّ ِ َّ ُ ُ ََّ َ َ  
         “İnnəllahə və mələikətəhu  yusallunə alən nəbiyyi yə əyyuhəllə-

zinə əmənu sallu aləyhi və səlləmu təslimə”. 
“Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərir-

lər. Ey möminlər! Siz də ona salavat və salam göndərin, onun əmrinə təs-
lim olun!” (Əhzab, 56)  

 
Bəlaların qarşısını almaq üçün qurban kəsmək 

Fəlakət və iztirablardan qurtarmaq üçün qurban kəsmək çox xeyirli-
dir. Tibbin müalicədə acız qaldığı bir xəstəliyin getməsi və yaxud nəticəsi 
şübhəli, təklükəli olan bir əməliyyatın uğurla nəticələnməsi niyyəti ilə, 
həmçinin başa gələ biləcək ən böyük fəlakələrdən qurtarmaq üçün həya-
tın müqabilində niyyət edərək Allah rizası üçün qurban kəsmək bir çox 
xeyirlərə vəsilə olar. Əlbəttə sual olunar ki, mənim həyatım, qədərim ya-
zılmış və məni bu bəladan qurban necə xilas edə bilər ki? Əlbəttə əgər sə-
nin ölümdən qurtarmaq nəsibində varsa, Allah sənə o qurbanı kəsməyi də 
nəsib edər.Yox, əgər qismətində bəla, ölüm yazılıbsa, əvvəlki hökmə görə 
o qurbanı kəsməyi sənə nəsib etməz. Peyğəmbərimizin bir hədisində belə 
buyurur: “Xəstəlikləri sədəqə ilə müalicə edin”. Peyğəmbərimiz tərəfin-
dən söylənən başqa bir hədisdə buyurulur ki: “Sağlamlığınızı qorumaq 
üçün iki elm vardır: 1-cı tibb elmi, 2-ci də din elmi”. Burada tibb elmi din 
elmindən əvvəl gəlməsi buna işarədir ki, hər hansı bir xəstəlik zamanı əv-
vəl tibb elminə, sonra da din elminə müraciət etməliyik. Əslində isə bütün 
elmlərin mənbəyi Qurani-Kərimdədir. 

Hər hansı bir bəla və xəstəlik zamanı həm həkimə, həm dualara mü-



 6 

raciət etməklə, həm də sədəqə vermək və qurban kəsməklə Allahdan bə-
laların üzərimizdən getməsi üçün dua etməliyik. Verilən sədəqənin miq-
darı isə həmin insanın hal və maddi durumundan asılıdır. 

 Fidyə, nəzir olaraq kəsiləcək qurbanın, kəsilmə şərtləri: 
Hər hansı bir niyyətlə Qurban kəsmək istəyən kimsə, qurbanı kəsəcək 

olan bıçağı əlinə alır və deyir: “Ya Allah! Düşdüyüm bu pis vəziyyətdən 
qurtarmaq, Allahın məndən razı olmağı məqsədilə bu Qurbanı kəsdirmək 
üçün filan kimsəni (yəni qəssabı) özümə vəkil etdim”-deyir və bıçağı qəs-
saba verir. Qəssabın dəstəmazlı və üstünün təmiz olması, həmçinin düz-
gün və halal adam olması önəmlidir. Kəsilmə zamanı qurbanı üzünü qib-
ləyə qarşı (sol böyrü üstə) uzatmaq gözünü və qabaq ayaqlarını və arxa 
ayaqlarından birini bağlamaq, bir ayağını açıq saxlamaq, 3 dəfə təkbir 
(Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Lə iləhə illəllahu vallahu əkbər Allahu ək-
bər və lilləhil həmd" və Bismilləhi, Allahu əkbər demək və qəssabın: ”Bı-
çağı qoyunun boğazına vurarkən filan (adını) adamın niyyət və istəyinə 
görə özünün vəkalət verməsi üzərə bu qurbanı Allah rizası üçün kəsi-
rəm”- kəlməsini eşidiləcək qədər bərkdən deməsi lazımdır. Qurban duası 
da oxunur: “Bismilləhir rahmənir rahim. Vəccəhtu vəciyə lilləzi fətəras 
səməvəti vəl arda hənifən muslimən və mə ənə minəl muşrikin. İnnə salə-
ti və nusuki və məhyəyə və məməti lilləhi rabbil aləmin. Lə şərikə ləh. Və 
bi zəlikə umirtu və ənə minəl muslimin. Allahummə təqabbəl minni kəmə 
təqabbəltə ən İbrahimə xalilik. Və Musa kəlimik. Və Muhəmmədin həbi-
bik. Salləllahu aləyhi və əlihi və ələyhim əcməin.” 

Sonra boğazındakı 4 iri damar (qida borusu, nəfəs borusu və daha iki 
damar) iti kəsən dəmir (polad) bıçaqla bir dəfəyə kəsilir. Qanın bütün ax-
masını gözləmək və ilik deyilən qismə toxunaraq heyvanın əziyyətini 
azaltmaq lazımdır.  

Bəzən biz niyyət edirik ki: “Ya Allah bu müşkülümüz düzəlsin qur-
ban kəsərəm.” Bu cür şərt kəsmək düzgün deyildir. Elə bir bəlanı və ya-
xud da ürəkdə bir narahatlığı hiss edən kimi Allah rizası üçün sədəqə ver-
mək, Qurban kəsmək Allahın istəyilə bizi bəlalardan qurtarar. 

“Onların nə əti, nə də qanı əlbəttə, Allaha çatmaz.Allaha çatacaq olan 
yalnız sizin təqvanızdır, səmimi qəlbdən etdiyiniz iba dətdir. Allah sizi 
doğru yola yönəltdiyi üçün Onu uca tutasınız deyə, bunları sizə belə ram 
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etdi. Ehsan, yaxşı əməl edənlərə müjdə ver!“ (Həcc, 37) 
Qurban kəsmə zamanı Allaha çatan insanların təqvasıdır. Təqva isə 

insanların Allahın əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirməklə və qadağan etdiyi 
şeylərdən çəkinməklə Allaha qarşı çıxmaqdan özünü qoruma halıdır. 
Qurban kəsərkən ən yaxşısını, ya ehsan edərkən də nemətlərin ən gözəlini 
ürəklə, eşqlə ən yüksək şəkildə etmək lazımdır. Bu haqda Quranda belə 
buyurulur: “Adəmin iki oğlunun, Habil ilə Qabilin qurbanlıq zamanı ol-
muş əhvalatını həqiqi və düzgün şəkildə onlara oxu. Habil dəvə kəsdi, 
Qabil isə bir az buğda gətirdi. Beləliklə birindən qəbul olundu və digərin-
dən qəbul olunmadı. Qabil dedi:“Səni mütləq öldürəcəyəm”. Habil dedi: 
“Həqiqətən, Allah yalnız təqvalılardan qəbul edir.”(Maidə, 27) 

“Malınızı Allah yolunda xərcləyin. Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə at-
mayın, yaxşılıq edin! Allah yaxşılıq, ehsan edənləri sevir.” (Bəqərə 195) 

“Ey iman gətirənlər! Alış-verişin, dostluğun və şəfaətin mümkün ol-
mayacağı gün (qiyamət günü) gəlməmişdən əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən 
paylayın! Kafirlər isə özlərinə zülm edənlərdir!”(Bəqərə 254)  

“Qurban kəsmək təkcə İbrahimin davamçıları olan sizin həcc əməllə-
rinizə aid deyil. Hər bir şəriət əhli üçün məxsus qurban ibadəti müəyyən-
ləşdirmişik ki, qurbanlarını kəsəndə ruzi etdiyimiz heyvanların başları 
üzərində Allahın adını çəksinlər. Çünki sizin Allahınız tək olan Allahdır. 
Buna görə də Onun qarşısında təslim olun və ey Peyğəmbər, sən təvazö-
kar və xalis niyyət və əməllilərə müjdə ver.” (Həcc 34) 

“Ya Peyğəmbər! Ona görə də bu nemətlərə şükür edərək Rəbbin üçün 
namaz qıl və qurban kəs!” (Kövsər 2)  

 
Dualar üçün sudan istifadə etmək 

Su, sakit, durğun halı ilə insana sakitlik verən, insanı enerjisilə özünə 
çəkən Allahın bizlərə bəxş etdiyi ən qiymətli və vacibi nemətdir. Şiddəti-
lə dağları aşıb, qayaları sürüyən qədər güclü, buxarlanaraq göyə qalxıb 
bulud olan, sonra üzərimizə yağış olaraq tökülən, daşı, torpağı yaxalayıb, 
həyat verən və insanın həyatda yaşaya bilməsi üçün vacib olan dörd 
ünsürdən biridir. Qədim əfsanələrdə xəstələrə şəfa verən sulardan söz açı-
lır. Qədim zamanlardan insanlar bu sehrli maddəyə bir anlam vermişlər. 
Dörd ünsür: torpaq, külək, od kimi suyun öz nəfsi və özünəməxsus xasiy-
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yətləri vardır. Su da canlı varlıqdır və onun da öz formasını və tərkibini 
dəyişdirmə xüsusiyyəti vardır.  

Japon alimi Masaru Emoto da, su haqqında çox maraqlı bir kitab ya-
zıb. Onun yazdığı “Suyun Gizli Mesajı” adlı kitabında qeyd edilir ki, "Su 
canlıdır və duyğuları onun dondurulan kristallarından oxunur. ”Onun et-
diyi müşahidə və təcrübələr nəticəsində meydana çıxan fikir isə belədir: 
“Su ətrafındakı, pozitiv və neqativ fikirləri özündə saxlayır və bu fikirlərə 
reaksiya göstərir."Dr. Emotonın fikrincə suya fərqli musiqini dinləndirər-
kən su həmin musiqinin əksini özündə təkrar-təkrar çəkir. Suyun yanında 
həzin musiqi oxunanda, gözəl və xeyirli sözlər danışılanda, xoş niyyətlə 
dua etdikdə kristallaşmış suyun kristalları çox gözəl güllər şəklində olur. 
Ancaq suyun yanında rok və ya buna bənzər musiqini səsləndirdikdə və 
yaxud da pis sözlər danışıb, pis fikirlər düşünüb, bəd dua etdikdə, həmin 
suyun kristallarının şəkli qarışıq, xaos şəklində olur. Həmin qarışıqlıq da 
elə özümüzə zərər verər və pis niyyətlərdən yalnız özümüz və əzizlərimiz 
əziyyət görür. Beləliklə su hər duyğu və düşüncəmizə reaksiya verən və 
yaddaşında saxlayan, tərkibini dəyəşməyə malik olan, yaxşıya yaxşılıqla, 
pisə də pisliklə cavab verən, canlı bir varlıqdır. Bu səbəbdən də dualardan 
faydalanmaq üçün sudan istifadə edəcəyik. Dualardan da, sudan da xoş 
niyyətlə faydalanaraq, hamıya”Su qədər ömrünüz olsun” deyəcəyik. Əvə-
zini də həm bu dünyada, həm də Əbədi dünyada görəcəyik. 

Suyun üzərinə oxunmuş ayələrin və suyun xəstələrə təsiri haqda bir 
çox təcrübələr edilmişdir. Əslində fəryad edən xəstə deyildir, xəstənin 
içində duaların təsiri ilə zəifləyərək bədənlə çarpışan cindir. Ayələrin su-
ya verdiyi gücün sayəsində dərdlərdən qurtaraq şəfa tapın. Ayələr oxun-
muş suyun təsirini elm də sübut etmişdir. Dərmanı olmayan və çox əziy-
yət çəkən xəstələrə bir kasa suyun üzərinə bu ayələri oxuyaraq içirsəniz 
xəstə şəfa tapar. 

 
Dualarda nəfəsdən istifadə etmək 

 Qurani-Kərimdə üfürmək kəlməsi 29 dəfə işlənmişdir. “Şübhəsiz, 
Biz insanın ulu baba və nənəsini gilin cövhərindən ruh üfürməklə və ona 
möcüzəvi şəkildə can verməklə yaratdıq.” (Muminin 12) 

“Sonra onun bədən üzvlərini ananın bətnində kamil etdi və ona Öz 
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ruhundan üfürdü; sizin üçün qulaq və göz və ağılla qavranılanları dərk et-
mə vasitəsi olan ürək verdi, halbuki, çox az şükr edirsiniz.” (Səcdə 9) 

İslama görə, Allah ilk insan olan Hz.Adəmi (ə.s.) torpaqdan yaratdıq-
dan sonra Öz ruhundan ona nəfəs “Hu” üfürdü və Öz nəfsini var etdi. Be-
ləcə, insan fiziki varlığı ilə dünya həyatına, ruhi varlığı ilə də mənəvi alə-
mə uyğun bir formaya sahib edildi. Uca Allah insanı bütün varlıqlardan 
uca tutaraq Öz nəfəsi ilə birlikdə ona ağıl, iradə, hafizə, səbir, qəzəb kimi 
duyğu və bacarıqları da bəxş etdi. 

 Ərəbcə Nəfh kəlməsi üfürmə, nəfs isə (nəfəsa) kökündən gələn “nə-
fəs almaq”deməkdir. Eyni zamanda“ruh, mənlik, kimlik,can, kişi” anlam-
larına gəldiyi də bildirilir. Deməli, nəfs həm də hava, varlığa aid hər şey 
və həyatın bədənləşməmiş halı deməkdir. Havadakı nəfəs zərrələrində 
hikmət, vəhy vardır. Alıb verdiyimiz hava ilə Həvvanın həvəslərində hə-
vəslənirik. Bizi nəfəsləyənsə, Adəmdir. Yəni bədənimizin zahiri maddəsi 
Adəm təbiətində olub, iç batini isə həvai həvəsimiz olan Həvvamızdır. 

Bizi də həyata bağlayan və öldürən nəfəs dediyimiz bir həqiqətdir. 
Hamımız hər an, mərhəməti daimi olan bir Eşqə görə varıq. Bu da bizi 
yaratmasının sirrini heç cür bilmədiyimiz Rəhmanın nəfəsi “Huu” və 
“Ol” əmri ilə olmaqdadır. Həqiqətdə biz yediyimiz qidalarla deyil, hava-
nəfəs ilə bəslənirik. Hamımız nəfəsin zuhurundan (alıb-vermə) başqa bir 
şey deyilik. İnansaqda, inanmasaq da hamımız alıb verdiyimiz iki nəfəs-
dən Huu ilə Heyydən ibarətik. 

Tibb elminin izahına görə ürəkdə 4 duyulan 4 duyulmayan 8 ihtizaz 
səsi vardır. Nəfəs alarkən “Hu” deyirik və içimizdəki nəfəsi verərkən 
”Həyy”-i bayıra çıxarırıq. Təkrar “Həyy” deyib, “Hu”nu içəri alırıq. Bu 
hərəkət 4 qəlb səsinin başlangıcının nəticəsindədir. Qəlbin bu nəfəs alıb 
verməsi “Həyy” ilə “Hu” səsinə bənzəyir. Bu səs ihtizaz halinda bütün 
vücuda yayılır. Deməli “Hu” qəlbin arikulasında “Allah” deyir. Bununla 
da aydın olur ki, özümüz belə dərk etmədən nəfəs alıb verən vücudumuz-
da ruhumuz daima Allahı zikr etməkdədir. 

“Allah” kəlməsində ki, axırıncı hərf, yumru, boş dairə şəklində olan 
Hu hərfi nəfəsdir. Bu nəfəsin içində hikmət zərrələri, dürri yeganə inciləri 
”elmi lədun”vardır.Bu səbəbdən “O” bu içi ağ olan dairənin içində Vila-
yəti-İnsan deyilən kimlik surətinin sirləri vardır. Kim bu mənaya çatsa, 
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Özünü Zati Alisini bilər. O gizli xəzinəni tapar. İnsan bədəni hər insanın 
öz Zatıdır. Ruhu isə Zatı Alisidir. Bədən ruha geyindirilmiş maddı görün-
mək üçün bir dəlildir. Ona həyat vərən Nəfəs, Ruhun öz nəfsi ilə özünü 
bilmək arzusudur. Nəfsini bilən Rəbbini, Rəbbini bilən ruhunu tanıyar. 
Nəfəs bir rüzgarın, bir əsintinin boğaz boşluğundan çıxmasıdır və ağci-
yərimiz vasitəsilə alıb verdiyimiz hava Rəhmanın nəfəsidir. 

Məlun olduğu kimi nəfəs, üfürmək lətif olan canlı varlıqdır. Quran 
hərfləri də hökm və gücə sahib olan canlı varlıqlardır. Bu 28 hərfin hər 
biri bir hikmət və hökmə malikdirlər. Bu müqəddəs hərflərin birləş-
məsindən yaranan sözlər Allahın kəlmələridir. Qeyd etdiyimiz kimi su da 
canlı olub, öz tərkibini belə dəyişməyə malik olan bir varlıqdır. 

Bu canlı varlıq olan hərflərin, canlı olub həm də nəfəs, üfürmək ilə tərki-
bini dəyişə bilən suya təsiri çox böyükdür. Bildiyimiz kimi insan bədəninn 
80 faizədən çoxunu su təşkil edir. Bu səbəbdən də üzərinə Allahın bizim 
üçün nazil etdiyi duaları oxuyub nəfəs etdiyimiz suyun bədənimizin suyu ilə 
birləşməsi zamanı bədəndə bir dəyişmə baş verir və bu su, qan vasitəsi ilə 
dövr edərək təfəkkürümüzə belə təsir edir. Bu səbəbdən də bütün duaları 
suya oxuyub, üfürərək içmək çox təsirlidir. Çünki bu zaman həm ruhumuz 
həm də cismimiz oxunan duadan güc və qüvvət alacaqdır. 

“Və bir peyğəmbər olaraq İsrail övladlarına göndərəcək və o, onlara 
deyəcək ki: “Mən sizə Rəbbiniz tərəfindən bir nişanə gətirmişəm. Mən si-
zin üçün gildən quş surətində bir şey düzəldər, sonra ona üfürərəm, Alla-
hın izni ilə canlı quş olar. Allahın izni ilə anadangəlmə koru və cüzamı 
sağaldar, ölüləri dirildərəm və sizə evlərinizdə yediyiniz və yığıb saxladı-
ğınız şeylərdən xəbər verərəm. Həqiqətən, əgər mömin olsanız sizin üçün 
bunda Allahın tovhidinə, elm və qüdrətinə, eləcə də mənim peyğəmbərli-
yimə dəlalət edən nişanə vardır.” (Ali İmran 49) 
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1-Cİ BÖLÜM 
“Həmd olsun O Allaha ki, Əvvəl də, Axır da, Zəhir də, Batin də 

odur.” (Hədid 3)  
 

Surələrin fəzilətləri 
Uca Allah Özü haqqında hər şeyi bu ayə ilə bizlərə çatdırmış və nə 

qədər araşdırsaq da, bundan artıq heç nə bilə bilməyəcəyimizi də bizlərə 
anlatmışdır. Məlum olduğu kimi bütün dualar, Qurandakı ayələr iki tərəfi 
kəsən qılınca bənzəyir. Haqsız yerə, öz nəfs və məkrli duyğularını nəzər-
də tutaraq, məkrli niyyətlərlə edilən bəd dualar insanın özünü fəlakətə 
aparar. Çünki hər şeyin Allaha agah olduğunu heç vaxt unutmayaq və 
özümüzü və qeyrisini aldatsaq da, Allahı aldada bilmərik. O bizi, bizim 
özümüzdən də yaxşı tanıyır və əməl, niyyətlərimizdən də xəbəri vardır. 
Bu səbəbdən də kimə isə bəd dua etmək niyyəti olanda vicdanla çox dü-
şünüb, daşınmaq lazımdır, çünki duanın iki başı vardır. İstər xeyir, istərsə 
də bəd dua olsun, bütün dualar bumeranq kimi gec-tez özümüzə qayıda-
caqdır. Bu Allahın və təbiətin qanunudur. 

Hz. Əli (ə.s.) buyurdu: Hər kəs Quranın hansı surəsindən olursa-olsun 
yüz dəfə oxuyub, sonra “Ya Allah”- desə, əgər daşa belə oxusa, Allah o 
daşı yarar. (Səfinətul bihar. 1.səh.446) 

Yalnız Öz əsma və sifətlərinin vəsfini bizlərə tanıtmaqla, həmçinin 
Özü tərəfindən bəxş edildiyi qabiliyyət və istedadımıza görə, Özü istədiyi 
nisbətdə Onu anlaya biləcəyimizi də bildirmişdir.Bu xoşbəxtlikdən məh-
rum olan kimsələrə isə, nə qədər dəlil, sübut gətirsəkdə onları buna inan-
dıra bilmərik. Bu haqda Uca Allah belə buyurur: “Allahın izni olmadıqca 
heç bir nəfəs iman edə bilməz” (Yunus-101).  

Deməli, Onu tanımaq qabiliyyəti də Özü istədiyi bəndələrinə qismət 
edir.Ənam surəsi 103-cü ayədə: “Gözlər Allah görməz, lakin Allah gözlə-
ri görür. Çünki O Lətifdir və hər şeyin əslini və həqiqətini bilir” -deyə 
Uca Allah özünü bizə belə tanıtmışdır. İnsanları yaşadan imanları və mə-
nəviyatlarıdır. Hər ikisini də qüvvətləndirən isə, bilgidir.  
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  Bismilləhir Rahmənir Rahimin fəzilətləri  
Əsmai-İlahiyyənin ən böyüyü, mübarəki və bir çox hikmətlərə sahib 

olanı “Bismilləhir Rahmənir Rahim”-dir. Bismilləhir Rahmənir Rahim İs-
mi-Əzəmdir. Bismilləhir Rahmənir Rahim Allahın sirrinə aparan yoldur. 
“Bismilləh” müsəlmanlığın simvoludur və ona qısa olaraq Bəsmələ deyi-
lir. Bəsmələi-şərifin hikmətləri haqqında yazmaq lazım olsa idi, dənizlər 
mürəkkəb, ağaclar qələm olsa belə, onlar tükənərdilər, lakin sözlər bitib--
tükənməzdi. 

“Bismilləhir Rahmənir Rahim” Qurаnın müqəddiməsi, həm də bütün 
surələrin başında gələn bir ayədir. Qeyd edək ki,“Tövbə” (Bəraət) surə-
sindən başqa, Quranın bütün surələri “Bismilləh” ilə başlayır və Quranda 
“Bismilləh” 114 dəfə təkrarlanır. (Nəml surəsində)  

Bütün peyğəmbərlər öz işlərinə “Bismilləh” lə başlamışlar. Hz.Nu-
hun gəmisi tufan zamanı böyük dalğalar arasına düşdüyü vaxt Nuh öz 
yoldaşlarına dedi:“Suvar olun, bu gəminin hərəkəti və dayanması Allahın 
adı ilədir.” (Hud.41) 

 Hz.Süleyman Səba mələkəsini (qadın hakim) imana çağırdığı vaxt öz 
dəvətnaməsini “Bismilləhir rahmənir rahim”lə başladı. (Nəml-30) 

Allah Öz nurundan ilk yaratdığı Hz.Muhəmmədin ruhu oldu.Sonra nu-
rundan Qələmi və Lövhi Məhfuzu yaratdı və qələmə əmr etdi və Qələmin 
ilk yazdığı kəlmə “Bismilləhir Rahmənir Rahim” oldu. Bununla da Cəlal və 
Camal sifətləri ilə Rəhman dünyada və Rahim axirətdə insanları bağışlaya-
cağını bəyan etdi. Rəhman dünyada bəslər, Rəhim isə axirətə səslər.  

 Əslində isə Bəsmələnin içində Allahın böyük sifətlər vardır ki, Özü onla-
rı insanlardan gizlı saxlamışdır. Bəsmələdə Allahın Rəbb və Haqq sifəti giz-
lindədir. Bəsmələ əslində Rəhman, Rəhim, Rəbb və Haqq olan Allahın adı ilə 
şəklində olmalı idi.Ancaq bu sirr insanların anlayışından gizləndi.  

Bəsmələ olan bir dua rədd olunmaz. Bismilləh, qüvvətlilər üçün izzət 
və yüksəklik, zəiflər üçün sığınacaq, sevənlər üçün nurdur. Bəsmələ, ruh-
ların rahatlığı və bədənlərin qurtuluşudur, ürəklərin nuru, işlərin nizamı, 
aşiqlərin zikridir. Bismilləh elə bir sözdür ki, onu söyləyənin ağzı təmiz-
lənir, ürəyinə feyz dolar. Bəsmələ, qüdrət ilə rəhmət arasını birləşdirmiş-
dir. Qüdrət, itaət edənlərin itaətini toplamış, rəhmət də günahkarların gü-
nahlarını yox etmişdir.  
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Allahın istək və iradəsi olmadan heç bir iş gerçəkləşməz. Allahdan 
yardım diləmək Onun bütün sifətlərindən kömək almaqdır. “Bismilləh” 
kəlməsinin əvvəlində "Bi” şəkilçisi, “ismi” (adı ilə) kəlməsi nişаnə, əlа-
məti dеməkdir. “Bismilləh “Allahın adı ilə”yaxud da “Başlayıram Allahın 
adı ilə”-deməkdir 

Bəsmələsiz Quran oxumaq belə düzgün deyildir. Bəsmələyi-şərifi 
ömür boyu oxumağı davam edənlər xariqanə məqama çatarlar. Nəfsi əm-
marəni və şeytanı qamçı ilə döyən və onların qorxduğu Bəsmələdir. Bəs-
mələsiz yeməkdən unutqanlıq əmələ gələr. Bəsmələ könüllərin açarıdır, 
Bəsmələ Quranın açarıdır. Bəsmələ Cənnət qapılarının açarıdır. Buna 
görə hər halal və xeyirli işləri Bəsmələ ilə başlayaq.  

1. Hər hansı bir arzu-istəyi olan kimsə dəstəmazlı halda gecə 100 is-
tiğfar etdikdən sonra iki rükət Allah rizası üçün namaz qılır, sonra 100 
dəfə salavat gətirir və arxasından da 1000 dəfə Bəsmələ oxuyur. Bunu bir 
və ya üç gecə təkrar etmək olar. 

2. Bir kasa suya 786 dəfə Bəsmələi-şərif oxunub bir xəstəyə içirdilsə, 
əcəli gəlməmişsə, Allah o xəstəyə şəfa verər. Əcəli gəlmişsə, iztirabı və 
ağrıları azalar. Bunu üç və ya yeddi gün davam etmək olar. 

3.Yenə bir kasa suya və ya şirin bir şey üzərinə 786 dəfə Bəsmələi şə-
rifi oxuyub sevdiyi adama yedirdərsə, böyük sevgiyə nail olur. 

4.Hafizəsi zəif olan və ya unutqan kimsə yeddi gün günəş doğarkən 
bir kasa suyun üzərinə 786 dəfə Bəsmələ oxuyaraq içərsə, hafizəsi qüv-
vətlənər. 

5. Hər kəs tərəfindən sevilmək üçün, niyyət edərək həftənin üçüncü 
günü oruc tutur və axşam namazı qıldıqdan sonra 121 dəfə “Bismilləhir 
Rahmənir Rahim” (Bəsmələ) demək, hətta yataqda yuxuya gedənə qədər 
“Bəsmələ” demək faydalıdır. 

6. Bəsmələni daima oxuyan kimsə, Allah izni ilə bütün mətləblərinə 
çatar. Hər işin əvvəli və sonu Bəsmələdir. 

7. Bəsmələni 100 dəfə bir kağıza yazıb, üzərində gəzdirənin sözü ke-
çərli olar. 

8.Niyyət edərək 40 gün sübh namazından sonra 2500 dəfə Bəsmələni 
oxuyan kimsəyə Allah gizli elmi sirləri açar. Anlaşılması çətin olan elm-
ləri öyrənər. 
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9.Hər namazdan sonra Bəsmələni  hər hansı bir niyyət üçün 121 dəfə 
oxuyan kimsə, arzusuna çatar. 

10. Bəsmələi-şərifi bir kağız üzərinə 70 dəfə yazdıqdan sonra ölü ilə 
birlikdə qəbrə qoyularsa, Münkər və İnkərin qorxusundan əmin olar, qəb-
ri nurlanar.  

11. Kim evindən çıxarkən bu duanı oxusa, Şeytan ondan uzaqlaşar. 
Dua budur: ”Bismilləhi təvəkkəltu aləllahi lə həvlə və lə quvvətə illə bil-
ləh.” Mənası: Allahın adıyla yola çıxdım və Allaha təvəkkül etdim, qüd-
rət və qüvvət ancaq Allah ilədir. 

 12. Yeməyə başlarkən Allahın adını zikr edin. Başda bunu söyləməyi 
unutsanız, xatırladığınız zaman belə deyin: ”Bismilləhi fi əvvəlihi və axi-
rihi.” (Əvvəlində və sonunda Allahın adıyla.) 

13. Bəsmələi-şərifi çox söyləməklə şeytanın hiylə və aldatmalarının qar-
şısını almaq olar. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) bir adamın, şeytanın həlak olması 
üçün qarğış etdiyini eşidincə buyurdu ki: ”Belə demə, çünki şeytan kibirlənir 
və: “Səni məğlub etmək üçün əlimdən gələni edərəm” -deyir. Sadəcə Bəs-
mələ oxu. Bu vəziyyətdə şeytan zərrə kimi kiçilir, xar və alçaq olur. 

14. Evlənən zaman bu duanı oxuyarsa, Allah ona bir uşaq təqdir edər-
sə şeytan o uşağa zərər verə bilməz: “Bismilləhi Allahummə cənnib nəş-
şeytanə və cənnibiş-şeytanə mə razaqtənə.” (Allahın adıyla! Allahım bizi 
şeytandan və şeytanı da bizə verəcəyi nəsibdən uzaq tut.). 

15. Hər arzusuna çatmaq üçün 786 dəfə bəsmələ oxunur. 
16. Hər cür afətlərdən, oğrudan, yanğından və ani ölümdən qorunmaq 

üçün yatarkən Bəsmələ 21 dəfə oxunur. 
17. Düşmən və zalım kimsədən qorunmaq üçün 51 dəfə oxunur. 
18. Ruziyə nail olması üçün günəş doğarkən 600 dəfə bəsmələ, 600 

dəfə salavati-şərif oxumaq çox xeyirlidir. 
19. Yaddaşını, şüurunu itirən kimsə Bəsmələni 786 dəfə suya oxuyub 

7 gün içsin. 
20.Vəsvəsə və şübhələrdən qurtarmaq üçün 786 dəfə oxunur. 
21. Qəlb gözünün açılması üçün 2500 dəfə oxunur. 
22. Ticarətin gəlirli olması üçün 35 dəfə oxunur. 
23. Məhərrəmlik ayının 1-ci günü 130 dəfə yazaraq üstündə gəzdirər-

sə, il boyu pisliklərdən qorunar. 
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24.Bəsmələyi şərifi yatarkən oxuyan kimsə üçün mələklər səhərə qə-
dər istiğfar edərlər. Bütün günahlara kəffarə olan Bəsmələyi şərifi aşağı-
dakı cədvəl üzrə oxuyan kimsənin, böyük və kiçik bütün günahları bağış-
lanar: 

Bismilləhir Rahmənir Rahim 
Bismilləhi yə Kərim. Bismilləhi yə Hənnan. 
Bismilləhi yə Mənnan.Bismilləhi yə Qahhər. 
Bismilləhi yə Səttar.Bismilləhi yə Qaffar. 
Bismilləhi yə Əziz.Bismilləhi yə Əvvəl. 
Bismilləhi yə Axir.Bismilləhi yə Rəhman. 
Bismilləhi yə Rahim.Bismilləhi yə Rəbb. 
Bismilləhi yə Allah, Bismilləhi və lə həvlə və lə qüvvətə illə billəhil 

aliyyil Azim. Vəl həmdi lilləhi Rabbil aləmin. Allahummə Rabbənə atinə 
fid dunyə həsənətən və fil axirati həsənətən və qınə azəbən nər. 

25.İşlərin uğurlu getməsi və hər kəs tərəfindən sevilmək istəyən və 
insanlarda etibar görmək istəyən, hər cür qəza və bəlalardan əmin olmaq 
istəyən, dəstəmazlı halda hicri qəməri ayının ilk Cümə günü, günəş do-
ğarkən 786 dəfə Bəsmələ oxuyarsa, uğurlar qazanar.  

Bəsmələnin vəqfini yazıb üzərində gəzdirən kimsə murada çatar və 
şərəf, etibar qazanar. Bəsmələnin əbcəd rəqəmi 786-dır.“Bismilləhir Rah-
mənir Rahim” kəlməsində əlifbada olan 28 hərfdən 19-u işlənir. Ümu-
miyyətlə 19 hərfdən ibarət olan ayələrə “Fələkul əsma” ”Cənnətul əsma” 
deyilir.  

 
Bismilləhir Rahmənir Rahimin vəfqi 
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Vəfqi yazarkən hər vəfqdə olduğu kimi sıra nömrələrinə görə yazmaq 
və hər xanədə yazılı sıra nömrəsinin ədədinin iki misli qədər Bəsmələi-
şərifi oxumaq lazımdır. Ləfzi cəlalı, yəni Allah kəlməsini yazarkən isə 
qələmi kağızdan ayırmadan Bəsmələ oxumaq və “Lilləh”kəlməsini də ya-
zarkən də qələmi kağızdan ayırmadan “Bismilləhir Rahmənir Rahim” 
kəlməsini təkrar etmək lazımdır. 

28. Hər hansı bir arzu və niyyət üçün gecə yarısından sonra 100 dəfə 
İstiğfar və 786 dəfə Bəsmələ (Bismilləhir Rahmənir Rahim) oxuyub, 132 
dəfə aşağıdakı salavatı deyir:  

 

 
 “Əssalətu vəs sələmu aləykə yə səyyidi yə rasuləllahi xuz bi yədi 

qallət hiləti ədrikni (3 dəfə). bi lutfikə və kəramikə yə nəbiyyər rahməti 
və yə kəşifəl ğumməh.” 

Sonra da aşağıdakı duanı 19 dəfə oxuyur:  
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Allahummə inni əsəlukə bi haqqı bismilləhir rahmənir rahim və bi 

hurməti Bismilləhir Rahmənir Rahim və bi fədli bismilləhir rahmənir ra-
him və bi əzəməti bismilləhir rahmənir rahim və bi cələli bismilləhir rah-
mənir rahim və bi kəməli bismilləhir rahmənir rahim və bi heybəti bismil-
ləhir rahmənir rahim və bi mənziləti bismilləhir rahmənir rahim və bi mə-
ləkuti bismilləhir rahmənir rahim və bi cəbəruti bismilləhir rahmənir ra-
him və bi kibriyəi bismilləhir rahmənir rahim və bi sənəi bismilləhir rah-
mənir rahim və bi bəhəi bismilləhir rahmənir rahim və  kəraməti bismillə-
hir rahmənir rahim və bi sultani bismilləhir rahmənir rahim və bi bərakəti 
bismilləhir rahmənir rahim. və bi izzəti bismilləhir rahmənir rahim və bi 
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quvvəti bismilləhir rahmənir rahim və bi qudrati bismilləhir rahmənir ra-
him. ir`fəa qadri vəşrah sadri və yəssir əmri vərzuqni min həysu lə əhtə-
sibu bi fədlikə və kəramikə yə ərhəmər rahimin. yə mən huvə Kəf Hə Yə 
Əyin Sad və Hə Mim, Əyin Sin Qaf. əs`əlukə bi cəlalil izzəti və cəməlil 
həybəti və cəbərutil azaməti ən təcələni min ibədikəs salihinəl ləzinə xaf-
fun aləyhim və lə hum yəhzənunə bi rahmətikə yə ərhəmər rahiminə və 
ən tusalliyə alə səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə və qurrati uyuninə və 
nuri əbsarinə muhəmmədin salləllahu aləyhi və səlləmə və alə əlihi və əh-
li bəytihi və əqdi həcəti və muradi bi lutfikə və inəyətikə yə mucibəl 
mudtarrin.(3 dəfə) 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahimin siması 

1. Surənin başlanğıcında “Bismilləhir rahmənir rahimin” kəlməsi su-
rədəki mətləblərin haqq və mərhəmət sahibi tərəfindən nazil olmasının 
rəmzidir.  

2. Kitabın “Bismilləhir rahmənir rahimlə” başlaması bildirir ki, hida-
yət, doğru yol yalnız Allaha üz tutmaqla gerçəkləşir. 

3. Allah öz bəndələri, bəndələr isə öz məbudları ilə sözə “Bismil-
ləh”la başlayırlar. 

4. Allahın mərhəməti də Onun zatı kimi əbədi və həmişəlikdir.  
5. Allahın mərhəmətinin müxtəlif formalarda bəyanı onun israrı nişa-

nəsidir.  
6. İlahi kitabın “Rəhman və Rəhim” kəlmələri ilə açılması Quranın 

ilahi mərhəmət cilvəsinə işarə ola bilər. Necə ki, yaranışın özü və pey-
ğəmbərin göndərilməsi (besət) Allahın lütf və mərhəmət cilvəsidir.  

7. “Bismilləh” tövhid rəmzidir. Bu ad əvəzində başqa adın çəkilməsi 
küfr rəmzi sayılır.“Allah” adını başqa adlarla bir tutmaq isə şirk əlaməti-
dir. Allahın təkcə zatı yox, adı da şəriksizdir.  

8. “Bismilləh”davam rəmzidir. Çünki Allah boyasında olmayan hər 
bir şey fanidir. (Qəsəs, 88) 

9. “Bismilləh” Allaha eşq və Ona təvvəkkül rəmzidir. Rəhman və Rə-
him olan kəsə sevgi göstərək, işimizi Ona təvəkküllə başlayaq. Onun adı-
nı çəkmək mərhəmətinin cəlb olunması səbəbidir. 
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10.“Bismilləh” təkəbbürdən uzaqlaşma və ilahi dərgaha acizliyin iz-
harı rəmzidir. 

11. “Bismilləh” bəndəlik yolunda ilk addımdır. 
12“Bismilləh” şeytanın qaçması səbəbidir. Allaha yaxın olan insana 

şeytan təsirsizdir. 
13.“Bismilləh” işlərin paklıq və sığortalanma səbəbidir. 
14.“Bismilləh” Allahın zikridir.Yəni “bismilləh” deyən kəs Allahı unut-

madığını bəyan edir. 
15. “Bismilləh” insanın məqsədini açıqlayır İnsan “Bismilləh” de-

məklə izhar edir ki, Pərvərdigara, hədəfim xalq, zalım hakimlər, görüntü-
lər, həvəslər yox, yalnız Sənsən!  

  
Bismilləh haqqında hədislər 

1.Quranda paklığı yad edilmiş peyğəmbər Əhli-beytinin etiqadına gö-
rə, “Bismilləhir rəhmanir rəhim” ayəsi Qurana daxil olan müstəqil bir 
ayədir. Fəxr Razi öz təfsirində “Bismilləh”ın surə tərkibi olmasına on altı 
dəlil gətirir. Altusi də belə bir etiqaddadır. Əhmədin “Müsnəd”ində də 
“Bismilləh” surə tərkibi sayılmışdır. (Müsnəd. c.3,s.177;c.4,s.85)  

2.“Bismilləhı” surədən saymayan və ya onu namazda tərk edənlər eti-
razla qarşılanmışlar.Hakimin“Mustədrək”ində deyilir: “Bir gün Müaviyə 
namazda “bismilləh” demədi. Xalq ona etiraz edərək dedi: “Ayəni oğurla-
dın, yoxsa yaddan çıxardın?” (Müstəd-rək.c.3, s.233) 

3.Məsum imamlar israr etmişlər ki, namazda “Bismilləh” ucadan de-
yilsin. İmam Baqir (ə.s.) namazda “Bismilləh” deməyənlər haqqında bu-
yurmuşdur: “Quranın ən üstün ayəsini oğurladılar.” (Bihari c.85.s.20) 

4. Şəhid Mütəhhəri həmd surəsinin təfsirində İbn Abbası, Asimi, Kə-
sayini,İbn Öməri, İbn Zübeyri, Ətaini, Tavusu,Fəxr Razini,Süyutini “Bis-
milləhı” surədən sayanlar kimi tanıtdırır. 

5.“Təfsiri-Qurtəbi”də imam Sadiqdən(ə.s.) belə nəql olunur: “Bismil-
ləh surələrin tacıdır”. Yalnız “Bəraət”(Tövbə) surəsinin başlanğıcında 
“Bismilləh”gəlməmişdir. Hz.Əlinin (ə.s.) buyurğuna əsasən, bunun səbə-
bi kafirlərdən və müşriklərdən üz döndərməyi əmr edən “Bəraət” surəsi 
ilə mərhəmət dolu “Bismilləh” kəlməsinin uyğun gəlməməsidir.(Təfsiri-
Məcməul-bəyan Təfsiri-Fəxr Razi) 
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6. İmam Riza (ə) buyurmuşdur: “Bismilləh” ismi-əzəmə gözün qarası 
ağına yaxın olduğundan da yaxındır.” (Təfsiri-Rahnüma) 

7. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) bir hədisi-şərifində buyurur: “Hər kim bir 
kitab yazarsa, Bəsmələni onun başına yazsın. Çünki Bəsmələ hər kitabın 
açarıdır.” 

8.“Bismilləh” ilahi rəng göstəricisi, tövhid cəhətinin nişanıdır. İmam 
Rza (ə.s.) buyurmuşdur: “Bismilləh” insanın özünə Allah bəndəsi nişanı 
vurmasıdır.” (Təfsiri-Nurus-səqəleyn”. 

9. Həzrət Əli (ə) buyurmuşdur: “Bismilləh” işlərin bərəkət mayası, 
onu tərk etmək isə uğursuzluqdur.” Həzrət “Bismilləh” yazan bir kişiyə 
deyir:“Onu gözəl yaz.” (Kənzül-ümmal.h. 29558) 

 10.Uşağa ilk dəfə “Bismilləh” öyrədən şəxsin mükafatı haqqında rə-
vayət nəql olunmuşdur. (Təfsiri-bürhan. c.1, s. 43) 

11.“Təfsiri-Qurtəbi”də imam Sadiqdən (ə.s.) belə nəql olunur: “Bis-
milləh” surələrin tacıdır.”  

12. İmam Riza (ə.s.) buyurmuşdur: “Bismilləh” İsmi-əzəmə gözün 
qarası ağına yaxın olduğundan da yaxındır.” (Təfsiri Rahnüma) 

13. “Bismilləh” tövhid rəmzidir. Bu ad əvəzində başqa adın çəkilməsi 
küfr rəmzi sayılır. “Allah” adını başqa adlarla bir tutmaq isə şirk əlamətidir. 
Nə Allahın adı ilə yanaşı, nə də Onun adının yerinə başqa ad çəkməyək. Al-
lahın təkcə zatı yox, adı da şəriksizdir. (“İsbatul-huda”, c. 7, s. 482) 

14. Rəvayət edilir ki: “Hz.Peyğəmbər belə buyururdu: Qapını gecə 
yatarkən kilidlə, Allahın adını an. Şeytan bağlı qapını aça bilməz”.  

Cabir b.Abdullahın belə dediyini izah etdi:”Bismilləhir rahmənir Ra-
him” ayəti kəlməsi nazil olduğu zaman, bulud şərq tərəfinə çəkildi, külə-
yin sərtliyi durdu. Dənizlər coşdu. Heyvanat qulaq verib o səsi dinləməyə 
başladı. Şeytan səmadan atılaraq qovuldu. Əziz Cəlil Allah bu şəkildə iz-
zəti üzərinə and içdi: “Adı hansı xəstəyə oxunsa, ona şəfa verəcək. Adı 
nəyin üzərinə oxunsa, o şeydə uğur bərəkət olacaq. Bir kimsə Bəsmələ 
oxusa, o Cənnətə girəcək. Bir kimsə, on doqquz cəhənnəm zəbanisinin 
şərindən qorunmaq istəyirsə Bəsmələ oxusun.” 

İblisin bu üç yerdə ağlayıb sızladığı kimi, heç bir yerdə ağlayıb sızla-
dığı və hər şeydən məhrum qaldığı görülməmişdir: 
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1.Özü Lənətə uğrayıb səmadan mələklər aləmindən atıldığı zaman. 
2. Hz. Peyğəmbərimizin dünyaya şərəf verildiyi zaman. 
3. Başında “Bismilləhir Rahmənir Rahim” ayəsi olan Fatihə surəsi 

nazil olduğu zaman. 
 

1. əl- Fatihə surəsi 
مأسم هللا الرح    من الرح

َالحمد  رب العالمین  ِ َ َ ْ ِّْ َ ِ ّ ُ ْ ِم ) 2(َ ِالرحمـن الرح َّ َِّ ِمالك یوِم الدین ) 3(ْ ِّ ْ َ ِ ِ اك ِإ) 4(َ َاك نعبد وا ََّ َِّٕ ُ ُ ْ َ
ُنستعین  ِ َ ْ م ) 5(َ َاهدنــــا الصراط المستق ِ َِ ُ َ َ ّ َ َصراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم وال ) 6(ِ َ َْ ِْ َِ ََ َِ ُ َ ِ َ َ َ َ ِ َّ َ َ ِ
َالضالین  ِّ َّ)7(  

 

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil aləmin. Ərrah-
mənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəa`budu və iyyəkə nəstəin. İhdi-
nəs sıratal nustəqım. Sıratal ləzinə ən`əmtə ələyhim ğayril məğdubi ələy-
him və ləddallin. 

 
əl- Fatihə surəsinin hikmətləri 

Bəsmələi-Şərif, Quranın giriş qapısını açan açardır. Quranın giriş qa-
pısı isə Fatihə surəsidir. Fatihə surəsi Qeybi Hikmətlər bağçası ya da, şə-
həri olan, elmi Lədun bağçasının qapısıdır. Elmi Lədun bağçası isə, kai-
natın qədər sayı olan (səbə minəl məsaniy) ayəsində olan (təkrarlanan 
yeddi) şifrəsi ilə şifrələnmişdir. Çünki, Həqiqəti Muhəmmədi deyilən el-
mi lədun hikmət sirləri, əmanəti içində 70 min ədəd Qeybi Hikmət sirləri 
vardır. Bu hikmət sirləri 619-ci ildə Meraca qalxdığı zaman yalnız Hz. 
Muhəmmədə bildirildi. Hz. Muhəmməd bütün qeybi hikmət sirlərini və 
bütün peyğəmbərlərin sirlərini Meracda olanda öyrənmişdi. Öyrəndiyi 
bütün gizli sirləri Allahın istəyi ilə Hz.Əliyə öyrətmişdi. Allah Hz. Əliyə 
10 min hikmət sirri vermişdir. Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) ölmədən əvvəl, son 
xəstəliyi zamanı Hz.Əliyə qiyamət günü missiyasından bəhs etdi. Hz. 
Əliyə belə dedi: “Ya Əli sən, Allahın seçdiyi 4 xüsusi seçmə insandan bi-
risən, İsa, Musa, Məhəmməd və Əli. Bütün 124 min peyğəmbərlər üçün 4 
böyük Vəlilər vardır ki, sən bunların dördüncüsüsən”.  

Əvvəllər 28 ədəd Ərəb hərflərində “Bə” hərfindən başqa heç bir hərf-
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də nöqtə yox idi. Sonradan sərf və nəhv elminin alimi Nəccar indiki şəkil-
də hərfləri nöqtələyib və hərəkələdi. Allahın Peyğəmbərlərə nazil etdiyi 
üç böyük kitabın və müxtəlif səhifələrin tamamı Qurani-Kərimdədir. Qur-
ani-Kərimdə nə qədər elm, hikmət varsa hamısının tamamı da Fatihə su-
rəsindədir. Fatihə surəsinin tamamə “Bismilləhir rahmənir rahim” kəlmə-
sində toplanmışdır. Bəsmələnin də tamamı Bəsmələnin ilk hərfi olan Bə 
hərfinin altındakı nöqtədədir. Hz.Əli buyurmuşdur ki: 

 

 
 “Ənə nuqtatun təhtəl bəi əl ılmu nuqtatun fəkəssərahəl cəhilunə.” 
Mənası: “Mən Bə-nin altındakı nöqtəyəm” və elm bir nöqtədir cahil-

lər onu çoxaldıblar.” 
”Bə” hərfi qapıdır, bir yandan dünyaya giriş, bir tərəfdən də dünya-

dan çıxışdır. Həmin nöqtə, yəni elmin qapısı Hz. Əlidir. Hər şeyin bir qəl-
bi var: “Quranın qəlbi Yasini Şərif, Yasinin qəlbi Fatihə, Fatihənin qəlbi, 
Bəsmələdir. “Dinli insan”olub, yaşamağın qəlbi də Tovhiddir”. 

Quranda Zuxruf surəsinin 4-cü ayəsini xatırlayaq: Mənasi:”Ana ki-
tab, yəni Fatihə surəsinin şanı ucadır, hikmətlə doludur.” Bu ayə Hz. 
Əlinin: “Mən Bə-nin altında nöqtəyəm” sözünü təsdiq və təşviq edir. Bu 
ayə Hz.Əlinin sərhədsiz kəlmei-hikmətinə şəhadət edən açıq bir ayə və 
sübutdur. Allah Öz Rəsulu olan Peyğəmbərimizə çox yüksək dəyər verib 
ki, o Qurani-Kərimi insanlar arasında yayıb, öyrətsin. Peyğəmbərimiz də 
bu elmi Hz. Əliyə öyrədib, əmanət vermişdir ki, o da insanlara çatdırsın. 
Biz burada Quran ilə Hz.Əli arasındakı məsafəni, əlaqəni və Hz.Əlinin 
Allahın və Hz. Peyğəmbərin yanındakı məhəbbətinin ölçüyə belə 
gəlməyən dərəcədə olmasını görürük. Peyğəmbərimiz buyurur: 

 

 
“İnnə mədinətiul ilmi və əliyyun bəbuhə fəmən əradəl ilmə fəlyətil bəb.” 
Mənası:“Mən elmin şəhəri, Əli isə onun qapısıdır. Elmi öyrənmək 

istəyənlər qapıdan girsinlər.” 
”Əli demək Quran, Quran demək isə Əli deməkdir.”  
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Fatihə surəsinin fəzilətləri 
Fatihə surəsində min zahiri, min də batini olmaqla, iki min xüsusiyyət 

vardır. Fatihə surəsini oxuyub qurtardıqdan və duadan sonra Amin demək 
buyurulmuşdur. Hər bir niyyət üçün Fatihə surəsini oxuduqdan sonra Fa-
tihə surəsinin duasını oxumaq çox faydalıdır.  

1.Hər gün Fatihə surəsini 313 dəfə oxuyan istək və arzusuna çatar, tən-
bəllik və qorxudan qurtarar. Allah onun üçün bütün uğur qapılarını açar. 

2. Xəstə üzərinə 41 dəfə Fatihə surəsi oxunarsa, xəstə şəfa tapar. 
3. Fatihəni çox oxuyana Cəhənnəm atəşi haram buyurulmuşdur. 
4. Davamlı olaraq hər gün, hər namazdan sonra 41 dəfə Fatihə surəsi-

ni oxuyan kimsə xəstə isə şəfa tapar, ruzi istəyərsə, varlanar, üzü nurla-
nar, insanlar arasında izzət və şərəf əldə edər.  

5. Əstağfurullah 25, İxlas 11, 7 Fatihə, 33 dəfə Salavat oxuyub, Pey-
ğəmbər və Əhli Beytinə hədiyyə etdikdən sonra şəfa istəyən kimsəyə 
Allah şəfa verər. 

6. Sabah namazından sonra 30, zöhr namazdan sonra 25, əsr nama-
zından sonra 20, şam namazından sonra 15, yatsı namazından sonra 10 
dəfə (toplam 100 ədəd) Fatihə surəsini oxuyan və bunu davamlı təkrar 
edən kimsənin Allah bütün istəklərini verər.  

7. Vacibi namazlardan sonra 100 dəfə oxuyan bütün məqsəd və arzu-
larına çatar. 

8. Sübh namazının ardından 125 Fatihə surəsini oxuyan kimsə, istədi-
yi şeyi əldə edər.  

9. Hər səhər 3 dəfə Fatihə ilə İxlas, 3 dəfə də Fələklə Nas surələrini 
oxuyan kimsə, axşamacan arxayınlıq, güvən içində olar. 

10.Bir kasa suya şəfa niyyətilə 40 dəfə Fatihə surəsini oxuyub, xəstə-
yə içirsələr, xəstə şəfa tapar. 

11.Bir mətləb üçün bir kimsə axşam namazının ardından 40 dəfə Fa-
tihə surəsini oxuyub, Allahdan istərsə, diləyinə çatar. 

12. Göz ağrısı üçün sabah namazının sünnəti ilə fərzi arasında 40 də-
fə Fatihə surəsini əllərinin içinə oxuyub, gözlərinə sürtsə, şəfa tapar. 

13. Səfərə gedən kimsə, qapıdan çıxarkən 40 dəfə Fatihə surəsini 
oxuyarsa, arxayınlıq içində geri dönər. 

14. Sağ əlini ağrıyan yerə qoyub, 7 dəfə Fatihə oxuyub və "Allahım 
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hiss etdiyim bu ağrı-acını Peyğəmbər (s.ə.s.) və onun Əhli beyti xatirinə 
məndən götür”-deyə dua edərsə, Allah şəfa verər. 

15. Ruzi üçün, yeni ayın bazar günü, aya baxaraq 70 dəfə Fatihə surə-
si oxunur. Bazar ertəsi 60 dəfə, çərşənbə axşamı 50 dəfə, çərşənbə 40 də-
fə, cümə axşamı 30, cümə 20, şənbə 10 dəfə oxunur. Bunu hər ay təkrar 
etmək ruzi bolluğu yaradar. 

 16. Fatihə surəsini hər səhər tezdən, 41 dəfə oxumağı adət edən kim-
səyə Allah ruzi bolluğu verər və işlərini asanlaşdırar.  

Ruzi üçün arxasınca bu ruzi duası oxunur. 

 
“Və tərzuqu mən təşəu bi ğayri hisəb. Allahummər zuqni vəsiə hələ-

lən səhlən əmin”. 
17. Xeyir bir iş üçün və ya bir çətinlikdən qurtarmaq üçün gündə 313 

və ya 1000 dəfə Fatihə surəsi oxunur. 
18. Oruc tutub və xəlvətə çəkilərək, hər hansı bir niyyət üçün 1000 

dəfə Fatihə surəsini oxuyan kimsə, mətləbinə çatar. Bunu yeddi gün tək-
rar etmək olar. 

14. Susuzluq və açlıq çəkən, bir kimsə, səhər Fatihə surəsini əlinin 
içinə oxuyaraq, üzünə və qarnına çəkərsə, aclıq və susuzluqdan qurtarar. 

15. İlan və ya əqrəb sancan kimsə, zəhəri çıxardıqdan sonra yeddi də-
fə Fatihə surəsini bir kasa suya oxuyub xəstəyə içirsə, zəhər təsirsiz olar. 

16. Cümə günü sübh namazından sonra 41 dəfə Fatihə surəsini yazıb, 
üzərində gəzdirən kimsə, cin, şeytan və insan şərindən qorunar. 

17. Gecə-gündüz Fatihə surəsini oxuyan kimsə, tənbəllik və ağırlıq-
dan, xəstəlik və şərlərdən uzaq olar. 

18. Bir hacəti olan, niyyət edərək 2 rükət Allah rizası üçün namaz qıl-
dırdan sonra 7 dəfə Fatihə surəsini oxuyub, dua edərsə, mətləb alar. 

19. Bir hacəti olan niyyət edərək, sübh namazından sonra 40 gün ara 
vermədən, 41 dəfə Fatihə surəsini oxuyaraq:“Yə Rabbəl Aləmin, Yə Rab-
bəl Azim, Fatihə surəsinin hörmətinə mənim hacətimi ver”- deyə dua 
edərsə, arzusuna çatar. 

20. Bir kimsə yatağa uzandığı zaman Fatihə, Ayətəl-kürsi, İxlas, Fə-
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lək və Nas surələrini oxusa, 2 mələk gəlib, səhərəcən onu qoruyar. 
21.Fatihə surəsini yatarkən oxuyan ölümdən başqa hər cür pisliklər-

dən qorunar. 
22. Bir kimsə Cümə günü Fatihə surəsini yazaraq üstündə gəzdirsə, 

cin şərindən qorunar. Gündə 100 dəfə oxusa, bütün şərlərdən qorunar. 
23. Təklükə anlarında Fatihə surəsini 10 dəfə oxumaq, insanın bütün 

vəziyyətində şəfa və köməkdir. 
24. Hər hansı bir niyyət üçün 2 rükət namaz qılınır, sonra 92 dəfə Fa-

tihə surəsi oxunur, sonra 9 dəfə Fatihə surəsinin duası, sonra da 13 dəfə 
aşağıdakı dua oxunur. Mətləb üçün Fatihə surəsini bu qayda da oxumağın 
çox təsirli olduğu bildirilir. 

 
Fatihə surəsinin çox qiymətli duası (9 dəfə oxunur) 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil aləminə yə 
munəvviral əbsaril arifinə bi ənvəril məə`rifəti vəl yəqıni və cəzibi 
əzimməti səiril muhəqqıqinə bi cəzibətil qurbi vət təmkini və fətihi 
əqfəli qulubil məvəhhidinə bi məfətihit təvhidi vəl fəthil mubinilləzi 
əhsənə kulli şeyin xaləqahu və bədəə xalqal insəni min tin. Summə 
cəələ nəsləhu min sulələtin min məin muhin. ər rahmənir rahim. əl 
azizul həkim. əl aliyyul azim. əl əzəliyyul qadim. xatabə musəl kəlimə 
bi xitabit təkrim. Və şərrəfə bi nəbiyyihil kərimi biş şərafi vət təə`zimi 
və ləqad ətəynəkə səb`ən minəl məsəni vəl quranəl azim. Məliki yəv-
middin. qasıməl cəbəbirati vəl mutəkəbbirinə və mubidət tuğati vəl hə-
sidin. Zəlikumullahu rabbukum fətəbəraku rabbul aləmin. Zəyyənəl 
kəinəti bi mələbisit təkvin.Yə mən lə şərikə ləhu fi mulkihi və lə muin. 
İyyəkə nə`budu və iyyəkə nəstəin. Muə`rifinə bil əczi ənil qıyəmi bi 
huquqikə fi kulli vəqtiv vəhin. Yə bəisər rihil əqım. Yə muhyiyəl 
izamə və hiyə ramim. İhdənəs sıratal mustəqım. Sirata əhlid dinil 
qavim. Sirata əhlil isləmi  vət təslim. Siratalləzinə ən`əmtə  aləyhim. 
Siratalləzinə təməssəku  bil hudə və fərihu bi dinihim. Ğayril məğdubi 
aləyhim. Əhəbnə Allahummə məvəhibəs sadiqı və əşhədnə minkə 
muşəhədətəş şuhədəi vəs salihinə və lə təcəlnəd dallinə və lə mudillinə 
və ləddallin. Və lə təhşurnə fi zumratid dallinə və lə mudillin. Amin. 
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13 dəfə aşağıdakı dua oxunur 
 

 

 

 
 
 “Allahummə salli alə səyyidinə muhəmədilləzi bə`əstəhu bi Əlifil 

ulfəti və Bə`il bərri və Tə`it təvfiqı və Sə`is səbəti və Cim`il cəməli və 
Hə`il hulləti və Dəl`id dəymuməti və Zəl`iz zərayəti və Ra`ir rafəti və 
Zə`iz zulfə və Sin`is səyədəti və Şin`iş şəhədəti və Sad`is safəi və Dad`id 
dıyəi və Ta`it tahərati və Za`iz zuhuri və Əyn`il inəyəti və Ğayn`il ğınəi 
və Fə`il vəfəi və Qaf`il qurbi və Kəf`il  kifəyəti və Ləm`il  vilayəti və 
Mim`il  mulki və Nin`in  nubuvvəti və Hə`il hidəyəti və Vav`il viqayəti  
Yə`il yəqını ən təsəxxirali əbdəkər rafrafəl uxaydara aləyhis sələmu 
xadimə Fatihətil kitəbi səhhil təsxirat təsarrufi bih. İnnəkə alə kulli şəyin 
qadir. Bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin.”  
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Mətləb almaq üçün Fatihə surəsinin oxunuşu 

 
 

“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdu lilləhi rabbil aləmin. Ərrah-
mənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəəbudu və iyyəkə nəstəin. Alla-
humməc məə bəyni və bəynə həcəti və mətlubi kəmə cəməə`tə bəynə əs-
məikə və sıfətikə yə zəl cələli vəl ikram. İndinəs siratal mustəqım. Siratal 
ləzinə ən`əmtə aləyhim ğayril məğdubi aləyhim vələddallin. Allahummə 
bicəhi sahibil vəsiləti səyyidinə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələmu 
iqdı həcəti bi lutfikə və kəramikə yə əkraməl əkramin”.  

 Arzulara çatmaq üçün hər gün hər namazdan sonra 124 dəfə Fatihə 
surəsi oxunur və arxasınca bu dua oxunur: 

 

 

 
“Bismilləhir Rahmənir rahim Allahummə inni əsəlukə fəthən mubi-

nən  və nəs`ran azizən və safhən cəmilən və həssil məqsudi və mətlubi və 
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yəssir muradi bi haqqı kələmikəl qadimi və həbibikə və rasulikəl kərimi 
və bi haqqı cəmiil ənbiyəi vəl mursəlinə vəl əvliyəi vəl aşiqınə yə qadiyəl 
həcəti. Yə mucibəd dəəvəti bi haqqı və bi hurmətil fətihətil kitəbi  bi əlfi 
əlfi lə həvlə və lə quvvətə illə billəhi aliyyil azim.” (Hədisi qüdsi) 

Fatihə surəsi haqqında Hz. Əli belə buyurmuşdur: “Əgər sən ruzi 
istəyirsənsə və heç kimsədən kömək yoxdursa, istədiyin hər şeyə tez nail 
olmaq, rəqabət və zülmdən əmin olmaq istəyirsənsə, sənə Fatihəni oxu-
mağı tövsiyə edirəm. Çünki onda əməl və ümid etmədiyin və düşünə belə 
bilmədiyin sirlər vardır. İndi onu axşam, sabah, zöhr, əsr namazlarından 
sonra oxumağa davam et. Oxumağa davam et, hər gün axşam namazların-
dan sonra, digər namazlardan sonra 100 dəfə oxu. İzzət, şərəf, məhəbbət, 
sərvət, məqam, etibar, vəzifə hər nə istəsən ona nail olarsan. Elə bir izzət, 
elə bir şərəf ki, ona nə gecələr və gündüzlər, nə də ki, zamanın gedişi də-
yişdirə bilməz. Daima fərəhə nail olar və hər bir şərrin fənalığından əmin 
olarsan. Ömrün boyunca heç bir kimsəyə, heç bir şeyə möhtac olmazsan. 
Dövrün hər hansı zərər verən şər və pisliklərinə də ducar olmazsan. Ac-
lıqdan, keçimsizlikdən, yoxsulluqdan, insan və cinlərin şər və zülmündən 
əmin olarsan. Sən hər vaxt hər əməlinə nail olub və ömrün davam etdiyi 
müddətcə ehtiyacdan arxayın olarsan. Yaxşı niyyət, yaxşı da nəticə verər. 
Əgər sən bu tövsiyəmi yerinə yetirsən dünya durduqca və sən yaşadıqca 
hər kəs tərəfindən sevilər, hörmət və məhəbbət görərsən. Ömrün sonuna-
can bolluq, rifah, səadət, hüzur içərisində sağlam bir şəkildə yaşarsan.”   

 
Fatihətu-Fiqaranı oxumağın qaydası 

Həyatın ən çətin anlarında Fatihətu-Fiqara oxunaraq Allahdan mətləb 
dilənir. Bunun üçün bir Hicri qəməri ayının 1-ci günü 99 dəfə Fatihətul-
Fiqara, 2 dəfə Əsmau-hüsna, 2-ci gün 98 dəfə Fatihətul-Fiqara, 3 dəfə 
Əsmai-hüsna, beləliklə 15 gün ərzində Fatihətul-Fiqaradan bir-bir əksil-
dib, Əsmau-hüsnanı bir-bir artırmaqla 85 ədəd Fatihətul-Fiqaraya və 16 
ədəd Əsmau-hüsnaya qədər gəlib çatdırmaq. On beş gündən sonra əksinə 
hər gün Fatihətul-Fiqaranı bir-bir artırır, Əsmau-hüsnani bir-bir azaltmaq 
lazımdır. Beləliklə, 31-ci gün yenə 99 ədəd Fatihətul-Fiqara, 2 ədəd də 
Əsmau-hüsnaya gəlib çatdırılır. Sonra yenə də təzə aydan başlayaraq, bu 
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proses təkrar edilir. Yəni, ayın 1-dən 15-ə kimi yenə də 99 ədəd Fatihətul-
Fiqaranı bir-bir azaldaraq, Əsmau-hüsnanı da bir-bir artırmaq və 15-ci 
gündən sonra Fatihətul-Fiqaranı bir-bir artırıb 99 ədədə çatdırmaq, Əsmai 
-hüsnanı da azaldıb 2 ədədə çatdırmaq lazımdır. 

Bu proses ümumi olaraq 60 gün davam edir. Ancaq çox çətin həll olu-
nan məsələlər üçün bu prosesi niyyət edərək davam etmək çox təsirlidir. 
Allah yanında Fatihə surəsinin şanı çox ucadır. Bu səbəbdən də Allahın İsmi 
Şərifləri ilə birlikdə davamlı Fatihətil-Fiqaranı oxuyan kimsənin arzu və 
istəyi Allah dərgahında tez qəbul olunar. Çünki, Cəbrail (ə.s.) Fatihə surə-
sinin Peyğəmbərimizə vəhy etdiyi zaman, o da təkrarlamış, Cəbrail (ə.s.) da 
“Amin” -demişdir. “Amin” kəlməsinin mənası da: “Ya Rəbbi! Hər şey sənin 
dilədiyin və buyurduğun kimi olsun.”   

 
Fatihətul-Fiqara 
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Fatihətul Fiqaranın oxunuşu 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdu lilləhi rabbil aləmin.Yə həy-

yu yə qayyumu əcib yə ruqıyəilu səmiəm mutıən əntə və xadimukə məz-
həbu bi haqqı əlhəmdulilləhi rabbil aləmin. Və bi haqqıl həyyil qayyumi 
və bi haqqı səyyidinə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələmu və bi hur-
mətil mələikətil muvəkkilinə və bi qavəimil arşi əbcəd. Ər rahmənir rahi-
mi yə raufu yə atufu əcib yə cəbrailu aləyhis sələmu əntə və xadimukə 
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əbyədu bi haqqir rahmənir rahimi və bi haqqir rauful atufi və bi haqqi 
səyyidinə muhəmmədin ələyhis salətu vəs sələmu və bi hurmətil mələikə-
til muvəkkilinə bi qavəimil arşi həvzəx. 

 Məliki yəvmiddin. yə muqallibəl qulubi vəl əbsari əcib yə səmsəməi-
lu səmiəm mutiən əntə və xadimukə əhməru bi haqqi məliki yəv`middin 
və bi haqqı muqallibəl qulubi vəl əbsari və bi haqqı səyyidinə muhəmmə-
din aləyhis salətu vəs sələmu və bi hurmətil mələikətil muvəkkilinə bi qa-
vəimil arşi taykəl.  

İyyəkə nəabudu və iyyəkə nəstəin. Yə səriu yə qarib. Əcib yə mikəilu 
səmiəm mutiən əntə və xadimukə bərqanu bi haqqı iyyəkə nəabudu və iy-
yəkə nəstəinu və bi haqqis səriıl qaribi və bi həqqi seyyidinə muhəmmə-
din aləyhis salətu vəs sələmu və bi hurmətil mələikətil muvəkkilinə bi qa-
vəimil arşi mən`səi.  

İhdinəs sıratal mustəqim. Yə qadiru yə muqtədiru əcib yə sarfiyəilu 
səmiəm mutiən əntə və xadimukə şəmhuraşin və bi haqqı ihdinəs siratal 
mistəqim. Və bi haqqıl qadiril muqtədiri və bi haqqı səyyədinə muhəm-
mədin aləyhis salətu vəs sələmu və bi hurmətil mələikətil muvəkkilinə bi 
qavaimil arşi fəs`qar.  

Siratalləzinə ən`əmtə aləyhim. Yə alimu yə həkimu əcib yə ayniyəilu 
səmiəm mutiən əntə və xadimukə zubəatu bi haqqı siratalləzinə ən`əmtə 
aləyhim və bi haqqıl alimil həkimi və bi haqqı səyyidinə muhəmmədin 
aləyhis salətu vəs sələmu və bi hurmətil mələikətil muvəkkilinə bi qavəi-
mil arşi şətsəx.  

Ğayril məğdubi aləyhim vələddallin. Yə qahiru yə azizu əcib yə kəsfi-
yəilu səmiən mutiən əntə və xadimukə məymunu bi haqqıl ğayril məğdubi 
aləyhim və ləddallinə və bi haqqıl qahirul azizi və bi haqqı səyyidinə mu-
həmmədin aləyhis salətu vəs sələmu bi hurmətil mələikətil muvəkkilinə bi 
qavəimil arşi zədzağ.  

Əqsəmtu aləykum yə mələikətər ruhəniyyinə minəl ulviyyəti vəs 
sufliyyəti və yə xuddəmə fətihətil kitəbi əcibuni və əmidduni ə`əinuni fi cə-
mii umuri əlvəhən əlvəhən əlvəhən əl əcəl əl əcəl əl əcəl əs səətu əs səətu 
əs səətu bi haqqı səb`il məsəni vəl qurənil azimi və bi haqqıl əsrari vəl bə-
rakəti fihimə və bi haqqı mə təə` təqidunəhu minəl azəməti vəl burhəni və 
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bi hurməti səyyidinə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələm. Allahummə 
səxxirli əbdəkər rafrafəl uxaydara innəkə alə kulli şəyin qadir. Bi rahməti-
kə yə ərhəmər rahimin.Bismilləhir rahmənir rahim. Əqsəmtu aləykum yə 
mələikətər ruhəniyyinə minəl ulviyyəti vəs sufliyyəti və yə xuddəmə fəti-
hətil kitəbi əcibuni və əmidduni və əinuni fi cəmii umuri əlvəhən əl əcəl əl 
əcəl əl əcəl əs səah əs səah əs səah bi haqqı səbil məsəni vəl qurənil azimi 
və bi haqqıl əsrari vəl bərakəti fihimə və bi haqqı yə təə`təqidynəhu minəl 
azəməti vəl burhəni və bi hurməti səyyidinə muhəmmədin aləyhis salətə 
vəs səlləm. Allahummə səxxirli əbdəkər rafrafəl uxaydar. İnnəkə alə kulli 
şəyin qadir. Bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin.  

 
Fatihətul Fiqaranın mənası 

“Əlhəmdulilləhir rabbil aləmin.”Yə Həyyu Yə Qayyum ey Ruqıyəil. 
Eşit və qarşılıq ver. Sən və xidmət üçin Məzhəb.Əlhəmdulilləhi rabbil 
aləmin haqqı üçün. Əl Həyyul Qayyum haqqı üçün cavab ver. Peyğəmbə-
rimiz Muhəmməd (s.ə.s.) haqqı üçün Ərşin ayaqlarına müvəkkil olan Mə-
ləklər haqqı üçün. Əbcəd. 

“Ərrahmənir rahim” Yə Rauf Ya Ətuf ey Cəbrail (ə.s.). Eşit və qarşı-
lıq ver. Sən və xidmətcin Ədyad. Ərrahmənir rahim haqqı üçün Rauf və 
Ətuf haqqı üçün. Peyğəmbərimi Muhəmməd (s.ə.s.) haqqı üçün Ərşin 
ayaqlarına müvəkkil olan Mələklər haqqı üçün. Həvzəx. 

“Məliki yəvmiddin” Ey qəlbləri və gözləri çevirən ey Səmsəməil. 
Eşit və qarşılıq ver. Sən və xidmətcin Əhmər. Məliki yəvmiddin haqqı 
üçün. Qəlbləri və gözləri çevirən Allah haqqı üçün. Peyğəmbərimiz Mu-
həmməd (s.ə.s.) haqqı üçün.Ərşin ayaqlarına müvəkkil olan Mələklər 
haqqı üçün. Təykəl. 

“İyyəkə nə`əbudu və iyyəkə nəstəin.”Yə Səriu Sən və xidmətçin Bər-
qan. İyyəkə nə`budu və iyyəkə nəstəin haqqı üçün. Səriul qarib haqqı 
üçün. Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.) haqqı üçün. Ərşin ayaqlarına 
müvəkkil olan Mələklər haqqı üçün. Mənsəi. “İhdinəs siratal müstəqım.” 
Yə Qadiru, Yə Muqtədir. Ey Sərfəyəil, itaət edərək cavab ver. Sən və xid-
mətçin Şəmhuraşin. İhdinəs siratal müstəqım haqqı üçün.əl-Qadirul Muq-
tədir haqqı üçün. Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.) haqqı üçün. Ərşin 
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ayaqlarına müvəkkil olan Mələklər haqqı üçün. Fəsqar. 
“Sıratalləzinə ən`əmtə aləyhim.”Yə Alimu, Yə Hakim. Ey Ənyəil. 

İtaət edərək cavab ver. Sən və xidmətçin Zubəətu. Sıratalləzinə ən`əmtə 
aləyhim haqqı üçün. Alimul Hakim olan Allah haqqı üçün. Peyğəmbəri-
miz Muhəmməd (s.ə.s.) haqqı üçün. Ərşin ayaqlarına müvəkkil olan Mə-
ləklər haqqı üçün. Şətsax. 

“Ğayril məğdubi aləyhim vələddallin.” Ya Qahiru Ya Azizu. Ey Kəs-
fəyəil. Sən və xidmətçin Məynun, eşidərək və itaət edərək cavab verin. 
Qahirul Aziz olan Allah haqqı üçün. Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.) 
haqqı üçün. Ərşin ayaqlarına müvəkkil olan Mələklər haqqı üçün. Rəhm 
edin və mənə yardımçi olun. Zadzağ. Ey ruhani Mələklər.Ey ülvi və mü-
qəddəs aləmdə olan Mələklər. Ey Fatihənin xidmətçiləri. Cavab verin və mə-
nə gəlin. Mənə imdad edin və yardımçı olun. Bütün işlərimdə mənə kömək 
olun. “əlvəhən əlvəhən əl əcələ əl əcələ əl əcələ əssaətə, əssəətə”. Yeddi ayə-
dən ibarət olan Fatihə və Qurani-əzim haqqı üçün Fatihə və Quranda olan bə-
rəkətlər haqqı üçün. Sizin etiqad etdiyiniz əzəmət  və məqam haqqı üçün.  

  
Əsmau-hüsniyə 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvə. ər rah-

mənir rahim. əl məliku, əl quddusu, əs sələmu, əl muminu, əl muhəymi-
nu, əl azizu, əl cəbbəru,əl mutəkəbbiru, əl xalıqu, əl bariu,əl musavviru, əl 
ğaffəru, əl qahhəru,əl vəhhəbu, ər razzəqu, əl fəttəhu,əl alimu, əl qabidu, 
əl bəsitu,əl xafidu, ər rafiu, əl muizzu, əl muzillu, əs səmiu, əl bəsıru, əl 
adlu, əl lətifu, əl xabiru, əl həlimu, əl azimu, əl ğafuru, əş şəkuru, əl aliy-
yu, əl kəbiru, əl həfizu, əl mucibu, əl həsibu, əl xalilu, əl kərimu, ər raqi-
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bu, əl mucibu, əl vəsiu, əl həkimu, əl vədudu, əl məcidu, əl bəisu,əş şəhi-
du. əl haqqu, əl vəkilu, əl qaviyyu, əl mətinu, əl vəliyyu, əl həmdu, əl 
muhsıu, əl mubdiu, əl muidu,əl muhyii, əl mumitu, əl həyyu, əl qayyumu, 
əl vəhidu, əl məcidu, əl vəhidu, əl əhədu, əs samədu, əl qadiru, əl muqtə-
diru, əl muqaddimu, əl muəxxiru, əl əvvəlu, əl əxiru, əz zahiru, əl bətinu, 
əl vəli, əl mutəali, əl bərru, ət təvvəbu, əl afuvvu, ər raufu, məlikul mulki 
zul cələli vəl ikram. əl muqsitu, əl cəmiu, əl ğaniyyu, əl muğni, əl mua`ti, 
əl məniu, əd darru, ən nəfiu, ən nuru, əl hədi, əl bədiu, əl bəqi, əl vərisu, 
ər raşidu, əs sabirul ləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkul ləhu kufu-
vən əhəd.əqsamtu aləykum yə mələikətər ruhəniyyinə minəl ulviyyəti vəs 
sufliyyəti və yə xuddəmə fətihətil kitəbi əcibuni və əmidduni vəəinuni fi 
cəmii umuri əl vəhən, əl vəhən, əl vəhən, əl əcəl, əl əcəl, əl əcəl, əs səah, 
əs səah, əs səah, bi haqqı səbil məsəni vəl qurənil azimi və bi haqqıl əsra-
ri vəl bərakəti fihimə və bi haqqı mə təə` təqidunəhu minəl əzəməti vəl 
burhəni vi bi hurməti səyyidinə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələmu. 
Allahummə səxxirli abdəkər rafrafəl uxaydar. İnnəkə alə kulli şəyin qa-
dir. bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin. 

 
Fatihə surəsi haqqında hədislər 

1. Hər bir müsəlmana vacibdir ki, gündəlik namazlarında ən azı on 
dəfə bu surəni oxusun. Əks təqdirdə, namaz batildir. Hədisdə buyurulur: 
“Fatihətul kitabsız namaz yoxdur.” (Müstədrək c. 4, h. 4365.) 

 2. Hədis: Bir rəvаyətə görə Əli (ə.s.) Hz.Pеyğəmbərdən (s.ə.s.) bеlə 
еşitmişdir: “Аllаh buyurdu: “Fаtihətul-kitаbı” özümlə bəndələrim аrаsın-
dа bölmüşəm. Оnun yаrısı Mənim üçün, yаrısı isə bəndəm üçündür. Bən-
dəmin istədiyini оnа vеrərəm. Bəndə: “Bismilləhir Rahmənir Rahim”-dе-
dikdə, Аllаh buyurаr: “Bəndəm mənim аdımlа bаşlаdı, оnun işlərini yеri-
nə yеtirmək və əhvаlını bərəkətli еtmək mənim öhdəmdədir”. Bəndə: 
“Əlhəmdu lillаhi rəbbil аləmin”-dеdikdə, Аllаh buyurаr: “Bəndəm mənə 
həmd dеdi və bildirdi ki, fаydаlаndığı nеmətlər mənim tərəfimdəndir, bə-
lаlаr mənim lütfüm və еhsаnımlа оndаn uzаqlаşаr. Mən sizi şаhid tuturаm 
ki, ахirət nеmətlərini də dünyа nеmətlərinə əlаvə еdər, ахirət bəlаlаrını 
оndаn uzаqlаşdırаrаm. Nеcə ki, dünyа bəlаlаrını оndаn uzаqlаşdırdım. 
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Bəndə: “Ərrəhmаnir rəhim” -dеdikdə, Аllаh buyurаr: “Bəndəm şəhаdət 
vеrdi ki, mən rəhmаn və rəhiməm. Mən də sizi şаhid tuturаm ki, öz nеmət 
və rəhmətimdən оnun bəhrəsini аrtırаcаq və оnа böyük nеmətlərimi nəsib 
еdəcəyəm.” Bəndə: “Məliki yəvmiddin” dеdikdə, Аllаh buyurаr: “Şаhid 
оlun ki, bəndəm mənim cəzа gününə hаkim оlduğumu еtirаf еtdiyi kimi, 
mən də оnun hеsаbını аsаnlаşdırаr, yахşı işlərini qəbul еdər və günаhlаrı-
nı bаğışlаyаrаm. Bəndə: “İyyəkə nə`budu” dеdikdə, Аllаh buyurаr:“ Bən-
dəm dоğru dеdi və həqiqətən yаlnız mənə ibаdət еtdi. Sizi mələkləri şаhid 
tuturаm ki, оnun ibаdəti müqаbilində еlə bir mükаfаt vеrərəm ki, ibаdətdə 
оnа müхаlif оlаnlаr оnun hаlınа həsəd аpаrаrlаr”. Bəndə: “Və iyyəkə nəs-
təin” dеdikdə, Аllаh buyurаr: “Bəndəm yаlnız məndən kömək istədi və 
mənə sığındı. Mən də sizi şаhid tuturаm ki, оnа işlərində kömək еdəcək, 
çətinliyə düşdükdə hökmən оnun fəryаdınа çаtаcаq və müşkülə düşdüyü 
zаmаnlаrdа оnа əl tutаcаğаm”. Bəndə: “İhdinəs sirаtəl müstəqım” -dеdik-
də, Аllаh buyurаr: “Bəndəmin duаsı qəbul оlmuşdur və istəkləri yеrinə 
yеtmişdir. Оnun аrzulаrını yеrinə yеtirdim və istədiklərini ətа еtdim. Оnu 
qоrхduğu şеylərdən аmаndа sахlаdım.” (Üyunu əхbаrir-Rizа, səh. 234).  

3.Quran kimi “Həmd” surəsi də şəfa səbəbidir. Bu surə həm cismani, 
həm də ruhani xəstəliklərin məlhəmidir. (Əllamə Əmini “Fatihətul-kitab” 
təfsirində bu barədə rəvayət nəql etmişdir.)  

 
2.əl-Bəqərə surəsi 

 1. Ubəyy ibn Kəb Nəbiyyi-Əkrəmdən (s.ə.s.) nəql edir ki, Həzrət be-
lə buyurdu: “Hər kəs Bəqərə surəsini oxusa, ona Allahın rəhmət və sala-
mı olsun. Ona Allah yolunda fədakarcasına keşik çəkən sərhədçilərin sa-
vabını verərlər”. 

2. İbn Kəb deyir: Peyğəmbər (s.ə.s.) mənə buyurdu: “Ey Ubəyy mü-
səlmanlara de, Bəqərə surəsini oxusunlar. Çünki, onu oxuyub öyrənmək 
bərəkətin nazil olmasına və onu oxumağı tərk etmək həsrətə səbəb olar. 
Sehrkarların onu batil etməyə qüdrəti çatmaz”. 

3.Səhl ib Səəd deyir: Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurdu: “Hər bir şey üçün 
qala vardır, Quranın qalası isə Bəqərə surəsidir. Bu surə gündüz bir evdə 
oxunsa, şeytan üç gün o evə daxil olmaz”.  
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Ayətəl kürsü 
َاہلل ال إلـھ إال ھو الحي القیوم ال تأخذهُ سنة وال نوم لھ م ِ ُِ ََّ ٌ ْ َ ََ َ ََ ٌَ ِ ُ ُ ْ َ ُّ ُّ ْ ُّْ َ ُ َّ َ َ ِا في السماوات وما في ُ َِ ََ َِ َّ

َاألرض من ذا الذي یشفع عندهُ إال بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم وال یحیطون  ْ َ ُْ َِّ ِ ِ ُِ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ َْ َ َ َ ِ ِ َِ ِ َِ َُ َ ْ ْ ِ َّ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ
ُبشيء من علمھ إال بما شاء وسع كرسیھ السماوات واألرض وال یؤود ُ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َّ ِ َ َ َِّ ُ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ َِّ ْ ْ ٍ َهُ حفظھما وھو ْ َُ َ ُ ُ ْ ِ

ِالعلي العظیم ال إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باہلل  َّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ُِ َّ ْ ُ ْ َْ َْ َ َِ ِ ّ َُّ ْ ْ َْ َُ ْ ُّ َّ َّ َ ّ ََ َ ُ َ َ
ُفقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لھا واہلل سمیع علیم اہلل  ُّ ّ ٌَ َ َِ ِ َِ ٌ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ْ ُ ِ َ ْ ْ ِ ْولي الذین آمنوا َ ُ َ َ ِ َّ ُّ ِ َ

ِیخرجھم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیآؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور  ِ ِ ُِّ َُّ َ َِ ِ ِّ ُّ ُ َ ُ َُ ْ ُْ ُُ ُ َّ ُُّ ُ ُ َ ُْ َ ْ َ ِ َِّ َ ُ َ ِ َ ُ
َإلى الظلمات أولـئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون ُ ِ ِ َِ َ َْ ُ ِ َّ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ِ َ ُِ ُّ  

“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul qay-
yumu lə tə`xuzuhu sinətuv vələ nəvmul ləhu mə fis səməvəti və mə fil ar-
di mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi yəa`ləmu mə bəynə əydihim və 
lə xalfəhum və lə yuhitunə bu şəyim min ilmihi illə bimə şəə vəsiə kur-
siyyuhus səməvəti vəl ardi və lə yəuduhu hifzuhumə və huvəl aliyyul 
azim. Lə ikrahə fid dini qattəbəyyənər ruşdu minəl ğayyi fəmən yəkfur bit 
tağuti və yu`min billəhi fəqadis təmsəkə bil urvətil vusqalən fi səmələhə 
vəllahu səmiun alim. Allahu vəliyyul ləzinə əmənu yuxricuhum minəz 
zuluməti ilən nuri vəlləzinə kəfəru əvliyəu humut tağuti yuxricuhum mi-
nən nuri iləz zuluməti uləikə əshəbun nərihum fihə xalidun.” 

 
Ayətəl kürsü haqqında hədislər 

“Аyətul kürsü” nаzil оlаn zаmаndаn İslаm dinində özünə məхsus mə-
qаmı ilə fərqlənib. Həmin vахdа dа bu аdlа məşhur оlub. İslаm Pеyğəm-
bəri (s.ə.s.) və Məsum imаmlаr (ə) оnа хüsusi əhəmiyyət vеriblər.  

Əllаmə Təbаtəbаi “əl-Mizаn” təfsirində bu аyələrin “Аyətul kürsü” 
аdlаndırılmаsını bеlə аçıqlаyır: “Bu аyələrin “Аyətul kürsü” аdlаndırıl-
mаsı İslаmın əvvəlindən məşhurdur. Pеyğəmbərin (s.ə.s.) öz zаmаnındа 
dа, həttа о həzrətin dilindən də bu аdlа аdlаnırdı. Bеlə ki, bu аdlаndırmа о 
Həzrətdən, imаmlаrdаn və səhаbələrdən nəql оlunаn hədislərdə də nəzərə 
çаrpır. Bu аdlаndırmа аyələrə оlаn еhtirаm və diqqət səbəbindəndir”. 

Bir gün Əbuzər Аllаhın Rəsulundаn (s.ə.s.) sоruşdu: “Еy Аllаhın 
Pеyğəmbəri! Sənə nаzil оlmuş ən mühüm və ən fəzilətli аyə hаnsıdır?” 
Hz.Pеyğəmbər (s.ə.s.) buyurdu: “Аyətul kürsü, məqаm bахımındаn 
kürsü yеddi səmа ilə müqаyisədə, yеrin hаnsısа bir hissəsinə düşmüş 
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hаlqаdаn аrtıq dеyil.” (əl.Mizаn, c.2.səh.515.)  
Əbdullаh ibn Məsud Pеyğəmbərdən (s.ə.s.) bеlə rəvаyət еdir: “Bu аyə 

“Аyətul kürsü”, Аllаhın yаrаtdıqlаrının hаmısındаn əzəmətlidir.”  
Pеyğəmbərdən (s.ə.s.) sоruşdulаr: “Qurаnın ən yахşı surəsi hаnsıdır? 

Buyurdu: “Bəqərə surəsi”. Yеnə sоruşdulаr: “Qurаnın ən yахşı аyəsi hаn-
sıdır”? Pеyğəmbər (s.ə.s.) buyurdu: -“Аyətul kürsü.” (Minhəcus sаdiqinin 
хülаsəsi, c.1. səh.156) 

1.Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurdu ki: “Hər kim Ayətəl Kürsünu və Bəqərə 
surəsinin sonunu çətin, kədərli anında oxusa Allah ona kömək edər”.  

2.Peyğəmbər(s.ə.s.) buyurdu ki:“Ayətəl Kürsü hər hansı bir yemək 
üzərinə oxunsa mütləq Allah o yeməyin bərəkətini çoxaldar”. (Suyuti) 

3.Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurdu ki: Bəqərə surəsinin sonu, amənə rasulu 
və Ayətəl kürsü oxunduğu zaman: “Onlar Ərşin altındakı, Rəhmanın xə-
zinəsindəndir”. (Suyuti) 

4.Rəvayətlərdə deyilir ki, Peyğəmbərə xəbər verdilər: “Sabit ibn Qey-
sin evindən nur qalxır”. Həzrət buyurdu: “O, Bəqərə surəsini oxuyur.” 
Onlar gəlib Sabitin özündən soruşdular ki:“Gecələr evində hansı surəni 
oxuyursan?” O cavab verdi: “Bəqərə surəsini. ” (Savabul Əməl, səh. 234) 

5. “Allah nə Tövratda, nə İncildə, nə də Zəburda Ayəti kürsüdən daha 
böyük bir ayə endirmədi.” (Suyuti) Ayətəl Kürsü, cinlərə qarşı olan dua-
ların ən güclüsüdür. Ayətəl Kürsünün sehiri təsirsiz hala gətirməkdə də 
böyük gücü olduğu sınamışdır.  

6.Hər hansı bir muradın hasil olması üçün Ayətəl-Kürsü 313 dəfə 
oxunduqda, dünya və Axirət haqqındakı istəkləri Allahın izni ilə hasıl olar. 

7.Cin müsəllət olan uşağa 18 dəfə Ayətəl Kürsü oxunsa Allahın izni 
ilə şəfa tapar. Ayətəl Kürsü davamlı oxunsa, unutqanlığı aradan qaldırar. 

8.Evdən çıxarkən Ayətəl Kürsü oxuyan hər işində müvəffəq olar və 
xeyirli işləri bacarar. Bir kimsə evindən çıxarkən Ayətəl Kürsünu oxusa, 
Allah yetmiş Mələyə əmr edər ki, o kimsə evinə gələnə qədər ona dua ilə 
istiğfar etsinlər. 

 9. Ayətəl Kürsüdə olan Əsmai İlahiyyə heç bir ayədə yoxdur. Çünki bu 
ayədə, açıq və gizli olmaq üzrə on yeddi yerdə Allahın adı keçməkdədir. 

10.Yatmadan əvvəl oxuyana, sabaha qədər heç bir şeytan yaxınlaşa 
bilməz. 
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11.Ayətəl kürsünu oxuyan kimsə yeddi qalanın içinə girmiş kimi mü-
hafizə edilir. Ayətəl Kürsü, Quranın dörddə biridir. 

12. Bir bir kimsə zalımın yanına bir iş üçün getməyə qorxarsa, Ayətəl 
kürsü və aşağıdakı ayələri oxuyub:  “Yə Həyyu yə Qayyum yə bədiəs sə-
məvatı vəl ardı yə Zəl Cəlali vəl ikram”-desin. Yəni, “Ya Rəbbi bu ayə və 
içindəki əsmai hüsnə hörmətinə bu zalımın dilini bağla, ağzını kilitlə, 
haqqımda yaxşıdan başqa bir söz danışmasın”- deyib o adamın yanına gi-
rərsə, Allahın izni ilə həmin adamdan bir zərər gəlməz  

13.Cümə günü ikindi namazından sonra Ayətəl kürsünu 17 dəfə oxu-
yub dua edərsə, duası qəbul olar. 

14.Hər kim Ayətəl kürsünu gecə və gündüz içərisində min dəfə oxu-
yur və bu işi 40 gün davam edərsə, o kimsənin ruhaniyyəti inkişaf edib 
qəlb gözü açılır, mələklər o kimsəni ziyarət etməyə gələr. O kimsə hər 
muradına çatar.  

15.Qəlb ağrıları, nəfəs tutulmaları ciyər, qarın ağrıları və digər ağrılar 
zamanı Ayətəl kürsünu oxumaqla şəfa tapmaq olar. 

16. Əmr ibn Ubəy Əlmiqdam deyir: İmam Məhəmməd Baqirdən (ə) eşit-
dim belə buyurdu: “Ayətəl kürsünü oxumaq min ədəd dünyəvi pislikləri, çə-
tinlikləri və min ədəd axirətdə çətinlikləri aradan aparar ki, ən çətin şey dün-
yada fəqirlik, kasıblıq, axirətdə ən dözülməz şey isə qəbir sıxıntısıdır.” 

17. Hər kəs günəş batan vaxtı bu Ayətəl kürsünü 41 dəfə oxusa onun 
hacəti verərlər. 

18.Özünüzün və nəslinizin bəlalardan sağ-salamat qalması üçün Ayə-
təl kürsünu qırx (40) dəfə Əliyyul Əzimə kimi oxuyun. 

19.Böyük şəxsiyyətlərin yanında izzətli və hörmətli olmaqdan ötrü 
Ayətəl kürsünü əllərinin içinə üç dəfə oxuyub, üfürərək, üzünə çək. 

 20. Gözün nurlu olması üçün hər namazdan sonra əllərini gözlərinə 
qoyub, bir dəfə həmd surəsini və “Ayətəl kürsü”nu oxusun. Sonra bu dua-
nı desin:  “Uizu nurə bəsəri bi nurilləhilləzi lə yətfə”. 

21.Salman Farsi Allahın Rəsulundan (s.ə.s.) bir hədisdə nəql edir ki, 
Həzrət belə bu yurdu: Hər kəs “Ayətəl kürsü”nü zəfəranlı suya oxuyaraq 
içsə və bu işi yeddi dəfə təkrar etsə, heç vaxt heç nəyi unutmaz. Mələklər-
də onun bağışlanmasını istəyərlər. 

22. Ayətəl Kürsünü gecə və gündüz min dəfə oxumağı qırx gün da-
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vam edən kimsənin ruhaniyyəti inkişaf edib, bəsirət gözü açılar Allah o 
kimsənin hər muradını hasil edər. 

  
Ayətəl Kürsü ilə hacət namazları 

1.Həftənin çərşənbə günü oruc tutaraq cüməyə keçən gecəsi, buxur 
yandıraraq, kim Ayətəl Kürsünü aşağıda yazıldığı şəkildə oxusa, arzusu-
na nail olar. Bütün arzu və mətləblər üçün niyyət edərək iki rükət namaz 
da qılınır. Namazda hər rükət də Fatihədən sonra Ayətəl Kürsü oxunur: 

Salam verdikdən sonra 100 dəfə istiğfar, 100 dəfə İxlas,100 dəfə sala-
vati şərif, 100 Ayətəl Kürsü, 1381 dəfə aşağıdakı ayəni oxumaq lazımdır. 

 
“Yə huvə yə Allahu yə Həyyu, yə Qayyumu, yə Aliyyu, yə Azimu.” 
Sonra yenə də 100 dəfə Ayətəl Kürsünü oxuyub Peyğəmbərə (s.ə.s.) 

və Əhli-Beytinə Salavat hədiyyə edilir. 
2. İş axtaran, imtahanda uğur qazanmaq, fağırlıq və ehtiyacdan qur-

tarmaq üçün bu namazdan sonra aşağıdakı dua oxunur: 

 
 “Allahummə yə muhəvviləl həvli vəl əhvəli həvvil həli ilə əhsənil 

həli bi həvlikə və quvvətikə yə kəbiru yə mutəali yə azizu yə mufdalu və 
salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və alə əlihi və sahbihi və səlləm.” 

3. Düşmənlərin dostluq və məhəbbətini qazanmaq üçün və ya evlən-
mək istədiyi qızın ata-anasını razı salmaq üçün niyyət edərək həmin iki 
rükətli namazı qıldıqdan sonra aşağıdakı ayəni 66 dəfə oxuyun: 

 
“Fə in təvəlləv fəqul həsbiyəllahu lə ilə illə hu. aləyhi təvəkkəltu və 

huvə rabbil arşıl azim.” 
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    4.Məhkəmədə və ya bir adama haqsız yerə pislik etmək istəyən 
zalımın dil-ağzını bağlamaq üçün namazdan sonra aşağıdakı ayəni 21 
dəfə oxumaq lazımdır. 

 

 
 

“Allahummə yə həyyu yə qayyumu yə bədiəs səməvəti vəl ardi yə zəl 
cələli vəl ikram. əs`əlukə bi haqqı həzihil əyətil kəriməti və mə fihə minəl əs-
məil aziməti ən təlhumə fəhu ənni və təxrusə lisənəhu həttə lə yəntiqu illə bil 
xayri əv yusmit xayrukə yə fulənu bəynə yədəykə və şərrukə təhtə qadəməykə.” 

Yenə də arzu üçün iki rükətli namazdan sonra aşağıdakı duanı 21 də-
fə oxumaq lazımdır. 

 

 
 

 “Allahummə əsəlukə bi nuri vəchikəl kərimilləzi məələ ərkənə arşikə 
və bi ruhi səyyidinə muhəmmədin salləllahu aləyhi və səlləmə ən tursilə 
xadimə həzihil əyətəş şərifətə li fulənibni fulənətə fi sifəti və hiləti bi 
əshumim min sumumin və hərabin min nərin və tuzcəru iləyhi bi hərbətin 
əv bəəyyi şəy`in.” 

Sənə zülm edən və sənin də ona gücün çatmadığı kimsəyə iki rükət 
namazdan sonra Muntəqim, Cabbar və məzlumların tək sığınacağı olan 
Tək Allaha həvalə edərək, 41 dəfə bu dua oxunur. 
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“Allahummə inni əs`əlukə bi bərakəti həzihil əyəti və sirri mə dəə`v-

tukə bihi ən təqhəra ə-ədəi və mən yuriduni bi sui və huvəl qahiru fəvqa 
ibədih. Allahummə əqhir fulənəbni fulənəh. Allahum mərdud kəydəhu fi 
nəhrihi vəkfini şərrahu vəs`rif ənni ğadrahu yə rabbəl aləmin.”  

 
Ayətəl kürsünun oxunma tərzi 

Hər hansı bir mətləb üçün ruzi, can sağlığı, hər hansı bir çətinlik, qa-
lıb olmaq, qorxu və bir çox niyyətlər məqsədilə əvvəlcə yuxarıda yazıl-
dığı kimi namaz qılınır. Sonra da Ayətəl kürsünu aşağıda qeyd edildiyi 
tərzdə oxumaq, mətləb almaq üçün çox təsirlidir. 

İstər Fatihətul-kitab, istərsə də Ayətəl kürsü dəvətini oxumaq istəyən 
kimsənin riayət edəcəyi şərtlər vardır. Dəstəmazlı olmaq, heç kəslə danış-
mamaq, məhəbbətli qəlblə, Allaha sığınaraq, özünü və bütün çətinlikləri-
ni yalnız Allaha həvalə edərək və Allah “Ol” desə hər şey olar əqidəsinə 
tam inanaraq oxumaq lazımdır. 

Fatihətul kitab, istərsə də Ayətəl kürsü dəvətini oxumazdan əvvəl Tə-
həssul duasını oxuyub, ətrafına üfürərək, özünü bütün qüvvələrdən müha-
fizə etməlisən. 

Ayətəl kürsüdən əvvəl oxunan Təhəssül duası 
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“Bismilləhir rahmənir rahim. Təhəssəntu bi zil mulki vəl mələkut və əq-

səmtu zil izzəti vəl cəbəruti və təvəkkəltu aləl həyyil qayyumilləzi lə yənəmu 
və lə yəmut. dəxaltu fi hifzilləhi dəxaltu fi əmənilləh. dəxaltu fi hirzilləhi bi 
haqqı kəf hə yə əyn sad, kufitu hə mim, əyn sin qaf humitu bilə həvlə vələ 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim. təvəkkəltu aləllahi rabbi və rabbikum mə min 
dəbbətin illə huvə əxizun bi nəsıyətihə. inni rabbi alə siratim mustəqım. 
Allahummə salli alə səyyidinə Muhəmmədin zil xuliqıl azim. Və alə əlihi və 
sahbihi bi ədədi ilmilləhil azim. Vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin.” 

Niyyət edərək 2 rükətli namazı qıldıqdan sonra: 1-ci Ya Məcid ismini 57 
dəfə zikr etmək, 2-ci Ayətəl kürsünun iftitahinı, yəni oxumağa başlarkən 
təkbiri demək. Sonra 57 dəfə Ayətəl kürsü dəvəti oxunub və 9 dəfə də Əsmai 
hüsnə (yuxarıda yazılıb) oxumaq. Sonra isə Ayətəl kürsünun özünü oxuyub, 
niyyət istəmək. 

 
Ayətəl kürsünun iftitahi-təkbiri 
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“Bismilləhir Rahmənir rahim. Əlhəmdu lilləhi rabbil aləmin. Vəs salətu 
vəs sələmu alə səyyidinə muhəmmədin və alə əlihi vəs sahbihi və səlləm. 
Allahummə inni əsəlukə və ətəvəssəlu iləykə yə Allahu yə Allahu yə Allahu 
yə rahmənu yə rahmənu ya rahmənu, yə rahimu yə rahimu yə rahimu, yə hin 
yə hin yə hin yə rabbəhu yə rabbəhu yə rabbəhu yə səyyidəhu yə səyyidəhu yə 
səyyidəhu yə huvə yə huvə yə huvə yə ğiyəsi ində şiddəti yə ənisə ində vəhdə-
ti yə mucibi ində dəa`vəti yə Allahu yə Allahu yə Allah.”  

  
Ayətəl kürsü dəvəti 
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Bismilləhir rahmənir rahim.Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul qayyum. 

Yə həyyu yə qayyumu yə mən təqumus səməvətu vəl ardu bi əmrihi yə 
cəmiəl məxluqati təhtə lutfihi və qahrih. Əs`əlukə Allahummə ən tusəx-
xırali ruhəniyyətə həzihil ayətiş şərifəti ən tuinəni alə qadai həvəici yə 
mən lə tə`xuzuhu sinətun və lə nəvmun ihdinə iləl haqqı və ilə tariqım 
mustəqımin həttə əstərihə minəl ləvmi lə iləhə illə əntə subhənəkə inni 
kuntum minəz zalimin.Yə mən ləhu mə fis səməvəti və mə fil ardı mən 
zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznih. Allahumməş fəə` li vərşudni fimə uridu 
min qadai həvəici və isbəti qavli və fiə`li və əməli və bərik li fi əhli yə 
mən yə`ləmu mə bəynə əydihim və mə xalfəhum və lə yuhitunə bi şəyin 
min ilmihi yə mən yə`ləmu damira ibədihi sirran və cəhran. Əs`əlukə Al-
lahummə ən tusaxxirali xadimə həzihil əyətil aziməti vəd də`vətil muni-
fəti yəkunu li əvnən alə qadai həvəlici həylən həylən həylən cəvlən cəv-
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lən məlikən məlikən məlikən yə mən lə yətəsarrafu fi mulkihi illə bimə 
şəə vəsiı kursiyyuhus səməvəti vəl arda səxxirli əbdəkə kəndi yəsin həttə 
yukəlliməni fi həli yəqazati və yuinəni fi cəmii həvəici.Yə mən və lə yə-
udduhu hifzihumə və huvəl aliyyul azim. Yə həmidu yə məcidu yə bəisu 
yə şəhidu yə haqqu yə vəkilu yə qaviyyu yə mətinu kunli əvnə alə qadai 
həvəici bi əlfi əlfi lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Əq-
səmtu aləykə əyyuhəs səyyidu kəndi yəsin əcibni əntə və xədiməkə və 
əinuni fi cəmii umuri bi haqqı mə tə`təqı dunəhu minəl azaməti vəl kib-
riyəi və bi haqqı həzihil əyətil azimətivə bi səyyidinə muhəmmədin aləyhis 
salətu vəs səlləm. Bismilləhir rahmənir rahim. Əqsəmtu aləykə əyyuhəs səy-
yidu kəndi yəsin əcibni əntə və xədiməkə və əinuni fi cəmii umuri bi haqqı 
mə tə`təqıdunəhu minəl azaməti vəl kibriyəi və bi haqqı həzihil əyətil azi-
məti və bi səyyidinə muhəmmədin aləyhis salətu vəs səlləm.  

Sonra 9 dəfə “Əsmai-Hüsna”(35 səh.)  və “Ayətəl kürsü” oxunur.  
 

Amənər-rəsulu ayəsi 
Bəqərə surəsinin 285 və 286-ci ayələri Peyğəmbərimizə Cəbrail (ə.s.) 

vasitəsi ilə deyil, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Meracda olarkən Allah tərə-
findən vəhy edilmişdir. Bu ayələr haqqında Hz.Peyğəmbərdən belə hədis 
buyurulur:.“Allah Bəqərə surəsini tamamlamaq üçün, bu iki ayəni, Ərşi-
Əlasının altındakı bir xəzinədən mənə verdi.” 

Peyğəmbərimiz əlavə olaraq buyurdu: “Bu iki ayəni öyrənin, ailə və 
uşaqlarınıza da öyrədib, əzbərlədin. Çünki bu iki ayə Rəhmətdir, həm 
Qurandır, həm də ki, duadır.” 

Bu iki ayənin mənəvi bərəkəti çox böyükdür. Həmçinin belə rəvayət 
olunur ki, Hz.Cəbrail də bu dua oxunub qurtardıqdan sonra, “Amin.Ya 
Rəbbi, qəbul buyur” deməsini Peyğəmbərimizə söyləmişdi.  

  
﷽ 

ِآمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن باہلل ومآلئكتھ وكتبھ ورسلھ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َ ِ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ ِ َ َّ َ َ ْ ٌَّ ُ ْ ُ ْ ّ َّ ََّ َ ِ ُ ُ
ِال نفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سم ِ ِ َِ ْ ُُ َ َ ُ ُّ ّّ ٍ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ُعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیرَ ِ َ ِْ َ َْ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ ْ ُ ْ َْ ُال یكلف اہلل  َ ّ ُ ِّ َ ُ َ

َنفسا إال وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا  َ َ َ َ ََّ َ ََّ َْ َ ْ َ َْ ِ َّ ِ َ َ ِْ ِ ُ َ ْ َْ ََ َ ََ ْ َ َ َْ َ ََ َ َ ْ ُ َّ ً ْ
َوال تحمل علینا إصرا كم َِ ً ْ ََ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ِا حملتھ على الذین من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ َ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َْ ّْ َ َُ َ َّ َ ْ َ ِ َّ َ ُ َ
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َواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرین ِ ِ َِ ْ ِْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ُُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َّ ْ  
 

Bismilləhir Rahmənir Rahim. A-mənər rasulu bimə unzilə iləyhi mir 
rabbihi vəl muminunə, kullun ə-mənə billəhi və mələikətihi və kutubihi 
və rusuluhu lə nufərriqi bəynə əhədim mir rusuluh, və qalu səmiə`nə və 
ətəə`nə ğufranəkə rabbənə və iləykəl məsır. Lə yukəllifullahu nəfsən illə 
vus`əhə ləhə mə kəsəbət və aləyhə məktəsəbət rabbənə lə tuə`xiznə in 
nəsinə əv əxtanə, rabbənə və lə təhmil aləynə ısran kəmə həməl təhu aləl-
ləzinə min qablinə, rabbənə və lə tuhəmmilnə mə lə taqata lənə bihi və 
əfu ənnə vəğfir lənə vər həmnə əntə məvlənə fənsurnə aləl qavmil kəfirin. 

2.Hər kəs işa namazından sonra Bəqərə surəsinin sonundan iki ayəni, 
Amənər-rəsulunu oxusa, elə bil ki, bütün gecəni əhya saxlamışdır. 

3.Hər kəs Bəqərə surəsinin sonundan iki ayəni oxusa, Şeytan üç gecə 
onun evinə yaxın gəlməz. 

4.Hafizənin güclənməsi Amənər rəsulu ayəsini bir kasa suya oxuyub, 
onu acqarına içsə, hafizəsi çox güclənər.  

 
3. Ali İmran surəsinin fəzilətləri 

1.Ali İmran surəsini borcdan, kasıblıqdan qurtarmaq və zəngin olmaq 
üçün, niyyət edərək üç dəfə oxunur. Cəhənnəm odundan qorunmaq üçün 
də bu surə oxunur. 

2. Ali İmran surəsinin ilk 5 ayəsi hacət üçün oxunur: 
 

﷽ 
ُاہلل ال إلـھ إال ھو الحي القیوم الم ُّ َ ْ ُّْ َ َ ُ َّ ِ َِ َ ُ ِنزل علیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیھ  ّ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ َ ّ ً ِّ َ ُ َِ ّ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ َّ َ

ْوأنزل التو َّ َ َ َ َراة واإلنجیلَ ِ ِ َ َ ْمن قبل ھدى للناس وأنزل الفرقان إن الذین كفروا بآیات اہلل لھم  َ َ ُُ ََ ِ َّ ِ ِِ ْ َ َ َ َّْ َّّ ِ َ َْ ُ ْ َ َ ًَ ِ َّ ِ ُِ ُ
ٍعذاب شدید واہلل عزیز ذو انتقام َ ِ ُ ٌ ِ َ َ َُ ّ َ ٌ ِ ٌ َإن اہلل ال یخفى علیھ شيء في األرض وال في السماء َ َِّ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َ ٌ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ّ َّ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlif Ləm Mim Allahu lə iləhə illə huvəl 
həyyul qayyum. Nəzzələ aləykəl kitəbə bil haqqı musaddiqal limə bəynə 
yədəyhi və ənzələt təvratə vəl incil. Min qablu hudəl linnəsi və ənzələl fur-
qanə innəlləzinə kəfəru bi əyətilləhi ləhum azəbun şədid vəllahu azizun zun-
tiqam. İnnəllahə lə yəxfi aləyhi şəyun fil ardi və lə fissəməi. 

6.Əgər ağrıyan bir yerin üzərinə Ali İmran surəsinin 8-ci ayəsini oxu-
sanız, şəfa taparsınız: 
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﷽ 
ُیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب َّ َ َْ َ َ َ ََّ ِ ً َ ْ َ ُ َّ ِ َ ََ ْ َ َ ْ َربنا ال تزغ قلوبنا بعدَ إذ ھدَ ْ ِ ْ َ ََ َُ ُ ْ ِ ُ َ َّ َ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Rabbənə lə tuziğ qulubənə bəə`də iz 
hədəytənə və həbləna min lədunkə rahmətəh. İnnəkə əntəl vəhhəb." 

7.İbn Məsud deyir:Allahın Rəsulundan (s.ə.s.) eşitdim ki, belə buyur-
du: Hər kəs aşağıdakı bu ayəni oxusa, Allah Qiyamət günündə ona buyu-
rar: “Ey bəndəm, mənim əhdimə vəfa etdin və əmanətimi yerinə yetirdin 
ki, o yeganəlik və tövhiddən ibarətdir, mən də öz əhdinə vəfa edənlərin ən 
ləyaqətlisiyəm.” 

Həmin ayə Ali İmran surəsi 18-19-cu ayələr:  “Şəhidəllah” ayəsidir:
  

﷽ 
ُشھد اہلل أنھ ال إلـھ إال ھو والمالئكة وأولوا العلم قآئما بالقسط ال إلـھ إال ھو العزیز  ُِ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ َُّ ْ َِّ ِ َ َ ِ َِ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ً َ ِ ُ ْ َُ ُ َ َّ َ ُ ّ ِ َ

َالحكیم إن الدین عند ِ َِ ِّ َّ ِ ُ َ ُ اہلل اإلسالم وما اختلف الذین أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءھم ْ َ ُُ َُ َ ِ َِ ِْ َْ ِ َِّ َْ َ َ ّْ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َِ ِ
ِالعلم بغیا بینھم ومن یكفر بآیات اہلل فإن اہلل سریع الحساب  َ َِ ِْ ْ ُْ ِ ِ ِ َّ َّّ ِ ََ ِ َ َ ْ َ َِ ْ ُ ْ ُ َ ْ ً ْ ُ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huvə 
vəl mələikətu və ulul ılmi qaimən bil qısti lə iləhə illə huvəl azizul həkim. 
İnnəddinə indəllahil isləmu və məxtələfəl ləzinə utul kitəbə illə mim bə` 
di mə cəəhumul ilmu bəğyəm bəynəhum və mə yəkfur bi əyətilləhi fə in-
nəlləhə səriul hisəb”.  

8. Başqa bir rəvayətdə nəql olunub ki, Məad Cəbəl rəvayət edir ki, 
tələbkarların borcunu tələb etməsinə görə bir cümə namazında iştirak edə 
bilmədim. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyrurdu: Ey Məad! hansı şey səni cümə 
namazından saxladı? Dedim:”Ey Rəsuləllah (s.ə.s.) Yuhənna Yəhudinin 
neçə kilo buğdası mənim boynumda qalmışdı və məni namaza gəlməyə 
qoymadı.” Buyurdu: "Qulilləhummə” ayəsini oxu. 

Hər kəs bu ayəni qeyd olunan dua ilə oxusa, əgər onun yer kürəsi 
qədər borcu olmuş olsa, Haqq-taala onu əta edər.  

Həmin ayə budur: Ali İmran 26-27 
 

﷽ 
َقل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء  َ ََ َ ُ َ ََ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََّ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ْ َّ ُ َّ ِ ُ

ُوتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على كل شيء قدیر تولج ال ِ ُ ٌُ ِ ِ َِ ٍ ْ َ َ َِّ ُُّ َ َ َ ََّ ِ َُ َْ َ ْ ِ َ َلیل في النھار وتولج النھار َ َ ََّ َُّ ِ ُِ َ ِ ْ َ ْ َّ
ٍفي اللیل وتخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب  َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ َْ ِ َِ ََ ََ َ َُ ُ ْ َ َ َِ ّ ََّ َْ ْ َّْ َّ ُ ُْ ُْ ُِ ِ َّ  
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“Bismilləhir rahmənir rahim.Qulillahummə məlikəl mulkə tu`əti mul-
kə mən təşəu və tənziul mulkə mimmən təşəu və tuizzu mən təşəu və tu-
zillu mən təşəu bi yədikəl xayru innəkə ələ kulli şəyin qadir. tulicul ləylə 
fin nəhəra və tulicun nəhəra fil ləyli və tuxricul həyyə minəl məyyiti və 
tuxricul məyyitə minəl həyyi və tərzuqu mən təşəu bi ğayri hisabin”. 

Oxunacaq dua: “Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Yə rəhmənud dun-
yə vəl axirəti və rəhməhumə nəqizun ənni dinni.” 

9. İşlərin açılması və dövlətli olmaq üçün Ali İmran 73-cü ayəsini 
350 dəfə oxusun: 

﷽ 
َّقل إن ِ ْ ٌ الفضل بید اہلل یؤتیھ من یشاء واہلل واسع علیم ُ ِ ِ ِ َِ ُ ٌَ َ َ ُِ ّ َّ ََ ْ ُ ِ ِ َ ْ َ ْ  

“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul innəl fədlə bi yədilləhi yu`tihi 
məy yəşəu vəllahu vəsiun əlim.” 

Mənasi:De ki:“Fəzilət, ehsan, lütf, Allahın əlindədir. İstədiyi kimsəyə 
onu verər.”  

10. Ruzinin bol olması üçün bu duaları oxumaq xeyirlidir.  
Ali imran surəsi 171-172-ci ayələri oxumaq lazımdır: 

﷽ 
َیستبشرون بنعمة من اہلل وفضل وأن اہلل ال یضیع أجر المؤمنین َ َ ِْ ِ ِ ِْ َُّ ْ َ ْ َ َُ ِ َُ َ َ ّ ّ ََ َ ٍِ ْ َ ّ ٍ ِْ ِْ ُ َالذین استج َ َ ْ َ ِ ِابوا ہلل َّ ِّ ْ ُ

ٌوالرسول من بعد ما أصابھم القرح للذین أحسنوا منھم واتقوا أجر عظیم َِ ِ ِ َِ ٌ َْ َْ َ َْ ْ َُ ََّ َ َْ َ َُ ُْ َ ِ َِّ ُ ْ ْ ُ َ ْ ِ ُ ُالذین قال لھم  َّ ُ َ َ َ َ ِ َّ
ُالناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیمانا وقالوا حسبنا اہلل ُّ َ ُ ْ َ َْ ُْ َ ََ ْ ََ ً َ ِ َ ِْ ْ ُْ َُ َْ َ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ ونعم الوكیلََّّ ِ َِ َْ َ ْ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Yəstəbşirunə bi niə`mətim minəllahi və 
fədlin və ənnəllahə lə yudiu əcral muminin. əlləzinəs təcəbu lilləhi vər 
rasuli min bəə`di mə əsabəhumul qarhu lilləzinə əhsənu minhum vəttəqa 
əcrun azim. əlləzinə qalə ləhumun nəsu innən nəsə qad cəməu ləkum fəx-
şəv hum fəzədəhum imənən və qalu həsbunəllahu və niəməl vəkil”. 

11. Ali imran surə 174-ci ayə nəzərdən qorunmaq bə bol ruzi üçün 
oxunur: 

﷽ 
ْفانقلبوا بنعمة من اہلل وفض ََ ََ ِ ّ َ ِ ِّ ٍ َ ْ ِ ْ ُ ٍل لم یمسسھم سوء واتبعوا رضوان اہلل واہلل ذو فضل َ ٍْ َْ ُ ُ ّ َّ ِ َ ََ ِ ْ ُ َُ ْ َ َّْ ٌ ُ ْ َ ْ َّ

ٍعظیم ِ َ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. fənqaləbu bi niəmətim minəllahi və 
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fədlil ləm yəmsəshum suun vəttəbəu ridvənəllahi vəllahu zu fədlin azim.” 
12. Yuxudan oyandıqda öz ətrafınıza baxaraq, Ali İmran surəsinin 

190-193-cü ayələrini oxumaq çox faydalıdır: 
﷽ 

ِإن في خلق السماوات واألرض واختالف اللیل والنھار آلیات ألْولي األلباب َ ِ َ ِ ِْ ُْ ِّ ٍ ِ َ َّ َ َ َ َِ ْ َّ َِ َ ْ ِ ْ ِ َ َّ ِ َ َّ َالذین یذكرون  ِ َُ ُ ْ َ ِ َّ
ُاہلل قیاما وقع ُ َ ً َ ِ َ ًودا وعلى جنوبھم ویتفكرون في خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت ھذا باطال ّ ِ َ ِ ََ ََ َْ َ َ ًَ َ ََّ ََ َّ َ ِ ْ َ َ َ َ َِ َّ ِ َْ َ ُ َ ْ ِ ِ ُ ُ

ِسبحانك فقنا عذاب النار َّ َ َ َ َ َِ َ َ َ ْ ٍربنا إنك من تدخل النار فقد أخزیتھ وما للظالمین من أنصار ُ َِ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ َ ََ ُ َ َ ْ ْ َْ َ َ ََّ َِّ ُ َ َربنا  ََّ َّ َإننا َّ َّ ِ
َسمعنا منادیا ینادي لإلیمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنوتوفنا  َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ ِ ِ َ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِّ َّ َّ ََّ ََّ ْ ّْ َ ََ ُْ ُُ َ ًْ َ ََ َْ ُ ْ ْ َ ِ ِ ُِ ُ

ِمع األبرار َ ْ َ َ  
 “Bismilləhir rahmənir rahim. İnnə fi xalqis səməvəti vəl ardi vəx ti-

ləfil ləyli vən nəhəri lə əyətil li ulil əlbəb. Əlləzinə yəzkurunəllahə qıyə-
mən və quudəv və alə cunubihim və yətəfəkkərunə fi xalqıs səməvəti vəl 
ardi rabbənə mə xaləqtə həzə bətilən subhənəkə fəqınə əzəbən nər. Rab-
bənə innəkə mən tudxilin nəra fəqad əxzəytəhu və mə liz zalıminə min 
ənsar. Rabbənə innənə səmiənə muzədiyən yunədi li iməni ən əminu bi 
rabbikum fə əmənnə rabbənə fəğfir lənə zunubənə və kəffir ənnə səyyiəti-
nə və təvəffənə məəl əbrar.” 

13.Peyğəmbərimizdən (s.ə.s.) rəvayət olunub ki, Allah hər bir kəsə 
savab vədəsi versə, əlbəttə ona vəfa edəcək və hər kəsə əzab vədəsi versə, 
əgər istəsə, əzab verəcək və əgər istəməsə əzab verməyəcək bu iş onun öz 
ixtiyarındadır. Həqiqətən Peyğəmbər (s.ə.s.) həmişə buyurardı: “Hər kəs 
gecə Ali İmran surəsinin 194-200-cı ayələrini oxusa, elə bil ki, bütün ge-
cəni ibadət etmişdir.” 

Bir kəs evdən çıxanda Ali İmran surəsinin 194-200-cı ayələrini, Qədr, 
Həmd (20 səh) və Ayətəl kürsünü (46-cı səh.)oxusa, dünyada və axirətdə 
hacətləri qəbul olar. 

﷽ 
َربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال  َ َ ََ ِ ُِ ُ َ َ ََ َ ََّ َ َّ َتخزنا یوم القیامة إنك ال تخلف المیعادَ َْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُْ َُ َ َّ ِ َ َ ََ َ ِ 

ٍفاستجاب لھم ربھم أني ال أضیع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ّْ ّ ُّ ُُ َ ُ ُْ َ ٍَ َ ُ َُ ٍّ َ ََ َ ُِ َ ُّ َ َ َ َ َ َ
ِفالذین ھاجروا وأخرجوا من دیارھم وأوذوا في سبیل ِ ِِ َ ْ ْ ُْ ُ َُ َْ َ ُِ َِ ِِ ُِ ْ َ َ َّ ْي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنھم َ ُ َْ َ َّ َ ِ ِّ ُ ْ ُْ ُُ َ ََ َ

ُسیئاتھم وألدخلنھم جنات تجري من تحتھا األنھار ثوابا من عند اہلل واہلل عندهُ حسن  ْ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ّ ّ َ ََ ِ َ َّ ً َ ُ ْ َْ َ َْ َ ْ ِْ ٍ َّ َّ َ ْ ُ ِ َ ّ ِ َ
ِالثواب َ ُال یغرنك تقلب  َّ ُّ َ َ َ َّ َّ ُ َ ٌالذین كفروا في البالد متاعَ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ِ ُ قلیل ثم مأواھم جھنم وبئس المھادَّ َ َ َِ ِْ َ ْ ِ َ َُ َّ ْ ُ ْ َ َّ ُ ٌ َ 

ِلكن الذین اتقوا ربھم لھم جنات تجري  ْ َ ٌ َّ َ ْ ُْ َُ ََّ َ ْ ْ َ َّ َ ِ َّ ِ ِمن تحتھا األنھار خالدین فیھا نزال من عند اہللِ ّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ّ ً ُ ُ َ َ ََ ِ َ ُ ْ َ ْ . 
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ٌخیر ِ  ْ ِلألبرار َ َ ْ َ ّ ِ . ْوإن من أھل الكتاب لمن یؤ َُّ َ َِ ِْ َ ِ ِْ ِ ْ َ ْمن باہلل وما أنزل إلیكم َ ُ ْ َ ِ ََ ِ ُ َ ِ ّ ِ ُ َوما ِ َأنزل إلیھم خاشعین َ ِْ ِ َ ْ ِ َ ِ َ ِ ُ
ِہلل ال یشترون بآیات اہلل ثمنا قلیال أولـئك لھم أجرھم عند ربھم إن اہلل سریع الحساب  ََ َِ ِ ِ ِْ ُ ِ َ ّ ّ َ َّّ ِ َْ ْ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِّ َ ُْ ْ َ ُ َ ََ ُ ً َ ً َ ِ ِ ِِ َ ْ َ َیا .

َأیھا الذین آمنوا اصبروا وص َ ْ ْ ُُ ِ ْ َ َ ِ َّ َ ُّ َابروا ورابطوا واتقوا اہلل لعلكم تفلحون َ ُ ِ ْ ُ ْ ُُ َّ َُ َ َ ّ ْ ْ ُْ َّ َ َِ َِ . 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Rabbənə və ətinə mə və əttənə alə rusu-

likə və lə tuxzinə yəvməl qıyəməti innəkə lə tuxliful miad. Fəstəcəbə lə-
hum rabbuhum ənni lə udiu amələ ə`milim minkum min zəkərin əv unsə 
bəə`dukum mim bəə`di fəlləzinə həcəru və uxricu min diyərihim və uzu fi 
səbili və qatəlu və qutilu lə kəffirannə ənhum səyyiətihim və lə udxilənnə-
hum cənnətin təcri min təhtihəl ənhəru səvəbəm min indilləhi vəllahu ində-
hu husnus səvəb. Lə yəğurrannəkə təqallubul ləzinə kəfəru fil biləd. Mətə-
un qalilun summə mə`vəhum cəhənnəmu və bi` səl mihəd. Ləkinil ləzinət 
təqav rabbəhum ləhum cənnətun təcri min təhtihəl ənhəru xalıdinə fihə nu-
zuləm min indilləhi və mə indəllahi xayrul lil əbrar. Və innə min əhlil kitə-
bi ləməy yu` minu billəhi və mə unzilə iləykum və mə unzilə iləyhim xa-
şiınə lilləhi lə yəştərunə bi əyətilləhi səmənən qalilən uləikə ləhum əcru-
hum ində rabbihim innəllahə səriul hisəb. Yə əyyuhəlləzinə əmənus biru və 
sabiru və rabitu vəttəqullahə lə əlləkum tuflihun”.  

Qədr surəsi 
﷽ 

ِإنا أنزلناهُ في لیلة القدر ْ َ ْ ِْ َِ َْ َ َ َ َّ ٍوما أدراك ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من ألف شھر ِ ْ َ ِ ْ ْ َْ َْ َ َ َ َِّ ٌ ْ ْ َْ ْ ْ ِْ َِ َُ ُ َ ََ َ ُتنزل  َ َّ َ َ
َالمالئكة و ُ َ ِ َ َ ٍالروح فیھا بإذن ربھم من كل أمرْ ْ َ ِّ ُ ِ ِّ ِ ِ ِ ِّ َ ْ ِ َ ُ ِسالم ھي حتى مطلع الفجر ُّ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َّ َ َِ ٌ ََ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. İnnə ənzəlnəhu fi ləylətil qadr. Vəmə 
ədrakə mə ləylətul qadr. Ləylətul qadri xayrun min əlfi şəhr. Tənəzzəlul 
mələikətu vər ruhu fihə bi izni rabbihim min kulli əmr. Sələmun hiyə 
həttə mətləil fəcr.” 

  
4. ən-Nisa surəsinin fəzilətləri 

Nisa surəsini kim oxusa, Haqq-taala o ailəyə birlik, əmin amanlıq və 
mehribançılıq bəxş edər. Qohumlar arasındakı anlaşılmazlıqların aradan 
qalxması üçün oxunur.  

Zərr ibn Cəbiş deyir Hz.Əli (ə.s.) buyurdu: Hər kəs Cümə günləri 
Nisa surəsini oxusa qəbir sıxıntısından amanda qalacaqdır. 

Übəyy ibn Kəb Peyğəmbərdən (s.ə.s.) nəql edib ki, o Həzrət buyurur-
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du: “Hər kəs Nisa surəsini oxusa, elə bil ki, özündən sonra gələn hər bir 
möminə miras sədəqə vermişdir və onun əcri bir qulu alıb azad edən şəx-
sin əcri qədərdir. O şirkdən uzaq olar. 

1. Əgər bir şəxs bir şəhərdən, kənddən və ya məhəllədən köçmək 
istəyirsə, bu ayəni oxusa, tezliklə o məhəllədən köçər. 

 Nisa surəsi 75-ci ayə: 
﷽ 

ِربنا أخرجنا من ھـذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َّ ََّ َْ ْ َْ َ ًَ ّ ََّ ُ َ ُ ْ َ َِ َّ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ
ًلدنك نصیرا ِ َ َ ُ َّ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Rəbbənə əxricnə min həzihil qaryətiz. 
zalimi əhluhə vəc`əllənə min lədunkə vəliyyən vəc`əllənə min lədunkə 
nəsira.” 

2. Müəyyən, itmiş bir şeyi tapmaq üçün bir kasa suya bu ayəni oxuyub, 
o yerə səpilərsə, Allahın izni ilə itmiş şey tapılar. Nisa surəsi 58-ci ayə: 

﷽ 
َّ إن َّ اہلل یأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ ْ ُْ َ َ ُُ ُّ ُْ َّ َ َ َِ َّ َ ْ َ ِ َُ ُْ َ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َ

ًاہلل نعما یعظكم بھ إن اہلل كان سمیعا بصیرا  ًِ َِ ِ ِ ِ َ ِ َِ َ َ َ َّ َّّ ِ ُ ُ َّ  
“Bismilləhir rahmənir rahim.İnnəllahə yə`murukum ən tuəddul. əmə-

nəti ilə əhlihə və izə həkəmtum bəynən nəsi ən təhkumu bil ədl. İnnəllahə 
niımmə yəizukum bihi innəllahə kənə səmiən bəsira. “ 

3.Çox danışan kimsəni sakitləşdirmək üçün bu ayəni yanında oxusa-
nız, həmin adam az danışar. Nisa surəsi 148-ci ayə: 

﷽ 
ًال یحب اہلل الجھر بالسوء من القول إال من ظلم وكان اہلل سمیعا علیما  ًِ ِ ِ ِ َِ َُّ ُ ُّ َّ ََ َ ََ ُ َ َِّ َِّ ْ َ ْ ِْ َُّ ِ َ ْ ُ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Lə yuhibbulləhul cəhra bissui, minəl 
qavli illə mən zulimə və kənəllahu səmiiən əlimən.” 

 
5. əl-Maidə surəsinin fəzilətləri 

əl-Maidə surəni oxuyana min savab yazılır və on pislik məhv edilir. 
Malın üstünə yazılıb qoyulsa, oğrudan amanda olar.  

İmam Sadiq (ə.s.) buyurdu:“Maidə surəsini Cəbrail (ə.s.) yetmiş min 
mələk ilə Peyğəmbərə (s.ə.s.) gətirdi.” 
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1.Maidə surəsini qırx dəfə oxuyan kimsəyə, Allah bol ruzi, mal və 
mövqe bəxş edər.  

2.Hər cür zərərdən qorunmaq üçün Maidə surəsi gündə 7 dəfə oxunur. 
3.Birinci gün sübh namazını qıldıqdan sonra dəstəmazlı halda iki 

rükət hacət namazı qılınır. Sonra yüz dəfə salavat göndərib, Maidə surəsi 
114-ci ayəsini 50 dəfə, heç kəslə danışmadan oxumaqla, bütün işlərində 
qalib olmaq olar.  

﷽ 
َربنا أنزل علینا مآئدة من السماء تكون لنا عیدا ألولنا وآخرنا وآ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َ َِّ ً َ َُ ُ َ ِ َ ََّ َ ّْ ً َ َ ْ َّ َیة منك وارزقنا َ ْ ُ ْ َّ َ ِ ً َ

َوأنت خیر الرازقین ِْ ِ َّ ُ َ َ َ َ  
 “Bismilləhir rahmənir rahim. Rəbbəna ənzil ələynə məidətən minəs 

səməi, təkunu lənə iydən li əvvəlinə və əxirinə və əyətən minkə. Vərzuq-
na və əntə xəyrur raziqin.” 

4.Peyğəmbəri Əkrəm(s.ə.s.) “Maidə” surəsini oxumağın savabı və fə-
ziləti haqda buyurmuşdur: “Hər kim Maidə surəsini tilavət etsə, bu dün-
yada nəfəs çəkən yəhudi və məsihilərin sayı qədər ona on həsənə (savab) 
verilər, on günahı paklanar və məqamı on dəfə artar.” (Məcməül-bəyan, 
3.cü cild, səh.257) 

 
6. əl-Ənam surəsinin fəzilətləri 

Əbu Bəsir (699-768) rəvayət edir ki, İmam Sadiq buyurmuşdur: “Bu 
surə bir dəfəyə nazil olmuşdur. Onu yetmiş min mələk gətirmişdir. Onlar 
bu surəyə təzim edirdilər. Çünki yetmiş yerdə Allahın adı çəkilir. Əgər 
insanlar onun fəzilətini bilsələr, onu həmişə oxuyarlar. Allah bu surə ilə 
mənə və sizə izzət bəxş etmişdir.  

Übəyy ibn Kəb Peyğəmbərdən (s.ə.s.) rəvayət etmişdir. Həzrət buyu-
rurdu: “Ənam surəsi bütövlükdə mənə nazil oldu. Yetmiş min Mələk 
həmd və təsbih səsləri ilə onu müşayiət edirdilər. Hər kəs bu surəni oxu-
sa, həmin yetmiş min mələk bir gecə-gündüz ərzində surədəki ayələrin 
sayı qədər ona salavat göndərərlər”. 

 1.Kimin hacəti varsa, 4 rükət namaz qıldıqdan sonra, Ənam surəsini 
hacət və günahların bağışlanması niyyətilə oxusun.  

2.Gecə yatarkən oxuyan, hər cür pislikdən və fəlakətdən qorunar. 
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3.Ənam surəsini oxuyan həsəddən, pisliklərdən və fitnələrdən qorunar. 
4.İstək və diləklərin yerinə yetməsi üçün 7 dəfə Ənam surəsi oxunur. 
5. Cabir ibn Ənsari Peyğəmbərdən (s.ə.s.) rəvayət edir ki, o Həzrət 

belə buyurdu: “Hər kəs Ənam surəsinin əvvəldəki üç ayəsini oxusa, Allah 
min mələk göndərər ki, onu pislik və xəstəliklərdən qorusun. Təsiri çox 
tez olan və və iki tərəfidə çox iti olan bir qılıncdır. Bəlanı dəf etmək, xe-
yiri cəlb etmət, hər cür xəstəliklərin şəfası, fağırlıqdan, həbsdən və əsarət-
dən qurtarmaq üçün oxumaq çox xeyirlidir. Ən pis xəstəliklərin və 
dərmansız dərdlərin müalicəsi üçün niyyət edərək bu qayda da oxunur. 
Bu surənin hər hərf və ayələri bitib, tükənməyən bir xəzinədir”. 

1.Ənam surəsini dünya söhbətini etmədən və fasilə vermədən oxuyur 
və sonunda Allah rizası üçün iki rükət namaz qılaraq, arzu və muradını 
rica edib yalvaran qulunun Allah dua və istəklərini qəbul edər. Oxuduğu 
ay bəndəsini hər cür bəlaladan və xəstəliklrədən qoruyar. Qorxduğu, 
sıxıldığı dərd və bəlalardan qoruyar. 

2.Bu surəni təmiz bir kağıza nöqsansız yazıb üzərindən gəzdirmək də 
faydalıdır. 

3. Ənam surəsini bir kağıza yazıb, bir şüşəyə qoyaraq, ağzını bağ-
layıb bir bağçaya və ya tarlaya basdırsalar, o torpaq bərəkətli məhsul 
verər. 

4. Gecə yatmadan əvvəl bu surəni oxuyan kimsə, oğurluq, yanğın və 
ağla gəlməyən təklükələrdən qorunmuş olar. 

5. Bu surənin 1-ci ayəsini səhər-axşam yeddi dəfə əllərinə oxuyub, 
əllərini üzünə və bütün vücuduna sürtən kimsə, ələm, ağrı və iztirablardan 
qorunar. Düşmənin həsəd, kin və ədavətindən, fitnəsindən, zalımların şər 
və böhtanlarından əmin olar. 

 
Bismilləhir  Rahmənir rahim.Əlhəmdu lilləhilləzi xaləqas  səməvəti 

vəl arda və cəələz zuluməti  vən nura  summəlləzi kəfəru bi rabbihim yəə` 
dilun. 6.Ənam surəsinin bu ayəsini tərs və zalımın üzünə 8,10 dəfə oxusa, 



 57 

o kimsə oxuyana qarşı tərslik və şiddət göstərməz. Məhkəmədə bir 
hakimin üzünə davamlı oxunarsa, hakim əleyhinə hökm verə bilməz. 
Ağrıyan bir yerin üzərinə əlini qoyaraq 13-cü ayəni 10 və ya 15 dəfə 
oxusa, ağrı keçər, xəstə sakitləşər. 

 
Və ləhu mə səkənə fil ləyli vən nəhəri və huvəs səmiul alim. 
Ənam surəsi 1-3 ayələr: 

﷽  
ْالحمد ہلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا  ُ َ َ َ ِ ِ ِ َِّ ََّّ ُ َ ُّ َ َ َ َ ِ َِ َُ ُّ َ ََ َ ََ ْ َ َّ َ َ ّ ُ ْ ْ

َبربھم یعدلون ُ ِ ْ َ ِ ِ ِّ َھو الذي خلقكم من طین ثم قضى أجال وأجل مسمى عندهُ ثم أنتم تمترون  َ ٌ َُ َْ َْ ُ َُ َ ََّ َُّ َُ ِ ِ ًِّ ُّ َّ ََ ًَ َ ٍ ُ َ َ َ ِ َّ
َوھو اہلل في السماوات وفي األرض یعلم سركم وجھركم ویعلم ما تكسبون) 2( ُ ِ ِْ َ َّ َُ َُ َْ َْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َُ َُ َ َّ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ُ ُ  

"Bismilləhir rahmənir rahim. Əlhəmdu lilləhilləzi xaləqas səməvəti 
vəl arda və cəələz zuluməti vən nura, summəlləzinə kəfəru bi rabbihim 
yəə` dilun. Huvəlləzi xaləqakum min tinin, summə qada əcələ və əcəlum 
musəmmən indəhu, summə əntum təmtərun. Və huvəllahu fis səməvəti və 
fil ardi yəə`ləmu sirrəkum və cəhrakum və yəə`ləmu mə təksibun."  

6. Əyyaşi öz sənədlərinə əsaslanaraq Əbi Bəsirdən rəvayət edir ki:  
“Hər kəs Allaha hacəti varsa və onun qəbul olunmasını istəyirsə,niyyət 
edərək  dörd rükət namaz qılsın və hər rükətdə Fatihə və Ənam surələrini 
oxusun. Namazı qılıb qurtardıqdan sonra isə  bu duanı oxusun: “Yə kəri-
mu yə kərimu yə kərim. Yə azimu yə azimu yə azimu min kulli azim. Yə 
səmiud duə. Yə mən lə tuğəyyiru hulləyəli vəl əyyəm. Salli alə Muhəm-
mədin və əli Muhəmməd. Vərhəm zəfi və fəqri və fəqati və məskənəti. 
Yə mən rahiməsi şəyxay Yəqub hinə ruddə ələyhi Yusufə qurratə əynihi. 
Yə mən rahimə. Əyyubə bəə`də tuli bələihi. Yə mən rahimə Muhəm-
mədən və minəl yətimi əvəhu və nəsruhu əla cəbəbirata Qurayşin və təva-
ğıtihə və əmkənəhu minhum.Yə muğişu ya muğişu ya muğiş.  And olsun 
Allaha! Əgər bu duanı oxusan və Allahdan bütün hacətlərini istəsən, sənə 
əta edəcək”. 

 7. Əli ibn İbrahimdən nəql olunub ki, Həzrət Rza (ə) belə buyurdu: 
“Ənam surəsini kimsə bir kasa suya oxuyaraq, içərsə, Allah ona rəhm edər”. 

8.Bütün xəstəliklərdən şəfa tapmaq məqsədilə bu surəni yazıb özü-
nüzdə saxlayın. 
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9.Əlin və böyrün ağrısını sakitləşdimək üçün Ənam surəsi 17-18-ci 
ayələrini yazıb özünüzdə saxlayın.  

﷽ 
ٍوإن یمسسك اہلل بضر فال كاشف لھ إال ھو وإن یمسسك بخیر فھو على كل شيء  ْ ْْ َ َِّ ُ َ ََ َ َ َُ ََ ٍَ ٍْ َ ِ َِ َْ َْ ََ َِ ِ ُِ َّ ُ َ ِ َ ّ ُ ُ ّ

َقدیر و ٌ ُ ُھو القاھر فوق عباده وھو الحكیم الخبیرَ َ ُِ َ ْ ْ ُْ ِ َِ َِ َ َُ ُِ َِ ْ َ َ   
 "Bismilləhir rahmənir rahim.Və in yəmsəs kəlləhu bi durrin fələ kə-

şifə ləhu illə və in yəmsəskə bi xayrin fə alə huvə kulli şəyin qadir. Və 
huvəl qahiru fəvqa ibədihi və huvəl həkimul xabir".  

10. Cümə axşamı ya cümə günü (gecə yaxud gündüz) üzünü qibləyə 
tutub Fatihə surəsini və sonra Ənam surəsini: “Mislə mə utiyə rasulullah” 
124-cü ayəyə qədər oxusun. Sonra qalxıb iki rükət (hacət) namazı qılsın. 
Hər rükətdə yeddi dəfə “Ayətəl kürsü”-nü (38 səh.) və yeddi dəfə Kövsər 
surəsini oxusun. Namazı qılıb qurtardıqdan Ənam surəsinin 124-ci ayə-
sindən başlayıb “Allahu ələmu həysu yəcəlu risalətəhu” ayəsinə sonuna 
qədər oxusun. Sonra başını səcdəyə qoyub yetmiş dəfə “Lə iləhə illəllah. 
Muhəmmədun Rəsulullah”-deyib, yalvarmaqla Allahdan öz hacətini istə-
sin ki, hacətin qayıtması qeyri mümkündür. Yaşadığımız müddətdə bu 
xətmi bir dəfə oxuyun. 

11. Ənam surəsi 59-cu ayəni qalay vərəqə yazıb öz dükan ya mənzi-
linizin qapısından asın, çoxlu xeyir və bərəkət gətirər.  

﷽ 
ٍوعندهُ مفاتح الغیب ال یعلمھا إال ھو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة  َ َُ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ َ َ ِ َِ ِْ َ َ َ َْ ْ ّْ ُ َ َُ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ

ٍإال یعلمھا وال حبة في ظلمات األرض وال رطب وال یابس ِِ َ ََ َ ََ َ ٍَ ْ َ ِ ْ َ ِ ٍَ ُِ ُ َّ َ َ ُ َ ْ ٍ إال في كتاب مبینَّ ِ ُّ ٍ َ ِ ِ َّ ِ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və indəhu məfətihul ğaybi lə yəə`lə-

muhə illə huvə və yəə`ləmu mə fil bərri vəl bəhri və mə təsqutu min 
vəraqatin illə yəə`ləmuhə və lə həbbətin fi zulumətil ardi vələ ratbiv və 
ləyəbisin illə fi kitabim mubin”.  

12.Hafizəni gücləndirmək üçün Ənam surəsi 61-ci ayəsini yumurtaya 
yazıb, sonra yeyin. 

﷽ 
ُوھو القاھر فوق عباده ویرسل علیكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتھ  َْ َّ َ َ َ ََ ُ ْ َ َْ ِْ ُْ ُ َُ َ َ َ َِ َ َ َّ ً َ َ ْ َ َ ُ ِ ِْ ُ ِ َِ َ َُ ُ

ُرسلنا وھ َ َ ُ ُ َم ال یفرطون ُ ُ ِّ َ ُ َ ْ  
"Bismilləhir rahmənir rahim. Və huvəl qahiru fəvqa ibədihi və yursilu 
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aləykum həfəzətən həttə izə cə-ə əhədukumul məvtu təvəffəthu rusuluna 
və hum lə yufərritun."  

13.Barışmaq üçün Ənam surəsi 115-ci ayəni niyyət edərək üç dəfə 
oxuyun. 

﷽  
ُوتمت كلمت ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماتھ وھو السمیع العلیم ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ َ َ َُ َ ِ ََ َِ ِّ َ ُ َّ ً ْ َْ ً َ ِّ َ ُ ْ َّ َ   

 "Bismilləhir rahmənir rahim. Və təmmət kəlimətu rabbikə sidqan və 
adlən, lə mubəddilə li kəlimətihi və huvəs. səmiul alim."  

 
Ənam surəsinin oxuma qaydası (usulu-qiraəti) 

 Hər hansı bir niyyət üçün Ənam surəsini oxumağın qaydası. 
Surəni 1-ci ayədən 12-ci ayəyə qədər oxunur və sonra bu 13-cü ayə 7 

dəfə təkrar olunur: 

 
 “Və ləhu mə səkənə fil ləyli vən nəhəri və huvəs səmiul alim”. 

 
Sonra 15-ci ayəyə qədər oxunur və 16-cı ayə 7 dəfə təkrar edilir: 

“Mən yusarrifu ənhu yəvməizin fəqad rahiməhu və zəlikəl fəvzul mubin.” 
Sonra aşağıdakı dua 15 dəfə təkrar etmək edilir: 

 
“Və ufəvvidu əmri iləllahi innəllahə bəsırun bil ibəd.” 
Sonra 16-cı ayə 7 dəfə təkrar oxunur: 

 
“Və in yəmsəs kəllahu bi durrin fələ kəşifə ləhu illə huvə və in yəm-

səskə bi xayrin fə huvə alə kulli şəyin qadir. Və huvəl qadiru fəvqa ibə-
dihi və huvəl həkimul xabir.” 

Sonra 17-ci ayədən 60-cı ayəyə çatana qədər surə dayanmadan 
oxunur. 61 və 62-ci ayələr ayə 7 dəfə təkrar edilir. 
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م الموت توفته  م حفظة حتى إذا جاء أحد رسل عل اده و ُوهو القاهر فو ع ْ َّ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ ِ َ َّ ً َ َ ْ َ ُ ِ ُْ َِ ِ ِِ َ قُ َ ُ َ
فرطو َنرسلنا وهم ال  ُ ِّ َ ُ َ ْ ُُ َ َُ َثم ردوا إلى هللاا موال ُ ْ َ ِ ّ َ ِْ ُّ ُ َّ م وهو أسرع الحاسبینُ َهم الح أال له الح ِ ِ َ ُ َْ ْ ُْ َ ْ َ ََ َُ ُُ ُْ ُ َ َ ِّ  

“Və huvəl qahiru fəvqa ibədihi və yursilu aləhkum həfəzərən həttə 
izə cəə əhədukumul məvtu təvəffəthu rusulunə və hum lə yufərritun. 
Summə ruddu iləllahi məvləhumul haddı ələ ləhul hukmu və huvə əsraul 
həsibin. 

Sonra bu dua 15 dəfə təkrar olunur: 

 
“Və ufəvvidu əmri iləllahi innəllahə bəsırun bil ibəd.”  
Sonra 72-ci ayəyə qədər oxunur və 73-cü ayə 7 dəfə oxunur: 

 
“Və huvəlləzi xaləqas səməvəti vəl arda bil haqqı yəvmə yəqulu kun 

fəyəkun. Qavluhul haqqu. Və ləhul mulku yəvmə yunfəxu fis suri alimul 
ğaybi vəş şəhədəti və huvəl həkimul xabir.” 

 Davam edərək 82-ci ayəyə qədər oxuyur və 83-cü ayədən 87-ci 
ayəyə qədər olan 5 ayə 7 dəfə təkrar oxunur: 

 

 



 61 

 Və tilkə huccətunə ətəynəhə ibrahimə alə qavmihi nərfəu dəracətim 
mən nəşəu innə rabbəkə həkimun alim. Və vəhhəbnə ləhus haqqa və 
yəa`qubə kullə hədəynə və nuhən hədəynə min qablu və mən zurruyyətihi 
dəvudə və suləymənə və əyyubə və yusufə və musə və hərunə və kəzəlikə 
nəczil muhsinin. Və zəkəriyyə yə və yəhyə və isə vəlyəsə kullun minəs 
salihin. Və isməilə vəl yəs`ə və yunusə və lutan və kullən fəddalnə aləl 
aləmin. Və min əbəihim və zurriyyətihim və ixvənihim vəxtəbəynə hum 
və hədəynə hum ilə siratim mustəqım. 

Arxasınca yenə də bu dua 15 oxunur: 

 
Sonra da oxumağa davam edilir və 90-cı ayə də 7 dəfə oxunur. 

 
Sonra 40 dəfə bu ayə oxunur: 

 
Sonra 40 dəfə də bu salavat deyilir: 

 
Sonra oxumağa davam edərək 95 və 96-cı ayələri 7 dəfə oxumaq: 
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Sonra oxumağa 114-cü ayəyə qədər davam etmək və 114-cü ayəni 7 
dəfə oxumaq: 

 
Sonra oxumağa davam edərək, 124-cü ayəni 7 dəfə oxumaq: 

 
Ayəni oxuduqdan sonra ayaq üstə duraraq yeddi dəfə aşağıdakı dua 

oxumaq: 

 

  
Dua etdikdən sonra 124-cü ayənin 2-ci Allah kəlməsindən başlayaraq 

yeddi dəfə bu ayə oxunur: 

 
Sonra da 15 dəfə yenə bu duanı oxumaq: 
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Sonra oxumağı davam edərək 127 –ci ayəni 7 dəfə oxumaq: 
 

 
 

Yenə oxumağı davam edərək davam edərək 138-ci ayəni yeddi dəfə 
oxumaq: 

 
 

Yenə də oxumağı davam edərək 145-ci ayəni yeddi dəfə oxumaq: 
 

  
 

Yenə oxumağı davam edirək axırıncı 165-ci ayəni 7 dəfə oxumaq: 
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Sonra aşağıda yazılan dua üç dəfə oxunur: 
 

 

 
Sonra yenə aşağıdakı ayə 15 dəfə oxunur: 
 

 



 65 

Sonra da 15 dəfə bu dua oxunur:  

 
Ayəni oxuyub səcdəyə gedir və səcdədə arzularını dilə gətirir. Ənam 

surəsini bu şəkildə üç və ya yeddi gün oxuyan kimsə Allahın izni ilə arzu, 
mətləblərinə çatar.  

  
7. əl-Əraf surəsinin fəziləti 

1.əl-Əraf surəsi oxunanda Allah onunla İblis arasında sədd yaradır və 
ona axirətdə və Qiyamət günü şəfaət edər. Bu surəni yazıb üstündə gəz-
dirən düşməndən, azğınlardan və yırtıcılardan amanda olar. 

 2.Əbi Bəsirdən rəvayət olunub ki, imam Sadiq (ə) belə buyurub: 
“Əraf surəsini hər ayda bir dəfə oxuyan şəxs, Qiyamətdə o kəslərdən ola-
caqdır ki, Allah-taala buyurar: “Onlar qorxmazdır və qəmli olmazlar. 
Əraf surəni həftədə bir dəfə oxusa, hesab kitabı asan tutulan insanlarla bir 
yerdə olacaqdır.”. 

2.Ubəyy ibn Kəb Nəbiyyi-Əkrəmdən rəvayət etmişdir ki, Allah-taala 
Əraf surəsini oxuyan şəxslə şeytan arasında bir pərdə qərar verər və Qiya-
mət günündə Həzrəti Adəm (ə) ona şəfaətçi olar. 

3.Hər kəs bu surəni yazıb özündə saxlasa düşməndən amanda qalar 
və heç vaxt yolunu azmaz. 

 4.Aşağıdakı ayələr az yatmaq, tənbəllik və Şeytandan qorunmaq 
məqsədilə oxunur. Əraf surəsi 54-56 ayələr. 

 

﷽  
ِإن ربكم اہلل الذي خلق السماوات واألرض في ستة أیام ثم استوى على العرش  ٍْ َْ ْ َ ََ َ َ ََ ّْ َّ ُ َّ ََّ َِ ِ َِّ َ ِ َِ َِّ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َّ
َیغشي اللیل النھار یطلبھ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال ل َ َ َِ َِ ْ ِْ ٍ َ َ ََّ َ ُ َ ََ ُ ُّ َّ َْ َ ََ َ ُْ َ َّ ً ِ ُ ُُ ْ َ ْ َّ ُھ الخلق ِ ْ َْ ُ

َواألمر تبارك اہلل رب العالمین ِ َ َ ْ ُّ َ َُ ّ ََ َ ُ ْ َ َادعوا ربكم تضرعا وخفیة إنھ ال یحب المعتدین َ َِ َ َْ ُ ْ ُّ ِ ُ َ ُ َّ ِ ً َ ْْ ُ َ ً ُّ ُ َّ َ ْ ُ َوال  ْ َ
ْتفسدوا في األرض بعد إصالحھا وادعوهُ خوفا وطمعا إن رحمت اہلل قریب من ال َ ِ ِ ِّ ٌْ ِ َ ِ َ َّ َْ َ ِ َ ِْ َ َّ ً ًَ ْ ََ ُْ َ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ِ ْ َمحسنینُ ِ ِ ْ ُ  
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"Bismilləhir rahmənir rahim. İnnə rabbu kumullahulləzi xaləqas sə-
məvəti vəl arda fi sittəti əyyəmin summəs təvə aləl arşi yuğşil ləylən nə-
həra. yətlubuhu həsisəv vəş şəmsə vəl qaməra vən nucumə musaxxaratin 
bi əmrihi, ələ ləhul xalqu vəl əmru təbərakəllahu rabbul aləmin. Ud`u rab-
bəkum tədarruən və xufyətən, innəhu lə yuhibbul muə`tədin. Və lə tufsi-
du fil ardi bəə`də isləhiha vəd uhu xavfən və taməən, innə rahmətəllahi 
qaribum minəl muhsinin." 

Mənası: “Bismilləhir rahmənir rahim. Həqiqətən, sizin Rəbbiniz göy-
ləri və yeri altı gündə yaratmış Allahdır. Sonra hakim oldu. O, gecəni pər-
də kimi gündüzə bürüyür. Belə ki, gecə daim gündüzü tələb edir və gün-
düz daim gecəni axtarır. Onun əmrinə ram və təslim olan gecəni, ayı və 
ulduzları yaratdı. Bil ki, yaradılış və əmr Ona məxsusdur. Aləmlərin Rəb-
bi olan Allah sabit, əbədi və çox bərəkətlidir. Rəbbinizi yalvarıb-yaxara-
raq və gizlin çağırın və istəməkdə ağıl çərçivəsindən çıxıb həddi aşmayın. 
Həqiqətən, O, həddi aşanları sevmir. Yer üzündə onun düzəlməsindən 
sonra fəsad törətməyin və Onu qorxu və ümidlə çağırın ki, həqiqətən, Al-
lahın rəhməti yaxşılara və yaxşılıq edənlərə yaxındır.” 

5.Əgər yuxunun sizə hakim olmasını istəmirsinizsə, bu surənin 139-
cu ayəsini suya oxuyun və onu üzünüzə səpin. 

 Əraf-139: 
﷽ 

عملو انوا  اطل ما  ه و َإن هـؤالء متبر ما هم ف نَ ُ َْ ُْ َ َُ َ َّ ٌَّ ِ َ ِ ِ ْ ُ ٌََّ ُ َّ م إلـها وهو  ِ غ َقال أغیر هللاا أ َُ ً َِ ْ ُ ِ ْ َْ َِ ّ َ َ َ َ
َفضلكم على العالمین ِ َ َ ََ ْ َ ْ ُ َّ َ 

“İnnə həuləi mutəbbərum mə hum fihi və bətilum mə kənu yə`mulun. 
Qalə əğayrallahi əbğikum iləhəv vəhuvə fəddaləkum aləl aləmin.” 

Mənası:”Bismilləhir rahmənir rahim. Həqiqətən, bunların, içində ol-
duqları (şirk əqidəsi) məhvə məhkumdur və (bütlərə) etdikləri ibadət batil 
və puçdur”.  

Əraf surəsinin fəziləti ilə bağlı Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: 
"Hər kim Əraf surəsini qiraət edərsə, Allah onunla İblis arasına pərdə çə-
kər ki, İblisin şərindən amanda qalsın. O kəslərin zümrəsindən olar ki, 
Həzrət Adəm (ə) behiştdə onu ziyarət edər, bütün yəhudilər və xristianla-
rın sayı qədər behiştdə ona dərəcə verilər". 
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 İmam Sadiq (ə) "Əraf" surəsi haqqında buyurur: "Hər kim bu surəni 
hər ay bir dəfə oxuyarsa, Qiyamət günü o kəslərdən olar ki, heç bir qor-
xusu, heç bir qəmi yoxdur. Hər kim cümə günü bu surəni oxuyarsa, o 
kəslərin zümrəsindən olar ki, Allah onların hesabını çəkməz. Bilin ki, on-
da möhkəm ayələr vardır və ona görə də onu qoymayın (boş buraxma-
yın). Çünki onlar Qiyamət günü öz qarilərinin xeyirinə şəhadət verərlər".  

 
8. əl-Ənfal surəsinin fəziləti 

əl-Ənfal surəsini oxuyanda on pislik məhv olur,10 dərəcə yüksələr. 
Düşmənlərdən qorunmaq, düşmənlərə qalib gəlmək, səfərdə yolu itirmə-
mək və gözün şəfası üçün oxunur. Bu mübarək surə zindandan, iftira və 
müsibətdən qurtarmaq üçün 7 dəfə oxunur.  

1.Əbi Bəsir rəvayət edir ki, İmam Sadiq (ə) belə buyurur: “Ənfal və 
Tövbə surəsini ayda bir dəfə oxuyan şəxsin qəlbində nifaq olmaz”. 

2.Ubəyy ibn Kəb Peyğəmbərdən (s.ə.s.) rəvayət edib ki, Həzrət belə 
buyurdu: “Ənfal və Bəraət surəsini oxuyan şəxsə şəfaətçi olacağam. Qu-
ran ayə-ayə hərif-hərif nazil oldu, amma Bəraət və Qulhuvəllahu əhəd su-
rəsi yetmiş cərgə mələklərlə bütövlükdə mənə nazil oldu. Onların (surələ-
rin) hər biri deyirdilər: “Ey Muhəmməd (s.ə.s.) Allaha yaxınlaşmaq barə-
sində yaxşılığa dəvət et." 

3.Bəzi insanların düzgün nəsihəti dinləmələri üçün Ənfal surəsinin 2-
ci ayəsini hər hansı bir yeməyin üzərinə oxuyaraq həmin adama vermək 
lazımdır. Allahın izni ilə təsiri olar.Ənfal-2 

﷽ 
ًإنما المؤمنون الذین إذا ذكر اہلل وجلت قلوبھم وإذا تلیت علیھم آیاتھ زادتھم إیمانا  َ ِ ِ ِ َ ِْ َ ْ َ ُْ ُْ َ َ ُ ُْ ُِ ْ َ ََ ََ ْ ِْ ِ َِ َ ََّ َُ ُ ُ ِ ُ ّ َ ُ ِ َّ ُ ُ ْ

َوعلى ربھم یتوكلون ُ َّ َ ََ َ ْ ِ ِّ َ َ َ  
“İnnəməl muminunəlləzinə izə zikirallahə vəcilət qulubuhum və izə 

tuliyət aləyhim və əyətuhu zədətəhum imənəv və alə rabbihim yətəvək-
kəlun.” 

Mənası: “Bismilləhir rahmənir rahim. Möminlər yalnız o kəslərdir ki, 
Allah zikr olunduqda qəlbləri qorxar, Onun ayələri onlara oxunan zaman 
imanlarını artırar və daim öz Rəbblərinə təvəkkül edərlər.” 

 4.Haqsızığa uğrayan və haqlı olduğu davanı qazanmaq üçün Ənfal 
surəsinin 7-ci ayəsini niyyət edərək 950 dəfə oxumalıdır. Ənfal-7: 



 68 

﷽ 
ِوإذ یعدكم اہلل إحدى الطائفتین أنھا لكم وتودون أن غیر ذات  َ ََّ ْ َ َْ َّ َ َُّ َ َ ََ ّْ َُ َُ َ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ ِ ُِ ُ ُ ْالشوكة تكون لكم ْ ُ ُ ََّ ُ َ ِ َ ْ

َویرید اہلل أن یحق الحق بكلماتھ ویقطع دابر الكافرین ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ َِ َ َ ْ َ َ ََ َّ ََّ ُ َُ ُ ّ ُ  
“Və iz yəidukumullahu ihdət taifətiyni innəhə ləkum və təvəddunə 

ənnə ğayra zətiş şəvkəti təkunu ləkum və yuridullahu ən yuhiqqal haqqa 
bi kəliməti və yəqtaə dəbiral kəfirin.” 

Mənası:” Bismilləhir rahmənir rahim. Və o zaman ki, Allah sizə o iki 
dəstədən birinin sizə nəsib olacağını vəd edirdi. Siz o silahsız dəstənin si-
zin olmasını çox istəyirdiniz. Allah isə Öz kəlmələri əzəldən Lövhi-Məh-
fuzda yazmış olduğu vədləri ilə haqqı bərqərar edərək möhkəmləndirmək 
və kafirlərin kök və nəslini kəsmək istəyirdi.” 

 5.Kim Ramazan ayının ilk cümə günündə zöhr və əsr namazı arasın-
da sarə və yaşil rəngli ipək bir parça üzərində Ənfal surəsinin 62 və 63-cü 
ayələrini yazıb, üzərində daşıyarsa, şeytan və fəsadçılardan uzaq olar. 
Həmçinin küsülü iki dost və ya qohumu barışdırmaq üçün bu ayələri su-
yun üzərinə oxuyaraq, küsülülərə içirmək lazımdır. Ənfal-62-63 

﷽ 
ِوإن یر ُ ِ َیدوا أن یخدعوك فإن حسبك اہلل ھو الذي أیدك بنصره وبالمؤمنینَ ِ ِ ْ َُّ َْ ِ َِ َِ ِ ْ َّ َ َ ََ ََّ َ ََ ِ َّ ُ ُ َ َْ ِ َ ُ ْ ْ َوألف بین  ُ ْ َ َ َّ َ َ

ٌقلوبھم لو أنفقت ما في األرض جمیعا ما ألفت بین قلوبھم ولـكن اہلل ألف بینھم إنھ عزیز ًِ َ َُ ََّّ ِ َْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َْ َّ َّ َْ َ َ ََ ّ ِ ِ َِ ََ ِ ِِ ُِ ُُ ُْ َ ََّ َْ ِ ْ 
ٌحكیم ِ َ  

“Və in yuridu ən yəxdəukə fə innə həsbukəllahu huvəl ləziyə əyyə-
dəkə bi nəsrihi və bil mumininə. və əlləfə bəynə qulubihim ləv ənfəqtə 
mə fil ardı cəmiəm mə əlləfət bəynə qulubihim və ləkinnəllahə əlləfə bəy-
nəhum innəhu əzizun həkim.” 

Mənası: “Bismilləhir rahmənir rahim. Əgər səni aldatmaq istəsələr, 
şübhəsiz, sənə Allah kifayət edər. Səni Öz köməyi və möminlərin vasitə-
silə qüvvətləndirən Odur.Onların qəlbləri arasında (Allah) ülfət yaratdı. 
Əgər sən yer üzündə olan şeylərin hamısını xərcləsəydin, onların qəlbləri 
arasında ülfət yarada bilməzdin. Lakin Allah onların aralarında ülfət 
yaratdı. Həqiqətən, O, yenilməz qüdrət və hikmət sahibidir.” 

6. İşləri yaxşı getməyən və ya hər hansı bir sıxıntı çəkən kimsə, bu 
çətinliklərdən qurtarması üçün hər namazdan sonra, niyyət edərək Əhfal 
surəsinin 66-cı ayəsini davamlı oxusun. Bu ayəni davamlı oxuyan kimsə 
bütün çətinlik və sıxıntılardan qurtarar. Ənfal-66: 
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﷽ 
ًاآلن خفف اہلل عنكم وعلم أن فیكم ضعفا ْ َ َْ ُْ ُِ َِّ َ َ َ ََ ُ ّ َ َّ ِ فإن یكن منكم مئة صابرة یغلبوا مئتین َ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ٌَ َ َ ٌ ّ ُّ ُ ِ َ

َوإن یكن منكم ألف یغلبوا ألفین بإذن اہلل واہلل مع الصابرین ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِ ُِ ّ َّ ِ َْ َ ْ َْ َْ ُ ِ ِْ َ ْ ٌَ ُ ُّ  
Mənası: “Bismilləhir rahmənir rahim. İndi Allah vəzifənizi yüngül-

ləşdirdi və sizdə ruhiyyə və sayınızda zəiflik olmasını bildi. Beləliklə, 
əgər sizdən yüz nəfər səbirli olsa, onlar iki yüz nəfərə qalib gələrlər və 
əgər sizdən min nəfər olsa, Allahın izni və köməyi ilə onlar iki min nəfərə 
qalib gələrlər. Allah səbirlilərlədir.”  

 
9. ət-Tövbə surəsi 

1. Pisliklərdən, şərlərdən, hər cür müsibətdən xilas olmaq üçün gündə 
7 dəfə Tövbə surəsi oxunur.  

2. Oxuyan nifaqdan və münafiqlikdən özünü qoruyar. 
3. Sabah axşam Tövbə surəsib 7 dəfə oxuyana Allah bütün işlərində 

asanlıq verər, uğur nəsib edər.  
4.Tövbə surəsinin 128,129-cu ayələri 66-dəfə ya 48-dəfə təkrar edin. 

Bu ayələrdə yeddi xüsusiyyət vardır: 1. İzzət, 2. Rəfət- ucalıq, 3. Vüsət-
bolluq, 4. Nemət və hikmət, böyüklük, 5. Məhəbbət, 6. Qüvvət, 7. Qüdrət. 

Həmçinin vəsvəsəni, narahatlığı, və pis gümanı özündə uzaqlaşdır-
maq üçün bu ayələri çox oxuyun və ya yazaraq üzərinizdə saxlayın. 
Tövbə surəsi 128-129-cu ayələr: 

﷽ 
َلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین ر ََ ْ ْ ٌِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ ِ ُ ُ َُ َ ْ ََ َ َ ٌَ ِ ِْ ْ ُّْ ٌَ ِ ُ َ ّ ُ ٌؤوف ْ ُ

ٌرحیم ِ ِفإن تولوا فقل حسبي اہلل ال إلـھ إال ھو علیھ توكلت وھو رب العرش العظیم َّ ِ َِ َْ ْ ِْ ْ ُّ ََ َ َ َ َ َُ ُُ َّْ َ ّ َْ َ ََّ ِْ ِ َِ ُ َ ِ ْ َ ُ َ َْ َّ 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Ləqad cə`əkum rasulunm min ənfusi-

kum azizun aləyhi mə ənittum hərisun aləykum bil mumininə raufur 
rahim. Fə in təvəlləv fəqul həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə aləyhi təvəkkəl-
tu və huvə rabbul arşim azim”.  

Mənası:“Həqiqətən, sizə özünüzdən olan bir peyğəmbər gəlib ki, 
sizin əziyyət və zərərə düşməyiniz ona ağırdır; o, sizin iman gətirmə-
yinizi və kamala çatmağınızı çox istəyir və möminlərə qarşı çox 
mərhəmətli və mehribandır. Beləliklə, əgər haqqı qəbul etməkdən üz 
döndərsələr, de: “Mənə Allah kifayətdir, O Allah ki, Ondan başqa bir 
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məbud yoxdur, Ona təvəkkül etdim və O, böyük ərşin Rəbbidir”. 
  

10. Yunus surəsinin fəzilətləri 
1.Yunus surəsini yazıb üzərində daşıyan və gündə ən az bir dəfə oxu-

yanın düşməni məğlubiyyətə uğrayar. 
2.İmam Sadiq buyurur:“Kim bu surəni davamlı oxusa, cahillərdən 

olmaz, Qiyamət günü Allah dərgahına yaxın olanlardan sayılar.”  
3. Hər cür maddı və mənəvi həstəliklərin sağalması üçün Yunus surə-

sinin 87 və 107- ci ayələrini hər gün subh namazından sonra bir kasa suya 
oxuyaraq, içərsə Allahın izni ilə şəfa tapar. 

 4. Rahat qazanc əldə etmək və rahat doğuş keçməsi üçün Yunus su-
rəsinin 31-ci ayəsini yazıb qoluna bağlamaq lazımdır. 

﷽ 
صار ومن یخرج الحي  ملك السمع واَأل َّقل من یرزقكم من السماء واَألرض أمن  َ ُْ ِ ْ ُ َ ََ َ ََ ََ َ ْ َ ْ َّْ َُّ ِ َّ َ ِ ْ ِْ َِ ّ ُ ُُ ُْ

خرج المیت من الح َمن المیت و ُْ ْ َْ َِ َِ َّ َ َِ ْ ُ َ ِ قولو هللاا فقل أفال تتقوِّ َي ومن یدبر اَألمر فس َ نَ ُن ُ َُّ َ َ َ ََ ْ ُ ّ ُ َ َُ َ ُْ ِّ َ َ َ ِّ  
 “Bismilləhir rahmənir rahim. Qul mın yərzuqukum minəs səməi vəl 

ardi əmmən yəmlikus səməə vəl əbsara və mən yuxricul həyyə minəl 
məyyitiv və yuxricul məyyitə minəl həyyi və mən yudəbbirul əmra fəsə-
yəqulunəllahu fəqul əfələ təttəqun.” 

5. Qəlbində sıxıntısı şox olan kəs Yunus surəsi 57-ci ayəni çox oxusun. 
﷽ 

م وشفاء لما في الصدو ُا أیها الناس قد جاءتكم موعظة من ر ُّ ِ َِ ِّ َ ِ َ ُْ ُ ِّ َّ َّ ٌ َ ِ ْ َّ ُ ْ َ ْ َّ َ ٌر وهد ورحمة ََُّ َ ْ َ َ ًَُ ِ
َللمؤمنین ِ ِ ْ ُ ِّْ 

“Bismilləhir rahmənir rahim. Yə əyyuhən nəsu qad cəətukum məvizarum 
mir rabbikum və şıfəil limə fis suduri və hudəv və rahmətul lil muminin.”  

 
11. Hud surəsinin fəzilətləri 

1.Hud surəsini, hər kim üç dəfə oxusa, hacəti yerinə yetər.  
2.Bu surəni oxuyan kimsə heç vaxt dənizdə batmaz.  
3.Hud surəsini bir kağıza, zəfəran, müşk və gül suyundan hazırlanmış 

mürəkkəblə yazıb üstündə daşıyana silah təsir etməz, düşmənlərinin zərə-
ri toxunmaz.  
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4.İnsanlar arasında, sevgi, hörmət və etibar görər. Özünü mühafizəyə 
alar. Ayrıca zalımlardan intiqam almaq üçün 3 dəfə oxunur.  

5. İmam Muhəmməd Baqir (ə) buyurdu: Hər kəs cümə günü bu su-
rəni oxusa, Allah-taala onu Qiyamətdə Peyğəmbərlərlə məhşur edər və 
onun hesabını asan edər ki, bir kəs onun günahından xəbərdar olmaz. 

6. Kimsə aşağıdakı ayəni yazıb maşına qoyarsa, hər cür xətər və 
təhlükədən qorunar. Hud-41   

﷽ 
َّوقال اركبوا فیھا بسم اہلل مجراھا ومرساھا إن ربي لغفور ر ٌ ُ َ َ ِ ِّ َ ََّ ِ ََ َ َّ ْ ُْ ََ ِ َْ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ٌحیم َ ِ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Və qalər kəbu fihə bismilləhi mecrahə 
və mursəhə innə rəbbi ləğafurun rahim”.  

7.Səələbi öz sənədinə əsaslanaraq əbi Cuhəyfədən hədis nəql edib ki, 
Allahın Rəsuluna (s.ə.s.) belə müraciət etdik. Qocalıq sizdə təsir qoymuş-
dur? Həzrət buyurdu: Bəli, Hud və onun kimi surələr məni qocaltdı. Başqa 
bir rəvayətdə Əbubəkr də bu sözü Həzrətdən soruşmuşdu. Həzrət isə onun 
cavabında buyurmuşdu: “Hud və onun kimi surələr, yəni Haqqa, Vaqiə, 
"Əmmə yətəsaəlun" və  Ğaşiyə məni qocaltdı. 

8. İmam Baqir (ə.s.) buyurmuşdur: “Hər kəs hər cümə günü “Hud” 
surəsini oxusa, Allah qiyamət günü onu peyğəmbərlər cərgəsində gətirəcək 
və günahlarını bağışlayacaq.” ( Biharul ənvar, 89-cu cild, səh. 278.) 

 
12. Yusuf surəsinin fəzilətləri 

1.Yusuf surəsini kim evdə saxlasa, o ev bərəkətli və xeyirli olar. 
2. Bu surə bəxt və tale yollarının açılması niyyəti üçün oxunur. 
3.Yusuf surəsini oxuyan bəndə hörmətli, layiqli bəndə olar. İzzət və 

səadətə nail olar.  
4. Yusuf surəsini hər kim oxusa, Allahın lütfü ilə həsrətinə qovuşar 

və bütün məxluqatın gözünə şirin görünər.   
5. Övlad istəyən kimsə, niyyət edərək Yusuf surəsini 7 gün, gündə 1 

dəfə oxusa, niyyətinə çatar. 
 6. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs Yusuf surəsini hər gün və 

ya hər gecə bir dəfə oxusa, Allah qiyamət günü onu Yusufin (ə.s.) gözəl-
liyində gətirəcək, camaat üçün olan çətinlik onun üçün olmayacaq və 
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onun (behiştdəki) qonşuları Allahın saleh bəndələrindən olacaqdır.” 
(Təfsiri Əyyaşi, 2.ci cild, səh. 166.)  

 
13. ər-Rad surəsinin fəzilətləri 

1.ər-Rad surəsi övlad istəyi üçün niyyət edilərək oxunur. Hz.Pey-
ğəmbər (s.ə.s.) buyurur:”Hər kəs Rad surəsini oxusa, Qiyamətə qədər sə-
madakı buludlar qədər Allah onun üçün savab yazar. O,Qiyamət günü 
ilahi əhdə yəqin edənlərdən olar.”  

2. Rad surəsini, hər kim oxusa uşaqlarını görünməyən qüvvələrin şə-
rindən Allahın izni ilə hifz edər və ağlayan uşaq üçün oxunsa, dərhal sa-
kitləşər.  

3. Bu surəni oxuyan kimsə ildırım və şimşək kimi təbii fəlakətlərdən 
qorunmuş olar. Həmçinin düşmənin qəhri üçün də oxunur. 

4. Şeyx Bəhaidən nəql olunub ki, qadınların hamilə olması üçün Rad 
surəsi 31-ci ayəni Muqəttəə hərifləri ilə yazıb həyat yoldaşının üstünə 
qoysa, hamilə qalar. 

﷽ 
ِولو أن قرآنا سیرت بھ الجبال أو قط ِّ ُ ُْ َْ َُ َ ِ ْ ِ ِْ َ ّ ُ ً ْ َّ َ ُعت بھ األرض أو كلم بھ الموتى بل ہلل األمر َ َْ َ َ َِ ِّ َّ ُْ َْ ْ ِ ِ ِِ َِ ّ ُ ْ ْ َ

ْجمیعا أفلم ییأس الذین آمنوا أن لو یشاء اہلل لھدى الناس جمیعا وال یزال الذین كفروا  ْ ُُ َ َ َ َْ َ َ َ ِْ َِّ َّ َُّ َ َ َ ً ًِ َِ َ ََ َّ َ َْ َُ ّ ُ َ َ َ ََ ِ َ
ُّتصیبھم بما صنعوا قارعة أو تحل  ُ َُ ْ َ ٌ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ ِِ ُ ِقرُ ِّیبا منَ ُ دارھم حتى یأتي وعد اہلل إن اہلل ال یخلف ً ِ ِْ ُ َ َ ّ َّّ ِ ِ َُ ْ َ ْ َ َّْ َ ِ ِ َ

َالمیعاد ِ ْ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və ləv ənnə Qur`ənən suyyirat bihil ci-

bəlu, əv quttiət bihil ardu əv kullimə bihil məvtə bəllilləhil əmru cəmiən 
əfələ yəy`əsilləzinə əmənu əl ləv yəşəullahu ləhədən nəsə cəmiən və lə 
yəzəlulləzinə kəfəru tusıbuhum bimə sanəu qariətun əv təhullu qaribən 
min dərihim həttə yə`tiyə və ədullahə innəllahə lə yuxliful miad”. Muqət-
təə hərifləri: vav, ləm, vav, əlif, nun, qaf, ra, əlif, nun, əyn.  

 
14. İbrahim surəsinin fəzilətləri 

1.İbrahim surəsi ağlayan və qorxan uşaq üçün və bəlalardan uzaq ol-
maq üçün yazılıb, uşağın qoluna bağlanır.  

2.İbrahim surəsini hər kim yeddi dəfə oxusa, Allah oxuyanı düşmən-
lərinə qalib edər.  
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3.Valideyn və ailəsi ondan razı olar.  
4.Gözəl əxlaq sahibi olmaq üçün İbrahim surəsi 10 dəfə oxunur. 
5.İmam Sadiq buyurur:“Kim İbrahim və Hicr surələrini hər cümə 

namazında oxusa, fəqirlik, dəlilik və bəla ona yetişməz.” 
6.Peyğəmbər(s.ə.s) buyurur: “Kim bu surəni oxusa, Allah-taala ona 

on savab verər.” 
 

15. əl-Hicr surəsinin fəzilətləri 
1. Hicr surəsini üç dəfə oxuyan kimsənin alış-verişi bərəkətli olar.  
2.Hicr surəsini yazıb, üzərində daşıyan kimsənin ruzisi artar.Ticarət 

və qazancı çoxalar. 
3.Hicr surəsini yazıb, üzərinə 101 dəfə Ya Lətif, 101 dəfə Ya Rəzzaq, 

101 dəfə Ya Kərim, 101 dəfə Ya Həyy, 101 dəfə Ya Qayyum oxuyub, bir 
yerdən asılsa, o yer hər cür bəla və fəlakətlərdən qorunar, ticarət qazancı 
da artar. 

4.Hicr surəsini yazıb, qola bağlayanda ruzi bol olar və süd verən ana-
nın südü çoxalar.  

5.Hicri qəməri ayının 15-ci günü, səhər namazından əvvəli qalxıb, 2 
rükət Allah rizası üçün namaz qıldıqdan sonra 1 dəfə Hicr surəsi, 3 İxlas, 
1 Fatihə və 7 Salavat oxuyub “Ya Rəbbi, məni səndən başqa heç kimə 
möhtac etmə”-deyərək dua edən kimsənin ruzisi genişlənər və heç kimə 
möhtac olmaz. 

6. Hafizənin güclənməsi üçün Hicr surəsi 9-cu ayəni qırx bir dəfə 
quru əncilə oxuyub, gündə bir neçə ədəd ondan yeyilir.  

َّ﷽ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا َِّ َِ َ ْ ِّ َ َ َْ َّ ُ َ لھ لحافظون ْ ُ ِ َ َ َُ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. İnnə nəhnu nəzzəlnəz zikra və innə ləhu 

lə həfizun."  
  

16. ən-Nəhl surəsinin fəzilətləri 
1.ən-Nəhl surəsi azğınlığın, fəsadın və bəlanın qaldırılması üçün 10 

dəfə oxunur.  
2.İmam Baqir buyurur:“Kim hər ay Nəhl surəsini oxusa, dinini dünyada 

kamilləşdirər, yetmiş növ bəladan uzaq olar, yeri Ədn Cənnətində olar.” 
3.Düşməndən qorunmaq üçün niyyət edərək 306 dəfə oxuyan kimsə, 

qalib olar.   
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4.Nəhl surəsini, hər kim yüz dəfə oxusa düşmənə qələbə çalar və 
Allahın kərəmi ilə hər cür məqsədinə nail olar. 

5.Məhəmməd ibn Müslümdən rəvayət olunub ki, imam Baqir (ə) belə 
buyurdu: “Hər kəs ayda bir dəfə Nəhl surəsini oxusa, dünyada mal-dövlə-
tinə ziyan dəyməz, həmçinin yetmiş cür bəladan ki, onların ən yüngülü 
dəlilik və bu kimi xəstəliklərdən amanda qalar”.  

6.Əgər bir qadın südünün çoxalmasını istəyirsə, Nəhl surəsi 66-cı 
ayəni bir kasa suya oxuyaraq içsə, südü çoxalar. 

﷽ 
ِوإن لكم في األنعام لعبرة نسقیكم مما في بطون ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ ّ ُ ُْ ُّ ً َ ْ َ َِ َ ْ َ ْ ّ ِ ًھ من بین فرث ودم لبنا خالصا سآئغاَ ً ًِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ٍ َ َ ٍ ْ َ ِ ْ  

َللشاربین َ ِ ِ َّ ِ  
“Bismilləhir rahmənir rahim.Və innə ləkum fil ənəmi lə ibrətən 

nusqikum mimmə fi butunihi min bəyni fərsin və də min ləbənən xalisan 
saiğan liş şəribin. “ 

 
17. əl-İsra surəsinin fəzilətləri 

1.əl-İsra surəsi dünya və dini hacətlər və müşkül işlər üçün 7 dəfə 
oxunur. Allah düşmənlərinə fürsət verməz.  

2. İsra surəsini suya 7 dəfə oxuyaraq kiçik uşağa içirsələr, dili açılar.  
3.İsra surəsi hiyləgər və yalançıların şərindən qorunmaq üçün oxunur. 
4. Hz.Peyğəmbərimiz buyurur: “Kim bu surəni oxusa, Allah ona dün-

yada verdiyi nemətlərə görə hesab çəkməz, ona ölüm zamanı ən gözəl və-
siyyət edən şəxsin əcrini verər.” 

5. Hər bir çətinliyi olan kəs İsra surəsi 23-cü ayəni yeddi dəfə ardıcıl 
oxusa, müşkülləri həll olar. 

﷽ 
ْوقضى ربك أال تعبدوا إال إیاهُ وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أحدھما أو  َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ََ َِ ِ ِْ َْ ََّ َ ُ ْ ْ ََّ ً َ ْ ِ َِ َ ََّ َُّّ ْ َُّ ْ َ َ

َكالھما فال تقل لھما أف وال تنھرھما وقل لھما ق َُ َ َ َُ َُّ َُّ َ َُ ُْ َ ْ َ ََ َ ٍَ ّ ُ َ ِوال كریماِ َ ً ْ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və qada rəbbukə əllə təə`budu illə iyyə-

hu və bil vəlidəyni ihsənən, immə yəbluğannə indəkəl kibəra əhəduhumə 
əv kiləhumə fələ təqulləhumə uffin və la tənhərhumə və qulləhumə qav-
lən kərimə.”  

6.İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Hər kəs Quranı çətinliklə öyrənsə, o iki 
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əcrə sahib olacaq. Amma onu asanlıqla öyrənən kəs, yaxşı insanlarla 
birlikdə olacaqdır”. 

 
18. əl-Kəhf surəsinin fəzilətləri 

1.Kəhf surəsi düşmən şərindən qorunmaq, müşkül işləri aradan qal-
dırmaq, borc və narahatlığı aradan aparmaq üçün oxunur. Bu mübarək 
surəni oxuyan kimsə hər cür fitnə və müsibətdən qorunar. 

 2.Kəhf surəsini, hər kim Cümə günü bir dəfə oxusa, ertəsi Cümə gü-
nünə qədər bütün qəzalardan, bəlalardan Allah onu qoruyar, axır zaman 
fitnəsindən, Dəccalın şərindən əmin olar və ona səhhət və ruzu bəxş edər.  

3.Əhməd ibn Hilal, İsa ibn Əbdullahdan, o da atasından, o isə Hz Əli-
dən (ə) rəvayət edir ki, Həzrət belə buyurdu: “Kəhf surəsi 110-ci ayəni 
oxuyan kimsəni, Allah səkkiz gün ərzində fitnədən qoruyacaqdır. Hər kəs 
yatağına girən zaman bu ayəni oxusa, onun yatağından Kəbəyə tərəf nur 
saçar, və onun ətrafındakı Mələklər Allahın dərgahından onun üçün yuxu-
dan oyanana qədər rəhmət tələb edərlər”. Kəhf surəsi 110-ci ayə: 

﷽ 
ِقل إنما أنا بشر مثلكم یوحى إلي أنما إلھكم إلھ واحد فمن كان یرجو لقاء ربھ  ِ ِ ِِّ َ َ ُ َ ُْ َّ ْ ْ ََ َ ِ ِ َ ِ َ َِ ٌُ َ ٌ َ َ َُ َُّ ََّ ََّ َ ُ ْ ٌ َ َ ْ ُ

ًفلیعمل عمال صالحا وال یشرك بعبادة ربھ أحدا  ًَ َ ِ ِ ِِ ِّ َ ِ َ َ َْ ِ ْ ُ َ َ َ ً َ ََ ْ ْ ْ َ 
 “Bismilləhir rahmənir rahim. Qul innəma ənə bəşərun mislikum yu-

ha iləyyə innəma ilahukum ilahun vahidun, Fəmən kanə yərcu liqasə 
rəbbihi fəlyəməl əmələn salihən və la yuşrik bi ibadəti rabbihi əhədən”.  

4.Təfsirçilər məsumlardan rəvayət ediblər ki, hər kəs bu surənin 110-
cu ayəsini oxusa istədiyi vaxt yuxudan oyana bilər.  

5.Səmrət ibn Condəb Peyğəmbərdən (s.ə.s.) rəvayət edib ki, hər kəs 
Kəhf surəsinin əvvəlindən on ayəni əzbərləsə, Qiyamət günündə onunla 
bir nur birlikdə olacaqdır.  

6.Yenə də Peyğəmbərdən (s.ə.s.) rəvayət olunub ki, bir kəs cümə gü-
nü Kəhf surəsini oxusa altı gün bütün fitnələrdən asudə olar, hətta əgər 
Dəccal zühur etsə də onun şərindən amanda olar.  

7.Əyyaşi öz sənədinə əsasən İmam Sadiqdən (ə) rəvayət edib ki, hər 
kəs cümə axşamı Kəhf surəsini oxusa, şəhid kimi dünyadan gedər, Allah 
onu şəhidlərlə birlikdə qaldırar və Qiyamətdə şəhidlər sırasında dayanar.  
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 8.Bu surənin 18-ci ayəsini hər kəs yazıb həmişə özündə saxlasa itdən 
ona bir ziyan dəyməz. 

﷽ 
ِوكلبھم باسط ذراعیھ بالوصید َ َْ ِْ ِ ِْ َ َ ِ ٌ َ ُ َُ  

“Bismilləhir rahmənir rahim.Və kəlbuhum bəsitun ziraəyhi bil vəsid”.  
9. Əgər bir kəs bir işi yerinə yetirmək istəsə və yaxud istəməsə ayəni 

oxusun və sonra desin: “Allahumə salli əla Muhəmmədin və ali Muhəm-
məd və ərini bəyəzən və humrən” və yuxulasın. Əgər yuxuda ağ bir şey 
görsə, o işi yerinə yetirin, amma əgər yuxuda qırmızı və yaxud qara şey 
görsə, o işi etməsin.  

Kəhf surəsi 102-ci ayə: 
﷽ 

ِأفحسب الذین كفروا أن یتخذوا عبادي من دوني أْولیاء إنا أعتدنا جھنم ل َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ََ َّ ََّ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ َِ ُ ِ ِ ُِ َّ ُ َ َ َ َّ َ ًلكافرین نزالَ ُ ُ َ ِ ِ َ ْ  
 “Bismilləhir rahmənir rahim. Əfəhəsibəl ləzinə kəfəru ən yəttəxizu 

ibadi min duni əvliyəi innə ə-ətədnə cəhənnəmə lil kəfirinə nuzulə”. 
10. Qızdırması olan bir kəs yatan zaman Kəhf surəsi 9, 10-cu ayəsini 

yazıb yastığının altına qoysa, qızdırması azalar.  
﷽ 

ًأم حسبت أن أصحاب الكھف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا َ َ ََ ََ ِ ِ َِ ْْ ُ َ َِ َّ َ ِ ْ ْ َ ْ َ َ ََّ ْ ِإذ أوى الفتیة إلى الكھف  ِ ْ َ ْ َْ ِ ُِ َ ْ ِ َ َ ْ
ُفقالوا َ ربنا آتنا من لدنك رحمة وھیئ لنا من أمرنا رشََ َ َ ََ َ َ َِ ْ َ ْ َِ ِ ِْ ِّ ََّ َ ً َ ْ َ ُ َّ   

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Əm həsibtə ənnə əshəbəl kəhfi vər 
raqımi kənu min əyətinə əcəbə. iz əvəl fitnətu iləl kəhfi fəqalu rəbbənə 
ətinə min lədukkə rahmətən və həyyi lənə min əmrinə raşədə”. 

11.Çələbi öz təfsirində yazıb ki, Hər kəs gecə-gündüz ərzində Həzrət 
Nuh (ə.s.) bu tərzdə salam göndərsə, “Əssəlamu əla Nuhin fil aləmin”, bu 
dünyada ona bir zərər dəyməz.  

12.İmam Sadiq (ə) atalarından nəql olunmuş rəvayətə əsasən buyurur: 
“Mənim Quran olan evdən xoşum gəlir, çünki Allah lənətlənmiş şeytanı 
Quranın səbəbinə o evdən qovar”. 

 
19.Məryəm surəsinin fəzilətləri 

1.Məryəm surəsi evin xeyirli, bərəkətli olması və bəxtin açılması 
üçün niyyət edilərək, 7 dəfə oxunur.  
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2.Mərəym surəsini bir kasa suya oxuyub, qorxan adama içirsələr, bü-
tün qorxu bədənindən çıxar.  

3.Məryəm surəsini niyyət edərək, kim 41 dəfə oxusa, kasıblıq və yox-
sulluqdan qurtarar. 

4.Hər kim bu surəni yazıb evidə saxlasa o evin xeyir-bərəkəti çoxalar.  
5.Qorxan adam üçün bu surəni bir kasa suya oxuyub, içirsələr qorxu-

su gedər və heç vaxt qorxmaz. 
 6.Əgər bu surəni bir kasa suya oxuyub, ərə getmək istəyən qızin üzə-

rinə töksələr, onun bəxt taleyi açılar. 
 7. Baş ağrısı və miqren üçün Məryəm surəsi 1-4-cü ayələrini yazıb 

başınıza bağlasanız inşəallah ağrısı keçib, gedər. 
﷽ 

َّذكر رحمة ربك عبدهُ زكریا كھیعص ِّ َ َ َ ْ َ َ ِ َ َِ َ ْ ُ ْ ًإذ نادى ربھ نداء خفیا ِ ّ َِّ َِ َ َُ َ َ ْ ُقال رب إني وھن العظم  ِ ْ َ ْ َ َ َ ِّ ِ ِ َّ َ َ
ًمني واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقیا ًّ ِ ِ ِ َِ ّ َ َِ َ َ ُ ِ ُ َ ْ َ َ َْ ُ ْ َّ َ َ َ ْ ّ  

Bismilləhir rahmənir rahim. Kəf hə yə əyn sad zikru rahməti rabbikə 
əbdəhu zəkəriyyə. İz nədə rabbəhu nidəən xafiyyən. Qalə rabbi inni və 
hənəl azmu minni vəş təələr rasu şəybən və ləm əkum bi duaikə rabbi 
şəqiyyən. 

 əl-Kəhf surəsinin ilk 2 ayəsi və son 10 ayəsini oxusa, çətinlik və na-
rahatlıqları dəf edər. 

 
20. Taha surəsinin fəzilətləri 

1.Taha surəsini qismət və bəxtin açılması üçün 21 dəfə oxuyan kim-
sənin tezliklə tale yolları açılar. 

2. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: Allah bu surəni çox sevir. Cənnət əhli 
Taha və Yasin surələrini oxuyacaqlar. Mələklər buyurar: “Xoş olsun o 
ümmətin halına ki, bu surələr onlara nazil olub. Xoş olsun o kəsin halına 
ki,bu surələri davamlı oxuyarlar.” 

3.Taha surəsini 21 dəfə oxuyan kimsənin bəxti açılar, ruzisi çoxalar, 
camaat ona qarşı mərhəmətli olar, düşməni məğlub olar, elçi gedəndə 
qəbul olunar, vəzifəlilər qarşısında sözü keçər. 

4. Kim sübh vaxtı oxusa, ona ruzi gələr, camaatın ürəyi ona qarşı 
yumşalar, düşməni məğlub olar.  
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5.İshaq ibn Əmmardan rəvayət olunub ki, Taha surəsini oxumağı tərk 
etməyin, çünki Allah bir surəni və onu oxuyanı sevir. Hər kəs bu surəni 
oxumağı davam etdirsə, Allah Qiyamət günündə onun əməllərini sağ əli-
nə verər. Onun İslam dinindəki buyurulan əməllərindən çətin hesab çək-
məz və ona o qədər savab əta edər ki, axırda sevinər. 

6. İshaq ibn Əmmardan rəvayət olunur: Allahın Peyğəmbəri buyurdu: 
“Allah Taha və Yasin surəsini Adəmin xilqətindən iki min il qabaq oxudu”. 
Mələklər Quranın avazını eşidib dedilər: “Quran onlara nazil olan ümmət, 
Quranı həml edən sinələr, Quranla danışan dillər xoşbəxtdirlər” 

7.Həsən deyir: Allahın Peyğəmbəri buyurdu: “Behişt əhli Ya sin və 
Taha surəsindən başqa Quranın surələrini tilavət etməzlər.”  

8.Günəş çıxanda bu surəni oxumaqla ona təzə ruzi kəramət olunar. 
Bir kəs bu surəni yazıb özündə saxlasa, hər hacəti ardınca getsə, qəbul 
olunar və hər kimə elçilik etsə müsbət cavab verərlər. 

9. Hər kim iki nəfərin arasında sülh etmək istəsə, bu surəni oxusun, 
sözünü hər iki tərəf qəbul edər. 

10. Ağızda olan hər cür ağrıya görə Taha surəsi 1-5 ayələrini yazıb 
özündə saxlasın. 

﷽ 
َما أنزلنا علیك القرآن لتشقى إال تذكرة لمن یخشى تنزیال ممن خلق األرض  طھ ْ َّ ّ َْ َْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ًِ ِ َ َ ََ َْ َُ َ ِ َّ ً َ ْ َّ َ ْ َ ْْ َْ َ َ

َوالسماوات العلى ُ ْ ِ َ ََ َالرحمن على العرش استوى َّ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َّ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Taha mə ənzəlnə aləykəl Quranə li təş-

qa. İllə təzkiratən limən yəxşə. Tənzilən mimmən xaləqal arda vəs səmə-
vətil ulə. Ərrəhmənu aləl ərşis təvə”. 

 11. Sinə ağrısı üçün ayəni üç dəfə bir kasa suya Taha surəsinin 25-
28-ci ayələrini oxuyub içsin və bir qədər də sinəsinə sürtsün. 

ِ﷽ قال رب اشرح لي صدریویسر لي ِْ ِّ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َْ ّ َ ِأمري َ ْ َ  
ِواحلل عقدة من لساني ِ َِ ّ ّْ ً َُ ُ ْ ْ ِیفقھوا قولي َ ْ َ ُ َ ْ َ 

“Bismilləhir rahmənir rahim. Rəbbiş rahli sadri. Və yəssirli əmri. 
Vəhlul uqdətəm min lisəni yəfqahu qavli.”  

 12.Taha surəsinin 55-ci ayəsini suya oxuyub, yaranın üzərinə sür-
tərsə, həmçinin yaranın üzərinə oxuyub üfürərsə, inşəallah yara sağalar. 

ً﷽ منھا خلقناكم وفیھا نعیدكم ومنھا نخرجكم تارة َ َ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِ ْ ُ َُ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َُ َ ْ َ َ أخرىَ ْ ُ 
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 “Bismilləhir rahmənir rahim. Minhə xaləqnəkum və fihə nuidukum 
və minhə nuxricukum tarratən uxra”.  

Bu ayəni ruzinin artması və işlərin səhmana düşməsi üçün sübh aza-
nından sonra gün çıxana qədər oxumaq faydalıdır.  

13.İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Taha surəsini oxumağı tərk etməyin, 
çünki Allah-taala onu və onu oxuyanı sevir. Hər kəs onu oxumağı davam etsə, 
Allah-taala qiyamət günü əməl dəftərini onun sağ əlinə verər və onun İslamda 
olan əməllərindən ağır hesab çəkməz, həmçinin o, razı olanadək ona Öz 
nemətlərini əta edər.” ( “Təfsiru Cəvamiul-came”, 2-ci cild, səh. 413.) 

 
21. əl-Ənbiya surəsinin fəzilətləri 

1.Ənbiya surəsini oxuyan kimsə, insanlar yanında hörmətli və hey-
bətli görünər və xəstə adam yanında gəzdirsə, şəfa tapar. Hər cür təhlü-
kəyə qarşı oxunur. 

2.İmam Sadiqdən nəql edilir: Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurmuşdur: “Hər 
kəs Ənbiya surəsini oxusa, Qiyamətdə hesabı asan olar. Quranda adı çə-
kilən hər Peyğəmbər Qiyamət günü onunla görüşər, salam verər.”  

3.Ənbiya surəsini hər kim yetmiş dəfə oxusa, gizli qorxulardan xilas 
olar. İsrarla oxuyarsa, Allah-taala ona saleh övlad bəxş edər. Ənbiya su-
rəsi təhlükələrə qarşı oxunur. 

4.Hər cür xəstəlik və yaxud da yuxusuzluq üçün Ənbiya surəsi 87-ci 
ayəni yazıb özünüzdə saxlayın:  

یمالرحمن الرح  بسم هللا 
ه فناد في الظلمات أن ال إله إال  ا فظن أن لن نقدر عل َّوذا النو إذ ذهب مغاض َِّ ِ َِ َ ُ ََ َِ َ ُُّ ِ َِ ََ َِ ْ َ َ ِ ْ ََّ ن َُّّ َِّ ً َ َ َ َّ َ َ

نت من الظالمین حانك إني  َأنت س َِ ِِ َّ ُ َُ ِِّ َ َ َ ْ ُ َ 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və zənnuni iz zəhəbə muğadibən fəzan-

nə əl lən nəqdira aləyhi fənədə fiz zuluməti ən lə iləhə illa əntə subhənəkə 
inni kuntu minəz zalimin.”  

5.Qızdırmanı müalicə etmək üçün Ənbiya 69,70-ci ayələri yazıb 
özündə saxlayın. 

. ﷽  
َقلنا یا نار كوني بردا وسالما على َ ً ًَ َ َ ْ َ ُ َِ ُ َ َ ْ َ إبراھیمُ ِ َ ْ َوأرادوا بھ كیدا فجعلناھم األخسرین  ِ ِْ َ َْ َ َْ ُ ُ َ ْ َ َ ً َ ِ ِ ُ َ َ  

"Bismilləhir rahmənir rahim.Qulnə yə nəru kuni bərdən və sələmən 
alə İbrahimə və əradu bihi kəydən fəcəəlnə humul əxsərin."  
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22. əl-Həcc surəsinin fəzilətləri 
1.Həcc surəni hər üç gündən bir, bir dəfə oxusa, həmin il Məkkə ziya-

rətinə gedər. 
2. Məhşər günü dəhşətindən və qorxusundan əmin olmaq və ölümün 

asan olması üçün oxunur. 
3.Rəvayətlərə əsasən, əziz İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur:“Allah 

Həcc surəsini oxuyana keçmişdə və gələcəkdə həcc və ümrə əməllərini 
yerinə yetirənlərin sayı qədər həcc və ümrə savabı verər.”  (Təfsiri-məc 
məul bəyan) 

4.Allahın Peyğəmbəri (s.ə.s.) buyurdu: Hər kəs Həcc surəsini oxusa, 
bütün Həcc və ümrə edənlərin, keçmişdə və gələcəkdə ümrə ziyarəti 
edənlərin, savabı ona veriləcək. 

5. İşlərin sonundan xəbərdar olmaq üçün Həcc surəsi 70-ci ayəni 201 
dəfə oxusun və yatsın. 

﷽ 
ِألم تعلم أن اہلل یعلم ما في السماء واألرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على اہلل َّ ََّ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ََ ََّ َّ َِّ ٍِ َ َُ َِ ْ َ ْ َ ََّ ْ َْ َ َْ ٌ یسیرْ ِ َ  

"Bismilləhir rahmənir rahim.Ələm təə`ləm ənnəllahə yə`ləmu ma fis 
səməi vəl ardi innə zəlikə fi kitəbin innə zəlikə aləllahi yəsira"  

 6.İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs Həcc surəsini hər üç gün-
dən bir oxusa, həmin ildə ona həcc qismət olar və əgər həcc səfərində 
ölsə, behiştə daxil olar.” 

  
23. əl-Muminun surəsinin fəzilətləri 

1.Muminun surəsini oxuyan kimsələr iman və etiqad cəhətdən düzə-
lir, kamalı-imana yetir. Yazıb mağazanın divarına vursalar, alış-veriş ço-
xalar. İmam Sadiq buyurur: “Kim Muminun surəsini oxusa, Allah onun 
işini uğurla sona çatdırar.”  

2.Muminun surəsini bəla və müsibətlərdən qurtarmaq üçün niyyət 
edərək 140 dəfə oxunmaq lazımdır.  

3.Muminun surəsini hər kim davamlı oxusa, Allah ona tövbə etməyi 
nəsib edər.  

4. Peyğəmbərdən (s.ə.s.) nəql olunub ki, hər kəs Muminun surəsini 
cümə günündə oxuya və bu işi davam etdirə, onun mənzili Firdovs Əlada 
olar. Sonra yenə də buyurdu: “Bu surənin əvvəli və sonu Behiştin qiymət-
li cəvahiratlarındandır”. 
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5.Fəlakətdən nicat tapmaq üçün 140 dəfə oxuyun.  
6. Əgər onu gecə ipək parçada yazıb üzərinə qoysa, (fasiqlik) həvəsi 

qəlbindən gedər və şərabı tərk edər. 
7.Rəvayətlərin birində yazılıb ki, Əbdullah Məsud günlərin birində 

xəstə yanına gedib, Muminin 115-118-ci ayələri onun qulağına oxudu və 
tezliklə şəfa tapdı. Bu xəbəri Allahın Rəsulunun hüzuruna çatdırdılar. 
Həzrət Əbdullaha dedi:- “Xəstənin qulağına nə oxudun?” o dedi: “Mumi-
nun surəsinin 115-118-ci ayələrini”. Həzrət buyurdu: “Bəli, doğrudur, 
canım əlində olan Allaha and olsun. Əgər bu ayəni sidq ürəkdən və 
yəqinliklə dağa oxunsa, dağ yerindən qopar”. 

﷽ 
َأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلینا ال ترجعون ْ ُْ َ َْ ُ َُ َ ََ َِ َْ َ ْ ُْ َُّ ََّ َ ََ ً َ ْ َ ِ َّفتعالى اہلل الملك الحق ال إلھ إال َ ِ ِ ََ َ ََ ُّ َ ْ ُْ ِ ُ َّ ََ َ 

ِھو رب العرش الكریم َ ْ ِْ ْ َ ُّ َ َ ِومن یدع مع اہلل إلھا آخر ال برھان لھ بھ فإنما حسابھ عند ربھ  ُ ِ ِ ِِ ِّ َ ََ ُ ُُ َُ َ ِ ِ َ ََّ َ َ ََ َ َّ ُْ َ َ ًْ ِ ََ َ
َإنھ ال یفلح الكافرون ُ ِ َِ ْ ُ ْ ُ َ ُ َّ َوقل رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین ِ ِْ ِ َِّ َُّ َْ َ َّ َ َ ََ ْ ْ ْ ِ ُ  

"Bismilləhir rahmənir rahim. Əfəhəsibtum ənnəmə xaləqnəkum əbə-
sən və ənnəkum iləynə lə turcəun. Fətəallahul məlikul haqqu lə iləhə illə 
huvə rabbul arşil kərim. Və mən yəd`u məəllahi iləhən axira lə burhənə 
ləhu bihi fə innəmə hisəbuhu ində rabbihi innəhu lə yuflihul kəfirun. Və 
qul rabbiğfir vərhəm və əntə xayrur rahimin”. 

  
24. Nur surəsinin fəzilətləri 

1.Nur surəsini oxuyan kimsə vəsvəsədən qurtarar, kamalı-yəqinə və 
əminliyə çatar, həmçinin böhtandan qurtarar. 

2.İmam Sadiq buyurur:“Bu surəni oxumaqla öz mal və ailənizi möh-
kəm qalalara daxil edin.”  

3.İbn Məskandan rəvayət olunub ki, imam Sadiq (ə) belə buyurdu: 
“Namus və malınızı Nur surəsini oxumaqla qoruyun. Həmçinin öz xa-
nımlarınızı onunla qoruyun, çünki, bir kəs bu surəni hər gün yaxud hər 
gecə oxumağa davam etdirsə, ölənə qədər öz ailəsindən heç bir kəs iffət-
sizliyə (əxlaqsızlığa) düçar olmaz, Dünyadan gedəndə yetmiş min Mələk 
onu qəbrinə qədər müşayiət edər, hamısı onun üçün dua edib bağışlanmaq 
tələb edərlər, sonra onu qəbrə qoyarlar”.(Yusuf surəsinin 12-ci ayəsinə 
müraciət edin). 
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2.Allahun Rəsulu (s.ə.s.) buyurdu: Allah Nur surəsini oxuyan kəsə 
keçmişdəki və gələcəkdəki möminlərin hamısının əcri qədər həsənə (sa-
vab) verər. 

3.Əgər Nur surəsinin 35-ci ayəsini bir kasa suya oxuyub, gözünüzə 
sürtsəniz, zəifliyi aradan gedər. 

﷽ 
ٍاہلل نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح فیزجاجة  َِ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُْ ْ َّْ ٌ ٍ َِ َْ ِ ُ ُُ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َّ ُ

َالزجاجة كأنھا كوكب دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة ال شرقیة وال َ ٍ ٍ ٍَّ ِ ِ ِْ َُّ ََّ ُ ْ َ ُ َُ َ َ ََ ََ ٍ َ َ َ ََ ُ ٌّ ِّ ٌ ْ َّ َ ُ ُ غربیة یكاد ُّ َ َ ٍ َّ ِ ْ َ
ُزیتھا یضيء ولو لم تمسسھ نار نور على نور یھدي اہلل لنوره من یشاء ویضرب اہلل  َُّ َّ َُ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َْ َُ َ َ َُ ِِ ُ ُِ ِ ْ ٍ ٌ ٌُّ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ

ٌاألمثال للناس واہلل بكل شيء علیم ِ َِ ٍَ ْْ ِّ ُ ِ ُ َّ َ ِ َّ َ َ َ ْ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Allahu nurus səməvəti vəl ardi məsəlu 

nurihi kəmişkəti fihə misbəhul misbəhu fi zucacətiz zucəcətu kə ənnəhə 
kəvkəbun durriyyun yuqadu min şəcəratim mubərakətin zəytunətin lə 
şərqıyyətiv və lə ğarbiyyətiy yəkədu zəytuhə yudiu və ləv ləm təmsəshu 
nərun nurun alə nurin yəhdilləhu li nurihi məy yəşau və yədribullahul 
əmsələ linnəsi, vəllahu bi kulli şəyin alim”. 

 
25. əl-Furqan surəsinin fəzilətləri 

1.Furqan surəsini hər kim yeddi dəfə oxusa, Haqq-taala onu düşmən 
şərindən əmin edər və pis yerlərə getməkdən qoruyar 

2.Furqan surəsi düşmənin pərişan etmək üçün niyyət edilərək oxunur. 
3.İmam Kazım (ə.s.) İshaq ibn Əttara dedi:“Bu surəni tərk etmə. Hər 

kəs bu surəni hər gecə oxusa, Allah ona əzab verməz.”  
4. Hər kəs bu surəni gecə yaxud gündüz oxusa, onun ailəsi heç vaxt 

əxlaqsızlığa yönəlməz. Öləndən sonra yetmiş min mələk onu müşayiət 
edər və onların hamısı onun üçün dua edib bağışlanmaq tələb edərlər, 
sonra ona qəbrə qoyarlar.Təngənəfəsi (astma yaxud alergiya) müalicə 
etmək üçün Furqan surəsi 10-cu ayəni oxuyun: 

﷽ 
 

َ تبارك الذي إن شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجري من تحتھا األنھار ویجعل لك  َ َ ََّ ََّ َْ ْ َْ ُ ََ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َِ ٍ َّ َ ّ ً ْ َ َ َ َ ِ ِ َ
ًقصورا ُ ُ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Təbərakəlləzi inşəə cəələ ləkə xayram 
min zəlikə cənnətin təcri min təhtihəl ənhəru və yəcəl ləkə qusurən”. 
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26. əş-Şuəra surəsinin fəzilətləri 
1.əş-Şuəra surəsi zərərdən qorunmaq üçün oxunur.  
2. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurmuşdur: “Hər kəs Şuara surəsini oxu-

sa, Nuh, Hud, Şueyb, Saleh, İbrahim, İsa, Muhəmmədi (s.ə.s.) təsdiq 
edənlərin hər birinin müqabilində Allah ona savab verər.” 

3.Əbi Bəsirdən rəvayət olunub ki, imam Cəfər Sadiq(ə) belə buyurdu: 
“Hər kəs bu üç Ta Sin-ni (Şuəra, Nəml, Qəsəs surələrinə) cümə axşamı 
oxusa, Allahın dostlarından və övliyalarından olar. Dünyada heç vaxt çə-
tinlik çəkməz. Behişt nemətlərindən o qədər ona verərlər ki, çox razı qalar.  

 
27. ən-Nəml surəsinin fəzilətləri 

1.ən-Nəml surəsini oxuyan kimsə düşmənlərın şərindən qorunar və 
məğlub olmaz.  

2. Hər kəs bu surəni oxusa, heç vaxt onu aldatmazlar. 
      3. Bir kəslə dostluq etmək istəyirsənsə, Nəml surəsi 31-ci ayəni 

yeməli şeyə üfürüb ona yedizdir.                                   ﷽  
َال تعلوا علي وأتوني مسلمینأ ِ ِ ِْ ُْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ َّ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Əllə təə`lu aləyyə və ətuni musliminə”.  
 

28. əl-Qəsəs surəsinin fəzilətləri 
 1. Qəsəs surəsini bəxt və bağlılığı açmaq, əzab, əsarətdən və borcdan 

qurtarmaq üçün oxunur. 
2.Peyğəmbərimiz buyurur: “Hər kəs bu surəni oxusa saysız savab 

qazanar.”  
3.Qasas surəsini yeddi dəfə oxuyan kimsəni, Allah böyük bir qəzadan 

qurtarar və böyük düşməndən əmin edər. 
4.Hər dərdi olan bu surəni yazıb özündə saxlasa, Allahın izni ilə şəfa 

tapar. 
 

29. əl-Ənkəbut surəsinin fəzilətləri 
1.Ənkəbut surəsini əqli zəif olan kimsələr üçün oxunarsa, sakitləşər, 

şəfa tapar. 
2.İmam Sadiq buyurur:“Ramazan ayının 23-cü gecəsində Ənkəbut və 
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Rum surələrini oxumaq savabdır. Həqiqətən, bu surə Allah yanında bö-
yük şöhrət sahibidir.”  

3.Ənkəbut surəsini bir kasa suya oxuyaraq içsə, Allahın lütfü ilə 
unutqanlığı gedər və yaddaşı güclənər. 

4.Əbi Bəsirdən rəvayət olunub ki, imam Cəfər Sadiq (ə) belə buyur-
du: Hər kəs mübarək Ramazan ayının iyirmi üçüncü gecəsi Ənkəbut və 
Rum surəsini oxusa, Allaha and olsun Behişt əhlindən olacaqdır. Həqiqə-
tən Allah yanında bu iki surə uca məqama malikdir. 

5.Allahın Rəsulundan (s ə s.) rəvayət olunub ki, hər kəs sübh və şam 
vaxtı bu surəni oxusa, həmin gün yaxud həmin gecə vaxtında qıla bilmə-
diyi ibadətlərin yerini doldurar. 

 
30. ər-Rum surəsinin fəzilətləri 

1.Rum surəsi düşmənə qalib olmaq üçün oxunur. 
2.Peyğəmbər buyurur:“Kim Rum surəsini oxusa, yerdə və göydə Pər-

vərdigarına təsbih edən hər mələyin müqabilində Allah ona on savab 
verər.”  

 3.Rum surəsini hərb zamanında zəfər niyyəti ilə üç dəfə oxusa, ona 
İslam əsgərinin qüc-qüvvəti yetişər və düşməni məğlub edər. 

4.Haris Həmədani deyir: Əmirəlmöminin (ə) buyurdu: Hər kəs şəfəq 
batanda Rum surəsi 17-19-ci ayələri üç dəfə oxusa, o gecə xeyir işlər 
əlindən çıxmaz və bütün pisliklər ondan uzaqlaşar. Hər kəs sübh vaxtı bu 
ayəni üç dəfə oxusa, həmin gün o heç bir şey itirməz və bütün şər işlər 
ondan uzaqlaşar. 

﷽ 
َفسبحان اہلل حین تمسون وحین تصبحون َ َ َ َ ُْ ِ ْ َُّ ُِ َِ ُِ ُْ َ ًولھ الحمد في السماوات واألرض وعشیا  َ ّ ِ َِ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ َّ ِ ُ ْ َ ْ ُ َ

َوحین تظھرون َُ ِ ْ ُ ِ َّیخرج الحي َ َ ْ ُ ِ ْ َ من المیت ویخرج المیت من الحي ویحیي األرض بعد موتھا ُ َِ ِ ِْ ََ َ َْ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِْ ُ َُ َِ ّ ْ ْ َْ ََ ّ ُّ ِ ْ ِ
َوكذلك تخرجون ُ ََ ْ ُ َ ِ َ َ  

"Bismilləhir rahmənir rahim. Fə subhənəllahi hinə tumsunə və hinə 
tusbihunə və ləhul həmdu fis səməvəti vəl ardi və əşiyyən və hinə tuz-
hirun. Yuxricul həyyə minəl məyyiti və yuxricul məyyitə minəl həyyi və 
yuhyil arza bəə`də məvtihə və kəzəlikə tuxracun."  
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31. Loğman surəsinin fəzilətləri 
 1.Loğman surəsini 7 dəfə oxuyan kimsənin maddi və mənəvi xəstə-

liklərinə, qarın ağrısı və digər xəstəliklərinə Allah şəfa lütf edər. 
2.İmam Baqir (ə) buyurdu: Bir kəs hər gecə Loğman surəsini oxusa, 

Allah-taala o gecə onu sübhə qədər iblisin və onun qoşununun şərindən 
qorumaq üçün mələklər göndərər. Əgər bu surəni gündüz oxusa, həmin 
gün şəfəq batana qədər mələklər onu Şeytanların şərindən qoruyar 

3.Allahın Rəsulu (s.ə.s.) buyurdu: Bir kəs Loğman surəsini oxusa, 
Qiyamətdə Hz.Loğman onunla dost olar.Ona yaxşılığa əməl etmiş və pis-
liklərdən qorunmuş kəsin savabından on dörd dəfə çox savab verilər. 

4. Xəvassul Quran kitabında yazılıb ki, hər kəs bu surəni yazıb özün-
də saxlasa, baş ağrısından və qızdırmadan sağalar. 

  
32. əs-Səcdə surəsinin fəzilətləri 

1.Səcdə surəsi afətlərdən əmin olmaq üçün oxunur. 
2.Səcdə surəsini oxuyan kimsə, qiyamət gününün dəhşətindən mü-

hafizə olunar.  
3.Səcdə və Mülk surələrini gecə oxuyana 70 savab yazılır, 70 günahı 

silinir və ona 70 dərəcə verilir. 
4.Səcdə surəsini bir kasa suya oxuyub, gözünə həmin su ilə məsh 

edənin göz xəstəliyi keçər. 
5.Bir kağıza zəfəran, müşk, gül suyu ilə Səcdə surəsini yazıb, bir şüşə 

qabın içinə qoyaraq, ev, iş yeri və ya anbar kimi bir yerin kənarında sax-
lansa, o yer bütün fəlakətlərdən qorunar. 

6. Hüseyn ibn əbim Əlandən rəvayət olunub ki, imam Sadiq (ə) belə 
buyurdu: “Hər kəs həftədə bir dəfə səcdə surəsini oxusa, Allah onun na-
meyi əməlini sağ əlinə verər və elədikləri işlərə görə çətin hesab çəkməz. 
O Allahın Rəsulu (s.ə.s.) və övladları ilə bir yerdə olacaqdır”. 

7.Nəbiyyi Əkrəm (s.ə.s.) buyurdu: “Əlif Ləm. Mim, tənzil” (Səcdə 
surəsi) və "Təbərakəlləzi" (Furqan) surəsini oxuyan şəxs elə bil ki, Qədr 
gecəsini əhya saxlamışdır. Leys ibn Zübeyr Cabirdən, rəvayət edir ki, o 
deyirdi: “Allahın Rəsulu (s.ə.s.) gecələr bu iki surəni oxumamış yat-
mazdı”. Leys deyir: Bu rəvayəti Tavusa dedim: Sonra o dedi: “Bu iki surə 
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Quranın bütün surələrindən qiymətlidir və hər kəs bu iki surəni oxusa, 
altımış həsənə onun üçün yazılar, onun altımış günahı məhv edilər, məqa-
mı altımış dərəcə yuxarı qaldırılar”. 

 
33. əl-Əhzab surəsinin fəzilətləri 

 1.Əhzab surəsini, 41 dəfə oxuyan kimsənin işi, ticarət və qazancı bol 
olar. Allah bütün müşküllərini asanlaşdırar və bərəkətini artırar. 

2.Əhzab surəsi nəsib və qismətin açılması üçün 7 dəfə oxunur. 
3. Übəyy ibn Kəb Nəbiyyi-Əkrəmdən (s.ə.s.) nəql edib ki, Həzrət 

belə buyurdu:“Hər kəs Əhzab surəsini oxusa, onu ailəsinə və himayəsin-
də olanlara öyrətsə, Allah onu qəbr əzab-əziyyətində əfv edər. 

3.Əbdullah ibn Muğəyrə deyir: Həzrət Musa ibn Cəfərdən eşitdim ki, 
belə buyurdu: “Hər kəs sübh və şam namazınının təqibatında (ardınca) 
yerindən qalxmamış və yaxud bir kəslə danışmamış Əhzab surəsinin 56-
cı ayəsini oxusa, Allah onun yüz hacətini verər. Onun yetmişini dünyada 
otuzunu isə axirətdə ona əta edər”. 

﷽ 
َإن اہلل ومالئكت ََّ ِ َ َ َِ َ ِھ یصلون على النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیماَّ ِ ِْ َ ُ َّ ُّ َّ َُّ َ ْ َ ََ ََ ََ َُ َ ِ ُّ َ َ ِ ّ ِ َّ ُ ُ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. İnnəllahə və məlikətuhu yusallunə alən 
nəbiyyi yə əyyuhəlləzinə əmənu sallu ələyhi və səllimu təslimə” oxusun 
və sonra desin:  

“Allahummə salli alə Muhəmmədinin nəbiyy və zurriyətih və salli alə 
Muhəmmədin və ali Muhəmməd fil mursəlin. Allahummə ə-əti Muhəm-
mədən və ali Muhəmməd əl vəsilə vəş şərəf, vəl fəzilə, vəd dəracətul kə-
bira, Allahumə inni aməntu bi muhəmmədin və ləm ərah fələ tərhəmni, 
yəvməl qiyəməti rayətəh. Vərzuqni sahbəthu və təvəfənni alə millətihi. 
Vəsqıni min həvzihi muşribən raviyyən, saiğan həkiən, lə ə-əzənə bə` də-
hu əbədən, innəkə ələ kulli şəyin qadir. Allahummə kəmə aməntə bi mu-
həmmədin və ləm ərahu fə ərrifni fil cinən vəchəhu. Allahummə bəlliğ 
ruhu ənni təhiyyətən kəsiratən və sələmən”. 

Hər kəs hər gün sübh və şam vaxtı Peyğəmbərə (s.ə.s.) üç dəfə bu 
salavat göndərsə, bütün xəta və günahları məhv olar, şadlığı davam edər, 
duaları müstəcab olub, arzularına çatar, ruzisi çoxalar, düşmənə qələbə 
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çalar, xeyir və yaxşılıq səbəbləri qaydasına düşər. 
4.Əgər evdə qalmış subay bir qız üçün Əhzab surəsini yazıb və asta-

nadan assalar, o qız üçün tezliklə elçi gələr. 
 

34. Səba surəsinin fəzilətləri 
1.Səba surəsini 70 dəfə niyyət edərək oxuyan kimsənin ən böyük çə-

tinliyini və müşkülünü Allah aradan qaldırar və mətləbini verər. 
2.Səba surəsini hər gün oxuyan cin və şeytan şərindən qorunar və 

ruzisi çoxalar. 
 3.Ömər ibn Əzniyədən nəql olunub ki, İmam Sadiq (ə) bu iki surə, 

Səbə və Həmd haqqında ki, onların ikisi də həmd kəlməsi ilə başlayır, 
buyurdu: “Hər kəs gecə bu surəni oxusa, O bütün gecəni Allahın amanın-
da olacaqdır. Əgər bu surəni gündüz oxusa, həmin günü çətinlik və əziy-
yət çəkməyəcəkdir. Dünyada və axirətdə qəlbindən keçməyən və güma-
nına gəlməyən qədər ona xeyir-bərəkət bəxş olunar.” 

4.Übəyy ibn Kəb Nəbiyyi Əkrəmdən (s.ə.s.) rəvayət nəql edir ki, 
Həzrət belə buyurdu: “Səbə surəsini oxuyan kəslə Qiyamətdə onunla dost 
olmayan Rəsul və Peyğəmbər qalmayacaqdır.” 

 
35. Fatir surəsinin fəzilətləri 

1.Fatır surəsini hər kim oxusa görünməyən qüvvələrin, şeytanların və 
insan şeytanlarının şərlərindən əmin olar və Allah ömrünə bərəkət verər. 
Bu mübarək surəni oxuyan kimsə məxluqat tərəfindən sevilər. 

2. Hər kəs yatan zaman Fatir surəsi 41-cu ayəsini oxusa, binanın onun 
üzərinə tökülməsindən amanda qalar. 

﷽ 
ِإن اہلل یمسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكھما من أحد م ِ ِّ ٍْ ََّ َ َ َ َْ ْ َ ََ ِ َ ُِ َ َ ْ َْ َ ََّ َ َ ََ ُ ََّ ْ ِ ُِ ُ ِن بعده َ ِ ْ َ

ًإنھ كان حلیما غفورا ًُ َ ِ َ َ َ ُ َّ ِ  
 “Bismilləhir rahmənir rahim. İnnəllahə yəmsukum səməvəti vəl arda 

ən təzulən və ləin zələtə in əmsəkəhumə min əhədin min bəə`dihi, innəhu 
kənə həlimən ğafura”. 
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36. Yasin surəsi 
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Yasin surəsinin oxunuşu 
Bismilləhir rahmənir rahim. Yə sin. Vəl qur`ənil həkim. İnnəkə ləmi-

nəl mursəlin. Alə sıratım mustəqım. Tənziləl azizir rahim. Li tunzira qav-
mən mə unzira əbə uhum fəhum ğafilun. Ləqad haqqal qavlu alə əksəri-
him fəhum lə yu`minun. İnnə cəəlnə fi əa`nəqıhim əğlələn fəhiyə iləl əz-
qani fəhum muqməhun.Və cəalnə mim bəyni əydihim səddəv və min xal-
fihim səddən fə əğşəynəhum fəhum lə yubsırun. Və səvəun aləyhim ə-ən-
zərtəhum əm ləm tunzirhum lə yu`minun. İnnəmə tunziru mənit təbəəz 
zikra və xaşıyər rahmənə bil ğaybi fəbəşşirhu bi məğfirativ və əcrin kə-
rim. İnnə nəhnu nuhyil məvtə və nəktubu mə qaddəmu və əsərahum və 
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kullə şəy`in əhsaynəhu fi iməmim mubin. Vədrib ləhum məsələn əshəbəl 
qaryəti iz cəəhəl mursəlun. İz ərsəlnə iləyhimus nəyni fəkəzzəbu humə fə 
əzzəznə bi səlisin fə qalu innə iləykum mursəlun. Qalu mə əntum illə 
bəşərum mislunə və mə ənzələr rahmənu min şəy`in innə əntum illə tək-
zibun. Qalu rabbunə yəə`ləmu innə iləykum lə mursəlun. Və mə aləynə 
illəl bələğul mubin. Qalu innə tətayyərnə bikum ləil ləm təntəhu lə nər- 
cumənnəkum və lə yə məssənnəkum minnə əzəbun əlim. Qalu tairukum 
məəkum ə-in zukkirtum bəl əntum qavmum musrifun. Və cə-ə min əqsal 
mədinəti raculuy yəs`ə qalə yə qavmit təbiul mursəlin. İttəbiu məl lə yəs` 
əlukum əcran vəhum muhtədun. Və məliyə lə ə-əbudulləzi fətarani və 
iləyni turcəun. Əttəxizu min dunihi əlihətən iy yuridnir rahmənu bi durril 
lə tuğni ənni şəfəətuhum şəy`əv və lə yunqazin. İnni izəl ləfi daləlim mu-
bin. İnni əməntu bi rabbikum fəsməun. Qıləd xulil cənnətə qalə yə ləytə 
qavmi yəa`ləmun. Bi mə ğafərali rabbi və cəaləni minəl mukramin. Və 
mə ənzəlnə alə qavmihi min bəə`dihi min cundim minəs səməi və mə 
kunnə munzilin. İn kənət illə sayhətəv vəhidətən fə izə hum xamidun. Yə 
həsratən aləl ıbədi mə yə`tihim mir rasulin illə kənu bihi yəstəhziun. 
Ələm yərav kəm əhləknə qabləhum minəl quruni ənnəhum iləyhim lə yər-
ciun. Və in kullil ləmmə cəmiul lədəynə muhdarun. Və əyətul ləhumul ar-
dul məytətun əhyəynəhə və əxracnə minhə həbbən fə minhu yə`kulun. Və 
cəalnə fihə cənnətim min nəxilin və ə-ə`nəbiv və fəccərnə fihə minəl 
uyun. Li yə`kulu min səmərihi və mə əmiləthu əydihim əfələ yəşkurun. 
Subhənəlləzi xaləqal əzvəcə kulləhə mimmə tumbitul ardu və min ənfusi-
him və mimmə lə yəa`ləmun. Və əyətul ləhumul ləylu nəsləxu minhun 
nəhəra fə izə hum muzlimun. Vəş şəmsu təcri li mustəqarril ləhə zəlikə 
təqdirul azizil alim. Vəl qaməra qaddərnəhu mənəzilə həttə adəkəl urcunil 
qadim. Ləş şəmsu yəmbəği ləhə ən tudrikəl qaməra və ləl ləylu səbiqun 
nəhəra və kullun fi fələkiy yəsbəhun. Və əyətul ləhum ənnə həməlnə zur-
riyyətəhum fil fulkil məşhun. Və xaləqnə ləhum mim mislihi mə yərkə-
bun. Və in nəşə` nuğrıqhum fələ sarixa ləhum vələ hum yunqazun. İllə 
rahmətəm minnə və mətəən iləhin. Və izə qılə ləhumuttəqu mə bəynə əy-
dikum və mə xalfəkum lə əlləkum turhəmun. Və mə tə`tihim min əyəti 
min əyəti rabbihim illə kənu ənhə muə`ridin. Və izə qılə ləhum ənfiqu 
mimmə razəqa kumullahu qaləlləzinə kəfəru lilləzinə əmənu ənut`ımu 
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məl ləv yəşəullahu ət`əməhu in əntum illə fi daləlim mubin. Və yəqulunə 
mətə həzəl və`ədu in kuntum sadiqın. Mə yənzurunə illə sayhətəv va-
hidətən tə`xuzuhum və hum yəxissımun. Fələ yəstətiunə təvsiyətəv və lə 
ilə əh`lihim yərciun. Və nufixa fis suri fə izə hum minəl əcdəsi ilə rabbi-
him yənsilun. Qalu yə vəylənə mim bəəsənə mim mərqadinə həzə mə və 
ədər rahmənu və sadəqal mursəlun. İn  kənət illə sayhətəv vəhidətən fə 
izə hum cəmiul lədəynə muhdarun. Fəl yəvmə lə tuzləmu nəfsun şəy`ən 
və lə tuc`zəvnə illə mə kuntum təə`ləmun. İnnə əshəbəl cənnətil yəvmə  fi 
şuğulin fəkihun. Hum və əzvəcuhum fi ziləli aləl əraiki muttəkiun. 
Ləhum fihə fəkihətuv və ləhum mə yəddəun. Sələmun qavləm mir rabbir 
rahim. Vəm təzul yəvmə əyyuhəl mucrimun. Ələm ə-əhəd iləykum yə 
bəni ədəmə əllə tə`əbuduş şəytanə innəhu ləkum əduvvum mubin. Və əni 
ə`buduni həzə sıratum mustəqım. Və ləqad ədallə minkum cibillən kəsi-
ran əfələm təkunu təa`qılun. Həzihi cəhənnəmulləti kuntum tuədun. İsləv-
həl yəvmə bimə kuntum təkfurun. Əl`yəvmə nəxtimu alə əfvəhihim və tu-
kəllimunə əydihim və təşhədu ərculuhum bimə kənu yəksibun. Və ləv 
nəşəu lətaməsnə alə ə ə`yunihim fəstəbəqus sırata fə ənnə yubsırun. Və 
ləv nəşəu ləməsəx nəhum alə məkənətihim fəməs tətau mudiyyəv və lə 
yərciun.Və mən nuəmmirhu nunəkkishu fil xalqi əfələ yəə`qılun. Və mə 
əlləmnəhuş şiə`ra və mə yəmbəği ləhu in huvə illə zikruv və qur`ənum 
mubin. Li yunzira mən kənə həyyəv və yə hiqqal qavlu ələl kəfirin. 
Əvələm yərav ənnə xaləqnə ləhum mimmə əmilət əydinə ən əmən fəhum 
ləhə məlikun. Və zəlləlnəhə ləhum fəminhə rakubuhum və minhə yə`ku-
lun. Və ləhum fihə mənəfiu və məşərib əfələ yəşkurun. Vəttəxazu min 
dunilləhi əlihətəl lə əlləkum yunsarun. Lə yəstətiunə nəsrahum və hum 
ləhum cundum muhdarun. Fələ yəhzunkə qavluhum innə nəa`ləmu mə 
yusirrunə və mə yuə`linun. Əvələm yəral insənu ənnə xaləqnəhu min 
nutfətin fə izə huvə xasimum mubin. Və darabə lənə məsələv və nəsiyə 
xalqah qalə məy yuhyil izamə və hiyə ramim. Qul yuhyihəlləzi ənşə əhə 
əvvələ mərrah və huvə bi kulli xalqın alim. Əlləzi cəələ ləkum minəş 
şəcəril əxdari nəran fə izə əntum minhu tuqıdun. Əvələy səlləzi xaləqas 
səməvəti vəl arda bi qadirin alə əy yəxluqa misləhum bələ və huvəl xal-
ləqul alim. İnnəmə əmruhu izə əradə şəy`ən əy yəqulə ləhu kun fəyəkun. 
Fə subhənəlləzi bi yədihi mələkutu kulli şəy`in və iləyhi turcəun. 
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Yasin surəsinin fəzilətləri 
     1.Yasin surəsi Quranın qəlbidir və bu surənin hər bir ayəsi bir 

duadır. 
2.Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Uca Allah Taha və Yasin surələrini 

göyləri və yeri yaratmazdam min il əvvəl oxudu”. Mələklər Quranı eşidən 
kimi dedilər: “Bu surələr onlar üçün nazil olan ümmətə müjdələr olsun”.  

Bu surələri qəlbində gəzdirənlərə müjdələr olsun. Bu surələri oxuyan 
dillərə müjdələr olsun”-dedilər. Hər şeyin bir qəlbi var, Quranın qəlbi Ya-
sini Şərif, Yasinin qəlbi Fatihə, Fatihənin qəlbi, Bəsmələdir. 

3.Yasin surəsini 70 dəfə oxuyan kimsə, hər muradına çatar. 41 dəfə 
oxuyan mətləb alar.  

4.Üç dəfə səhər, üç dəfə gecə oxuyan, bütün bəla və müsibətlərdən, 
özü və ailəsi qorunar. 

5.Allahın İsmi şəriflərindən olan Mubun kəlməsi Yasin surəsində 7 
yerdə qeyd edilmişdir. Buyurulur ki, Yasin surəsindəki Mubin kəlmələrinə 
yetişdikdə, Mubin duasını oxuyub Allahdan mətləb diləmək xeyirlidir.Yasin 
surəsində olan 7 Mubin kəlməsində oxunan dua: 

“Subhənəl munəffisi ən kulli mədyun. Subhənəl mufərrici ən kulli 
məhzun. subhənə mən cəalə xazəinəhu bəynəl kəfi vən nur. subhənə mən 
izə əradə şəy`ən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun yə mufərricu fərric, yə mu-
fərricu fərric, yə mufərricu fərric, yə mufərricu fərric fərric ənni həmmi 
və ğammi fərcən əcilən ğayra əcilin bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin.” 

6.Hz.Peyğəmbər buyurur: “Yasin dünya və axirət xeyrini öz oxucu-
suna verir. Kim bu surəni qəbiristanlıqda oxusa, Allah həmin gün qəbir-
lərdəkilərin əzabını yüngülləşdirər, orada olan mərhumların sayı qədər 
oxuyan üçün savab yazar, o qədər də günahlarını pozar.” 

7.Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur:“Ya Əli! Yasin surəsini oxu! Onda on 
bərəkət vardır.Əgər ac oxusa, doyar, susuz oxusa, sirab olar, üryan oxusa, 
geyindirilər, dul, subay oxusa, evlənər, qorxaq oxusa, amanda olar, xəstə 
oxusa, şəfa tapar, məhbus oxusa, azad olar, müsafir oxusa, salamat qayı-
dar, yolunu azmış oxusa, yolunu tapar ölmüş şəxs üçün oxunsa,haqq-he-
sabı rahat olar.”  

8. Ölən kimsəni, yuduqdan sonra yanında Yasin surəsi  qiraət edilsə, dəfni 
əsnasında da oxunsa, o cənazəyə ədədlərini ancaq Allahın biləcəyi rəhmət mə-
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ləkləri nazil olar və o meyyitin suali asan olar, qəbir əzabından əmin olar.  
9. Əgər, bir kasa suya oxunaraq içilsə, Allah o kimsənin könlünə elə 

bir nur bəxş edər ki, bu nur ilə qəmi və bütün narahatlıqları gedər və çə-
tinliklərindən xilas olar.  

 10.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Allahın Rəsulu (s.ə.s.) üçün Quranda on 
iki ad qeyd olunub ki, onun beşi belə yazılıb: “Məhəmməd, Əhməd. Əb-
dullah, Yasin, Nun”. 

11. Bəyənilmiş işlərdən biri də odur ki, hər gün üç dəfə mübarək Ya-
sin surəsini, birini bütün ailənin qorunması, birini isə sağlamlıq məqsədilə 
oxuyasan. Birini də oxuyub, rəhmətə gedənlərin ruhunə bağışlayasan. 

12.Yasin surəsi 56-cı ayəni, kimsə yazıb özündə saxlasa, heç kəsə 
möhtac olmaz və zalımdan uzaq olar. 

﷽ 
َھم وأزواجھم في ظالل على األرائك متكؤون ُ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َْ َ َ ٍ َ ْ ُْ ُ َ َْ ُ  

"Bismilləhir rahmənir rahim. Hum və əzvəcuhum fi ziləlin aləl əraiki 
muttəkiun."  

13.Həftənin üçüncü günündən başlayıb on beş gün müddətində hər 
gün 818 dəfə Yasin surəsi 58-ci ayəni oxumaq, muradın hasil olması 
üçün təsirlidir.  

ِ﷽ سالم قوال من رب رحی َِّ ٍَّ ّ ً ْ َ ٌ ٍمََ   
"Bismilləhir rahmənir rahim Sələmun qavləm mir rabbin rahim."  

 14.Yasin surəsinin 59-cu ayəsini niyyət üçün davamlı oxumaq xeyirlidir. 
 

ُوامتازوا الیوم أیھا المجرمون ُ َِ ْ ْ ُّْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ  ﷽ 
"Bismilləhir rahmənir rahim.Vəmtəzul yəvmə əyyuhəl mucrimun." 
15.Fağırlığı, yoxsulluğu aradan qaldırmaq üçün hər sübh Yasin surəsi 

68-ci ayəni oxuyun:  
َومن نعمرهُ ننكسھ في الخلق أفال یعقلون  ُ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ِ ْ َْ ُ ّ َ ُ ُْ ّ َ ْ َ َ  ﷽ 

"Bismilləhir rahmənir rahim.Və mən nuəmmirhu nunəkkisihu fil 
xalqi əfələ yə qilun"  

16. Vəfat etmiş şəxsin kəfəninə Yasin surəsi 50-53-cü ayələri yazsa-
nız, o qəbir əzabından nicat tapar. 
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َ﷽ فال یستطیعون تْوصیة وال إلى أھلھم یرجعون َُ ُِ ْ َ ِ َ ِ َْ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ ً َ َ ْ َونفخ في الصور فإذا  َ ِ َ ِ ُّ ِ َِ ُ َ
َھم من ِّ َ األجدَاث إلى ربھم ینسلونُ ُ ِ َِ ْ ِ ِّ َ َ ِ ْ َ َقالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعدَ الرحمن وصدَق  ْ َ ََّ َ َُ َ َ َْ َ َ َُ َ َ َِ َ َْ َّ ِ َ ََ َ َ ْ

َالمرسلون ُ َ ْ ُ َإن كانت إال صیحة واحدَة فإذا ھم جمیع لدَینا محضرون ْ َ ْ ُْ ْ ُ َ ََ ََّ ٌ ِ ِْ ُ َ ًِ ِ َِ َ ً َ َّ ْ َ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Fələ yəstətiunə təvsiyətəv və lə ilə əhli-

him yərciun. Və nufixa fis suri fə izə hum minəl əcdəsi ilə rabbihim yən-
silun. Qalu yə vəylənə mən bəəsənə min mərqadinə həzə məvə ədər rah-
mənu və sadəqal mursəlun. İn kənət illə sayhətəv vəhidətən fə izə hum 
cəmiun lədəynə muhdarun."  

17. Bir kimsə Yasin surəsinin 40-cı ayəsini üç gecə, otuz dəfə oxusa, 
Peyğəmbəri yuxuda görər.  

﷽ 
ٍال الشمس ینبغي لھا أن تدرك القمر وال اللیل سابق النھار وكل في فلك َ ََ ِ ِ َ ٌَّ ُْ َ َِ َِ ََّ ُ َِ َ ُ َّ َ ََ َ َ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ یسبحونَّ ُ َ َْ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Ləş şəmsu yənbəği ləhə ən tudrikəl 
qaməra və ləl ləylu səbiqun nəhəri və kullun fi fələkiy yəsbəhun”.  

18.Hər kəs hacət niyyəti ilə Yasin surəsi 42-ci ayəni yeddi dəfə oxu-
sa, hacəti qəbul olunar.  

َوخلقنا ل  ََ ْ َ َھم من مثلھ ما یركبونَ ُ َ ُْ ّ َّ َ ِ ِ ِ ِْ  ﷽  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və xaləqnə ləhum mim mislihi mə yər-

kəbun.” 
19.Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) Əliyə (ə.s.) “Ya Əli sənə Yasini tövsiyə 

edirəm, onu oxuyana iyirmi bərəkət vardır”- deyə buyurmuşdur. Bu bərə-
kətlərdən: Ac oxusa doyar, susuz oxusa susuzluğu gedər, subay oxusa ev-
lənər, xəstə oxusa şəfa tapar. Dərdli oxusa dərdlərinə əlac tapar, əşyasını 
itirən tapar və s. İşləri alınmayan kimsə Yasin surəsini 25 dəfə oxusa iş-
ləri düzələr”. 

20.Bir zalımın şərindən və qəzəbindən qorxan kimsə Yasin surəsini 
heç kimlə danışmadan 41 dəfə oxuyub, sonra isə aşağıdakı duanı oxusa 
əziyyətdən qurtarar. 
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 “Bismilləhir rahmənir rahim. Bismilləhilləzi lə iləhə illə huvəl 
həyyul qayyum. Bismilləhilləzi lə iləhə illə huvə zul cələli vəl ikram. 
Bismilləhirlləzi lə yədurru məəs. mihi şəyən fil ardi və lə fis səməi və 
huvəs səmiul alim. Allahummə inni əuzu bukə min şərri fulənibni 
fulənətə.” 

21.Hər hansı bir diləyi olarsa gecə namazından sonra tək və səssiz 
dəstəmazli olaraq və dünya söhbətlərini etmədən qırx bir dəfə Yasin surə-
sini oxusa və hər dəfənin sonunda iki dəfə bu duanı oxuyarsa bunun çox 
böyük təsiri olur. 

 
“Yə mən yəqulu liş şey`ikun fəyəkun. Allahummə bicəhi səyyidinə 

və nəbiyyinə və həbibinə və nuri uyubinə və həminə muhəmmədin salləl-
lahu aləyhi və səlləmə vəq`dı həcəti vəf`al muradi və mət`lubi bi rahməti-
kə yə ərhəmər rahimin.” 

22.Yasin surəsini uzun və sağlam bir ömür sürmək üçün, bəla və mü-
sibətləri dəf etmək, Allahdan başqa heç kəsə möhtac olmamaq üçün oxu-
nur və bu zaman Yasindən sonra aşağıdakı dua oxunur: 
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İləhi cudukə dəlləni aləykə və ihsənukə qarrabəni iləykə əşku iləykə 

mə lə yəxfəyə aləykə və əs`əlukə mə lə yəa`siru aləykə iz il`mukə bihəli 
yəkfi suəli yə mufərricə kərbil məkrubinə və fərric ənni mə ənə fihi lə ilə-
hə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zalimin. Fəstəcəbnə ləhu və nəc-
cəynəhu minəl ğammi və kəzəlikə nun`cil muminin.Allahummə zəl mən-
ni və lə yumənnu aləy`hi yə zəl cələli vəl ikrami və yə zəttavli vəl in`əmi 
lə iləhə illə əntə zahəral ləcinə və cəral mustəcirinə və mə mənəl xaifinə 
və kənzət talibinə. Allahummə in kuntə kətəbtəni indəkə fi ummul kitəbi 
şəqiyyən əv məhrumən əv mətrudən əv muqtəran aləyyə fir rizqi fəmhu. 
Allahummə bi fədlikə şəqavəti və hirməni və tardi vəq`təra rizqı vəsbutni 
indəkə fi ummil kitəbi səidən mərzuqan muvaffəqan lil xayrati fə innəkə 
qultə və qavlukəl haqqu fi kitəbikəl munzəli alə lisəni nəbiyyikəl mursəli 
yəmhullahu mə yəşəu və yusbitu və indəhu ummul kitəbi. əsəlukə 
Allahummə bi həqqit təcəliyil ləa`zami fi ləylətin nisfi min şəhri şəabənəl 
mukərramilləti yuf`raqu fihi kullu əmrin həkimin vəy`bəru ən təkşifə 
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ənnə minəl bələi mə əntə bihi əa`ləmu innəkə əntəl ə-azzul əkrami və 
salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və alə iləhə və sahbihi və səllim. 

23.Hər kimin mühüm bir hacəti və diləyi varsa, niyyətinə çatanacan 
Yasin surəsini oxusun. Hər Yasin surəsinin sonunda isə aşağıdakı duanı 
bir dəfə oxuyun: 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. əyyətuhəl cəməatul musəxxarunəl mu-

tiunə lə həzihis suratiş  şərifətil mubərakəti bi haqqı ənbiyə illəhi təalə və 
əvliyəihi və bi həqqı xaliqıkum. İc`əlu kəliməti səriyətən və qavli məs-
muən məqbulən vəkfini muhimməti və əmədduni və əinuni fil umuri kul-
lihəl kulliyyətə vəl cuz`iyyətə bi haqqı innəhu min suləymənə və innəhu 
bismilləhir rahməmir rahim əlvəhən 3, əl`əcəl 3, əs səah, 3dəfə”. 

24.Ruzu üçün hər gün 41 dəfə “Yasin”surəsini oxusa ruzisi bol olar. 
Yasin surəsindən sonra isə aşağıdakı duanı oxusa ruzisi və qisməti aya-
ğına gələr. 
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“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahummə in kənə rizqı fis səməi 
fənzilhu və in kənə fil ardi fə əxrichu və in kənə fil bəhri fə ət`liəhu və in 
kənə bəidən fəqarribhu və in kənə qaribən fəyəssirhu və in kənə qalilən 
fəkəssirhu və in kənə kəsiran fəhəvvinhu və bərik li fihi vərzuqni min 
həysu ihtəsəbə və min həysu lə ihtəsəbə rizqan hələlən tayyibən ğadəqan 
səhhən tabəqan mubərakən fihi həttə lə təkunə li əhədim min xalqıkə alə 
fihi minnəhu vəcal yədəyil ulyə bil ə-ətai və lə təcal yədəyis suflə bil 
istiə`ta. İnnəkə alə kulli şəyin qadir”. 

25.Borcdan, dərddən qurtarmaq üçün “Yasin” surəsini hər gün məq-
səd və niyyət edərək oxuduqdan sonra aşağıdakı duanı oxuyun. 

 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Subhənəl munəffisi ən kulli mədyun. 

Subhənəl mufərrici ən kulli məhzun. Subhənə mən cəələ xazəinəhu bəy-
nəl kəfi vən nun. Subhənə mən izə əradə şəyən ən yəqulə ləhu kun fəyə-
kun. Yə mufərricun fərric 3, ənni həmmi və ğammi fəracən acilən bi rah-
mətikə yə ərhəmər rahimin. Və salləllahu alə səyyidinə və nəbiyyinə və 
həbibinə və qurrati uyuninə və nuri əbsarinə və ruhi əb`dəninə muhəm-
mədin və alə əlihi və əvlədihi və ashəbihi və səlləm. 

 Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki: “Ya Əli Yasin surəsinin çox oxu. 
Çünki onu oxumağın on bərəkəti vardır: 

1.Elə bir ac adam onu oxumaz ki, doymasın. 
2. Elə bir susuz adam onu oxumaz ki, sirab olmasın. 
3.Elə bir üryan (çılpaq) adam onu oxumaz ki,paltar tapmasın. 
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4.Elə bir subay adam onu oxumaz ki, evlənə bilməsin. 
5.Elə bir qorxmuş adam onu oxumaz ki, əmin-amanlığa çatmasın. 
6. Elə bir xəstə adam onu oxumaz ki, sağalmasın. 
7.Elə bir həbs olunmuş adam onu oxumaz ki, azadlığa çıxa bilməsin. 
8.Elə bir səfərə çıxan adam onu oxumaz ki, səfəri yaxşı olmasın. 

      9.Can verən elə bir şəxsin yanında oxumaz ki, Allah ölümü ona asan 
etməsin. 

  10.Bir itkisi olan şəxs Yasin surəsini niyyət edərək oxusa, itirdiyini tapar. 
Qurani-Kərimin ürəyi hesab olunan mübarək “Yasin” surəsinin oxumağın fə-
ziləti barəsində nəql olunan rəvayətlər çoxdur. Bu surə dünya və axirətə aid 
olan istəklər, canın, malın və əhli-əyalın hər bəladan qorunması üçün oxunur.  

Hədislərdə var ki, bu surəni övladlrınıza öyrədin. Çünki bu surə Qur-
anın reyhanıdır (ətridir). 

26.Hər gün üzü qibləyə oturub, Yasin surəsini oxuduqdan sonra yüz 
dəfə salavat deməyin savabı çoxdur. 

 27.Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs qəbiristan-
lığa daxil olarkən “Yasin” surəsini oxusa, o gün qəbiristan əhlindən əzab 
azalar və oxuyan şəxs üçün qəbiristanda olan hər bir qəbrin müqabilində 
çoxlu savab verilər.”(“Məcməül-bəyan”, 8-ci cild, səh. 646.) 

 
37. əs-Saffat surəsinin fəzilətləri 

1.Səffat surəsini oxuyan kimsənin ruzisi çoxalar, darlıq çəkməz və 
hörmətli olar. 

2. İmam Sadiq buyurur: “Kim bu surəni hər cümə günü oxusa həmişə 
bəlalardan qorunar, dünya bəlaları ondan uzaq olar, dünyada ona ən layiqli 
ruzi verilər. Allah onun övladını, malını və canını şeytandan qoruyar.” 

3.Saffat surəsini oxumağın fəziləti haqqında İbni Abbasdan hədis 
deyilir ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) belə buyurmuşdur:.“Kimsə, Cümə günü Ya-
sin və Saffat surələrini oxuyub, sonra da Allahdan mətləb və arzu istərsə, 
Allah onun istək və arzusunu qəbul edər.” 

4.Geyim və dolanışıq darlığı çəkən kimsə Saffar surəsini 7 dəfə oxu-
sa, Allah onu bütün sıxıntılarından qurtarar. 

5.Saffat surəsinin axırıncı 3 ayəsi haqqında Peyğəmbər(s.ə.s.) buyur-
muşdur: “Hər kim Qiyamət günü böyük əcr və savab almaq istəyirsə, 
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Saffat surəsinin axırıncı üç ayəsini oxusun. Hər namazın sonunda da 3 
dəfə bu ayəni təkrar etsin”. 

﷽ 
َسبحان  َْ َربك رب العزة عما یصفونُ ُ ِ َ َِّ َ ِ َّ ْ ِ َ َّ َ ّ َوسالم على المرسلین ِ ِ َ َْ ُ ْ َ َ ٌ َ َوالحمد ہلل رب العالمین َ ِ َ َ ْ ِْ َّ ِ َِّ ُ ْ َ َ  

“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Subhənə rabbikə rabbil izzəti əmmə 
yəsifun. və sələmun aləl mursəlin. vəl həmdu lilləhi rabbil aləmin.” 

6. Saffar surəsinin 1-10 ayələri sehri batil etmək üçün təsirlidir. 
 

38. Sad surəsinin fəzilətləri 
1.Sad surəsini davamlı oxuyan kimsə, şeytanın və insan şeytanların 

şərindən əmin olur. Bu surəni oxuyan, zərər verən heyvanların şərindən 
əmin olar. Ruzisi artar, bəxti açılar və bütün xeyir qapıları üzünə açılar.  

2. Su quyusu qazan zaman Sad surəsi 42-ci ayəni çox oxusa, quyunun 
suyu artar.  

﷽ 
ٌاركض برجلك ھذا مغتسل بارد وشراب  َ َ َ ٌ ِ َِ ٌِ َ َ َْ ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ   

"Bismilləhir Rahmənir Rahim. Urkuz bi riclikə həzə muğtəsəlun bəri-
dun və şərabun."  

3. “Sad” və “Bələd” surələrini parkisun, sifətdə olan xəstəlik, ağzın 
və çənənin əyilməsi üçün bir kasa suya oxuyub, bu su ilə üzü yumaq 
xeyirlidir. 

 
39. əz-Zumər surəsinin fəzilətləri 

1.Zumər surəsini oxuyan, xalq içində əziz və hörmətli olar.  
2.İmam Sadiq buyurur:“Kim bu surəni oxusa, Allah ona dünya və 

axirət savabını verər, onu başqalarına qalib edər. Əgər fağırdırsa, 
varlanar.” 

3.Hz.Peyğəmbərdən rəvayət olunur ki: “Allahın Rəsulu “Bəni-İsrail” 
və “Zumər” surələrini oxumamış yatmazdı.” 

4.İmam Sadiq(ə) buyurmuşdur: “Hər kəs Zümər surəsini oxusa, Allah 
ona dünya və axirət şərəfini verər və onu mal-dövlətsiz və qohum-əqrəbasız 
halda, başı uca edər.” (“Müstədrəkül-vəsail”, 4-cü cild, səh. 347.) 
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40.əl-Mumin və ya Ğafur surəsinin fəzilətləri 
1.Mumin və ya Ğafur surəsini pis insanın şərindən əmin olmaq üçün 

7 dəfə oxunur.  
2.Peyğəmbər (s.ə.s.)buyurur: “Hə Mim-lər Quranın bəzəyidir.” Qur-

anda Hə, Mim ilə başlayan yeddi surə vardır.  
3.Abdullah ibn Abbas deyir: “Hər şeyin məğzi olduğu kimi, Quranın 

da məğzi  Hə Mim-dir.”  
4. Peyğəmbər buyurur: “Hə Mim-lər yeddidir, Cəhənnəmin qapısı da 

yeddidir. Qiyamət günü “Hə Mim”lər gəlib,Cəhənnəmin hər qapısında 
durub və deyərlər: “Ya Rəbb, məni oxuyan insanı bu qapıdan içəri qoy-
ma. “Hə mim”ləri inamla oxuyanların üzünə Cəhənnəm qapılarını bağla.”  

5.Hər kim niyyət edərək Ayətəl kürsü (38-cı səh.) və Mumin surəsini 
səhər oxuyarsa, o gün bütün pislik və bəlalardan mühafizə olunar. Gecə 
oxuyarsa, səhərə qədər əmin-amanlıq içində olar. 

6.Mumin və ya Ğafir surəsini niyyət edərək, yeddi dəfə oxuyan kim-
sənin istək və hacətini Allah qəbul edər. 

7.Yaraları olan kimsə, şəfa tapmaq üçün bu surəni yazıb özündə 
saxlasa, Allahın izni ilə şəfa tapar. 

 
41. əl-Fussilət surəsinin fəzilətləri 

1.Fussilət surəsini oxuyan kimsə yola getdikdə hər cür təhlükədən 
əmin olar, nəfsini məğlub edər.  

2.İmam Sadiq buyurur:“Kim “Hə Mim”lə başlayan bu surələri hər 
gecə oxusa, Qiyamət günü gözü nurlu və şad olar. O dünyada bəyənilmiş 
olar.” 

3.Fussilət surəsini hər gün bir dəfə oxuyan kimsə oğru, yankesici və 
quldur şərindən amanda  olur. 

 4.İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs “Fussilət” surəsini oxusa, 
qiyamət günü göz işlədikcə nur və sevinc görəcək, dünyada isə başqaları-
nın tərif və qibtəsi ilə yaşayacaqdır.” (“Vəsailuş-şiə”, 2-ci cild, səh. 891.) 

  
42. əş-Şura surəsinin fəzilətləri 

1.Şura surəsini niyyət edərək 33 dəfə oxuyan kimsəni, Allah düşmən 
qorxusundan əmin edər və düşmənini də məğlub edər.  
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2.İmam Sadiq buyurur:“Kim Şura surəsini oxusa, Allah Qiyamət gü-
nü onun üzünü on dörd gecəlik ay kimi edər, ona belə xitab edər:“Ey bən-
dəm! Dünyada bu surəni oxuyurdun, lakin savabını bilmirdin. Əgər 
savabını bilsəydin, onu həmişə oxuyardın.” 

 
43. əl-Zuxruf surəsinin fəzilətləri 

1.Zuxruf surəsini oxuyan kimsənin könlünə şeytan vəsvəsəsi yol 
tapmaz.  

2.Yeddi dəfə oxuyan kimsə hər muradına nail olar. 
3.Hər kəs bu surəni özündə saxlasa, hər şərdən və afətdən qorunmuş 

olar.  
4.Yatan zaman hər kəs bu surəni başının altına qoysa, yaxşı yuxular 

görəcək. 
5.Hər kəs Zuxruf surəsi 68-70 ayələrini bir kasa suya oxuyub, acı 

dilli qadına içirdilsə, Allahın izni ilə şirin dilli olar. 
 ﷽  

َیا عباد ال خْوف علیكم الیْوم وال أنتم تحزنون ُْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ََ َُ َ َ ِ َْ ُ َ َ ٌ َ ُالذین آمن ِ َ َ ِ َوا بآیاتنا وكانوا مسلمینَّ ِ ِ ِ َْ َُ ُ َ َ ُادخلوا  ِ ُ ْ
َالجنة أنتم وأزواجكم تحبرون  ُ َ ْ ُ ُْ ُْ ُ َ َْ َ َ َ َّ َ ْ  

“Bismilləhir Rahmənir Rahim.Yə ibədi lə xavfun aləykumul yəvmə 
və lə əntum təhzənun.Əlləzinə əmənu bi əyətinə və kənu muslimin. udxu-
lul Cənnətə əntum və əzvacukum tuhbərun.”  

  
44. əd-Duxan surəsinin fəzilətləri 

1.Duxan surəsini üç dəfə oxuyan kimsə hər arzu, diləyinə çatar. 
2.İmam Sadiq buyurur:“Mühim işlər üçün 70 dəfə bu surəni oxusa, 

çətin işi həll olar.”  
3.Duxan surəsini davamlı olaraq oxuyan kəslərə, bütün xalq məhəb-

bət göstərər.  
4.Hər kəs bu surəni yazıb, özündə saxlasa, hər şərdən və afətdən qorunmuş 

olar.  
5.Duxan surəsini gecə oxuyan sabaha bağışlanmış və günahlardan 

təmizlənmiş oyanar. Cümə gün oxuyan gələcək cüməyə qədər salamat 
olar. Bu surəni yazıb, üzərində gəzdirərsə, şeytan şərindən amanda olar 
və xalq arasında hörmətli olar. Heyvanlar belə onu sevər. 
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       6.İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs vacib və müstəhəb 
namazlarda “Duxan” surəsini oxusa, Allah-təala qiyamət günü ona Öz 
ərşinin kölgəsində yer verəcək, ondan asan hesab çəkərək əməl dəftərini 
sağ əlinə verəcəkdir.” (“Əl-burhanu fi təfsiril-Quran”, 7-ci cild, səh. 155.) 

 
45. əl-Caziyə surəsinin fəzilətləri 

1.Səfərə çıxan bir kimsə, Caziyə surəsini qırx dəfə oxusa, səfəri xe-
yirli olar, salamatlıqla vətəninə qayıdar. 

2.Casiyə surəsi şərdən və qorxulu şeylərdən amanda olmaq üçün niy-
yət edilərək oxunur. 

3.Casiyə surəsi böhtandan xilas olmaq üçün oxunur. 
 

46. əl-Əhqaf surəsinin fəzilətləri 
1.Əhqaf surəsini oxuyan kimsə cin şərindən amanda olar. 
2.İmam Sadiq buyurur: “Hər kəs bu surəni cümə gecəsi oxusa, ona 

saysız savab bəxş olunar. Hər gecə oxusa, Allah onları axirət və dünya 
qorxularından amanda saxlar.” 

3.Əhqaf surəsini fəlakətdən xilas olmaq üçün 3 dəfə oxumaq lazımdır. 
İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs hər gecə və yaxud həftədə bir dəfə 

Əhqaf surəsini oxusa, Allah onu bu dünyada qorxu və iztiraba düçar et-
məz, Qiyamət gününün qorxusundan da amanda qalar, inşəllah. 

 
47. Məhəmməd surəsinin fəzilətləri 

1. Məhəmməd surəsi şərdən qurtarıb, səadətə nail olmaq üçün oxunur.  
2.İmam Sadiq buyurur: “Hər kəs bizim hal və malımızın sayını bilmək 

istəyirsə, bu surəni oxusun. Çünki orada bizim barəmizdə ayə vardır”. 
3.Məhəmməd surəsini kim oxusa, Allah ona Cənnət çaylarından su 

verər. 
4.Muhəmməd surəsi hərb vaxtında hər gün 41 dəfə oxunarsa, Allah 

İslam əsgərlərinə nusrət, müvəffəqiyyət və salamatlıq bəxş edər, düşmən-
lərini isə məğlub edər. 

 
48. əl-Fəth surəsinin fəzilətləri 

1.Fəth surəsini 41 dəfə oxuyan adamın işlərini Allah fəthi asan buyurar.  
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2.Hərb vaxtında, hər gün Muhəmməd surəsi ilə Fəth surəsini ilə bir-
likdə oxunsa, düşmən hərb meydanından fərarilik edir.  

3.Bu surəni 7 dəfə oxuyan kimsə hər müşkülünü həll edib, hər mura-
dına nail olur. 

4.Bəxt-taleyin açılması üçün oxumaq xeyirlidir. 
5.İmam Sadiq buyurur:“Fəth surəsini oxumaqla öz mal və ailənizi 

qoruyun.” 
6.Çətin vəziyyətdə olub xilas olmaq istəyən: cümə gecəsi 2 rükət Allah 

rizası üçün namaz qılıb, 11 dəfə Fəth surəsi ilə 41 dəfə Salavat oxuyaraq 
vəziyyətini ifadə edib, qurtuluşu üçün dua edərsə o dərddən xilas olar.  

7.Camaat yığılaraq sübh namazından sonra, 1001 dəfə Fəth surəsini 
oxuyub, ordunun qalib gəlməsi üçün dua edərsə ordu zəfər qazanar. 

8.Bir kağıza zəfəran, müşk və gül suyu qarışığı mürəkkəblə yazıb, 
üzərində daşısan özünü bütün pisliklərdən qorumuş olar. 

9.Fəth surəsini yazıb bir ticarət evinin qapısı üzərinə qoyulsa və hər 
gün 1 dəfə Fəth surəsi oxunsa, o yerin bərəkəti və səadəti artar. 

 
49. əl-Hucurat surəsinin fəzilətləri 

1.Hucurat surəsini, dərdinə dərman tapa bilməyən kimsə, 7 dəfə oxu-
yacaq olsa, Allah o qulunun dərdinə dərman verir və özünü səhhətinə 
qovuşdurar. 

2.Bu surə xəstəliklərin şəfası və şeytandan uzaq olmaq üçün oxunur. 
3.İmam Sadiq buyurur: “Hər kəs Hucurat surəsini hər gecə oxusa və 

ya hər gün oxusa, Peyğəmbərin (s.ə.s.) zəvvarlarından sayılar.” 
4.Hər kəs (sər) əsəb xəstəliyinə düçar olsa, Hucurat surəsini yazıb 

özündə saxlasa, lənətlənmiş Şeytan oradan qaçar. 
 

50. əl-Qaf surəsinin fəzilətləri 
1.Qaf surəsini cümə gecələri oxuyan axirət səadətinə nail olur. Niyyət 

edərək qorxu üçün də oxunur.  
2.Qaf surəsini hər gün üç dəfə üzü qibləyə oturaraq oxumaq, ruzini 

artırar.  
3.Ölüm anında olan insanın yanında Qaf surəsi oxunsa, can vermək 

ona asan olar. 
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4.Qaf surəsini hər cümə gecəsi üç dəfə oxuyan kimsənin gözü nurla-
nır, görməsi əsla azalmaz, daima gözü nurlu olar. 

5.İmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurdu: Hər kəs Qaf surəsini oxusa, 
Allah onun üçün ölümün çətinliyini asanlaşdırar. 

6. Qorxu və hürkünü aradan aparmaq üçün bir kasa suya oxuyub içsə, 
qorxusu gedər.  

 
51. əz-Zariyat surəsinin fəzilətləri 

1.Zariyat surəsini, qıtlıq vaxtında 70 dəfə oxusalar, Allah Öz lütfü ilə 
qıtlığı aradan qaldırar, bolluq və ucuzluq verir, bütün əkinlər bərəkətli olar. 

2.İmam Sadiq buyurur: “Kim bu surəni gündüz, ya gecə oxusa, Allah 
onun həyatını islah edər, ruzisini artırar, qəbirdə ona Qiyamətə qədər par-
layacaq bir nur verər.” 

 
52. ət-Tur surəsinin fəzilətləri 

1.Tur surəsini oxuyan haqqa yaxınlaşar, dərdlərdən qurtarar. 
2.İmam Sadiq buyurur:Hər kəs bu surəni oxusa, Allah ona dünya və 

axirət xeyrini verər.  
3.Əgər səfərdə oxunsa, salamatçılıq olar, əgər məhbus oxusa, azad olar. 
4.İmam Sadiq (ə) və imam Baqir (ə) buyurdular: Hər kəs Tur surəsini 

oxusa, Allah ona dünya və axirət xeyrini əta edər. 
5.Əgər məhbus (zindanda) Tur surəsini daim oxusa, həbsdən azad olar. 
 

53. ən-Nəcm surəsinin fəzilətləri 
1.Nəcm surəsini 21 dəfə oxuyan hər muradına, mətləb və məqsədinə çatar. 
2.İmam Sadiq buyurur:“Hər kəs davamlı olaraq hər gecə, ya hər gün 

bu surəni oxusa, camaat arasında yaxşı həyat keçirər, sevimli olar bağış-
lanar” 

3.Hacətlərin alınması üçün niyyət edərək 21 dəfə oxumaq lazımdır.  
 

54. əl-Qəmər surəsinin fəzilətləri 
1.Qəmər surəsini 70 dəfə oxuyan zalımın şərindən qurtarar. 
2.Qəmər surəsini oxuyan, qorxduğundan əmin olar, qorxduğu kimsə-

nin şərindən xilas olar. 
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3.İnsanların arasında sevimli olmaq üçün Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s.) 
buyurur: “Hər kim cümə günü zöhr zamanı “Qəmər” surəsini yazıb, üzə-
rində gəzdirərsə, insanların yanında sevimli və abırlı olar”. 

4. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər cümə gününün zöhründə “Qəmər” 
surəsini yazıb, yanınızda saxlasanız, Allahın izni ilə çətinlikdən qurtarar-
sınız.” 

  
55. ər-Rəhman surəsinin fəzilətləri 

1.Rəhman surəsini xeyir qapılarının açılması üçün 70 dəfə oxunur. 
2.İmam Sadiq buyurur:“Kim bu surəni öz zikri ilə birlikdə oxusa 

Allahın nemətlərinə şükür etmişdir”.  
3.Rəhman surəsini davamlı oxuyanın, könülü rahat olub, evində və 

ticarətində bərəkət olar. 
4.İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Hər kəs Rəhman surəsini oxusa və hər 

dəfə "Fəbiəyyi aləi rabbikumə tukəzzibən" ayəsini oxuyandan sonra, “Lə 
bi şəyin min aləikə rabbi ukəzzib” cümləsini yəni “Ey pərvərdigar, mən 
Sənin nemətlərinin heç birini təkzib etmirəm”-desə, gecə yaxud gündüz 
oxuyub dünyadan köçsə, şəhid kimi ölmüşdür”. 

5. Həzrət Musa ibn Cəfər (ə) hörmətli atalarından, onlar da Peyğəm-
bərdən (s.ə.s.) rəvayət edib ki, O həzrət belə buyurdu: Hər bir şey üçün 
gəlin vardırsa, Quranın da gəlini Rəhman surəsidir. 

 6.İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Rəhman surəsini oxumağı tərk et-
məyin, həqiqətən bu surə münafiqlərin qəlbində yer tutmaz. Hər kəs bu 
surəni həmişə namazda oxusa, qiyamət günündə şəfaət edər.” 

 
56. əl-Vaqiə surəsinin fəzilətləri 

1.Vaqiə surəsini 41 dəfə oxuyan kasıblıq çəkməz, qazancı bərəkətli 
olar. Gündüz oxuyan Allahdan başqa heç kimə möhtac olmaz. 

2.Vaqiə surəsini davamlı oxuyan kimsəni, Allah zəngin edər, onu 
namərdə möhtac etməz.  

3.Vaqiə surəsi can verən insanın yanında oxunarsa, ölüm əzabı azalar 
və onun imanla köçməsinə vəsilə olar. Ölüm mələkləri onunla yumşaq 
davranar.  
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4.Xəstə üzərində oxunarsa, şəfa tapar. 
5.Hər gün, səhər-axşam Vaqiə surəsini niyyət edərək oxuyan kimsə, 

həyatı boyunca aclıq və susuzluq çəkməz və hər cür təhlükədən uzaq olar.  
6.Allahın Rəsulu (s.ə.s) buyurdu: Vaqiə surəsini oxuyan bir kəs qəflət 

əhlindən olmaz.  
7.Bu surələri oxuyandan sonra aşağıdakı duanı oxusun. Bu xətm 

borcu ödəmək və hacətin tez qəbul olunması üçün təcrübə olunub.  
 “Ya raziqas səilin. Ya rahiməl məsəkin. Ya vəliyyəl muminin. Ya 

ğiyəsəl mustəğisin. Ya ərhəmər rahimin. Salli alə Muhəmmədin və əli 
Muhəmməd. Vəkfini hələlikə ən həramik. Və bi taətikə ən məsiyətik. Və 
bi fəzlikə əmmən sivəkə yə iləhəl aləmin. Və salləllahu əla Muhəmmədin 
və alihi əcməsin.” 

8. Qısa zamanda böyük sərvətə nail olmaq üçün çanlıdan çıxan məh-
sullardan pəhriz edərək və hicri qəməri ayının əvvəlində, ilk pərşənbə gü-
nündən başlayaraq, evdən bayıra çıxmadan səkkiz gün ərzində hər na-
mazdan sonra iyirmi beş dəfə “Vaqiyə” surəsini oxumaq lazımdır. Bun-
dan sonra hər gün sabah və axşam üç dəfə bu surəni oxumağa davam etsə 
böyük bir saədətə çatar. 

9.Vaqiə surəsini hər gün oxuduqdan sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) və 
İmamlarımızin ruhuna bağışlayaraq aşağıdakı duanı yüz dəfə oxuyan 
böyük naliyyətlər əldə edər.  

 
 Əssalətu vəs sələmu aləykə yə səyyidi yə rasuləlləhi xüz bi yəddi 

qallət hiləti əd`rikni 3 (dəfə), bi lutfikə və kəramikə yə sahibəl lutfi vəl 
ihsəni şeyənilləhi.  

10.Hər gecə üç dəfə Vaqiə surəsini oxuyub, bir kərə də aşağıdakı 
duanı oxumağı adət edən kimsə maddı, mənəvi, dünyəvi və hər çür istək 
və diləyi yerinə yetər. Qadir Allah yoxluq və ehtiyacı o bəndənin dəftə-
rindən silər. Oxunacaq dua budur: 



 110 

 

 

 

 



 111 

 
Bismilləhir rahmənir rahim. Bi məhməhubin məhməhubin iz lutfin 

xafiyyin bi saə`sain saə`sain zin nuri vəl bəhəi bi səhsəhubin səhsəhubin 
zil izziş şəmixi vəl azaməti vəl kibriyəi vəl qudrati vəs sultan. Allahum-
mə inni əs əlukə bismikəl murtəfilləzi əa`taytahu mən şi`tə min əvliyəikə 
və əlhəmtəhu əsfiyəikə və əhbəbikə ən tu`tiyəni rizqam min indikə tuğni 
bi fəqri və təqtaə bihi ələiqaş şeytani min qalbi. İnnəkə əntəl hənnənul 
mənnənul vəhhəbur razzəqul fəttəhul bəsitul cəvədul kəfil ğaniyyul 
muğnil kərimul muə`til lətiful vasiu şəkuru zul fədli vən nəimi vəl cudi 
vəl kəram. Allahummə bi haqqıkə və bi haqqı nəbiyyikə və cudikə və 
kəramikə və fədlikə və ihsənikə yə sadiqal vəa`di lə iləhə əllə əntə 
subhənəkə inni kuntu minəz zalimin. Allahummə yəssirli bi rizqın hələlin 
tayyibin əcəb dəa`vəti bi haqqı suratil vəqıəti və bi haqqıl ismil əa`zami 
və bi hurməti seyyidinə və nəbiyyinə və həbibinə və qurrati uyuninə və 
nuri əbsarinə məhəmmədin salləllahu aləyhi və səlləmə və alə əlihit 
tahirinə və bi həqqi fəqacin məhəmətin fəttəhin qadirin cəbirin mua`tin 
xayrir raziqınə muğnil bəisil fəqıra təvvəbin lə yuəxizu bil`cəraim. 
Allahummə yəssirli bi rizqin hələlin min indikə və əccil bihi yə zəl cələli 
vəl ikrami yə kəfi yə kəfilu bi rahmətikə yə ərhəmər rahiminə və sal-
ləllahu alə seyyidinə muhəmmədin və alə əlihi və ashəbihi və ənsarihi və 
əzvacihi və zurriyyətihi və əhli beytihi əcməin. Subhənə rabbikə rabbil 
izzəti əmmə yəsifun. Və sələmun aləl mursəlin. Vəlhəmdu lilləhi rabbil 
aləmin. 

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs işa namazından sonra 
“Vaqiə” surəsini oxusa, heç vaxt camaata möhtac olmaz.” (“Nurus-səqə-
leyn”, 5-ci cild, səh. 203.) 
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57. əl-Hədid surəsinin fəzilətləri 
1.Hədid surəsini 70 dəfə oxuyanın işi açılır, gücü artar çətinliklərdən 

xilas olar. 
2.Hədid surəsi ruhi sarsıntıdan qurtarmaq üçün 75 dəfə oxunur.  
3.İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Hər kəs vacibi namazlarında Hədid 

surəsini oxumağı davam edərsə, Allah onu yaşadığı müddətdə heç əzab 
etməz, özünün və ailəsinin canı heç bir xəstəlik görməz. 

4.Bir mətləb istəyən kimsə cümə günündə dəstəmaz aldıqdan sonra 
yeddi dəfə Hədid surəsini oxusun və sonda bu duanı desin: “Allahummə 
inni əs`əlukə bi izzətikə yə əziz və bi qudratikə yə qadir və bi hukumətikə 
yə həkim. Və bi rahmətikə yə rahmən, Və bi mənnikə yə mənnən, ən 
təhfəzənə bi liməni qaimən qaidən raqıən və sacidən və nədimən və 
yəqzətən və həyyən və məyyitən və ələ kulli həli. Əuzu billəhi min şərri 
nəfsi və min kulli zi şərrin və min şərri şəyətinil cinni və insi və min şərri 
kulli dəbbətin əntə axuzu binə məyyitəhə innə rabbi alə siratim mustəqım 
və sallallahu alə muhəmmədin və əlihi əcməin”. 

 
58. əl-Mücadilə surəsinin fəzilətləri 

1.Mücadilə surəsini düşmənə qarşı 3 dəfə oxunur. 
2.Bu surəni oxuyan şəxsə bir kəs qalib gələ bilməz, onunla mubahisə 

edə bilməz və xalqın gözündə etibarlı və inanılmış şəxslərdən olar. 
3.Düşmənə qələbə çalmaqdan ötrü, bir ovuc torpağa üç dəfə Müca-

dilə surəsini oxuyub, düşmənə tərəf atsa, düşmən məğlub olar.  
4.Əgər bu surəni ağrı üçün oxusalar ağrı sakitləşər. 
5.Allahın Rəsulu (s.ə.s.): “Bir kəs yatan zaman otuz ayədən ibarət 

olan (Mucadilə və Mulk) surələri oxusa, o şəxs üçün otuz xeyirxahlıq 
yazılar və otuz pislik onun əməllərindən məhv olunar və onun üçün otuz 
dərəcə qaldırılar.“ 

 
59. əl-Həşr surəsinin fəzilətləri 

Bu surənin hər dərdə dərman olduğu haqqında əsərlər yazılmışdır. 
Həşr surəsinin son ayələrinin fəziləti çox böyükdür. Çünki bu son 
ayələrdə Allahın müqəddəs ismi şərifləri vardır. Hz.Əli buyurur ki,“Həşr 
surəsinin son ayələrində İsmi-Əzəm var.”  
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Allahın Rəsulu (s.ə.s.) buyurdu: Cəbraildən Allahın əzəmətli adları 
barədə soruşdum. O dedi: “Həşr surəsinin sonunu oxu. İkinci və üçüncü 
dəfə Allahın əzəmətli adları haqqında soruşdum, o yenə də həmin sözü 
dedi”. 

1.Həşr surəsini 40 gün, 40 dəfə oxuyan hər arzu, muradına çatar. 
2.Həşr surəsinin son 3 ayəsi “Əuzu billəhi minəş şəytanir racim” və 

Bəsmələ ilə səhər 3 dəfə oxunsa, axşama qədər 70 min mələk Allahdan o 
kimsənin əfvini istəyər.  

4.Həşr surəsinin son 3 ayəsini davamlı oxuyan, ölərkən şəhid kimi 
ölər.  

5.Hər hansı bir niyyət üçün sübh namazından sonra niyyət edərək 4 
rükətli namaz qılınır. Hər rükətdə Həşr surəsinin son dörd ayəsi bir-bir 
oxunur. Yəni hər rükətdə surənin bir ayəsi oxunur. Namazın salamların-
dan sonra Həşr surəsi bir dəfə tam oxunur və Allahdan arzu istənilir. 

 
Həşr surəsinin axırıncı ayələri 

﷽  
َلو أنزلنا ھذا ا َ َ ْ َ َ ْ ُلقرآن على جبل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة اہلل وتلك األمثال َ ََ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َّ َ ََ َْ َ َْ َّ ُّ ًْ ًِّ َ ُ ْ ََ َّ ٍ َ َ ُ

َنضربھا للناس لعلھم یتفكرون  ُ َ َّْ َ َ ُ َّ َ َ ِْ َّ ِ ُ ِ َ َ ھو اہلل الذي ال إلھ إال ھو عالم الغیب والشھادة ھو . َ َ َُ ُ ُِ َ َ َّ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ َّ ِ َِ َ َ ِ َّ ُ َّ
ِالرحمن الرح َّ َُّ َ ِیم ھو اہلل الذي ال إلھ إال ھو الملك القدوس السالم المؤمن المھیمن العزیز ْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِْ َ ُ ُْ ُ َُ ُّ ََّ ُ ُُ ُ َ ِ َِ َُ َُّ َ َ ِ َّ َّ

ُالجبار المتكبر  ُِّ ََّ َ ُ َْ ِسبحان اہلل عما یشركون ھو اہلل الخالق البارُئ ْ َِ ْ ُْ ِ َ ُ َّ ََّ ُِ َ َ ُْ ْ ُ َّ َ َ ُالمصور یسبح لھُ َ ُ ِّ َ ُ ُ ِ ّ َ ُ ِ ما في ْ َ
ُماوات واألرض وھو العزیز الحكیمَّالس ِ َ ْ ُْ ِ َ َ َ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ُ لھ األسماء الحسنى. ْ ُْ ْ َ َ ْ ُ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləv ənzəlnə həzəl qur`ənə alə cəbəlil 
ləraəytəhu xaşiən mutəsaddiən min xaşyətilləhi və tilkəl əmsəlu nədribuhə 
lin nəsi lə əlləhum yətəfəkkərun.Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvə alimul 
ğaybi vəş şəhədəti huvər rahmənir rahim. huvəllahulləzi lə iləhə illə huvəl 
məlikul quddusus sələmul muminul muhəyminul azizul cəbbərul.  

5.Həşr surəsini hər sabah və axşam oxuyan kimsənin evinə sehrkar 
girə bilməz, Cin və insanların nəzər və nəfsin təsirsiz olar. Ailəni və 
özünü qorumaq üçün Həşr surəsini davamlı oxumaq lazımdır. 

6.Kim gözəl niyyət ilə Həşr surəsini oxuyarsa, yerdə göydə hər nə 
varsa, hamısı o insan üçün dua və istiğfar edər. 

7.İmam Cəfər Sadiqdən (ə) nəql olunub ki, hər kəs bu surəni çətinlik-
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lərin aradan qaldırılmasına və hacətlərinin qəbul olunmasına xatir qırx 
gün və hər gündə bir dəfə Həşr surəsini oxusa, hacəti tezliklə verilər və 
duaları qəbul olunar, 

8. Peyğəmbər Əkrəm (s.ə.s.) Əliyə (ə) buyurdu:”Ya Əli: Hər gecə 
Həşr surəsini oxu ki, dünya və axirət şərri səndən dəf olar.” 

9. Bu surəni xalis niyyətlə xəstəyə oxusanız inşallah Allah şəfa bağış-
layar. 

11.Kim Həşr surəsinin 22-ci ayəsini şənbə günü yetmiş dəfə oxusa, 
elm və qələm əhlinə qələbə çalar, bağlı qapılar açılar və hacətləri qəbul 
olunar. Həmçinin mühüm işlərə xatir bu ayəni səksən dəfə oxusa, çox 
faydalı olar. "Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvə, alimul ğaybi vəş şəhədəti, 
huvər rahmənur rahim."  

 
60. Mumtəhinə surəsinin fəzilətləri 

1.Mumtəhinə surəsini vird edərək daima oxuyanın könlündəki nifaqın 
və qəzəbin Allah aradan qaldırar. 

2.Bu surəni oxuyan kimsə haramdan uzaq olur. Borclu isə borcunu 
asanlıqla ödəyər. 

3.Əli ibnil Hüseyn (ə) buyurdu: “Bir kəs gündəlik vacibi və müstə-
həbbi namazlarınızda Mumtəhənə surəsini oxusa, Allah onun qəlbini 
imanla imtahana çəkər və gözlərini nurlu edər. Fəqirlik, dəlilik ona və öv-
ladlarına yol tapmaz”.  

Asmanı, təngənəfəsliyi müalicə etmək üçün Mumtəhinə surəsi 11-ci 
ayəni suya oxuyaraq, xəstəyə içirmək lazımdır. 

﷽ 
ُوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذین ذھبت أزواجھم مثل ما أنفقوا َ َ َ ََ َ ْ ِ َ ِّ ُّ ُ َ َ َْ ْْ َ ََ َ ِْ َّ ُ َُ َ َّ َْ ْ َْ َ ِ ُ ُ ُْ َ ِ ِِ ْ ٌ ْ َ 

َواتقوا اہلل الذي أنتم بھ مؤمنون  ُ ِ ِْ ُ ِ ُ َ ِ َّ َ َّ ُ َّ َ   
 “Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və in fətəkum şəyun min əzvəcikum 

iləl kuffəri fəaqabtum fə tulləzinə zəhəbət əzvəcuhum mislə mə ənfəqqu 
vət təqullahəlləzi əntum bihi muminun”.  

  
61. əs-Səff surəsinin fəzilətləri 

1.əs-Səff surəsini 70 dəfə oxuyan kimsə narahatçılıqdan qurtarar. 
2.Düşmənlərın şərindən qorunmaq üçün üç dəfə oxunur. 
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3.Yola çıxarkən oğru və təhlükələrdən qorunmaq üçün oxunur. 
 

62. əl-Cümə surəsinin fəzilətləri 
1.Cümə surəsini evlənmək istəyən kimsə 7 dəfə oxumalıdır. 
2.Hər kəs sübh və şam namazlarından sonra Cümə surəsini oxusa, 

lənətlənmiş Şeytanın vəsvəsəsindən amanda qalar. 
  

63. əl-Munafiqun surəsiin fəzilətləri 
1.Munafiqun surəsi nifaqdan qurtarmaq, şərə hədəf olmamaq üçün 70 

dəfə oxunur. 
2.Göz və bədən ağrıları üçün gündə 7 dəfə Munafiqun surəsi oxunur. 
3.Munafiqun surəsini niyyət edərək, hər gün oxuyan kimsə, düşmən-

lərindən qorxmaz. 
 

64. ət-Təğabun surəsinin fəzilətləri 
1. ət.Təğabun surəsi nəfəs darlığına qarşı bir kasa suya 7 dəfə oxuya-

raq içilir. 
2.Əşyanı mühafizə etmək üçün 7 dəfə oxunur. 
3.Şər adamdan qorunmaq üçün Təğabun surəsi oxunur. 
 

65. ət-Təlaq surəsinin fəzilətləri 
1.Təlaq surəsini üç dəfə oxuyan kimsə dostları ilə gözəl keçinər. 
        2.Təlaq surəsi: Həzrət Peyğəmbəri (s.ə.ə.) buyurmuşdur:“Hər 

kəs Təlaq surəsini oxusa, Allahın Rəsulunun davranışı əsasında vəfat 
edər.” (“Müstədrəkül-vəsail”, 4-cü cild, səh. 352.) 

 
66. ət-Təhrim surəsinin fəzilətləri 

1.Təhrim surəsi yuxusuzluğu aradan götürmək üçün oxunur.  
2.Bu surəni 21 dəfə oxuyan kimsənin düşməni məğlub olar. 
3.İlan, əqrəb sancan zaman bu surəni oxumaq xeyirdir. 
4.Ər arvadın mehribançılığı üçün oxunur. 
 

67. əl-Mülk surəsinin fəzilətləri 
1.Mülk surəsini 41 dəfə oxuyan hər bəladan və nəzərdən uzaq olar.  
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2.Mülk surəsi qəbir əzabından qurtaran bir surədir. 
3.Bir hacət üçün gecə yarısı, niyyət edərək, Allah rizası üçün 2 rükət 

namz qılınır. 1-ci rükət də Fatihədən sonra Mülk surəsinin 15 ayəsi, 2–ci 
rükətdə Fatihədən sonra digər 15 ayəsi oxunur. Namaz qurtardıqdan sonra 
11 dəfə “Ya Daim, Ya Həyy, Ya Fərd, Ya Vitr, Ya Qadim, Ya Əhəd, Ya 
Saməd isimləri oxunur və 11 dəfə Salavat deyilir. Bundan sonra hacət və 
niyyət Allahdan istənilir. 

4. Gündə bir dəfə oxuyan, ölüm anında şeytanın aldatmasından qurtarar. 
5.Sübh namazından sonra niyyət edərək, 21 dəfə Mülk surəsini oxu-

yan kimsə, bütün sıxıntı və çətinliklərdən qurtarar. 
 

68. Qələm –Nun-surəsinin fəzilətləri 
1.Qələm –Nun surəsini şərdən, nəzərdən qorunmaq və hər muradına 

nail olmaq üçün 71 dəfə oxunmalıdır. 
2.Qələm surəsini oxuyan kimsənin əxlaqı gözəlləşər və bütün pislik-

lərdən qorunar. 
3.İmam Sadiq (ə) buyurdu:  “Hər kəs “vəl qələm!” surəsini özünün 

vacibi və müstəhəbbi namazlarında oxusa, əzəmətli Allah onu həmişə 
çətinlik və yoxsulluğa düşməkdən qoruyar, dünyadan köçəndən sonra 
qəbr sıxıntısından və onun əzabından ona pənah verər”. 

4.Rəsulu-Əkrəm (s.ə.s.) buyurdu: Nun vəl qələm surəsini oxuyan 
kimsə, Allah xoş əxlaq adamların savabını əta edər. 

5. Zehin açıqlığı üçün Qələm surəsini oxuyun. 
6.Günlərin birində Həzrət Məhəmməd Mustəfa (s.ə.a.) Bəqi qəbiris-

tanlığından ötüb keçəndə, belə buyurdu: “Allaha and olsun, bu qəbiristan 
əhlinin çoxu göz yarasından ölmüşdür. Göz yarasının sağalmasından ötrü 
Qələm surəsi 52-ci ayəni yazıb özünüzdə saxlayın və həmçinin evinizdə 
də asın. Çox təsiri vardır”.  

Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurdu: “Göz dəyməsi, dəvəni qazana, kişini isə 
(adamı) gora salar”. 

﷽ 
ٌوإن یكاد الذین كفروا لیزلقونك بأبصارھم لما سمعوا الذكر ویقولون إنھ لمجنون ُ ْ َ ِ َِ َ َُ َّ َ ْ َُ ُ َُ ْ ُ ََ ََ ْ ِ ِّ ُ ِ َِ َّ ِ ِ َ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ََّ ُ 

ِوما ھو إال ذكر للعالم َِ َ ْ ّ ٌ ْ ِ َّ ِ ََ َین َُ  
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“Və in yəkədulləzinə kəfəru lə yuziqunəkə bi əbsarihim ləmmə səmiuz 
zikrə və yəqulunə innəhu lə məcnun. Və mə huvə illə zikrun lil aləmin”. 

 
69. əl-Həqqa surəsinin fəzilətləri 

1.Həqqa surəsi Axirət sevincinə çatmaq üçün 71 dəfə oxunur. 
2. Düşməni və haqqınızda pis danışanı uzaqlaşdırmaq üçün oxunur. 
3. Kim Haqqa surəsini oxuyarsa, Allah onun hesabını rahat edər. 

 
70. əl-Məaric surəsinin fəzilətləri 

 1.Məaric surəsi zəfərə çatmaq üçün180 dəfə oxunur. 
 

71. Nuh surəsinin fəzilətləri 
 1.Nuh surəni 100 dəfə oxuyan kimsə, düşmənini məğlub edər. 
 

72. əl-Cinn surəsinin fəzilətləri 
1.Cin surəsini 7 dəfə oxuyan kimsə nəzərdən uzaq olar. 
2.Cin surəsini oxuyub əsəbdən bihuş olmuş şəxsə tərəf üfürülsə, o 

ayılar. 
 

73 əl-Muzəmməl surəsi 
1.Muzəmməl surəsini 40 dəfə oxuyan kimsəyə ruzi ummadığı yerdən 

gələr. 
2.Xəstə uşaq üçün niyyət edilib oxunsa, Allahın izni ilə uşaq şəfa tapar. 
 

74. əl-Müddəssir surəsinin fəzilətləri 
1.Müddəssir surəsini oxuyan kimsə nəfsi istəklərindən qurtarar. 
2.Allahın izniylə bütün pisliklərdən qorunmaq üçün oxunur. 
 

75. əl-Qiyamət surəsininin fəzilətləri 
1.Qiyamət surəsini cümə gecələri oxuyan kimsə axirət səadətinə nail 

olar. Qiyamət surəsini davamlı oxuyan kimsə, Qiyamət günündə açıq 
alınla həşr olunar. 

2. Günah etməkdən peşman olan bir kimsə, Qiyamət surəsini oxuyar-
sa, bir daha günah etməz.  
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76. İnsan-Dəhr surəsininin fəzilətləri 
1.İnsan-Dəhr surəsini 70 dəfə oxuyan kimsə pis əxlaqdan qurtarıb, 

yaxşılar zümrəsinə daxil olar. 
2.Hər hansı bir niyyət və mətləb üçün Dəhr surəsi 40 dəfə oxunur. 

Oxumağa başlarkən 7 istiğfar, 7 salavatı şərif, 3 ixlas, 3 dəfə Muəvvizə-
teyn (qullar) 1 Fatihə və Peyğəmbər və Əhli-beytinə hədiyyə edilir. Sonra 
surə 40 dəfə oxunur və hər dəfə 30-31-ci ayələr 39 dəfə təkrar edilir. Çox 
böyük bir arzu və niyyət üçün bu əməl 40 gün gözəl iyli buxur yanraraq 
40 dəfə oxunarsa, Allahın izni ilə mətləb alınar. 

ًوما تشاؤون إال أن یشاء اہلل إن اہلل كان علیما حكیما ًِ َِ َ َ ََ ََ َ َّ َّ ََّ ِ ِ َُ َ َ َ َّ ُ ِیدخل من یشاء في رحمتھ  َ ِ ِ َِ َْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ
ِوالظالمین أعد لھم عذابا ألی ِ َِ ًَ َ َ َْ ُ َ َّ َ َّ   ًما َ

 “Və mə təşəunə illə ən yəşəəllah. İnnəllahə kənə aləmən həkimə. 
Vəz zaliminə əəddə ləhum azəbən əlimə.” 

 
77. əl-Mursəlat surəsinin fəzilətləri 

1. Mursəlat surəsini oxuyan kimsə böhtanlardan xilas olar.  
2. əl-Mursəlat surəsini 7 dəfə oxuyan göz xəstəliyinə tutulmaz.  
3.Məhkəmədə qalib olmaq üçün sübh namazından sonra niyyət edə-

rək üç dəfə Mursəlat surəsini oxumaq lazımdır. 
4.Mursəlat surəsini bir kağıza yazıb üstündə daşıyan kimsə, düşmən-

lərindən əmin olur. Düşməninə hər zaman qalib gəlir. 
5.Bir kasa suya Mursəlat surəsini və 390 dəfə Ya Şafi ismini oxuyub, 

bu suyu içən kimsə şəfa tapar. 
  

78. ən-Nəba surəsinin fəzilətləri 
1. Nəba surəsini Əsr namazından sonra oxuyan dünya və axirət 

səadətinə nail olar. Allah əzabını yüngülləşdirər. Günahları bağışlanar. 
2. Nəba surəsini hər gün əsrdən sonra oxuyan kimsə, qəbir qaranlığı 

görməz, qəbri nurlanar. 
 3.Nəba surəsini günəş doğarkən oxuyan kimsə bütün afətlərdən əmin 

olar. Onun üçün 70000 mələk Allahdan bağışlanma dilərlər. 
4.Rəvayət olunur ki: “Bu surəni oxuyan kimsə oğru və pis insanların 

şərlərinə qarşı Allahın iznilə mühafizə olunarlar.” 
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5. Nəba surəsi hər hansı bir əşyanın üzərinə oxunarsa, o əşya heç vaxt 
oğurlanmaz. 

6.Rəvayət olunur ki: “Nəba surəsini oxuyan kimsənin, şirkdən başqa 
bütün günahları bağışlanar. 

 
79. ən-Naziat surəsinin fəzilətləri 

 1.Naziat surəsini hər gecə oxuyan kimsə son nəfəsini Kəlimei- Toh-
vid ilə bitirər.  

2. Naziat surəsini oxumaq tövbəni artırar, ağıl, düşünmək duyğuları 
güclənər. 

 
80. Əbəsə surəsinin fəzilətləri 

 1.Əbəsə surəsi yəqinə çatmaq uçun 7 dəfə oxunur. 
 2.Hər kəs bu surəni yazıb özündə saxlasa, səfərdə çoxlu xeyirlər gö-

rər və hacəti qəbul olunar. 
3.Üç gün və hər gündə yeddi dəfə bu surəni qurumuş çeşməyə oxusa, 

onun suyu çoxalar.  
4.Əgər bir şeyi qoyduğun yeri unutmusansa, bu surəni oxumaqla, 

Allah yadına salar. 
  

81. ət-Təkvir surəsinin fəzilətləri 
1.Təkvir surəsi evdən sehrin çıxarılması və bütün müşküllərin həlli 

üçün 7 dəfə oxunur.  
2. Hər kim Qiyamət gününü sanki gözüylə görürmuş kimi baxmaq və 

görmək istərsə,Təkvir, İnfitar, İnşirah surələrini oxusun. 
3.Çətinlik və müşküllərin çoxaldığı zaman Təkvir surəsini 7 dəfə 

oxuyub, Allahdan rahatlıq verməsini istərsə, Allah işlərində asandlıq nə-
sib edər.  

4.Təkvir surəsini davamlı oxuyarsa, hər kəs tərəfindən hörmət qa-
zanar. 

 5.Bir kimsə Təkvir sirəsini oxumağı adət halına gətirərsə, Allah o 
kimsəni Məhşərdə rüsvay olmaqdan qoruyar. 

6.Bir kimsə, yağış yağarkən bu surəni tam oxuyub, sonra da arxasın-
ca arzusunu dilə gətirərsə məqsədinə çatar.  
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7.Bu surəni gül suyu üzərinə oxuyub, ağrıyan yerin üzərinə məsh edi-
lərsə, şəfa tapar. 

8. Bir kimsə evində və ya bir yerdə sehr olduğundan şübhələnərsə, bu 
surəni niyyət edərək oxusa, sehrin yeri məlum olar və sehrin təsiri gedər. 

 
82. əl-İnfitar surəsinin fəzilətləri 

1.İnfitar surəsi hər murada nail olmaq üçün 21 dəfə oxunur. 
2.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs bu iki “İzəs səməun fətərat” və 

“İza səməun şəqqat” surəsini oxusa, və bunları vacibi və müstəhəbbi na-
mazlarında əzbər desə, Allah onu istədiyinə çatdırar və heç bir şey onunla 
Allah arasında mane yarada bilməz. O həmişə Allahın kəramətlərinə ba-
xar və Allah ona rəhmət nəzəri salar, sonda onun hesabını xalqdan ayırar. 

3.İmam Sadiqdən (ə) nəql olunub ki, hər kəs bu surəni işlərinin yaxşı 
getmədiyi zaman yetmiş dəfə oxusa, işləri qaydasına düşər. 

4.Əgər həbsdə olan bu surəni yetmiş dəfə oxusa, azad olar. 
 

83. əl-Mutəffifin surəsinin fəzilətləri 
1.Mutəffifin surəsi ağlayan uşağı sakit etmək üçün oxunur. 
2.İmam Sadiq (ə) buyurdu:“Hər kəs özünün vacibi namazlarında 

"Vəylun lil mutəffifin" surəsini oxusa, Allah onu Qiyamətdə Cəhənnəm 
odundan amanda saxlayar, hesabı elə də çətin çəkilməz”. 

 
84. əl-İnşiqaq surəsinin fəzilətləri 

1.İnşiqaq surəsi doğuşun asan olması üçün 7 dəfə oxunmalıdır.  
2. İnşiqaq surəsini oxuyan kimsə, ürək ağrısından xilas olar, ruzisi 

çoxalar. 
3. Qorxu və narahatlıq zamanı İnşiqaq surəsini 9 dəfə bir kasa suyun 

üzərinə oxuyub içmək lazımdır.  
4. Fərz namazlarının ardından 5 və ya 7 dəfə oxuyan adamın ruzisi 

artar, tənbəllikdən və kədərdən xilas olar. 
5.Qırx gün ardıcıl olaraq hər namazdan sonra 40 dəfə İnşiqaq surəsini 

oxuyan kimsə, zəngin olar. 
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85. əl-Buruc surəsinin fəzilətləri 
1.Buruc surəsi fitnəçi və həsədçilərin şərindən qurtarmaq üçün 10 

dəfə oxunur. 
2.İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Hər kəs "Vəs səmai zatil buruc" surəsini 

buna xatir ki, o Peyğəmbərlər surəsidir. Məhşərdə və hesab üçün dayan-
dırılanda Peyğəmbərlərlə, ləyaqətli insanlarla birlikdə olacaqdır”. 

3.Allahın Rəsulu (s.ə.s.) buyurdu: “Hər kəs Buruc surəsini yatanda oxu-
sa, yuxudan oyanana kimi qorunar. Mənzildən çıxan zaman bu surəni oxu-
yub mənzilə tərəf üfürsə, evi bütün bəla və qəzalardan qorunmuş olar.” 

 
86. ət-Tariq surəsinin fəzilətləri 

       1.Tariq surəsi pəri və cin şərindən qurtarmaq üçün 3 dəfə oxunur.  
2.İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Bir kəsin vacibi namazlarda oxuduğu  

“Əssəmai vət tariq” surəsi olsa, Qiyamət günündə Allah yanında məqam 
və mənsəb sahibi olub, Behiştdə Peyğəmbərlərin (ə) və dostlarının həm-
dəmlərindən olacaqdır”. 

3.Hər kəs bu surəni bir kasa suya oxuyaraq oxuyaraq, suyu yaranın 
üzərinə töksə, inşəallah şəfa tapar. 

4.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Əgər yatanda Tariq surəsini oxusalar, 
möhtəlim olmaqdan amanda qalarlar. 

 
87. əl-Əla surəsininin fəzilətləri 

1.Əla surəsini 3 dəfə oxuyan səfərdən salamat evinə dönər. 
2. Əyyaşi öz sənədinə əsasən Əbi Xəmisədən o da Əlidən (ə) rəvayət 

edib dedi: “Mən iyirmi gecə Əlinin (ə) arxasında namaz qıldım. O Həzrət 
"Səbbihismə rəbbikəl Əla" surəsindən başqa surəni oxumazdı. Əgər bu 
surədə nə qədər fəzilət olduğunu bilsəydilər, hər bir kişi gündə onu iyirmi 
dəfə oxuyardı. Əlbəttə hər kəs onu oxusa elə bilki, Musa (ə) və İbrahimin 
(ə) səhifələrini oxumuş və öz əhdinə vəfa etmişdir”.  

3.Əqəbə ibn Amir Cəhənidən rəvayət olunub, o belə dedi: "Fəsəbbih 
bismi rabbikəl əzim" ayəsi nazil olanda Allahın Rəsulu (s.ə.s.) buyurdu: 
Onu rukuda oxuyun. Elə ki "Səbbih ismə rəbbikəl Əla" ayəsi nazil oldu, 
Həzrət buyurdu: Onu səcdədə oxuyun. 
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88. əl-Ğaşiyə surəsinin fəzilətləri 
1.Ğaşiyə surəsini namazdan sonra oxuyan kimsəni Allah öz rəhməti-

nə qərq edər. Dünyada və axirətdə Cəhənnəm odundan amanda olar. 
  

89. əl-Fəcr surəsinin fəzilətləri 
1.Fəcr surəsi bəlanı uzaqlaşdırmaq üçün 7 dəfə oxunur. 
1.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Fəcr surəsini özünüzün vacibi və müstə-

həbbi namazlarda oxuyun, çünki bu surə Hüseyn ibn Əliyə (ə) məxsusdur.  
2.Allahın Rəsulu (ə) buyurdu: Bir kəs Fəcr surəsini Zilhiccə ayının 

birinci gecəsində oxusa, Allah onu bağışlayar. Hər kəs hər gün onu oxusa, 
Qiyamət günündə onun üçün bir nur olacaqdır. 

3.Hər kəs evlad istəyirsə, bu surəni on bir dəfə oxusa, Allah ona ev-
lad bəxş edər.  

 
90. əl-Bələd surəsinin fəzilətləri 

1.Bələd surəsi Qiyamətdə hesabın asan keçməsi üçün 7 dəfə oxunur. 
2.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs gündəlik namazlarında "Lə 

uqsimu bi həzil bələd” surəsini oxusa, bu dünyada ləyaqətli və tanınmış 
olar. Axirət dünyasında isə Allah yanında məqam sahibi olar. 

3.Hər vaxt Bələd surəsini yazıb təzə dünyaya gəlmiş uşağa bağlasa, 
uşaq hər eyib və qüsurdan amanda olar.  

 
91. əş.Şəms surəsinin fəzilətləri 

1.Şəms surəsi hər cürə bəlalardan qurtulmaq üçün 41 dəfə oxunur. 
2.Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurdu: “Bir kəs Şəms surəsini oxusa, elə bil 

ki, günəş və ay saçmış bütün şeylər qədər sədəqə vermişdir”. 
3.Üç gün günəş çıxan zaman (üçüncü dördüncü, beşinci günlər) alnını 

səcdəyə qoyub, üç dəfə Şəms surəsini oxusun və "Fə əlhəməha" kəlmə-
sinə çatanda hacətini ürəyindən keçirsin. Düşməni dəf etməkdən ötrü də 
belə etsin. 

 
92. əl-Ləyl surəsinin fəzilətləri 

1.Ləyl surəsini 10 dəfə oxuyan kasıbçılıqdan qurtarar. 
2.Hər kim Hicri qəməri ayının ilk bazar gecəsində, gecə namazın ilə 
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Vitr namazı arasında 40 dəfə “Vəl-Ləyl surəsini oxuyub, arxasından da 
aşağıdakı duanı oxusa və bunu 40 gecə təkrar etsə, heç zaman ona pislik 
edə biləcək insana rast gəlməz və düzgün qərarlar verər.  

3.Allahın Rəsulu (s.ə.s.) buyurdu: “Allah Ləyl surəsini oxuyan kəsə o 
qədər nemət əta edər ki, o razı qalar və onu yoxsulluqdan qurtarıb, varlı edər. 

4.Hər kəs Ləyl və Şəms surəsinin hər birini yeddi dəfə, üç gecə ar-
dıcıl olaraq oxusa və sonra otuz dəfə “Və lə həvlə və lə quvvətə illə bil-
ləhil əliyyil əzim,” zikrini desə, inşəallah hacəti qəbul olunar.  

5.Qələbə və uğur qazanmaq, həmçinin varlı olmaq istəyi ilə niyyət 
edərək 40 gecə və hər gecə də 40 dəfə Ləyl surəsini oxuyun. “Və mə li 
əhədin indəhu min nəmətin tucza”. ayəsinə çatanda onu üç dəfə təkrar 
edib və sonra surəni sonuna qədər oxuyun.  

6.Hacətin qəbul olunması niyyətilə yatan zaman bu surəni yeddi dəfə 
oxuyun. 
      7.Həbsdən azad olmaq üçün davamlı Ləyl surəsini oxuyun. 

8.Ləyl surəsini əsəb xəstəliyinin təsirindən bihuş olmuş adamın qula-
ğına oxusalar, ayılar. 

 
Leyl surəsinin xüsusiyyətləri 

 Hər kim Hicri Qəməri ayının ilk bazar gecəsindən başlayaraq Xiftən 
namazı ilə Vitr namazı arasında niyyət edərək, ardıcıl olaraq 40 gecə, 40 
dəfə Vəl-Leyl surəsi oxunur. Sonra hər günə məxsus olan zikirlər öz sayı 
qədər zikr edilir və arxasından da aşağıdakı dua oxunur. Bunu 40 gecə 
təkrar edən kimsəyə Allah Öz Xəzinei-qəlbindən pay verər və onu özün-
dən başqa heç kimə möhtac etməz. Heç kim ona pislik edə bilməz və 
insan rahat yaşayar.  

Leyl surəsi 
﷽  

َواللیل إذا یغشى ْ ََ ِ ِ ْ َّ َّوالنھار إذا تجلى َ َ ََ َ َِّ ِ َوما خلق الذكر واألنثى َ ُ ْ َ ََ َ َّ َ َ َ َّإن سعیكم لشتى َ َ َ ْ َُ ْ َ َّ َفأما من  ِ َّ َ َ
َأعطى واتقى َّ َ َ ْ َوصدق بالحسنى َ ْ ُ ْ ِ َ َّ َ ِّفسنیس َ َ ُ َ َرهُ للیسرىَ ْ ُ ْ ِ َوأما من بخل واستغنى ُ ْ َ ْ َ ََ ِ َ َ َّ َوكذب بالحسنى  َ ْ ُ َْ ِ َ َّ َ

َفسنیسرهُ للعسرى ْ ُ ْ ِ ُ َِّ ُ َ َّوما یغني عنھ مالھ إذا تردى َ َ َ َ ِْ َ َُ ُُ ْ َ ِ ُ َإن علینا للھدى َ ُ ْ َ ََ ْ َ َّ َوإن لنا لآلخرة واألولى ِ َ َ َُ ْ َْ ََ ِ َ َّ ِ 
َّفأنذرتكم نارا تلظى  َ َ ً َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ال یصالھ َ َْ َا إال األشقىََ ْ َ ْ َّ َالذي كذب وتولى وسیجنبھا األتقى ِ ْ َ ْ َ َُ َُّ َ َ َ ََّ ََّ َ َّ َ ِالذي یؤتي  ِ ْ ُ ِ َّ

َّمالھ یتزكى َ َ َ ُ َ َوما ألحد عندهُ من نعمة تجزى َ ْ ُ ٍ َِ َْ ِ ِ ِّ َ ٍ َ َ ِإال ابتغاء وجھ ربھ  َ ِ ِِّ َ ْ َ َ ْ َّ َاألعلى ولسوف یرضى ِ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ. 
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Bismilləhir Rahmənir rahim. Vəl ləyli izə yəğşə. Vən nəhəri izə təcəl-
lə.Və mə xaləqaz zəkəra vəl unsə. İnnə sə`yəkum ləşəttə. Fə əmmə mən 
ə-əta vəttəqa. Və saddəqa bil husnə. Fəsənu yəssiruhu lil yusra. Və əmmə 
mən bəxilə vəs təğnə. Və kəzzəbə bil husnə. Fəsənuyəssiruhu lil usra. Və 
mə yuğni ənhu mə luhu izə təraddə. İnnə aləynə ləl hudə. Və innə lənə ləl 
əxirati vəl ulə. Fə ənzərtukum nəran tələzza. Lə yəsləhə illəl əşqa. Əlləzi 
kəzzəbə və təvəllə. Və səyu cənnəbuhəl ətqa. Əlləzi yu`ti mələhu yətə-
zəkkə. Və məli əhədin indəhu min niə`mətin tuczə. İlləb tiğai vəchi 
rabbihil ə-alə. Və ləsəffə yər`da.  

 Həftənin hər gününə məxsus fikrlər. 
Bazar günü: 

 
 “Ya həyyul qayyum” 174 dəfə 
Bazar ertəsi: 

 
“ Ya səl cələli val ikram” 1095 dəfə 
Çərşənbə axşamı:  

 
 “Ya rahmənu ya rahim” 556 dəfə 
Çərşənbə:  

 
“Ya quddusu ya mənnanu” 311 dəfə 
Cümə axşamı: 

 
“Ya əvvəku əxiru ya zahiru ya bətınu” 2006 dəfə 
Cümə günü:  

 
 “Ya hu ya Allah” 77 dəfə  
Şənbə günü: 127 dəfə  

 
“Ya əzəlliyyəl əzəlli” 
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Leyl surəsindən sonra oxunacaq dua 

 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahummə innəhu ləysə fis səməvəti 

dəvəratuv və lə fil ardı ğaməratuv və lə fil cibəli bərakətun və lə fil əcsə-
mi hərakətun və lə fil bihəri qataratun və lə fil uyuni lə həzatun illə və hi-
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yə bidəymu miyyətikə arifətun və ləkə şəhidətun və aləykə dələlətun və fi 
mulkikə musəxxaratun fə bil qudratil ləti səxxartə bihə əhləl əradinə vəs 
səməvəti səxxirli rizqı və mətlubi innəkə alə kulli şəyin qadir. Allahum-
mə inni əsəlukə min fədlikəl vəsii ən tuə` tiyəni şəy`ən min inəyətikə bi-
cəhi səyyidinə və nəbiyyinə və həbibinə və şəfiinə və həminə və nuri əb-
sarinə və qurrati uyuninə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələmu min 
ğaybikəl məhzuni yə rahmənu yə rahimu əntəl kərimu əntər raufu əntəl 
cəvədu əntəl vəhhəbu əntəl ğaniyyu əntəl muğnəğnini mişin fədlikəl və 
sii imməkə qultə fi kitəbikəl kərimi qavlukə və vəa`dukəl haqq. Ud`uni 
əstəcib ləkum və ənnə əd`ukə fəstəcib li yə ərhəmər rahiminə yə əkraməl 
əkraminə əcib dəa`vəti yə həyyu qayyumu yə bədiəs səməvəti vəl ardı yə 
məlikəl mulki yə zəl cələli vəl ikram. Əğnini min fədlikəl vəsii yə Allahu 
yə qaribu yə məcidu yə rabbi ıqdi həcəti bi fədlikə və kəramikə yə kərimu 
yə əkraməl əkraminə yə ərhəmər rahimin.Və salli bi cəməlikə və cələlikə 
alə səyyidinə muhəmmədi və əlihi və sahbihi əcməin.Vəlhəmdulilləhi 
rabbil aləmin.  

 
93. əl-Duha surəsinin fəzilətləri 

 1.Duha surəsini oxumağa davam edənlər ürək sıxıntısından və çətin-
liklərdən qurtarar. 

2.Duha surəsini 41 dəfə oxuyan kimsənin oğurlanmış malı geri qayta-
rılar. Bu zaman aşağıdakı beyt də oxunur: “Ey möcüzə ilə hər şeyi topla-
yıb bir araya gətirən! Ey itmiş hər şeyi geri çevirən! Ey dağınıq şeyləri bir 
araya toplayan! Ey hər şeyin açarları əlində olan! İtirdiyim şeyi mənim 
yanıma gətir. Ya da filan oğlu filanın itirdiyini ona geri gətir. Bunu bir 
araya gətirib toplayan ancaq Sənsən, Sən!” 

3.Kim niyyət edərək, hər gün 40 dəfə, 40 gün Duha surəsini davamlı 
olaraq oxuyarsa, kasıblıqdan qurtarar. Oxunan hər surədən sonra bu dua 
oxunur: “Allahım! Ya Ğaniy! (Ey zəngin olan!) Ey zənginləşdirən! Məni 
elə bir zənginliklə zənginləşdir ki, ondan sonra bir daha kasıblıqdan qorx-
mayım!Məni doğru yola çatdır, çünki mən çaşmışam.Məni öyrət, çünki 
mən cahiləm…”  

4.Duha surəsi, oxuyanın ruhi böhran və çətinlikdən qurtarar. 
5.Duha surəsini hər səhər 11 dəfə oxuyanın ruzisi artar, yolu açıq olar.  
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6.Məhərrəm ayının ilk gecəsi, gecə yarısı, 4 rükət Allah rizası üçün 
namaz qılıb, sonra 1000 dəfə Duha Surəsini oxuyub, “Ya Rəbbi bu surə-
nin Qurani-Kərimdə Peyğəmbərimiz üçün endirilən, ona xitab olunan Du-
ha surəsi sanki bütün Muhəmməd ümmətinə xitab edilmişdir.Bu ayələri 
oxuyarkən, düşünürsən ki, Uca Yaradan bizə həqiqətən də həyatımız bo-
yu mərhəmət və lütf etmişdir. Qurani-Kərimi səhər-axşam oxuduqca, bir 
müddətdən sonra isə bütün başına gələn hadisələr zamanı “Mən səni öm-
rün boyu heç tək qoymadım və səni heç vaxt yalqız qoymayacağam” deyən 
bir səsi qəlbində hiss edəcəksən. Bax elə o duyğu Allahın Məcid ismi şərifi-
dir. Uca Allah Ona qəlbdən inanıb, iman gətirən bəndəsini həyat yollarında 
yalqız buraxmaz. O Ona inanmayan bəndələrindən belə Öz lütf və mərhə-
mətini əsirgəməz. O kərəmi, lütfü və ehsanı bol olandır. O bəndələrinə son-
suz nemətlər bəxş etdiyi halda, verdiklərini heç vaxt başa vurmaz. 

7.Duha surəsi haqqında Peyğəmbərimiz buyurur:“Allah Duha surəsi-
ni oxuyan kimsə üçün məhşər günü Peyğəmbərin və Əhli beytin şəfaətinə 
izin verəcək.” 

8.Duha surəsini günəş doğarkən və batarkən oxuyan kimsənin evindən 
heç nə itməz, evinə həsəd, fəsad, xəstəlik, cin və pis fikirli insanlar girməz. 
Oğrular və cinlər girmək istədikdə, evi dəmir divarlar arasında görərlər. 

9. İtmiş bir kimsəni qaytarmaq üçün Zuha surəsini on bir dəfə oxusan 
hüzuruna gələr. 

 
94. əl-Şərh-İnşirah surəsinin fəzilətləri 

1.Şərh-İnşirah surəsini oxumağa davam edən kimsə qəlb sıxıntısından 
qurtarıb bol ruziyə qovuşar. 

2.İnşirah surəsini niyyət edərək, bir kasa suya oxuyub, içərsə, qorxu 
və narahatçılıqdan qurtarar. 

3.Vacibi namazlardan sonra 7 dəfə oxuyarsa, tənbəllik və kədərdən 
qurtarar. 

4.Müşkül bir iş üçün nuyyət edərək Allah rizası üçün 2 rukər namaz 
qıldıqdan sonra 152 dəfə İnşirah surəsini oxuyub, dua edərsə, Allahın izni 
ilə çətinlikdən qurtarar. 

5.Unutqanlıq üçün niyyət edərək daima İnşirah surəsini oxumaq, ha-
fizəni gücləndirər. 

6.Allahın Rəsulu (s.ə.s.) buyurdu: Çoxlu xeyir və bərəkət görmək 
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üçün hər gün Zariyat, İnşirah, Təlaq və Muzzəmmil surələrini oxuyun. 
7. Varlı və qüdrətli olmaq üçün səfər ayının axırıncı üçüncü günü İn-

şirah, Tin, Tovhid surələrinin hər birini yeddi dəfə oxusun.  
 8.Bir  hacətin qəbul olunması üçün bu surəni qırx bir dəfə oxuyun. 
9."Bəhrul-Mənabe" kitabında yazıb ki, sinə və mədə ağrısı üçün İnşi-

rah sursini oxuyub ağrıyan yerə üfürün. 
10. Çətinlikdən xilas olmaq və ya müşkül bir işi olan 2 rükət Allah ri-

zası üçün namaz qılıb, 152 dəfə İnşirah surəsini oxuyur və dua edərsə, çə-
tinlikdən xilas olar. 

11.Unutqanlığı aradan qaldırmaq üçün İnşirah surəsini davamlı oxu-
maq lazımdır. 

12.İnşirah surəsinin aşağıdakı vəqfini hicri qəməri ayının ilk cümə 
günündə yazıb üzərində və ya qızıl bir lövhəyə həkk edib, boynunda daşı-
yan kimsə, bütün işlərində bacarıqlı olar və xalq tərəfindən sevilər. Hə-
min gün oruc tutulur və hər beş vaxt namazdan sonra 92 dəfə İnşirah su-
rəsi və aşağıdakı dua doqquz dəfə oxunur.  

Hər gün İnşirah surəsi 132 dəfə oxuyan və doqquz dəfə də dəvəti 
oxuyan kimsə fağır və kaslblıqdan əbədi uzaq olar.  

İnşırah surəsinin vəqfi: 

 
 

İnşirah surəsi oxunuşu 
َبسم اہلل الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض  ََ ْ َْ َِ َّ َ َ َ ََ َ َْ ِٰ َ َ َْ َْ َ َ ِْ َ َْ ْ ْ ِ ِِ َّ َِّ َِ ْ َّ

ًظھرك ورفعنا لك ذكرك َفإن مع العسر یسرإ  ْ ْ ُْ ِ ُ ْ َ َ َِّ َ ََ َ َْ ِ َ ََ َ َ ْ ِإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصْب◌ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ ًِ ْ ُْ ِ ُ ْ َ َّ
َوإلى ربك فارغْب ْ َ َ ِّ َ ٰ َ ِ َ   

“Bismilləhir rahmənir rahim. Ələm nəşrah ləkə sadrak. Və vədaə`nə 
ənkə vizrak. Əlləzi ənqada zahrak. Və rafəa`nə ləkə zikrak. Fə innə məal 
usri yusra. İnnə məal usri yusra. Fə izə fərağtə fənsab Və ilə rabbikə fərğab”. 
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İnşirah surəsinin dəvəti 9 dəfə oxunur.  

 

 

 
 Bismilləhir rahmənir rahim. Allahummə səllimli minəl xavətirin nəfsə-

niyyəti və əhyi qalbi bi ənvəri məa`rifətikə əbədən dəimən bəqiyyən bi hurməti 
həzihis suratiş şərifəti və şərrifni bi kəraməti ənvəri hidəyətikə və nəvvir su-
duranə bi ənvəri məa`rifətikəl qudsiyyəti səllimni minəl xavətirin və nəfsiyyətil 
ləti tucibul kəduratiz zulməniyyəti vər raunətil bəşəriyyətən nəfsəniyyətə və 
cənnəbni kullə məkruhiv və ənilni kullə rif`ətin yə quddusu vəhhəbu və məl-
likni nəsıyətə əbdikəl mələkil muəkkəli bi həzəl ismi yəciğrabəilə liyəkşifə 
bəyni və bəynəhul hicəbə və təqdı həvəici bi qudratikə yə qadiru yə ərhəmər 
rahiminə bicəhi və bi hurməti səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə və həbibinə 
və nuri əbsarinə və qurrati uyuninə muhəmmədin aləyhis salətus sələm.  

 
İnşirah surəsini ruzi cəlb üçün 

Hər gün 70 dəfə İnşirah surəsini və yeddi dəfə də bu duanı oxumağa 
ədət edən kimsəyə istədiyi ruzi verilər. Ancaq gələn ruzini halal yollara sərf 
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etmkə lazımdır. Oxuma zamanı buhur yandırılır. Aşağıdakı vəqfi, “Ələm 
nəşrah” surəsini və duasını da yazıb daima üzərində gəzdirmək faydalıdır. 
İnşirah surəsi oxunur. 

 
İnşirah surəsinin duası 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Ələm nəşrah ləkə sadrakə yə mən şərahə 

sadra ibədihil arifinə vəzələ ğumumu əvliyəi vəs salihinə bi lətaifi ra`fəti 
və rahməti və ənvəi lutfihi və əsnəfi cudihi işrah sadri bi lutfikə və əzil 
ğammi bi cudikə yə dəfial ğumum. Və vədaənə ənkə vizrak. Əlləzi ənqa-
da zahrak.Yə mən lə vəzira ləhu və lə şərikə ləhu və lə məsilə ləhu və lə 
nəzira ləh. Yə mən huvə zahəral lə cinə və məlcəər racim. Daə ənni kəmə 
ənqada zahri və dıqa sadri bi hurməti mən və daə`tə ənhu və ən kəsirim 
min əhibbəikə və əhbəikə fil aləl. Və rafəa`nəkə zikrak. Yə mən rafəa zik-
ra həbibihil əkram. İrfəa zikri və qadri bəynə ıbədikə vəl xaləiqı əcməin. 
Fə innə məal usri yusra.Yə muyəssira kulli əsiriy yəssir alə kulli əsirin 
vərfəa ənni kullə mudıqıv və fərric ənni kullə şiddətin və kurbətin vəc` 
əlni fi yusriv və yəsərin və yəssirli nəf`əl əxyəri vəl əbrar. Vəhfəzni ən 
şərri cəmiil əşrari vərzuqni kəmə razəqtə ibədəkəl mərhuminəl mərzuqınə 
bi hurməti həbibikəl muxtər. Fə izə fərağtə fənsab və ilə rabbikə fərğab. 
Yə mən iləyhi rağbətər rağibinə və huvə muntəhə mətləbit talibin. Ur 
zuqni mətləbi və yəssirli rizqan əstəinu bihi ilə taətikə və ibədətikə və 
suluki səbilu məa`rifətikə vəs təğni bihi əmmən sivəkə bi haqqı həzihis 
suratil və mən ənzəltəhə aləyhi həbibəkəl əkramə muhəmmədən səyyidəl 
aləmi salləllahu təalə aləyhi və səlləmə və əğnini ğınnən lə əxafu məəhu 
fəqran kəmə əğnəytəhu bikə ən ğayrikə və cəəltəhu dəimən fi firdəvsi 
inəyətikə və əd`ni lutfikə və himəyətikə və cəlisin xatirati qudsikə və əyə-
tikə mumunən bi əməni dəris sələmi və hifzikə və himəyətikə məkfil 
məunətə məqdil həcətə aləyhi əfdalu saləvətikə və əzkə təhiyyətikə və alə 
əlihi və sahbihi əcməinə ədədə mə fis səməvəti vəl ardı bi əlfi əlfi lə həvlə 
və lə quvvətə illə billəhil azim. 

 
95. ət-Tin surəsinin fəzilətləri 

1.Tin surəsini 7 dəfə oxuyan kimsə pis əxlaqdan qurtarar.  
2.İtmiş şey üçün də oxunur.  
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3.Yaxşı münasibət yaratmaq üçün 70 dəfə Tin surəsi oxunur. 
4.Bu surə hər hansı bir xörəyə oxunsa, onda şəfa olar. 
 

96. əl-Ələq surəsinin fəzilətləri 
1.Ələq surəsini 7 dəfə oxuyan kimsə muradına çatar. 
2.Hər kəs dəniz səfərinə çıxanda bu surəni oxusa, dənizdə qərq olmaz. 

 
97. əl-Qədr surəsinin fəzilətləri 

Allahın kitabında olan hər bir kəlmənin, hər bir hərfin sirr dolu hik-
məti olduğu kimi böyük mənəvi təsiri, xeyir-bərəkəti vardır. Quran 
oxuyan kəs elm, mərifət əldə etməklə yanaşı, həm də böyük nuraniyyət 
əldə etmiş olur. Bu səbəbdən daima möminlərə Quran tilavəti tövsiyə 
olunur. Hər bir kəlmə və ayənin özünə məxsus bərəkəti olduğu kimi Qədr 
surəsinin də özünə məxsus, saymaqla bitməyən fəzilətləri vardır. Bu 
barədə hədislərdə belə buyrulur: 

 1.İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim Qədr surəsini vacib namazları-
nın birində oxuyarsa, carçı car çəkər: “Ey Allah bəndəsi! Keçmiş günah-
ların, əməllərin bağışlanar”. 

2.İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim “Qədr” surəsini suya oxuyar və 
onu içər – Allah onun gözündə nur qərar verər”. 

3.İmam Rza (ə) buyurur: “O mömin ki, dəstəmaz alan zaman “Qədr” 
surəsini oxuyar, günahlarından xaric olar. Anasından doğulduğu gün 
kimi”. 

4.İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim Qədr surəsini daim oxusa, Allah 
şəfaətini qəbul edər və istəyini yerinə yetirər”. 

 5.İmam Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: “Hər kim yatan zaman 
“Qədr” surəsini on bir dəfə oxuyarsa, Allah on bir mələyi məmur edər ki, 
onu hər şeytanın şərrindən qorusun”. 

6.Qədr surəsi hər müşkülün həlli üçün 21 dəfə oxunur.  
7.Cümə namazından dərhal sonra 2 rükət Allah rizası üçün namaz qı-

lıb, 1000 dəfə Qədr surəsini oxuyan Peyğəmbəri (s.ə.s.) yuxusunda görər. 
8.Qədr surəsini hər gün 36 dəfə oxuyanın ruzisi artar. 
9.Hər cür çətin vəziyyətdən xilas olmaq üçün Qədr surəsi 21 dəfə 

oxunur.  
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10.Ramazan gecələrində min dəfə oxuyan mətləb alar.  
11.Ruzinin çoxalması üçün hər gün sübh namazından sonra on dəfə 

“İnnə ənzəlnə” surəsini oxusa, Allahın qüdrətini müşahidə edər. (Minha-
cul-arifin). 

12.Hər hansı hacətin qəbul olunması üçün hər gün bu surəni üç yüz 
altımış dəfə oxusa, hər bir hacəti qəbul olar. 

13.Sabah və axşam namazlarından sonra 3 dəfə oxuyan kimsə şeyta-
nın şərindən əmin olar. Və bütün sıxıntılardan qartarar. 

14. Kim ki bir diləyi üçün 41 dəfə oxusa, arzusuna çatar. 
Peyğəmbərimizin Qədr gecəsindəki duası:"Allahım! Sən əfv etməyi 

sevirsən ,məni də əfv eylə.” 
 

98. əl-Bəyyinə surəsinin fəzilətləri 
1.Bəyyinə surəsini davamlı oxuyan kamil insanların məqamına çatar.  
2.Bəyyinə surəsini davamlı oxuyan düşmən şərindən əmin olar. 
 

99. əz-Zilzal surəsinin fəzilətləri 
1.Zilzal surəsini 40 min dəfə oxuyan kimsə düşməninə qalib gələr.

  
100. əl-Adiyat surəsi 

 1.Adiyat surəsini 3 dəfə oxuyan nəzərdən qorunar. 
2.Cəlb və təshir üçün niyyət edilərək 41 dəfə oxunur. 
3.Hər kəs ağrıdan, aclıqdan, susuzluqdan, və borcdan xilas olmaq 

istəyirsə, yüz on dəfə bu surəni oxusa, çox faydalanar. 
4.Ruzinin çoxalması üçün yazıb özündə saxlasın.  
  

101. əl-Qariə surəsinin fəzilətləri 
1.Qariə surəsi hər işin intizamı üçün 100 dəfə oxunur. 
2.Hər hansı mühüm mətləb üçün Qariə surəsini 180 dəfə oxuyun. 
 

102. əl-Təkasur surəsinin fəzilətləri 
1.əl.Təkasur surəsi dünyəvi və təbii müsibətlərdən qurtarmaq üçün 

gündə 3 dəfə oxunur. 
2.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs Təkasur surəsini özünün vacibi 

namazlarda oxusa, Allah onun üçün yüz şəhidin savabını yazar.  
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3.Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş rəvayətdə yazılıb ki, rəhmətə 
gedən bir kəs üçün, 1-ci gecə qəbir sorğu-sualı rahat olması niyyətilə aşa-
ğıdakı qayda da iki rükətlı namaz qılınır.  

Təkasur surəsilə vəhşət namaz: Birinci rükətdə Fatihə surəsi (20 
səh.) ilə “Ayətəl-kürsü” və iki dəfə İxlas surəsi oxunur. İkinci rükətdə bir 
dəfə Fatihə surəsi və on dəfə Təkasur surəsi oxunur. Sonra namazı tama-
mlayıb, onu nəzərdə olan vəfat etmiş şəxsə hədiyyə edib, deyin: "Alla-
hummə salli alə Muhəmmədin və əli Muhəmməd. vəb`əs il qəbri filən 
ibni (binti) filənə”. 

4.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Allah Rəsulu (s.ə.s.) belə buyurdu: “Hər 
kəs Təkasur surəsini hər gün yatan zaman oxusa, ölən zaman qəbrin əzab 
və əziyyətindən amanda qalar”. 

5.İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurdu: Təkasur surəsini iyirmi dəfə oxu-
yun və sonra min dəfə salavat göndərib öz hacətinizi Allahdan istəyin. 
Çünki Allah duaları qəbul edəndir. 

6.Hər kəs bu surəni başı ağrıyan üçün oxusa, Allahın izni ilə ağrısı 
aradan gedər. 

 
103. əl-Əsr surəsinin fəzilətləri 

 1.Əsr surəsi daxili xəstəliklərin müalicəsi üçün 70 dəfə bir kasa suya 
oxuyaraq xəstəyə içirilir. 

2.Şəkər xəstələri bu surəni daima oxusalar sağalarlar. 
3.Əsr surəsini müşk, zəfəran qarışıq mürəkkəblə yazıb, malın və ya 

əşyanın üzərinə qoyulsa, hər hadisədə mühafizə olunar. 
4.Düşməndən intiqam almaq üçün də Əsr surəsi oxunur. 
5.Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş bir hədisdə yazılıb ki, hər kəs Əsr 

surəsini oxusa, Allah.taala ona səbr əta edər. 
6.Əgər Əsr surəsini qızdırması olan bir kəsə oxusan, qızdırmadan 

sağalar.  
7.Hər kəs bu surəni halsız bir kəsə oxusa, əhvalı yaxşılaşar.  
 

104. əl-Huməzə surəsi 
1.Huməzə surəsi ruzi və insanların şərindən qorunmaq üçün 21 dəfə 

oxunur.  
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2.Gözdəyməyə, nəzərə qarşı 7 dəfə oxumaq lazımdır. 
3.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs Huməzə surəsini özünün vacibi 

namazlarında oxusa, Allah yoxsulluğu ondan uzaq edər, ruzini ona yaxın-
laşdırar və pis ölümü ondan dəf edər. 

4.Hər kim bu surəni ağrıyan gözə oxusa, Allah ona şəfa verər. 
 

105. əl-Fil surəsinin fəzilətləri 
 1.Fil surəsi şam ilə xiftən namazı arasında 1000 dəfə oxunsa, bütün 

istəklərə çatmaq olar.  
2.Axşam və xiftən namazı arası 1000 dəfə oxuyanın hər cür istəyi 

qəbul olar. 
3.Bir zalımın yanına gedərkən Fil surəsi oxunsa, o kimsənin düşmən-

çiliyindən qorunar, əmin olarsan. 
6.Hər gün namazdan sonra Fil surəsini oxuyan düşmən şərindən əmin 

olur. 
4.Şeyx Səduq buyurub: Hər kəs vacibi namazlarda Fil surəsini Qureyş 

surəsi ilə birlikdə oxusun. Çünki bu iki surə birlikdə bir surə hesab olunur. 
Bu surələrin Vacibi namazlarda ayrı-ayrı oxunmasına icazə verilmir. 

5.Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə vardır ki, hər kəs Fil surəsini 
oxusa, Allah ona dünyada yaşadığı müddətdə məsx olmaqdan (heyvan 
surətinə dönməkdən) iftira və böhtana mübtəla olmaqdan qoruyar.  

6.Fil surəsini müharibədə həftənin üçüncü günü, bu surənin hərflə-
rinin sayı qədər, yəni 98 dəfə oxuyub düşməninə tərəf üfürsə, düşməni 
məğlub olar. 

 7.Əgər bir kəs hakimlərin yanına getmək istəyirsə və onlardan qor-
xursa, Fil surəsini oxusun. 

 
106. əl-Qureyş surəsinin fəzilətləri 

1.Qureyş surəsi gözəl əxlaqa sahib olmaq və müsibətlərdən qorun-
maq üçün 7 dəfə oxunur. 

2.Yemək zamanı süfrə başında Qureyş surəsi oxunarsa, o süfrənin 
bərəkəti artar. 

3.Hər gün 21 dəfə oxuyan kimsə, aclıq çəkməz, qorxduğu hər şeydən 
arxayın olar. 
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4.Qureyş surəsini çox oxuyan fağırlıqdan və unutqanlıqdan qurtarar. 
 

107. əl-Maun surəsinin fəzilətləri 
1.Maun surəsini 7 dəfə oxuyan Peyğəmbəri yuxusunda görər. 
 2.Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə yazılıb ki, hər kəs Maun 

surəsini oxusa və zəkatını vermiş olsa, Allah onu bağışlayar. 
3. Allahın Rəsulundan (s.ə.s.) buyurdu: Çoxlu uğur qazanmaq niyyəti 

ilə birinci gün axşam on beş dəfə bu surəni oxusun. Bu surəni hər dəfə 
oxuyanda, bu ayəni desin: “Yə əyyuhəlləzinə amənur kəu vəs cudu və 
budu rabbəkum və fəlul xayra lə əlləkum tuflihun” və on beş dəfə salavat 
göndərsin. Oxuyub qurtardıqdan sonra səcdəyə gedib öz hacətini Allah-
dan isitəsin. 

 
108. əl-Kövsər surəsinin fəzilətləri 

1.Kövsər surəsini 100 dəfə oxuyan muradına çatar. Çox oxuyan Pey-
ğəmbəri yuxusunda görər. 

2.Düşmən şərindən qorunmaq üçün yazıb üzərində gəzdirmək olar. 
 

109. əl-Kafirun  surəsi 
﷽  

َقل یا أیھا الكافرون ُ َِ َ ْ َ ُّ َ ْ َال أعبد ما تعبدون ُ ُ ُُ ُْ َ َ ْ َ ُوال أنتم عابدون ما أعبد َ ُُ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َ َّوال أنا عابد ما  َ ٌ ِ َ َ َ َ َ
ْعبدتم َُّ ُ وال أنتم عابدون ما أعبدَ ُُ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َ ِلكم دینكم ولي دین َ ِ َِ ِ َ ْ ُْ ُُ َ 

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul yə əyyuhəl kəfirun. Lə a`əbudu mə 
təa`budun və lə əntum əbidunə mə ə.abud. Və lə ənə əbudum mə əbəttum. 
Və lə əntum əbidunə mə ə.abud. Ləkum dinikum vəliyədin. 

 
əl-Kafirun surəsinin fəzilətləri 

2.Kafirun surəsini yatarkən oxuyan kəs, imanını şeytandan qoruyar. 
3.İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Bir kəs özünün vacibi namazlarında 

"Qul ya əyyuhəl kafirun" və "Qul huvəllahu əhəd" surələrini oxusa, Allah 
onu, ata-anasını və onların övladlarının hamısını bağışlayar”.  

3.Hər hansı bir hacət istəyən, niyyət edərək, Cümə günü sübh nama-
zından sonra Kafirun surəsini on dəfə oxuyub, yüz dəfə bu tərzdə salavat 
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göndərsin. "Əllahummə salli alə Muhəmmədin ummi və alihi və səlləm". 
 

110. ən-Nəsr surəsi  
َإذا جا َ ُء نصر اہلل والفتحِ ْ َ ْ َ ِ َّ ُْ َورأیت الناس یدخلون في دین اہلل أفواجا فسبح بحمد ربك  َ ِ ِ ِ ِّ َّ َِ ِْ َ ْ َ َ ًُ َ ِ َْ َ ََّ ِ َ ُْ ْ َ َ َّ َ

ًواستغفرهُ إنھ كان توابا َّ َ ََ َ ُ َّ ِْ ْ ِ ْ َ 
 “Bismilləhir Rahmənir rahim. İzə cə-ə nəsrullahi vəl fəth. Və raəytən 

nəsə yədxulunə fi dinilləhi əfvəcə. Bi səbbih bi həmdi rabbikə vəstəğfirhu 
innəhu kənə təvvəbə. 

 
ən-Nəsr surəsinin fəzilətləri 

1.Nəsr surəsini bəxtin açılması və arzuya çatmaq üçün Nəsr surəsi 
1000 dəfə oxunur. 

2.Nəsr surəsini 40 gün 40 dəfə oxuyan hər cür istəyinə qovuşur. 
3.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs özünün vacibi namazlarında Nəsr 

surəsini oxusa, Allah onu düşmənləri ilə vuruşmaqda kömək edər.  
 

111. ət-Təbbət- Məsəd surəsinin fəzilətləri 
      1.Təbbət-Məsəd surəsi düşmənə qarşı oxunur.  
      2.Bu surə bütün ağrılar üçün oxunur.  

 
112. əl-İxlas surəsi 

﷽  
ٌقل ھو اہلل أحد َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُاہلل الصمد ُ َ َّ ُ ْلم یلد ولم یولد َّ َْ َ َُ ْ َ َْ ٌولم یكن لھ كفوا أحد ِ َ َ ً ُ ُ ُُ َّ َ ْ َ َ  

“Bismilləhir rahmənir rahim.Qul huvəllahu əhəd. Allahus saməd. 
Ləm yəlid vələm yuləd. Və ələm yəkul ləhu kufuvən əhəd.” 

 
 əl-İxlas surəsinin fəzilətləri 

1.İxlas surəsini 100 dəfə oxuyan kamil bir imana yetər.  
2.İmam Baqir (ə) buyurdu: Hər kəs Vitr namazında "Qul əuzu birəb-

bil fələq" və "Qul əuzu bi rəbbin nas" (muəvvəzətəyn) surələrini "Qul 
huvəllahu əhəd" surəsi ilə oxusa, o şəxsə belə xitab olunar: “Ey Allahın 
bəndəsi sənə muştuluq veririk Allah sənin vitr namazını qəbul etdi”. 

3.Hz.Əli (ə.s.) buyurdu: Bir kəs "Qul huvəllahu əhəd" surəsini sübh 
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namazından sonra on bir dəfə oxusa, həmin gündə günaha aludə olmaz. 
4.Musa ibn Cəfər (ə) buyurdu: Hər kəs zalım bir hakimin yanına get-

məmiş "Qul huvəllahu əhəd" surənini oxusa, bu surəni oxumağın xatirinə 
Allah hər tərəfdən, qarşıdan, arxadan, sağ və sol tərəfdən onu zalımın şə-
rindən qoruyar. Əgər belə etsə, Allah o zalımdan ona bir yaxşılıq nəsib 
edər və onun şərrin ondan dəf edər.  

5. Həzrət yenə də buyurdu: “Hər zaman bir şeydən qorxsan, Quranın 
hər hansı yerindən istəyirsən, yüz ayə oxu, sonra üç dəfə de: "Allahummə 
ikşif ənnil bələ" yəni: “Ey mənim Pərvərdigarım bu bəlanı məndən uzaq-
laşdır.” 

6.Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə vardır ki, hər kəs İxlas 
surəsini oxusa, elə bil ki, Quranın üçdə birini oxumuşdur. Allaha, Mələk-
lərə, səmavi kitablara, Allahın Peyğəmbərlərinə və Qiyamət gününə iman 
gətirmiş kəslərin sayı qədər ona həsənə verilər. 

7.İmam Baqir (ə) buyurdu: “Bir kəs gün ərzində beş dəfə namaz qıla 
və onların heç birində "Qul huvəllahu əhəd" surəsini oxumasa, ona xitab 
olunar ki, ey Allahın bəndəsi sən namaz qılanlardan deyilsən”. 

8.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs öz yatağında uzanıb, "Qul huvəl-
lahu əhəd" surəsini on bir dəfə oxusa, Allah onu öz evində və qonşulu-
ğundakı evləri qoruyacağdır. 

9.İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs dörd rükət namaz qılsa və hər bir 
rükətdə əlli dəfə "Qul huvəllahu əhəd" surəsini oxusa, Allah onun günah-
larını bağışlayar. 

10.Allahın Rəsulu (s.ə.s.) buyurdu: Hər bir şey üçün nur vardırsa, 
Quranın da nuru Tovhid surəsidir. 

11.Dolanışıq səbəbi ilə evini tərk etmiş ər və ya arvadı evinə döndər-
mək üçün İxlas surəsini və aşağıdakı duanı oxumaq lazımdır. 
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Nətişin qatmətişin tamtamişin bi tam tamişin hətatuşin əlyuşin əlyə-
kuşin fəytuşin təvəkkəlu yə əbdəllahi və yə əbdəl əhədi vəyə əbdəs 
samədi bi təhyici və cəlbə fuləni əv fulənətə (adı)ilə fulənin əv fulənə-
tə(adı) bi haqqı həzihil əsməi əlvəhən 3(dəfə) əl əcələ 3,əs səəh 3 dəfə.” 

12.Mətləb olmaq üçün 2 rükət namaz qılınır, sonra 100 dəfə İxlas su-
rəsi oxunur, sonra 100 dəfə Salavat deyilir, sonra da aşağıdakı dua10 dəfə 
oxunur. 

 
“Allahumməc əlni minəl muxləsinə bi hurmətil İxləsı və həbli mə 

yəliqu bihə minəl xavəsış şərifəti vəl məvəhibil həniyyəti və salli və 
səllim alə səyyidinə muhəmmədil mudtafə və əlihi əcməin”. 

Sonra 1 dəfə bu dua oxunur: 

 

 
“Allahumməh diyənə bi hidəyətil ixləsi və kəffir ənnə səyyiətinə bi 

nuril ixləsı vərfəə dəracətinə bi tiləvətil ixləsı və nəccinə minən nirani bi 
kəramətil ixləsı və bi həqqıt təvrati vəz zəburi vəl incili vəl qurənil azimi 
və bi haqqıl ləvhi vəl qaləmi və mə yəsturunə və haqıs səməvəti vəl ardı 
və bi haqqı səyyidinə muhəmmədin aləyhis salətu vəl sələmu yə zəl fədli 
vəl ihsəni bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin”.  
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Sonra 3 dəfə aşağıdakı dua oxunur: 

 
“Allahummə yə səməəl əsvəti və yə mucibəd dəəvəti və yə aliməs 

sirri vəl xafiyyəti və yə qadiyəl həcəti iqdı həcəti bi hurmətil ixləs və bi 
hurməti kələmikəl qadimi və bi hurməti cəmiil ənbiyəi vəl mursəlin.vəl 
həmdu lilləhi rabbil aləmin”. 

100 dəfə də bu ayə oxunur: 

 
“Və iləhikum iləhun vahidun. lə iləhə illə huvər rahmən”. 
 
İxlas surəsinin vəfqi 

 
İxlas surəsinin vəfqini sübh vaxtı yazıb, üzərinə də 101 dəfə İxlas su-

rəsini oxuyan kimsə, hər cür bəla və afətlərdən əmin olar. Aclıq və ehti-
yac qorxusu qalmaq. Hər cür əməl və hiylələrdən qorunmuş olar. 
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113. əl-Fələq surəsi 
﷽  

ِقل أعوذ برب الفلق َ َ ْ ِ َّ ِ ُ ُ َْ َمن شر ما خلق ُ َ َ َ ِّ َ َومن شر غاسق إذا وقب ِ َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ ِّ ِومن شر النفاثات في  َ ِِ َ َّ َّ ِّ َ َ
ِالعقد َ ُ َومن شر حاسد إذا حسد ْ َ َ ََ ِ ٍ ِ ِِّ َ َ  

 Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul əuzu bi rabbil fələq. Min şərri mə 
xaləq. Və min şərri ğasiqın izə vəqab.Və min şərrin nəffəsəti fil uqad.Və 
şərri həsidin izə həsəd. 

 
əl-Fələq surəsinin fəzilətləri 

1.Fələq surəsi sehri təsirsiz hala gətirmək və şeytanlardan qorunmaq 
üçün 41 dəfə oxunur. 

2.Fəzl ibn Yəsar deyir: Əbu Cəfərin (ə) belə buyurduğunu eşitdim: 
“Allahın Rəsulunun (s.ə.s.) cismində şiddətli ağrılar başlamışdı. Cəbrail 
və Mikail (ə) o həzrətin xidmətinə gəldilər. Cəbrail (ə) o həzrətin baş tə-
rəfində Mikail (ə) isə onun ayaq tərəfində oturdu. Beləliklə Cəbrail (ə) 
"Qul əuzu bi rəbbil fələq" surəsini Mikail isə "Qul əuzu birəbbin nas" 
surəsini oxuyub o həzrəti dua etdilər və Allaha sığındılar”. 

 
114. ən-Nas surəsi 

﷽  
ِقل أعوذ برب الناس َّ ِ َّ ِ ُ ُ َْ ِملك الناس ُ َّ ِ ِ ِإلھ الناس َ َّ ِ َ ْمن شر الوسواس ال ِ ِْ َ َْ ِّ َ ِخناسِ َّ ِالذي  َ َّ

ِیوسوس في صدور الناس َّ ِ ُ ُ ِْ ُ ِ َ ِمن الجنة و الناس  ُ َّ ََّ ِ ِِ ْ َ  
 “Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul əuzu bi rabbin nəs. Məlikin nəs. 

İləhin nəs. Min şərril vəs vəsil xan nəs. Əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nəs. 
Minəl cinnəti vən nəs”. 

 
ən-Nas surəsinin fəzilətləri 

 1.Nas surəsi cin şərindən və böhtandan qorunmaq üçün 21 dəfə 
oxunur. 

2.Pis adət olan vasvasalığı aradan qaldırmaq üçün hicri qəməri ayının 
on dördündə Nas surəsini bir kasa suya oxuyaraq, onunla dəstəmaz alsın. 

3.Əgər bir şəxs əsəb xəstəliyinə düçar olsa, bu surələri (Həmd, İxlas, 
Fələq, Nas) yazıb özündə saxlasa şəfa tapar. 
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4.İmam Muhəmməd Baqirdən (ə) nəql olunmuş bir hədisdə yazılıb 
ki, xəstənin yanında əyləşib Həmd, Fələq, və Nas surələrinin hər birini on 
dəfə bihuş olmuş xəstəyə oxusanız, o ayılar. 

5.Bəd nəzəri dəf etmək üçün əllərini üzünün müqabilində tutub, 
Həmd,Tovhid və Muəvvəzətəyn surələrini oxusun və əllərini üzünə çəksin. 

6. “İxlas” surəsinin başqa adları da vardır, o cümlədən: Tövhid, Sə-
məd, Əsas, Cəmal, Mane, Nur, Təcrid, Vilayət. 

 7. Hacətlərin qəbul olunmasına və yüksək dərəcələrə nail olmaq üçün  
bu yeddi surəni həftənin günlərində, hər gündə dörd dəfə oxusa mətləbinə 
çatar, inşəallah. Şənbə günü Fəth surəsini, bazar günü Yasin surəsini, birinci 
gün Vaqiə surəsini, ikinci gün Rəhman surəsini, üçüncü gün Cin surəsini, 
dördüncü gün Mülk surəsini, beşinci gün isə Səcdə surəsini oxusun. 

 
2-Cİ BÖLÜM 

Bablar haqqında 
 
Allah hər şeydən əvvəl var idi və qədərə məhkum olan Allah deyil, 

varlıqlardır. Deməli, qədər əvvəl isə, Allah da qəza və qədərdən də əvvəl-
dir. Dua, bu həqiqəti təsdiq və etiraf etdiyi üçün qulluğun ən əhəmiyyətli-
sidir. Bizim üçün Allahın elmi, qəza və qədərin xüsusiyyətini anlamaq 
ağıllarımızın xaricindədir və qədərin sirri, meydana gəlməsindən əvvəl 
bilinə bilməz. Bu şəkildə Allahın hikməti, qulun ümid ilə qorxu arasında 
qaçıb qorunmasını lazımlı etmişdir. Ümid və arzu, müvəffəqiyyətin səbə-
bi, qorxu və çəkinmə, müvəffəqiyyətin təşkilatçısıdır. Yaşamaq, bu iki 
xüsusiyyətin tarazlığıdır. Varlıq və yoxluq gəzən mümkünün mahiyyəti 
də budur. Bunun üçün Allahın elmi, hamısını əhatə etmişdir. Ümid və 
qorxu, tələb və əzim qanunlarının biri də duadır. Bütün hadisələr səbəb-
lərə bağlı isə, dua da o səbəblərdən biridir. Duada məqsəd bildirmək de-
yil, qulluq göstərmək, təvazö və acizliyimizi ərz edərək müraciət etmək-
dir. Məqsəd bu olunca, qəza və qədərinə razılıq ilə birlikdə Allaha dua 
etmək, Allahın qüdrətinə hər şeydən çox hörmət bəsləməkdir. Bu da ən 
böyük məqamdır. Bu səbəblə: “Duanın ən üstünü, Allaha həmd olsun, de-
məkdir”- buyurulmuşdur. 
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Bu elmin 12 babı vardır 
1-ci bab 

 Qəlblərdən keçənləri, beynlərdəki düşüncələri, məzardakıların mənə-
vi hallarını, gələcəkdə baş verə biləcəklər haqda duyğuları anlamaq və bir 
çox gizli elmləri öyrənmək üçün 120 gün müddətinə oruc tutub, ət ye-
məklərindən pəhriz etmək, təmiz geyinmək və buxur yandırmaq, gecə gü-
nəş çıxanacan aşağıdakı ayələri oxumaq lazımdır. Bu ayələri gündə 92 
dəfə və 9 dəfə də Əsmai-Hüsnanı oxumaq lazımdır.  

Hər babı bir kasa suya oxuyub, sonra da bir şüşə qaba tökərək hər 
gün içmək olar. Bu əməlin təsirli olması üçün bir neçə dəfə təkrar etmək 
olar. Həmçinin bu ayələri yazaraq üzərinizdə də gəzdirə bilərsiniz. Hər 
bir babdan sonra Əsmai-Hüsna (147-ci səh.) 9 dəfə oxunur. 

 

 
Bismilləhir rahmənir rahim. Əlif, Ləm, Mim. Allahu lə iləhə illə hu-

vəl həyyul qayyum. Nəzzələ aləykəl kitəbə bil haqqı musaddiqal limə 
bəynə yədəyhi kənzəhumə rahmətəm mir rabbik. İq`tərabə lin nəsi hisə-
buhum və hum fii ğaflətim mua`ridun. Allahu nurus səməvəti vəl ardı 
məsəlu nurihi kəmişkətin fihə misbəhun əl misbəhu fi zucəcətin əz zucə-
cətu kə ənnəhə kəvkəbun durriyyun yuqadu min şəcəratim mubərakətin 
zəytunətin lə şərqiyyətin və lə ğarbiyyətin yəkədu zəytuhə yudiu və ləv 
ləm təmsəshu nərun nurun alə nuruy yəhdilləhu li nurihi məy yəşəu və 
yədribullahul əmsələ lin nəsi vəllahu bi kulli şəyin alim.  
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Əsmau-hüsna 

 

 

 



 145 

 
 Bismillədir rahmənir rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvə. ər rah-

mənir rahim.əl məliku, əl quddusu, əs sələmu, əl muminu, əl muhəyminu, 
əl azizu, əl cəbbəru, əl mutəkəbbiru, əl xalıqu, əl bariu,əl musavviru, əl 
ğaffəru, əl qahhəru,əl vəhhəbu, ər razzəqu, əl fəttəhu,əl alimu, əl qabidu, 
əl bəsitu,əl xafidu, ər rafiu, əl muizzu, əl muzillu, əs səmiu, əl bəsıru, əl 
adlu, əl lətifu, əl xabiru, əl həlimu, əl azimu, əl ğafuru, əş şəkuru, əl 
aliyyu, əl kəbiru, əl həfizu, əl mucibu, əl həsibu, əl xalilu, əl kərimu, ər 
raqıbu, əl mucibu, əl vəsiu, əl həkimu, əl vədudu, əl məcidu, əl bəisu,əş 
şəhidu. əl haqqu, əl vəkilu, əl qaviyyu, əl mətinu, əl vəliyyu, əl həmdu, əl 
muhsıu, əl mubdiu, əl muidu,əl muhyii, əl mumitu, əl həyyu, əl qayyumu, 
əl vəhidu, əl məcidu, əl vəhidu, əl əhədu, əs samədu, əl qadiru, əl muq-
tədiru, əl muqaddimu, əl muəxxiru, əl əvvəlu, əl əxiru, əz zahiru, əl 
bətinu, əl vəli, əl mutəali, əl bərru, ət təvvəbu, əl afuvvu, ər raufu, məlikul 
mulki zul cələli vəl ikram. əl muqsitu, əl cəmiu, əl ğaniyyu, əl muğni, əl 
mua`ti, əl məniu, əd darru, ən nəfiu, ən nuru, əl hədi, əl bədiu, əl bəqi, əl 
vərisu, ər raşidu, əs sabirul ləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkul ləhu 
kufuvən əhəd. əqsamtu aləykum yə mələikətər ruhəniyyinə minəl ulviy-
yəti vəs sufliyyəti və yə xuddəmə fətihətil kitəbi əcibuni və əmidduni və 
əinuni fi cəmii umuri əl vəhən, əl vəhən, əl vəhən, əl əcəl, əl əcəl, əl əcəl, 
əs səah, əs səah, əs səah, bi haqqı səbil məsəni vəl qurənil azimi və bi 
haqqıl əsrari vəl bərakəti fihimə və bi haqqı mə təə` təqidunəhu minəl 
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əzəməti vəl burhəni vi bi hurməti səyyidinə muhəmmədin aləyhis salətu 
vəs sələmu. Allahummə səxxirli abdəkər rafrafəl uxaydar. İnnəkə alə 
kulli şəyin qadir.bi rahmətikə yə ərhəmər rahimi. 

  
2-ci bab 

 Cəlb, təsir və islahı beyin üçün aşağıdakı ayələri 1-ci babda göstəril-
diyi qaydada 120 gün gecə səhərə kimi bir işin və mətləbin alınması üçün 
oxunur. 9 dəfə də Əsmai-Hüsna (144-ci səh.) oxunur. Müvəffəqiyyət, səy 
və əziyyətin meyvəsidir.  
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“Bismilləhir Rahmənir rahim. Zuyyinə lin`nəsi hubbuş şəhəvəti mi-

nən nisəi vəl bəninə vəl qanətiril muqantarati minəz zəhəb.Vəl fiddati vəl 
xay`lil musəv və mətii vəl ən`ami vəl hərsi zəlikə mətəul həyətid dunyə 
vəllahu indəhu husnul məbi qul in kuntum tuhib bunəllahu fə əttəbiunii 
yuhbib kumullahu və yəğfir ləkum zinubəkum vallahu ğafurur rahim. Hə 
əntum uləi tuhibbunəhum və lə yuhib bunəkum və tu`minunə bil kitəbi 
kullih. Fə bimə rahmətim minəllahi lintə ləhum və ləv kuntə fəzzan 
ğalızal qalbi ənfidu min həvlikə fəa`fu ənhum vəs`təğfir ləhum və şəvir 
hum fil əmri fə izə əzəmtə fə təvəkkəl aləllahi innəllahə yuhibbul mutə-
vəkkilin. Yuhib`bunəhum kə hubbilləhi vəl ləzinə əmənu əşəddu hub-
bəllah. Fəsəffə yə`tilləhu bi qavmiy yuhib buhum və yuhibbunəhu əzillə-
tin aləl mumininə ə-izzətin aləl kəfirinə yu cəhidunə fi səbililləhi və lə 
yəxafunə ləv mətə ləimin zəlikə fədlullahi yu`tihi məy yəşəu vallahu 
vəsiun alim. Huvəlləzi əyyədəkə bi nəsrihi və bil mu`mininə və əlləfə 
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bəynə qulubihim ləv ənfəqtə mə fil ardi cəmiəm mə əlləftə bəynə qulubi-
him və lə kinnəllahə əlləfə bəynəhum innəhu azizun həkim. Ləqad cəə-
kum rasulum min ənfusikum azizin aləyhi nə ənittum hərisun aləykum bil 
mu`mininə raufur rahim. Fə in təvəlləv fəqul həsbiyəllahu lə iləhə illə 
huvə aləyhi təvəkkəltu və huvə rabbul arşil azim. Səyəc` alu ləhumur 
rahmənu vuddə. Və əlqaytu aləykə məhəbbətəm minni. Və li tus`niə alə 
ayni. Və ənətil vucuhu lil həyyil qayyum. Asəllahu ən yəc`alə bəynəkum 
və bəy` nəlləzinə adəy` tum minhum məvəddətən vallahu qadirun vallahu 
ğafurur rahim. İnnəhu huvə yub`diu və yuid. Və huvəl ğafurur vədud. Zul 
arşil məcid. Fə`əlul limə yurid. İnnəhu li hubbil xayri lə şədid.”  

 
3-cü bab 

 Xəzinə, ruzi tapmaq üçün aşağıdakı ayələri günəş Buğa bürcünə 
girdiyi zaman kimsə yazıb üzərində gəzdirərsə və hər gün namazdan 
sonra 82 dəfə və 9 dəfə Əsmai-Hüsnanı oxuyarsa,(144-ci səh) nemət və 
ehsanların qapısı açılar.  

Qaçmış adamı geri qaytarmaq üçün bu duanı kağıza yazıb həmin ada-
mın evində asılarsa, həmin adam tez evinə dönər. Oğurlanmış malın geri 
qaytarılması üçün də bu dualardan istifadə etmək olar. Üç və ya yeddi 
gecə bu ayələri 102 dəfə oxuyub, heç kəslə danışmadan yatarsa, gecə 
yuxusunda ona oğurluq haqda bilgi verilər.  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim.İnnəllahə yə`murukum ən tuəddul əmə-

nəti ilə əhlihə və izə həkəmtum bəy`nən nəsi ən təhkumu bil adli innəl-
ləhə niımmə yəizukum bihi innəllahə kənə səmiən bəsıra. Yuridunə əy 
yəxrici minən nəri və mə hum bi xaricinə minhə və ləhum əzəbum mu-
qım. Və ləv əradul xurucə lə ə-əddu ləhu uddətəv və ləkin kərihəllahun bi 
asəhum fə səbbətahum və qıləq udu məal qaidin. Və əmməl cidəru fə kə-
nə li ğuləməy`ni yətiməy`ni fil mədinəti və kənə təh`təhu kənzul ləhumə 
və kənə əbu humə salihən fə əradə rabbukə əy yəb`luğə əşəddəhumə və 
yəstəxricə kənzəhumə rahmətəm min rabbikə və cəalənə bəynəhum və 
bəynəl quralləti bərak`nə fihə qura zahiratən və qaddərnə fihəs səyra siru 
fihə ləyəliyə və əyyəmən əmin. Yə rahimu yə rahimu ya rahimu ir`həmni 
bi izzətikə yə ğiyəsəl mus`təğisunə əstəğisu yə vəhhəbu yə razzəq. 

  
4-cü bab 

 Mövqe, məqam, izzət etibar, məqam qazanmaq və hər kəs tərəfindən 
sevilmək üçün sabah namazından sonra 41 dəfə aşağıdakı dua oxunur. 9 
dəfə də Əsmai-Hüsna(144-ci səh) oxunur. 
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 Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və iz qalə rabbukə lil mələikəti inni 

xailun fil ardı xalifətən qalu ə-təc`əlu fihə məy yufsidu fihə və yəsfikud 
diməə və nəhnə nusəbbihu bi həmdikə və nuqaddisu ləkə qalə inni əa`lə-
mu mə lə təa`ləmun. Və əlləmə ədəməl əsməə kulləhə summə əradahum 
aləl mələikətihi fə qalən biuni bi əsməi həuləi in kuntum sadiqın qalu 
subhənəkə lə ilmə lənə illə mə əlləmtənə innəkə əntə alimul həkim. Və 
tilkə huccətunə ətəynəhə ibrahimə alə qavmihi nərfəu dəracətim mən 
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nəşəu innə rabbəkə həkimun alim. Ləqad cəəkum rasulum min ənfusikum 
azizun aləyhi mə ənittum hərisun aləykum bil mu`mininə raufur rahim. 
Fə in təvəlləv fəqul həsbiyəllahu lə ilə illə huvə aləyhi təvəkkəltu və huvə 
rabbul arşil azim. Və qaləl məliku`tuni bihi əs`təxlishu li nəfsi fələmmə 
kulləməhu qalə innəkəl yəvmə lədəynə məkinun əmin. Qaləc əlni alə 
xazəinil ardı inni həfizun aləyhim və kəzəlikə məkkənnə li yusufə fil ardı 
yətəbəvvəu minhə həysu yəşəu nəsibu bi rahmətinə min nəşəu və lə nudiu 
əcral muhsinin.Və iz kur fil kitəbi idrisə innəhu kənə siddiqan nəbiyyə. 
Və rafəa`nə məkənən aliyyən. Uləikəlləzinə ən əməllahu aləyhim minən 
nəbiyyinə min zurruyyəti ədəmə mimməm həməlnə məə nuhiv və min 
zurriyyəti ibrahimə və israilə və mimmən hədəynə və əctəbəynə izə tutlə 
aləyhim əyətur rahməni xarru succədən və bukkiyən.(səcdəh) 

 
5-ci bab 

İşlərində bağlılıq olan bir kimsə, işlərin, qismətin açılması sərvətin 
ruzili olması, nemətlərin bolluğu və murada çatmaq niyyətilə hər gün 41 
dəfə aşağıdakı ayələri oxusa, yolları açılar.  

Evlənmək istəyə 7 cümə axşamı bir kasa suya bu ayələri oxuyub, hə-
min suyu içib və həmin su ilə yaxalanarsa, Allah onun üçün xeyirli bir 
qapı açar.  

Hər hansı bir niyyət və məqama çatmaq üçün buxur yandıraraq, hicri. 
qəməri ayının ilk cümə gecəsi və ya tam 14-də bir kağıza yazıb üzərində 
gəzdirsə, böyük xeyirlərə nail olar. Fatihəni oxuduqdan sonra bu ayələri 
oxumaq lazımdır. 9 dəfə də Əsmai-Hüsna oxunur.(144 s.) 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil aləmin. Ərrah-

mənir rahim.Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəa`budu və iyyəkə nəstəin. İhdi-
nəs sıratal nustəqım. Sıratal ləzinə ən`əmtə ələyhim ğayril məğdubi ələy-
him və ləddallin. 

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qalə isəbnu məryəmə Allahummə rab-
bənə ənzil aləynə məidətəm minəs səməi təkunu minnən indən li əvvəlinə 
və əxirinə və əyətəm minkə vər zuqnə və əntə xayrur raziqın. Və ləqad 
məkkən nəkum fil ardı və cəəlnə ləkum fihə məəyişə qaliləm mə təşku-
run. Vəl arda mədədnəhə və əlqaynə fihə ravəsiyə və ənbətnə fihə min 
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kulli şəyin məvzun.Və cəəlnə ləkum fihə məəyişə və məl ləstum ləhu bi 
raziqın. Və min şəyin illə indənə xazəinuhu və mə nunəzziluhu illə bi qa-
dirin məa`lumin. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdu lilləhil ləzi ən-
zələ alə əb`dihil kitəbə və ləm yəc`əl ləhu ivəcən qayyimən li yunzira bə` 
sən şədidən min lədunhu və yu bəşşirul mu`mininəl ləzinə yəa` ləmunəs 
salihəti ənnə ləhum əcran həsənən məkisinə fihi əbədə. Qul kullum mutə-
rabbəsu fəsə təa`ləmunə min əshəbis sıratis səviyyyəv və mənih tədə. 
Ələm təra ənnəllahə ənzələ minəs səməi məən fə tusbihul ardu muxdar-
ratən ənnəllahə lətifun xabir. İnnəllahə huvər razzəqu zul quvvətil mətin. 
Və məy yəttəqılləhə yəc`əl ləhu məxracən və yərzuqu min həysu lə yəh-
təsib və məy yətəvəkkəl aləllahi fə huvə həsbuhu innəllahə bəliğu əmrihi 
qad cəələllahu li kulli şəy`in qadra li yunfiqa zu səatim min səatihi və 
mən qudira aləyhi rizqahu fəl yunfiq mimmə ətəhullahu lə yukəllifullahu 
nəfsən illə mətihə səyəc əlullahu bəa`də usriy yusra. Kəllə innə kitəbəl 
əbrari ləfi ılliyyinə və mə ədrakə mə ilyyun. Kitəbun mərqum. Yəşhədul 
muqarrabun. 

 
6-cı bab 

Bütün xəstəliklər zamanı aşağıdakı ayələri, 7,  9 və ya 21 gün bir kasa 
suya oxuyub, içərsə Allahın izni ilə şəfa tapar. 9 dəfə də Əsmai Hüsna 
oxunur.(144-ci səh) 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil aləmin. Ərrah-

mənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəa`budu və iyyəkə nəstəin. İh-
dinəs sıratal nustəqım. Sıratalləzinə ən`əmtə ələyhim ğayril məğdubi 
ələyhim və ləddallin. (amin) Və li kulli vəchətun huvə muvəllihə fəs 
təbəqul xayrati əynəmə təkunu yə`ti bi kumullahu cəmiən innəllahə alə 
kulli şəy`in qadir. Və yənsurukum aləyhi və təşfi sudura qavmi mu`mi-
ninə və yuzhib ğayza qulubihim. Yə əyyuhən nəsu qad cəəkum məv` iza-
tum min rabbikum və şifəul limə fis suduri və hudəv və rahmətul lil 
mu`minin. Yəxricu min butunihə şərabu muxtəlifu əlvənihə fihi şifəul lil 
nəsi innə fi zəlikə lə əyətil li qavmin yətəfəkkərun.Və nunəzzilu minəl 
qurəni mə hiyə şıfəuv və rahmətul lil mumininə və lə yəziduz zaliminə 
illə xasəra. Kəf hə yə əyn sad zikru rahməti rabbikə əb`dəhu zəkəriyyə. İz 
nədə rabbəhu nidəən xafiyyən qalə rabbi inni və hənəl az`mi minni vəş 
təalər ra`su şəybəv və ləm əkun bi duaikə rabbi şəqiyyəl ləzi xaləqani 
fəhuvə yəhdin. Qul huvə lilləzinə əmənu hudən və şifəu.  

  
7-ci bab 

 Hər cür xəstəlik, qəza və bəlalardan, afətlərdən, düşmənin şərindən, 
həbsdən və bir çox müsibətlərdən qorunmaq üçün aşağıdakı ayələri 21 və 
ya 41 dəfə oxumaq lazımdır. 9 dəfə də Əsmai-Hüsna oxunur.(144 səh.) 
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Bismilləhir Rahmənir rahim. Amənər rasulu bimə unzilə iləyhi mir 

rabbihi vəl mu`minunə kullun əmənə billəhi və mələikətihi və kutubihi və 
rusulihi lə nufərriqu bəynə əhədim mir rusulihi və qalu səmiə`nə və ətaə`nə 
ğufranəkə rabbənə vəl iləykəl məsir. Lə yukəlli fullahu nəfsən illə vus`əhə 
ləhə mə kəsəbət və aləyhə mək təsəbət rabbənə lə tuəxiznə in nəsinə əv 
əxtanə rabbənə və lə təhmil aləynə isran kəmə həməltəhu aləl ləzinə min 
qablinə rabbənə və lə tuhəmməlnə mə lə taqatə lənə bihi və əfu ənnə vəğfir 
lənə vər həmnə əntə məvlənə fənsurnə aləl qavmil kəfirin. Əlif ləm mim, 
Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul qayyum. Nəzzələ aləykəl kitəbə bil haqqı 
musaddiqal limə bəynə yədəyhi və ənzələt təvratə vəl incilə min qablu hudəl 
lin nəsi və ənzələl fur`qanə innəlləzinə kəfəru bi əyətilləhi ləhum əzəbun 
şədidun vallahu azizun zuntiqam. Rabbənə innənə səmiə`nə munədiyəy 
yunədi lil iməni ən əmənu bi rabbikum fə əmənnə rabbənə fəğfir lənə 
zunubənə və kəffir ənnə səyyiətinə və təvəffənə məəl əbrar. Rabbənə və 
ətinə mə və əd`tənə alə rusulikə və lə tuxzinə yəvməl qıyəməti innəkə lə 
tuxliful miəd. yə əyyuhəlləzinə əmənusbiru və sabiru və rabitu vət təqullahə 
lə əlləkum tuflihun. Əlhəmdu lilləhil ləzi xaləqas səməvəti vəl ardı və cəələz 
zuluməti vən nura summəl ləzinə kəfəru bi rabbihim yəa`dilun. Qalə rabbənə 
zaləmnə ənfusənə və il ləm təğfir lənə və tərhəmnə lənə kunənnə minəl xasi-
rin. və izən nuni iz zəhəbə muğadibən fəzannə əllən nuqdiraaləyhi fənədə fiz 
zuluməti əllə iləhə illə əntə subhənəkəinni kuntu minəz zalimin. Fəstəcəbnə 
ləhu və nəccəynəhu minəl ğammi və kəzəlikə nuncil muminin. İzə cə-ə 
nəsrullahi vəl fəth.Və raəytən nəsə yədxulunə fi dinilləhi əfvəcə. Bi həmdu 
rabbikə vəs təğfirhu innəhu kənə təvvəb. 
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8-ci bab 
 Bir kimsə hər hansı bir pis vərdişə, işki, qumar, düşmənçilik və bir 

çox şərlərə qarşı aşağıdakı ayəni müşk və ya zəfəranla yazıb üzərində da-
şıyarsa və ya 41 dəfə oxuyarsa, pis vərdişlərdən qurtarar. Düşmənlərin 
dedi-qodusunun qarşısını almaq, düşmənlərin pisliklərindən qurtarmaq 
üçün bu duanı müşk və ya zəfəranla yazıb üzərində gəzdirmək xeyirlidir. 
Bir kimsə yeddi və ya on doqquz gün bu ayələri bir kasa suya oxuyub, 
nəfəs edərək içərsə, Allah bu kəlmələr xatirinə oxuyanı arzusuna çatdırar. 
9 dəfə də Əsmai-Hüsna (144 s.)oxunur. 
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Bismilləhir Rahmənir rahim. Hurrimət aləykumul məytəhu vəddəmə 

və ləhmul xinziri və mə uhillə li ğayrilləhi bihi vəl mun xaniqatu vəl 
məvquzətu vəl mutərad`diyətu vən nətihətu və mə əkələs səb`u illə mə 
zəkkəytum və mə zubihə alən nusubi və ən təstəqsimu bil əz`ləmi zəli-
kum fisqun əl yəvmə yə isəl ləzinə kəfəru min dinikum fələ təxşəvhum 
vəx şəvni əl yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aləykum niə` 
məti və raditu ləkumul isləmə dinən. İnnəməl mu`minunəl ləzinə izə zu-
kirallahu və cilət qulubihim və izə tuliyət aləyhim əyətuhu zədəthum 
imənən və alə rabbihim yə təvəkkəlun. Qalə rabbi inni zaləmtu nəfsi fəğ-
fir li fə ğafəra ləhu innəhu huvəl ğafurur rahim. Yə bunəyyə əqımis salətə 
və`mur bil məa`rufi vənhə ənil munkəri vəsbir alə mə əsabəkə innə zəlikə 
min əzmil umur. Sələmun qavləm mir rabbir rahim.Vəl adiyəti dabhən. 
Fəl muriyəti qadhə. Fəl muğırati subhə. Fə əsərnə bihi nəq`ən. Fəvəsətnə 
bihi cəmən. İnnəl insənə li rabbihi lə kunud. Və innəhu alə zəlikə lə şəhid. 
Və innəhu li hubbil xayri lə şədid. Əfələ yəa`ləmu izə buə`sira mə fil 
qubur. Və hussilə mə fis sudur. İnnə rabbəhum bihim yəvməizil lə xa-
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bir.Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul huvəllahu əhəd. Allahus saməd. 
ləm yəlid və ləm yuləd. və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd. Bismilləhir 
Rahmənir Rahim. Qul əuzu bi rabbil fələq. min şərri mə xaləq. və min 
şərri ğasiqın izə vəqab.və min şərrin nəffəsəti fil uqad. və min şərri 
həsidin izə həsəd. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul ə`uzu bi rabbin nəs. 
məlikin nəs. İləhin nəs. Min şərril vəsvəsil xannəs. Əlləzi yu vəsvisu fi 
sudurin nəs. minəl cinnəti vən nəs. 

  
9-cu bab 

 Düşmənlərdən, həsədçilərdən, vəhşi heyvan və həşəratdan qorunmaq 
üçün 41 gün 3,7,19 dəfə 41 dəfə oxumaq lazımdır. Bir şirni üzərinə oxu-
naraq yemək daha çox güclü təsirə malikdir. İnsanların başına gələn cür-
bəcür fəlakət, xəstəlik, bəla və müsibətlər günahlardan əmələ gəlir. Bu 
haqda Quranda buyurulur:  

 
“Pislik edənlər yalnız öz nəfsilərinə qarşı günah etmiş olurlar”.  
Pislik edənlər Allahın onlara verdiyi nemətləri yaxşı işlərə sərf etmə-

yib, saxlayanlar və ya şərə sərf edənlərdir. Bununla da yalnız özlərinə gə-
ləcək yaxşılıqların qarşısını almış olarlar və fəlakət, xəstəlik, bəlalar kimi 
pislikləri öz üzərlərinə çağırmış olarlar. 

Kimsə sizə pislik edərsə, üzü qibləyə oturaraq, 41 dəfə bu duanı oxu-
maqla, düşməni islah etmək olar. Düşməni onunla ya barışar, ya da Allah 
tərəfindən islah olar. Oxunacaq ayələr:  
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“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və iz əxaznə misəqakum və rafəa`nə 

fəvqakumut tura xuzu mə ətəynəkum bi quvvətiv vəsməu qalu səmiə`nə 
və əsaynə və uşribu fi qulubihumul iclə bi kufrihim qul bi`səmə yə`muru-
kum bihi imənukim in kuntum mu`minin. Və ə`ətəsımu bi həblilləhi cə-
miən və lə təfərraqu vəz kuru niə`mətəllahi aləykum iz kuntum ə-a`dəən 
fə əlləfə bəynə qulubikum fə əsbəhtum bi niə`mətihi ixvənən və kuntum 
alə şəfə hufratim minən nəri fə ənqazəkum minhə kəzəlikə yubəyyinul-
lahu ləkum əyətihi lə əlləkum təhtədun. Qul əraəytum in əxazəllahu səm` 
əkum və əbsarakum və xatəmə alə qulubikum mən iləhun ğayrullahi yə` 
tikum bihi unzur kəyfə nusarriful əyəti summə hum yəsdiqun. İz təstə-
ğisunə rabbəkum fəstəcəbə ləkum inni mumiddukum bi əlfin minəl mə-
ləikəti murdifin. Və mə cəələhullahu illə buşra və li tətməinnə bihi qulu-
bikum və mən nəsru illə min indilləhi innəllahə azizun həkim. Və ənətil 
vucuhu lil həyyil qayyumin və qad xabə mən həmələ zulmə.Və məy yəa` 
məl minəs salihəti və huvə mu`minun fələ yəxafu zulmən.Və lə hədmən. 
Fə xasəfnə bihi və bi dərihil arda fəmə kənə ləhu min qıətiy yənsurunəhu 
min dunilləhi və mə kənə minəl muntəsırin.Və cəəlnə min bəyni əydihim 
səddəv və min xaıfihim səddən fə əğşəynəhum fəhum lə yubsırun. Sələ-
mun qavləm mir rabbir rahim. Bismilləhir Rahmənir rahim. İqtərabətis 
səatu vən şəqqal qamər. və əy yərav əyətən yuə`ridu və yəqulu sihrun 
mustəmirru. vət təbəu əh`vəhum və kulli əmrim mustəqarru. Və ləqad 
cəəhum minəl ənbəi mə fihi muzdəcər. Hikmətum bəliğatun fəmə tuğnin 
nuzuru fətəvəllən ənhum yəvmə yəd`uddəi ilə şəy`in nukum. Xuşşəən əb-
saruhum yəxrucunə minəl əcdəsi kə ənnəhum cəradum mintəşirun muh-
tiinə iləd dəi yəqulul kəfirinə həzə yəvmun əsir. Kəzzəbət qabləhum qav-
mu nuhin fəkəzzəbu əbdənə və qalu məcnunun vəzduxir. Fədəə rabbəhu 
inni məğlubin fəntəsır. Fəfətəhnə əbvəbəs səməi bi məim munhəmir.Və 
fəccərnəl arda uyubən fəl`təqal məu alə əmrin qad qudur.” 

Axırda 9 dəfə “Əsmai-Hüsna” oxunur.(144 səhifədə)  
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10-cu bab 
 İbtal sehr, cin vuran, ruhu xəstəliyi olan kimsələr üçün bu ayələr ya-

zılaraq xəstənin üzərinə qoyulur. Həmçinin xəstənin halı pisləşən zaman 
bu ayələri 41 dəfə öd ağacının üzərinə oxuyaraq, ağacı yandırıb, tüstüsü 
xəstəyə verilir. Sehir edilmiş, qisməti bağlanmış kimsələr bu ayələri yazıb 
üzərlərində gəzdirdikləri halda gündə 3 və ya 7 dəfə oxusalar, yolları 
açılar. Bir kasa suya bu duaları oxuduqdan sonra qüsul tökən kimsələr də 
sehrdən qurtararlar. Bu ayələri oxumağa başlarkən və bitirdikdən sonra 
Fatihə surəsi( 20 səh.) oxunmalıdır. 
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“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil aləmin. Ərrah-

mənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəa`budu və iyyəkə nəstəin. İhdi-
nəs sıratal nustəqım. Sıratal ləzinə ən`əmtə ələyhim ğayril məğdubi ələy-
him vələddallin. Yə əyyuhəlləzinə əmənus biru və sabiru və rabitu vəttə-
qullahə lə əlləkum tuflihun.Və məy yəxric mim bəytihi huməciran iləllahi 
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və rasulihi summə yudrikhul məvtu fəqad və qaə əcruhu aləllahi və kənəl-
lahu qafurar rahimən inni təvəkkəltu aləllahi rabbi və rabbikum mə min 
dəbbətin illə huvə əxızun bi nəsiyətuhə innə rabbi alə sıratim mustəqım. 
Fə in təvəlləv fəqad əbləğtukum mə ursiltu bihi iləykum və yəstəxlifu rabbi 
qavmən ğayrakum və lə tədurrunəhu şəy`ən innə rabbi alə kulli şəyin həfiz. 
Və qul cəəl haqqu və zəhəqal bətilu innəl bətilə kənə zəhuvqav və ninəzzili 
minəl qur`ani mə huvə şifəun və rahmətul lil mu`mininə və lə yəziduz zali-
minə illə xasəra. Qalu rabbənə ğaləbət aləynə şiqvətunə və kunnə qavmən dal-
lən. Rabbənə əxricnə minhə fəin udnə fə innə zalimun. Qaləxsəu fihəvə lə 
tukəllimun. Əlif ləm mim. Ə-həsəbən nəsu əy yutraku əy yəqulu əmənnə və 
hum lə yuftənun. Və ləqad fətənnəl ləzinə min qablihim fələ yəa`ləmunəllahəl 
ləzinə sadəqu və lə yəa`ləmunnəl kəzibin. əm həsibəlləzinə yəa`ləmunəs səy-
yiəti əy yəsbiqunə sə-ə mə yəhkimun. Mən kənə yərcu li qaəllahi fə innə əcə-
ləllahi lətiv və huvəs səmiul alim. Ləv həzəl qurənə alə cəbəlin ləraəytəhu 
xaşiən mutəsaddiəm min xaşyətilləhi və tilkəl əmsəlu nədribuhə lin nəsi lə 
əlləhum yətəfəkkərun. Huvəllahul ləzi lə iləhə illə huvə alimul ğaybi vəş şə-
hədəti huvər rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvə əl məlikul qud-
dusus sələmul mu`minul azizul cəbbərul mutəkəbbiru subhənəllahi əmmə 
yuşrikun. Huvəllahul xaliqul bəriul musavviru ləhul əsməul hüsnaə yusəbbihu 
ləhu mə fis səməvəti vəl ardı və huvəl azizul həkim. Bismilləhir Rahmənir 
Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil aləmin. Ərrahmənir rahim. Məliki yəvmiddin. 
İyyəkə nəa`budu və iyyəkə nəstəin. İhdinəs sıratal mustəqım. Sıratal ləzinə 
ən`əmtə ələyhim ğayril məğdubi ələyhim və ləddallin.” 9 dəfə də “Əsmai-
Hüsna” oxunur.(144 səh.) 

 
11-ci bab 

 Ruh və cinlərin çıxarılması üçün bu duanı bir kasa suya 41 dəfə oxu-
yub, üfürərək yeddi gün xəstəyə içirmək lazımdır. Cinlərdən, düşmənlər-
dən yırtıcı və vəhşi heyvanlardan qorunmaq üçün 40 gün üç dəfə oxunur. 
Bu zaman xoş ətirli buxur yandırılır və sədəqə verilir. 9 dəfə də “Əsmai-
Hüsna” oxunur.(144 s.) 
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Bismilləhir rahmənir rahim. İnnə rabbu kumullahulləzi xalıqas səmə-

vəti vəl ardı fi sittəti əyyəmin summəs təvə aləl arşi yuğşil ləylən nəhəra 
yətlubuhu həsisən vəş şəmsə vəl qaməra vən nucumə musəxxaratim bi 
əmrihi ələ ləhul xalqu vəl əmru təbərakəllahu rabbul aləmin. Ud`u rabbə-
kum tədarruəv və xufyətən innəhu lə yuhibbul muə`tədin. Və lə tufsidu fil 
ardı bəa`də isləhihə vəd`uhu xaffən və taməən innə rahmətəllahi qaribum 
munəl muhsinin. Bismilləhir rahmənir rahim.Vəs saffəti saffə. Fəz zəcira-
ti zəcra. Fət təliyəti zikra. İnnə iləhəkum lə vəhid. Rabbus səməvəti vəl 
ardı və mə bəynəhumə və rabbul məşəriq. İnnə zəyyənnə bis səməəd dun-
yə bi zinətil kəvəkib. Və hifzam min kulli şəytanim məridin lə yəssəm-
məunə iləl mələil ə-alə və yuqzəfunə min kulli cənib. Duhurav və ləhum 
azəbuv vəsıb. İllə min xatifəl xatfətu fə ətbəəhu şihəbun səqıb. Fəstəfti-
him əhum əşəddə xalqan əm mən xaləqnə innə xaləqnəhum min tinin lə-
zib. Qalu yə qavmənə innə səmiə`nə kitəbən unzilə min bəa`di musə mu-
saddiqal limə bəynə yədəyhi yəhdi iləl haqqı və ilə tariqım mustəqım.Yə 
qavmənə əcibu dəiyəllahi və əmənu bihi yəğfir ləkum min zunubikum və 
yucrikum min azəbin əlim.Və məl lə yucib dəiyəllahi fələysə bi mua`ci-
zin fil ardı və ləysə ləhu dunihi əvliyəə uləikə fi daləlim mubin. Fəfətəhnə 
əbvəbəs səməi bi məin munhəmir. Və fəccərnəl arda uyunən fəltəqal mə-
ə -alə əmrin qad qudir. Yə məa`şəril cinni vəl insi inis təta`tum ən tunfizu 
min əqtaris səməvəti vəl ardı fənfuzu lə tənfuzunə illə bi sultan. Qul u-hi-
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yə iləyyə ənnəhus təməə nəfərrum minəl cinni fə qalu innə səmiə`nə 
qur`ənən əcəbəy yəhdi ilər ruşdi fə əmənnə bihi və lən nuşrikə bi rabbinə 
əhədə. Və ənnəhu təalə cəddu rabbinə məttəxizə sahibətən və lə vələdən. 
Və ənnəhu kanə yəqulu səfihunə aləllahi şətata. Bismilləhir rahmənir ra-
him. İzə cəə nəsrullahi vəl fəth. və raəytən nəsə yədxulunə fi dinilləhi əf-
vəcə. fəsəbbih bi həmdikə rabbikə vəs təğfirhu innəhu kənə təvvəbə. 

 
12-ci bab 

1.Hər hansı bir hacət və arzunun qısa müddətdə alınması üçün axşam-
dan başlayaraq bir dəfəyə 12 min dəfə aşağıdakı duanı oxumaq : 

 
“Əmmən yucibul muztarra izə dəahu və yəkşifus suuə qulilləh.” 
 Və hər 100 dəfədən bir bu duanı oxumaq: 

 
“Və izə səələkə ıbədi ənni fə inni qaribun ucibu də`vətəd dəi izə dəa-

ni fəl`yəstəcibu li vəl yu`minu bilə əlləhum yərşudun.” 
Bu ayələrlə Allaha dua edərək istəyən kimsələri Uca Allah dərd, xə-

təlik və ölümdən xilas edər. Bunu 2-3 adamda birlikdə oxumaq olar. Niy-
yət edib oxumazdən əvvəl və yaxud da sonra nəzir edib sədəqə veril-
məlidir. 

2. Yüksək bir məqam və vəzifə sahibi olmaq istəyən 3 və ya 7 gecə 
1001 dəfə aşağıdakı duanı oxumalıdır. 

 
“Və iləhukum iləhun vahid. Lə iləhə illə huvər rahmənur rahim.” 
3.Düşmənlərin şərindən qurtarmaq, borcunu ödəmək, xəstə olan kəs 

şəfa tapması, yoxsulluqdan qurtarmaq üçün bu ayəni gecə bir oturuşda 
3333 dəfə oxumaq lazımdır.  
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“Fəllahu xayrun həfizav və huvə ərhəmər Rahimin.” 
 Aşağıdakı ayə bütün işlərin xeyirli olması, xeyir qapılarının üzünüzə 

açılması və istəklərin hasil olması üçün 3 və ya 7 dəfə oxunur. 

 
“Ləysə ləhə min dunilləhi kəşifəh.” 
4.Hər hansı istək və arzu, ruzi-bərəkət, xəstəlikdən şəfa tapmaq, izzət, 

şərəf, məqam, vəzifə sahibi olmaq üçün, düşmənlərə qalib gəlmək, inti-
qam olmaq həbsdən və əsarətdən qurtarmaq və cəlbi məhəbbət, sevgi 
üçün aşağıdakı duanı 1153 dəfə oxumaq lazımdır. 

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Yə Sin. Vəl quranil həkim. Sad vəl 

qur`ani ziz zikr. Qaf vəl qur`anil məcid. Nun vəl qaləmi və mə yəstur”. 
5. Doğuşun rahat olması üçün bu ayəni yazıb qadının qoluna 

bağlamaq və ya oxumaq lazımdır. 

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul mən yərzəqakum minəs səməi vəl 

ardi əmmən yəmlikus səm`ə vəl əb`sarə və mən yuxricul həyyə minəl 
məyyiti və yuxricul məyyitə minəl həyyi və məy yudəbbiril əmra fəsə yə-
qulunəllahu fəqul əfələ təttəqun”. 

6. Haqsız bir səbəbdən məhkəməyə cəlb olunan, bir sözlə şərə düşən 
insanlar bu ayəni davamlı oxuyaraq pisliklərdən qurtara bilər və heç kəs 
onun üzərinə şər ata bilməz. 
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“Bismilləhir Rahməniur Rahim.Və lə təd`u məallahi iləhən əxara lə iləhə 
illə huvə kullu şəy`in həlikun illə vəchəhu ləhul hukmu və iləyhi tur`cəun”.  

7. Aşağıdakı iki ayəni hicri qəməri ayənin ilk cümə günü yazıb üzə-
rində daşıyan və hər gün 40 dəfə oxuyan kimsə yoxluqdan və yoxsulluq-
dan əbədiyyən qurtarar. 

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Vəl arda mədəd nəhə və əl`qaynə fihə 

ravəsiyə və ənbətnə fihə min kulli şəy`in məv`zun.Və cəalnə ləkum fihə 
mə əyişə və mən ləstum ləhu bi raziqın”. 

8. Hafizəsi zəif olan kimsə 40 gün səhər tezdən aşağıdakı ayələri bir 
kasa suya oxuyub içərsə, hafizəsi qüvvətlənər, əzbərləmə qabiliyyəti 
artar. 9 dəfə də Əsmai-Hüsna oxunur.(144-ci səh) 

 

 
Bismilləhir rahmənir rahim. Subhənəkə lə ılmə lənə illə mə əlləmtənə 

innəkə əntəl alimul həkim. Allahummə bi cəhi sahibi ulumil əvvəlinə vəl 
əxirinə əllimnə ılmən ətəynə hukmən və ılmən. Rahmətəm min indənə və 
allimnə min lədunnə ılmən. Fətəaləllahul məlikul haqqu vələ təa`cəl bil 
qur`əni min qabli əy yuqda iləykə vəhyuhu vəqul rabbi zidni ılmən. Fə 
fəhhəmnəhə suləymənə və kullən ətəynə hukmən və ılmən və səxxarnə 
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məə dəvudəl cibələ yusəbbihnə vət tayra və kunnə fəılin”.  
9. Quranda iki ayə vardır ki, hər ikisində 28 hərfin hamısı iştirak edir. Bu 

iki ayə iki tərəfli kəsən çox iti bir qılıncdır. Hər bir arzu üçün oxunarsa, dərhal 
zühür edər. Bəzi xəstəliklər, yaralar, cibanların müalicəsi üçün, fəlc və ruh 
xəstəlikləri və tibbin aciz qaldığı xəstəliklər zamanı bu ayələr şəfa üçün çox 
təsirlidir. Əvvəlcə bir kağıza yazılaraq xəstənin üzərinə qoyulur, sonra da bir 
kasa suya oxuyaraq xəstəyə içirdilir. Oxumağa başlamazdan əvvəl yeddi dəfə 
aşağıda yazılan dua və ayələr oxunur. Sonda yeddi dəfə İhtitam duası oxunur 
və arzu istənilir. Oxumağa başlarkən 10 istiğfar, 10 salavat, 10 ixlas (137-ci 
səh.), 1 Fatihə, təkrar 10 salavat və 7 dəfə də bu dua oxunur: 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Yə Allahu, yə Allahu, yə Allahu, yə qa-

hiru, yə qadiru, yə muqtədiru yə əvvəlu yə əxiru yə zahiru yə bətinu yə 
lətifu yə xabiru qavluhul haqqu və ləhul mulku yəvmə yunfəxu fis suri 
alimul ğaybi vəş şəhədəti huvəl həkimul xabir. Bismilləhir rahmənir ra-
him. Summə ənzələ aləykum mim bəa`dil ğammi əmənəhu nuasən yəğşə 
taifətən minkum və taifətun qad əhəmməthum ənfusuhum yəzunnunə bil-
ləhi ğayral haqqı zannəl cəhiliyyəti yəqulunə həl lənə minəl əmri şəy`in 
qul innəl əmra kulləhu lilləhi yuxfunə fi ənfusihim mə lə yubdunə ləkə 
yəqulunə ləv kənə lənə minəl əmri şəy`un mə qutilnə həhunə qul ləv kun-
tum fi buyutikum lə bərazəl ləzinə kutibə aləyhimul qatlu ilə mədaciıhim 
və li yəbtəliyəllahu mə fi sudurikum və li yuməhhisa mə fi qulubikum 
vallahu alimum bi zətis sudur. Və kəfə billəhi şəhudən muhəmmədur ra-
sulullahi vəlləzinə məəhu əşəddəu aləl kuffəri ruhəməu bəynəhum təra-
hum rukkəən succədən yəbtəğunə fədlən minəllahi və ridvənən siməhum 
fi vucuhihim min əsəris sucudi zəlikə məsəluhum fi təvrati və məsəluhum 
fil incili kəzərın əxracə şətəhu fəzərahu fəstəvə alə suqıhi yuə`cibuz zur-
raə li yəğıza bi humul luffəra və ədəllahul ləzinə əmənu və əməlus Salihə-
ti minhum məğfiratuv və əcran azim.Və məy yəttəqilləhə yəc`əl ləhu 
məxracən və yərzuqhu min həysu lə yəh`təsib və mən yətəvəkkəl aləllahi 
fəhuvə həsbuhu innəllahə bəliğu əmrihi qad cəələllahuli kulli şəyin qadra. 

Bu iki ayəni hər gün iki dəfə oxuyan kimsənin nəfəsi çox təsirli olar. 
Hər hansı bir xəstənin sağalması üçün suya oxuyub, nəfəs edilərək içir-
dilsə, xəstə sağalar. 

Bu iki ayəni 28 dəfə oxuduqdan sonra  7 dəfə aşağıdakı dua oxunur: 
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“Bismilləhir rahmənir rahim.Allahummə yə kərimu, yə bəsitu, yə 

nəfiu, yə dəfiu, yə səbitu, yə muinu, yə əhədu, yə nuru, yə zəkiyyu, yə lə-
tifu, yə ədlu, yə qaribu, yə ğaniyyu, yə təvvəbu, yə sələmu, yə şəkuru, yə 
tahiru, yə fəttahu, yə vədudu, yə qadiru, yəqtətiru, yə əvvəlu, yə əxiru, yə 
zahiru, yə bətinu, yə raufu, yə həyyu, yə qayyumu, yə cəmilu, yə xabiru, 
yə zəl təvli, yə darru, yə saburu səxxir lənə qulubə kulli bəni ədəmə və 
bənəti həvvəə bi haqqı sirri və bi hurməti Muhəmmədin ləzinə  ənzələ  
aləyhi həzihil əyətil uzmə bi rahmətikə yə ərhəmər rahiminə və salləllahu 
alə səyyidinə muhəmmədin  və əlihi əcməin. Vəlhəmdu lilləhi rabbil 
aləmin”.  

Bir az zeytun yağının üzərinə Ali-İmran surəsinin 151-ci ayəsini 28 
dəfə, Fəth surəsinin son ayəsini 28 dəfə oxuyaraq həmin yaraların üzərinə 
sürtmək xeyirlidir. 

Hər iki ayənin 28 dəfə oxunmasının səbəbi hər iki ayənin hər birində 
bütün 28 hərfin hamısının olmasıdır. Yəni Ərəb əlifbası 28 hərfdən iba-
rətdir və bu hərflərin də çox böyük təsiri və faydaları vardır.  

Ali imran-151. 
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ُسنلقي في قلوب الذین كفروا الرعب بما أشركوا باہلل ما لم ینزل بھ سلطانا ومأواھم  ُ َ َ ِْ َ َ ًَ َ ْ ُْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِّ َ ُ ْ َُ ّ ْ ْ ُُ َ ِْ َْ َ ُّ َ َ َ ِ َّ ُ ُ َ
َالنار وبئس مثوى الظالمین ِ ِ َّ َ َْ َ َ ْ ِ ُ َّ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Sənulqı fi qulubil ləzinə kəfərur ruə`bə 
bimə əşraku billəhi mə ləm yunəzzil bihi sultanən və mə vəhumun nəru 
və bi`sə məsvəz zalimin”. Fəth-29.  

 

ْمحمد رسول اہلل والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم تراھم ْ َ ُُ َ َ َُّ َ ْ ََ ََ َِ َّ ُ ْ َ َ َّ ِ َ ُ َ ِ َّ َ ِ ُ ُ َّ ٌ َّ ً ركعا سجدا ُّ ًَّ ُ َّ ُ
ِیبتغون فضال من اہلل ورضوانا سیماھم في وجوھھم من أثر السجود ذلك مثلھم في  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ُ ُُ ََ ََ ََ َ ِ ُّ ِ َِ ْ ْ ّْ ِّ ِ ُ ُ ً َ َ ِ َّ ََ َ ًْ ُ
ِالتوراة ومثلھم في اإلنجیل كزرع أخرج شطأهُ فآزرهُ فاستغلظ فاستوى على سوقھ ِ ُِ َ ََ ََ ََ َْ َْ َ َ َُ ْ َ َ ََ ََ َْ َ ْ ٍ ْ َ ُِ ِ ِ ْ ْ َ َ ِ ْ ُ یعجب َّ ِ ْ ُ

ًالزراع لیغیظ بھم الكفار وعد اہلل الذین آمنوا وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجرا  ْ َ َ َ ًَ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ ْ ِ َِ َّ َ َُ َ َ َّ ُ َّ َ َّ ُ ْ ُ ِ ِ َ َ َ َّ ُّ
ًعظیما ِ َ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Muhəmmədur rasulullahi vəlləzinə mə-
əhu əşiddəu aləl kuffəri ruhəməu bəynəhum tərahum rukkəən succədəy 
yəbtəğunə fədləm minəllahi və ridvənən siməhum fi vucuhihim min əsə-
ris sucudi zəlikə məsəluhum fit təvrati və məsəluhum fil incili kəzər`ın 
əxracə şət`əhu fə əzərahu fəstəğləza fəstəvə alə suqıhi yuə`cibuz zurraə li 
yəğiza bihimul kuffəra və ədəllahulləzinə əmənu və əmilus salihəti 
minhum məğfiratəv və əcran əzimə. 

 
Bu vəqf hər iki ayənin ümumi ədədi olan 46763 ədədindən düzəldil-

mişdir. Bir tabağa yazılıb, su ilə silinərək xəstəyə içirdilərsə, xəstə şəfa tapar. 
10. Hz.Peyğəmbərimiz biz günahkar ümmətini təlim etmək üçün belə 

buyurur: 
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“Allahumməh fəznə minəl illətə fil ğurbəti və minəl məşəqqati və mi-
nəl məzəlləti indəş şəybəti və minəş şəqavəti indəl hətiməti və minəl fədi-
həti yəvməl qıyəməti bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin”. 

“Allahım! Bizi qürbətdə xəstəlikdən, qocalıqda məşəqqət və rəzalət-
dən, son nəfəsdə imansız ölməkdən, Qiyamət günündə də üz qarası və 
utanmaqdan qoru. Mərhəmətlilərin mərhəmətlisi olan Allahım Rəhmə-
tinlə daima bizi qoru”-deməkdir. 

  
İsmi Əzəmlə dua etmək 

Hz.Əli (ə.s.) buyurudu ki: “Əgər İsmi Əzəmlə dua etmək istəsən, 
Hədid surəsinin ilk alti ayəsini və Həşr surəsinin son üç ayəsini oxuyaraq 
dua etmək lazımdır.”  

 
Hədid surəsinin ilk 6 ayəsi 

 

ِسبح ہلل ما في السماوات واألرض ْ َ ْ َ َ ِ ِِ ََ ََّ ِ َّ َّ ُ وھو العزیز الحكیمَ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ ِلھ ملك السماوات واألرض  َُ ْ َ ْ َ َِ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ
ِیحیي ویمیت وھو على كل شيء قدیر ھو األول واآلخر والظاھر والباطن وھو بكل  ِّ ّ ُْ ُِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ِ ِ َِ ُ ُْ ِ َّ ْ ُْ َّ َ ٌ ِ َ ٍ ْ َ ََ ُ ُ ُ

ٌشيء علیم ِ َ ٍَ ِھو الذي خلق السماوات واألرض في س ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ َِ َِ َّ َ َ َ َّ ُتة أیام ثم استوى على العرش یعلم ُ َ َْ َْ ِ ٍْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َ ِ َّ
َما یلج في األرض وما یخرج منھا وما ینزل من السماء وما یعرج فیھا وھو معكم أین ما  َ َ َ َ َ ََ ْ ََ َْ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َّ ُ ِ ْ ْ ِ ْ ْ

َكنتم واہلل بما تعملون بصیر لھ ملك السماوات واأل ْ َ َ َِ َ ِ َ ََّ ُ ْ ُ ُ َ ٌ َ َْ ُ ْ َ َِّ ُ ُ ُرض وإلى اہلل ترجع األمورُ ُ َُ ْ ُْ ِ ََّ َ ِ ُیولج  ِ ِ ُ
ِاللیل فیالنھار ویولج النھار في اللیل وھو علیم بذات الصدور ُِ ُّ ُِ َ َّ َِّ ٌ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ِ ْ َّْ ََّ َ َُ َ   

 

1. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Səbbəhə lilləhi mə fis səməvəti vəl 
ardı və huvəl əzizul həkim. Ləhu mulkus səməvəti vəl ardı yuhiy və yu-
mitu və huvə alə kulli şəy'in qadir. Huvəl əvvəlu vəl əxiru vəz zahiru vəl 
batınu və huvə bi kulli şəy'in əlim. Huvəlləzi xaləqas səməvəti vəl ərda fi 
sittəti əyyəmin summəs təva aləl ərşi yə'ələmu mə yəlicu fil ərdı və mə 
yəxrucu minhə və mə yənzilu minəs səməi və mə'rucu fihə və huvə mə'ə-
kum əynə mə kuntum vəllahu bimə tə'məlunə bəsıyr. Ləhu mulkus səmə-
vəti vəl ərdı və iləllahi turcə'ul umur. Yulicul ləylə fin nəhəri və yulicun 
nəhəra fil ləyli və huvə ələymun bi zatis sudur. 

Mənası: Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Göylərdə və yerdə 
nə varsa canlı və cansız varlıqların hamısı, hər biri öz dilində Allahı pak 
sifətlərlə mədh edir. O yenilməz qüdrət və möhkəm yaradılış sahibidir. 
Göylərin və yerin həqiqi mülkiyyəti və mütləq hakimiyyəti Ona məxsus-
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dur. Çünki yaratmaq, qorumaq, idarə etmək və yox etmək, bunların hamı-
sı Onun ixtiyarındadır. Öldürür və dirildir. O hər bir şeyə qadirdir. O, əv-
vəl və axır, aşkar və gizlindir. O, hər şeyi biləndir. Göyləri və yeri altı 
gündə yaxud altı gecə-gündüzdə, yaxud altı mərhələdə yaradan, sonra 
taxta hakim olan Odur. O, həm yerə girəni, həm yerdən çıxanı, həm göy-
dən enəni, həm də göyə qalxanı bilir. Harada olsanız, O, sizinlədir. Allah 
etdiklərinizi görəndir. Göylərin və yerin həqiqi malik və sahibi Odur. Və 
varlıq aləminin bütün işləri Ona tərəf qaytarılır. Gecəni gündüzə daxil 
edir və gündüzü tədricən gecəyə daxil edir. O, ürəklərdə olanı biləndir. 

Həşr surəsinin son 3 ayəsi: 
 

َھو اہلل الذي ال إلھ  َ ِ َ ِ َّ ُ َّ َ ُإال ھو عالم الغیب والشھادة ھو الرحمن الرحیمُ ُِ َِّ َُّ َ ِْ َ َ َُ ُِ َ َ َّ ِ ْ َ ْ َ َھو اہلل الذي ال  َّ ِ َّ ُ َّ َ ُ
َّإلھ إال ھو الملك القدوس السالم المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اہلل عما َ ِ ََّ ََ ْ َْ ُ َ َ ُ ُُ ُ ُِّ ََّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِْ َ ُ ُِ ِ ُِ َ َُّّ ُ ُ ُ َ ِ ُِ َّ َ َ 

َیشركون ُ ِ ْ َھو  ُ ُاہلل الخالق البارُئ المصور ُ َِ ّ َ ُ ْ ْ ِْ ُ ِ َ ِلھ األسماء الحسنى یسبح لھ ما في السماوات َّ َ َ َ ََّ ِ ُ َُ َُ ِّ َ ُ َ ْ ُْ ْ َ ْ
ُواألرض و◌ َ َِ ْ َ ُ ھو العزیز الحكیمْ ِ َ ْ ُْ ِ َ ُ   

 

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Huvəllahul ləzi lə iləhə illə huvə əli-
mul ğaybi vəş şəhədəti huvər rahmənur rahim. Huvəllahul ləzi lə iləhə illə 
huvə əl məlikul quddusus sələmul mu'minul muheyminul əzizul cəbbərul 
mutəkəbbiru subhənəllahi əmmə yuşrikun.Huvəllahul xaliqul bəriyul 
musavviru ləhum Əsmail-hüsna yusəbbihu ləhu mə fis səməvəti vəl ərdı. 
Və huvəl əzizul həkim. 

Mənası:”O, özündən başqa heç bir tanrı olmayan, qeybi və aşkarı bi-
lən Allahdır. O, bağışlayan və mehribandır. O, Ondan başqa heç bir tanrı 
olmayan Allahdır. O, Məlikdir, Qüddüsdür, Salamdır, Mömindir, Muhəy-
mindir, Əzizdir, Cabbardır, Mütəkkəbirdir.Allah Ona şərik qoşduqların-
dan pakdır. O yaradan, surətlər bəxş edən Allahdır. Ən gözəl adlar Ona 
məxsusdur. Göylərdə və yerdə olan hər bir şey, dillə və hal ilə Onu zikr 
edirlər. O qüdrət və hikmət sahibidir.”  

   
3-CÜ BÖLÜM 

 Ənfal-66. Ey möminlər! İndi Allah yükünüzü yüngülləşdirdi. Çünki 
O, sizdə zəiflik olduğunu bilirdi. Artıq aranızda yüz səbirli kişi olsa, iki 
yüz nəfərə, min kişi olsa, iki min nəfərə Allahın iznilə qələbə çalar. Allah 
səbir edənlərlədir!  
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19 hərfli ayələr 
19 hərfli ayələr “Fələkul əsma” Cənnətul əsma” 

 
“Fələkul əsma” Əsmaların qalxanı, həmçinin Cənnətul-əsma demək-

dir. Hz.Əlinin əsəri və ehsanıdır və bu duaların hər biri 19 hərfdən ibarət-
dir. Bu əsma və ayələrlə dua edilərsə, Allah hər arzu istəyi ehsan edər. 
Cənnətul-Əsmaları oxumazdan əvvəl Allah rizası üçün iki rükət namaz, 
sonra iki rükət də etdiyin niyyət üçün namaz qılınır. Sonra üç dəfə Ayətəl 
Kürsü oxunur:  

 

ٌاہلل ال إلـھ إال ھو الحي القیوم ال تأخذهُ سنة وال نْوم  َ ََ َ ََ ُ ٌَ ِ ُ ُ ْ َ ُّ َ ْ ُّْ َ ُ َّ ِ َِ َ ُ ِلھ ما في السماوات وما في األرض ّ ْ َ َِّ َِ َ ََ َِ َّ ُ
َّمن ذا الذي یشفع عندَهُ إال بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم وال یحیطون بشيء من علمھ إال  َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ ِ ِ َْ ْْ ّ ٍ ِ ُ ِْ َ ِ َِ ْ َ ُْ ُ َ َ َ ُْ ُْ َ ََ َ َ َِ َ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ

َبما شاء وسع كرسیھ السماوات واألرض وال َ َ َ ََ ْ َْ ِ َ ََّ ُ ُّ ِ ُِ َ َ ُ یؤودهُ حفظھما وھو العلي العظیمِ َ َِ ِ ِ ََ َْ ُّْ ُ َ ُ ُ ْ ُ ِال إكراه في  ُ َ َ ْ ِ َ
َالدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باہلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال  َ َ َْ ُ ْ ْ ِْ َ َْ ُْ ِْ ِ ِ َِ ََّ َ ْ ِ ِ َِ َِ ّ ِ َ ِ َْ ُ ُ َّ ُ ْ ْ ََّ ِ ّ َ َ َُ ْ ُّ َ ّ

ٌانفصام لھا واہلل سمیع علیم ِ ِ َِ ٌ َ ُ ّ َ َ َ َ ْ اہلل ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلماتإلى النور والذین كفروا   َ ُْ َُ َ َ َ َِ َِّ ََّ َِ ُِ ُّ َ ِ َ َُ ُّ ِ ِّ ُ ُ ْ ُ ُ ُّ ّ
َأْولیآؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور إلى الظلمات أْولـئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون َُ ِ ِ ِ ِ َ َِ َ َْ ُ ُِ ِ َِّ ُُّ ّْ َ ََ َ َُ ِ َ ُ ُّ َِّ ُ َُ ْ ُ ُ ُ ُ ُ   
 

Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul qayyum. Lə tə`xuzuhu sinətuv vələ 
nəvm ləhu mə fis səməvəti və mə fil ard. mənzəlləzi yəşfəu indəhu illə bi 
iznih yə`ələmu mə bəynə əydihim və mə xəlfəhum və lə yuhitunə bi 
şəyim min ılmihi illə bimə şə`ə vəsiə kur`siyyuhus səməvəti vəl ard vələ 
yuduhu hifzuhumə vəhuvəl əliyyul əzim. Lə ikrahə fid`din qattəbəyyə 
nər`ruşdu minəl ğay fəmən yəkfur bittağuti və yumin billəhi fəqədis təm-
səkə bil urvətil vusqalənfi samələhə vəllahu səmiun əlim. Allahu vəliyyul 
ləzinə əmənu yux`ricuhum minəz` zuluməti ilənnur vəlləzinə kəfəru əvli-
yə uhumut tağutu yuxricunəhum minən nuri iləz zulumət uləikə əshəbun 
nərihum fihə xalidun. 

Sonra aşağıdakı dua 19 dəfə oxunur.  

 
“Bismilləhir rahmənir Rahim. Fərdun, Həyyun, Qayyumun, Həkəmun, 

Ədlun, Quddusun, əvəmən kənə məytən fə əhyəynəh...Yə mətinun yə məni”. 



 177 

Arxasından 661 dəfə və ya gücün çatdığı qədər “Ya Mətin” “Ya 
Mani” İsmi Şərifləri zikr edilir. Hər hansı bir niyyət üçün olursa olsun bu 
19 gün təkrar oxunmalıdır. Hər kəs arzu və istəyinə uyğun olaraq 19 hərf-
dən ibarət olan ayəti kəlmələrdən faydala bilər.  

Bu ayə 3 dəfə əsmaları ilə birlikdə belə oxunur: Ayətəl kürsü (38-ci 
səh.) 19 dəfə, Bismilləhir Rahmənir Rahim, Fərdun, Həyyun, Qayyumun, 
Həkəmun, Ədlun, Quddusun, Allahu yu`ti mulkəhu mən yəşə`u. Sonra: 
“Ya Muqit, Ya Cəmi” və yaxud (660) ədədinə uyğun gələcək daha başqa 
əsmalar seçilərək oxunur. 

Fələkul əsma. Hər hansı bir iş üçün oxunursa, 15 ədəd Ayətəl kürsü, 
95 ədəd də əsma və ayələr oxunduğuna görə cəmi 110 eləyir. Bu da “Ali 
“ isminin rəqəmidir. Bəsmələ (19), əsmalar (19), ayət (19) hərf olduğuna 
görə cəmi 57 hərf olur ki, bu da Ayəti kürsüdəki rəqəmlərin sayına bəra-
bərdir. İki 57 x 57= 114-ə bərabər olur ki, bu da Qurandakı surələrin 
sayina bərabərdir. Bu o deməkdir ki, iman, ixlas və davamlı bu şəkildə 
edilən duaların qəbul olması mənasına gəlir. 

Cənnətul-əsma. Əsmaların qalxanı, İsmi Əzəm zikr edilən isimlərin 
ən büyüyüdür. İsmi Əzəmi, Allah, isimləri içində gizlətmişdir. Bunun da 
hikməti, qullarının bütün Əsmai-Hüsnaya rəğbətini saxlamaq, özünün bü-
tün isimləriylə dua edilməsini təmin etməkdir. İsmi Əzəm bəlli olsaydı, 
insanlar yalnız o isimlə dua edərdilər, digər isimləri tərk edərdilər. Çünki 
İsmi Əzəmin Allah qatında böyük bir dəyəri vardır. Bu isimlə edilən 
duaların mütləq qəbul edildiyi rəvayət edilmişdir 

İsmi-Əzəmın Əsmai-Hüsnadan hansı ismin olduğu haqqında, İslam 
alimləri ayrı-ayrı fikirlər irəli sürmüşlər. Büyük əksəriyyətin qənaətinə 
görə, İsmi-Əzamin, Ləfzi Cəlal, yəni Allah ismidir. Hz.Əli (ə.s.) görə 
İsmi-Əzəm tək isim deyildir. Fərd, Həyy, Qayyum, Hakəm, Ədl, Quddus-
dan ibarət 6 isimdir. 

 
19 hərfdən ibarət olan ayələrin fəzilətləri haqqında 

 Hər kəs arzu və istəyinə uyğun olaraq Qurandan 19 hərfdən ibarət 
olan ayələrdən faydalana bilər. Bu ayələri zikr etmək üçün niyyət edərək 
iki rükət namaz qılınır, sonra isə hər ayə yanında yazılmış əbcəd rəqəm-
lərinin sayı qədər zikr edilir. Bu ayələri öz əbcəd rəqəmlərinin sayıa 
qədər zikr etmək çox təsirlidir. 
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 1.Əfv olunmaq, bağışlanmaq üçün  

 (1998 dəfə) 
Və inni lə ğaffərul limən təbə və əmən. 

( 566) 
Və kənə bil mu`mininə rahimə. 

(2643) 
Ğafiriz zənbi və qabilit təvbi. 

 (929) 
Allahu yuridu ən yətubə aləykum. 

(1940) 
Rahməti rabbikə xayrun mimmə yəxməun. 

(1616) 
Rabbənəs`rif ənnə əzəbə cəhənnəm. 
 2. Əsarətdən qurtarmaq üçün oxunan dualar 

(616) 
Əsə əy yəkunə minəl muflixin. 

(1788) 
Nəcəvtə minəl qavmiz zalimin. 

(787) 
 Və yənqalibu ilə əhlihi məsrura. 
  

(1366) 
Qalə qailum minhum lə təqtulu. 
3. Dənizdə boğulmaqdan qurtarmaq üçün oxunan dualar 

 (1998) 
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Allahulləzi səxxara ləkumul bəhra. 

(742) 
Rabbi ənzilni munzələn mubərakən. 
4. Haqqlı bir davanı qazanmaq üçün  

(950) 
Yuhiqqul həqqa bi kəlimətihi və yəqtaə. 
 

(1243) 
Fəftəh byni və bəynəhum fəthə. 

(568) 
Əlhukmullahil aliyyil kəbir. 

(748)  
Əvəmən kənə məytən fə əhyəynəh.  

(1467) 
İn kullə nəfsin ləmmə aləyhə həfiz. 
5.İstixarə üçün oxunan dualar 

 
İz yurikəhumullahə fi mənəmik. 

(1131) 
 İnnəllahə kənə lətifən xabira. 

(657) 
 Və kənəllahu bi kulli şəyin alimə. 
6.Düşmənləri dostda çevirmək və özünü sevdirmək üçün 

(1774) 
Nəzəa`nə mə fi sudurihim min ğilli. 
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7.İmtahanda və ticarətdə irəli keçmək üçün 

(2970) 
 Kəyfə fəddalnə bəadahum alə bəa`di. 
8.Uşağı olmayanlar üçün  

(1227 dəfə) 
İnnə rabbəkə huvəl xalləqul alim. 

(289) 
 Fəllahu huvəl vəliyyu və huvə yuhyi. 

(2532) 
 Rabbukə yəxluqu mə yəşəu və yəxtər 

(1084) 
 Huvəllahul xaliqul bəriu. 
9.Təhlükələrdən və düşmən əlindən qurtarmaq üçün  

(515) 
 Və nəccəynəhu və əhləhu minəl kərbi. 

(1041) 
İz nəccəynəhu və əhlihu əcməin. 

(424) 
İnnə hizbəllahi humul muflihun. 
10.İstəmədiyin insanı özündən uzaqlaşdırmaq üçün 

(1378) 
Qalə həzə firaqu bəyni və bəynək. 
11.Yanğından qorunmaq və xəstə vaxtı qızdırmanı salmaq üçün  

(693) 
 Yə nəru kuni bərdən və sələmə. 
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12.Sehirbazların sehrindən qorunmaq üçün  

(1394) 
 Və lə yuflihus səhiru həysu ətə. 

(1948) 
 Min şərrin nəffəsəti fil uqad. 
13.Evlənmək istəyənlər üçün  

(1234) 
Kəzəlikə və zəvvəcnəhum bi hurin ıin. 
14.Duanın qəbul olması üçün 

(1006) 
 Və qalə rabbukumud uni əstəcib. 
15.Qismətin açılması, zəfər və qələbə üçün 

(1233) 
İnnə fətəhnə ləkə fəthən mubinə. 
16.Düşmənlərin şərindən və intiqamından qorunmaq üçün  

(807) 
Summum bukmun umyun fəhum lə yərciun. 

(734) 
 Summum bukmun fəhum lə yəa`qilun. 

(609) 
 Və ləhum əa`yunin lə yubsirunə bihə. 

(1108) 
Və ləhum əzənun lə yəsməunə bihə. 
İş, vəzifə və mülk sahibi olmaq üçün  

(990)  
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 Allahu yu`ti mulkəhu mən yəşəu. 

(1150) 
Məlikəl mulki tu`til mulkə. 

(813) 
Ləhum dərus sələmi ində rabbihim. 
17.Fağırlıqdan qurtarma və var dövlət sahibi olmaq üçün 

(2788) 
Və tərzuqu mən təşəu bi ğayri hisəb. 

(1387) 
Ə`ələmu ənnəllahə ğaniyyun həmid. 

(3197) 
Tuızzu mən təşəu və tuzillu mən təşəu. 

(1781) 
Fəasə rabbi ən yu`tiyəni xayra. 

(1183) 
Vəlləzi huvə yutımuni və yəsqin. 

(2108) 
Fədlən min rabbikə zəlikə huvəl fəvz. 

(1147) 
Fəb təğu indəllahir rizqa. 

(1147) 
Və ə`ətədnə ləhə rizqan kərimə. 
18.Elmi inkişafa nail olmaq üçün  

(1154) 
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Yuallimuhumul kitəbə vəl hikmətə. 

  
Tənzilum minər rahmənir rahim.  

(584) 
Qalə innəməl ılmu indəllah. 

(1850) 
Fil qrdi əyətunl lil muqinin. 

(1207) 
Və fi ənfusikum əfələ tub sırun. 
19.Quraqlıq və qıtlıqdan qurtarmaq üçün  

(1094) 
Əlləzi ənzələ minəs səməi mə`ən. 
20.Hər bir işdə Allaha sığınmaq üçün  

(836) 
İyyəkə nə`əbudu və iyyəkə nəstəin. 

(785) 
Allahu bin nəsi lə raufur rahim. 

(824) 
Niə`məl məvlə və niə`mən nəsır. 

(540) 
Mə kənə ləhum minəllahi min vəq. 

(1284) 
Və kənə zəlikə aləllahi yəsira. 

(916) 
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Səyəcalullahu bəa`də usrin yusra. 

(1352) 
Asə rabbunə ən yubdi lənə xayra. 
21.Doğru yolu tapmaq fikir və qərar sahibi olmaq üçün  

(1073) 
İhdinəs sıratal mustəqim. 

(1807) 
Sıratalləzinə ənamtə aləyhim. 

(939)  
Allahu yəctəbi iləyhi mən yəşəu. 

(1365) 
Əlləzi fətarani fə innəhu səyəhdin. 
22.Düşmən üzərində qələbə çalmaq üçün  

(856) 
İnnəllahə alə nəsrihim lə qadir. 

(450) 
Həsbunəllahu və niə`məl vəkil. 

(1299)  
İnnə hizbəllahi humul ğalibun. 

(755) 
İnnəllahə qaviyyun şədidul ıqab. 

(1585) 
Qalə rabbin surni bi mə kəzzəbun. 

(836) 
Ənətil vucuhun lil həyyil qayyum. 
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(1242) 
Nəcinni minəl qavmiz zalımin. 

(1051) 
Qalə rabbin surni aləl qavmi. 
 
23.Düşmənin pisliklərini özünə döndərmək üçün  

(754) 
Fə arsəlnə aləyhimit tufən.(754) 

(1172) 
Və innəllahə muxzil kəfirin. 

(1160) 
Və yə`tihil məvtu min kulli məkən. 

(2230) 
Və ğadibəllahu aləyhim və ləanəhum. 

(552) 
İnnə arsəlnə iləyhim həsıbən. 

(2019) 
Yursəlu aləykumə şuvəzun min nər. 

(3536) 
Əxaznəhum əxzə azizin muqtədir. 

(1623) 
Ələm yəcal kəydəhum fi tədlil. 

(1432) 
Mə əğnə ənhu məluhu və mə kəsəb. 
24.Hər işdə Allaha təvəkkül etmək üçün 
Təvəkkəl aləl azizir rahim. 
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19 hərfli ayələr “Fələkul əsma””Cənnətul-əsma” nin vəqfi 

 

 
“Fələkul əsməi və mərkəzi mədəril musəmmə.” 

Cənnətul-Əsmanın vəqfini yazmadan əvvəl Allah rizası üçün qüsul 
edilir və iki rükət Rizai-Bari (Allah rizası) üçün və iki rükət Rizai-Rəsul-
lullah (Peyğəmbərə hədiyyə) üçün və iki rükət də arzu-istəyinizi niyyət 
edərək namaz qılınır. Namazdan sonra niyyətini zikr edərək, tənha yerdə 
vəqf yazılır.Vəqfin biri bir şeyə sarılaraq boyuna taxılır. Sonra da pul və 
əşyalarından bir miqdar sədəqə verilir. 

Bu vəqfin ətrafına Bəsmələ ilə Fatihə surəsini muqəttəə hərflərini 
bitişik olmayaraq, çox diqqətlə nöqsansız yazır, ətrafına Ləfzi Cəlal yazı-
lır. Vəqfin altına Ayəti-şəfa, Ayəti-Hifz, Ayəti-təxfif, İxlas və Muəvvizə-
yətin surələri yazılır və üzərinə 41 dəfə Fatihə surəsi (20-ci səh.)oxunur, 
buxurlanır və xəstənin üzərinə qoyulur. 

 
Səkinə duası 

Səkinə duası dərd və müşkülləri dəf edən duadır. Səkinə duası bir sə-
hifədə Hz.Peyğəmbərin yanında Cəbrayil (ə.s.) tərəfindən Hz. Əliyə nazil 
olmuşdur. Allahın altı ismi yazılmış bu dua haqqında Hz.Əli belə nəql 
edir: “Mən Cəbrail (ə.s.) göy qurşağı kimi səmada gördüm. Səsini eşit-
dim, səhifəni aldım. Səhifədə Allahın Fərd, Həyy, Qayyum, Həkəm, Ədl 
və Quddus isimləri yazılmışdı. Hz. Əliyə görə bu əsmalar İsmi -Əzəmdir. 

Səkinə duası Quranda keçən Allahın isimlərindən və ayələrdən yaran-
mışdır. Səkinə kəlməsinin anlamı qəlbin hüzuru, güvənc, vüqar, rahatlıq 
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arxayınlıq anlamlarına gəlir. Təsəvvufda isə Səkinə qeybin və mənəvi fey-
zin gəlişi əsnasında qəlbin yaşadığı hüzur, sakitlik halı şəklində tərif olu-
nur. Hədis kitablarında Səkinə duasının Cəbrail (ə.s.) tərəfindən Hz. Əliyə 
71 ayə endirildiyi və bu ayələrin də daima 171 dəfə oxunması bildirilmişdi. 
Lakin Hz.Əli sonradan bu 71 ayədən 19 dənəsini seçərək indiki Səkinə 
duası halına gətirmişdir. (Hizbul-Ənvaril. Hakaikın-Nuriye, s.119)  

 
Səkinə duasının sirləri 

Hz.Əlinin 19 rəqəm sisteminə dayanan Səkinə duası doğrudan da 
Qurandan alındığını göstərən bir neçə işarələr vardır.  

Səkinə duası Allahın altı İsmi-şərifindən Fərd, Həyy, Qayyum, Hə-
kəm, Ədl, Quddus meydana gəlmişdir. Quranda “səkinə” kəlməsi də altı 
dəfə (Bəqərə-248, Tövbə-26 və 40, Fəth, 4,18,26) keçmişdir. 

Bəqərə surəsində keçən Səkinə kəlməsi, Talutun hökmdarlığının bir 
əlaməti olan Tabut (sehirli sandıq) deyilən bir sandıq haqqındadır. Onun 
içində keçmiş və gələcək Peyğəmbərin əşyaları və onlar haqqında məlumat 
və işarələr gizlənməkdədir. Və bu sandıq Hz.Adəmdən gələrək özünə məx-
sus sirr və hökmlərə malikdir. Rəvayətlərə görə Sahibə Zaman zühr etdiyin-
də həmin sandıq da öz sirləri ilə birlikdə aşkar olacaq. Bu sandıq Allah tə-
rəfindən inananlar üçün ilahi bir işarə, sakitlik, güvənc və gələcəyə inam və 
imanla baxmağa və arxayın yaşamaq üçün insana ümid verir.  

Səkinə kəlməsinin üçün Fəth surəsində, ikisi isə Tövbə surəsində ke-
çir və Səkinə kəlməsi sıra sayına görə ilk dəfə Fəth surəsinə enmişdi. Bu 
surə, hicrətin 6-ci ilində, Hz.Peyğəmbərin Hudeybiyyə səfərindən dönən-
də nazil olmuşdu.  

əl-Səkinətin əbcəd dəyəri 571-dir. Bu da Peyğəmbərimizin dünyaya 
gəlişi ilidir. Bu da Allah tərəfindən dünyaya insanlar üçün güvənc və hü-
zur qaynağının gəlişinə bir işarədir. 

Səkinə duasındakı altı ismin hərf sayı da 19-dur. Bu dua bəsmələ ilə baş-
layır. Bəsmələnin rəqəm sayı da 19-dur. 19 rəqəmli Bəsmələnin (Bismilləhir 
Rahmənir Rahim) keçdiyi surə Nəml surəsi 30-cu ayədir. Cəhənnəm zəbanilə-
rinin sayının da 19 olduğu haqqında sözü gedən ayə Muddəsir surəsi 30-dur. 
Bu halda 19 Cəhənnəm zəbanilərindən qurtarmaq üçün 19 rəqəmli bəsmələni 
çox oxuyun. Bunu oxuyan kimsə üçün Allah bu hərflərdən hər birisini bir zə-
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baniyə qarşı bir qalxan edər. Həmçinin Allahın əmrləri ilə öz vəzifələrini ye-
rinə yetirən zəbanilər də Bəsmələ çəkərək işlərini görərkər Bəsmələdən güc-
qüvvət alarlar. Yəni, bütün dünya aləmini idarə etdiyi kimi Əbədi aləmi də 
idarə edən tək bir olan Allahdır və hamı Onun əmri ilə hərəkət edir. (B.Niyazi, 
Namazın Sayısal Mucizesi, s.15) 

Bu altı ismin mənası haqqında:  
1.Fərd: Allah birdir, təkdir, yeganədir, qüdrət və qüvvət Sahibidir.  
2.Həyy: Allah sonsuz diridir, əzəli, əbədi və ölümsüz həyat Sahibidir. 

Hər şeyə həyat verən, hər şeyi dirildən odur. 
3.Qayyum: Allah daima Qaimdir, daima ayaqdadır, yaratdığı hər şeyə 

hakimdir, varlıqları istədiyi kimi idarə edir, sövq edir və yönəldir. Hər 
şey Onunla var olur. Göylərdə və yerdə nə varsa Onun iradəsi qayyum-
luğu ilə davam edib, qalır.  

4.Həkəm:Allah höküm Sahibidir, hikmət Sahibidir, yaratdığı hər şey-
də bir hikmət və bir fayda gözləməklə ədalətlidir. Bəndələrinin arasında 
haqla ədalətlə hökm edər.  

5.Ədl: Allah ədalət sahibidir, hər yaratdığına haqqı olan hər şeyi ve-
rir, heç kimsəyə heç bir zaman haqsızlıq etmir. Məhşərdə ədalətlə hökm 
edər, cəzası zülm və ya haqsızlıq deyil, özümüz qazandığımız ədalətdən 
ibarətdir.Allah Özü ədalət sahibi Adil olduğuna görə, bəndələrinin də bir-
biri ilə ədalətlə rəftar etmələrini əmr edir. 

6. Quddus: Allah pakdır, təmizdir, nöqsan, qüsur və acizlikdən, küfür 
və zəlalət kimi sifətlərdən münəzzəhdir. (uzaqdır) Allah kamal sifətlərə 
sahibdir. Onun hər sifəti, hər ismi, hər işi, hər feli (hərəkəti) mükəmməl-
dir. Yaratdıqlarını da mükəmməl, qüsursuz, təmiz və pak yaratdı. Təmiz-
liyi sevər, təmizliyə əmr edər, əməllərindən peşman olub, tövbə edən bən-
dələrinin tövbələrini qəbul edib, günahlardan təmiz edər. Allaha sığınılır, 
müxtəlif isimlərlə Allah zikr edilərək dünyavi və dini, hər sıxıntını aradan 
götürməsi bu isimlərin feyz və bərəkəti ilə Allahdan istənilir.  

  
Səkinə duasının oxunuş qaydası 

Dərd və sıxıntıları aparacaq möcüzəvi duanı oxumaq üçün: 1.Niyyət 
edirsən.Yəni, nə üçün, nə məqsədlə oxumaq istəyirsən. 

2. İstiğfar demək. 7 dəfə 



 189 

3. Salavat demək7 dəfə 
4. Allahu Əkbər 10 dəfə demək. 
5.Hər ayə ilə bərabər 19 dəfə bu altı əsma da oxunacaq. Əvvəlcə Bəs-

mələ çəkilir, sonra da Fərdun, Həyyin, Qayumun, Həkəmun, Ədlun, Qud-
dusun deyilir və bir ayə oxunur. Sonra yenə Bəsmələ, Əsmalar və 2-ci 
ayə oxunur və bu sıra ilə 19 dəfə təkrarlanır Altı əsma: Fərdun, Həyyin, 
Qayyumun, Həkəmun, Ədlun, Quddusun  

  
Səkinə duası ərəbcə 

 
  

Səkinə duasının ərəbcə oxunuşu 
Bismilləhir Rahmənir Rahim 

 Fərdun, Həyyin, Qayumun, Həkəmun, Ədlun,Quddusun. 
1.Ayə: Səyəc ‘alullahu bə’ədə usruy yusra. 
2.Ayə:və anətil vucuhü lil Həyyil Qayyum. 
3.Ayə:Və innəllahə bikum lə Raufun Rahim. 
4.Ayə:İnnəllahə kənə Təvvabən Rahimə. 
5.Ayə:innəllahə kənə Ğafuran Rahimə. 
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6.Ayə:fə innəllahə kənə Əfuvvən Qadira. 
7.Ayə:innəllahə kənə səmian bəsira. 
8.Ayə:innəllahə kənə alimən həkimə. 
9.Ayə:innəllahə kənə aləykum raqibə. 
10.Ayə:İnnə fətəhnə ləkə fəthən mubiynə.  
11.Ayə:və yənsurakəllahu nəsran azizə. 
12.Ayə:İnnə hizbəllahi humul ğalibun.  
13.Ayə:innəllahə huvəl qaviyyul aziz. 
14.Ayə:innəllahə huvəl ganiyyul hamid. 
15.Ayə:Həsbiyəllahu lə iləhə illə Hu.  
16.Ayə:Həsbunəllahu və ni'əməl vəkîl. 
17.Ayə:Lə yəh zunuhumul fəzəul əkbər. 
18.Ayə:İyyəkə nə'əbudü və iyyəkə nəstəin. 
19.Ayə:Vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin. 
  

Səkinə duasının mənası 
1. Allah hər sıxıntıdan sonra rahatlıq bəxş edəcəkdir. 
 2. O, varlıqlara həyat verib canlandıran, Özü isə əzəli və əbədi olan 

Həyydir. 
3. Allah sizə qarşı çox şəfqətli, çox mərhəmətlidir.  
4. Allah tövbələri çox qəbul edici və qullarına çox mərhəmət edicidir.  
5. Əlbəttə ki, Allah çox bağışlayıcı və çox mərhəmət edicidir. 
6.Əlbəttə ki, Allah hər şeyə gücü yetdiyi halda çox bağışlayıcıdır.  
7. Şüphəsiz Allah hər şeyi haqqıyla eşidir və görür. 
8. Şüphəsiz Allah hər şeyi haqqıyla bilir və hər işi hikmətlə yerinə 

yetirir. 
 9. Əlbəttə ki, Allah sizin üzərinizdə gözətçidir və hər halınızı görür.  
10. Biz sənə açiq.aydın bir fəth yolu açdıq.  
11. Və Allah sənə şərəfli bir zəfərlə yardım etsin.  
12. Şübhəsiz Allaha tabe olan topluluq qalibdir. 
13. Əlbəttə ki Allah, əzabında çox qüvvətlidir və qüdrəti hər şeyə 

qalib olandır. 
14. Əlbəttə ki heç bir şeyə ehtiyacı olmayan və hər cür tərifə layiq 

olan ancaq Allahdır. 
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15. Allah mənə yetər. Ondan başqa ibadətə layiq heç bir ilah yoxdur.  
16. Allah bizə yetər. O nə gözəl vəkildir.  
17. Ən böyük qorxu olan Qiyamətin dəhşəti onlara üzüntü verməz.  
18.Ancaq Sənə qulluq edər və ancaq Səndən yardım istəyirik. 
19. Və aləmlərin Rabbi olan Allaha həmd olsun.  
 

Quranda Yerlə-Göy haqqında olan ayələrin fəziləti 
 “Göylərlə və Yerdə nə varsa Allahın həqiqi mülküdür.” Allah var 

olan hər şeyi Yerlə və Göy arasında yaratmışdır. Yer və Göy kəlmələri ilə 
başlayan ayələr, gizli bir şəkildə Allahın ucalığını, varlığını yaratmasının 
və yox etməsinin qüdrətini və hikmətini bizə bildirir. Bu ayələr hər cür 
arzu-niyyət üçün oxunur. Bu ayələri dərmanı olmayan və çox əziyyət 
çəkən xəstələrə bir kasa suyun üzərinə oxuyaraq içirdsəniz xəstə şəfa 
tapar.Ümumiyyətlə bu ayələrin hökmləri çox güclüdür. 

Gecə yarısından sonra 3 “Ayətəl kürsü” (38-ci səh.), 33 Bəsmələ, 3 
Salavat, 1 Fatihə oxuduqdan sonra Əlif, Ləm Mim müqəttəə hərflərini bir 
dəfə oxuyub, hər hansı bir arzu, mətləb üçün niyyət edərək, aşağıdakı 
ayələrin hər birini yeddi dəfə oxumaq çox faydalıdır.  

Bəqərə-117. 
﷽ 

ُبدیع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون ُ َُ َ ََ َُ َ ُ ُ ََ ِ ِ ََّ ًَ ْ َُ ََ َ َ َِ ْ ِ َِّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Bədius səməvəti vəl ardi və izə qada 

əmran fə innəmə yəqulu ləhu kun fə yəkun.  
Bəqərə-164. 

﷽ 
ِإن في خلق السماوات واألرض واختالف اللیل والنھار والفلك التي تجري في البحر  ِ ِْ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ َُّ َ َ َ َ ََ َّ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َِّ ِ َ َّ

َبما ینفع الناس وما أنزل اہلل من السماء من ماء فأحیا بھ األرض بعد موتھا وبث فیھ َ ِِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ ََ َْ ََ َ َ َْ َ ْ َِّ ِْ َ ََ َّ َ ُ ّ َ َ َ ُ ا َ
َمن كل دآبة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء واألرض آلیات لقوم یعقلون َ ُْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ٍَ ِْ ََ ّ ٍ َّ َّْ َ َ َ ََ ِ ِ ِّ َ ُ َْ ِ ِ ّ ِ ْ َ ٍ َّ ِّ ُ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnə fi xalqıs səməvəti vəl ardı vəx 
tiləfil ləyli vən nəhəri vəl fulkil ləti təcri fil bəhri bimə yənfəun nəsə və 
mə ənzələllahu minəs səməi mimməin fə əhyə bihil arda bəa`də məvtihə 
və bəssə fihə min kulli dəbbətiv və təsrifir riyəhi vəs səhəbil musəxxiri 
bəynəs səməi vəl ardı lə əyətil li qavmiy yəa`qılun. 
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 Bəqərə-284. 
﷽ 

ِہلل َِّ ِ ما في السماوات وما في األرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوهُ یحاسبكم بھ ّ ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ َْ ُ ُ ُْ ُ ُْ َ َ َْ ِ َِ ِ َ َْ ُ َ َِ ْ َّ
ٌاہلل فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واہلل على كل شيء قدیر ِ َِ ٍ ْ َ َ ُ َ ُ َِّ ُ َ ُ ُّ َّ ََ َ ُ ََ َُ ّ َ ُ ِ ِ ْ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Lilləhi mə fis səməvəti və mə fil ardı 
və in tubdu mə fi ənfusikum əv tuxfuhu yuhəsibikum bihilləhu fə yəğfiru 
liməy yəşəu və yuəzzibu məy yəşəu vallahu alə kulli şeyin qadir.  

Ali İmran-109.  
﷽ 

ُوہلل ما في السماوات وما في األرض وإلى اہلل ت ِ ِ ِّ َّ ِ َ َ َ َِ ْ َ ِ َِ َ َِ ُرجع األمورَّ ُ َُ ُ ْ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və lilləhi mə fis səməvəti və mə fil ardı 

və illəlləhi turcəul umur. 
Ali İmran-129. 

﷽ 
ُوہلل ما في السماوات وما في األرض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واہلل ّ َّ َ َ َ ِ ِ َُ َ ُ ََ َ ُ ََ َ َ َ َُ ِ ِّ َ ُ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ٌ غفور َّ ُ َ

ٌرحیم ِ َّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və lilləhi mə fis səməvəti və mə fil ardı 

yəğfiru limən yəşəu və yuəzzibu mən yəşəu vallahu ğafurur rahim. 
 Nisa-132.  

﷽ 
ِوہلل ما في السماوات وما في األرض وكفى باہلل ِ ِّ ِّ َ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ َِ َ َِ ً وكیالَّ ِ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim.Vallahu mə fis səməvəti və mə fil ardı 
və kəfə billəhi vəkilə.  

əl-Maidə-120. 
﷽ 

ٌہلل ملك السماوات واألرض وما فیھن وھو على كل شيء قدیر ُِ ٍ َِ ْ َ َِّ ُ َ َ َ َ َ َُ َّ ِ ِ َ َِ ْ َ َّ ُ ْ ِ ِّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Lilləhi mulkus səməvəti vəl ardı və mə 

fihinnə və huvə alə kulli şəyin qadir. 
Ənam-3. 

﷽ 
َوھو اہلل في السماوات وفي األرض یعلم سركم وجھركم ویعلم ما تكسبون ُ َِّ ِْ َُ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ََ َْ َْ ِ َ ِ ِْ ُْ َُ َ َّ ِ ْ َ ُ ّ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və hivəllahu fis səməvəti və fil ardı 
yəa`ləmu sirrakum və cəhrakum və yəa`ləmu mə təkzibun. 
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Ənam-73. 
﷽ 

ُوھو الذي خلق السماوات واألرض بالحق ویوم یقول كن فیكون قولھ الحق ولھ  َُ ََ َ َ َ َ َُّ َّ َْ ُْ َْ َْ ُُ ُ َُ َ َُ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ َّ َ َ َّ ُ
ِالملك یوم ینفخ في ا ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُلصور عالم الغیب والشھادة وھو الحكیم الخبیرُْ ِ َ ْ ْ ُْ ُِ َِ ََ َ َ َُ ِ َ َّ ِ ْ َ َ ِ ُّ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və huvəlləzi xaləqas səməvəti vəl arda 
bil haqqı və yəvmə yəqulu kun fəyəkunu qavmə yəqulul haqqu və ləhul 
mulku yəvmə yunfəhu fis suri alimul ğaybi vəş şəhədəti və huvəl həkimul 
xabir. 

Ənam-101.  
﷽ 

َبدیع السماوات واألرض أنى یكون لھ ولد ولم تكن لھ صاحبة وخلق كل شيء وھو  َ َ َ َ َُ ٍ ُْ َ َّ ُ ُ َُ َ َ َ ََ ٌ َ ْ َ َِ َ ُ َُّ َ ٌ ُ َّ َ َِ ْ ِ َِ َّ
ٌبكل شيء علیم ِ َ ٍَ ْ ِّ ُ ِ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Bədius səməvəti vəl ardı ənnə yəkunu 
ləhu və lədun və ləm təkul ləhu sahibəh və xaləqa kulli şeyin alim. 

 Tövbə-116. 
﷽ 

َإن اہلل لھ ملك السماوات واألرض یحیـي ویمیت وما لكم من دون اہلل من ولي وال َ َ ِ َ َ َ ٍَ ّ َِ ِ ِ ِّ ِّ ُِ ّ ُْ َ ََ َ ُِ ُ ُْ ِ َ ِ َّ ُ ْ ُ ُ ِ نصیرَّ َ  
 Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnəllahə ləhu mulkus səməvəti vəl 

ardı yuhyi və yumitu və mə ləkum min dunilləhi min vəliyyiv və lə nəsir. 
Hud-123.  

﷽ 
َوہلل غیب السماوات واألرض وإلیھ یرجع األمر كلھ فاعبدهُ وتوكل ع ْ َّ َ َ َ َ َ ِ ِ ََ ّْ ُ ُْ َ ُ ُّ ُ ُ ْ َُ ََ ْ ِْ ْ َْ ِ َِ ِ َّ ُ َلیھ وما ربك َ ُّ َ َ َ ِ ْ َ

َبغافل عما تعملون ُ َ ْ َ َّ َ ٍ ِ َ ِ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və lilləhi ğaybis səməvəti vəl ardı və 

iləyhi yurcəul əmru kulluhu fə a`budu və təvəkkəl aləyhu və mə rabbukə 
bi ğafilin əmmə təa`ləmun.  

Yusuf-105.  
﷽ 

َوك َأین من آیة في السماوات واألرض یمرون علیھا وھم عنھا َ َ ُْ َ َْ َ َُ َ َ َْ ََ ُّ ِ ْ َّ َِ ٍَ َّ ِ ِ َمعرضونِّ ُ ِ ْ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və kə əyyim min əyətin fis səməvəti vəl 

ardı yəmurrunə aləyhə və hum ənhə muə`ridun.  
Rad-15. 

﷽ 
ُوہلل یسجد ُ ْ َ ِ ِ ِ من في السماوات واألرض طوعا وكرھا وظَّ َِ َ َ ًَ ًْ َْ ْ َ ِ َ ِ َ َاللھم بالغدو واآلصالََّ َ ِ ّ ُ ُ ْ ِ ُ ُ  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim Və lilləhi yəscudu mən fis səməvəti vəl 
ardı tav`əv və kərhəv və zıləluhum bil ğuduvvi vəl əsal. 

İbrahim-2. 
﷽ 

َّاہلل ال ِ ٍذي لھ ما في السماوات وما في األرض وویل للكافرین من عذاب شدیدّ َِّ ِ َِ ٍَ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ِْ َ ْ ّ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahulləzi ləhu mə fis səməvəti və mə 

fil ardı və vəylul lil kəfirınə min azabin şədıd. 
Nəhl-3. 

﷽ 
َّخلق الس َ َ َماوات واألرض بالحق تعالى عما یشركونَ ُ ِ ْ ُ َّ َْ َ َ َ ِ ّ َ ْ ِ َ َ َ َِ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Xaləqas səməvəti vəl ardı bil haqqı 
təalə əmmə yuşrikun. 

Nəhl-49. 
﷽ 

َوہلل یسجد ما في السماوات وما في األرض من دآبة والمآل َ َ َْ َ َ َ ِ ِ ٍَ َِّ َ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ َئكة وھم ال یستكبرونّ ُ َ ِْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ِ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və lilləhi yəscudu mə fis səməvəti və 

mə fil ardı min dəbbətin vəl mələikətu və hum lə yəstəkbirun. 
 Nəhl-52. 

﷽  
َولھ ما في السماوات واألرض ولھ الدین و َ َ َ َُ ِ ِّ ُ َُ َِ ْ َ َ ََّ ْ ُاصبا أفغیر اہلل تتقونِ َّ ًَ ِّ َ ْ َ َ َ ِ  

 Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və ləhu mə fis səməvəti vəl ardı və 
ləhud dini vəsibən əfə ğayrallahu təttəqun. 

Nəhl-77. 
﷽ 

ِوہلل غیب السماوات واألرض وما أمر الساعة إال كلمح ْ َْ َ َّ ِ َ َِ َ َّ َُّ َ ََ َ َ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ْ َ َ البصر أو ھو أقرب إن اہلل ّ ّ َّ ِ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ ِ َ َ ْ
ٌعلى كل شيء قدیر ِ َ ٍ ْ َ َِّ ُ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim.Vallahi ğaybus səməvəti vəl ardi və mə 
əmrus səati illə kələmhil bəsari əv əqrabu innəllahə alə kulli şəyin qadir. 

İsra- 44. 
﷽ 

ُتسبح ِّ َ ِ لھ السماوات السبع واألرض ومن فیھن وإن من شيء إال یسبح بحمده ولـكن ُ ِ َِ ََ َ َ َ َِ َ ْ ٍ َُ ِ ُِ ّ َ ُ َّ ِ ِ َ َْ َ ّ َّْ ُِ ُ َ ْ َّ َُّ
ًال تفقھون تسبیحھم إنھ كان حلیما غفورا ًُ َ ِ َ ََ ََ ُ ُُ ََّ ِ ْ ِ ْ َ َْ َّ  

Bismilləhir Rahmənir Rah im.Tusəbbihi ləhus səməvətis səb`ivəl 
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ardu və mən fihinnə və im mən fihinnə və in min şəyin illə yusəbbihu bu 
həmdihi və ləkil lə təfqahunə təsbihəhum innəhu kənə həlimən ğafura. 

İsra-55. 
﷽ 

َوربك أعلم بمن في السماوات واألرض ولقد فضلنا بعض النبیین على  َ ََ َ ِ ِ ِّ َُّّ َ ْ َ َ ْ َّ ََ ْ َ َ َ َِ ْ َ َِ َ ََّ ِ ُ ْ َ َبعض وآتینا َ ْ َ َ ٍ ْ َ
ًداوود زبورا ُ َ َ َُ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və rabbukə ə-a`ləmu fis səməvəti vəl ardı 
və ləqad fəddalnə bəa`dan nəbiyyinə alə bəa`div və ətəynə dəvudə zəbura. 

Məryəm-93. 
﷽ 

ِإن كل من في السماوات واألرض  ْ َ ْ َ َِ َ َ َِّ ِ ُّ ًإال آتي الرحمن عبداُ ْ َ ِ َ ِْ َّ ِ َّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. İn kulli mən fis səməvəti vəl ardı illə 

ətir rahməni əbdə. 
Taha-6. 

﷽ 
َلھ ما في السماوات وما في األرض وما بینھما وما تحت الثرى َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ِِ َّ ُ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim.Ləhu mə fis səməvəti və mə fil ardı və 
mə bəynəhumə və mə təhtəs səra. 

Taha-53. 
﷽ 

ِالذي جعل لكم األرض مھدا وسلك لكم فیھا سبال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بھ  ِ ِِ َ ْ َْ ْ َ َ ََ ً َ َ َِ َ ََّ َ َ ََ َ ًَ ُ ُ ْ ُ َُ َ ََ َ ًَ َ ْ ْ ُ ِ َّ
َأزواجا من نبا َّ ِّ ً َ ْ َّت شتىَ َ ٍ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlləzi cəalə ləkumul arda məhdəv və 
sələkə ləkum fihə subuləv və ənzələ minəs səməi məən fə əxracnə bihi 
əzvəcəm min nəbətin şəttə. 

Ənbiya-19. 
﷽ 

َولھ من في السماوات واألرض ومن عند ِ ِْ ََ َ ََ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َّ َهُ ال یستكبرون عن عبادتھ وال یستحسرونُ َُ َ َ ُ َِ ْ َ َْ َْ ََ ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və ləhu mən fis səməvəti vəl ardı və 

mən indəhu lə yəstəkbirunə ən ıbədətihi və lə yəstəhsirun. 
Ənbiya-22. 

﷽ 
َّلو كان فیھما آلھة إال ِ ٌَ َ ِ ِِ َ َ ْ َ اہلل لفسدتا فسبحان اہلل رب العرش عما یصفونَ َ ُْ ِ َ َّ َْ ِّ َ َْ ِ َ ِ َّ َ ََّ ُ َ َ َ َ ُ  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləv kənə fıhimə əlihətun illəllahə lə 
fəsədətə fə subhənəllahi rabbi əmmə yəsifun. 

 Nur-35. 
﷽ 

ِاہلل نور السماوات واألرض ْ َ ْ َ َِ َ َّ ُ ُ ُ ٍ مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في زجاجة َّ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْْ ٌ ٍ َِ َْ ِ ُ ُ َ َ
ُالزجاجة كأنھا كوكب دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة ال شرقیة وال غربیة یكاد  َ ُ َُ َ َ َ ََ ٍَ ٍ ٍ ٍَّ َِّ ْ ْ َُّ َ َ ِ ِ َِ ََّ ُ ْ َ ٍَ َ َ َ ََ ُ ٌّ ِّ ٌ ْ َّ َ ُ ُّ

ٌزیتھا یضيء ولو لم تمسسھ نار نور ٌُّ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ُ ِ ُ َ ُ ْ ُ على نور یھدي اہلل لنوره من یشاء ویضرب اہلل َ َُّ َُّ ِ ِْ ََ َ ََ ُ َ ََ ِ ُ ُِ ِ ْ ٍ
ٌاألمثال للناس واہلل بكل شيء علیم ِ َِ ٍَ ْْ ِّ ُ ِ ُ َّ َ ِ َّ َ َ َ ْ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahu nurus səməvəti vəl ardı məsəlu 
nurihi kəmişkəti fihə misbəhul misbəhu fi zucəcətiz zucəcətu kə ənnəhə 
kəvkəbun durriyyuy yuqadi min şəcəratin mubarakətin zəytunətin illə 
şərqiyyətin və lə ğarbiyyətiy yəkədu zəytuhə yudiu və ləv təmsəshu nərun 
nurun alə nurun yəhdilləhu li nurihi mən yəşəu və yədribullahul əmsələ 
lin nəsi vallahu bi kulli şəyin alim. 

Nur-41. 
﷽ 

َّألم تر أن اہلل یسبح لھ من في السماوات واألرض والطیر صاف َ ُ ْْ َّ َ َ َِ ْ َ َ َْ ِ َ ََّ ِ ُ ََّ َُ ِّ َ ُ َ َّ ََ َات كل قد علم   ِ َ ْ َ ٌّ ُ ٍ
َصالتھ وتسبیحھ واہلل علیم بما یفعلون ُ َ ٌْ َ َ ِ ِِ َ ُ َّ َ ََ َُ َُ ْ َ َ  

Oxunuşu: Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ələm təra ənnəllahə yusəb-
bihu ləhu mən fis səməvəti vəl ardi vət tayru saffətin kullun qad alimə 
salətəhu və təsbuhəh Vallahu alimun bimə yəf`əlun. 

Nur-42 
﷽ 

ُوہلل ملك السماوات واألرض وإلى اہلل المصیر ِ َ ِ َْ ِْ َ َ َ ِ ِ ََّ ََّ ِ ْ َ ْ ِ َّ ُ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və lilləhi mulkus səməvəti vəl ardı və 

iləlləhil məsır. 
Nur-64. 

﷽ 
ُأال إن ہلل ما في السماوات واألرض قد یعلم ما أنتم علیھ ویوم یرجعون إلیھ فینبئھم  ُ ِّْ َ ُ َُ ِ ِ ِْ َ َْ َ َِ َ َ َ ُِ َ ْ َْ ْ َ ْ ََ َ َ ِ َِ ُ َ َ َُ ْ َ ِ ْ ِ َّ َّ َّ َ

ُبما عملوا واہلل َّ َ ُ ِ َ َ ٌ بكل شيء علیمِ ِ َ ٍَ ْ ِّ ُ ِ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ələ innəllahə mə fis səməvəti vəl ardı 

qad yəa`ləmu mə əntə aləyhi və yəvmə yurcəunə iləyhi fə yunəbbi uhum 
bi mə amilu vallahu bi kullu şəyin alim. 
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Furqan-2. 
﷽ 

ْالذي لھ مل ُ ُ َ ِ َك السماوات واألرض ولم یتخذ ولدا ولم یكن لھ شریك في الملك وخلق َّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ٌ ِ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ًْ َّْ ِ ْ َ ْ ِ َ َّ ُ
ًكل شيء فقدرهُ تقدیرا ِ ْ َ َ َّ َ َ ٍ ْ َ َّ ُ  

 Bismilləhir Rahmənir Rahim.Əlləzi ləhu mulkus səməvəti vəl ardı və 
ləm yəttəxazu vələdəv və və ləm yəkul ləhu şərikun fil mulki və xaləqa 
kullu şəyin fə qaddərahu tədrira. 

Furqan-59. 
﷽ 

ِالذي خلق السماوات واألرض وما بینھما في ستة أیام ثم استوى على العرش  ٍْ َْ ْ َ ََ َ َ َ ََ ْ َّ ُ َّ َ َِ ِ َِّ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ِ َِّ َ َ َّ
ًالرحمن فاسأل بھ خبیرا ِ َِ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َّ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlləzi xaləqas səməvəti vəl arda və mə 
bəynəhumə fi sittətin əyyəmin summəs təva aləl arşir rahmənu fəs`əl bihi 
xabira. 

Nəml -75. 
﷽ 

ٍوما من غائبة في السماء واألرض إال في كتاب مبین ِ ُّ ٍْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َِ َ ْ َ ََّ ٍ َ َ ْ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və mə min ğaibətin fis səməi vəl ardı 

illə fı kitəbim mubın. 
Ənkəbut-44. 

﷽  
َخلق اہلل السماوات واألرض بالحق إن في ذلك آلیة للمؤمنین ِ ِ ِ َ ِ ِْ ُ َْ ّْ ًَ َ َ َ َّ ِ ِ ّ َِّ َ ْ ْ َ َِ َ َّ ُ َ َ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Xaləqallahus səməvəti vəl ardı bil 
haqqı innə fi zəlikə lə əyətəl lil mu`minin. 

Rum-25. 
﷽ 

ْومن آیاتھ أن تقوم السماء واألرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم  ْ َُ َ َ َ َ ََ َِ ِ َِ ْ ّ ْْ َْ ِ ِ ِ ًِ َ َ َْ َ َُ َ َّ ُ ِ ِ ْ ِ ُ َّ َ ُ َ ْ
َتخرجون ُ ُ ْ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və min əyətihı ən təquməs səməu vəl 
ardu bi əmrihi summə izə dəakum dəa'vətəm minəl ardı izə əntum təxrucun. 

Loğman-20. 
﷽ 

ُألم تروا أن اہلل سخر لكم ما في السماوات وما في األرض وأسبغ علیكم نعمھ  ََّ َ ََ َِ ِ ِْ َ ُْ ُْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ َ َِ ْ َّْ َِّ َّ َ ََ َّ َْ
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ِظاھ ٍرة وباطنة ومن الناس من یجادل في اہلل بغیر علم وال ھدى وال كتاب منیرَ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ ٍ َ ََّ ََ َ ِ َ ًَ ُ ٍ ِْ ِ ْ ََ ِ ُ ِ َ ُ َ َّ ً َ َ ً َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ələm tərav ənnəllahə səxxara ləkum 

mə fis səməvəti və mə fil ardı və əsbəğa aləykum niəməhu zahiratən və 
bətinətən və minən nəsi məyyu cədiluhu filləhi bi ğayri ılmiv və lə hudəv 
və lə kitəbim munir. 

Loğman-26. 
﷽ 

ُہلل ما في السماوات واألرض إن اہلل ھو الغني الحمید ِ ِ َِ ْ ُّْ ََ َ َ َ ِ ُِ َّ ََّّ ِ َ َِ ْ َ ْ ِ َّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Lilləhi mə fis səməvəti vəl ardə 

innəllahə huvəl ğaniyyul həmid. 
Səcdə-4. 

﷽ 
ِاہلل الذي خلق السماوات واألرض وما بینھما في ستة أیام ثم استوى على العرش  ٍْ َْ ْ َ ََ َ َ َ ََ َّْ َّ ُ َّ َ َِ ِ َِّ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ِ َِّ َ َ َّ ُ

ُما لكم من دونھ من ولي وال شفیع أفال تتذكر َّ َ َ َ َ ََ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ّ ُ ّ ُ َ َونَ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahulləzi xaləqas səməvəti vəl ardı 

və mə bəynəhumə fi sittəti əyyəmin summəs təvə aləl arşi mə ləkum min 
dunihi min vəliyyiv və lə şəfii əfələ tətəzəkkərun. 

Səcdə-5. 
﷽ 

َّیدبر األمر من الس َ ِ َ ْ َ ْ ُ ِّ َ َماء إلى األرض ثم یعرج إلیھ في یوم كان مقدارهُ ألف سنة مما تعدونُ َ ُّْ ُ َ َّ ّ ِْ ِ ِ ٍِ َ َ َ ْ َ َُ َ ُ ََ ْْ َ ٍ َِ َِ ِ َُ ْ َّ ُ ْ ِ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Yudəbbirul əmra minəs səməi iləl ardı sum-

mə yəa'rucu iləyhi fı yəvmin kənə miqdəruhu əlfə sənətim mimmə təuddun. 
Səba-1. 

﷽  
َالحمد ہلل الذي لھ ما في السماوات وما في األرض ولھ الحمد في اآلخرة وھو  َ َ َ َ ِ ُِ ِ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ َْ َْ ُْ َُ َِ ْ َ َ َ َِ َِّ َّ َّ

ُالحكیم الخبیر ِ َ ْ ُْ ِ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdu lilləhilləzi ləhu mə fis səmə-

vəti və mə fil ardı və ləhum həmdu fil əxirah və huvəl həkimul xabir. 
Fatir-1.  

﷽  
َالحمد ہلل فاطر السماوات واألرض جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث  ََ َُ َ َ َ ِ ِْ َّ ٍْ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ً ُ ُ َ َ َْ ِْ ِ ْ َّ ِ َ َّ ُ ْ

ُورباع یزید في الخلق ما یشاء إن اہلل على ك َ َ ُ ََ َّ َّ ِ ََ َ َ ُِ ْ َْ ِ ُ ِ َ ٌل شيء قدیرَ ِ َ ٍ ْ َ ِّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdu lilləhi fətiris səməvəti vəl 
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ardı cəilil mələikəti rusulən uli əcnihətim məsnə və suləsə və rubəa` 
yəzidu fil xalqı mə yəşəu innəllahə alə kulli şəyin qadir. 

Fatir-38. 
﷽ 

َإن اہلل َّ َّ ِ عالم غیب السماوات واألرض إنھ علیم بذات الصدورِ ُ ُّ ِ َِ َِّ ٌ ِ َِ َُ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َّ ِ ْ َ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnəllahə alimu ğaybis səməvəti vəl 

ardı innəhu alimun bi zətis sudur. 
Fatir-41. 

﷽ 
َإن اہلل یمسك السماوات واأل ْ َ َِ َِ َّ ُُ ْ َ َّ َّ ُرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكھما من أحد من بعده إنھ ِ َُّ ِ ِِ ِ ْ ََ ِ ِ ِّ ٍْ َُ َ َ َْ َْ َ ْ َ ََ ََ َ َ َ

ًكان حلیما غفورا ًُ َ ِ َ َ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnəllahə yumsikus səməvəti vəl arda 

ən təzulə və ləin zələtə in əmsəkəhumə min əhədin mim bəa`dihi innəhu 
kənə ğafura. 

Yasin-81. 
﷽ 

ُأولیس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن یخلق مثلھم بلى وھو الخالق العلیم ِ َِ ْ ُْ َّ َ ََ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ ََ َُ ْ َ َُ ْ َ َ ََ ٍ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ َ َّ َّ َ ْ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əvələysəlləzi xalə-qas səməvəti vəl 

arda bi qadirin alə ən yəxluqa misləhum bələ və huvəl xalləqul alim.  
Saffat-5. 

بسم هللالرحمن الرحیم   
ِرب السماوات واألرض وما بینھما ورب المشارق ِ َ ُّ َُّ َ َ َْ َ ََ َ َ َُ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َّ  

 Bismilləhir Rahmənir Rahim.Rabbus səməvəti vəl ardı və mə bəy-
nəhumə və rabbul məşəruq. 

Sad-27. 
﷽ 

ُوما خلقنا السماء واألرض وما بینھما باطال ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین كفروا  ُ َ ََ ََ َ َُ ٌ ْ َ ِْ َِّ ّ َّ ِْ ِ َِ َ َ ََ ُّ َ َ َ ً َ َ َ ََ ََ ْ َ ْ َّ َ َ
ِمن النار َّ َ ِ  

Oxunuşu:Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və mə xaləqas səməə vəl ardı 
və mə bəynəhumə bətilə zəlikə zannul ləzinə kəfəru fə vəylul lilləzinə 
kəfəru minən nər. 

Sad-66. 
﷽ 

ُرب السماوات واألرض وما بینھما العزیز الغفار ََّ َ ْ ُْ ِ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َّ ُّ َ  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim.Rabbis səməvəti vəl ardı və mə bəynə-
huməl azizul ğaffər. 

Zumər-63. 
﷽ 

َلھ مقالید السماوات واألرض والذین كفروا بآیات اہلل أولئك ھم الخاسرون َُ َ ُِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ َْ ُ ِ َ َ ََّ ِ ِ ِِ َ َ َّ ِ ْ َ ْ َ ََّ ُ َ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləhu məqalidus səməvəti vəl ardı vəl-

ləzinə kəfəru bi əyətilləhi iləikə humul xasi-run. 
Ğafur-Mumin-57. 

﷽ 
َلخلق السماوات واألرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال یعلمون ُ َ َ ْ َْ َ ُ ََ ِ ِ َِّ ََّ َ ْ َْ َ ََّ ِ َِ َ َِ ْ َْ َْ ْ ِ َ َّ ُ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Lə xalqus səməvəti vəl ardı əkbəru min 
xalqın nəsi və ləkinnə əksəran nəsi lə yə`ləmun.  

Şura-4. 
﷽ 

ُلھ ما في السماوات وما في األرض وھو العلي العظیم ِ ِ ِ َِ َْ ُّْ َ َ َ َُ ِ ْ َ ْ َ َ َِ َّ ُ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləhu mə fis səməvəti və mə fil ardı və 

huvəl aliyyul azim. 
Şura-11. 

﷽ 
َ فاطر السماوات وا  َِ َ َّ ُ ِ ْألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا یذرؤكم َ َ ُْ ُ ُُ َ ْ ً ًَ َ َْ َْ َ َ َ َِ َ َْ ْ َْ ِ ِِ ُ ْ َّ َْ َ ِ

ُفیھ لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر َِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ٌ ْ َ ْ َ َ ْ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Fətirus səməvəti vəl ardı cəələ ləkum 

min ənfusikum əzvəcəv və minəl ən`əmi əzvəcə yəzraukum fihi ləysə kə 
mislihi şəy`in və huvəs səmiul bəsir. 

Şura-12. 
﷽ 

ٌلھ مقالید السماوات واألرض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إنھ بكل شيء علیم ِ َ َ ِ َ َِ َ ٍَ ِ ِْ ِّ ُْ ِ ُ َُّ ِ ُ ْ َُ َ َُ َ َ ََ ْ ِّ ُ ِ ْ َ ْ َّ ُ َ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləhu məqalidus səməvəti vəl ardı 

yəbsutur rizqa liməy yəşəu və yəqdiru innəhi bi kulli şəy`in alim. 
Şura-29. 

الرحمن الرحیمبسم هللا   
َومن آیاتھ خلق السماوات واألرض وما بث فیھما من دابة وھو على جمعھم إذا  َِّ َ َ َْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َُ ٍ َِّ َ ِ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ

ٌیشاء قدیر ِ َ ُ َ َ  
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   Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və min ayətihi xalqus səməvəti vəl 
ardı və mə bəssə fi himə min dəbbəh və huvə alə cəm` ihim izə yəşəu 
qadir.  

 Zuxruf-82.  
﷽ 

َسبحان رب السماوات واألرض رب العرش عما یصفون َ ُْ ِ ََ َّ ْ َْ ّ ِّ َِ ْ ِ َ ِ ََ ْ َ َِ َّ َ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Subbuhu rabbis səməvəti vəl ardı 

rabbil arşi əmmə yəsifun. 
Zuxruf-84. 

﷽ 
ُوھو الذي في السماء إلھ وفي األرض إلھ وھو الحكیم العلیم ُِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ َ َُ ٌُ ٌَ َِ ِ َِ ْ َ ْ َّ ِ َّ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və huvəlləzi fis səməi iləhuv və fil ardı 
iləhunvə huvəl həkimul alim. 

Zuxruf-85. 
﷽ 

ِوتبارك الذي لھ ملك السماوات واألرض وما بینھما وعندهُ علم الساعة وإلیھ  ِ ِ ِْ َْ َِ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َّ َُّ ْ َْ ُ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ُِ ُ ُ َّ َ َ َ
َترجعون ُ َ ْ ُ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və təbərakəlləzi ləhu mulkus səməvəti 
vəl ardı və mə bəynəhumə və ındəhu ılmus sə`ati və iləyhi turcəun.  

Duxan-29. 
﷽ 

َفما بكت علیھم السماء واألرض وما كانوا منظرین ِْ َ ُ ُ َ ََ َ ََ َُ ْ َ ْ َّ ُ ِ َ َ ْ َ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Fəmə bəkət aləyhimus səməu vəl ardı 

və m kənu munzarin. 
Casiyə-3. 

﷽ 
َإن في السماوات واألرض آلیات للمؤمنین ِ ِ ِ ِْ َُّ ْ ّ ٍ ََّ َ ِ ْ َ ْ َ َِ َ ِ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnə fis səməvəti vəl ardı lə əyətil lil 
mu`minın.  

Casiyə-13.   
﷽ 

ِوسخر لكم ما في ا َّ ُ َ َ َّ َ ٍلسماوات وما في األرض جمیعا منھ إن في ذلك آلیات لقوم َ ِْ َ َّ َُّ ٍ ََّ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َْ ّ ًْ َ َ ْ َ َِ
َیتفكرون ُ ََّ َ َ  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və səxxara ləkum mə fis səməvəti və 
mə fil ardı cəmiən minhu innə fi zəlikə lə əyətil lə qavmin yətəfəkkərun. 

Casiyə-22.  
﷽ 

َوخلق اہلل السماوات واألرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وھم ال یظلمون ُُّ ََ َْ ُ ََّ ْ ُ َُ َ َ َ َْ َ ٍ َِ َ َ َِ ِْ ََ ُ َ ْ ّ َِّ ْ َ ْ ْ ِ ُ َ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və xaləqallahus səməvəti vəl ardı bil 

haqqı və li tuczən kullu nəfsim bi mə kəsəbət və hum lə yuzləmun. 
 Casiyə-27. 

﷽ 
َوہلل ملك السماوات واألرض ویوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون ُْ ِ ُِ ُْ ُْ َ َ ََ ْ ٍُ َّ ََّ َْ ُ َ َُ َ ََّ َ َ َ ِ َِ َ ْ ِ ُ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və lilləhi məlikus səməvəti vəl ardı və 
yəvmə təqumus səətu yəvməiziy yəxsərul mubtilun. 

 Casiyə-36. 
﷽ 

َفللھ الحمد رب السماوات ورب األرض رب العالمین ِ ِ َِ َ ْ ِْ َ ِ َ ِ َّ ّ ِّ ْ َ ْ َ َِ َ َّ ُ ْ َ َّ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Fə lilləhil həmdu rabbis səməvəti və 

rabbil ardı rabbil aləmın. 
Casiyə-37. 

﷽ 
ُولھ َ ُ الكبریاء في السماوات واألرض وھو العزیز الحكیمَ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ِ َِ َ َ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ َّ َ ْ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və ləhul kibriyəu fis səməvəti vəl ardı 
və huvəl azizul həkim. 

Əhqaf-3. 
﷽ 

ِما خلقنا السماوات واألرض وما بینھما إ َ َ َ َُ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِ َّ ْ َ َّال بالحق وأجل مسمى والذین كفروا عما َ ًّ َُّ ُ َ َ َ ِ َّ َ ََ ٍ َ ََ ِ ّ ْ ِ َّ
َأنذروا معرضون ُ ِ ْ ُ ُ ِ ُ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Mə xaləqas səməvəti vəl arda və mə 
bəynəhumə illə bil haqqı və əcəlim musəmmə vəlləzinə kəfəru əmmə 
mua`ridin. 

Əhqaf-33.  
﷽ 

ْأولم یروا أن اہلل الذي خلق السماوات واألرض ولم یعي بخلقھن بقادر على أن  َ َ َ ََ َ َ ََ ٍ ِ ِ َِ َّ َِّ ِِ ِ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ َ َ ََ ْ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ْ َ
ٌیحیي الموتى بلى إنھ على كل شيء قدیر ِ َ ٍ ْ َ َِّ ُْ َ َُ َّ ِ ََ َ ْ ْ َ ِ ُ  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim.Əvələm yərav ənnəllahəlləzi xaləqas 
səməvəti vəl arda və ləm yəa`yə bi xalqıhunnə bi qadirin alə əy yuhyiyəl 
məvtə bələ innəhu alə kulli şəy`in qadir.  

Fətih-7. 
﷽ 

ًوہلل جنود السماوات واألرض وكان اہلل عزیزا حكیما ًِ َ ِ َ ُ َّ ََّ َ َُ َ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ َ َّ ُ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və lilləhi cunudus səməvəti vəl ardı və 

kənəllahu azizən həkimə. 
Fətih-14.  

﷽ 
ًوہلل ملك السماوات واألرض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وكان اہلل غفورا رحیما ًِ ِ َِّ ُ َ ُ َّ ََّ َ َ َ َ َ ِ ِ َُ َ ُ ََ َ ُ ََ َ َُ ِ ِّ َ ُ ْ ِ ْ َ ْ َّ ُ ْ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və lilləhi mulkus səməvəti vəl ardı 

yəğfiru li məy yəşəu və yuəzzibu məy yəşəu və kənəllahu ğafurar rahimə. 
Zariyat-23. 

﷽ 
َفورب السماء واألرض إنھ لحق مثل ما أنكم تنطقون ُ ِ َِ ْ ُ َّ ََّ ََ ِ ََ ْ ّ ٌّْ َ َ ُ ِ ْ َ ََّ ِ َّ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Fə və rabbis səməi vəl ardı innəhu lə 
haqqum mislə mə ənnəkum tən`tıqun. 

Nəcm-31. 
﷽ 

َوہلل ما في السماوات وما في األرض لیجزي الذین أساؤوا بما عملوا ویجزي الذین  َِ ِ َِّ ََّ َِ ِْ َْ ََ َ َ ِ ِ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ُ َ َ َِ ْ ْ َّ َّ
َأحسنوا بالحسنى ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və lillahi mə fis səməvəti və mə fil ardı 
li yəcziyəl ləzinə əsəu bimə amilu və yəcziyəlləzinə əhsənu bilhusnə. 

Rahman-29. 
﷽ 

ٍیسألھ من في السماوات واألرض كل یوم ھو في شأن ْ َ ِ َِ َ َُ ٍ ِْ َ ََّ ُ ْ َ َْ ِ َ ََّ ُ ُ ْ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Yəs'əluhu mən fis səməvəti vəl ardı 

kullə yəvmin huvə fi şə'nin. 
Hədid-1. 

ُ﷽ سبح ہلل ما في السماوات واألرض وھو العزیز الحكیم ِ َِ ْ ُْ ِ َ ََ َ َ َ ِ ُِ ِ ْ َ ْ ِ ََ ََّ َّ َّ  
Oxunuşu:Bismilləhir Rahmənir Rahim. Səbbəhə lilləhi nə fis səmə-

vəti vəl ardı və huvəl aziaul həkim. 



 204 

Hədid-2 
﷽ 

ٌلھ ملك السماوات واألرض یحیي ویمیت وھو على كل شيء قدیر ِ َِ ٍ ْ َ َِّ ُْ َ ََ َ َ َ َُ ُ ِ ُ ُِ ِ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləhu mulkus səmə-vəti vəl ardı yuhyi 

və yumitu və huvə alə kulli şəy`in qadir. 
Hədid-4. 

﷽ 
ِھو الذي خلق السماوات واألرض في ستة أیام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج في  ِ َ َ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ َ ََ َ َْ ِْ ْ َْ َّْ َ َ ُ ٍ َّ َ َّ َ َ َّْ ِ َِّ َ َ ُ

َاألرض وما یخرج منھا وما ینزل من السماء وما یعرج فیھا وھو معكم أین م َ َ َ َ ََ ْ ُ َ َُ ْ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َِ َ ِ َ ِ َُ ُْ َُّ ِ ْ ْ ِ ْ َ َا كنتم واہلل بما ْ ِ ُ َّ َ ْ ُ ُ
ٌتعملون بصیر ِ َ َ ُ َ ْ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Huvəlləzi xaləqas səməvəti vəl arda fi 
sittəti əyyəmin summəs təvə aləl arşı yəa` ləmu mə yəlicu fil ardı və mə 
yəxricu minhə və mə yənzilu minəs səməi və mə yəa`rucu fihə və huvə 
məəkum əynə mə kuntum vallahu bimə təa`məlunə bəsır. 

 Hədid-5. 
﷽ 

ُلھ ملك السماوات واألرض وإلى اہلل ترجع األمور ُ َ ُُ ْ ُْ ِ َ َ ََّ َ َِ َِ َ ْ ِ َّ ُ ْ ُ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Ləhu mulkus səməvəti vəl ardı və iləlla-

hu turcəul umur. 
Mucadilə-7. 

﷽ 
َألم تر أن اہلل یعلم ما في السماوات وما في األرض ما یكون من نجوى ثالثة إال ھو  َ َ َُ َّ ِ َ َ َ ٍَ َِ ََ ْ َّ ِ ِ ُِ ُ َ َ ِْ ْ َ َ َْ َّ ُ َ َْ َ َّ ََّ َ

َرابعھم وال خمسة إال ھو سادسھم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال ھو مع َ ََ ِ َِ َ َ َ َُ َُّ ََّ ََ ْ َ ََ َ ََ ِ َِ َ ْ َْ ُْ ُُ ُِ ٍ ْ َّھم أین ما كانوا ثم ِ ُ ُ َ َُ َ ْ َ ْ
ٌینبئھم بما عملوا یوم القیامة إن اہلل بكل شيء علیم ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ْ ِّ ُ ِ ِ َِ َّ َّ ِ َ ََ َْ َ ْ ُ ُ ُ ّ َ ُ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ələm təra ənnəllahə yəa`ləmu mə fis 
səməvəti və mə fil ardı mə yəkunu min nəcvə sələsətin illə huvə rabi-
uhum və lə xamsətin illə huvə səbisuhum və lə ədnə min zəlikə və lə ək-
səra illə huvə məahum əynə mə kənu summə yunəbbi uhum bimə amilu 
yəvməl qiyəməti innəllahə bi kulli şəyin alim. 

 Həşr-1.  
﷽ 

َسبح ہلل ما في السماوات وم َ ََ َ ِ ِِ ََّ ِ َّ َّ ُا في األرض وھو العزیز الحكیمَ ِ َِ ْ ُْ ِ َ َ َُ ِ ْ َ ْ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Səbbəhə lilləhi mə fis səməvəti və mə 

fil ardı və huvəl azizul həkim. 
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Cümə-1. 
﷽ 

ِیسبح ہلل ما في السماوات وما في األرض الملك القدوس ُِّ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ َ ِ ِِ َّ َّ ُ ِّ َ ِ العزیز الحكیمُ ِ َ ْ ِْ ِ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Yusəbbihu lilləhi mə fis səməvəti və mə 

fil ardıl məlikil quddusil həkim. 
Təgabun-1.  

﷽ 
َالسماوات وما في األرض لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء ق ٍ ْْ َ َِّ ُ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ َ ُْ ْ ُْ ُُ ِ ْ َ ْ ِ َ َِ ٌدیرَّ ِ َیسبح ہلل ما ف  ِ َِّ ُ ِّ َ ُ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Yusəbbihu lilləhi mə fis səməvəti və 
mə fil ardı və ləhul mulki və ləhul həmdu və huvə alə kulli şəyin qadir. 

Təgabun-3.   
﷽ 
َخلق السماوات واألرض بالحق وص ََ َ َِ ّ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ َّ َ َ ُوركم فأحسن صوركم وإلیھ المصیرَ ْ ِْ َ ِْ ِ ْ ََ َ َُ َُ َُ َ ْ َ َ َّ  

“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Xaləqas səməvəti vəl arda bi haqqı və 
savvərakum fə əhsənə suvərakum və iləyhil məsır”.  

Təgabun-4. 
﷽ 
ْیعلم ما في السماوات واألرض ویع َْ ََ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ََّ ِ ُ ِلم ما تسرون وما تعلنون واہلل علیم بذات َ َِ ِ ٌ ِ َِ ُ َّ َ ََ َُ ْ ُ َُ َُّ ُ َ

ِالصدور ُ ُّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Yə`ləmu mə fis səməvəti vəl ardı və 

yəa`ləmu mə tusirrunə və mə tua`linunə vallahu alimun bi zətis sudur. 
Taləq-12. 

﷽ 
ِاہلل الذ َّ ُ َي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلھن یتنزل األمر بینھن لتعلموا أن اہلل َّ َّ َ ََّ َّ ََّ َ َُ َ َ َْ ِ ِ ُِ َُ َْ َ َْ ُ َْ ْ ُْ َّ ْ ِ ْ َ ٍَ َ َ ََ َ َ

ًعلى كل شيء قدیر وأن اہلل قد أحاط بكل شيء علما ْ ِ ٍ ٍْ َْ َ َِ ِّ ُّ ُِ َ َ َ َْ َ ََ َّ َّ َ ٌ ِ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahulləzi xalıqa səb`ə səməvətin və 

minəl ardı misləhunnə yətənəzzəlul əmru bəynəhunnə li təa`ləmu ənnəl-
lahə alə kulli şəy`in qadirun və ənnəllahə qad əhəta bi kulli şəy`in ılmən. 

Mulk-16. 
﷽ 

َأمنتم من في السماء أن یخسف بكم األرض فإذا ھي  ِ َ ِ ََ َ ْ ََّ َ َُ َُ ِ ِ ْ َ َّ ِ ُتمورُِ ُ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. ə-əmintum mən fis səməi ən yəxsifə 

bikumul arda fə izə hiyə təmuru. 
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Nəba-37. 
﷽ 

ًرب السماوات واألرض وما بینھما الرحمن ال یملكون منھ خطابا َ ِ ِ ُِ ْ َ ُْ ْ َ ََ ِ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َّ ِ َّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Rabbis səməvəti vəl ardı və mə bəynə-

humər rahməni lə yəmlikunə minhuxıtabə. 
 

4-CÜ BÖLÜM   
Ruzi üçün 

Bolluq və bərəkətə aid hədislər 
Hədis:Peyğəmbərimiz buyurur: “Allahummə innə ibrahimə kənə əbdəkə 

və xaliləkə dəakə lı əhli məkkətə bil bərakəti və ənə muhəmmədun əbdəkə 
və rasuləkə əd`ukə li əhlil mədinəti in tubərikə ləhum fi muddihim və 
vəsaihim mislə mə bəraktə li əhli məkkətə məal bərakəti bərakətəyni.” 

Mənası:“Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurur:”Allahım! Heç şübhəsiz ki, 
İbrahim Peyğəmbər seçilmiş qulun və yaxın dostundur.Ona görə də Mək-
kəlilərin(oğlu İsmail üçün) bolluq içərisində yaşaması üçün etdiyi duanı 
qəbul etdin. Mən də sənin seçkin qulun və son elçin olaraq sənə yalvarı-
ram. Nə olar, Mədinəlilərə də bərəkət və bolluq bəxş et, bitki və məhsul-
larının bərəkətini artırıb iki qat et.” 

Hədis:”Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) belə buyurmuşdur: Hər kim gündə 100 
dəfə:“Lə iləhə illəlləhul Məlikul Haqqul Mubin” zikrini deyərsə o kimsə 
üçün fağırlıqdan, yoxsulluqdan qurtarmaq bir əminlik və güvənc olar. 
Eyni zamanda qəbir vəhşətində onun üçün ən yaxşı yoldaş olar.” 

Hədis:Peyğəmbərimiz bu dua haqqında belə buyurur:-“Bu duanı oxu-
yan kimsənin dağlar qədər belə böyük borcu olsa, onu ödəyər və sonunda 
borc dərdindən qurtarar, fərəhə çatar.” 

Oxunacaq dua belədir: “Allahummə buhələlikə ən həramikə və əğnini 
bi fədlikə əmmən sivək”. 

Mənası:“Ey Allahım, halal ruzini yetərli et və məni haramlardan qo-
ru. Və lütfinlə mərhəmətinlə məni başqalarına möhtac olmaqdan qoru.” 

Niyyət edərək Məryəm surəsini 7 dəfə oxumaq ruzi qapılarını açar. 
  

Fağırlıq, xəstəlik və müsibət zamanında oxunan dua 
Fağırlıq, zərurət, xəstəlik və müsibət zamanında bu dua qırx dəfə 
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oxunsa, bəla və müsibətlərdən xilas olar. Heç ağıl və xəyala gəlməyən 
yerlərdən kömək, xeyir gələr. Xəstələr şəfa tapar. Həbsdə olan həbsdən 
çıxar, işsiz olan iş tapar, subay evlənər, borclu olan borcdan qurtarar.  

 

 

 

 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və bəşşiris sabirin. Əlləzinə izə əsabət-

hum musibətun. Qalu innəllahi və innə iləyhi raciun. Uləikə aləyhim salə-
vətum mir rabbihim və rahmətun və uləikə humul muhtədun. Əlləzinə 
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qalə ləhumun nəsu innən nəsə qad cəməu ləkum fəxşəvhum fəzədəhum 
imənə. Və qalu həsbunəllahu və niə`məl vəkil. Fənqaləbu bi niə`mətim 
minəllahi və sədlil ləm yəmsəshum suuv vəttəbəu ridvənəllahi vallahu zu 
fədlin azim. Və əyyubə iz nədə rabbəhu ənni məssəniyəd durru və əntə 
ərhəmur rahimin. Fəstəcəbnə ləhu fəkəşəfnə mə bihi min durriv və ətəy-
nəhu əhləhu və misləhum məəhum rahmətəm min indinə və zikra lil abi-
din. Və zənnuni iz zəhəbə muğadibən fəzannə əllən nəqdira ələyhi fənədə 
fiz zuluməti əl lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zalimin. Fəs-
təcəbnə ləhu və nəccəynəhu minəl ğammi və kəzəlikə nuncil mu`minin. 
Fəsətəz kurunə mə əqulu ləkum və ufəvvidu əmri iləllahi innəllahə bəsı-
rum bil ibəd. Fəvəqahullahu səyyiəti mə məkəru və həqa bi əli fir`avnə 
suul azəb. Subhənə rabbəkə rabbil izzəti əmmə yəsifun.Və sələmun aləl 
mursəlin. Vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin  

Hər gün 336 dəfə “Ya Məcidi Ya Razzaq” isimlərini zikr edən kimsə, 
məişət və maddi çətinliklərdən qurtarar və ruzisi çoxalar. 

  
Borcu ödəyib qurtarmaq üçün dua 

Borçu olan bir kimsə bu duanı daima oxusa, Allahın izni ilə tezliklə 
borcdan qurtarar. 

 
 “Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahummə əqdi dəyni vər zuqni 

hələlən tayyibən vəsiən bi lutfikə və kəramikə yə ərhəmər rahiminə və bi 
hurməti səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə və şəfiinə və nuri əbsarinə və 
qurrati uyuninə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələm.” 

 
Borcdan, fağırlıqdan və sıxıntıdan qurtarmaq üçün 

Aşağıda yazılan Əsmai-hüsnaları (147-ci səh)hər gün yetmiş dəfə 
oxuyan qısa bir zamanda borcdan qurtarar və var-dövlətə sahib olar. Hər 
yerdə sözü keçər, hər kəsdən məhəbbət və sevgi görər.  
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“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahummə Yə Ğaniyyu, Yə Həmidi, 

Yə Mubdiu, Yə Muidu, Yə Fəə`əlun limə yuridu. Yə Rahimu, Yə Vədudu 
əkfini bi hələlikə ən həramikə və bi taətikə ən məa` sıyətikə və bi fədlikə 
əmmən sivək.” 

  
İşsizlik sıxıntısı çəkənlər üçün 

İşsizlik sıxıntısı çəkənlər, heç cür işləri alınmayan kimsələr beş vaxt 
namazdan sonra aşağıda yazılan ayəni yeddi və ya on dəfə oxuyarsa, qısa 
bir zamanda mövqe və ya iş sahibi olar.  

  
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və qaləl məliku tuni bihi əstəxlishu li 

nəfsi fələmmə kəlləməhu, qalə innəkəl yəvmə lədəynə məkinun əmin. 
Qaləc əlni alə xazəinəl ardi inni həfizun alim.Və kəzəlikə məkkənnə li 
yusufə fil ardi yə təbəvvəu minhə həysu yəşəu nusıbu bi rahmətinə min 
nəşəu və lə nudiu əcral muhsinin. 

 
Yoxsulluqdan qurtarmaq üçün 

 Hər cümə gecəsi Allahin izni ilə iki rükət namaz qıldıqdan sonra 
1001 dəfə ”Ya Kərimu, Ya Rahim” ismi şəriflərini oxuyan kimsə qısa za-
manda yoxsulluqdan qurtarar, malı çoxalar, ruzisi artar. Həmçinin hər 
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sübh namazından sonra yüz dəfə oxumağı adət edən kimsə çox qısa za-
man sərvətə sahib olar.  

 
 “Lə iləhə illəllahul məlikul haqqul mubin.Muhəmmədun Rasulullahi 

sadiqul və adil əmin.”  
Ramazının son cümə günü imam minbərdə xütbə oxuduqdan sonra 

aşağıdakı duanı bir kağıza yazib, pul qabının içində gəzdirən kimsə, heç 
vaxt pulsuz qalmaz. Heç gözləmədiyi yerdən həmişə pul gələr. 

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və ləqad məkkənnəkum fil ardi və 

cəəl`nə ləkum fihə məauyişə qalilən mə təşkurun”.  
Hər gün 336 dəfə “ Ya Məcidi Ya Razzaq” zikr etsə məişət və maddi 

çətinliklərdən qurtarar və ruzisi çoxalar. 
                         
  Bol ruzi və qalibiyyət üçün 

 Bol ruziyə sahib olub və qalib olmaq üçün Bəqərə surəsi 40-41-ci ayələri 
tez-tez oxuyun. 

عهد م وأوفوا  روا نعمتي التي أنعمت عل ِا بني إسرائیل اذ ْ َْ َ َِ ْ َ ُْ ْ َْ َْ ُ َُ ُ ْ ْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َْ َ ْ ِ َ ا َ م وا عهد َ أوف  َِّٕ َ َْ ُ ِ ْ ِ ِ ُ
اتي ثمنا  آ ه وال تشتروا  افر  م وال تكونوا أول  ما أنزلت مصدقا لما مع ًفارهبو  وآمنوا  ًَ َ َ ُ ََ ِّ َ ُِ ِ ِْ ْ َُْ َ َ َْ َ ََ َ َ َِ ٍ ِ َِ َُ ََّ َُ ُُ ْ ِ ِّ َ ُ ْ ِن َ ْ َ

اطل وتكتم ال سوا الح  ا فاتقو  وال تل ال وا ُقل َُ َ َْ َ ٕ ًَ َ َِ ِ َ ْ ْ ِْ َِّ ََّ ْ ُ ِن َُّ َ ِ ِ َوا الح وأنتم تعلمو  َ َ نُ ُ َ ْْ ْ َ َ َّ َ ْ  
“Yə bəni israiləz kuru bi niə`mətilləti ən`əmtu aləykum və əffu bi 

əhdi ufi bi əhdikum və iyyəyə  fərhəbuni  və əmənu bimə ənzəltu musad-
diqal limə məəkum və lə təkunu əvvələ kafiri bihi və lə təştəru bi əyəti 
səmənən qalilən və iyyəyə fəttəquni və lə təlbisul haqqa bil bətili və tək-
tumul haqqa və əntum təə`ləmun”.  

 
Quranda olan ruzi ayələri 

Bu ayələri niyyət edərək Allahdan ruzi istəyəni, Allah heç vaxt 
naümid qoymaz. Heç gözləmədiyi yerdən ruzi yetirər.  
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1.Ali İmran 26-27. 
﷽ 

َقل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء  َ ََ َ ُ َ ََ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََّ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ْ َّ ُ َّ ِ ُ
ٌوتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على كل شيء قدیر  ِ ِ َِ ٍ ْ َ َ َِّ ُُّ َ َ َ ََّ ِ َُ َْ َ ْ ِ َ ُ َّتولج اللیل في الن) 26(َ ْ ِ َِ ْ َّ ُ ُھار وتولج ُ ِ ُ َ ِ َ

ِالنھار في اللیل وتخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحي وترزق من تشاء بغیر  ِ ِْ َ َ َْ ِ َِ ََ ََ َ َُ ُ ْ َ َ َِ ّ ََّ َ َْ ْ ِْ ِ َِّ َّ ُ ُْ ُْ ُِ ِ َّ َ َّ
ٍحساب َ ِ  

Bismilləhir rahmənir rahim.Allahummə məlikəl mulkə tu`əti mulkə 
mən təşəu və tənziul mulkə mimmən təşəu və tuizzu mən təşəu və tuzillu 
mən təşəu bi yədikəl xayru innəkə ələ kulli şəyin qadir. Tulicul ləylə fin 
nəhəra və tulicun nəhəra fil ləyli, və tuxricul həyyə minəl məyyiti və tux-
ricul məyyitə minəl həyyi və tərzuqu mən təşəu bi ğayri hisabin. 

Mənası: De ki,“Ya Allah mülk sahibi sənsən, istədiyin kimsəyə mülk 
verərsən, istədiyin kimsədən mülkü alarsan. İstədiyin kimsəni ucaldar, 
istədiyin kimsəni alçaldarsan. Bu yaxşılıqlar sənin əlindədir, Sən hər işə 
qadirsən. Gecədən azaldıb, gündüzə artırarsan, gündüzdən azaldıb gecəyə 
artırarsan. Dirini ölüdən çıxararsan və ölünü də diridən. Sən istədiyin 
kimsəyə hesabsız ruzi verənsən.” 

2.Ali İmran-73. 
. ﷽  

ِیختص برحمتھ من یشاء واہلل ذو الفضل العظیم ِ َِ ْ ِْ ْ َ ُ ُ ّ ََ ُ َ َ ََ َ ْ َ ِ ُّ ْ   ◌ِ 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Yəxtəssu bi rahmətihi mən yəşəu val-

lahu zul fədlil azim.” 
Mənasi:De ki:“Fəzilət, ehsan, lütf, Allahın əlindədir. İstədiyi kimsəyə 

onu verər.” 
Ruzinin bol olması üçün bu duaları oxumaq xeyirlidir. 
3.Ali imran 171-172. 

. ﷽  
َیستبشرون بنعمة من اہلل وفضل وأن اہلل ال یضیع أجر المؤمنین َ َ ِْ ِ ِ ِْ َُّ ْ َ ْ َ َُ ِ َُ َ َ ّ ّ ََ َ ٍِ ْ َ ّ ٍ ِْ ِْ ُ ِالذین استجابوا ہلل  َ ِّ َْ ُ َ ْ َ ِ َّ

ٌوالرسول من بعد ما أصابھم القرح للذین أحسنوا منھم واتقوا أجر عظیم َِ ِ ِ َِ ٌ َْ َْ َ َْ ْ َُ ََّ َ َْ َ َُ ُْ َ ِ َِّ ُ ْ ْ ُ َ ْ ِ ُ ِالذ َّ ُین قال لھم َّ ُ َ َ َ َ
ُالناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیمانا وقالوا حسبنا اہلل ونعم الوكیل ِ َِ َ َْ َ ْ ُْ ُّ َ ُ َ َْ ُْ َ ََ ْ ًَ َ ِ َ ِْ ْ ُْ َُ َْ َ ُ َ ُ ْ َ َّ ََّّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Yəstəbşirunə biniə`mətim minəllahi və 

fəd`lin və ənnəllahə lə yudiu əcral mu`minin. əlləzi-nəs təcəbu lilləhi vər 
rasuli min bəə`di mə əsabəhumul qar`hu lilləzinə əhsənu minhum vəttəqa 
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əcrun azim. əlləzinə qalə ləhumun nəsu innən nəsə qad cəməu ləkum 
fəxşəv hum fəzədəhum imənən və qalu həsbunəllahu və niəməl vəkil. 

Mənası:Bismilləhir rahmənir rahim.Onlar Allah tərəfindən olan ne-
mət və bəxşişə görə və həmçinin Allahın möminlərin mükafatını zay et-
məməsindən şaddırlar. (Uhud döyüşündən və) yaralandıqdan sonra Alla-
hın və Onun peyğəmbərinin çağırışını qəbul etmiş kəslər, onların yaxşılıq 
edib təqvalı olanları üçün böyük bir mükafat vardır.  

4.Ali imran-174.  
. ﷽  

ٍفانقلبوا بنعمة من اہلل وفضل لم یمسسھم سوء واتبعوا رضوان اہلل واہلل ذو فضل عظیم  ِ ِ َِ ٍ ٍْ ْ ْ ََ َ َُ ُ ّ ّ َّ ِ َ َ َ َِ َِ ْ ُْ َُ ْ َ َّْ ٌ ُُ ْ َْ ْ َّ ّ ٍ َ ِ َ   
“Bismilləhir rahmənir rahim. Fənqaləbu bi niəmətim minəllahi və 

fədlil ləm yəmsəshum suun vəttəbəu ridvənəllahi vəllahu zu fədlin azim.” 
 Mənası: Beləliklə, Allah tərəfindən olan bir nemət və bəxşiş (yolla-

rında olan ticarətdən götürdükləri qazanc) ilə onlara heç bir pislik və 
ziyan dəymədən qayıtdılar və Allahın razılığına tabe oldular. Allah böyük 
fəzl sahibidir  

5.Hicr.19-20. 
﷽ 

ِواألرض مددناھا وألقینا فیھا رواسي وأنبتنا ف ِ َِ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُیھا من كل شيء موزونْ ْ َّ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ وجعلناَ ْ َ َ ْ لكم َ ُ َ
َفیھا معایش ومن لستم لھ برازقین  ِ ِِ َ ِ ُِ َ ْ ُ ْ َّ َ ََ َ َ َ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. vəl arda mədədnəhə və əlqaynə fihə ra-
vəsiyə və ənbətnə min fihə kulli şəyin məvzun. və cəəlnə ləkum məəyişə 
və mən ləstum ləhu bi raziqın.” 

Mənası: Biz yeri genişləndirdik və orada böyük dağlar saldıq. Və hər 
şeydən qayda üzrə orada bitirdik. Sizin və siz ruzilərini verməyən insan-
ların dolanışığını genişləndirdik. 

6.Səba-39 
﷽ 

َقل إن ربي یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و ِ َِ َ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ِْ ِّ ُ ُ ْ ِّ َ َّ ْ َیقدر لھ وما أنفقتم من شيء فھو ُ َُ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ْ َْ َ َ ُ َ ُ َِ
َیخلفھ وھو خیر الرازقین ِْ ِِ َّ ُ َ َ َُ ُ ُ ْ ُ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Qul innə rabbi yəbsutur rizqa limən yə-
şəu min ibədihi və yəqdiru ləhu və mə ənfəqtum min şeyin fəhuvə yuxli-
fuhu və huvə xayrur raziqın.” 
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 Mənası: De:“Mənim Allahımdır ki, hər kəsin ruzisini istəsə bol edər 
və istədiyini daraldar. Əgər bir şeyi nifaq etsəniz əvəzini verəcək və o, ru-
zi verənlərin ən yaxşısıdır”. 

7. Qədr surəsini 360 dəfə niyyət edərək oxumaq. 
﷽ 

َّإنا ِ أنزلناهُ في لیلة القدرِ ْ َ ْ ِْ َِ َْ َ َ ِوما أدراك ما لیلة القدر لیلة القدر َ ِْ ْ َْ َْ ُْ َُ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ ٍ خیر من ألف شھرَ ْ َ ِ ْ َ ْ ِّ ٌ ْ ُتنزل  َ َّ َ َ
ٍالمالئكة والروح فیھا بإذن ربھم من كل أمر ْ َ ِّ ُ ِ ِ ِّ ِ ِ ِ ِّ َ ْ ِ ََ ُ ُّ َ ُ َ َ ِسالم ھي حتى مطلع الفجر ْ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َّ َ َِ ٌ ََ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. İnnə ənzəlnəhu fi ləylətil qadr. Vəmə 
ədrakə mə ləylətul qadr. Ləylətul qadri xayrun min əlfi şəhr. Tənəzzəlul 
mələikətu vər ruhu fihə bi izni rabbihim min kulli əmr. Sələmun hiyə 
həttə mətləil fəcr.”  

8.Adiyat surəsini 110 dəfə oxumaq. 
﷽ 

ًوالعادیات ضبحا ْ َ ِ َِ َ ْ ًفالموریات قدحا َ ْ َ ِ َ ِ ُ ْ ًفالمغیرات صبحا َ ْ ُ ِ َ ِ ُ ْ ًفأثرن بھ نقعا َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ ًفوسطن بھ جمعا َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ 
ٌإن اإلنسان لربھ لكنود ُ َ َ ِ ِِّ َ َ َ ِ ْ َّ ٌوإنھ على ذلك لشھید ِ ِ َ ََ ََ ِ َ َُّ ِ ٌوإنھ لحب الخیر لشدید َ ِ َ َّ ِ ْ َ ْ ِ ُ ِ ُ َّ ِ َأفال  َ َ َیعلم إذا بعثر ما َ َِ ِ ْ ُْ َ ُ َ َ

ِفي القبور  ُ ُ ْ ِ وحصل ما في الصدور ِ ُ ُّ ِّ َ َِ ُ ٌإن ربھم بھم یومئذ لخبیر َ ِ َِ َّ ٍ ِ َ ِْ َ ْ ِ ُ َّ َ َّ 
“Vəl adiyəti dabhə. Fəl muriyəti qadhə. Fəl muğırati subhə. Fə əsərnə 

bihi nəf`ən. Fə vəsətnə bihi cəm`ən. İnnəl insənə li rabbihi lə kənud. Və 
innəhu alə zəlikə lə şəhid. Və innəhu li hubbil xayri lə şədid. Əfələ yəə` 
ləmu izə bua`sira mə fil qubur. Və hussilə məfis sudur. İnnə rabbəhum 
bihim yəvməizin lə xabir.”  

 
Ruzinin bol olması üçün 

Ruzinin həmişə bol olması üçün Taləq surəsini ikici və üçüncü ayə-
lərini çox oxuyun. 

﷽ 
ٍفإذا بلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف أو فارقوھن بمعروف وأشھدوا ذوي عدل  ْْ َ َ ََ ْ َُ ِ ْ َ َ َ ٍَ ٍُ ُ َْ َْ َ ِِ َِّ َّ َُّ ُُ ِ َ َ َْ ُ ِ ْ ُ َ ََ َ

ْمنكم وأقیموا الشھادة ہلل ذلكم یوعظ بھ من كان یؤ ُ َُ َ َ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ ُْ َّ َُ ِ ِ ََّ َ َ َ ُ َ َمن باہلل والیوم اآلخر ومن یتق اہلل ّ َّ َِّ َّ َ ََ َ َ ِِ ِ ِْ ِ ْ ْ ِ ُ
ًیجعل لھ مخرجا َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُویرزقھ من حیث ال یحتسب ومن یتوكل على اہلل فھو حسبھ إن اہلل بالغ  َ ِ َِ َ َ ََ َّ َّ َ ََّ ُ ُ ُِ َُ ْ َ ََ ِ َ َ َُ َ َ َْ ْ َّ ُ ِ ْ َ ُ ْ ْ ْ

ًأمره قد جعل اہلل لكل شيء قدرا ْ َْ ٍَ ْْ َ ِّ ُ ِ ُ َّ َ َِ َ ِ َ 
 Bismilləhir Rahmənir rahim. Fə izə bələğnə əcələhunnə fə əmsiku-

hunnə bi məə`rufin əv fəriquhunnə bi məə`rufin və əşhədu zəvəy ədlim 
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minkum və əqimuş şəhədətə lilləhi zəlikum yuəzu bihi mən kənə yu`minu 
billəhi vəl yəvmil əxiri və mən yəttəqilləhə yəc`əl ləhu məxracə. Və yər-
zuqhu min həysu lə yəhtəsibu və mən yətəvəkkəl aləllahi fəhuvə həsbuhu 
innəllahə bəliğu əmrihi qad cəələllahu li kulli şəy`in qadir. 

 
Bolluq və bərəkətə aid zikrlər 

Malının, övladının xeyirli olmasını istəyən şəxs gündə 10 dəfə 
“Əstəğfurullahə ənnəhu kanə Ğaffəra” zikrini etməlidir.  

Peyğəmbərimiz buyurur: “Xəstə yatdığı yerdən bu duanı oxuyarsa, 
Cənnətlə müjdələnər. Özü oxuya bilməsə kimsə yanında səslə bu duanı 
oxusun”. 

Lə iləhə illəllahu vəllahu əkbər, 
Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləh. 
Lə iləhə illəllahu ləhul mülkü və ləhul həmd. 
Lə iləhə illəllahu vəla həvlə vəla qüvvətə illə billəhil aliyyil azim. 
Namazdan sonra 18 dəfə “Ya Həyyu”ismi şərifini zikr etmək. 
“Ya Məlik”ismi şərifini 120 dəfə zikr etmək. 
Allahummə yə Lətifu 129 dəfə 
Allahummə ya Kərimu 270 
Allahummə Y Mətinu 500 
Allahummə Ya Vahhabu 14 
Allahummə Ya Razzəqu 308 
Allahummə Ya Ğani.1060 
Allahummə Ya Samədi.143 
Allahummə Ya Muğni.1100 
Ya Mutəkkəbir 662 dəfə ismi şərifini zikr etmək. 
 

Ruzinin çoxalması üçün 
Huməzə surəsini hər gün 41 dəfə oxumaq ruzini artırar.  

﷽ 
ٌویل ْ ٍ لكل ھمزة لمزة َ ٍَ ََ َُّ ُّ ِّ ُ ِالذِ َي جمع ماال وعددهُ َّ َّ َ َ ً َ ََ َیحسب أن مالھ أخلدهَُ َ َْ َ َُ ََّ ُ َ ْ َّكال  َ ِلینبذن في َ َّ َ َ ُ َ
ِالحطمة  َ َ ُ َ وم4(ْ ُا أدراك ما الحطمةَ َ ََ ُ ْ َ َ ْ ُنار اہلل المو َ ْ ِ َّ ُ ُقدةَ َ ِالتي تطلع على األفئدة َ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ِإنھا علیھم  َّ ْ َ َ َ َّ ِ
ٌمؤصدة َ َ ْ ٍفي عمد ممددة ُّ َ َّ َ َُّ ٍ َ ِ 



 215 

“Bismilləhir Rahmənir Rahim.Vəylul li kulli huməzətil luməzəh. Əl-
ləzii cəmə`ə mə ləv və əddədəh. Yəhsəbu ənnə mə ləhu əxlədəh. Kəllə lə 
yunbəzənnə fil hutaməh. Və məə ədrakə məl hutaməh. Nərullahil muqa-
dəh. Əlləti təttaliu aləl əf`idəh. İnnəhə aləyhim musadəh. Fii əmədim mu-
məddədəh”. 

  
Malının tez satılması və qızın evlənməsi üçün 

Aşağıda yazılan vəqfi çəkdikdən sonra və üzərinə 100 dəfə aşağıdakı 
ayəni oxuyub, üfürdükdən sonra subay qız üzərində gəzdirərsə, tezliklə 
bəxti açılar. Satılmalı olan malın üzərinə qoyularsa, mal tezliklə satılar. 
Hansı məqsəd üçün olursa, olsun mətləb alınanacan bu ayəni hər gün 66 
dəfə oxumaq təsirlidir. Bu ayə Tövbə surəsinin 111-ci ayəsidir.  

 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Fəstəbşiru bi bəy`ikumulləzi bəyəa`tum 

bih. Və zəlikə huvəl fəvzul azim.” 
 

Hər hansı bir evin və ya malın satılması üçün 
Bu ayələri beş kağız üzərinə yazır, birini mal və ya evin yuxarı hissə-

sindən asır, digər dörd dənəni də büküb, şüşələrin içinə qoyub, ağzını 
bağlayıb, satılmalı olan evin və ya malın dörd tərəfində qoymaq lazımdır. 
Mal satılanacan hər gün 66 dəfə bu ayələri oxumaq lazımdır. 
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“Bismilləhir rahmənir rahim. Və mən əffə bi əhdihi minəllahi fəstəb-

şiru bi bəy`ikumulləzi bə yəə`tum bihi və zəlikə huvəl fəvzul azim. Və 
ləvlə iz dəxaltə cənnətəkəə qultə məşəəllahu lə qüvvətə illə billəhi in təra-
ni ənə əqallu minkə mə ləv və vələdə. Fəəsə rabbi ən yu`tiyəni xayra. “ 

  
Bol ruzi və böyük sərvət sahibi olmaq üçün 

 Bol ruzi və böyük sərvət sahibi olmaq üçün bir Cümə axşamı günü Günəş 
doğarkən yuxarıdakı vəfqi və aşağıdakı duaları ətrafına əlavə etmək lazımdır. 
Bu ayələrin mənası: ”Mütləq ki, verdiyimiz ruzimiz bitib, tükənməz”. Yeddi 
gecə bu ayələri xoş ətirli buxur yandıraraq, həmin vəqfin üzərinə 5784 dəfə 
oxunur. Yeddinci gecə həmnin vəfq bükərək üzərinizdə daşıyın. 
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“Bismilləhir rahmənir rahim. Allahummə bi həqqı həzihil əyətiş şəri-
fəti vəl vəfqil mubəraki ən təfida alə həmilihə bi səatir rizqı vəl bərakəti 
və ən təclibə ləhul ərzəqa min cəmiıl əməkini vəl cihəti bi rahmətikə yə 
ərhəmər rahiminə və yə əkraməl əkramin. İnnəkə alə kulli şəyin qadir”. 

Yeddi gündə sonra hər gün bu duanı 308 dəfə oxumağı davam etmək  

 
“İnnə həzə lə rizqunə mə ləhu min nəfəd”. 
Sonra hər yüzdən bir yeddi dəfə bu duanı oxuyub, dua etmək lazımdır: 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Allahummə yə razzəqu vər zuqni bi ğayri 

hisəbin bi vəhi seyyidinə və nəbiyyinə muhəmmədin sahibil fədli vəl kəram.” 
Bu dua həqiqətən ruzi üçün çox qüvvətlidir və bunu oxumağa davam 

edən bol ruzi və nemətlərə sahib olar. 
Sərvət, qüdrət, nufuz, zənginlik və mülk sahibi olmaq üçün kim aşa-

ğıdakı ayələri gündə dörd dəfə oxusa, arzularına çatar. 

 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Qulillahummə məlikəl mulkə tu`əti 

mulkə mən təşəu və tənziul mulkə mimmən təşəu və tuizzu mən təşəu və 
tuzillu mən təşəu bi yədikəl xayru innəkə ələ kulli şəyin qadir. tulicul ləy-
lə fin nəhəra və tulicun nəhəra fil ləyli və tuxricul həyyə minəl məyyiti və 
tuxricul məyyitə minəl həyyi və tərzuqu mən təşəu bi ğayri hisabin.” 

Hər namazdan sonra 66 və ya gecə namazından sonra 330 dəfə oxusa, 
ruzisi çoxalar və səhhəti yaxşılaşar. 
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əl Qadiru, əl Qayyunu, əl Qaviyyu, əl Qaimu,  əl Quddus. 
Bu əsmaların təsiri çox böyükdür.Bu ayə, zikr və vəfq insanlara Allah 

tərəfindən verilmiş bir xəzinədir. 

 
Bu əsmaların vəfqini yazıb üzərində gəzdirmək ruzi üçün çox təsirlidir. 

 
Diləyin qəbulu üçün 

Kimdənsə bir istəyi və diləyi olan kəs sağ əlinə bu kəlmələri yazıb 15 
dəfə oxuduqdan sonra, həmin adamın yanına girib, ovcuna açarsa, həmin 
adam onun istəkləri yerinə yetirər. 

 
“Həb huvə ləhun ləul ləməh”   
  

Elmi qırtasiyə. Ruzi üçün 
Bu duan 28 gün ərzində hər gün gecə namazından sonra 157 dəfə 

oxunur. Əvvəlcə qısa ayələri, sonra isə “Elmi qırtasiyə” duasını oxumaq 
lazımdır.Oxunan zaman şam və ya gözəl qoxulu buxur yandırılır. 

 
“Və izə şi`nə bəddəlnə əmsələhum təbdilə”. 

 
“İnnə həzə lə rizqunə. Mə ləhu min nəfəq”. 
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 “Elmi qırtasiyə” duası 

  

  
Bismilləhir rahmənir rahim. Allahummə zi sultanin azimin və mənnin 

qadimin bəşirin kərim. İləhi dəil məd`uvvətid dəa`vətil mustəcəbəti əntə 
rabbul ənfusil cinni vəl insi və əa`yunil insi istiqməra midməra məcuzun 
məzurun himiş şərrul bəşəru əmmir bi zəlikə əqsəmtu ələykum yə əyyu-
həl ərvahir ruhəniyyinə vəl musliminə əntum təvəkkəltum fi mə əmərtum 
bi xuduri dəa` vəti və qadai həcəti bi həqqi fəsəcəlulin və bi haqqı ismihi 
zəhəbbən təaləllahu vəsiu həkəmun hədi hədi huvə əyyunun kuv-
viradəmun əynə tərakrum xuddəməkum yə ulvən.  

 
Ruzi cəlbi üçün 

Aşağıda yazılan duanı İxlas surəsi ilə birlikdə yazılan duanı qirx gecə 
namazdan sonra oxuyarsa, Allah onun üçün ömrünün sonuna qədər bir 
ruzi qapısı açar və böyük bir sərvət bəxş edər. Oxunan zaman davamlı 
buxur yandırılır. 

 

 



 220 

“Bismilləhir rahmənir rahim. Qul huvəllahu əhəd.Allahus saməd. 2 
dəfə əqşin, 2 məqşin, 2 şəlşəliin –şəlubin, 2 əcibyə əbə həmidil hindi və 
təvəkkəl bi cə nəfəqati minəl ğaybi bi həqqi ləm yəlid və ləm yuləd və 
ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd.” 

 
Ruzi və müştəri cəlbi üçün 

 Bir Hicri qəməri ayının ilk çərşənbə günün ilk saatlarında aşağıda yazılan 
ayələri bir kağıza yazaraq üzərinə 41 dəfə həmin ayələri oxuduqdan sonra bir 
məntəqədən asılarsa, həmin yerə bol müştəri gələr. Lazım olan malların 
üzərinə qoyularsa, mallar tez satılar. Evlənmək istəyən üzərində gəzdirərsə, 
tezliklə bəxti açılar. Bir istək arzu olan olan kimsə, yazılı kağızı sabah-axşam 
yeddi dəfə oxuyub, arxasınca da 489 dəfə “Yə Fəttah”ismi şərifi zikr etməyi 
adət edərsə, çox qısa zamanda fərəh və sərvətə çatar. 
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    Bismilləhir rahmənir rahim.Kulləmə dəxalə aləyhə zəkəriyyəl mih-

rabə və cədə indəhə rizqan qalə yə məryəmu ənnə ləki həzə qalət huvə 
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min indilləh. innəllahə yərzuqu mən yəşəu bi ğayri hisəb. Və əzzin fin nə-
si bil həcci yə`tukə ricələv və alə kulli damiri yə`tinə min kulli fəccin 
əmiq. Allahummə kəmə yə`til huccəcu ilə bəytilləhil hərami yəz`dəhimu 
fihil qavmu kəmə təz`dəhimun nəsu aləl həcci li bəytikəl hərami iclibir ri-
cələ vən nisəə indi li bəy`i vəş şirai bi iznikə min kulli fəccin əmiqin in-
nəkə alə kulli şəyin qadir. Allahu lə iləhə illə huvə ləyəc`mə ənnəkum ilə 
yəvmil qiyəməti lə raybə fihi və nufixa fis suri zəlikə yəvmul vəid. Və cə-
ət kullu nəfsim məəhə səiquv və şəhid. Və huşira li suləymənə cunudəhu 
minəl cinni vəl insi fə hum yuzəun Allahummə ənə əbdukə vəb`nu əbdikə 
əs`əlukə və tədarrəu iləykə ən təc`məa ibədəkə ələyyə və təclibhum min 
bilədikə və təhşurhum iləynə həttə təştəru bi daəti və yəbiu bil məkəsibi 
innəkə alə kulli şəyin qadir. Subhənəlləzi əsra bi abdihi ləylən minəl məs-
cidil hərami iləl məscidil əqsal ləzi bəraknə həvləhu li nuriyəhu min əyə-
tinə innəhu huvəs səməul bəsir. Rabbənə inni əskəntu min zurriyyəti bi 
vədin ğayri zi zərin ində bəytikəl muhərrami rabbənə liyuqimus salətə 
fəc`əl əf`idətəm minən nəsi təhvi iləyhim vər zuqhum minəs səmərati lə-
əlləhum yəşkurun.Allahummə əsra bi ibədikə rağbərən ilə məkəni və rağ-
bətən ilə muəmələti və yəssirhum iləyyə və bərik fi ticərati əynəmə təku-
nu yə`ti bikumullahu cəmiən innəllahə alə kulli şəyin qadir. ləv ənzəlnə 
həzəl quranə alə cəbəli lə raəytəhu xaşiən mutəsaddiən min xaşyətilləh. 
Və tilkəl əmsəlu nədribuhə linnəsi lə əlləhum yətəfəkkərun. Huvəllahullə-
zi lə iləhə illə hu. Alimul ğaybi vəş şəhədəh. Huvər rahmənur rahim. Hu-
vəllahulləzi lə iləhə illə hu. əl-məlikul quddusus sələmul muminul mu-
həyminul azizul cəbbərul mutəkəbbir.subhəllahi əmmə yuşrikun. Huvəl-
lahul xaliqul bəriul musavviru ləhul əsməul husnə.Yusəbbihu ləhu mə fis 
səməvəti vəl ardi. Və huvəl azizul həkim. İnnəmə əmruhu izə əradə şəy 
`əy yəqulə ləhu kun fəyəkun. Fə subhənəlləzi bi yədihi mələkutu kulli şə-
y`iv və iləyhi turcəun. 

 
Bol ruziyə nail olmaq və mütəri cəlbi üçün 

Bu ayələri Ramazan ayının son cüməsində imam minbərdə olanda bir 
kağıza yazib üzərində gəzdirən,həmçinin bu duanı hər gün yeddi dəfə 
oxuyan kimsəni Allah bir il müddətində zənginləşdirər. Malı əmlakı artar. 
Heç ümid etmədiyi yerdən ona bol qazanc və ruzi gələr. 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Kulləmə dəxalə aləyhə zəkəriyyəl mih-

rabi və cədə indəhə rizqan qalə yə məryəmu ənnə ləki həzə qalət huvə 
min indilləhi. İnnəllahə yərzuqu mən yəşəu bi ğayri hisəb. Və fis səməi 
rizquhum və mə tuədun.Və əzzin fin nəsi bil həcci yə`tukə ricələn və alə 
kulli damiri yə`tinə min kulli fəccin əmiq. Li yəşhədu mənəfiə ləhum. 
Vallahu yərzuqu mən yəşəu biğayri hisəb. Summəd uhunnə yə`tinəkə 
səa`yə. İnnə həzə lə rizqa li rizqunə mə ləhu min nəfəd. Allahummə in 
kənə rizqu həmili kitəbi həzə fis səməi fə ənzilhu. Və in kənə fil ardi fə 
əxrichu və in kənə əsiran fəyəssirhu və in kənə qalilən fəkəssirhu və in 
hənə kəsiran fəbərik ləhu fihi bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin bi əlfi əlfi 
lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Vəs salləllahu alə səyyidi-
nə və nəbiyyinə və şəfiinə və həbibinə və həminə və məvlənə və nuri əb-
sarinə və qurrati uyuninə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələm. 
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Ruzi üçün Nəsr surəsini oxumaq 
 Ruzi və mal üçün Nəsr surəsi dörd yüz (400) dəfə oxunur. Həmçinin bir 

şəxsə təsir etmək üçün yeddi gün 400 dəfə oxunur. Bu surənin təsiri çox 
güclüdür. Nəsr surəsinin hər cür istək, arzu, dilək və ya hər hansı bir iş üçün 
oxunarsa oxunsun, bu surə iki tərəfi kəsən qılınc qədər güclüdür, təsirlidir. İşlə-
rində inkişaf, uğur qazanmaq, çox qazanc əldə etmək üçün oxunur. Aşağıda ya-
zılan duanı da Nəsr surəsinin hər yüz dəfəsindən bir 10 dəfə oxumaq lazımdır. 

﷽  
ُإذا جاء نصر اہلل والفتح ْ َ ْ َ ِ َّ ُْ َ َ َ ُورأیت الناس یدخلو ِ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ًن في دین اہلل أفواجاَ َ ِْ َ َّ ِ ِ ِ َ فسبح بحمد ربك َ ِ ِ ِّ َّ ِ ْ َ ْ َ َ

ًواستغفرهُ إنھ كان توابا َّ َ ََ َ ُ َّ ِْ ْ ِ ْ َ 
 “Bismilləhir Rahmənir rahim. İzə cə-ə nəsrullahi vəl fəth. Və raəytən 

nəsə yədxulunə fi dinilləhi əfvəcə. Bi səbbih bi həmdi rabbikə vəstəğfirhu 
innəhu kənə təvvəbə.” (400 dəfə) 
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Bismilləhir Rahmənir rahim. Əqsəmtu aləykum əyyuhəl ərvahur ru-
həniyyətul ulviyyətu vəssufliyyətu mutiinə li əsməilləhi təalə ən təxlibu 
və təftəhu əbvabər rizqı və əbvabəd dəvləti və əbvabəl fəthi və əbvabəl 
inəyəti və əbvabəş şəfqati və bi haqqı və bi hurməti suratin nəsr if`təhli 
əbvabəl xayri yə musəbbibəl əsbəbi və yə mufəttihəl əbvabi və yə qadiyəl 
həcəti və yə mucibəd dəavati səxxirli qulubə cəmiəl məxluqati min əvlədi 
bəni ədəmə və bənəti həvvə. ə`alə hubbi iləyhi və bi hurmətil mələikətil kira-
mi Cəbrailə və İsrafilə və Əzrailə və bi hurmətil ənbiyəi vəl mursəlinə səxxirli 
qulubə cəmil xalqı əcməinə bi hurməti Əlif Ləm Mim, Kəf Hə Yə Əyin Sad 
və Hə Mim, Əyin Sin Qaf, və Ta Hə və Yə sin və Ta sin və Ta sin Mim, Qaf 
və Nun və bi hurməti izə cə-ə nəsrullahi vəl fəthu və bi hurmətil izzətil kiramil 
kətibini yə raufu yə rahimu yə vədudu yə Allahu yə rabbəl aləminə bi cəhi və 
bi hurməti səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə və həbibinə və şəfiinə və nuri 
əbsarinə və qurrati uyuninə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələm. 

  
Alış-veriş üçün 

Yeddi qırmızı qarışqa yuvasının ağzındam alınan bir miqdar torpaq 
üzərinə bir az “Yasin” (90-cı səh.) surəsini oxuduqdan sonra yeddi dəfə 
də aşağıda yazılan duanı oxuyub bir parçaya bükərək alış-veriş gedən 
yerə qoyulur. Bu zaman müştəri, alış-veriş artar. 

Torpaq satılması üçün isə satılması istəlinən yerə həmin duanı yazıb, 
bir şüşə qabın içərisinə qoyaraq, həmin tarpaqda saxlamaq lazımdır.  

 
 Allahummə yə saniə kulli məsnuın və yə micibə kulli dəa` vatinvə yə 

mufərricə kulli kurbətin və yə alimə kulli xafiyyətin və yə şəhidə kulli 
nəcva və yə sahibə kulli qaribin və yə ğalibə ğayra məğlub. Allahummə 
əs`əlukə bicəhi sahibəl vəsiləti səyyidinə və nəbiyyinə muhəmmədin sal-
ləllahu aləyhi və səlləm. İqdi həcətii və mətlubi əmin.  
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Müştərini cəlb etmək və bol qazanc üçün 
Ticarətlə məşğul olan kimsə səhər dükanını açdıqdan sonra aşağıda 

yazılan duanı yeddi dəfə oxuyub malların üzərinə üfürərsə, müştəri gələr 
və malları sataraq qazanc əldə edər. Bu dua yazıb dükanda, yüksək bir 
yerdə assa çox fayda görər. 

  

 
Bismilləhir Rahmənir rahim. Allahumə rabbi Cəbrailə və İsrafilə və 

Mikəilə və Əzrailə və İbrahimə və İsməilə və İshəqa və Yə`əqubə vət 
Tovrati vəz Zəbura vəl İncilə vəl Furqanil azimi və lə həvlə vəla quvvətə 
illə billəhil aliyyil azim. Lə iləhə illə huvəl məlikul haqqul mubin. Mu-
həmmədun Rasulullahi sadiqul və adil əmin. İnnəllahə huvər razzəqu zul 
quvvətil mətin. Yə Allahu (3 dəfə), Yə Rabbi (3 dəfə), Yə Həyyu (3 də-
fə), Yə Qayyumu (3 dəfə), Yə Zəl Cələli Vəl İkram. Əs`əlukə Allahummə 
bismikəl azimı əzami ən tərzuqni rizqan hələlən tayyibən bi rahmətikə yə 
ərhəmər rahimin.  

  
Sərvət və bol ruziyə nail olmaq üçün namaz 

Hər gün sübh namazında sonra Allah rizası üçün iki rükət namaz qılı-
nır. Hər rükətdə Fatihədən sonra bir dəfə Ayətəl kürsü (38-ci səh.), üç 
dəfə Kafirun surəsini (136 səh) və on bir dəfə İxlas surəsi oxunur. Namaz 
bitdikdən sonra 100 dəfə “Sunhənəllah və bi həmdihi subhənəllahil azimi 
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və bi həmdihi əstəğfirullah”-dedikdən sonra, arxasınca 100 dəfə “Ya Kafi 
Ya Ğani, Ya Fəttah, Ya Razzaq, Ya Kərim, Ya Vahhab, Ya Məcid” əs-
maları oxunur. Qisa zaman da çox böyük inkişaf, fərəhlik və dəyişiklik 
olar. Çox böyük ruzi qapıları açılar.Oxuyanın dağlar qədər borcu olsa, 
Allah borcunu ödəyə biləcək imkanlar ehsan edər 

  
Kasıblıqdan qurtarmaq üçün dua 

 Evə girərkən İxlas surəsini oxuyan, fağırlıq görməz. Quranda buyu-
rulur: “Hər canlının ruzisini vermək Allaha aiddir.”  Hud-6:  

﷽ 
ٌّ وما من دآبة في األرض إال على اہلل رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا كل ُ َ ُ ُ ََ ََ ْ ََ َ َ ّْ ْ َْ َ ِ ََّ َ ُ َ ََ ُ ْ ِ َّ ِ َِ ْ َ ِ ٍِ ِ في َّ

ٍكتاب مبین ِ ُّ ٍ َ ِ   
 “Bismilləhir rahmənir rahim.Və mə dəbbətin fil ardı illə aləllahi riz-

quhə və yəa`ləmu mustəqarrəhə və mustəvdə kulli fi kitəbim mubin.” 
Bəqərə-268: 

﷽  
َالشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحش ْ َ َْ ِْ ُ ُ َُّ َ َُ ْ َ َ ْ ُ ُ ِ ُ َ ٌاء واہلل یعدكم مغفرة منھ وفضال واہلل واسع علیمْ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َُ ُّ ًّ ْ َ ًُ ْ ّ ََّ ْ ُ ُ َ  

Bismilləhir rahmənir rahim.Şəytanu yəidukumul fəqra və yə əmru-
kum bil fəhçəə vallahu yəidukum məğfiratən minhu və fəddaləv vallahu 
vəsiun alim. 

“Seytan, sizi fağırliqla qorxudub, fəsadə, hər cür pisliklərə sövq edər”.  
 

Müştəri cəlb etmək üçün 
Malın tez satılması üçün səhər günəş doğduğu zaman aşağıdakı vəfqi 

və duanı yazaraq dükandan asarsa, müştəri çoxalar. 
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“Bismilləhir rahmənir rahim. İnnəmə əmruhu izə əradə şəy`ən ən yə-

qululəhu kun fəyəkun. Allahummə bi həqqi mə fii həzəl xatəmi min ismi-
kəl azimil ə-azami ən təclibə əvlədə ədəmə və bənəti həvvəə ilə mən əllə-
qahu ələyhi bi haqqı həzihil əyətiş şərifəti vəd dəa`vətil munifəh. İnnəkə 
alə kulli şəy`n qadir. Və salləllahu alə səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə 
və həbibənə və nuri əbsarinə və qurrati uyuninə muhəmmədin və əlihi və 
sahbihi əcməin”. 

 
5-Cİ BÖLÜM 

 Ğafur-60. Rəbbiniz buyurdu: “Məni çağırın ki, Mən də duanızı qəbul 
edim”.  

Bərhətiyyə duası və sirləri 
 Bərhətiyyə ruhi elmlərin təməli və məna aləmində bir elmdir. Alim-

lər, Bərhətiyə duası haqqında, gizli sirlərlə dolu xəzinə, qırmızı yaqut, de-
yə yad etmişlər. Bir çox alim və ariflər də bu xəzinədən faydalanmışlar. 
Bərəkət və təsiri çox uca olan bu mübarək adlara və mübarək ismi-Cəlilə 
qarşı şeytanlar, cinlər baş qaldıra bilməzlər. Bunlar ruhani elmlərin təməli 
bu mübarək adlardır. 

 Bərhətiyyə, Süleymanın (ə.s.) taxtının dörd bir yanında yazılı idi. Ən 
son sözü olan "Şəmhəhir" ismi Cəlili isə möhürünə işlənmişdi. Bərhətiy-
yənin mənəvi gücü ilə Süleyman (ə.s.) qurdları, quşları, cinləri hökmü al-
tına almışdı. 
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Əsmai Bərhətiyyə 28 Əsmadan meydana gəlib və 28 hərf və mənzillə 
sabitlik qazanıb. Ümumi ədədi "18587" olub, Üçlü Vəfqlə istifadə olunur. 
"Bərhətiyyə" Ruhani Elmlərin başıdır. 

Bərhətiyyə Allahın mübarək isimləridir, eynilə 99 ismi şərifi kimi. 
Ancaq Bərhətiyyənin ruhi varlıqlara təsiri çox yüksəkdir. Və dünya üzə-
rində bu adlar qədər güclü başqa bir üsul və ya metod yoxdur. Bu dua tə-
sirli, lakin ağır bir duadır. 

 Bərhətiyətin Bərhətiyətin Tətlilin Tətlilin- deyə, bu sirli, şifrə əsaslı 
sözlərdən ibarət olan bu dua müəyyən gün və saatlarda oxunduğu zaman 
çox faydaları vardır. 

  
Bərhətiyyənin təsarrufu 

Hicri qəməri ayının ilk bazar günündən başlayaraq yeddi gün canlı-
dan çıxan şeylərdən pəhriz edərək oruc tutulur. İftar vaxtı arpa çörəyi və 
duzsus zeytun yeyilir. Yeddi gün namazları vaxtında qılmaq və hər na-
mazdan sonra üç dəfə “İsrafi umumi” oxuduqdan sonra yenə də “təhəs-
sun” (qorunma) duasını oxuyub, özünü dairəyə aldıqdan sonra 66 dəfə 
Bərhətiyyəni oxumaq lazımdır. 

 Bərhətiyyə duası oxumazdan əvvəl “İsrafi umumi”duası oxunur: 
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 Bəxxin, bəxxin, rayməxın, rayməxın, tərfiqın, tərfiqın, insarifun, xi-

fəfən və siqalən yə əyyuhəl ləzinə əmənu izə nudiyə lissaləti min yəvmil 
cumuəti fəs`əv ilə zikrilləhi və zərul bəy`ə. Zəlikum xayrul ləkum in kun-
tum təa`ləmun. Fə izə qudıyətis salətu fəntəşiru fil ardi vəbtəğu min fəd-
lilləhi vəzkurullahə kəsiral lə əlləkum tuflihun.Və izə raəv ticəratən əv 
ləhvənin fəddu iləyhə və tərakukə qaimən. Qul mə indəllahi xayrum 
minəl ləhvi və minət ticərah. Vəllahu xayrur raziqın. Bi haqqı mə ci`tum 
min əc`lihi tainə in sarifu min əclihi muazzəzinə mukərraminə zəlikə təx-
fifum mir rabbikum və rahməh. İzə zul-zilətil ardu zilzələhə. Və əxracətil 
ardu əsqaləhə.Və qaləl insənu mə ləhə. Yəvməizin tuhəddisu əxbərahə. Bi 
ənnə rabbəkə əvhələhə. Yəvməiziy yəsdurun nasu əştətən əştətən əştətən 
insarifu alə qadai həcəti bərəkəllahu fikum və aləykum və lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyil azim.  

 
Bərhətiyyə duası oxumazdan əvvəl Təhəssun duası 
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1)Bismilləhir rahmənir rahim.Təhəssəntu bi zil mulki vəl mələkuti və 
əqsəmtu zil izzəti vəl cəbəruti və təvəkkəltu aləl həyyil qayyumil həlimil-
ləzi lə yənəmu və lə yəmut. dəxaltu fi hifzilləhi. dəxaltu fi əmənilləh. də-
xaltu fi hirzilləhi bi haqqı kəf hə yə əyn sad kufitu hə mim, əyn sin qaf 
humitu bilə həvlə vələ quvvətə illə billəhil aliyyil azim. inni təvəkkəltu 
aləllahi rabbi və rabbikum mə min dəbbətin illə huvə əxizun bi nəsıyə-
tihə. inni rabbi alə sıratim mustəqım. Allahummə salli alə səyyidinə Mu-
həmmədin zil xuliqıl azim. Və alə əlihi və sahbihi bi ədədi ilmilləhil 
azim. Vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin.  

 
Bərhətiyyə duası 

 
 Bərhətihin, kəririn, tətlihin, turanin, məzcəlin, bəzcəlin, tərqabin, 

bərhəşin, ğalməşin, xutirin, qalənhudin, bərşənin, kəzhirin, nəmuşələxin, 
bərhəyun lə yəşkiləxin, qazməzin, ənğalulitin, qabəratin, ğayəhə kəydəhu 
lə şəmxahir, şəmhəhir, şəmxahiir. Bi kəhtahunihin, bəşərişin, tunəşin, 
şəmxabəruhin. Allahummə bi haqqı kəhkəhicin, yəğtaşin, bi lətşəğşəğavi-
lin, əmvilin, cələdin, məhcəmən, həlməcin, vərudihin, məhfəyəcin bi iz-
zətikə illə mə əxəztə səm`əhum və əbsarahum. Subhənə mən ləysə kəmis-
lihi şəyun və huvəs səmiul bəsir.  
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Bərhətiyyənin şərhi 
1.Bərhətihin: Hərfi “əlif”dir Ərəbcə mənası “Subbuh” “Quddus” de-

məkdir. Bərhətihin əbcəd rəqəmi 662-dir.  
Xassələri: Bir kasa suya 35 dəfə oxuyaraq doğan qadına içirilsə, do-

ğuşu rahat olar. Geyim-keçim və dolanışığı çətin olan kimsə oxusa sərvə-
tə və bolluğa çatar. Dolanışığı düzələr və ruzisi artar. Hafizəsi zəif olan 
kimsə bu ismi şərifi bir kasa suya oxuyub, sabah ac qarına içsə və bunu 
yeddi gün təkrar eləsə, hafizəsi güclənər. Kim bu ismi 40 gün 100 dəfə 
oxusa ruzisi və hafizəsi artar. 

2. “Kəririn”: Hərfi Bə-dir. Mənası Allah və yaxud da “İləhi kullu şəy` 
in” deməkdir. Kəririn rəqəmi 430-dur. 

Xassələri: Bu ismi şərifi kimsə hər gecə 100 dəfə oxusa bəsirət gözü 
açılar. Bu ismi şərifi bir kağıza 11 dəfə yazıb bir malın arasına qoysa o 
mal oğurlanmaz və zərərə uğramaz.  

“Kəririn” ismi şərifi 17 dəfə bir az suya oxuyub, ağrıyan gözü həmin 
su ilə silərsə, gözü sağalar. Həmçinin “Bərhətihin” və “Kəririn” isimlərini 
yeyiləcək bir şey üzərinə 200 dəfə oxuyub, kiməsə yedizdirsə, o adamı 
özünə tabe edər və istədiyini etdirər. Bu iki ismi bir parça ənbər üzərinə 
yazdırıb, sinəsində gəzdirərsə qısa zamanda evlənər. “Bərhətihin” 2 dəfə, 
“Kəririn” 2 dəfə, dadlı bir şey üzərinə oxunub, ər-arvada yedirilsə, mə-
həbbətləri daimi olar.  

3.“Tətlihin”: Hərfi cim-dir. Əbcəd rəqəmi “Tətlihin” 845-dir. Məna-
sı:“Quddus, Kəbir”, yaxud “Subbuhun, Quddusun” və ya “Xabir, Mucir” 
-deməkdir.  

Xassələri:Bu ismi şərifi gündə 70 dəfə oxumağı adət edən kimsə zən-
gin olmadan ölməz. Həyat yoldaşı ilə yola getməyən bir kimsə gündə 70 
dəfə sevmək niyyəti ilə oxusa, həyat yoldaşı onu böyük məhəbbətlə sevər. 

“Tətlihin”: Bu adı yeni və təmiz bir lövhəyə 13 dəfə yazıb bərəkəti 
olmayan və həmişə söz-söhbət olan evdə assalar, o evdə əmin-amanlıq və 
bərəkət olar.  

Hər gün 100 dəfə “Bərhətihin”, “Kəririn”,“Tətihin”isimi oxuyan kim-
sənin, insanları və mələkləri hiss etmə qabiliyyəti artar.  

4. “Turanin”: Hərfi “Dal” dır.Mənası:“Ya Həyy, Ya Muhyi”-dir. “Tu-
ranin” rəqəmi 266-dır 
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Xassələri:Hər kim zalımdan intiqam almaq üçün gecə 1000 dəfə bu 
ismi şərifi oxuyub və hər 100 dəfədən bir təkbir deyərsə, üç gün ərzində 
Allah o zalıma layiq olduğu cəzanı verər. 

Hər kəs bu ismi şərifi 21 dəfə bir kasa suya oxuyub, sonra həmin su ilə 
xəmir yoğurub, bişirdiyi çorəyin yarısını özü, yarısını da həbsdən azad et-
mək istədiyi adama yedizdirərsə, məhbus qısa zamanda həbsdən qurtarar. 

 “Turanin” ismi şərifi bir kağıza beş dəfə yazdıqdan sonra, arxasınca 
Həşr surəsinin (178 c- səh.)son iki ayəsini və ondan sonra beş (Hə) hərfi-
ni, yeddi ədəd də Həmzə-Əliflə (ا ء )yazaraq üzərində gəzdirərsə, cinlərin 
və insanların şərindən və zülmündən xilas olar.  

“Bərhətihin”, “Kəririn”, “Tətlihin”, “Turarin” əsmalarını bir kağıza 
yazıb əməl, tilsim olunmuş və xəstələmiş bir kimsə üzərinə qoyulsa, əməl 
pozular, xəstə də sağalar. 

Bu dörd ismi şərifi zəfəranla bir boşqaba yazıb, sonra su ilə yuyub və 
çətin bir işin dalınca gedəndə həmin suyu üzünə sürtərək gedərsə, həmin 
iş istədiyi şəkildə alınar. Gündə 3000 dəfə bu ismi zikr edən kimsə ruh və 
mələkləri görər.  

“Turan”və“Kəririn” adlarını xəlvətdə və gözəl qoxulu bir buxur yan-
dıraraq zikr edərsə, bəsirət gözü açılıar. 

5.”Məzcəlin”: Hərfi (hə), mənası:“Ya Qayyum, Ya Qaim”-dir. “Məz-
cəlin” əbcəd rəqəmi 80-dır. 

Xassəsi:Bu ismi şərifi bir boşqaba yeddi dəfə yazıb, arxasından sək-
kiz dəfə “Tahətil” əsmasını oxuyaraq, zəmzəm suyu ilə yuduqdan sonra 
uşağı olmayan qadına heyzdən təmizləndikdən sonra içirdilərsə, həmin 
qadın uşağa qalar 

Hər gün bu ismi şərifi 50 dəfə oxumağı adət edən kimsənin Allah gü-
nahlarını əfv edər, Həcc və Rəsulullahun ziyarətini nəsib edər, mərtəbə və 
şərəfini yüksəldər, hər kəs tərəfindən sevilər. 

6.”Bəzcəlin”: Hərfi (vav), mənası: “Ya Allah, Ya Vədud, Ya Əhəd, 
ya Vahid, Ya Qahir”-dir. “Bəzcəlinin” Əbcəd rəqəmi 42-dir. 

Xassəsi: Çərşənbə günü günəş doğmadan əvvəl qırmizi bir kağız üzə-
rinə bu ismi şərifi 21 dəfə yazdıqdan sonra arxasından istək və diləklərini 
əlavə edərək, hacət dilədiyin kimsənin yanına üzərində həmin kağızla ge-
dərsə, istək və diləyin dərhal yerinə yetər.  
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Bir az suya üç dənə duz parçası qoyduqdan sonra üzərinə 66 dəfə 
“Məzcəlin”, “Bəzcəlin” əsmalarını oxuyub və bu sudan cadulu və bağlan-
mış adamı iki qurtum içirdib, sonra həmin su ilə qüsl edərsə, bütün sehr-
ləri pozular. Həmin suyu ayaq dəyməyən yerə tökmək lazımdır. 

Hər hansı bir dilək üçün hər gün 1001 dəfə “Məzcəlin”, “Bəzcəlin” 
ismilərini oxuyan kimsə qısa zamanda bütün arzularına çatar. 

7. “Tərqabin”: Hərfi Zə-dir. Mənası:“Ya Salam”, “Tərqabin” rəqəmi 
702-dir. 

 Xassəsi: Cümə günü bir kağıza bu ayə ilə birlikdə yazsalar, evladları 
olar. 

 
“Kulləmə dəhələ ələyhə zəkəriyyəl məhrabı və cəi indəhə.”  
Və Rəzzaq adının rəqəm vəfqini də yazıb dükana assalar, imkanı və 

müştərisi çox olur.  

 
8.  “Bərhəşin”: Hərfi Hə-dir. Mənzili Nəsra. Mənası: “Ya Allah əbdi-

kə əcibhu və ya Muqtədir”-dir.  Bu İsmi–şərif Mikailin (ə.s.) təsbihidir. 
Bərhəşin rəqəmi 507-dir.  

Bir kimsəni cəlb etmək, cağırmaq niyyətilə gecə yarısı bu ismi 1209 
dəfə zikr etmək lazımdır. Bu isimlərin xadimləri Zehrayil və Şeytayildir. 

9. “Ğalməşin”: Hərfi Tə-dir. Mənası:“Ya Həmin, Ya Məcid Ya Məlik 
və huvəlləzi yuzhirul burhənə littalib”-dir. “Qalməşin” rəqəmi 1370-dir. 

Xassələri: Hər kim üç gün oruc tutub və gecə yarıları 300 dəfə bu is-
mi şərifi zikr etsə və hər yüz dəfədən bir aşaşğıdakı ayəni oxusa, dilədiyi 
bütün arzularına çatar. 
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“Təvəkkəlu yə cuddəmun həzəı ismi fi sitəti ənə fulənibni fulənətə və 
və`muru  alə fulənibni fulənətə li yəqdi mətlubi və muradi”.  

Bir yerdən cinləri çıxarmaq istəsə, gözəl qoxulu bir buxur yandırıb, 
1360 dəfə “Ya Ğalməşin” deyə zikr edərsə, cinlər o yeri tərk edərlər. 

10. “Xutirin”: Hərfi Yə-dir. Mənası:“Yə Kəfi, Yə Mətin, Ya Alim, 
Ya Həkim”. Rəqəmi 825-dir. 

Xassələri: Bu ismi şərifi və arxasından hurifi muqəttəə hərflərini və 
Tariq surəsini yazıb, kiçik uşaqların üzərinə qoyulsa, uşaq gözdən, cin və 
şeytan şərindən və digər bəlalardan qorunmuş olar. 

 
Tariq surəsi 

﷽ 
ِوالسماء والطارق  ِ َّ َ ََ َ وما أدر.َّ ْ َ َ ُاك ما الطارق َ َِ َّ ُ النجم الثاقب.َ ِ َّ ُ ْ ٌ إن كل نفس لما علیھا حافظ.َّ ِ ٍَ َ ْ َُّ َ َّ َّ ْ َ ُ ِ. 
َفلینظر اإلنسان مم خلق  ِ ِ َُ َّ َُ ِ ْ ِ ُ ْ ٍ خلق من ماء دَافق.َ ِ ِ َِّ َ ِ یخرج من بین الصلب والترائب .ُ َ ِِ َ ِ ََّ َ ْ ُّ ِ ْ ُ ُ ِ إنھ على رجعھ .ْ ِ ْ َ َ َ ُ َّ ِ

ٌلقادر  ِ َ َ یْوم تبلى السر.َ َّ َ ْ ُ َ ُائر َ ٍ فما لھ من قوة وال ناصر .ِ ِ َ َ َ ٍ َّ ُ ِ ُ َ َ ِ والسماء ذات الرجع.َ ْ َّ ِ َ َ َّ ِواألرض ذات الصدع  َ ْ َّ ِ َ ِ ْ َ ْ َ
ٌ إنھ لقْول فصل . ٌْ َ َ َ ُ َّ ِ وما ھو بالھزل.ِ ْ َ ْ ِ َ َُ ًإنھم یكیدون كیدا َ ْ ََ ُ ِ َ ْ ُ َّ ًوأكید كیدا ِ ْ َ ُ ِ َ ًفمھل الكافرین أمھلھم رویدا  َ ْ ََ ُ ْ ُ ْ ِْ ِْ َ ِ ِ َ ِ ّ َ َ 

 

 “Bismilləhir rahmənir rahim.Vəs səməi vət tariq. Və mə ədrakə mət 
tariq. Ən nəcmus səqib. İnnə nəfsin ləmmə aləyhə həfizun. Fəl yənzuril 
insənu mimmə xaləq. Xuliqa min məin dəfiq. Yurucu min bəynis sulbi 
vət təraib. İnnəhu alə racihi lə qadir. Yəvmə tubləs sərair. Fəmə ləhu min 
quvvətin və lə nəsirin. Vəl arda zətis sad`i. İnnəhu lə qavlun fasl. Və mə 
huvə bil həzl. İnnəhum yəkidunə kəydə. Və əkidu kəydə. Fə məhhilil 
kəfirinə əm`hilhum ruvəyd”. 

Bir kimsə hər gün 10 dəfə bu ismi şərifi zikr etsə, Allah o kimsəyə 
heybət və qəlbində hikmət zühr edər. Bir kimsə cümə günü günorta vaxtı 
bir gümüş üzük üzərinə “Məzcəlin, Bəzcəlin, Tərqabin, Bərhəşin, Ğal-
məşin, Xutirin” əsmalarını nəqş edib barmağında daşısa, hər kəsdən güclü 
alar. Heç kəs ona qalib gəlməz. Bu ismi şərifi bir şirnini üzərinə 7 dəfə 
oxuyub kimsəyə yedirilsə, o kimsəni islah etmiş olur. 

11. “Qalənhudin”: Rəqəmi 195-dir, hərfi Qaf-dır. Mənası: “Yə Mətin 
Ya Səmi Yə Bəşir, Yə Bədi. Ya Muğni, Ya Muhit”-dir.  

Xassələri: Bu ismi-şərifi dəlilik xəstəliyinə tutulan bir kimsəyə hər 
gün 20 dəfə oxunsa, xəstə sorulacaq sözlərə cavab verər. Bu xəstəlikdən 
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qurtarmaq üçün “Bərhətiyyəni” yazıb üzərində gəsdirsin və 7 dəfə xəstə-
nin üzərinə oxunsa Allahın izni ilə xəstəlikdən qurtarar. 

Bu ismi şərifi şənbə günü günəş doğmadan əvvəl təzə bir xurma 
yarpağı üzərinə 17 dəfə üç dəfə də muqəttəə hərflərini və aşağıdakı ayə-
ləri yazıb xəstənin üzərinə taxılsa, xəstə sağalar. 

 
“Fələq təhəməl əqabətə və mə ədrakə məl əqabəh. Fəkkun raqabəh.” 
Bu ismi şərifi davamlı zikr edən həbsdən qurtarar. Qanı durmayan bir 

xəstənin üzərinə bir parçaya “Qalənhudin, Bərşanin, Kəririn, Nəmişə-
ləhin” əsmalarəni yazıb qoysalar, qanı dərhal kəsilər. 

 12. “Bərşənin”: Hərfi Ləm-dir. Mənası: “Ya Allah, Ya Əziz, Ya Mu-
hit”-dir. Rəqəmi 748-dir. 

Xassəsi:Hər hansı bir iş üçün cinlərdən bir şey soruşmaq gərəkirsə, 
“Qalənhudin, Bərşənin” əsmalarını hər gün 748 dəfə oxumaya davam 
edən kimsə qısa zamanda bilmək və öyrənmək istədiyi bəzi xüsusları 
onlardan öyrənə bilir. Oxuyarkən buxur yandırmaq lazımdır. 

13.“Kəzhirin”: Hərfi Mim-dir. Mənası: “Subhənallah ya Qaviyyu, Ya 
Mətin, Ya Rahim”-dir. Bu ismi şərif Hz.Yunusun təsbihidir.  

Xassəsi: Bu ismi şərifi şənbə günü günəş doğmadan əvvəl təzə bir 
xurma yarpağı üzərinə 17 dəfə, üç dəfə də muqəttə hərflərini və aşağıdakı 
duanı yazıb xəstə kimsənin üzərinə qoyularsa, xəstə sağalar. 

15. Bərhənun. Rəqəmi 254-dir. Hərfi Sin-dir. Mənası: “Subhənəllah 
və ya ənnəllahu əmənul və ya Yə Kafi, Ya Səmi”-dir.” 

Xassələri: Bir şey itəndə bu ismi şərifi vəqfini yazıb, ətrafına 7 dəfə 
“Bərhənun” oğurluq olan yerə assa, çalınan mal tezliklə geri gətirilər. Bir 
müşkülü olub, yuxusunda görmək istəyən kimsə Allah rizası üçün 6 
rükət, hər rükətdən bir salam verməklə, sağ ovcuna 7 dəfə “Bərhəyulə” 
yazıb ”Təvəkkəku yə huddəmə həzihil ismi ərinə fi mənəmi” və sonra ar-
zusunu dilə gətirib yatsın. Allahın izni ilə istədiyi şeyi yuxuda görər. 

16. “Yəşkiləxin”:Rəqəmi 962-dir. Hərfi Əyn-dir. Mənası:“Ya Mu-
min”-dir. 

Xassəsi: Bu ismi şərifi bazar günü bir kağıza 7 dəfə yazıb, arxasınca bu 
ayəni yazıb, gözləri ağrıyan kimsə üzərində gəzdirsə, göz ağrısından qurtarar. 
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“Yə nəziri bi yəa`qubə u izukumə qamisı yusufə iz cəəl bəşiru bihi biməs 

təəzə bihi iz məssəhul kəməhu bi haqqı yəə`qubə fəzhəb əyyuhər raməd." 
Sıxıntısı oan bir kimsə gecə 70 dəfə bu ismi oxumağa davam etsə, 

qısa zamanda dərd və sıxıntıdan qurtarar. 
17.“Qazməzin”:Rəqəmi 154-dir. Hərfi Fə-dir. Mənasi:“Ya Muhey-

min”-dir. Bu ismi şərifi Hz. İsa (ə.s.). təsbihidir. 
Xassələri: Bu ismi şərifi gecə 100 dəfə oxuyan kimsənin malı artar. 

Pulunun bərəkəti olar. Ruzisi bollaşar, rahatlıq və səadətə qovuşar. Düş-
mənlərin şərindən qurtarmaq və düşmənə üstün gəlmək üçün “Bəşkiləhin, 
Qazməzin” əsmalarını çox oxumaq lazımdır.  

18.“Ənğalulitin”: Rəqəmi 1130-dur. Hərfi Sad-dır. Mənası: “Ya 
Azim, Ya hakim,Ya Xabir, Ya Lətif, Ya rahmənu rahim”-dir. 

Xassəsi: Bu ismi çox zikr edən kimsə hər hansı bir təhlükə zamanı və 
ya yanğın zamanı istəsə, yanğın tez sönər. Bir kasa suya bu ismi 21 dəfə 
oxuyub, suyu gözünə ruhlar görsənən adamın evənə səpilsə, daha orada 
xəyallar görülməz. 

18. “Qadəratin”: Rəqəmi 703-dur. Hərfi Kəf-dir. Mənası: “Ya Aziz, 
Ya Baqı, Ya Həlim, Ya hakim,Ya kafi, Ya Kərim,Ya izzət kafil kərim”-dir. 

Xassəsi:Bu ismi şərifi hər gün 60 dəfə oxumağı adət edən kimsə xoşu-
na gəlməyən şeylərlə rastlaşmaz. Bu ismi şərifi bir kağıza 66 dəfə yazdıq-
dan sonra Yunus surəsinin 93-ü ayəsini əlavə etdikdən sonra üzərində 
gəzdirən kimsəyə müxtəlif xəstəliklər və düşmənlər zərər verə bilməz. 

 
“Fəl yəvmə nunəccikə bi bədənikə  li təkunu limən xalfəkə əyətən və 

innə kəsiran minən nəsi ən əyətinə lə ğafilun”. 
19. “Ğayəhə”: Rəqəmi 1017-dir. Hərfi. Ra -dır. Mənası: “Ya Kərim, 

Ya Qahhar, Ya Əziz, Ya Cabbar”-dır.  
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Xassəsi:Bu ismi şərifi bir kasa suya 92 dəfə oxuyur, üç dəfə də Tariq 
surəsinin 8-ci ayəsini oxuyub adəti kəsilməyən qadına içirdilsə, Allahin 
izni ilə qurtarar. 

 
“İnnəhu alə racihi lə qadir”. 

20.“Kəybəhul”:Rəqəmi 76-dır. Hərfi Şin-dir. Mənası: “əl Qadir, Hu-
vəllah, Ya Qadim, Ya Qahir, Ya Qadiru alə kulli şeyin”-dir. 

Xassəsi:Bu ismi şərifi bir kağıza yazdıqdan sonra arxasınca vəqf və 
Taha surəsinin 69-cu ayəsini və müqəttə həflərini yazaraq üzərində daşı-
yan kimsəni sehr tutmaz və ona heç kim sehr edə bilməz.  

 
 

 

 
 “Və əlqı mə fi yəminikə təlqaf mə sanəu innəmə sanəu kəydu səhiriv 

və lə yuflihus səhiru həysu ətə. qalə musa mə ci`tum bihis sihru. innəllahə 
səyubtikuhu innəllahə lə yuslihu əmələl mufsidin. Və yuhiqqullahul 
haqqa bi kəlimətihi və ləv kərihəl mucrimun.” 

Nəzər və düşmənlərin nəfs və gözlərinə qarşı “Kəbəratin”, “Ğayəhə” 
deyə davamlı olaraq oxuyan kimsə, düşmənlərin gözünə görsənməz. 

21. “Şəmxahir”: Rəqəmi 1146-dır. Hərfi Tə hərfidir. Mənası: “Ya 
Aliyyu, Ya Alim”-dir. 

Xassəsi:Təmiz bir kasa suya bu ismi şərifi yeddi dəfə oxuduqdan sonra 
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qarışqa olan bir yerə səpilsə, qarışqalar aradan gedər və bir daha görünməzlər. 
22. “Şəmhəhir”:Rəqəmi 1165-dir. Hədfi Sə-dir. Mənası: “Ya Ya 

Qadi. Ya Hu, Ya Hu, Ya Rabbəh, Ya Rabbəh”-dir. 
Xassəsi: Milçək çox olan yerə bir kasa suya 15 dəfə oxuyub, həmin 

yerə tökərsə, bütün milcəklər oradan qaçarlar. 
23. “Şəmhəhiirin”: Rəqəmi 561-dir. Hərfi Hə-dir.Mənası: “Ya Qadir, 

Ya Qadir, Ya kafi, Ya Əziz, Ya Cabbar”-dır 
Xassəsi:Bu ismi şərif niyyət edilrək 100 dəfə və aşağıdakı ayəni də 

bir dəfə oxusa, qatı düşməni ondan uzaqlaşar.  

 
“Və əlqaynə bəynəhumul ədavətə vəl bəğdaə ilə yəvmil qiyəməti 

bəynə fulənin və fulənətə.” 
24. “Kəhtahunihin”: Rəqəmi 112-dir. Hərfi Zəl-dir. Mənası: “Ya Qa-

dim, Ya Daim”-dir. Xassəsi: Bir kasa suya 70 dəfə oxuyub, səhər ac 
qarına içən kimsə heç aclıq hiss etməz. 

25. “Bəşərişin”: Hərfi Dad-dır.Mənası:“Ya Qadiru alə kulli şəyin”-
dir. Rəqəmi 803-dur.  

Xassəsi:Bu ismi çox zikr edən kimsə susuzliq hiss etməz. Nəfsi istək-
lərdən qorunar. 

26. “Tunəşin”:Rəqəmi 365-dir. Hərfi Zi hərfi- dir Mənası: “Ya Şəkur, 
Huvəllahul Kərim”-dir. 

Xassəsi:Bu ismi şərifi həm yazıb, həm də rəqəmlərlə dördlü vəqf ya-
zıb, ətrafına 11 dəfə Fatihə surəsini (20-ci səh.)yazıb ağlayan uşağın 
boynuna salınsa, uşaq ağlamaz. 

27. “Şəmhəbəruhin”: Rəqəmi 1750-dir. Bu ismi şərifi bir kasa suya 
28 dəfə oxuyub, arxasınca da Yunus surəsinin 81-82 ayələrini oxuyub, 
sehr edilmiş bir kimsəyə içirdilsə, o kimsə sehrdən qurtarar. 

Arzu istəyi olan bir kimsə, Yasin surəsini (90-cı səh.)oxuduqdan 
sonra 35 dəfə “Bərhətiyyə”ni oxusa, bütün arzularına çatar. “Bərhətiyyə”-
nin təsir və faydalarını sayıb qurtarmaq olmaz. Bu iki tərəfi kəsən iti 
qılınc kimidir.  
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6-CI BÖLÜM 
Cəlb və təshir üçün 

Evindən qaçmış, yuvasını, uşaqlarını tərk edən qadın və ya kişini evi-
nə döndərmək üçün gecə namazından sonra niyət edərək 41 dəfə “Nadi 
Əli“ duasını oxumaq çox təsirlidir. 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Nədu Əliyyim muzhiril əcəibi təcidhu 

əvnəl ləkə fin nəvəibi iləlləhi həcətəm min kulli həmmiv və ğammiy yə 
Allahu yə Allahu yə Allahu və bi nubuvvətikə yə Muhəmmədu yə Mu-
həmmədu yə Muhəmmədu və bi viləyətikə yə Əliyyu yə Əliyyu yə Əliy-
yu və ələyhə yə muhəvvili ədrikni ədrikni bi lutfikəl xafiyyi yə xafiyyəl 
əltafi nəccinə mimmə nəxafu yə Allahu yə Allahu yə Allahu yə Muhəmmə-
du yə Muhəmmədu yə Muhəmmədu yə Əliyyu yə Əliyyu yə Əliyyu bəlliğni 
muradi və məqsudi yə Allahu bi hurməti həbibikə bi hurməti Əliyyiv vəliy-
yikə və əlihi əcməin.  

 
Cəlb, təshir və qaçmışın dönməsi üçün 

Evini tərk etmiş insanın geri qayıtması və mehribançılıq üçün niyyət 
edərək üç və ya yeddi gün hər namazdan sonra 844 dəfə Nas surəsi oxu-
nur. Bu zaman hər 107 dəfədən bir aşağıda yazılan əsma və dua oxunarsa, 
ən qısa zamanda muradına çatar.  
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ِقل أعوذ برب الناس ملك ا. ﷽ ِ َ ِ َّ ِ َّ ِ ُ ُ َْ ِلناس ُ ِإلھ الناسَّ َّ ِ َ ِّمن شر  ِ َ ِ
ِالوسواس الخناس َِّ َ ْ َْ ِالذي یوسوس في صدور الناس َْ َّ ِ ُ ُ ِْ ُ ِ َ ُ ِ ِمن الجنة و الناس َّ َّ ََّ ِ ِِ ْ َ 

 Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul ə`uzu bi rabbin nəs. Məlikin nəs. 
İləhin nəs. Min şərril vəs vəsil xan nəs. Əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nəs. 
Minəl cinnəti vən`nəs.  

 

 
Ərşin-2 dəfə, qarşin-2, izrişin-2, kəykəmuşin-2,məxtatuşin-2, numu-

hin-2, əcibnə yə vəsvəsu və əntə yə xannəsu və vəfəlu kəzə bi həqqi kəf 
hə yə əyn sad, hə mim, əyin sin qaf və bi həqqın əhiyən şərahiyyən 
əzunəyin əsbəutin əli şəddəə. və innəhu lə qasəmul ləv təa`ləmunə azim. 
əlvəhən-2, əl`acəl-2, əssəah-2.  

2.Yenə də bu məqsəd üçün niyyət edərək aşağıdakı ayəni 1667 dəfə 
zikr edir: 

 
“Sənəstədri cuhum həysu lə yəa`ləmun.” Ardından bu dua oxunur: 
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Bismilləhir Rahmənir rahim. Əlhəmdu lilləhil ləzi ləm yəttəxiz və 

lədən və ləm yəkul ləhu şərikun fil mulki və ləm yəkun ləhu vəliyyun mi-
nəz zulli və kəbbirhu təkbira. əlif ləm mim, əlif ləm mim, əlif ləm mim, 
əlif ləm mim sad, əlif ləm ra, əlif ləm ra, əlif ləm ra, əlif ləm ra, əlif ləm 
ra, hə mim, hə mim, hə mim, hə mim, hə mim, hə mim, hə mim, əlif ləm 
mim, əlif ləm mim, əlif ləm mim, əlif ləm ra , əlif ləm ra, əlif ləm ra, əlif 
ləm ra, əlif ləm ra, Kəf hə yə əyn sad, qaf, nun, ta sin, ta sin mim, hə mim 
əyn sin qaf, Allahummə rabbi filənətə ilə filənətə binti filənətə (adları) və 
xuz səm`əhu və bəsarahu və qalbəhu və lisənəhu həttə yə`ti iləhə dahikən 
mustəbşira. 

 
Cəlb etmək və gəlməsini istəyən kimsə üçün 

1.Kiminsə gəlməsi və mehribançılığı üçün niyyət edərək üç və ya yeddi 
gecə yetmiş dəfə (70) “Qariya”surəsi oxunarsa, həmin adam arzusuna çatar.  

 
Qariya surəsi 

﷽  
ُالقارعة  َ ِ َ ُما القارعة .ْ َ ِ َ ْ ُ وما أدراك ما القارعة .َ َ ِ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ یْوم ی.َ ِكون الناس كالفراش المبثوث ََ ُ ْ َ ْ ِْ َ َ َ ُ َّ ُ ُ وتكون .ُ ُ َ َ

ِالجبال كالعھن المنفوش  ُ َ ْ ْ ِْ ْ ِ ََ ُ ُ فأما من ثقلت موازینھ .ِ ُ ِ َ َ َْ َ ُ َ َّ َ ٍ فھو في عیشة راضیة .َ ٍَ ِ ِِ َّ َ َ ُ ْ وأما من خفت .َ َّ َ ْ َ َّ َ َ
ُموازینھ ُ ِ َ ٌفأمھ ھاویة  َ َ ِ َ ُ ُّ ُ ْ وما أدراك ما ھیھ .َ َ ِ َ ََ َ ْ َ ِ نار حام.َ َ ٌ ٌیة َ َ 

“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qariəh. Məl qariəh. Və mə ədrakə məl 
qariəh. Yəvmə yəkunun nəsu kəl fəraşil məbsus. Və təkunul cibəlu kəl 
ihni mənfuş. Fə əmmə mən səqulət məvazinuh. Fə huvə fi ıişətir radiyəh. 
Və əmmə mən xaffət məvazinuh. Fə əmməhu həviyəh. Və mə ədrakə 
məhiyəh. Nərun həmiyəh”. 

2.Cin surəsi-4 ayəyə qədər: 
َّبسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي  َِ َ ِ ُِ ْٰ ُ ِ َِّ َِّ َ ْْ َِّ ًأنه استمع نـفر من الجن فـقالوا إنا سمعنا قـرآنا عجبا ِ َ َ ًَ َْ ُ ْ ِ َ ََّ َِّ ُ َ َ ِّ ِ ْ َ ِ ٌ ََ َ ْ ُ َ

ِيـهدي إلى الرشد فآمنَّا به ِ ِِ َ ََ ْ ُّ َِ ْولن  ْ َنشرك ََ ِ ْ ًأحد ََِِّبربـنا ُ َ َ وأنه تـعالى جد ربـنا ما اتخذ صاحبة وال ولدا وأنه كان َ ًَ ُ َُّ ََّ ََ َ َ َ ًَ َ ََ َ ِ َ ََ َ َّ َ ََِّ ُّ ٰ َ
َيـقول سفيهنا على َ َ ُ ِ َ ُ ُ ً شططاَِّ اللهَ َ َ   ا 
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 “Bismilləhir rahmənir rahim. Qul uhiyə iləyyə ənnəhus təməa nəfə-
rum minəl cinni fə qalu innə səmiə`nə qur`ənə əcəbə. yəhdi ilər ruşdi fə 
əmənnə bihi və lən nuşrikə bi rabbinə əhədə. və ənnəhu təalə cəddu rab-
bənə məttəxazə sahibətən və lə vələdə. və ənnəhu kənə yəqulu səfihunə 
aləllahi şətata”. 

78 dəfə aşağıdakı dua oxunur. 
 

 
 Fə ə`ləm ənnəhu lə iləhə illəllahu yə rahmənu fəttəxizhu vəkilən yə 

kərimun və kənəllahu əlimən həkimə.yə muhəmmədu yə aləyyə lə fətə 
illə aləyyun lə səyfə illə zulfiqar. 

  
Məhəbbət və mehribançılıq üçün 

Ailədə məhəbbət və mehribançılıq yaratmaq üçün niyyət edərək 7 
gün 70 dəfə Zilzal surəsini oxumaq və hər dəfə “əştafə” kəlməsinə çat-
dıqda, “əştafə” kəlməsini 3 dəfə təkrar edərək surəni tamamlamaq lazım-
dır. Bəsmələ ilə oxunan hər Zilzal surəsindən sonra bu duanı: “Allahum-
mə səhhir filanətə binti fulanətə (adı, anasının adı) və xassil muradi” 
sözlərini oxuyaraq mətləbini Allahdan diləmək lazımdır. 

 
Zilzal surəsi 

﷽  
َإذا زلزلت األرض زلزالھا  َ ََ ْ ِْ ُِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ وأخرجت األرض أثقالھا .ِ ََ َ ْ َ َُ ْ َ ْ ِ َ ْ َ وقال اإلنسان ما لھا.َ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ ِّ یْومئذ تحد.َ َ ُ ٍ ِ ُث ََ

َأخبارھا  َ َ ْ َ بأن ربك أْوحى لھا .َ ََ َ ََ َّ َ َّ ْ یْومئذ یصدر الناس أشتاتا لیرْوا أعمالھم .ِ ُ ٍَ ًَ َْ َْ ََ ُ ِ َ ِ َّ َ ُ َُّ ُ ٍ فمن یعمل مثقال ذرة .ْ ََّ َ َ ْ ِ َْ َ َْ َ
َخیرا یرهُ  َ ً ْ َ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرهُ .َ َ ِ ًَ ّ ََّ ٍ ََ َ ْ ْ َ َْ َ. 

 
Bismilləhir Rahmənir rahim. İzə zulzilətil ardu zilziləhə .Və əxracətil 

ardu əs`qaləhə.Və qaləl insənu mə ləhə. Yəvməizin tuhəddisu əxbərahə. 
Bi ənnə rabbəkə əv hələhə.Yəvmə iziy yəsdurun nəsu əştətəl li yurav 
ə.əmələhum. “Fəməy yə`əməl misqalə zərratin xarray yərah. Və məy 
yəaməl misqalə zərratin şəra yərah.  
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Ər arvad arasında məhəbbət üçün 
Ər arvad arasında məhəbbət yaratmaq üçün Hicri Qəməri ayının ilk 

çərşənbə günü, gecə namazından sonra aşağıdakı ayələri bir kasa suya 
niyyət edərək, 41 dəfə oxumaq və bu zaman buxur yandırmaq faydalıdır. 
Sonra həmin suyu ər arvada içirmək və yaşadıqları evə səpmək lazımdır. 

1-ci. Oxunacaq dualar: 
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“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Bismilləhil azimi və billəhir azizi izə 

zulzilətil ardu zilzələhə əynəmə təkunu yə`ti bi kumullahi cəmiən hubbuv 
vədudun əcib yə mucibu yə Ruq`yəilu səxxırli qalbi fulənətə binti fulənə-
tə (qadının adı və anasının adı) ilə məhəbbəti fulənibni fulənətə (kişinin 
adı və anasının adı) və əxracətil ardu əsqaləhə. Əynəmə təkunu yə`ti bi 
kumullahu cəmiən hubbuv vədudun əcib yə mucibu yə Səf`qailə və yə 
məytatarunə səxxırli qalbi fulənətə binti fulənətə (qadının adı və anasının 
adı) ilə məhəbbəti fulənibni fulənətə (kişinin adı və anasının adı) və qaləl 
insənu mə ləhə əynəmə təkunu yə`ti bi kumullahu cəmiən hubbuv vədu-
dun əcib yə mucibu yə Cəbrailu aləyhis sələmu və yə səyyidu Məytataru-
nu səxxırli qalbi fulənətə binti fulənətə (qadının adı və anasının adı) ilə 
məhəbbəti fulənibni fulənətə (kişinin adı və anasının adı) yəvməzin 
tuhəddusu əxbərahə əynəmə təkunu yə`ti bi kumullahu cəmiən hubbuv 
vədudun əcib yə mucibu yə Mikəilə aləyhis sələmu və yə Tarniyəilu səx-
xırli qalbi fulənətə binti fulənətə (qadının adı və anasının adı) ilə mə-
həbbəti fulənibni fulənətə (kişinin adı və anasının adı) bi ənnə rabbəkə 
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əvhə ləhə əynəmə təkunu yə`ti bi kumullahu cəmiən hubbuv vədudun 
əcib yə mucibu yə İsrafilu aləyhis sələmu və yə Tarğayəilu səxxırli qalbi 
fulənətə binti fulənətə (qadının adı və anasının adı) ilə məhəbbəti fu-
lənibni fulənətə (kişinin adı və anasının adı) yəvməizin yəsdurun nəsə əş-
tətən li yurav ə-a`mələhum fəmən yəa`məl misqalə zərratin xayray yərah. 
Və mən yə`mələhum fəmən yəa`məl misqalə zərratin xayran yərah. Və 
məy yəa`məl misqalə zərrətin şərran yərah əynəmə təkunu yə`ti bi kumul-
lahu cəmiən hubbuv vədudun əcib yə mucibu yə Əzrailu aləyhis sələmu 
və yə Hətməhtalyəqyəilu səxxırli qalbi fulənətə binti fulənətə (qadının adı 
və anasının adı) ilə məhəbbəti fulənibni fulənətə (kişinin adı və anasının 
adı) bi hurməti səyyidinə və nəbiyyinə Muhəmmədin salləllahu aləyhi və 
səlləmə və bi hurməti Əliyyin və Fətimətə və Həsənə və Husəynə və bi 
hurməti yuhibbunəhum kəhubbilləhi vəlləzinə əmənu əşəddu hubbən 
lilləhi yə vədudu yə vədudu yə vədudu yə cəmiu yə alimu yə həlimu yə 
aliyyu yə vəliyyu yə əhədu yə samədu yə mən ləm yəlid və ləm yuləd və 
ləm yəkun ləhu kufuvən əhədu ixdaru fulənətə binti filənutə (qadın) li 
həzəl məqam”.  

Yenə həmin məqsədlə Zilzal surəsindən istifadə edərək aşağıdakı 
ayələr həmin üsülla, ər-arvad arasında məhəbbət yaratmaq üçün 41 dəfə 
bir kasa suya oxunur və ər-arvada içirilir.  

2-ci oxunacaq dua 
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Bismilləhir rahmənir rahim. İzə zulzilətil ardu zilzələhə və zəlzil zil-

zələn şədidən qalbi və bədəni və cəmii cəvərihi filəni (adı) alə məhəbbəti 
filən. (adı).Və əxracətil ardu əsqaləhə və zəlzil zilzəlın şədidən qalbi bə-
dəni və cəmii cəvərihi filənibni filənin (kişinin adı, anasının adı) alə mə-
həbbəti filənin (qadının adı) və qaləl insənu mə ləhə.Və zəlzil zilzələn 
şədidən qalbi və bədəni və cəmii cəvərihi filənibni filənin (kişinin adı və 
anasının adı) alə məhəbbəti filən. Yəvməizin tuhəddisu əxbərahə.Və zəl-
zil zilzələn şədidən qalbi və bədəni və cəmii cəvərihi filənibni filənin alə 
məhəbbəti filən. Bi ənnə rabbəkə əvhə ləhə və zəlzil zilzələn şədidən 
qalbi və bədəni və cəmii cəvərihi filənibni filənin alə məhəbbəti filən. 
Yəvməizin yəsdurun nəsu əştətən liyurav ə-a`mələhum və zəlzil zilzələn 
şədidən qalbi və bədəni və cəmii cəvərihi filənibni filənin ələ məhəbbəti 
filən. Fəmən yəa`məl misqalə zərratin xayray yərah.Və zəlzil zilzələn 
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şədidən qalbi və bədəni və cəmii cəvərihi filənibni filənin alə məhəbbəti 
filən. Və məy yəa`məl zərrətin şərray yərah.və zəlzil zilzələn şədidən 
qalbi və bədəni və cəmii cəvərihi filənibni filənin alə məhəbbəti filən. 
Allahummə əhriq qalbi və bədəni filənin alə məhəbbəti əlvəhə (3 dəfə) 
əl`əcəl əssəəh (3 dəfə) nəsrun minəllahi və fəthun qaribun yə rahmənu yə 
rahim. Bu əməli yeddi dəfə təkrar etmək olar. Allahın izni ilə arzu və 
istəklərinizə çata bilərsiniz. 

 
Təhəkkum, Cəlbi-məhəbbət 

Ər-arvad arasında və ailədə mehribançılıq və sevgi üçün aşağıda 
yazılan ayələri bir kasa suya oxuyaraq ailənizə içirsəniz, o evdə əmin 
amanlıq olar. 
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Bismilləhir rahmənir Rahim. Rabbənə ərinəl ləzəyni ədallənə minəl 

cinni vəl insi nəc`ələhumə təhtə əqdəminə li yəkunə minəl əsfəlin. Kəzə-
likə yəsfəlu yə fulənubni fulənətə (kişinin adı, anasının adı) və yəkunu 
min əsfəli səfilinə qalə raculəni minəlləzinə yəxafunə ən`əməllahu aləyhi-
məd xulu aləyhimul bəbə fə izə dəxaltumuhu fə innəkum ğalibunə və 
aləllahi fətəvəkkəlu in kumtum mu`minin. Əl yəvmə nəxtimu alə əfvəhi-
him və tukəllimunə əydiyim və təşyədu ərculuhum bi mə kənu yəksibun. 
Və ləv nəşəu lətaməsnə alə ə-ayunihim fəs təbəqus sırata fə ənnə yubsi-
run. Və ləv nəşəu ləməsəxnəhum alə məkənətihum fəməs tətau mudiyyəv 
və lə yərciun. Kəzəlikə təhkumu və təğlibu yə fulənətə bintə fulənətə (qa-
dının adı anasının adı) alə zəvcikə fulən ibni fulənətə (kişinin adı, anası-
nın adı) bi həqqi kətəbəllahu lə əğlibənnə ənə və rusuli. İnnəllahə qaviy-
yun aziz. Və nəzəa`nə mə fi sudurihim min ğillin ixvənən alə sururim 
mutəqabilin. Summum bukmum umyun fəhum lə yətəkəlləmun. Vallahu 
min vəraihim muhit. Bəl huvə qur`ənun məcid. Fi ləvhin məhfuz. Və bil 
həqqı ənzəlnəhu və bil həqqi nəzələ təvəkkəlu əyyuhəl məlikul mutiu lə 
əsməilləhi təalə bi əqdil əl sunil insi vəl cinni və bi əlfi əlfi lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim. 

 
Cəlb və təsir 

1.Cəlb və məhəbbət üçün bir şirninin üzərinə 18 dəfə Ələq surəsinin 
son səcdə ayəsini oxuyub,səcdəyə getmək və səcdə halında niyyət edib, 
Allahdan istəmək lazımdır. Sonra şirnini sevdiyi kimsəyə yedirdərsə, hə-
min adam onu böyük məhəbbətlə sevər. Bu əməli Hicri qəməri ayın 1-
dən 19-a qədər etmək lazımdır. Ələq surəsinin son ayəsi:  

ِبسم ْ ِاہلل ِ ِالرحمن َّ َٰ ْ ِالرحیم َّ َّكال َّ ُتطعھ َال َ ْ ِ ْواسجد ُ ُ ْ ِواقترْب َ َ ْ َ  



 250 

“Bismilləhir rahmənir rahim. Kəllə lə tutiə`hu vəscud vəq tərib.  
2.Sevgi və məhəbbət üçün niyyət edərək 51 dəfə Yasin surəsinin 78-

79-cu ayələri oxunur . 

 
Və darabə lənə məsələv və nəsiyə xalqah. Qalə məy yuhyil izamə və 

hiyə rahim. Qul yuhyihəlləzi ənşəəhə əvvələ mərrah. Və huvə bi kulli 
xalqın alim. 

3. Məhəbbət və mehrimançılıq üçün üç gün oruc tutulur və sübh na-
mazından sonra 1001 dəfə aşağıdakı dua oxunur. 

 
“Subhənəkə lə iləhə əllə əntə yə rabbə kulli şəyin və vərisəhu və razi-

qahu və rahiməh. Səxxir qalbəhə fulənəb fi fulənətə bi məhəbbəti”.(adı və 
anasının adı) 

 
Təlifi bəyin cəlb üçün 

1.Cəlb və məhəbbət üçün aşağıda yazılan əsmaları bir şirninin və ya 
suyun üzərinə 21 dəfə oxuduqdan sonra həmin kimsəyə yedirib, içirsə, 
çox təsirli olar. 

 
 “Bi taytayuş 2 dəfə, əbrum 2 dəfə, həyrum 2 dəfə, qabtum 2 dəfə, 

mirtaliş 2 dəfə, həməmiş 2 dəfə, şəqyətum 2 dəfə, əhdiru yə ruhəniyyətə 
həzihil əsməi vəclibu fulənətə binti fulənətə bi məhəbbəti və məvəddəti 
vəf`alu mə tu`mərunə bihi əlvəhən 3 dəfə, əl əcəl 3, əs səah 3dəfə”. 
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2.Kiminləsə dost, yoldaş olmaq və ya özünə cəlb etmək istəyən kimsə 
bu niyyətilə aşağıda yazılmış əsmaları yeddi gün oxumalıdır: 

 
Həluşin 2 dəfə, kəluşin 2 dəfə, əltuşin-2, həlfuşin-2, hərişin-2, kəri-

şin-2, qarişin-2, keykəmuşin-2, qablə ən təhruqu həzəl vəraqatə əhriqu 
qalbə fulənib ni fulənərə ilə məhəbbəti və aşqi əlvəhən-3, əl əcələ-3 
əssəah-3. 

 
Cəlbi məhəbbət 

Özünü sevdirmək üçün yeddi gün gecə yarısı niyyət edərək 28 dəfə 
aşağıdakı ayələri oxuduqdan sonra 1001 və yaxud da 2000 dəfə də “ Ya 
Vədud” ismi şərifini zikr edilərsə, məqsədinə çatar. Oxuma zamanı xoş 
iyli buxur yandırılır. 

 
1. “Bismilləhir rahmənir rahim. Yəvmə tətis səməu bi duxanim mu-

bin. Yəğşən nəs. Həzə əzabun əlim”. 

 
2. “Bismilləhir rahmənir rahim. Allahummə yə cəmiən nasi li yəvmil 

lə raybə fihic məa bəyni və bəynə filənətə bintə fulənətə (adı, anasının 
adı) innəkə lə tuxful miadə bi həv`likə və quvvətikə yə cəməu yə qadiru 
yə muqtədir”.  
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 3. Bismilləhir rahmənir rahim.Yuhibbunəhum kəhubbilləh. Vəlləzinə 

əmənu əşəddu hubbəllah. Və ləv yəralləzinə zaləmu iz yərəvnəl əzəbə ənnəl 
quvvətəllahu cəmiə. Qul uhiyə iləyyə ənnəhus təməə nəfərum minəl cinni fə 
qalu innə səmiə`nə qur`ənən əcəbəə. .Yəhdi ilər ruşdi fə mənnə bihi və lən 
nuşrikə bi rabbinə əhədə. Və ənnəhu təalə cəddu rabbinə mət təxazə 
sahibətən və lə vələdə. Və innəhu kənə yəqulu səfihunə aləllahi şətata.  

 
Evini tərk edən kimsənin geri qaytarılması üçün 

Evini tərk edən qadın və ya kişini evinə döndərmək üçün İnşiqaq 
surəsi oxunur. Oxunan surənin hər ayəsindən sonra həmin adamın adı, 
anasının adı niyətlə birlikdə təkrar edilir. “İnşiqaq” surəsini bu niyyətlə 
yeddi gecə 70 dəfə oxumaq çox təsirlidir. 

 
İnşiqaq surəsi 

 الرحیم الرحمن هللا بسم
َإذا َالسماء ِ ْانشقت َّ َّ ْوأذنت. َ َ ِ َ َلربھا َ ِّ َ ْوحقت ِ َّ ُ َوإذا. َ ِ ُاألرض َ ْ َ ْمدت ْ َّ ْوألقت. ُ َ ْ َ َفیھا َما َ ْوتخلت ِ َّ َ َ ْوأذنت. َ َ ِ َ َ 

َلربھا ِّ َ ْوحقت ِ َّ ُ َأیھا َیا . َ ُّ ُاإلنسان َ َ ِ َّإن ْ ٌكادح َكِ ِ َإلى َ َربك ِ ِّ ًكدحا َ ْ ِفمالقیھ َ ِ َ ُ َّفأما. َ َ ْمن َ َأوتي َ ِ ُكتابھ ُ َ ِبیمینھ َِ ِ ِ َ ِ 
َفسْوف. َ ُیحاسب َ َ َ ًحسابا ُ َ ًیسیرا ِ ِ ُوینقلب. َ ِ ََ َإلى َ ِأھلھ ِ ِ ْ ًمسرورا َ ُ ْ َّوأما . َ َ ْمن َ َأوتي َ ِ ُكتابھ ُ َ َوراء َِ ِظھره َ ِ ْ َ . 

َفسْوف َ ُیدعو َ ْ ًثبورا َ ُ َویصل . ُ ْ َ ًسعیرا ىَ ِ ُإنھ . َ َّ َكان ِ ِأھلھ ِفي َ ِ ْ ًمسرورا َ ُ ْ ُإنھ . َ َّ َّظن ِ َیحور َّلن َأن َ ُ َبلى. َ َّإن َ ِ 
ُربھ َّ َكان َ ِبھ َ ًبصیرا ِ ِ َفال . َ ُأقسم َ ِ ْ ِبالشفق ُ َ َّ ِواللیل . ِ ْ َّ َوما َ َوسق َ َ ِوالقمر . َ َ َ ْ َإذا َ َاتسق ِ َ َّلتركبن. َّ ُ َ ْ َ ًطبقا َ َ  َعن َ

ٍطبق َ َفما. َ ُلھ َ َیؤمنون َال ْمَ ُ ِ ْ َوإذا . ُ ِ َقرئ َ ِ ُعلیھم ُ ِ ْ َ ُالقرآن َ ْ ُ َیسجدون َال ْ ُ ُ ْ ِبل (س) . َ َالذین َ ِ ْكفروا َّ ُ َ َیكذبون َ ُ ُِّ َ . 
ُواہلل َّ ُأعلم َ َ ْ َبما َ َیوعون ِ ُ ُفبشرھم. ُ ْ ِّ َ ٍبعذاب َ َ َ ٍألیم ِ ِ َّإال . َ َالذین ِ ِ ْآمنوا َّ ُ ْوعملوا َ ُ ِ َ ِالصالحات َ َ ِ ْلھم َّ ُ ٌأجر َ ْ ُیرَغ َ ْ 

ٍممنون ُ ْ َ. 
 Bismiləhir Rahmənir Rahim. İzəs səməin şəqqat. Və əzinət li rabbihə 

və huqqat. Və izəl ardu muddət.Və əlqat mə fihə və təxallət. Və əzinət li 
rabbihə və huqqat.Yə əyyuhəl insənu innəkə kədihun ilə rabbikə kədhən 
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fəmuləqih. Fə əmmə mən utuyə kitəbəhu bi yəminih. fəsəvfə yuhəsəbu 
hisəbəy yəsira. Və yənqalibu ilə əhlihi məsrura. və əmmə mən utiyə 
kitəbəhu vəraə zahrih. Fəsəvfə yəd`u subura. və yəslə səıira. innəhu kənə 
fi əhlihi məsrura. İnnəhu zannə əl ləy yəhura. Bələ innə rabbəhu kənə bihi 
bəsıra. Fələ uqsımu biş şəfəq. vəl ləyli və mə vəsəq. Vəl qaməri izət tə-
səq. Lətərkəbunnə tabəqan ən tabəq. Fəmə ləhum lə yuminun. və izə 
quriə aləyhimul qurənu lə yəscudun. bəlilləzinə kəfəru yukəz zibun. Val-
lahu ə`ələmu bimə yu`uun. fə bəşşirhum bi əzəbin əlim. illəlləzinə əmənu 
və əmilus salihəti ləhum əcrun ğayru məmnun. 
  

Qaçmış adamın qayıtması üçün 
1.Ailəsini tərk etmiş birisini qaytarmaq üçün niyət edərək 41 dəfə 

Huməzə surəsi oxunur: 
 

ٌویل ْ ِّلكل َ ُ ٍھمزة ِّ َ َ ٍلمزة ُ َ َ ِالذي . ُّ َجمع َّ َ ًماال َ َوعددهُ َ َّ َ ُیحسب. َ َ ْ َّأن َ ُمالھ َ َ َأخلدهُ َ َ ْ َّكال َ َّلینبذن َ َ َ ُ  ِفي َ
ِالحطمة َ َ ُ َوما . ْ َأدراك َ َ ْ ُالحطمة َما َ َ َ ُ ُنار . ْ ِاہلل َ ُالموقدة َّ َ َ ُ ِالتي . ْ ُتطلع َّ ِ َّ َعلى َ ِاألفئدة َ َ ِ ْ َ َإنھا . ْ َّ ِعلیھم ِ ْ َ َ 
ٌمؤصدة َ َ ْ ٍعمد ِفي . ُّ َ ٍممددة َ َ َّ َ ُّ  

 Bismilləhir Rahmənir Rahim. Vəylul li kulli huməzətil luməzəh. 
Əlləzi cəmə`ə mə ləv və əddədəh. Yəhsəbu ənnə mə ləhu əxlədəh. Kəllə 
lə yunbəzənnə fil hutaməh. Və mə ədrakə məl hutaməh. Nərullahil muqa-
dəh. Əlləti təttaliu aləl əf`idəh. İnnəhə aləyhim musadəh. Fi əmədim mu-
məddədəh. 

2. Sonra da aşağıda yazılan dua və ayələr 21 dəfə oxunur:  
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 “Bəqışin bəqışin, bi cəlcəmişin, bi cəlcəmişuy yə cəlcəmişu həvişin 
həvişin mihraqışin mihraqışin əccil əyyuhəl məliku cəruşun həyyic qalbəhə 
fulənətə binti fulənətə (qadının adı və anasının adı) billəzi qalə lis səməvəti 
vəl ardı itiyə tav`ən əv kərhən qalətə itiyə taiıninə və bi haqqı bismilləhir 
rahmənir rahim.Vəylul li kulli huməzətil luməzəh. Əlləzi cəməə mə ləv və 
əddədəh. Yəhsəbu ənnə mə ləhu əxlədəh. Kəllə lə yunbəzənnə fil hutaməh. 
Və mə ədrakə məl hutaməh. nərullahil muqadəh. əlləti təttaliu aləl əf`idəh. 
İnnəhə aləyhim musadəh. Fi əmədim muməddədəh”.  

3-ci ayə: 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və daqat aləyhimul ardu bimə rahubət 

və daqat aləyhim ənfusuhum və zannu əl lə məlcə əminəllahi illə iləyhi. 
Və hilə bəynəhum və bəynə mə yəştəhun. Fə duribə bəynəhum bi suril 
ləhu bəbun bətınuhu fihir rahmətu və zahiruhu min qibəlihil əzəb. Təvək-
kəl yə məymunut tayyəru və yə məymunu əbi nuxiv vədribu bi əydi-
kumul adiyyətəl qaviyyəti fulən alə surati fulənətə və təvəhhəmu aqləhu 
bə hutərin. (2) kuşin (2) luşin (2) nəfxin (2) ətən (2) əcib əyyuhəs səyyidu 
ətəv vəhdaru vəhdaru vəz`icu fulənəv (adı) vəhriqu qalbəhu bi məhəbbəti 
fulənətəl (adı) əl vəhən (3) əl`əcəl (3) əssəah (3)”.  

4.Evini tərk etmiş kişini qaytarmaq üçün niyyət edərək İnşirah 
surəsini 70 dəfə oxumaq çox faydalıdır. 



 255 

İnşirah surəsi 
َبسم اہلل الرحمن الرحیم أ ِ ِِ َّ َِّ َِٰ ْ ِ َّ َلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ْ ََ ْ َْ ِ َّ َ َ َ ََ َ َْ ِ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ

ِظھرك ورفعنا لك ذكرك َفإن مع العسر یسرإ إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصْب◌  َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ ًِ ًْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ُِ ُْ َْ ََّ َّ ْ ِ َ ََ َ َ ْ َ
َوإلى ربك فارغْب ْ َ َ ِّ َ ٰ َ ِ َ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Ələm nəşrah ləkə sadrak.Və vədaə`nə 
ənkə vizrak. Əlləzi ənqada zahrak. Və rafəa`nə ləkə zikrak. Fə innə məal 
usri yusra. İnnə məal usri yusra.Fə izə fərağtə fənsab. Və ilərabbikə fərğab”.  

 
Evindən qaçmış kişi və ya qadını evinə döndərmək üçün 

 Evindən qaçmış bir kişi və ya qadını evinə döndərmək və ailədə 
mehribamçılıq üçün aşağıda yazılan duanı niyyət edərək hər gecə 41 dəfə 
oxumaq lazımdır. Tezliklə həmin adam özünü narahat hiss edər və 
peşman olaraq tez ailəsinə qayıdar. 
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Bismilləhir rahmənir rahim.Yədullahi fəvqa yədəyyə. Vəllahul əmru 

min qablu və min bəə`d. Allahummə innəs səməə səməukə vəl ardu ardu-
kə vəs səhlu səhlukə vəl bərru bərrukə vəl bəhru bəhrukə vəl ibədu ibədu-
kə. Lə iləhə illə əntə subhənəkə əs`əlukə Alləhummə bi nuri cələlikə və 
azimi sultanikə ən təc`ələl buldənə vəl qura dıqatən alə fulənibni fulənətə 
(kişinin adı və anasının adı) fulanətə binti fulənətə (qadının adı və anası-
nın adı) həttə yərciə zəvcətuhu fulənətu binti fulənəh. Allahumməc`əl 
aləyhid dunyə ədiqu min hərfil xatəmi ələl əsbəi və nufixa fis suri fəcə-
məa`nəhum cəm`ə. Allahummə həyyir fulənəbni fulənətə (kişi) həttə 
yərciə ilə zəvcətihi fulənətə binti fulənətə (qadın) kəmə həyyəral cəməlu 
fi əqlihi vət tayru fi vəkirihi vəl vələdu alə məhəbbəti ummihi həttə yərciə 
bəytəhə və məkənəhəl ləzi xaracə minhu və nufixə fis suri fə izə hum 
minəl əcdəsi ilə rabbihim yənsilun. Qalu yə vəylənə min bəa`sənə min 
mərqadinə həzə mə ədər rahmənu və sadəqal mursəlun. İn kənət illə say-
hətəv vəhidətən fə izə hum cəmiul lədəynə muhdarun. Və lə təhvihi arduv 
və lə təhvihi dərun və lə məkənun həttə yərciə ilə zəvcətihi fulənətə binti 
fulənətə (qadın) və ilə məkənihə. Allahummə kəmə radəttə yusufə alə 
yə`qubə və kəmə radəttə musə ilə ummih. Allahummə yə cəmiəş şəttəti 
və yə cəmiən nəsi li yəvmil lə raybə fihi ruddə fulənəbni fulənətə (kişi) 
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alə fulənə binti fulənətə (qadın) və ilə məkənihəl ləzi xaracə minhu vəc 
məə şəmləhə bi şəmlih. İnnəkə alə kulli şəyin qadir. Bi luftikə və 
kəramikə yə ərhəmər rahimin. 

 Sonra da aşağıdakı salavat deyilir: 

 

 
Allahummə salli alə Cəbrailə və İsrafilə və Mikəilə və Əzrailə və hə-

mələtil arşi vəl kursiyyi vəl qaləmi və salləllahu alə səyyidinə Muhəmmə-
din və əlihit tayyibinət tahirinə əcib Şəmkəilu və əntə yə Nəvailu və bi 
həqqıs səyyidi mələki məytatarun. Bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin.  

  
Təlifi bəyin (ailə) 

Həyat yoldaşına qarşı soyuq olub və başqalarının yanında onunla ko-
bud davranan bir kişiyə qarşı qadın ilk Cümə günündə bir kağıza aşağı-
dakı ayələri müşk və ya zəfəranla yazıb, sol qoluna bağlaryarsa və yaxud 
da bir kasa suya oxuyaraq kişiyə içirərsə, həyat yoldaşı ona məhəbbət və 
şəfqətlə yanaşar. İmana gələr, Allahın izni ilə kobudluqdan əl çəkər. 

 
Bismilləhir rahmənir rahim. Əlhəmdu lilləhilləzi xaləqas səməvəti vəl 

arda və cəaləz zuluməti vən nura summəl ləzinə kəfəru bi rabbihim yəa` 
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dilun. Yə həyyu yə qayyumu yə zəl cələli vəl ikram. Həsbiyəllahu və niə` 
məl vəkil. Niə`məl məvlə və niə` mən nəsir. Və lə həvlə və lə quvvətə illə 
billəhil aliyyil azim. Və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və əlihi və 
sahbihi və səlləm. 

 
Təlifi bəyin. Bir-biri ilə yola getməyən ər-arvad üçün 

Bu əməli etməzdən əvvəl onlara qarşı olunmuş əməl, nəfs və gözü 
batil etmək niyyətilə Bəsmələ (Bismilləhir rahmənir rahim) ilə qırx dəfə 
“Duha” surəsi, on dəfə Ayətəl kürsü, yetmiş dəfə “İxlas” surəsini yediyi-
niz duza oxuyub, üfürün. Sonra həmin duzu ailə üzvləri üçün bişirilən 
yeməyə, həmçinin ər-arvadın da yeməyinə niyyət edərək tökün. Bununla 
da evdə olan narahatçılıq aradan gedər. 

 
Duha surəsi 
 الضحى سورة

َوالضحى .الرحیم الرحمن هللا بسم ُّ ِواللیل َ ْ َّ َإذا َ َسجى ِ َودعك َما َ َ َّ َربك َ ُّ َوما َ َقلى َ ُولآلخرة َ َ ِ ْ َ َ 
ٌخیر ْ َلك َ َمن َّ َاألولىولسوف ِ ْ َ َ ََ ُ َیعطیك ْ ِ ْ َربك ُ ُّ َفترضى َ ْ َ ْألم َ َ َیجدك َ ْ ِ ًیتیما َ ِ َفآوى َ َووجدك َ َ َ َ ًضاال َ ّ َفھدى َ َ َ 

َووجدك َ َ َ ًعائال َ ِ َفأغنى َ ْ َ َّفأما َ َ ِالیت َ َ َفال َیمْ ْتقھر َ َ ْ َّوأما َ َ َالسائل َ ِ َفال َّ ْتنھر َ َ ْ َّوأما َ َ ِبنعمة َ َِ ْ َربك ِ ِّ ْفحدث َ ِّ َ َ 
  

Bismilləhir Rahmənir rahim. Vəd duhəə. Vəl ləyli izə səcəə. Mə vəd-
dəakə rabbəkə və mə qaləə. Vəl əxiratu xayral ləkə minəl uulə. Və lə səvfə 
yuatikə rabbukə fə tərda. Ələm yəcidkə yətimən fəəva. Və vəcədəkə dallən 
fəhədə. Və vəcədəkə ailən fə əğnə. Fə əmməl yətimə fələ təqhər. Və əmməs 
səilə fələ tənhər. Və əmmə bi niə`məti rabbikə fə həddis. (40 dəfə) 

10 dəfə Ayətəl Kürsü oxunur:   
﷽ 

ُاہلل ِ ال إلـھ إال ھو الحي القیوم ال تأخذهُ سنة وال نْوم لھ ما في السماوات وما في األرض ّ ْ َ َِّ ِ َِ َ ََ َ َ ُ َِ َّ ُ ٌ َ ََ َ ٌَ ُ ُ ْ َ ُّ َ ْ ُّْ َ ُ َّ ِ َِ َ
ٍمن ذا الذي یشفع عندَهُ إال بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم وال یحیطون بشيء ِ ُ ِْ َ ِ َِ ْ َ ُْ ِ َ َ ِ ِ ِ َُ َ َ َ ُْ ُْ َ َْ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ ِ َِّ ْ ْ َّ َّ من علمھ إال َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ّ

ُبما شاء وسع كرسیھ السماوات واألرض وال یؤودهُ حفظھما وھو العلي العظیم َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ ِ َِ َْ ُّْ ُ َ َ َُ ُ ْ َُ ُ َ َ ْ ِْ َّ ُ ُّ ُ َ َ ِال إكراه في  ِ َ َ ْ ِ َ
ِالدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باہلل فقد ِ َِ َ َِ ّ ِ ِ ِِ َ ِ َْ ُ َ ُ َّ ْ ُ ْ ْ ََّ ِ ّ َ ْ َ َُ ْ ُّ َّ َ َ استمسك بالعروة الوثقى ال ّ َ َ ْ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِْ َ َ َ ْ

ٌانفصام لھا واہلل سمیع علیم  ِ ِ َِ ٌ َ ُ ّ َ َ َ َ ْ اہلل ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور والذین كفروا  َ ُْ َُ َ َ َ َِ ِ َِّ ََّ َِ ُِ ُّ َ ِ َ َُ ُّ ِ ِّ ُ ُ ْ ُ ُ ُّ ّ
ُّأْولیآؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور إلى الظ ََّ ِ ِ ُِّ َ ِ َ ِّ ُ َُ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُلمات أْولـئك أصحاب النار ھم فیھا خالدونَ ِ ِ َِ َ َْ ُ ِ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ ُ  

 

“Bismilləhir Rahmənir rahim.Allahulə iləhə illə huvəl həyyul qay-
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yum lə tə`xuzuhu sinətuv və lə nəvmul ləhu, mə fis səməvəti və mə fil ar-
di mənzəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznih yə`ələmu mə bəynə əydihim və 
mə xalfəhum və lə yuhitunə bi şəyim min ılmihi illə bimə şə`ə vəsiə kur-
siyyuhus səməvəti vəl ardı və lə yəuduhu hifzuhumə və huvəl aliyyul 
azim. Lə ikrahə fid dini qattə bəyyənər ruşdu minəl ğayyi fəmən yəkfur 
bittağuti və yu`min billəhi fəqədis təmsəkə bil urvətil vusqa lən fi samələ-
hə vəllahu səmiun alim. Allahu vəliyyul ləzinə ə-mənu yuxricuhum mi-
nəz zuluməti ilən nuri vəlləzinə kəfəru əvliyəuhumut tağutu yuxri cunə-
hum minən nuri iləz zulumət uləikə əshəbun nərihum fihə xalidun”.  

70 dəfə “İxlas” surəsini oxumaq: 
﷽ 

ْقل َھو ُ ُاہلل ُ ٌأحد َّ َ ُاہلل . َ ُالصمد َّ َ ْلم . َّ ْیلد َ ِ ْلمَو َ ْیولد َ َ ْولم . ُ َ ُیكن َ ُلھ َ ًكفوا َّ ُ ٌأحد ُ َ َ . 
 “Bismilləhir rahmənir rahim. Qul huvəllahu əhəd. Allahus saməd. 

Ləm yəlid və ləm yuləd. Və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd”. 
 

Ərinin başqa qadınla olmasının qarşısını almaq üçün 
Bir qadın ərinin başqa qadının yanına getməsinin qarşısını almaq 

üçün aşağıda ayələri bir kasa suya 101 dəfə oxuyaraq ərinə içirsə, o da 
başqa qadının yanına getməz. Bu əməli bir neçə dəfə təkrar etmək olar. 

 
“Bismilləhir rahmənir Rahim. Lə yəhillu ləkən nisəu min bəa`du və 

lə ən təbəddələ bi hinnə min əzvaciv və ləv ə-acəbəkə husni hunnə illə 
zəvcətukə fulənətu binti fulənəh”. (adı, anasının adı) 

  
İslahi bəyin. Qaytarmaq üçün 

Darğın olan və ya evini tərk etmiş qadın və ya kişini evinə döndər-
mək üçün aşağıdakı duaları hər gün 41 dəfə də oxumaq lazımdır. 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Qul uhiyə iləyyə ənnəhus təməa nəfər-

rum minəl cinni fə qalu innə səmiənə qur`ənən əcəbə.Yəhdi ilər ruşdi fə 
əmənnə bihi və lən nuşrikə bi rabbinə əhədə.Və ənnəhu təalə cəddu rab-
bənə mət təxazə sahibətən və lə vələdə. Və ənnəhu kənə yəqulu səfihunə 
aləllahi şətata. Əqsəmtu aləykum əyyuhəl mulukin nəriyyəti vəl həvəiy-
yəti vəl məiyyəti vət turabiyyətil ardiyyətil ulviyyəti vəs sufliyyəti bi 
haqqıl kəvəkibis səb`ətis siyərati və bi həqqı suratil cinni və bi haqqı 
əhiyyən şərahiyyən əzunəyin əsbəutin əli şəddəi və bu haqqı məxilin lə 
əmsin tamisin abisin vəsiqın ğabisin və şəvəkiy yəbisiv və şihəbin qabisin 
əqsəmtu aləykum ən tusəxxirali fulənəbni fulənətə (kişi adı və anasının 
adı) əv fulənətəbti fulənətə (qadın adı və anasının adı) həttə yə yə`ti 
iləyyə bil məhəbbəti vəl məvəddəti vəl ulfəti biləx tiyərin və lə qararin bi 
izzi izzılləhi və bi nuri vəchilləhi və bi hurməti səyyidinə muhəmmədin 
salləllahu aləyhi və səllimə və bi hurməti bi əlfi əlfi lə həvlə və lə quvvətə 
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illə billəhil aliyyil azim. Və bi hurməti həzəl əyətiş şərifəti vəl əsməil 
aziməti əl` vəhə (3 dəfə) əl`əcəl (3) əssəah (3) və salləllahu alə səyyidinə 
və nəbiyyinə və məvlənə və nuri əbsarinə və qurrati uyuninə muhəm-
mədin və əlihi və sahbihi əcməin.  

 
Evlənmək istəyən qiz və xanımlar üçün 

Müşk, zəfəran və xalıs gül suyu olan bir kasaya niyyət edərək Həşr 
surəsi 21 dəfə oxunur. Oxuma əsnasında xoş ətirli buxur yandırılır. Ev-
lənmək istəyən xanım yeddi cümə günü çimdikdən sonra həmin şüşədəki 
gül suyunu üzünə və bədəninə çəkərsə, qısa bir zamanda xoşbəxt ailə 
qurar. Hər gün əl və üzə gül suyunu sürtmək çox faydalıdır. 

 Ayrıca bir kağıza 21 dəfə Həşr surəsinin axırıncı ayələri yazılır və 
evlənmək istəyənin üzərinə qoyulur. Yazılacaq ayələr: Həşr- 21-24: 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləv ənzəlnə həzəl qur`ənə alə cəbəlin 
lə raəytəhu xaşiən mutəsaddiən min xaşyətilləh.Və tilkəl əmsəlu nədri-
buhə iln nasi lə əlləhum yətəfəkkərun. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvə 
alimul ğaybi vəş şəhədəti huvər rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə 
illə huvəl məlikul quddusus sələmul mu`minul muhəyminul azizul cəb-
bərul mutəkəbbiru subhənəllahi əmmə yuşrikun. Huvəllahul xaliqul 
bəriul musavviru ləhul əsməul husnə. Yusəbbihuləhu mə fis səməvəti 
vəl ardi. Və huvəl azizul həkim. Qalə musə məcitum bihis sihra. İnnəl-
lahə səyubtiluh. İnnəllahə lə yuslihu əmələl mufsidin. Və yuhiqqullahul 
haqqa bi kəlimətihi və ləv kərihəl mucrimun. Zuyyinə linnəsi hubbuş 
şəhəvəti minən nəsəi. Vəl qaytu aləykə məhəbbətəm minni. Və 
zəyyənnəhə lin nəzirin. 

  
Evlənmək istəyən dul və subaylar üçün 

Hicri-qəməri ayının ilk cümə günü niyyət edərək bir kasa suya mü-
qəttəə hərflərini öz əbcəd rəqəmləri qədər, Kəf 25 dəfə, Hə 5 dəfə, Yə 
24 dəfə, Əyin 70 dəfə, Sad 90 dəfə, Qaf 100 dəfə oxunur. Sonra Həcc 
surəsinin 27-ci ayəsi və Fatir surəsinin 29-cu ayəsi və aşağıdakı ayələr 
oxuyaraq, suya üfürmək və subay adama içirtmək lazımdır. 

Həcc 27-ci ayə: 
 

َ ویوم یعض الظالم على یدیھ یقول یا لیتني اتخذت م ُ ْ َ َّ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َ َ َُ ُ َ َْ ُ َّ ُّ َ َ ًع الرسول سبیال َ ِ َ ِ ُ َّ َ  
 

“Və yəvmə yəəddal zalımu alə yədəyhi yəqulu yə ləytənit təxaztu 
məər rasuli səbilə”. 

Fatir surəsinin 29-cu ayəsini: 
 

َإن الذین یتلون كتاب اہلل وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناھم سرا وعال ََ َ َ َ ًِ ّ ِ ِ ِْ َُ َ ْ َ َ َّ ُ ََ َ ََ َّ ُ َّ ََ َ َُ ْ ِ َّ َّ َنیة یرجون ِ ُ ْ َ ًَ ِ
َتجارة لن تبور َُ َ َّ ً َ ِ  

“İnnəlləzinə yətlunə kitəbəllahi və əqamus salətəvə ənfəqu mimmə 
razəqnəhum sirran və ələniyəti yərcunə ticəratəl lən təbura”. 
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Allahummə bi sirri ismikəl azimil ə-əzimil ə-əzami və bi sirri kəf hə 

yə əyn sad, hə mim, əyn sin qaf, billəhi və bi haqqı əsməikəl husnə və sı-
fətikəl ulyə ən təb`əsə bə`lən salihən bi xitbətihə və zəvəcihə innəkə alə 
kulli şeyin qadir. Və salləllahu alə səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə və 
qurrati uyuninə muhəmmədin və alə əlihi və sahbihi və səlləm. Bi rahmə-
tikə yə ərhəmər rahimin. Əqsəmtu aləykum yə xuddəmə kəf hə yə əyn 
sad, hə mim, əyn sin qaf, billəhi və əsməihi və sıfətihi ən tətəvəkkəlu bi 
irsəli bə`li salihin lixitbətihə vəzəvəxihə həmilətə həzəl kitəbi bi haqqı 
əlm, əlif. Ləm mim, kəf hə yə əyn sad, hə mim, əyn sin qaf, ta sin mim, ta 
sin, hə mim, qaf, nun, və bi əlfi, əlfi lə həvlə və lə qüvvətə illə billəhil 
aliyyil azim. 

 
Evlənmək istəyən xanımlar üçün 

1.Aşağıda yazılan ayəni 40 gün ən azı beş yüz dəfə oxuyan bir xanı-
ma qisa müddət ərzində elçi gələr.  
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“Ələllahi təvəkkəlnə. rabbənəftəh bəynənə və bəynə qavminə bil haq-

qi və əntə xayrul fatihin. yə fəttəhu iftəh lənə xayral bəbi bicəhi sahibil 
vəsiləh”.  

2.Evlənmək istəyən kimsə Taha surəsinin ilk 12 ayəsi 231 dəfə oxu-
sa, Allahın izni ilə qısa zamanda evlənib xeyirli bir ailə qurar. 

﷽  
َما أنزلنا ع طھ َ ْ َ َ َلیك القرآن لتشقىَ ْ َ ِ َ ْْ ُ ْ َ َإال تذكرة لمن یخشى تنزیال ممن خلق األرض  َ ْ َّ َّ ْ َ َ َْ ِ ِ ًِ ِ َ ََ ْ َ َ ِّ ً َ ْ َّ

َوالسماوات العلى ُ ْ ِ َ ََ َالرحمن على العرش استوى َّ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َلھ ما في السماوات وما في األرض وما  َّ َ َ ََ َ َِ ْ َ ْ ِ ِِ َّ ُ َ
َبینھما وما تحت الثرى َّ َ ْ َ َ ََ ُ َ ْ ْوإن تج َ َ ِ ُھر بالقول فإنھ یعلم السر وأخفى اہلل ال إلھ إال ھو لھ َ ُ ََ َ ََ َُ َّ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ ْ َ َّ ِّ ُ ْ َ َّ َ ِ ْ ْ ِ ْ َ

َاألسماء الحسنى ْ ُْ ْ َ َ َوھل أتاك حدیث موسى ْ ُ َُ ِ َ َ ََ ْ ًإذ رأى نارا فقال ألھلھ امكثوا إني آنست نارا  َ ًَ َ َُ ْ ِ ِ ِّ ِ ُِ ُ ْ ْ َ َِ َ َ َ َ ْ
َلعلي آتیكم منھا بقبس أو أ َْ ٍ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ ّ ُ ّ ًجد على النار ھدىََّ ُُ ِ َّ َ َ َفلما أتاھا نودي یا موسى ِ ُ َ ِ ُ َ َ َ َّ َ َإني أنا ربك  َ ُّ َ َ َ ِّ ِ

َّفاخلع نعلیك إن ِ َ ْ َ َْ َ ْ ْ ًك بالواد المقدس طوَ ُ ِ َّ َ ُ ْ ِْ َ ِ َ   
 

Bismilləhir rahmənir rahim. Ta Ha. Mə ənzəlnə aləykəl qurənə li təş-
qa. İllə təzkiratəl limən yəxşə. Tənziləm mimmən xaləqal arda vəs səmə-
vətil ulə. Rahmənu aləl arşıs təvə. Ləhu mə fis səməvəti və mə fil ardi və 
mə bəynəhumə və mə təhtəs səra.Və in təchər bil qavli fə innəhu yəa` lə-
mus sirra və əxfə. Allahu lə iləhə illə huvə ləhul əsməul husnə. Və həl 
ətəkə hədisu musə. İz`raə nəran fə qalə li əhlihim kusu inni nəstu nəral 
ləalli ətikum minhə bi qabəsin əv əcidu alən nəri hudən. Fələmmə ətəhə 
nudiyə yə musə. İnni ənə rabbukə fəxtələa nəa`ləykə innəkə bil vədil 
muqaddəsi tuvə.  

 
Evlənməyən dul qadın və ya qızlar üçün 

 Bəxt-taleyin açılması və ya evdə qalmış bir qızın evlənməsi üçün 
“Fəcr” surəsini bir kasa suya oxuyub, sonra onunla bir az xina isladıb hə-
min qızın əlinə qoyulur. Allahın izni ilə tezliklə qızın bəxti açılar. Ümu-
miyyətlə Fəcr surəsini davamlı oxuyanın tale və iş yolları açılar. Fəcr su-
rəsini hər çür bəlanın dəf etmək üçün 7 dəfə oxumaq çox təsirlidir. 
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Fəcr surəsi 
﷽ 

ِوالفجر ْ َ ْ ِولیال عشر والشفع والوتر واللیل إذا یسر َ ِْ َ ََ ِ ِ ْ َّ َ َ َ َ َْ ْ ِ ْ َّ ٍ ْ َ ٍ ِھل في ذلك قسم ل َ ِ ِّ ٌ َ َ َ َ ْ َذي حجر ألم تر َ َ ْ َ َ ٍ ْ ِ ِ
ِكیف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد َِ ِِ ْ َ َ َ ٍَ َ َِ َ ُّ َ َ َ ْ ُالتي لم یخلق مثلھا في البالد وثمود الذین جابوا  َ َُ ُ ََ ِ َِّ ََّ َ َ َ ِ ْ ِ ِ ُِ ْ ْ َ َْ ْ

ِالصخر بالواد َ ْ ِ َ ْ َوفرعون ذي األوتاد الذین طغوا في البالد فأكثروا فیھا َّ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ َ ْ َ ْ َ الفسادَ َ َّفصب  ْ َ َ
ُعلیھم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما اإلنسان إذا ما ابتالهُ ربھ فأكرمھ ونعمھ  ُ ُ ََّ َ َ ِ َِّ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َُّ َّ َُّ َ ْ َْ َُ َ َِ ْ َّ ِْ َ ِ ْ ِ َ ََ ٍَ َ ََ ْ ْ ِ

َفیقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتالهُ فقدر علیھ رزقھ فیقول ر َ َ َُ ُُ َ َُ ََ َ َُ َْ ِ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ ِ ََ َّ َ ََ ِ ِْ َبي أھانن كال بل ال تكرمون ّ ُ ِ ْ ُ َّ ََّ َ ِ َِ َ َ ّ
ًالیتیم وال تحاضون على طعام المسكین وتأكلون التراث أكال لما  ُّّ َّ ً ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ًوتحبون المال حبا جما )َ ًّ َ ّ ُُّ َ َ ْ َ ِ ُ َ

ًكال إذا دكت األرض دكا دكا ًّ ّ ََّ َ ُ ْ َ ْ ِ ُ َ ِ َّ ًوجاء ربك والملك صفا  َ ّ َ ُ َ َ ْ َ ََ ُّ َ ٍصفا وجيء یومئذ بجھنم یومئذ َ ٍِ َِ َْ َْ ََ َّ َ َ ِ َ ِ َ ً ّ َ
َیتذكر اإلنسان وأنى لھ الذكرى  ْ ِّ ُ َ َّ ََ َ ُ ََّ ِ ْ ُ ٌ یقول یا لیتني قدمت لحیاتي فیومئذ ال یعذب عذابھ أحد  ََ َ ََ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ ِّ َ ُ َّ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َّ َ َُ ْ َ ُ

َّوال یوثق وثاقھ أحد یا أیتھا النفس المطمئن َِّ َِ ْ ُ َ َْ ُ ْ ُ َّ َ ََ ٌ ُ َ َ َ َُ ُ ِة ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة فادخلي في َ ِ ِ ُِ ْ َ ً ً َُّ ِّ ِ ِْ َّ َْ َ َِ َ ِ
ِعبادي وادخلي جنتي  ِ َِّ َ ُ ْ َ ِ َ 

 

Bismillahir Rahmanir Rahim. Vəl fəcr. Və ləyəlin aşr. Vəş şəf`i vəl 
vətr. Vəl ləyli izə yəsr. Həl fii zəlikə qasəmul lizii hicr. Ələm təra kəyfə 
fəalə rabbukə biad. İramə zətil ıməd. Əlləti ləm yuxlaq misluhə fil biləd. 
Və səmudəlləzinə cəbus saxra bil vad. Və fir’avnə zil əvtəd.Əlləzinə ta-
ğav fil biləd. Fə əksəru fihəl fəsəd. Fəsabbə aləyhim rabbukə səv`ta azəb. 
İnnə rabbəkə ləbil mirsad. Fə əmməl insanu izə məbtələhu rabbuhu fə 
əkraməhu və nəaməhu fəyəqulu rabbi əkramən.Və əmmə izə məbtələhu 
fəqadərə aləyhi rizqahu fə yəqulu rabbi əhənən. Kəllə bəllə tukrimunəl 
yətim.Və lə təhəddunə alə taamil miskin. Və tə’kulunət turasə əkləl ləm-
mə. Və tuhibbunəl malə hubbən cəmmə. Kəllə izə dukkətil ardu dəkkən 
dəkkə. Və cə-ə rab-bukə vəl mələku saffən saffə. və ci-ə yəvməizi bi cə-
hənnəmə yəvməizin yətəzəkkərul insənu və ənnə ləhuz zikra. Yəqulu yə 
ləytəni qaddəmtu li həyəti. Fə yəvməizin lə yuəzzibu azəbəhu əhəd. Və lə 
yusiqu və səqahu əhəd. Yə əyyətuhən nəfsul mutməinnəh. İrcii ilə rabbiki 
radıyətən mərdıyyəh. Fəd xuli fi ıbadi. Vəd xuli cənnəti. 

 
Bəxt acmaq üçün 

Bəxtin açılması üçün niyyət edərək aşağıdakı ayəni 1233 dəfə oxu-
maq xeyirlidir. 

َّإنا  ً فتحنا لك فتحا مبیناِ ًِ ُّ ْ َ ََ َ َ ْ َ  
"İnnə fətəhnə ləkə fəthən mubinə"  
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Evlənmək istəyən qızlar üçün 
Evlənmək istəyən subaylar bu duaları yazdırıb üzərlərində gəzdirsələr 

və hər gündə də 19 dəfə oxusalar tale yolları acılıar. 
 

 الرحیم الرحمن هللا  بسم.

 

  
 Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və əzzin fin nəsi bil həcci yə`tukə ricə-

lən və alə kulli damirin yə`tinə min kulli fəccin əmiqil li yəşhədu mənəfiə 
ləhum. Allahummə bi sirris mikəl azimil əa`zami və sirri kəf hə yə əyn 
sad, hə mim, əyn sin qaf və bi haqqı əsməi-kəl husnə və sıfətikəl ulyə ən 
təb`əsə həmilətə kitəbi həzə bəa`lən salihən li xitbətihə və zəvəcihə innə-
kə alə kulli şəyin qadir. Bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin. Və salləllahu 
alə səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə və həbibinə və şəfiınə və nuri 
əbsarinə və qurrati uyuninə muhəmmədin aləyhus salətu vəs sələm.  

 
Elçi gedərkən 

Bir qız və ya qadın ilə evlənmək istəyənlər və ailəsi tərəfindən müxa-
lifət görənlər aşağıda yazılan ayə və duaları yazıb üzərində saxlarsa, elçi 
gedəndə rədd edilməz. 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Bismilləhi təvəkkəltu aləllahi və lə 

həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Qalət ihdəhu mə yə əbətis tə` 
cirhu. İnnə xayra mənis tə`cərtəl qaviyyul əmin. Qalə inni uridu ən unki-
həkə ihdəb nətəyyə hətəyni alə ən tə`curani səməniyə hicəcin hicəcin 
hicəcin hicəcin hicəcin hicəcin hicəcin fəin ətməmtu aşra fəmin indikə və 
mə uridu ən əşuqqa aləykə sətəciduni inşəəllahu minəs salihin.Və qalə 
musə yə fir`avnu inni rasulum min rabbil aləmin. Həqiqu alə ən lə əqulə 
aləllahı illəl haqqa qad ci`tukum bi bəyyinətim min rabbikum fə ərsil 
məiyə bintəkə (filan) lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyi azim.  

  
Məhəbbət üçün 

Aralarında soyuqluq yaranan ər-arvadın qarşılıqlı məhəbbətini qay-
tarmaq üçün aşağıdakı dörd Əsmanı yeddi gün beş vaxt namazdan sonra 
öz rəqəmləri qədər zikr etmək lazımdır. 

 
Dəyuşin 320 dəfə, Həyuşin 321 dəfə, Dəmuşin 35 dəfə, Həmuşin 351 dəfə.  
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Təskini şəhvət 
Öz nəfs və şəhvətindən narahat olan kimsə hər gün ən azı 18 dəfə 

aşağıdakı duanı oxusa, Allah o qulunu öz nəfsinə uymaqdan qurtarar. 

 
Bismilləhir rahmənir rahim.Yə həyyu yə qayyumu bi rahmətikə əstə-

ğisu əslih li şəni kulləhu və lə təkilni ilə nəfsi tarfətə ayniv və lə ilə 
əhədim minəl nəs.  

Müştəri cəlbi və sıxıntılardan qurtarmaq üçün 
1.Bu məqsəd ilə Hicri qəməri ayının ilk cümə günü azandan sonra 

aşağıdakı duanı yazıb, üzərinə 41 dəfə Fatir, 29-30 ayəsini və “Ya Fəttah” 
İsmi.şərifini 489 dəfə oxuyub üzərində daşıyan kimsənın şansı açılar, 
bağlı olan işləri düzələr , dükanında bol müştəri olar. Bu duanı müştəri 
üçün bir lövhəyə yazıb dükandan da asmaq olar. Hər gün bu ayəni 41 
dəfə və Ya Fəttah ismini 489 dəfə zikr edən kimsə istədiklərinə nail olar 
və çətinliklərdən qurtarar. 

Fəttah isminin vəfqi: 

 
Ətrafında yazılacaq ayələr. Fatir surəsi 29-30 ayələrini 41 dəfə oxumaq. 

﷽ 
َإن الذین یتلون َُ ْ َ ِ َّ َّ َ كتاب اہلل وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناھم سرا وعالنیة یرجون ِ ُ ْ ََّ َ ًْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ًِ ّ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َ ََ َّ ُ َّ ََ
َتجارة لن تبور َُ َ َّ ً َ ٌلیوفیھم أجورھم ویزیدھم من فضلھ إنھ غفور شكور ِ ٌُ َ ُ َ ُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ّ ُ َُ ِ َ ْ ْ ََ ََ ُ ُُ ّ ُ  

“Bismilləhir rahmənir Rahim.İnnəlləzinə yət`lunə kitəbəllahi və əqa-
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mus salətə və ənfəqu mimmə razəqnəhum sirrav və aləniyətəy bərcunə 
ticəratəl lən təbur. Li yuvəffiyəhum ucurahum yəzidəhum min fəd`lih. İn-
nəhu ğafurun şəkur”.  

Sonra Ya Fəttah ismini 489 dəfə zikr etmək. 
Yazılacaq dua budur: 

 
Allahummə bismikəl azimil ə.a`zami və bi sirri həzihil əyətiş şərifəti 

vəl vəfqi və bi hurməti əsməikəl husnə və sıfətikəl ulyə vəkşif daqati və 
fərric həmmii bicəhiv və bi hurməti səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə və 
həbibinə və qurrati uyinunə muhəmmədin salləllahu aləyhi və səlləmə və 
alə əlihi və əshəbihi əc`məiin.  

 2. Bu vəfqin ətrafına aşağıdakı ayəni yazıb, üzərində daşıyan və hər 
gün bu ayəni yüz dəfə oxumağı adət edən kimsə ac olsa doyar, subay olsa 
evlənər, işsiz olsa iş tapar, kasıb olsa qısa zamanda fağırlıqdan qurtarar, 
satılacaq yeri və ya əşyası olsa tez müştəri çıxar. Satılmalı olan yerə bu 
vəfqi qoymaq və ya əşyaların yanında qoymaq lazımdır. Vəfq budur: 

 
Yazılacaq və oxunacaq ayə:  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim.İnnə fətəhnə ləkə fəthəm mubinə. Li 
yəğfira ləkəllahu mə təqaddəmə min zənbikə və mə təəxxara və yutimmə 
nia`mətəhu aləykə yəhdiyəkə sıratam mustəqımə. Və yənsura kəllahu 
nəsran azizə. 

 
İlqai məhəbbət (Sevgi) 

Bir alma üzərinə 70 dəfə aşağıdakı duanı oxuyub, nəfəs etdikdən 
sonra, sevdiyi kimsəyə yedirməsi təsirlidir. 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnəmə əmruhu izə əradə şəyən əy yə-

qulu ləhu kun fəyəkun. Fə subhənəlləzi bi yədihi mələkutu kulli şəyin və 
iləyhi turcəun. 

 
Mehribançılıq üçün (xüsusi) 

Niyyət edərək üç gün sabah namazından sonra 100 dəfə, günorta na-
mazından sonra 150, xiftən namazından sonra 200 dəfə aşağıda yazılan 
ayələri davamlı oxuyan kimsə Allahın izni ilə mütləq arzusunaçatacaqdır. 

 
 “Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul in kuntum tuhibbunəllahə fəttə-

biuni yuhbib kumullahu və yəğfir ləkum zunubəkum. Vəllahu ğafurur 
rahim.” 
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 Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və qulil həmdu lilləhilləzii ləm yəttəxiz 
vələdəv vələm yəkun ləhu şərikun fil mulki və ləm yəkun ləhu vəliyyum 
minəz zulli və kəbbirhu təkbira. Əlif ləm mim, əlif ləm mim, əlif ləm mim , 
əlif ləm mim sad, əlif ləm ra, əlif ləm ra, əlif ləm ra, əlif ləm mim ra, əlif ləm 
ra, əlif ləm ra, kəf hə yə əyn sad, ta hə, ta sin mim, ta sin, ta sin mim, əlif ləm 
mim, əlif ləm mim, əlif ləm mim, əlif ləm mim, yə sin, sad, hə mim, hə 
mim, hə mim, əyn sin qaf, hə mim, hə mim, hə, mim, qaf, nun. Allahummə 
rabbi Cibrilə və Mikəilə və İsrafilə və Əzrailə həyyic qalbə fulənibni fulə-
nətə (kişinin adı və anasının adı) bi məhəbbəti fulənəti binti fulənətə (qadı-
nın adı və anasının adı) və xuz səm`əhu və bəsarahu və qalbəhu və lisənəhu 
həttə yə`ti iləyhə və əlqı məhəbbətəv və məvəddətən bəynəhumə.  

Sonra bu İsmi Şərifləri 100 dəfə zikr etmək: 
“Ya Qadim,Ya Daim, Ya Qadim, Ya Daim,Ya Qarrar, Ya Əhəd, Ya Mu-

həmməd, Qul huvəllahu əhəd, ləm yəlid yələm yuləd və ləm yəkun ləhu ku-
fuvən əhəd. Və sallallahu alə səyyidinə Muhəmmədin və alihi əcməin. Ya Mə-
likul Mulk, Ya Zəlcələli vəl ikram,Ya Razzaq ,Ya Fəttah, Ya Vəhhab, Ya 
Ğaniyy.” 

 
Ər-arvad arasında mehribanlıq yaratmaq üçün 

1.Aşağıda yazılan ayəti təzə ay çıxdığı zaman bir kağıza müşk və ya 
mürəkkəblə yazıb ər-arvaddan hər hansı biri üstündə gəzdirərsə, qısa za-
manda araları düzələr və mehribançılıq yaranar. Həmçinin ər-arvadın 
girib çıxdıqları qapının üzərinə də qoya bilərsiniz. 
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 Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və in xiftum şiqaqa bəynihimə fəb asu 

həkəməm min əhlihi və həkəməm min əhlihə iy yuridə isləhəy yuvəf-
fəqullahu bəynəhumə innəllahə kənə alimən xabira.Və inimraətun xafət 
min bəa`lihə nuşuzən əv iəradan fələ cunəhə aləyhimə əy yuslihə bəynə-
humə sulhəv vəssulhu xayru. Yuslih ləkum ə-a`mələkum və yəğfir ləkum 
zunubəkum. Səyəhdihim və yuslihu bə ləhum.Əsəllahu əy yəc`alə bəy-
nəkum və bəynəlləzinə adəytum minhum məvəddətən vəllahu qadiruv 
vəllahu ğafurun rahim. Allahum məcməa və əllif bəynə fulənətə binti fu-
lənətə (qadın) və fulənəbni fulənətə (kişi) bi həqqi həzihil əyətiş şərifəti 
və bi hurməti səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə Muhəmmədin aləyhis 
salətu vəs sələmu innəkə alə kulli şəyin qadir. Bi rahmətikə yə ərhəmər 
rahimin.  

2. Ər-arvad arasında və ümumiyyətlə dostlar arasında mehribanlıq 
yaratmaq və ailənin dağılmasının qarşısını almaq məqsədilə iki nüsxə 
Fatihə surəsini (20-ci səh.)yazdırıb üstündə gəzdirmək çox xeyirlidir. 
Surəni yazdıqdan sonra üzərinə 7 dəfə də aşağıdakı dua oxunur.  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim.Əlhəmdu lilləhi rabbil aləmin. Yəhmə-

du və yutiu fulənubnu fulənətə (kişi) li fulənəti binti fulənətə (qadın) taə-
tən lilləhi təalə və li fətihətil kitabiş şərifəh. Ər.rahmənir Rahim. Yərhə-
mu fulənubnu fulənətə (kişi) li fulənəti binti fulənətə (qadın) taətən lilləhi 
təalə və li fətihətil kitabiş şərifəh. Məliki yəvmiddin. İmtələkə fulənubnu 
fulənətə (kişi) li fulənəti binti fulənətə (qadın) imtiləkə ubudiyyətiv və 
ra`fətiv və rahmətiv və şəfqatin taətən lilləhi təalə və li fətihətil kitabiş şə-
rifəh. İyyəkə nə`budu. Yəa` budu fulənubni fulənətə (kişi) li fulənəti binti 
fulanətə (qadın) taətən lilləhi təalə və li fətihətil kitəbiş şərifəh. Və iyyəkə 
nəstəin. İstəanə fulənətu binti fulanətə billəhi və bi sirri fətihətil kitəbiş 
şərifətu alə fulənibni fulənətə əy yuti` əhu rağabəv və rahəbən sirrav və 
cəhran taətəv və məhəbbətən ləhə və iqbələn fil əf`ali vəl aqvəli vəstəanə 
billəhi aləyhi və bi sirri fətihəfil kitəbiş şərifəti. və fil imtisəli ləhə və təh-
tə iradətihə və li yəkunə mutavəən ləhə kəl a`mə vəl əsammi bi sirri fəti-
hətiş şərifəh. İhdinəs sıratal mustəqim. İhtədə vəstəqamə fulənubnu fulə-
nətə li fulənəti binti fulənətə istiqamətən təmməv və məhəbbətən kəmilə-
təv və ubudiyyətəv və səm`əv və xuduən fi qavlihə min ğayri rucuin taə-
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tən lilləhi təalə vəli sirril fətihətiş şərifəh. siratalləzinə ən`amtə aləyhim. 
ən`im fulənəbni fulənətə li fulənəti binti fulənətə bi cəmii mə yətlubu 
minhə və mə yərcuhə taətən lilləhi təalə və li fətihətil kitəbiş şərifəti mə-
həbbətən və şəqatəv və rahməh. Ğayril məğdubi aləyhim vələd dallin. Dal 
dal dal yə fulənəbni fulənətə fi məhəbbəti və aşqi fulənəti binti fulənətə 
taətən lilləhi təalə və lifətihətil kitəbiş şərifəh. Amin. Və nəzəanə mə fi 
sudurihim min ğillin ixvənən alə sururim mitəqabilin. Ləv ənfəqtə məfil 
ardi cəmiən məəlləftə bəynə qulubihim və ləkinnəllahə əlləfə bəynəhum 
innəhu azizun həkim. Rabbənə innəkə cəmiun nəsi li yəvmin lə raybə fih. 
İnnəllahə lə yuxliful miad. Allahumməc`məa bəynəhumə innəkə alə kulli 
şəyin qadir. Bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin. Subhənə rabbikə rabbil iz-
zəti əmmə yəsıfun. Və saləmun aləl mursəlin. Vəlhəmdu lilləhi rabbil alə-
min. Və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və alə əlihi sahbihi və səl-
ləmə təslimən kəsira. 

Filan bin filanə yerinə seviləcək kimsənin adını yazmaq lazımdır. 
Məsələn: Məmməd ibni Fatimə deyə yazdığımız zaman, Fatimənin oğlu 
Məmməd yazmış oluruq. Ərəb dilində ananın adından sonra yazılır. Li 
fulənətə binti fulənətə dediyimiz yerdə də sevilməsini istəyən xanımın 
adı, sonra isə anasının adı yazılır. Məsələn: Xədicənin qızı Zeynəb üçün 
yazılırsa, Zeynəb binti Xədicə yazılır.  

Fatihə surəsinin fəzilətləri haqqından Hz. Əli (ə.s.) belə buyurur: Sizə 
Fatihə surəsini oxumağı tövsiyə edirəm. Çünki, onda əməl və ümid etmə-
diyin, düşünə belə bilmədiyin sirlər vardır. Bu surəni səhər, günorta, ax-
şam 100 dəfə oxumağa çalışın. Onda izzət, şərəf, məhəbbət, sərvət, mə-
qam, etibar vardır. Allahdan ruzi istəmək, istədiyi hər şeyə nail olmaq, 
dərd və kədərdən uzaq olmaq, hər bir şərdən, pisliklərdən, bəlalardan qo-
runmaq və hər kəs tərəfindən hörmət məhəbbət görmək istəyirsənsə, Fati-
hə surəsini (20-ci səh.) çox-çox oxuyun. 

  
Mehribançılıq üçün. Əqdi-lisan 

Ər-arvadın bir-birləri ilə mehriban olmaları, düşmənlərin sərt davra-
nışlarını yumşaltmaq, mehribançılıq yaratmaq üçün hər gün 66 dəfə aşa-
ğıda yazılan ayə oxunur.  
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“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və ənətil vucuhu lil həyyil qayyum. 

Və qad xabə mən həmələ zulmə”. 
Sonra, ardınca aşağıdakı ayə 21 dəfə oxunur. 

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qaləx`səu fihə və lə tukəllimun.Sum-

mun bukmun umyun fəhum lə yəa`qılun və xabə kullu cəbbərin ənid. 
Həzə yəvmu lə yəntıqun. Və lə yu`zənu ləhum fəyəa`təzirun”.  

 
Uşağı olmayanlar üçün 

1.Uşağı olmayan kimsələrə aşağıdakı ayələri bir kasa suyun üzərinə 
oxuyaraq ər-arvada içirmək lazımdır. Sonra bu duanı iki nüsxə yazaraq 
ər-arvadın üzərinə qoyulur. Uşaq olana qədər üzərlərində saxlamaları 
məsləhətdir. Bütün bu əməliyyatı qadın rəngdən təmizlənəndən 12 gün 
keçdikdən sonra, yəni 12,14 cü günlərdə başlamaq lazımdır. Birinci dəfə 
alınmasa, 2,3 ay bunu təkrar etmək lazımdır. 
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Ə`uzu billəhi minəş şəytanir racim. Bismilləhir rahmənir rahim. Hu-

nəlikə dəa zəkəriyyə rabbəhu qalə rabbi həbli min lədunkə zuriyyətən tay-
yibətən innəkə səmiud duai. Fənədət`hul mələikətu və huvə qaimuy yu-
salli fil mihrabi ənnəllahə yubəşşirukə bi yəhyə musaddiqan bi kəlimətim 
minəllahi və səyyidəv və həsurav və nəbiyyəm minəs salihin. Qalə rabbi 
ənnə yəkunu li ğuləmuv və qad bələğanil kibəru vəm`raəti əqırun qalə kə-
zəlikəllahu yəf`alu mə yəşəu. Və innə xiftul məvəliyə min vərayi və kənə-
tim raəti əqiran fəhəbli min lədunkə vəliyyən. Yərisuni yərisu min əli 
yəa`qubə vəcəlhu rabbi radiyyən. Yə zəkəriyyə innə nubəşşirukə bi ğulə-
min ismuhu yəhyə ləm nəc`əl ləhu min qablu səmiən. Qalə rabbi innə yə-
kunu li ğuləmuv və kənətim raəti əqirav və qad bələğtu minəl kibəri ıtiy-
yə. Qalə kəzəlikə qalə rabbukə huvə ələyyə həyyinuv və qad xaləqtukə 
min qablu və ləm təkun şəyən. Qalə rabbic əlli əyətən qalə əytukə əllə tu-
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kəllimən nəsə sələsə ləyəlin səviyyə. Fəxaracə ələ qavmihi minəl mihrabi 
fəəvhə iləyhim ən səbbihu bukratəv və əşiyyə.yə yəhyə xuzil kitəbə bi 
quvvətiv və ətəynəhul hukmə sabiyyə. Və hənənəm min lədunnə və zəkə-
təv və kə nə təqiyyə.Və bərran bi vəlidəyhi və ləm yəkun cəbbəran əsiy-
yə. Və sələmun aləyhi yəvmə vulidə və yəvmə yəmutu və yəvmə yub`əsu 
həyyə. 

2.Aşağıda yazılan ayələri bir kasa Zəmzəm suyuna oxuyaraq üç gün 
ər-arvada içirmək lazımdır. Həmçinin bu ayələri müşk və zəfəranla iki 
nüsxə yazaraq birini qadının, dəgərini isə kişinin qoluna ipək bir parçaya 
bükərək bağlamaları gərəkdir. Lakin yatağa girdikləri zaman qollarındakı 
nüsxələri çıxarmalıdırlar. Sonra isə yenidən nüsxələri üzərlərində gəzdir-
məlidirlər. Bu nüsxələri qadın adətdən qurtardıqdan sonra 12,13,14-cü 
günlərində yerinə yetirilmələri məsləhətdir. Birinci dəfə alınmasa, 2,3- ay 
bunu təkrar etmək olar. 
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Ə`uzu billəhi minəş şeytanir racim. Bismilləhir rahmənir rahim. 

Hunəlikə dəa zəkəriyyə rabbəhu qalə rabbi həbli min lədunkə zurriyyətən 
tayyibətən innəkə səmiud duai. Fənədəthul mələikətu və huvə qaimun yu-
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salli fil mihrabi ənnəllahə yubəşşirukə bi yəhyə musaddəqan bi kəlimətim 
minəllahi və səyyidəv və həsurav və nəbiyyəm minəs salihin. Qalə rabbi 
ənnə yəkunu li ğuləmun və qad bələğanil kibəru vəmraəti aqirun. Qalə 
kəzəlikəllahu yəf`alu mə yəşəu. Və ləqad cə-ət rusulunə ibrahimə bil buşra 
qalu sələmən qalə sələmun fəmə ləbisə ən cəə bi iclin hənidin fələmmə 
raəydihim lə təsılu iləyhi nəkirahim və əvcəsə minhum xifətən qalu lə təxaf 
innə ursilnə ilə qavmi lutin. Vəm raətuhu qaimətun qadahikət fəbəşşirnəhə 
bi ishəqa və min vəraə ishəqa və yə` qub. Qalət yə vəylətə ə-əlidu və ənə 
əcuzun və həzə bə`li şəyxan innə həzə ləşəyun əcib. Qalu ə tə`cəbinə min 
əmrilləh. Rahmətullahi və bərakətuhu aləykum əhləl bəytil innəhu həmidəm 
məcid. Bismilləhir rahmənir rahim.Kəf hə yə əyn sad zikru rahməti rabbikə 
əbdəhu zəkəriyyə. İz nədə rabbəhu nidəən xafiyyən. Qalə rabbi inni və hənəl 
azmu minni vəştəalər ra`su şəybən və ləm əkun bi duaikə rabbi şəqiyyə.Və 
inni xiftul məvəliyə min vərai və kənətim raəti yə`qubəbə vəcəlhu rabbi 
radiyyə. Yə kəriyyən innə nubəşşirukə bi ğuləmis muhu yəhyə ləm 
nəc`əlləhu min qablu səmiyyən. Qalə rabbi ənnə yəkunu li ğuləmun və kənə-
tim raəti əqiran və qad bələğtu minəl kibəri itiyyən. Qalə kəzəlikə. Qalə 
rabbukə huvə aləyyə həyyinun və qad xaləqtukə min qablu və ləm təku 
şəy`ən. Qalə rabbic əlli əyətən. Qalə əyətukə əllə tukəllimən nəsə sələsə 
ləyəlin səviyyə. Fəxaracə alə qavmihi minəl mihrabi fə əvhə iləyhim ən 
səbbihu bukratən və əşiyyən. Yə yəhyə xuzil kitəbə bi quvvətiiv və 
ətəynəhul hukmə sabiyyə. Və hənənən min lədunnə və zəkətən və kənə 
təqiyyə. Və bərran bi vəlidəyhi və ləm yəkun cəbbəran isiyyən. Və sələmun 
aləyhi yəvmə vulidə və yəvmə əmutu və yəvmə yubəsu həyyə. Lilləhi mul-
kus səməvəti vəl ardı. Yəxliqu mə yəşəu. Yəhəbu limən yəşəu inəsən və yə-
həbu limən yəşəuz zukur. Əv yuzəvvicuhum zukranən və inəsən və yəcəlu 
min yəşəu əqimən innəhu alimun qadir. Allahummə lə təcəlni əqimən və 
əbtəran bi cəhi sahibil vəsiləti vəş şəfəəti innəkə alimun qadir.  

Sonra üzərinə 70 dəfə bu salavatı oxumaq lazımdı.  

   
“Allahummə salli alə səyyidinə muhəmməsin şəfil iləli və mufərricil 

kurubi və alə əlihi vəsahbihi və səlləm”. 
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3. Övlad istəyən kimsələr üçün aşağıda yazılan ayələri cümə gecəsi 
altı dadlı alma üzərinə yazıb kimsənin görməyəcəyi bir yerdə saxlamaq 
lazımdır. Qadın adətindən qurtardıqdan sonra 12,13, 14-cü günün gecələ-
rində almaların birini özü, digərini əri yeməlidir. 

   
 Bismilləhir Rahmənir Rahim. Yə əyyuhən nəsut təqu rabbukumul 

ləzi xaləqakum min nəfsiv vəhidətiv və xaləqa minhə zəvcəhə və bəssə 
minhumə ricələn kəsira. Və nisəən. Vət təqullahəlləzi təsəəlunə bihi vəl 
əzhəm. İnnəllahə kənə aləykum raqıbə.    

 
Hamilə qalmaq üçün 

Ayın parlaq olduğu bir gecədə niyyət edib bir kasa zəmzəm suyuna 
Cümə və Mülk  (288) səh.) surələrini oxuyub, üfürərək bir şüşə qabda 
saxlanılır. Hər gün səhər–axşam niyyət edərək həmin sudan içmək və dua 
edərək Allahdan istəmək lazımdır.  

 
Cümə surəsi 
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 Bismilləhir Rəhmənir Rahim. Yusəbbihu lilləhi mə fis səməvəti və 

fil ardil məlikil quddusil azizil həkim. Huvəlləzi bəəsə fil ummiyinə 
rasuləm minhum yətlu aləyhim əyətihi və yuzəkkihim və yuəllimuhumul 
kitəbə vəl hikmətə v inkənu min qablu ləfi daləlim mubin. Və əxarinə 
minhum ləmmə yəlhəqu bihim və huvəl azizul həkim. Zəlikə fədlullahi 
yutihi məy yəşəu vallahu zul fədlil azim. Məsəlulləzinə hummilut təvratə 
summə ləm yəhmiluhə kəməsəlil himəri yəhmilu əsfəra bisə məsəlul qav-
milləzinə kəzzəbu bi əyətilləh vallahu lə yəhdil qavməz zalimin. Qul yə 
əyyuhəlləzinə hədu in zə əmtum ənnəkum əvliyəu lilləhi min dunin nəsi 
fətəmənnəvul məvtə in kuntum sadiqın.Və lə yətəmənnəv nəhu əbədəm 
bimə qaddəmət əydihim vallahu alimum biz zalimin. Qul innəl məvtəlləzi 
təfirrunə minhu fə innəhu muləqıkum summə turaddunə ilə alimil ğaybi vəş 
şəhədəti fə yunəbbiukum bimə kuntum təa`məlun. Yə əyyuhəlləzinə əmənu 
izə nudiyə lis saləti min yəvmil cumuati fəs`əv ilə zikrilləhi və zərul bəy`a 
zəlikum xayrul ləkum in kuntum təa`ləmun. Fəizə qudiyətis salətu fəntəşiru 
fil ardi vəbtəğu min fədlilləhi vəz kurullahi kəsiral lə əlləkum tuflihun. Və 
izə raəv ticəratən əvləhvən fəddu iləyhə və tərakukə qaimə qul mə indəllahi 
xayrum minəl ləhvi minət ticərah vallahu xayrur raziqın.  
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Mülk surəsi 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Təbərakəlləzi bi yədihil mulku və huvə 

alə kulli şəyin qadir. Əlləzi xaləqal məvtə vəl həyətə li yəbluvəkum əyyu-
kum əhsənu əmələn və huvəl azizul ğafur. Əlləzi xaləqa səb`ə səməvətin 
tibəqam mə təra fi xalqır rahməni min təfəutin fərciıl bəsara həl təra min 
futur. Summər ciıl bəsara kərratəyni yənqalib iləykəl bəsaru xasiən və 
huvə həsir. Və ləqad zəyyənnəs səməəd dunyə bi məsabihə və cəəlnəhə 
rucuməl liş şəyətini və ə.ətədnə ləhum azəbəs səir. Və lilləzinə kəfəru bi 
rabbihim azəbu cəhənnəmə və bi`səl məsiir. İzə ulqu fihə səmiu ləhə şə-
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hiqan və hiyə təfur. Təkədu təməyyəzu minəl ğayzi kullimi ulqiyə fihə 
fəvcun sə ələhum xəzənətuhə ələm yə`tikum nəzir. Qalu bələ qad cəənə 
nəzirun fəkəzzəbnə və qul`nə mə nəzzələllahu min şəyin in əntum illə fi 
daləlin kəbir. Və qalu ləv kunnə nəsməu əv nəa`qilu mə kunnə fi əshəbis 
səıir. Fə ə`tərafu bi zənbihum fəsuhqal li əshəbis səir. İnnəlləzinə yəxşəv-
nə rabbəhum bil ğaybi ləhum məğfiratuv və əcrun kəbir. Və əsirru qavlə-
kum əvic`həru bihi innəhu alimun bi zətiıs sudur. Ələ yəa`ləmu mən xalə-
qa və huvəl lətiful xabir. Huvəlləzi cəələ ləkumul arda zəlulən fəmşu fi 
mənəkibihə və kulu mir rizqihi və iləyhin nuşur. Ə- əmintum mən fis sə-
məi ən yəxsifə bikumul arda fə izə hiyə təmur. Əm əmintum mən fis sə-
məi ən yursilə aləykum həsıbən fəsətəaləmunə kəyfə nəzir. Və ləqad 
kəzzəbəl ləzinə min qablihim fəkəyfə kənə nəkir. Əvələm yərav ilət tayri 
fəvqahum saffətin və yəq`bidnə mə yumsikuhunnə illər rahmənu innəhu 
bi kulli şəyim bəsır. Əmmən həzəlləzi huvə cundul yənsurukum ləkum 
min dunir rahməni inil kəfirunə illə fi ğurur. Əmmən həzəlləzi yərzuqu-
kum in əmsəkə rizqahu bəl ləccu fi utuvvin və nufur. Əfəmən yəmşi mu-
kibbən alə vəchihi əhdə əmmən yəmşi səviyyən alə siratim mustəqim. 
Qul huvəlləzi ənşəəkum və cəələ ləkumus səm`ə vəl əbsara vəl əf`idətə 
qaliləm mə təşkurun. Qul huvəlləzi zəraəkum fil ardi və iləyhi tuhşərun. 
Və yəqulunə mətə həzəl vəa`du in kuntum sadiqin. Qul innəməl ılmu in-
dəllahi və innəmə ənə nəzirun mubin. Fələmmə raəvhu zulfətən siiət vu-
cuhul ləzinə kəfəru və qilə həzəlləzi kuntum bihi təddəun. Qul əraəytum 
in əhləkəniyəllahu və mən məiyə əv rahimənə fəmən yucirul kəfirinə min 
əzəbin əlim. Qul huvər rahmənu əmənnə bihi və aləyhi təvəkkəlnə fəsə-
təaləmunə mən huvə fi daləlim mubin. Qul əraəytum in əsbəhə məukum 
ğavran fəmən yə`tikum bi məim məin. 

Sonra arxasınca da bu ayə oxunur: 

 
“Fəvəqaəl haqqu və bətalə mə kənu yəa`məlun”. 
Və aşağıdakı yeddi ismi şəriflər oxunur. 
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 “Ya Allahu, əl Vahhəb, əl Razzəq, əl Fəttəh, əl Xaliq, əl Musavvir, əl 
Bədiu”. 

Qadın ədət halından on gün keçdikdən sonra yeddi gün həmin şüşə-
dəki Cümə və Mülk (288 səh.)surələri və isimlər oxunan suyu və xurma-
ları bir-bir yeddi gün günəş doğmadan öncə içir. Bu işi üç ay təkrar et-
məklə, mətləbə çatmaq olar. 

Həmçinin bu surə və isimləri yazaraq evlad istəyən qadının üzərinə 
də qoymaq olar.  

 
Uşağı sidq olan və meyvəsini tökən ağaclar üçün 

Aşağıda yazılan ayələri təzə ayın əvvəlində cümə günü yazıb, yeddi 
qat parçaya bükdükdən sonra,uşağı düşürən qadına bağlasalar uşağın düş-
məsindən amanda olar. Həmçinin meyvəsini tökən meyvə ağacına bağla-
salar ağac da meyvəsini daha tökməz.  

 
Vələbisu fi kəhfihim sələsə miətin sininə vəz`dədu tis`a. Qullillahu ə-

aləmu bimə ləbisu ləhu ğaybus səməvəti vəl ardi əbsir bihi və əsmia mə 
ləhum min dunihi min vəliyiv vələ yuşriku fi hukmihi əhədə.  

  
Uşağı sidq olan qadınlar üçün 

1.Hamiləlik zamanı uşağı sidq olan qadınlar aşağıda yazılan ayələri, 
ayın əvvəlində, xoş bir saatda, bir kağıza yazdıraraq üstündə gəz-
dirməlidir ki, hər cür bəla və pisliklərdən qorunsun. Uşaq doğulduqdan 
sonra bu ayəni yazıb uşağın boynuna taxmaq lazımdır ki, onu ins və 
cinlərin şərindən qorusun. Ali imran 35-37. 

﷽ 
َإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت  َّ ََ ََّ ّ َ ِّ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َ َ َ ًُ َّ َ ُ ْ َ َ َْ َ ِ َ َ ََ ْ ْ ِ َ ْ

ُالسمیع العلیم ِ َِ ْ ُ ْفلما وضعتھا قالت رب إني وضع َّ َ ََ َِّ ِ ِ َّ ْ َ ََ َ ْ َ َّ َتھا أنثى واہلل أعلم بما وضعت ولیس َ ْ ََ ََ َ َْ َْ َ ِ ُ َ ُ ّ َ ُ َ ُ
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ِالذكر كاألنثى وإني سمیتھا مریم وإني أعیذھا بك وذریتھا من الشیطان الرجیم ِ َّ ِّ َِ ْ َ َّْ ِ ِ ِ َِ ََ ََّ ِ ُ َُ ََ ُ ُّ ِّ َ ِِ َ َ ُْ َُّ َ َ َ َ َفتقبلھا  َّ َ َّ َ َ َ
َّربھا بقبول حسن وأنبتھا نباتا حسنا وكف َ َ ًَ ًَ ََ َ َ ََ ََ َ َ ٍ ٍ ُ َ ِ ُّ َلھا زكریا كلما دخل علیھا زكریا المحراب وجد َ ََ َ ََ َ َ ْ ِ ْ َّ َِّ َِ ََ َْ َ ََ َ َ َ َّ ُ

ِعندھا رزقا قال یا مریم أنى لك ھـذا قالت ھو من عند اہلل إن اہلل یرزق من یشاء بغیر  ِْ َ ِ ُ َ َ َ َ ََ َُ ُ َّْ َْ ّ ّ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ ََ َّ َ ُ َ ً ْ َ
ٍحساب َ ِ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. iz qalətim raətu İmranə rabbi inni nə-
zərtu ləkə mə fi bətni muhərraran fətəqabbəl minni innəkə əntəs səmiul 
alim. Fələmmə və daəthə qalət rabbi inni və daə`tuhə unsə vəllahu əa`lə-
mu bimə və daət və ləysəz zəkəru kəl unsə və inni səmməytuhə məryəmə 
və inni uizuhə bikə və zurriyyətəhə minəş şəytanir racim. Fətəqabbələhə 
rabbuhə bi qabulin həsəniv və əmbətəhə nəbətən həsənəv və kəffələhə 
Zəkəriyyə kulləmə dəxalə aləyhə Zəkəriyyəl mihrabə və cədə ındəhə riz-
qan qalə yə Məryəmu ənnə ləki həzə qalət huvə min ındilləh innəllahə 
yərzuqu məy yəşəu biğayri hisəb. 

 2)Aşağıda yazılan duanı da uşağı sidq olan qadınlar yazıb üzərlərin-
də gəzdirsələr uşaqları sidq olmaz. 

 

  
Bismilləhir Rahmənir rahim.İnnəllahə yumsikus səməvəti vəl arda ən 

təzulə.Kəzəlikə əmsəktukə yə vələdi filənəti binti filənəti (adı və anasının 
adı) bi ənnə təqarra mustəqarrakə və mustəvdəəkə billəhilləzi ləhu mə sə-
kənə fil ləyli vən nəhəri və huvəs səmiul alim. Uskun bi cələlilləhi 3 (də-
fə) uskun yə vələdə filənətə binti filənətə (adı və anasının adı) billəhilləzi 
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əsləmə ləhu mən fis səməvəti vəl ardi tav`əv və kərhəv və iləyhu turcəun. 
Vələbisu fi kəhfihim sələsətə miətin sininə vəzdədu tisəv və lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Və salləllahu alə səyyidinə muhəm-
mədin və əlihi və sahbihi və səlləm.  

 
Oğlan uşağının doğulması üçün 

Hamilə olan qadının qarnının əri əlini üzərinə qoyub bu duanı qırx bir 
dəfə hər ay oxuyarsa Allahın qisməti ilə oğlan uşağı doğular. 

 

   
Bismilləhir rahmənir rahim. Bismilləhil əhədis samədilləzi ləm yəlid 

və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. Allahummə inni səm-
məytu fil bət` ni həzə muhəmmədən bismi muhəmmədin aləyhis sələm”. 

 
Südü az olan qadınlar üçün 

Aşağıda yazılan ayələri ayın əvvəlində xoş saatda yazıb, südü az olan 
qadına vermək lazımdır ki, üzərində gəzdirsin.  

  
 Bismilləhir Rahmənir Rahim 
Vallahu ənzələ minəs səməi məən fəəhyə bihil arda bə`ədə məv` tihə 

innə fi zəlikə li əyətən liqavmiy yəsməun. Və innə ləkum fil ənami lə ibratən 
nusqıikum mimmə fi butunihi min bəyni fərsiv və dəmin ləbənən xalisan 
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səiğan lişşəribin.Və min səməratin nəxıili vəl əanəbi təttəxizunə minhu 
səkərav və rizqan həsənən innə fi zəlikəl əyətən li qavmiy yəa` qılun.  

  
Uşaq istəyən qadınlar üçün 

Aşağıda yazılan ayələri dəstəmazlı halda müşk və zəfəran ilə Hicri 
Qəməri ayının ilk cümə günündə yazıb üzərində gəzdirən qadının tezliklə 
övladı olar. 

 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qalə innəmə ənə rasulu rabbikə li əhə-

bələki ğuləmən zəkiyyən fəhəmələthu bi iznilləhi fə həmələthu bi 
əvnilləhi fə həmələthu bi lutfilləhi bi lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil 
aliyyl azim. Fəhəmələthu fə`ənbətət bihi məkənən qasıyyə. İnnəmə əmru-
hu izə əraə şəy`ən əy yəqulə ləhu kun fəyəkun. Fə subhənəlləzi bi yədihi 
mələkutu kulli şəyiv və iləyhi turcəun. Subhənə rabbikə rabbil izzəti 
əmmə yəsifun. Və sələmun aləl mursəlin. Vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin. 

 
Qurandakı ən mühüm məhəbbət ayələri 

1.əl-Bəqərə-74: 
﷽ 

َثم قست قلوبكم من بعد ذلك فھي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما  َِ ِ َِ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َّ َ ًَ َ ُْ َْ َُّ َ َ َْ َ َ ِ َ َ ِ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ َّ ُ
ْیتفجر منھ األنھار وإن من ْ ِْ َِّ ُِ َ ُ ُ ََ َ َّ َ ِھا لما یشقق فیخرج منھ الماء وإن منھا لما یھبط من خشیة َ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ َ ْ َ َُ ِ ْ َ ِ َ ََ َْ َّْ َُ ْ ُ ْ َ ُ َّ َّ

ُاہلل وما اہلل ّ َّ َ َ بغافل عما تعملونِ ُ َ ْ َ َّ َ ٍ ِ َ ِ  
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Bəqərə-74. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Summə qasət qulubukum 
min bəə`di zəlikə fəhiyə kəl hicərati əv əşəddu qasvəh və innə minəl hicə-
rati ləmə yətəfəccəru minhul ənhər və innə minhə ləmə yəş şəqqaqu fə-
yəxrucu minhul məu və innə minhə ləmə yəhbitu min xəşyətilləh və məl-
lahu bi ğafilin əmmə təməlun. 

Bəqərə-74.Bundan sonra qəlbləriniz daş kimi bərkidi, hətta daşdan da 
bərk oldu.Çünki bəzən daşlardan bulaqlar axar,elələri də vardır ki, yarı-
landa ondan sular çıxar və Allahın qorxusundan aşağıya axar. Allah et-
diklərinizdən xəbərsiz deyil. 

2. Bəqərə-156: 
﷽ 

ِالذین إذا أصابتھم مصی ُِّ ُ ْ َ َ َ َ َ ِ َبة قالوا إنا ہلل وإنـا إلیھ راجعونَّ ِْ َ ِ َ ِ ِ َِّ ََّ ِ ِّ ْ ُ َ ٌ َ  
Bəqərə-156. Bismilləhir rahmənir rahim. Əlləzinə izə əsabəthum 

musıbətun qalu innə lilləhi və innə iləyhi raciun. 
Mənası: Bəqərə-156. Müsibətə məruz qaldıqları zaman “Allahdanıq 

və ona tərəf geri dönəcəyik”-deyənlərə bəşarət ver.  
Bəqərə-165: 

﷽ 
ِومن الناس من یتخذ من دون اہلل  ّ ِ ُ ِ ِ َ ُِ َّ َ ِ َّ َ ًأنداداَ َ َ یحبونھم كحب اہلل والذین آمنوا أشد حبا ہلل ولوْ َ ًَ َِ ِ ِّ ّّ ّ ُُّ ُ ُُّ َ َ ْ ُ َ َ ِ َّ ِ ّ َ ْ َ ِ ُ

َیرى الذین ظلموا إذ یرْون العذا َ ْ َ ََ ََ َْ ِ ْ ُ َ َ ِ ِب أن القوة ہلل جمیعا وأن اہلل شدید العذابَّ ََ َ ْ ُْ ِ َ ّ َّّ ََّ ََ ً َِ َ ِ ِ َّ ُ َ  
Bəqərə-165.Bismilləhir rahmənir rahim. Və minən nəsi məy yət-

təxizu min dunilləhi əndədəy yuhibbunəhum kəhгbbilləhı vəlləzinə əmə-
nu əşəddu hubbən lilləhi və ləv yəralləzinə zaləmu iz yəravnəl azəbə 
ənnəl quvvətə ləlləhi cəmiəv və ənnəllahə şədidul əzəb.  

Mənası: Bəqərə-165.İnsanların bəziləri Allahın yerinə şəriklər se-
çərək onları Allahı sevməli olduqları kimi sevərlər.Lakin iman gəti-
rənlərin Allaha olan məhəbbətləri daha çoxdur.  

3.Ali İmran-14 
﷽ 

ِزین للناس حب الشھوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة  ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ََ َّ َ َ َ َِ َ َ َُ َِ َ َ ّ َِّ َّ ُّ ُ ِ ِّ ُ
ُوالخیل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واہلل ّ َ َ َ ََ َ ِ ِْ ُّْ ِ َ َ ُْ ْ ْ ُْ َ َ ََ َ ِ ْ ِ َ ََ َّ ِ ْ ِ عندَهُ حسن المآبَ َ ْ ُ ْ ُ ِ  

 Ali İmran-14. Bismilləhir rahmənir rahim. Zuyyinə linnəsi hubbuş 
şəhəvəti minən nisəi vəl bəninə vəl qanətiril muqantarati minəz zəhəbi vəl 
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fiddati vəl xaylil musəvvəməti vəl ənəmi vəl hərs.zəlikə mətəul həyətid 
dunyə.Vallahu indəhu husnul məəb. 

 Mənası: Ali İmran-14.Nəfsin istəklərinə, məhəbbət, qadınlara və uşaq-
lara sevgi, yığın-yığın yığılmış qızıl və gümüş,cins atlar ilə heyvanlar və 
əkinlər insanların gözündə gözəl göstərilmişdir. Bunların hamısı dünya 
həyatının əmtəəsidir. Halbuki, geri dönüləcək yaxşı yer Allahın yanındadır. 

4.Ali İmran-31 
﷽ 

ٌقل إن كنتم تحبون اہلل فاتبعوني یحببكم اہلل ویغفر لكم ذنوبكم ۗ واہلل غفور َحیم ِ َ ِ َ ِ ٌِ ُ َ ُ َُّ َّ ْ ََّ َ ُْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ َ ْ ْ ْ َِ ُِ ُ َّ َْ َْ ُّ ُ ُ ِ ْ ُ  
Ali İmran-31. Bismilləhir rahmənir rahim. Qul in kuntum tuhib-

bunəllahə fəttəbiuni yuhbib kumullahu və yəğfir ləkum zunubəkum. 
Vallahu qafurur rahim. 

Mənası:Ali İmran-31.De ki:“Əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabe olun 
ki, O da sizi sevib, günahlarınızı bağışlasın.Allah bağışlayan və rəhimlidir.” 

5.Ali İmran-15.  
﷽ 

ْفبما رحمة من اہلل لنت لھم ولْو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حْولك فاعف عنھم  ُْ ُْ َ َ ََ َ َُ ّْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُّ َ َ ِ َْ َْ َ َ ً َ َّ ُ َ ِ ّ َْ ٍ َ َ ِ
ْواستغفر لھم وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل َ ََّ َ َ ََ ََ َ َْ َْ َ ِ ِ َ ِ ِْ ُْ ْ ِْ ُ َ ْ َ على اہلل إن اہلل یحب المتوكلین ْ ِ ِ ِّ َ َ ُ ْ ُّ ُ َ ّ َّّ ِ ِ َ َ  

Ali İmran-159. Bismilləhir rahmənir rahim. Fə bimə rahmətim 
minəllahi lintə ləhum. Və ləv kuntə fəzzan ğalizal qalbi lən fəddu min 
həvlik. Fə`əfu ənhum vəstəğfir ləhum və şəvirhum fil əmr. Fə izəəzəmtə 
fətəvəkkəl ələllah. İnnəllahə yuhibbul mutəvəkkilin. 

Mənası:Ali İmran-159.Allahın rəhmətinə görədir ki, sən onlarla bu qə-
dər yumşaq davranan və mehribansan. Əgər sərt və daş ürəkli olsaydın, 
onlar dövrəndən dağılıb gedərdilər.Buna görə onları bağışla və onlara 
bağışlanma dilə,müəyyən işlərdə onlarla danış, məsləhət elə.Bir iş görmək 
istəyəndə Allaha təvəkkül elə, çünki Allah təvəkkül eyləyənləri sevir. 

6. Nisa-13.  
﷽ 
ُتلك حدود اہلل ومن یطع اہلل ورسولھ یدخلھ ُْ ِْ ِ ِْ ُ َُ ُ َ ََ َّ ِّ َ ِ ُ ُ ُ َ جنات تجري من تحتھا األنھار خالدین فیھا َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ُ ْ َ ْ َْ َِ ٍ َّ

ُوذلك الفْوز العظیم َِ َِ ْ ُْ َ َ َ  
Nisa-13. Bismilləhir rahmənir rahim.Tilkə hududullah və məy yutiil-

ləhə və rasuləhu yudxilhu cənnətin təcri min təhtihəl ənhəru xalidinə fihə 
və zəlikəl fəvzul azim. 
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Mənası: Nisa-13.Bunlar Allahın sərhədləridir hökmləridir. Kim Allaha 
və Onun peyğəmbərinə itaət etsə, Allah onu həmişə çaylar axan Cənnətlərə 
daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalarlar. Budur böyük uğur və nailiyyət!  

7.əl-Maidə-55: 
َإنما ولیكم اہلل ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون  ﷽ َ َ َُ ْ ُُ َُ َ َ ُ ََ َ َّ ُ ِ ِِ َِّ َّْ ُ َ َُ ُ َ ُ ّ ُ ُّ َّ ِ

َالزكاة وھم راكعون ُ ِ َ ْ ُ َ َ َ َّ 
Maidə-55. Bismilləhir rahmənir rahim. innəmə vəliyyu kumullahu və 

rasuluhu vəlləzinə əmənul ləzinə yuqimunəs salətə və yu`tunəz zəkətə və 
hum rakiun. 

 Mənası: Maidə-55.Onlar möminlərin qarşısında təvazökar və kafir-
lərin qarşısında başı uca və güclüdürlər.  

8.Taha-39. 
 هللا الرحمن الرحیم بسم

ْأن اقذفیھ في التابوت فاقذفیھ في الیم فلیلقھ ال ْ ْ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َِّ ِ ِ ِْ َّْ ِ ُیم بالساحل یأخذهُ عدو لي وعدو لھ وألقیت َ ْ َ ْ َ َ َُ َّ ٌّّ ٌُّ َُ َِ َ ِ َْ ُ ْ ِ َّ ِ ُّ
ِعلیك محبة مني ولتصنع على عین ْ َْ َ ََ ََ َ ْ ُ ِ ِ َِ ّ ّ ً َّ ََ َ   

Taha-39. Bismilləhir rahmənir rahim. əniq zifihi fit təbuti fəqzi fihi 
fil yəmmi fəl yulqihil yəmmu bis səhili yə`xuzhu əduvvul li və əduvvəl 
ləhu və əlqaytu aləykə məhəbbətən minni vəli tusnəə alə ayni. 

Mənası:Taha-39.Sənə məhəbbət bəslədik ki, bizim gözümüz altında 
böyüyəsən. 

9.Yasin-79: 
﷽ 
َقل یحییھا الذي أنشأھا أول مرة وھو بكل خ ِّ ُ ِ َِ َُ ٍ ََّ َ َّ َ َ ََ َْ ِ َّ َ ْ ُ ٌلق علیمُ ِ َ ٍ ْ  

Bismilləhir rahmənir rahim. Qul yuhyi həlləzi ənşəəhə əvvələ mərrah. 
Və huvə bi kulli xalqın alim.  

Mənası: De ki:“Onları ilk dəfə yaradan dirildəcək” O,hər şeyi yarat-
mağa qadirdir. 

  
İnsanlar arasında mehribançılıq yaratmaq üçün 

İnsanlar, qohum və ailə arasında mehribançılıq yaratmaq üçün aşa-
ğıdakı Ali imran 103-104 ayələrini niyyət edərək oxuyun. 

 

ْ﷽ واعتصموا بحبل اہلل جمیعا وال تفرقوا واذكروا نعمت اہلل علیكم إذ  ِْ ِْ ُ ُْ َْ ًَ َِ ِّ َّ ْ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َُ َّ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ْ
ْكنتم أعدَاء َ ْ ُ ُ فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم ُ ُ َُ َُ َ َ ََ َ َِ َّ َ َ ِْ ِ ِ ِ َ َّ ٍ َ ْ َُّ َ َ ََ َ ًْ ُْ َُ َ ْ ِ َ ْ ِ ِْ ْ ُ َ
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َمنھا كذلك یبین اہلل لكم آیاتھ لعلكم تھتدون ُ َ َْ ّْ ُْ َُّ َ َ َِ ِ َ َ ِ ُِ ُ ِّ َُ َ َ َ ْ ِولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر  ّ ْ ََ ْ َْ ِ ُ َْ َ ٌِ َّ ُّ ْ ُ ُ َویأمرون َ ُ ُ ْ َ َ
َبالمعروف وینھْون عن المنكر وأْولـئك ھم المفلحون  َُ ِ ِ َْ ُ ُ َْ ْ ُْ َ َُ َ َ ُ ِ َ ِْ َِ ْ ِ ُ َ  

Bismilləhir rahmənir rahim. Və ətəsimu bi həblilləhi cəmiəv və lə təfər-
raqu vəzkuru niə`mətəllahi aləykum iz kuntum ə`adəən fəəlləfə bəynə qulu 
bikum fəəsbəhtum bi niə`mətihi ixvənəv və kuntum alə şəfəhufratim minən 
nəri fə ən qazəkum minhə kəzəlikə yubəyyinullahu ləkum əyətihi lə əlləkum 
təhtədun.Vəl təkum minkum ummətuy yədunə iləl xayri və yəə`murunə bil 
məə`rufi və yən həvnə ənil munkər və uləikə humul muflihun.  

 
Qısqanc və davakar kişi və qadın üçün. 

Qısqanc və davakar, deyingən kişi və qadın üçün Hicri Qəməri ayının 
son şənbə günündə bir kasa suya 70 dəfə oxuyaraq həmin adama içirmək 
lazımdır. 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim.Və kəfə billəhi şəhidəm Muhəmmədun 

rasulullah. Muhəmmədun rasulullah. Muhəmmədun rasulullah. Cibrilu 
əminullah. Musə kəlimullah. Musə kəlimullah. Dəvudu xalifətullah. İsə 
ruhullah. Əzrailu qabidul ərvah. Ələm təra ilə rabbikə kəyfə məddəz zalli 
və ləv şəə lə cəaləhu səkinən səkinə”.  

 
Bağlı olan ər-arvadın açılması üçün 

1. Bağlı olan ər-arvadın açılması üçün aşağıda yazılan ayələri niyyət 
edərək bir kasa zəm-zəm suyuna oxuyub, ər-arvada içirilərsə, Allahın izni 
ilə bu dərddən qurtararlar. 

 



 294 

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Aləllahi təvəkkəlnə rabbənəf`təh 
bəyyənə və bəynə qavminə bil haqqı və əntə xayrul fətihin”. 

2.Bağlı olan ər-arvadın açılması üçün aşağıda yazılan ayələri bir kasa 
suyun üzərinə oxuyub, üfürərək bağlı olan ər–arvada içirmək və sonra da 
həmin suyun üzərinə su alaraq qüsl etdirmək lazımdır ki, bağlılıqları açıl-
sın. Sonra bu duaları iki nüsxə yazdıraraq, ər-arvada verilir ki, öz üzər-
lərində gəzdirsinlər. 1-ci dua: 
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 Bismilləhir Rahmənir Rahim 
Əlhəmdu lilləhi rabbil aləmin. Ər-rahmənir rahim. Məliki yəvmiddin. 

İyyəkə nəa`budu və iyyəkə nəstəin. İhdinəs sıratal mustəqım. Sıratal ləzi-
nə ən`əmtə aləyhim ğayril məğdubi aləyhim vələddallin. Fə əsəllahu əy 
yə`tiyə bil fəth. İn təstəftihu fəqad cəəkumul fəth. Fə fətəhnə aləyhim 
əbvəbə kulli şəyin. Və indəhu məfətihul ğayb. Rabbənəftəh bəynənə və 
bəynə qavminə bil haqqı və əntə xayrul fətihin. Və ləv fətəhnə aləyhim 
bəbəm minəs səməi fəzallu fihi yəa`rucun. Rabbi innə qavmi kəzzəbun. 
Fəftəh bəyni və bəynəhum fəthə. Və yəqulunə mətə həzəl fəthu in kuntum 
sadiqın. Qul yəvməl fəthi lə yənfəul ləzinə kəfəru imənəhum. Qul yəcməu 
bəynənə rabbunə summə yəftəhu bəynənə bil haqqı və huvəl fəttəhul 
alim. Mə yəftəhillahu linnəsi min rahmətin fələ mumsikə ləhə.Həttə izə 
cəuhə və futihət əbvəbuhə. İnnə fətəhnə ləkə fəthəm mubinə.Və səbəhum 
fəthən qaribə. Fə fətəhnə əbvəbəs səməi bi məin munhəmir. Lə yəstəvi 
mən ənfəqa min qablil fəth. Nəsrun minəllahi və fəthun qarib.Və futihətis 
səməu fəkənət əbvəbə. İzə cəə nəsrullahi vəl fəth. Və raəytənnəsə yəd-
xulunə fi dinilləhi əfvəcən. Fəsəbbih bi həmdi rabbikə vəs təğfirhu. 
İnnəhu kənə təvvəbə. 

 2-ci dua:  

 
Vəs səmə ə bənəynəhə bi əydiv və innə ləmusiun.  
3-cü dua: 

 
Vəl arda fəraşnəhə fənia`məl məhidun. 
4-cü dua: 

 
“Və min kulli şəyin xaləqnə zəvcəynin lə əlləkum təzəkkərun.” 
5-ci dua 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnə fətəhnə ləkə fəthəm mubinə. Və 

futihətis səməu fəkənət əbvəbə. Fənfələqa fəkənə kullun firqin kəttavdil 
azim. Sələmun qavləm mir rabbir rahim. Sələmun aləykum tibtum 
fədxuluhə xalidin. Sələmun alə ilyəsin. Sələmun alə nuhin fil aləmin. 
Sələmun hiyə həttə mətləil fəcr. Rabbənəf təh bəynənə və bəynə qavminə 
bil həqqı və əntə xayrul fətihin. İzə cəə nəsrullahi vəl fəth. Bismilləhi 
bəbunə təbərakə hitanunə Yə Sin səqfunə Kəf Hə Yə Əyn Sad kifəyətunə 
Hə Mim, Əyn Sin Qaf himəyətunə fəsəyək fikəhumullahu və huvəs 
səməul alim. Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim.  

  
Bağlı adamı açmaq üçün 

Bunun üçün aşağıda üç ayrı-ayrı tərtibdə dualar yazılmışdır.Bu 
ayələri əvvəlcə bir kasa suya 41 dəfə oxuyaraq həmin kişiyə içirmək, 
sonra da bu ayələri bir kağıza yazıb üzərinə 41 dəfə də bu duaları oxuyub, 
kişinin üzərinə qoymaq lazımdır ki, bir müddət üstündə gəzdirsin.  
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Bismilləhir rahmənir rahim.İnnə fətəhnə ləkə fəthən mubinən. Li yəğ-

fira ləkəllahu mə təqaddəmə min zənbikə və mə tə əxxara və yutimmə 
nia`mətəhu aləykə və yəhdikə sıratam mustəqımən.Və yənsurakəllahu 
nəsran azizən. Bismilləhir rahmənir rahim. İzə cəə nəsrullahi vəl fəth. Və 
raəytən nəsə yədxulunə fi dinilləhi əfvacən. Fəsəbbih bi həmdi rabbikə 
vəs təğfirhu innəhu kənə təvvəbən. Qalə musə mə ci`tum bihis sihru 
innəllahə səyubtiluhu innəllahə lə yuslihu amələl mufsidin. Fə fətəhnə 
əbvabəs səməi bi məim munhəmir. Və fəccərnəl arda uyunən fəl təqal 
məu alə əmrin qadqudir. 

2-ci 

 
Bismilləhir rahmənir rahim. Qalə həzə rahmətum min rabbi. Fə izə 

cəə və adu rabbi cəaləhu dəkkən. Və kənə və adu rabbi haqqa. Və təraknə 
bəə`dəhum yəvməiziy yəmucu fi bəə`div və nufixa fis suri fəcəməa`nə-
hum cəm`an. 

3-cü 

.  
“Bismilləhir rahmənir rahim. aləllahi təvəkkəlnə rabbənəf`təh bəy-

yənə qavmənə bil haqqı və əntə xayrul fətihinə”. 
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Davanı qazanmaq və həbsdən qurtarmaq üçün 
Davanı qazanmaq, həbsdən qurtarmaq üçün Yusuf surəsi 101-ci 

ayəsini 129 dəfə oxumaq xeyirlidir. 
ُ﷽ إن ربي لطیف لما یشاء إنھ ھو العلیم الحكیم ُِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ُ ََّّ ِ َ ُِ َ َ ّ ٌ َ ِّ َ  

 “Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnə rabbi lətiful limə yəşəu innəhu 
huvəl alimul həkim. 

  
Öz istədiyini kiməsə sirayət etdirmək üçün 

Öz fikirlərini kiməsə sirayət etdirib, o adamın da sizin fikirlərinizlə 
razılaşmasını istəyirsinizsə, üç gün oruc tutub aşağıda yazılan əsma və 
duanı hər namazdan sonra 66 dəfə oxuyun.  

﷽ 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahim.Səyəli hələyi məyəli tətyəli əli zəryəli 

əcib yə əhməru və əntə yə dənhəş və əntə yə fəqtaş vəz həbu ilə kəzə fi sı-
fəti və həy`əti və arrifuhu bismi və kunyəti. 

 
Hacət üçün 

Mətləb almaq üçün bu ayəni namazdan sonra 137 dəfə oxumaq la-
zımdır. 

 ﷽  
َفإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھ فقد اھتدَوا وإن تولْوا فإنما ھم في شقاق فسیكفیكھم اہلل وھو  َ ُ َُ ْ ُ ُُ ّ ُ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍَ َ َْ َ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ َّْ َ ََّ ْ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ

ُالسمیع العلیم ِ َِ ْ ُ َّ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Fə in əmənu bi misli mə əməntum bihi 

fəqadih tədəv vəin təvəlləv fə immə hum fi şiqaqın fəsəyəkfikəhumullahu 
və huvəs səmiul alim. 

 
Hər hansı bir şeyi əldə etmək üçün dua 

Hər hansı bir iş üçün çətinlik çəkən və yaxud bir davanı yatırmaq is-
təyən, bir işin yaxşı alınmasını arzu edən kəs şənbə günü bir, bazar günü 
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üç, bazarertəsi beş, çərşənbə günü 7 dəfə, cümə günü axşam namazına qə-
dər 10 dəfə Fəth surəsini oxumalıdır. Bu işi üç həftə təkrar etsə, niyyətinə 
nail olar.   

 
Fəth surəsi 
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Fəth surəsinin oxunuşu 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnə fətəhnə ləkə fəthə mubinə. Li 

yəğfira ləkəllahu mə təqaddəmə min zənbikə və mə tə`əxxara və yutimmə 
nia`mətəhu aləykə və yəhdiyəkə siratam mustəqımə. Və yənsura kəllahu 
nəsran əzizə. Huvəlləzi ənzələs səkinətə fi qulubil mumininə li yəzdədu 
imənəm məə imənihim və lilləhi cunudus səməvəti vəl ardi və kənəllahu 
əlimən həkimə. Li yudxiləl mumininə vəl muminəti cənnətin təcri min 
təhtihəl ənhəru xalidinə fihə və yukəffi ra ənhum səyyiətihim və kənə zə-
likə indəllahi fəvzən əzimə. Və yuəzzibəl munəfiqıinə vəl munəfiqati vəl 
muşrikinə vəl muşrikətiz zanninə billəhi zannəs səvi ələyhim dəiratus 
səv`i və ğadibəllahu ələyhim və lə annəhum və ə-əddələhum cəhənnəmə 
və səət məsıra. Və lilləhi cunudus səməvəti vəl ard və kənəllahu əzizən 
həkimə. İnnə ərsəlnəkə şəhidəv və nəzira. Li tu`minu billəhi və rasulihi 
və tuəzziruhu və tuvəqqıruhu və tusəbbihuhu bukratəv və əsılə. İnnəlləzi-
nə yubəyiunəkə innəmə yubəyiunəllahə yədulləhi fəvqa əydihim fəmən 
nəkəsə fə innəmə yənkusu alə nəfsihi və mən əffə bimə ahədə ələyhullahə 
fəsəyu`tihi əcran azimə. Səyəqulə ləkəl muxalləfunə minəl ə`ərabi şəğa-
lətnə əmvəlunə və əhlunə fəstəğfir lənə yəqulunə bi əlsinətihim mə ləysə 
fi qulubihim qul fəməy yəmliku ləkum minəllahi şəyən in əradə bikum 
darran əv əradə bikum nəf`ən bəl kənəllahu bimə təa`məlunə xabira. Bəl 
zanəntum əlləy yənqalibər rasulu vəl muminunə ilə əhlihim əbədəv və 
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zuyyinə zəlikə fi qulubikum və zanəntum zannəs səv`i və kuntum qav-
mən bura.Və məl ləm yumin billəhi və rasulihi fə innə əatədnə lil kəfirinə 
səira. Və lilləhi mulkus səməvəti vəl ard yəğfir liməy yəşəu və yuazzibu 
məy yəşəu və kənəllahu ğafurar rahimə. Səyəqulul muxalləfunə izən ta-
ləqtum ilə məğanimə li tə`xuzuhə zərunə yəttəbia`kum yuridunə əy 
yubəddilu kələməllah qul lən təttəbiunə kəzəlikum qaləllahu min qablu 
fəsəyəqulunə bəl təhsudunənə bəl kənu lə yəfqahunə illə qalilə. Qul lil 
muxalləfinə minəl ə`ərabi sətud`əvnə ilə qavmin uli bəsin şədidin tuqa-
tilunəhum əv yuslimun fəin tutiu yutikumullahu əcran həsənəv və in tətə-
vəlləv kəmə təvəlləytum min qablu yu əzzibkum əzəbən əlimə. Ləysə aləl 
ə`əmə həracuv və lə aləl ə`əraci həracuv və lə aləl məriidi həracuv və 
məy yuti illəhə və rasuləhu yudxilhu cənnətin təcri min təhtihəl ənhər və 
məy yətəvəllə yuəzzibhu əzəbən əlimə. Ləqad radiyəllahu ənil mu`mininə 
iz yubəyiunəkə təhtəş şəcərati fəəlimə mə fi qulubihim fə ənzələs səkinətə 
aləyhim və əsəbəhum fəthən qaribə. Və məğanimə kəsiratəy yəxuzunəhə 
və kənəllahu əzizən həkimə. Və ədəkumullahu məğanimə kəsiratən tə`xu-
zunəhə fə əccələ ləkum həzihi və fəkkə əydiyən nəsi ənkum və litəkunə 
ayətəl lil mu`mininə və yəhdiyəkum sıratam mustəqımə. Və uxra ləm 
təqdiru aləyhə qad əhətallahu bihə və kənəllahu alə kulli şəyin qadira.Və 
ləv qatələ kumulləzinə kəfəru ləvəlləvul ədbəra summə lə yəcidunə vəliy-
yəv və lə nəsıra. Sunnətəllahilləti qad xalət min qablu və lən təcidə li sun-
nətilləhi təbdilə. Və huvəlləzi kəffə əydiyəhum ənkum və əydiyəkum ən-
hum bi bətni məkkətə min bə`ədi ən əzfərakum aləyhim və kənəllahu bi-
mə tə`əməlunə bəsıra. Humulləzinə kəfəru və saddu kum ənil məscidil 
hərami vəl hədyə mə`əkufən əyyəb luğa məhilləh və ləv lə ricəlum mumi-
nunə və nisəum muminətul ləm tə`ələmuhum ən tətauhum fə tusibəkum 
minhum məərratu bi ğayri ılmil li yudxiləllahu fi rahmətihi məy yəşəuu 
ləv təzəyyəlu lə əzzəbnəlləzinə kəfəru minhum əzəbən əlimə. İz cəələl-
ləzinə kəfəru fi qulubihimul həmiyyətə həmiyyətəl cəhiliyyəti fə ənzələ-
llahu səkinətəhu alə rasulihi və aləl mu`mininə və əlzəməhum kəlimətət 
təqvə və kənu əhəqqa bihə və əhləhə və kənəllahu bi kulli şəyin alimə. Lə 
qad sadəqallahu rasuləhur ru`yə bil haqqıi lətəd` xulunnəl məscidəl həra-
mə inşəəllahu əmininə muhəlliqınə ruusəkum və muqassirinə lə təxafun 
fə əlimə mə ləm tə`ələmu fə cəələ min duni zəlikə fəthən qaribə. Huvəl-
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ləzi ərsələ rasuləhu bil hudə və dinil həqqı li yuzhirahu aləd dini kullihi 
və kəfə billəhi şəhidə. Muhəmmədur rasulullahi vəlləzinə məəhu əşiddəu 
aləl kuffəri ruhəməu bəynəhum tərahum rukkəən succədəy yəbtəğunə 
fədləm minəllahi və ridvənən siiməhum fi vucuhihim min əsəris sucud 
zəlikə məsəluhum fit təvrati və məsəluhum fil incili kəzərın əxracə şət` 
əhu fə əzərahu fəstəğləza fəstəvə alə suqıhi yuə`cibuz zurraə li yəğiza bi-
himul kuffər və ədəllahulləzinə əmənu və əmilus salihəti minhum məğ-
firatəv və əcran əzimə. 

 
Barışmaq üçün 

Kiminləsə barışmaq niyyətilə Cümə günü dəstəmaz aldıqdan sonra 
iki rükət hacət namazı qılınır, sonra da Yasin surəsi oxunur. (91-ci 
səh.yazılıb) Bu surədəki yeddi Mubinin hər birində Nəml surəsinin 39-cu 
ayəsi 114 dəfə oxunur. Bu zaman həmin adamı göz önünə gətirmək və ya 
şəklinə baxmağın çox təsiri vardır. Nəml surəsinin 39-cu ayəsi: 

 الرحیم بسم هللا الرحمن
َقبل أن تقوم من مقامك وإني علیھ لق ََ َِ ِ ِ ِْ َْ ّ ُِ َ َ َّ َ َ َ َ ٌوي أمینَ ِ َ ٌّ ِ  

 “Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qablə ən təqumə mim məqamikə və 
inni aləyhi lə qaviyyu əmin”. 

  
Qadınların adət halı haqqında 

Bir qadının adət halı vaxtından çox davam edərsə aşağıdakı ayələri 
bir kasa suya oxuyub içsə və bunu üç dəfə davam edərsə narahatçılıqdan 
qurtarar. 

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və qılə yə ardubləi məəki və yə səməu 

aqlii vəğidal məu və qudıyəl əmru”. 
  

Rahat doğuş üçün 
1.Aşağıda yazılan ayələri doğuş zamanı əziyyət çəkən qadının üçün 

oxunur ki, doğuşu rahat keçsin.  
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“Bismilləhir rahmənir rahim. Qul məy yərzuqukum minəs səməi vəl 

ardi əmməy yəmlikus səm`ə vəl əbsara və məy yuxricul həyyə minəl 
məyyiti və yuxricul məyyitə minəl həyyə və məy yudəbbirul əmra fəsə-
yəqulunəllahu fəqul əfələ təttəqun.” 

2.Hamiləliyin 8,9-cu aylarında Hicri-qəməri ayının ilk cüməsində, 
cümə azanından sonra bu dua yazılaraq qadının üzərinə qoyularsa doğuşu 
rahat keçər. 
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           Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil ələmin. 

Ərrahmənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin. 
İhdinəs sıratal mustəqim. Sıratal ləzinə ən`əmtə ələyhim ğayril məğdubi 
ələyhim və lədda`llin. Kə ənnəhum yəvmə yəravnə mə yuədunə ləm yəl-
bəsu illə səətəm min nəhər. Və mə yəlbəsu bihə illə yəsira. Kə ənnəhum 
yəvmə yəravnəhə ləm yəlbəsu illə əşiyyətən əv duhəyhə. Və yəvmə yəh-
şuruhum kəəl ləm yəlbəsu illə səatən minən nəhəri yətərafunə bəynəhum. 
Və mə əmrus səati illə kələmhil bəsari əv huvə əqrabu innəllahə alə kulli 
şəyin qadir. Və mə rudrikə ləəlləs səatə təkunu qaribə. Və mə əmrunə illə 
vəhidətun kələmhin bil bəsar. Bismilləhir rahmənir rahim. İzəs səməun 
şəqqat. Və əzinət li rabbihə və huqqat. Və izəl ardu məddət. Və əlqat mə 
fihə və təxallət. Ləqad kənə fi qasasihim ıbratun ulil əlbəb. Mə kə nə 
hədisəy yəftiri və ləkin təsdiqalləzi bəynə yədəyhi və təfsilə kulli şəyin və 
hudən və rahmətən li qavmiy yu`minun.Allahummə yə xaliqan nəfsi 
minən nəfsi xallishə və səhhil vilədətəhə həmilə kitəbi həzə....bi lutfikə və 
rahmətikə yə ərhəmər rahimin. 

  
Qalib olmaq üçün 

Mühüm bir işdə qalib olmaq üçün bu duanı niyyət edərək çox oxu-
maq lazımdır. (Bəqərə-250) 

﷽ 
َولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علین َْ َ ََ َْ ِ ْ َ َّ َ َْ ُْ َُ ِ ِ ُ ُ َ ََ ِ َُ ْا صبرا وثبت أقدََّ َ ْ ِّ َ َ ً ْ َامنَ ِ وانصرنا على القْوم َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ

َالكافرین ِ ِ َ ْ  
“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və ləmmə bərazu li cəlutə və cunudihi 

qalu rabbənə əfriğ aləynə və sabran və səbbit əqdə-mənə vən surnə aləl 
qavmil kəfirin”.  

 “Onlar Calut və onun qoşunu ilə vuruşmaq üçün qarşılaşdıqları za-
man dedilər: “Ey Rəbbimiz, bizim qəlblərimizə səbr və dözüm nazil et, 
qədəmlərimizi möhkəmləndir və bizə kafir qövm üzərində kömət et.” 
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Mazarratı üçün (qalib olmaq) 
Bu niyyət üçün 21 Bəsmələ, 10 salavat, 41 dəfə də aşağıdakı duanı 

oxuyur və axırıncı “və sahbihi və səlləm” kəlməsini yeddi dəfə təkrar 
edib, hakimin üzünə üfürmək lazımdır.  

 
 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və ləmmə səkətə ən Musəl ğadabu 

əxazəl əlvəhə və fi nusxatihə hudəv və rahmətul lilləzinə hum li rabbihim 
yərhəbun. Allahummə inni əsəlukə bi həybəti əzamətikə və bisətvəti cələ-
likə ən təc`ələ məhəbbəti fi qalbi fulənətə binti fulənətə və əlqıl məhəb-
bətə vəl məvəddətə fi qalbihə və əttıf`hu ələyyə bi fədlikə yə kərimu və 
salləllahu alə səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə və həminə və şəfiınə və 
qurrati uyuninə və nuri əbsarinə muhəmmədin və əlihi və əvlədihi və sah-
bihi və səlləm  

 
İstixarə üçün oxunan ayə 

İstixarə etmək üçün Rəhman surəsinin ilk dörd ayəsini oxumaq 
lazımdır. 
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 “Ərrahmən. Əlləməl Quran. Xaləqal insən. Əlləməhul bəyən.” 
 Yenə bu məqsədlə yatmazdan əvvəl aqibətini yuxuda görmək üçün 

gecə namazından sonra Allah rızası üçün iki rükət namaz qılır. 10 dəfə 
Salavat, 313 dəfə Kəf, Hə, Yə, Ayn, Sad hərflərini və 129 dəfə Mülk 
surəsindəki bu ayəni: 

  
“ Ələ yəa`ləmu mən xaləqa və huvəl lətiful xabir.” Ayəsini oxumaq 

və sağ böyrü üstə yatmaq lazımdır. 
Yenə də bu məqsəd üçün Kövsər surəsini 1000 dəfə oxumaq çox 

təsirlidir. 
 

ُ﷽ إنا أعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك ھو األبتر َ ْ َْ َْ َ َُ َ َ ََ ِّ َِ َّ ِ ِْ َ ْ ِ َ َِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ 
 

“Bismilləhir rahmənir Rahim. İnnə ə-ətəynəkəl kəvsər. Fəsalli li 
rabbikə vən hər. İnnə şəniəkə huvəl əbtər”. 

 
Əsməi-qaməriyyei nuraniyyə 

Ləyəhimin, Ləyələğvin, Ləyəfurin, Ləyərusin, Ləyəruğin, Ləyəruşin, 
Ləyəşəlşin. 

Əsməi qaməriyyei-nuraniyyə, cəlbi məhəbbət, təsir, hər cür muradın 
hasil olması, həmçinin xəstəliklərin müalicəsi və bir çox çətinliklər zama-
nı istifadə olunur. Bu əsmalar ayın parlaq və nurlu zamanlarında oxunur. 
Bu zaman gözəl qoxulu buxurlar yandırılır. Bu duanın bir çox faydalarını 
qeyd edək: 

Bir hicri qəməri ayının 12, 13, 14-cü gecələrində tək bir otaqda, gözəl 
bir buxur yandıraraq 1000 dəfə Əsməi qəməri oxuyur və hər 100 dəfədən 
bir deyir:” Təvəkkəllu yə ruhəniyyətə sururul qaməri həyyicu və xarriqu 
qalbəhə fulənətə binti fulənətə (adı və anasının adı) bu məhəbbətin və 
aşqın həttə tə`ti iləyyə hədiən fi əsraril vəqf”-deyir və üç gecəyə bu 
oxumağı qurtarar. Oxuma əsnasında aya baxaraq oxunsa təsirli daha 
şiddətli və qüvvətli olar. 
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Bu duanın oxunacağı üç gecə ayın ən parlaq olduğu gecələrdə olmalı-

dır. Mehribançılıq və sevgi üçün yuxarıdakı vəqfdən 1 ədəd yazır və üzə-
rinə 77 dəfə əsməi-qamər oxunur və özündə saxlanılır. 

 
 

6-CI BÖLÜM 
Devri-Əla 

 
Dəvri-Əla duasına “Duaul-inayə və Səhmil-vuqayə” də deyirlər, fəzi-

lətləri çoxdur. Ac oxusa doyar. Fağır oxusa sərvət və dövlətə yetişər. Xəs-
tə oxusa, şəfa tapar. Bu duanı oxuyan kəs insanlar tərəfindən hörmət gö-
rər, sevilər. Mərtəbəsini Allah hər an yüksəldər. Özünü bir çox pisliklər-
dən qoruyar. Düşmən şərindən, ağrı və iztirablardan uzaq olar. Düş-
mənlərini Allah cəzalandırar. Duaları qəbul olar, hacətləri verilər. Bir çox 
əlacsız xəstəliklərdən, dəlilik və bəlalardan uzaq olar. Sehir təsir etməz. 
Zehni açıq, hafizəsi güclü olar. Ruzisi bol , malının bərəkəti çox olar. 

 
Dəvri-Əlanı oxumağa başlarkən oxunan dua 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim.Allahummə inni əs`əlukə ən təğmisəni fi 

həzəl luccəti bəhra əhədiyyətikə və tam`tamə vəhdəniyyətikə həttə əxrucə 
ilə siati fədai rahmətikə və fi vəchi ləməanul qurbi min əsəri rahmə-
niyyətikə məhəbən bi həybətikə azizən bi ınəyətikə qaviyyən bi izzətikə və 
əlbisni xiləal lzzi vəl qabuli və yəssirli mənəhicəl vəsli vəl vusuli və 
təvvicni bi təcis səkinəti vəl vəqari və əllif bəyni və bəynə əhbəbikə fi 
dərid dunyə və dəril qarari vəcal li min ismikəl azimil ə`azamil mutləqı 
sətvətən və həybətən tənqadu li bihə cəmiul qulubi vəl ərvahi vətəxdau li 
buhən nufusu vəl əşbəhu yə məliku zəllət ləhu riqabul cəbəbirati və xadaət 
ləhul fəra`ınətu yə məlikəd dunyə vəl əxirati və lə həvlə və lə quvvətə illə 
billəhil aliyyil azim. Və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və əliyi və 
sahbihi və səlləm.Vəl həmdu lilləhi rabbil aləmin. Bu duadan sonra 21 dəfə 
Bəsmələi şərifi(Bismilləhir Rahmənir Rahim) oxuyub, sonra: 
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Dəvri-əla duası başlanır 
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Dəvri-əla duasının oxunuşu 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil aləmin. Vəs salə-

tu vəs sələmu alə səyyidinə muhəmmədin və alə əlihi və sahbihi əcməin. 
Allahummə yə həyyu qayyumu bikə təhəssantu fəhmini bihiməyəti kifə-
yəti və qayəti həqiqati burhəni hirzi əməni. Bismilləhi və ədxilni yə əvvə-
lu yə əxiru fi məknuni ğaybi sirri dəirati kənzi mə şəəllahu lə quvvətə ill 
billəhi vəsbul aləyyə yə həlimu yə səttəru kənnif sitra hicəbi sıyənəti nə-
cəti və a`təsimu bi həblilləhi vəbni yə muhitu yə qadiru alə suvəri əməni 
ihətati məcdi suradiqı izzi azaməti zəlikə xayru zəlikə min əyətiilləhi və 
əizni yə raqibu yə mucibu vəh rusni fi nəfsi və dini və əhli və məli və və-
lədi və dəri bi kələəti iazəti iğasəti və ləysə bi darrihim şəyən illə bi iznil-
ləhi və qini yə məniu yə dəfiu bi həqqi əsməikə və ayətikə və kəlimətikə 
min şərriş şəytani vəs sultani fəin zalimun əv cəbbərun bəğa aləyyə əxa-
zəthu ğaşiyətun min azəbilləhi və nəccini yə muzillu yə muntəqimu min 
abidikəz zaliminəl bəğinət tağinə aləyyə və əa`vənihim fəin həmmə li 
əhədum minhum bi suin xəzələhullahu və xatəmə alə səmihi və qalbihi və 
cəalə alə bi sarihi ğişəvətən fəmən yəhdihi min bəa` dilləhi vək fini yə qa-
bidu yə qahhəru min xadiati məkrihum və ərdudhum ənni məzmuminə 
məz`uminə mənhurinə bi təsxiri təğyiri tədmiri fəmə kənə ləhu min fiətin 
yənsurunəhu min dunilləhi və əziqni yə subbuhu yəquddusu ləzzəti mu-
nəcəti əq`bil və lə təxaf innəkə minəl əmininə bi fəd`lilləhi və əziq`hum 
yə darru yə mumiti nəkələ və bəli zəvəli fəqutia dəbirul qavmilləzinə za-
ləmu vəl həmdulilləhi və əminni yə sələmə yə mu`minu yə muhəyminu 
min savləti cəvləti dəvlətil əa`dəi bi ğayəti bi dəyəti əyəti ləhumul buşra 
fil həyəvtid dunyə və fil əxirati lə təb`dilə li kəlimətilləhi və təvvic`ni yə 
azimu yə muizzu bitəci məhəbəti kibriyəi cələli sultani mələkuti izzi əzə-
məti cəbəruti və lə yəhzunkə qavluhum innəl izzətəllahi və əlbisni yə cə-
lilu yə kəbiru xilətə cələci cəməli kəməli iq`bəli fələmmə raəynəhu əkbər-
nəhu və qattaə`nə əydiyəhunnə və qul həşəllahi və əlqi yə əzizu yə vədu-
du ələyyə məhəbbətən minkə həttə tənqadu və təxdau li bihə qulubu cə-
mii ibədikə bil məhəbbəti vəl məəzzəti vəl məvəddəti min təa`tifi təltifi 
təlifi yuhibbunəhum kəhubbilləhi vəlləzinə əmənu əşəddu həbbən lilləhi 
və əz`hir ələyyə yə zahiru yə bətinu əsəra əsrari ənvəri tuhibbunəhum və 
yuhibbunəhu əzillətin aləl mu`mininə əizzətin aləl kəfirinə yucəhidunə fi 
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səbililləhi və vəccihi allahummə yə samədu yə nuru vəchi bi safəi cəməli 
unsi işraqi fəin həccukə fəqul əsləmtu vəchilləhi və cəmmilni yə cəmilu 
yə bədiəs səməvəti vəl ardi yə zəl cələli vəl ikrami bil fəsahəti vəl bələğa-
ti vəl bəraəti vəhlul uqdətən min lisəni yəfqahu qavli birafəti rahməti riq-
qati summə təlinu culuduhum və qulubuhum ilə zikrilləhi və qallidni yə 
şədidəl bətşi yə cəbbəru yə qahhəru bi səyfil həybəti vəş şiddəti vəl quv-
vəti vəl mənəəti min bə`si cəbəruti izzəti və mən nəsru illə min indilləhi 
və ədim aləyyə yə bəsitu yə fəttəhu bəhcətə məsərrati rabbiş rahli sadri və 
yəssirli əmri bilətafi ataifi əvətifi ələm nəşrah ləkə sadrakə və bi əşəiri bə-
şəiri yəvməizin yəfrahul mu`minunə bi nəsrilləhi və ənzələ Allahummə 
yə lətifu yə raufu bi qalbil iməni vəl itminəni vəs səkinəti vəl vəqaril əku-
nə minəlləzinə əmənu və tatmiinnu qulubuhum bi zikrilləhi və əfriğ aləy-
yə yə saburu yə şəkuru sabəral ləzinə tədərrau bi səbəti yəqini təmkini 
kəm min fiətin qalilətin ğaləbət fiətən kəsiratən bi iznilləhi vəh fəzni yə 
həfizu yə vəkilu min bəyni yədəyyə və min xalfi və ən şiməli və min fəv-
qi və min təhti bi vucudi şuhudi cunudi ləhu muəqqabətun min bəyni yə-
dəyhi və min xalfihi yəhfəzunəhu min əmrilləh. və səbbit allahummə yə 
qaimu və dəimu qadəməyyə kəmə səbbətəl qailə və kəyfə əxafu mə əş-
raktum və lə təxafunə ənnəkum əşraktum billəhi vənsurni yə niə`məl 
məvlə və yə niə`mən nəsiru alə əa`dəi nəsaralləzi qilə ləhu ətəttəxizunə 
huzuvən qalə əuzu billəhi və əyyidni yətalibu yə ğalibu bi təyidi nəbiyyi-
kə muhəmmədin salləllahu aləyhi və səlləməl mu əyyədi bi təa`zizi təvqi-
ri innə ərsəlnəkə şəhidən və mubəşşiran və nəziran li tuminu billəhi vəkfi-
ni yə kəfiyəl ənkədi və yə şəfiyəl ədvai şərral əa`dəi vələzəi vəl əsvəi bi 
əvəidi fəvəidi fəraidi ləv ənzəlnə həzəl qurənə alə cəbəlin ləraəytəhu xaşi-
ən mutəsaddiən min xaşyətilləhi vəmnun aləyyə yə vəhhəbu yə razzəqu bi 
husuli vusuli qabuli tədbiri təysiri təsxiri kulu vəşrabu min rizqilləhi və 
əlzimni yə vəhidu yə əhədu kəlimətət təqvə kəmə əlzəmtə bihə həbibikə 
səyyidinə muhəmmədən salləllahu aləyhi vəsəlləmə həysu qultə ləhu fə 
aləm ənnəhu lə iləhə illəllahu və təvəlləni yə vəliyyu yə əliyyu bil viləyəti 
vəl inəyəti vərriayəti vəs sələməti bi məzidi iradi is` ədi imdədi zəlikə 
min fədlilləhi və əkrimni yə kərimu yə ğaniyyu bis səadəti vəs siyədəti 
vəl kəraməti vəl məğfirati kəmə əkramtəlləzinə yəğuddunə əsvətəhum in-
də rasulilləhi vətub aləyyə yə təvvəbu yərahimu yə həlimu təvbətən nəsu-
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hən lə kunə minəlləzinə izə fəəlu fəhişətən əv zaləmu ənfusəhum zəkərul-
lahə fəstəğfəru li zunubihim və mən yəğfiruz zunubə illəllahu vəxtim li 
yə rahmənu yə rahimu bi husni xatimətinnəcinə vər racinəlləzinə qilə lə-
hum yə ibədiyəlləzinə əsrafu alə ənfusihim lə təqnətu min rahmətilləhi və 
əs`kinni yə səmiu yə əlimu yə qaribu cənnətə ədnin uiddət lil muttəqinəl-
ləzinə dəa`vəyhum fihə sunhənəkə allahummə və təhiyyətuhum fihə sələ-
mun və əxiru dəa`vəyhum ənil həmdu lilləhi yə Allahu(3) yə dəfiu 3. Yə 
məniu 3. Yə nəfiu 3. Yə rabbi 3. Yə rahmənu 3. yə rahimu 3. əsəlukə alla-
hummə bi hurməti həzihil əsməi vəl əyəti vəl kəliməti ən təcələ li min lə-
dunkə sultanən nəsiran və rizqan kəsiran və qalbən qariran və ilmən əzi-
zən və əmələn bəriran və qabran muniran və hisəbən yəsiran və mulkən 
fil firdəvsi kəbiran və salləllahu alə səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə mu-
həmmədin əlləzi ərsəltəhu bil həqqi bəşiran və nəziran və alə əlihi və əs-
həbihi və səlləmə təslimən kəsiran ilə yəvmiddin. Və həsbunəllahu və lə 
həvlə və lə quvvətə illə billəh. vəl həmdu lilləhi rabbil aləmin. 

  
Dəvri-ələ`nın mənası 

Rəhman və Rəhim Allah adıyla. Ey sonsuz dirilik, canlılıq sahibi olan 
Həyy! Ey öz varlığı ilə qaim olan, mövcudatı varlığı ilə var edən Qay-
yum! Yalnız Sənə sığınıram məni lütfən qoru. Bismilləh isminin həqiqəti, 
himayəsi qoruması, mühafizəsi ilə məni himayə eylə. 

Ey başlangıcı olmayan Əvvəl olan, Ey sonu olmayan Axır olan! Mə-
nim üçün “Məşəallah, lə quvvətə illə billəh” ayəsində buyurduğu kimi 
Allahın buyurduqları olar. Məni də “Quvvət ancaq Allahdandır” ayəsinin 
xəzinəsi dairəsinin içinə hər iki dünyada qoy. Ey Həlim olan, ey hər şeyi 
örtən, gizlədən Səttar olan! Qorunmağa və qurtulmağa vəsilə olan, “Alla-
hın ipindən tutun” ayəsinin sirriylə məni də piliklərdən qoru, çətinliklər-
dən qurtar. Ey hər şeyi əhatə edən, bürüyən Muhit! Ey qüdrətilə hər şeyə 
yetən Qadir! Ətrafımı “Bu daha xeyirlidir. Bu Allahın ayələrindəndir” 
ayəsinin əzəməti, izzəti və müqəddəsliylə məni də əmin amanlıqla əhatə 
elə. Ey yaxın olan Qarib, Ey İstək və arzulara qarşılıq verən. Mucib! “Və 
məhum bi darrinə bihi min əhədin illə bi iznilləhi “, “Allahın izni olma-
dıqca, şeytan möminlərə heç bir zaman ziyan verə bilməz” ayəsinin hör-
mətinə məni də şeytanlardan qorumanı xahiş edirəm. Ey mane olan Mani, 
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Ey faydalandıran Nafi olan!“Əgər bir zalım və ya güclü mənə haqqsız ye-
rə əziyyət verirsə, Allahın əzabı onu yaxalayar.” ayəsinin, əsmaların, kəl-
mələrin haqqı hörmətinə şeytanın şərindən, qudurğanın şər yalanından, 
hər hansı bir zalımın, güclünün şərindən məni qoru. Zalım, azgın bəndə-
lərini və onların köməkçilərini zəlil edən Muzil! Ey günahkarlardan inti-
qam alan Muntəqim! Zülm edən qullarını və onların köməkçilərini sənə 
həvalə edirəm. Onların qulaqlarını, qəlblərini, bəsirətlərini, “Qulağını və 
qəlbini möhürlədik” ayəsindəki kimi onların da bəsirətini möhürlə və 
gözlərinin önünə pərdə çək. Şübhəsiz, qurtuluş yolunu kim ona göstərə 
bilər? Ey verdiklərini geri alan və hər şeyi qüdrəti altında tutan Qabiz, is-
tədiyi hər şeyi ortadan qaldıran Qahhar!Allahım mənə tələ quranların hiy-
lələrinə, əzablarına qarşı mənə yardım edərək kimsəyə möhtac eyləmə. 
“Allahdan başqa ona yardım edəcək bir kimsə yoxdur” ayəsinin sirri hör-
mətinə onları məndən uzaqlaşdır. 

Ey Zatında və Sifətlərində fənalıq, nöqsan və heç bir qüsur olmayan 
Subbuh. Ey müqəddəs və Quddus olan Allahım. “Yaxına gəl qorxma. 
Çünki sən Allahın himayəsində olanlardansan”ayəsində olan münacatın 
hikmətini lütfən mənə də daddır və bu ayənin fəzilətiylə mənə əmin- 
amanlıq içində olmağı nəsib eylə. Ey zərərə uğradan, Darr. Ey ölümü 
daddıran, istədiyi hər varlıq üzərində ölümü meydana gətirən Mumit. 
“Zülm edən qövmin kökü qurudu və Allaha hamd olsun” ayəsinin sirriylə 
zalımları cəzalandır ya Rəbb. 

Ey hər halımı yaradana Salam olsun. Ey qeybin sonsuz sirlərini yara-
dan Mömin. “Dünya həyatında və axirətdə onlara müjdə vardır. Allahın 
kəlmələrində dəyişiklik olmaz,” ayəsinin sirr və hörməti xatirinə məni də 
əmin və rahat eylə. Ey sonsuzluğuyla əzəmət sahibi Əzim olan,ey izzət 
bəxş edən və istəyincə dəyərli edən Muizzu, “Onların sözləri səni incit-
məsin. Şüphəsiz bütün izzət Allahındır”-ayəsində ki, cəlallıq, səltənət və 
izzətinlə məni də dəyərləndir. Ey Zatıyla bütün kəmal sifətlərinə sahib və 
tək hökmran Cəlil olan, ey sonsuz mənalara sahib, yeganə üstünlük sahibi 
və üstünlüyünü də ancaq Özü dəyərləndirən Kəbir olan Allahım, “Onu 
gördüklərində gözləri böyüdü və əllərini kəsdilər və Allaha and olsun ki, 
bu bəşər deyildir”- dedilər” ayəsinin sirriylə verdiyin cəlallıq, mükəm-
məllik və əzəmət bəxş edən, mənə də bu neməti bəxş eylə.  
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Ey yoldaşı, bənzəri olmayan Əzîz , Ey eşq qaynağı, həqiqi sevilən, tək 
mütləq varlıq, Vədud olan Allahım. “Onları Allahı sevən kimi sevirlər. 
İman edənlərin Allaha olan sevgiləri isə daha şiddətlidir”-ayəsinin şəfqə-
tindən, lətafətindən və isti bir sevgi qatından mənə də bəxş et ki, beləcə bu 
qullarının könülləri mənə qarşı sevgi, qaygı və məhəbbətlə dolsun. 

Ey açıq, aydın Zahir olan, Ey gizli Batın olan! “Allah onları sevər, 
onlar da Allahı sevərlər. Möminlərə qarşı mehriban, kafirlərə qarşı şiddət-
lidirlər və Allah yolunda cihad edərlər”-ayəsinin sirlərinin, nurunun ver-
diyi gücü və əsərlərini üzərimdə izhar eylə. Ey varlığı hər şeyi əhatə edən, 
heç kəsə ehtiyacı olmayan Saməd, ey açığa çıxaran, idrak etdirən Nur! 
“Əgər səninlə mübahisə edillərsə, de ki, mən özümü Allaha təslim etdim. 
” -ayəsinin sirriylə ünsiyyət və camalının nuruylə məni də idrak etdir.“Ya 
Bədiəs səməvəti vəl ard. Ya zəl cələli vəl ikram” Ey göyləri və Yeri bən-
zərsiz yaradan. Ey Cəlal və kərəm sahibi! “Dedi: Ey Rəbbim, sinəmi ge-
nişləndir, mənə çoxlu səbr və hövsələ ver. İşimi mənə asanlaşdır mənə 
kömək et. Dilimdən düyünü aç ki, sözümü başa düşsünlər.“ (Hz. Musanın 
duası) ayəsinin sirriylə, mənasıylə Musanin (ə.s.) dilini açdığın kimi mə-
nə də bəlağətli danışmaq ikram elə, dediklərimi anlasınlar. “Rəbblərindən 
qorxan kəslərin dəriləri onu eşidəndə titrəyər. Sonra onların dəriləri və 
ürəkləri yumşalar və onlar rahatlıq və Allaha inam taparlar.Bu vəziyyət, 
Allahın hidayətidir ki, istədiyi kəsi onun vasitəsi ilə doğru yola istiqamət-
ləndirir.” Allahım bu ayələrinin sirri hörmətinə lütfən Səndən qorxan, də-
riləri ürpərən və sonra, dəriləri və ürəkləri Allahın zikri üçün yumşalanla-
ra nəsib etdiyin kimi mənə də lütfən rəhm eylə. Ey Öz hökmünü, istər is-
təməz qəbul etdirən Cabbar. Ey dilədiyi hər şeyi ortadan qaldıran Qəhhar! 
“Zəfər ancaq Allah qatındadır.” Ayəsinin sirriylə mənə də lütfən heybəti-
nin qılınciyla, gücüylə, şiddətiylə dözümlülüyü ilə düşmənlərin zülmünə 
və gücünə qarşı heybət vəqücünü zireh kimi geyindir. Ey açan, yayan, ge-
nişlik verən Bəsit. Ey daima fəth qapıları açan, bütün qaranlıqlardan keçi-
rən Fəttah! “Biz sənin köksünü açmadıqmı? Ayəsinin sirriylə qəlbimi ge-
nişləndir. Köksümü aç və işimi asanlaşdır.” ayəsinin sirri bərəkətiylə mə-
nim də qəlbimə açıqlıq, nur ikram et.“O gün möminlər Allahın yardımı 
ilə sevinərlər” ayəsinin sirriylə, müjdələriylə, yardım etdiyin və qalib edə-
rək, qələbəyə qovuşdurduğun mömin qulların kimi, lütfən bizi də müjdə-
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lə, sevindir, qalib eylə, fərəhə çatdır. Ey lutüf sahibi, mövcud olan Lətif. 
Ey son dərəcə mərhəmətli olan Rauf. “Qəlblər ancaq Allahın zikriyə rahat 
olur” ayəsinin sirriylə, qəlbləri Səni zikr etməklə rahat olan, iman nəsib 
etdiyi qulların kimi mənim də qəlbimə lütfən iman, hüzur və sakitlik ik-
ram eylə. Ey səbirlə razı olmadığı şeylərin nəticəsini gözləyən Sabur. Ey 
ikram etdiklərinin dəyərini bilənə, şükr edənə, artıqlamasıylə qarşılıq ve-
rən Şəkur. “Necə az dəstə Allahın izniylə böyük dəstəyə qalib gəlmiş-
dir”.Ayəsinin sirri və izniylə səbrini ürəyimə axıt, sabitliyinin, sədaqəti-
nin gücləri kimi bizə də eyni gücü lütüf eylə. Ey qoruyan, muhafizə edən, 
ayaqda tutan, hifz eyləyən, Hafiz. Ey vəkil tutanların işini ən mükəmməl 
şəkildə tamamlayan Vəkil. “Allahın əmri gəlincə önündən və arxasından 
onu təqib edib qoruyanlar vardır” ayəsinin sirriylə, şahid və əsgərləriylə, 
lütfən məni də önümdən, arxamdan, sağımdan, solumdan, üstümdən və 
hər tərəfimdən qoru, qoruyucum və vəkilim olan Allah. 

Ey Öz varlığı ilə mövcudatı var edən Qaim və Ey Daim! “Siz Alla-
hın, barəsində sizə heç bir dəlil.sübut nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik 
qoşmağınızdan qorxmadığınız halda mən sizin Allaha qoşduğunuz şərik-
dən necə qorxum? “Bu ayədə sözü keçən üsyan sahibi kimsələrə verilən 
cavab kimi, mənim də ayaqlarımı sabit qədəm eylə, lütfən çaşdırma.  

Ey ən gözəl Mövlam! Ey ən gözəl qurtarıcı.“Bizimlə zarafat edirsə-
n?-deyincə”Allaha sığınıram”ayəsinin sahibi olan kimsəni qalib etdiyin 
kimi məni də düşmənlərimə qarşı lütfən qalib eylə. Ey tələb etdirən Talib. 
Ey tələb etdirdiyinə tələbi bəxş edən Qalib “Şüphəsiz biz səni, şahid, 
müjdəci və xəbərdar edici olaraq göndərdik iman edəsiniz” ayəsinin sir-
riylə, imaniylə, bərəkətiylə, müjdəçi olaraq göndərdiyin Rəsulun Muhəm-
mədi (s.ə.s.) qoruduğun kimi məni də lütfən dəstəklə, qoru.Ey kifayət 
edən, yetən, yetişən,əl verən Kafi, ey şəfaət edən, şəfa verən Şafî, lütfən 
məni “Egər biz bu Quranı bir dağa endirsəydik, mütləq ki, onu, Allah 
qorxusundan baş əyərək parça-parça olmuş görərdin”ayəsinin sirriylə, 
verdiyin faydaların və biliklərin hörmətinə düşmənlərə, pislərə qarşı mə-
nə dayaq və yardımçı ol. Ey qarşılıqsız olaraq ehsan edən Vahhab. Ey 
sonsuz mənalarıyla davamlı ruzi verən Razzaq.“Allahın verdiyi ruzidən 
yeyin,” ayəsinin sirriylə rahatlıqla ruzi qazanmağı bərəkəti mənə də lütf 
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eylə. Ey Tək, yardımcı, hami, dost, istədiyinə arxa dayanıb,onları kamala 
qovuşduran dost, Vəli. Ey çox uca olan.”Bax bu Allahın lütfündəndir” 
ayəsinin inayətiylə, davamiyyətiylə, sahib çıxmaqla, mənə də lütfən im-
dad eylə. Ey sonsuz mərhəmət sahibi Kərim. Ey yeganə zənginlik sahibi 
Ğaniy, ey tövbələri çox qəbul edən Əfuvv, “Onlar ki, bir səhv etdikdə və 
ya özlərinə zülm etdikləri zaman, tez Allahı anarlar və günahları üçün ba-
ğışlanma dilərlər. Allahdan başqa günahları bağışlayan kimdir ? ayəsində 
zikr olunan Rəsulunun yanında səslərini alçaltmış olan kimsələri, əfv edə-
rək ikram etdiyin kimi lütfən məni də əfv eylə. 

Ey Tək, hökm sahibi, hökmü qeyri şərtsiz yerinə yetən Hakim. Ey 
Tək, tövbələri qəbul edən Təvvab. Ey Tək,vədinə sadiq, sözündə duran, 
nemətləri hər kəsə ehsan edən, Muhsin Bərr olan Allahım! Onların tövbə-
lərini qəbul etdiyin kimi mənim də tövbələrimi qəbul eylə. “Tək” Vahid, 
Əhəd olan Allah.” Sənin sözün olan ayənlə sevgili Rəsulun Muhəmmədi 
(s.ə.s.) bu ayərin sirr və mənalarına bağladığın kimi məni də Quranın mə-
na və sirlərinə bağla. Ey Rəhman və Rahim olan Allahım, “Ey nəfslərinə 
qarşı gedən, mənim ucalan qullarım! Allahın rəhmətindən ümidinizi kəs-
məyin” ayəsinin verdiyi nemətlərə ümid edənlər və qurtulmuş olan və 
sonları gözəl olan kimsələrə bağışladığın kimii lütfən mənin də aqibətimi 
yaxşı və rahat eylə Ya Rəbbi. Ey yaratdıqlarının hər cür müraciətlərini 
eşidən Səmi, ey yaratdıqlarına məkanca yaxın olan Qərib! Məni, müttəqi-
lər üçün hazırlanan Ədn Cənnətlərinə yetişdir. “Onların oradakı duası 
‘Səni tənzih edirilk Allahım!” şəklindədir. Salamlaşmaları “Salam olsun” 
şəklindədir. Dualarının sonu “Aləmlərin Rəbbi olan Allaha hamd olsun” 
şəklindədir. Ya Allah (4 dəfə) ya Nafi (4 defa) Ya Rəhman (4 dəfə) 
Ya Rəhim (4 dəfə). Ey fayda verici. Ey pislikləri geri çevirən. Ey Rəh-
man və Rahim olan Allahım! Bu ayələrin, sözlərin və əsmaların hörməti-
nə mənə də qatından bir güc ikram eylə. Bizlərə bərəkətli bol ruzi, arxa-
yın ürək, aydınlanmış qəbir, rahat verilən hesab və böyük əcirlər ikram 
etməni və Firdovs cənnətindən bir mülk təqdir etməni istəyirəm. Allahım 
peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.), onun Əhli Beytinin və yaxın dostla-
rının ruhuna salam və salavat olsun. Allahım Sənə sığındım, Sənə dayan-
dım. Aləmlərin Rəbbi olan Alaha həmd olsun. əl Fatihə 
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Sonra İnşirah surəsi 3 dəfə oxunur 
 “Bismilləhir rahmənir rahim. Ələm nəşrah ləkə sadrak.Və vədaə`nə ən-

kə vizrak. Əlləzi ənqada zahrak. Və rafəa`nə ləkə zikrak. Fə innə məal usri 
yusra. İnnə məal usri yusra. Fə izə fərağtə fənsab Və ilərabbikə fərğab.”   

Sonra da aşağıdakı Salavatı Şərifə oxunur: “Allahummə salli alə səy-
yidinə və məvlənə Muhəmmədin salatən tuhillu bihəl u’qada və tufərricu 
bi həl kərbə və təşrahu bihəs sudura və tuyəssiru bihəl umura fid dunyə 
vəl axirati və ələ əlihi və sahbihi və səllim.” 

Peyğəmbərimiz Muhəmmədin (s.ə.s.), onun Əhli Beytinin, yaxın əs-
habının, bütün Peyğəmbərlərin, seyidlərin və övliyaların, bütün Allah 
dostlarının, valideyn və doğmalarımızın və öz ruhumuz üçün 3 dəfə Fati-
hə,12 dəfə İxlas oxunur. Allah qəbul eyləsin. Amin. 

 
7-Cİ BÖLÜM 

Qurani-Kərim nurdur. Oxunduğu zaman uzaqda, yaxında nə qədər tə-
miş mələk bə yaxşı ruh varsa, hamısı oraya toplanar. Onların taplanması-
nı asanlaşdırmaq üçün maddı həyatda necə zərərli mikrob və virusları yox 
etmək üçün müxtəlif antiseptik və dərmanlardan istifadə etdiyimiz kimi 
tüstülü, gözəl qoxulu buxurlardan istifadə edərək,o yerdə olan pis ruh və 
cinləri uzaqlaşdırmaq olar. 

  
Qasəmul-əmləkul fələkiyyə duası 

Hər hansı bir niyyət üçün Hicri-qəməri ayının əvvəlindən başlayaraq 
yeddi gün oruc tutub və hər namazdan sonra aşağıdakı Qasəmul-əmləkul fə-
ləkiyyə duası 21 dəfə oxumaq lazımdır. Bu zaman gözəl qoxulu buxur yandır-
maq çox təsirlidir. Gözəl qoxulu buxurda məqsəd, oradakı pis qüvvələri uzaq-
laşdırmaqdır. Yeddi gündən sonra Qasəmulu təsarruf edilir. Ancaq yenə də 
hər gün bu duanı yeddi dəfə oxumaq lazımdır. Bu duanın çox faydaları və tə-
sirləri vardır. Evini yuvasını tərk edən ər və ya arvadı yuvasına qaytarmaq 
üçün, ayrılan iki nəfəri barışdırmaq, dostluq və məhəbbət yaratmaq üçün və 
ən gözəl niyyətlər üçün bu duanı oxumaq olar. Ruzi, bərəkət və mehriban-
çılıq üçün də bu dua oxunur, əsas etdiyiniz niyyətdir. Hər namazdan sonra 
bu duanı oxumağın bir çox faydaları vardır.  



 323 

Qasəmul Əmlakul Fələkiyyə 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Bismilləhi və billəhi və minəllahi və iləl-

lahi və aləllahi və fillahi və lə iləhə illəllahu və mən nəsru illə min indilləhi 
və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Əqsəmtu aləykum yə 
məə`şəral ərvəhir ruhəniyyəti vəl mulukit tahiratiz zəkiyyəti vəl əşxasil 
cəvhəriyyəti vəl ərvəhin nuraniyyəti bi haqqı haqqilləhi və bi qudrati qud-
ratilləhi və bi azaməti azamətilləhi və bi sultanı sultanilləhi və bi izzə izzə-
tilləhi və bi nuri vəchilləhi və bimə cəra bihil qaləmu min indillahi ilə xayri 
xalqıllahi seyyidinə muhəmmədin salləllahu aləyhi və səlləməbni əbdilləhi 
və rasulilləhi təbərakəsmullahi və cəllə sənəullahi və lə ilə ğayrullahi həy-
yun qayyumun məlikul mulku bi yədius səməvəti vəl ardı zul cələli vəl ik-
rami azizun cəbbərum mutəkəbbirun qahhərun qaviyyum mətinun qadirum 
muqtədirun şədidul bətşi şədidul iqabi səriul hisəbi lə yəğlibuhu ğalibuv və 
lə yəncu minhu həribbun bi həvlilləhi və quvvətihi və əzaməti əsməihi və 
əyətihi əqsəmtu aləykum yə mələikəti rabbil aləmin. bi haqqıl əsməilləti tə-
kəllimə bihə rabbunə aləs səməvəti fərtəfəət və aləl ardı fəsətahət cəaləl ci-
bəli fənəsabət və aləl uyuni fən fəcərat və aləl ənbəri fuccirat və aləl bihəri 
fəzəxxarat və alən nucumi fə əzhərat və aləş şəmsi fə ədaət və aləl qaməri 
fəstənəra və aləl ləyli fə əzləmə və alən nəhəri fə ədaə və bi haqqıl əsməil-
ləti yuhyilləhu bihəl məvtə və yumitu bihəl əhyəə və bi haqqıl əsməil mək-
tubəti alə suradiqıl arşi və bi haqqı mə fil ləvhil məhfuzi minəl əsməil vən 
nəqşi və bi daqqı min rafəəs səməə bi ğayri əmədin və bəsətal ardı alə mə 
in cəəmədin və bi qudratilləhil vəhidil ıhıdil fərdils samədil ləzi ləm yəlid 
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və ləm yuləd və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd və ləm yəttəxiz sahibətən və 
lə vələdən və bi haqqı mənit təxazə ibrahimə xalilən və kəlləmə musə təkli-
mən və bi xaləqa isə min ruhil qudusi və bəəsə muhəmmədən salləllahu 
aləyhi və səlləmə bil haqqı bəçəran və nəzira.Subhənə mənis şəqqa min nu-
rihis səməvətu vəl ardl ardu və nərat bihiş şəmsu və daə bihil qaməru və 
xadaə kullu şəyin bi qudratihi və yusəbbihur ra`du bi həmdihi vəl mələikə-
tu min xifətihi illə mə hədartum fi hədarti və əcibtum dəə`vəti və qadaytum 
həcəti əyyuhəl mulukəl fələkiyyətəs səbətə ruqiyıilə və cəbrailə aləyhis sə-
ləmu və səmsəməilə və mikəilə və sarfiyəilə və əyniyəilə və kəsfiyəilə və 
bi haqqıhəmələtil arşil azimi vəl kursiyyil cəsimi vəl mələikətil muqarrabi-
nə cəbrailə və mikəilə və israfilə və əzrailə vəl ənbiyəi vəl mursəlinə vəş 
şuhədəi vəs salihinə və bi haqqıt tərati vəl incili vəz zəburi vəl furqanil azi-
mi və mə fihə minəl əyəti vəz zikril həkimi fə inni uqsimu aləykə və innə-
hu lə qasəmul ləv təə`ləmunə azim. İnnəhu lə qurənun kərimun fi kitəbin 
məknunin lə yəməssuhu illəl mutahhərunə tənzilun min rabbil aləmin.Hu-
vəl əvvəlun vəl əxiru vəz zahiru vəl bətinu və huvə bi kulli şəyin alim. Hu-
vəlləzi xalıqas səməvəti vəl arda fi sittətin əyyəmin summəs təvə aləl arşı 
yəə`ləmu mə yəlicu fil ardı və mə yəxricu minhə vəmə yənzilu minəs sə-
məi və mə yəə`rucu fihə və huvə məəkum əynə mə kuntum vallahu bimə 
təə`ləmunə bəsır. Ləhu mulkus səməvəti vəl ardı və iləllahi turcəul umur. 
Yulicul ləylə fin nəhəri və yulicun nəhəra fil ləyli və huvə alimun bi zətis 
sudur. Huvəllahulləzi lə ilə illə hu. Alimul ğaybi vəş şəhədəti huvər rahmə-
nir rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu. Məlikul quddusus sələmul mumi-
nul muhəyminul azizul cəbbərul mutəkəbbir. Subhənəllahi əmmə yuşrikun. 
Huvəllahul xaliqul bəriul musavviru ləhul əsməul husnə.Yusəbbihu ləhu 
mə fis səməvəti vəl ard. və huvəl azizul həkim. əqbilu səmiinə taiinə bi 
xaylikum və ricəlikum və zukurikum və inəsikum və sağırikum həttə lə yə-
təxalləfu ənnə əhədum minkum in kuntum taiinə əsməillahi rabbil aləminə 
bi haqqı mən şəqqa səm`əkum və əbsarakum və xaləqakum min nəris sə-
mumi əcib yə əbədəy bəxin və yə bəni əfifin və yə bəni tarifin və yə əbə 
tarişim məlikil umməri və yə əbə muhəmmədil ğavvəsı və yə əbəz zə-
məzimə və yə umməz ziməmi vəfəlu kəzə və kəzə bi haqqı həzihil əs-
məi aləykum və taətihə lədəykum əcibu əyyihəl mulukəs səb`ətəl fələ-
kiyyətə və umurul mulukəl məzkuratə bi taəti və qadai həcəti əlvəhən(3 
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dəfə) əl əcəl (3dəfə) əs səət (3 dəfə) bərakəllahu fikum aləykum.  
 

Ayəti Xəmsə kəf-ət 
Qurani-Kərimdə Kəf hərfi olan ayə vardır ki, bu ayələr hər gün aşağı-

da yazılan şəkildə əlli dəfə oxunarsa, hansı mövqedə olursa olsun düş-
mənlərini məğlub edər, qalıb gələr. Bu ayəni oxuyan məqam sahibi olar, 
sözləri keçərli olar, istədiyinə nail olar və düşmənlərini ram edər. Haqqın-
da pislik düşünənlər pisliklərindən əl çəkərlər. Oxuyanın ruzi.bərəkəti ço-
xalar. Bu duaları oxuyub onlardan faydalanmamaq, xəstə insanın sağal-
ması üçün əczəxanadıkı dərmanlardan istifadə etməməsinə bənzəyir. Bu 
beş ayə çox təsirlidir. İnam insanların mənəviyyatını yüksəldir, ruhunu 
qüvvətləndirir. Haqqın ədaləti ilahiyyəsi hər şeyi bürümüşdür. Hər şey sə-
birlə, təmkinlə, davamla eldə edilir. Quranda da həyatımızın hər bir çətin 
anı üçün dualar vardır. Allahın bizim hər halımız üçün nazil etdiyi ayə və 
duaların təsirinə inanaraq, onlardan bəhrələnməyi Allah bizə qismət elə-
sin. Qurani-Kərimdə bu haqda buyurulur: 

  
“Və kanə haqqan aləynə nəsrul muminin”. İman edənlərə yardım 

etmək bizə vacib olmuşdur. 
İman iki cürdür.Birinci haqqa, digəri isə batilə imandır.Bu haqda 

Quranda buyurulur: 

 
“Yuminunə bil cibti vət tağut”. Mənası: “Cibt və tağuta iman edirlər. 

(Nisa. 51).Tağut şeytan və batil mənasına gəlir. 
Quranda haqsızlar haqda buyurur: 

 



 329 

 “Və ə-iddu ləhum məs tətaə`tum min qüvvətin və min ribətil xayli 
turhibunə bihi ədduvvəllahi və əduvvəkum və əxarinə  min dunihim lə 
təə`ləmunəhum allahu yəə`ləmuhum və mə tunfiqu min şəyin fi səbilillə-
hi yuvəffə iləykum və əntum lə tuzləmun”. 

“Onlara qarşı gücünüz yetdiyi qədər qüvvət və bağlı atlar hazırlayın. 
Onunla Allahın düşmənini və sizin düşmənlərinizi, ondan başqa sizin bil-
mədiyiniz, ancaq Allahın bildiyi düşmənlərinizi də udarsınız.Allah yolun-
da nə xərcləyərsiniz onun qarşılığı, mükafatı tamamılə sizə verilər. Sizlər 
məzlum və məğlub olmazsınız.” Bu səbəbdən də sülhə çağırsanda, cəngə 
həmişə hazır olasan gərək. 

  
Ayəti Xəmsəi Kət-ətin sirləri 

Yusuf əl-Qureşî əl-Buni (ö.622/1225) deyir ki:“Quranda təsiri böyük 
olan beş ayə vardır ki,oxuyanı Allahın izni ilə qorxudan əmin edər, bütün 
əziyyət verici şeylərə və xəstəliklərə qarşı qoruyucu bir mənəvi qalxan 
vəzifəsini görər” 

Salman Farsıdan (568.657) rəvayət olunur ki, Peyğəmbərdən soruş-
duqda ki: “Mənə elə bir şey öyrət ki, ömrüm uzun olsun və muradım hasil 
olsun”-Rəsulallah(s.ə.s.):” Bu beş ayəni oxuyub və yazaraq üzərində daşı-
yarsansa, ömrün uzun olar,  günahların bağışlanar və muradın hasıl olar”. 

Rəvayət olunur ki:“Allahın Rəsulu (s.ə.s.) Ayəti xəmsəni çətinlikdə, 
səfərdə, qəzalarda oxuyardı. Allah onu hər səfərində qalib etdi və fəthi 
ona qismət elədi. Bu ayələrə yazıb, üzərində gəzdirən kimsələr, insanlar 
arasında hörmətli olar və nəzərdən qorunar. 

 
Ayəti Xəmsəi Kəf-ət ərəbcə 
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“Ələm təra iləl mələi min bəni israilə min bə`ədi musə iz qalu li nə-
biyyin ləhumub`as lənə mələkən nuqatil si səbililləh. Qalə həl əsəytum in 
kutibə aləykumul qıtəlu əllə tuqatilu qalu və mə lənə əllə nuqatilə fi sə-
bililləhi və qad uxricnə min diyərinə və əbnəinə fələmmə kutibə aləyhimil 
qıtəlu təvəlləv illə qaliləm minhum vəlləhu alimun biz zaliminə qadirun 
alə mə yurid. Ləqad səmiallahu qavləl ləzinə qalu innəllahə fəqırun və 
nəhnu əğniyəu sənəktubu mə qalu və qatləhumul ənbiyəə bi ğayri haqqın 
və nəqulu zuqu azəbəl həriqı qaviyyun lə yəhtəcu ilə muıin. Ələm təra 
iləlləzinə qılə ləhum kuffu əydiyəkum və əqımus salətə və`tuz zəkətə fə-
ləmmə kutibə aləyhimul qıtəlu izə fəriqun minhum yəxşəvnən nəsə kə-
xaşyətilləhi əv əşəddə xaşyətəv və qalu rabbənə limə kətəbtə aləynəl qı-
tələ ləv`lə əxxərtənə ilə əcəlin qaribin qul mətəud dunyə qalilun vəl 
əxirətu xayrun limənittəqa və lə tuzləmunə fətilən qahhərun limən tağa və 
əsa. Vətlu aləyhim nəbəəbnəy ədəmə bil haqqı iz qarrabə qurbənən fətə-
qabbilə min əhədihimə vələm yutəqabbəl minəl əxari qalə lə əqtulənnəkə 
qalə innəmə yətəqabbə lullahu minəl muttəqınə quddusu yəhdi min yə-
şəu. Qul mən rabbus səməvəti vəl ardi qul əfəttəxaztum min dunihi əvli-
yəə lə yəmlikunə ənfusihim nəf`ən vələ darran qul həl yəstəvil ə`amə vəl 
bəsıru əm həl təstəviz zulumətu vən nuru əm cəalu lilləhi şurakəə xaləqu 
kəxalqıhi fətəşəbəhəl xalqu aləyhim qulilləhu xaliqu kulli şəy`in və huvəl 
vahidul qahhəru qayyumuy yərzuqu məy yəşəul quvvəh.” 

Bu ayələri daima oxuyan kimsəni Allah daima düşmənlərin şərindən, 
həsədçilərdən, hiyləgərlərdən, planlı, məkrli hiylələrdən qoruyar. Bütün 
düşmənlərinə qalib edər. 

 
Ayəti Xəmsəi Kəf-ətin vəfqi 
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Bu beş ayənin vəfqini xeyirli bir saatda yazıb üzərində daşıyan və bu 
ayələri hər gün 10 dəfə oxuyan düşmənin arasında olsa belə, kimsə onu 
görə bilməz. Düşmənlə müharıbə zamanı hər hansı bir silahın üzərinə qo-
yularsa, Allah o ordunu məğlubiyyətdən qoruyar. Ordu daim qalıb olar.  

 
Ayəti Xəmsəi Kəf-ətin mənası 

Musanın vəfatından sonra Bəni-İsrail böyüklərindən öz peyğəmbər-
lərindən birinə“Allah yolunda döyüşməyimiz üçün bizə bir hökmdar gön-
dər”-deyən dəstəyə baxmadınmı? Peyğəmbərləri onlara dedi: “Heç sizə 
döyüş yazılacağı təqdirdə vuruşmayacağınız ehtimalını vermirsiniz?” 
Dedilər: “Bizə nə olub ki, öz ev-eşiyimizdən və övladlarımızın yanından 
çıxarıldığımız halda Allah yolunda vuruşmayaq?” Beləliklə, onlara döyüş 
yazılan zaman, onların az bir qismi istisna olmaqla hamısı arxa çevirdilər. 
Allah zalımları tanıyandır. (Bəqərə-246)  

Şübhəsiz, Allah “həqiqətən, Allah yoxsuldur, biz isə dövlətliyik”-de-
yən kəslərin sözlərini eşitdi. Tezliklə dediklərini və Allahın peyğəm-
bərlərini nahaq yerə öldürmələrini yazacaq və Qiyamət günü “dadın yan-
dırıcı əzabı”-deyəcəyik. (Ali İmran-181)  

Məgər cihad hökmündən qabaq Məkkədə “əl saxlayın, namaz qılın və 
zəkat verin” deyilən, amma döyüş yazılan və qərara alınan zaman, bir 
dəstəsi insanlardan Allah qorxusu qədər və ya ondan da artıq qorxan və 
“ey Rəbbimiz, nə üçün bizə döyüş qərara aldın? Nə üçün bizə azacıq bir 
möhlət vermədin?” deyən kəsləri görmədinmi?! De: “Dünyanın mənfəəti 
azdır və təqvalılar üçün axirət daha yaxşıdır. Orada sizə hətta xurma 
çərdəyinin yarığındakı nazik tel qədər zülm olunmayacaq və haqqınızdan 
kəsilməyəcəkdir”.(Nisa-77)  

Ey Muhəmməd! Adəmin iki oğlunun Habil ilə Qabilin qurbanlıq za-
manı olmuş əhvalatını həqiqi və düzgün şəkildə onlara oxu (Habil dəvə 
kəsdi, Qabil isə bir az buğda gətirdi). Beləliklə birindən qəbul olundu və 
digərindən qəbul olunmadı. Qabil dedi: “Səni mütləq öldürəcəyəm”. Ha-
bil dedi: “Həqiqətən, Allah yalnız təqvalılardan qəbul edir”. (Maidə-27)     

De ki: “Göylərin və yerin Rəbbi kimdir?” Sonra özün de: “Allah!” 
De: “Belə isə, hətta özləri üçün heç bir xeyir və ziyan qüdrətinə malik 
olmayan, Ondan qeyrisini yardımçı və başçı götürmüsünüz?! De: “Məgər 
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korla görən birdir? Yaxud zülmətlərlə nur bərabərdir?” Yoxsa Allaha 
Onun yaratdıqları kimi yaradan şəriklər qoşublar və onları çaş-baş salıb? 
De: “Şübhəsiz, hər bir şeyin yaradanı Allahdır və Odur tək, varlıq alə-
minin bütün hissəciklərinə qalib və mütləq hakim! (Rəd-16)  

 
Başqa bir Ayəti Xəmsə 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Kəməin ənzəlnə minəs səməi fəxtələta 
buhu nəbətul ardı fə əsbəhə həşimən təzruhur riyəh. Yə Həğqaltailu lə 
iləhə illə huvə. Alimul ğaybi vəş şəhədəti huvər rahmənur rahim. Yə Cəğ-
təfhəilu yəvməl əzifəti izəl qulubu lədəl hənəciri kəzimin. Mə liz zaliminə 
min həmimin və lə şəfiin yutau. Yə Dəğzəyəilu alimət nəfsum mə əhda-
rat. Fələ uqsimu bil xunnəs. Əl cəvəril kunnəs. Vəl ləyli izə əs` əsə. Vəl 
subbuhi izə tənəffəs.Yə Vəğqalhəilu sad vəl qurani ziz zikr. Bəlilləzinə 
kəfəru fi izzətiv və şıqaq.Yə Dəğşəkcəilu təvəkkəlu yə cuddəmə həzəl 
əyəti və yə əyyuhəs səyyidu məytatarunə bi təhyiic qalbi fulənətə binti fu-
lənətə (qadının adı, anasının adı) məhəbbəti və məvəddəti əlvəhə (3 dəfə) 
əl`əcəl 3, əssəah 3, alə mulki suləymənəbni dəvudə aləyhiməs sələmu və 
bi haqqıl incili vət təvrati vəz zəburi və bi haqqıl furqanil azimi və bi haq-
qı səyyidinə muhəmmədin salləllahu təalə aləyhi vəs sələmə və bi haqqı 
həzihil əyətil izami vəl əsməil kirəmi və bi haqqı Kəciğzəshəyuşin. Alla-
hummə inni əsəlukə ən təsəxxirali və tuhərriqali qalbəhə filənətə binti 
fulənətə alə məhəbbəti və məvəddəti. Nəsrum minəllahi və fəthun qarib.  

 
Digər ayəti xəmsə (hərflərlə) 

Quranda "Kəf Hə Yə Əyn Sad" (Məryəm surəsi) və “Hə Mim Əyn 
Sin Qaf" (Şura surəsi ) ilə başlayan beş hərfdən ibarət ayələr vardır ki, bu 
ayələr çox güclü təsirə malikdirlər. Bəzi dualarda Allah bu hərflərə and 
verir. Həzrət Əli (ə) də öz duasında Allahı bu hərflərə and verərək çağı-
rardı. “Təfsire Məc-məül-bəyan”. 

Bu ayələri hər gün 45 dəfə oxuyan kimsənin bəsirət gözü açılar və 
həmişə qalib olar. Xəstliklərin müalicəsi zamanı, dərd və çətinliklərdən 
qurtarmaq və borcu ödəmək üçün bu müqəttəə hərflərinin zikri çox tə-
sirlidir. Həqiqi məhəbbət və cəlb etmək üçün Cümə və axşam namaz-
larından sonra bu hərfləri 45 dəfə zikr edir və 66 dəfə də aşağıdakı ayə 
oxunur. 
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Özün üçün oxuyanda: “Allahumməş fini və fərric həmmi və huzni və 
ğammi bi hurməti həzihil əyətil ızami və bi cəhi səyyidil əvvəlinə vəl 
əxirinə muhəmmədin aləyhis saləti vəs səlləm”. 

Özgə üçün oxuyanda: “Allahumməş fini və fərric həmmi və huzni və 
ğammi filan ibni fulənətə (və ya fulanətə binti fulənətə) bi cəhi səyyidil 
əvvəlinə vəl axirinə muhəmmədin aləyhis saləti vəs səlləm”. 

 
Kəf Hə Yə Əyn Sad sirləri 

 Quranda surələrinm əvvəlində olan muqəttəə hərfləri Allahla Pey-
ğəmbərimiz arasıında olan xüsusi şifrələrdir. Həqiqi mənaları yalnız Alla-
ha və Peyğəmbərimizə məlumdur. Böyük övliyalardan Hz. Əli (ə.s.) Kəf 
Hə Yə Əyn Sad kəlmələri üçün bəzi fikirlər söyləmişdir .Bunlardan 
bəziləri haqqında: 

Kəf-in mənası: 

 
“Kifəyətəl həbibi lil həbib”. Dostun dostuna hər xüsusda yardım 

etməsi. deməkdir.  

  
“Leysəllahu bi kəfi abdəh”(Zümər.36)“Allah quluna yetməzmi? 

Əlbəttə yetər.” 
Hə.nin mənası: 

  
“Hidəyətul həbibi lil həbib.”.Dostun hidayəti dostu üçündür. 
 

  
 
Rəbbin səni doğru yola götürəcəkdir.(Fəth.2) 

  
 “Təyidil həbibi lil həbib”.“Rəbbin səni qüvvətləndirəcək dinini 

sağlaşlaşdıracaq. 
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“Və yənsurakəllahu yəsran əzizən”(Fəth.3).“Rəbbin sənə çanlı və 
şərəfli bir nüsrət verəcəkdir.” 

  
“İsmətil həbibiblil həbib”.Dostu Həzrəti Muhəmmədi mühafizə 

edəcəkdir. 

  
“Vallahu yəa`sımukə minən nəs”.Allah səni insanların şər və zərər 

verməsindən qoruyar. 
Sad.ın mənası: 

  
“Saləvatul həbibi lil həbib”.Dostun sənin daima xeyir və müvəffə-

qiyyətini istər. 
  

 
“İnnəllahə və mələikətuhu yusallunə ələn nəbiyyi.Yə əyyuhəlləzinə 

əmənu sallu aləyhi və səllimu təslimə”(Əhzah-56). Allah və mələkləri, 
peyğəmbərə salavat gətirirlər. Ey iman edənlər! Siz də salavat gətirin”. 

Allahın Hz. Peyğəmbərə salavatı: Xeyrin, müvəffəqiyyətin və bütün 
məxluqatın Allahın əffinə, qorunmasına, bağışlanmasına rəvac verəcək 
niyaz və ricadır.  

Peyğəmbərimiz tərəfindən söylənən hədisdə belə buyurulur:. Axır 
zamanda bir şəhərin əhalisini kamil görmək çox çətin olacaq. Bu səbəb-
dən mənə çox salavat oxuyun ki, sizi mən tərbiyə edib yetişdirim”. Dost 
istəyirsən Allah, rəhbər istəyirsən Quran, hidayət yolunu göstərən 
istəyirsən bu Muhəmməd (s.ə.s.) Peyğəmbərdir. 
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Kəf dəvəti 
 Bu zikrlərin çox böyük hökmləri vardır. 

 
Kəfəkə rabbukə kəm yəkfikə və kifətən kifkəfəhə kəkəmin kəlmin 

kəlikin təkurrun kurran kəkirril kirri fi kəbidin təhkimin şəkşəkətin 
kəskəlikin ləkə kəmə fi təkfi kənə yəkfi kəfəkəl kəfu əcib yə kəvkəbu in 
kuntə kəvkəbəl əflək. 

1.Kəf dəvətini oxuduqdan sonra –məhəbbət və hörmət üçün bu ayə 
oxunur: 

 
“Vəhdirli və əsriğli məhbubəti fələnətə (o adamın adı və anasının adı) 

min tarfətil ayni bi iznilləh”. 
2. Kəf dəvətini oxuduqdan sonra ilanların zərərli təsirindən və bütün 

düşmələrin şərindən qurtarmaq üçün bu ayə oxunur: 
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“Əqsəmtu aləykum əyyuhəs səmməs səri fi həzihil bədəni uxruc mi-
nəl azmi iləl ləhmi və minəl ləhmi iləd dəmi və minəd dəmi iləl cildi və 
minəl cildi iləş şəa`ri və minəş şəa`ri iləl həvəi bi haqqı kəf hə yə əyn sad 
və bi haqqı hə mim, əyn sin qaf uxruc (3 dəfə təkrar) bi haqqı səyyidinə 
və nəbiyyinə və məvlənə və həminə və qurrati uyuninə və nuri əbsarinə 
muhəmmədin salləllahu aləyhi və səlləm. İnnəhu ləqasul ləhu təa` ləmunə 
azim”.  

  
“Əsmai -ərbəin” ismi ilə məşhur olan 40 Əsməi Şərif 

 

 
1.“Subhənəkə lə iləhə illə əntə yə rabbə kullə şəy`in və vərisəhu və 

raziqahu və rahiməh.” 
Bu ismi şərifi hər gün beş vaxt namazdan sonra 17 dəfə zikr edən 

kimsə, izzət və hörmətə nail olar. Hər həs tərəfindən hörmət və qayğı gö-
rər, sevilər. Böyük və nufuzlu kimsələr tərəfindən himayə və yardım gö-
rər. Uğuru daima artar. 

Hər gün 27 dəfə oxuyan kimsənin, xalq tərəfindən sözü keçərli olar. 
Hər kim məhəbbət üçün niyyət edərək, Cümə günü namazdan sonra 150 
dəfə oxuyarsa, o evdə məhəbbət, hörmət olar. Yeməyin və şirniyyatın 
üzərinə də oxuyub, yemək məhəbbət üçün faydalıdır.  

 
2.“Yə ilahəl əlihətir rafiu cələluh” 
Hər gün beş vaxt namazdan sonra 20 dəfə oxuyan kimsə qısa zaman-

da fağırlıqdan qurtarır. Bolluq və rahatlığa çıxar və hörməti artar. Dünya 
və axirət səadətinə çatar. Allah bu ismi şərifi oxuyanı arzularına çatdırar. 

 
3.“Ya Allahul məhmudu fi kulli fialih.” 
Bu ismi şərifi daima zikr edən və yazıb üzərində gəzdirən kimsənin 

əleyhinə insanlar pis söz danışmaz. Hər işində xeyrə, Allahın rəhmətinə 
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və inayətinə nail olar. Pis əxlaqdan qurtarar. Bir kimsə cümə günü qüsl 
edib, cümə namazında məscidə gedib, cümə namazının vaxtınacan 4 rü-
kət namaz qılıb, bu ismi zikr edər və cümə namazında sonra da 100 dəfə  
oxuyub, mətləb və istəklərini Allahdan istəsə, tezliklə arzularına çatar. 

  
4.“Yə rahmənə kulli şəy`in və rahim.” 
Hər kim bi ismi şərifi zikr edərsə, qəlbundə olan kin-küdurət və üzün-

tü gedər. Düşmənlərin şərindən amanda olar. İnsanlardan hörmət və sevgi 
görər. Xəstə və ya qızdırması olan adama bir kasa suyun üzərinə oxuya-
raq içirilsə, xəstə şəfa tapar. 

 
5.“Yə həyyu hinə lə həyyə fi dəy`mumiyyəti mulkihi və bəqaih.” 
Bu ismi şərifi bir kasa şirin suya 41 dəfə oxuduqdan sonra bir xəstəyə 

içirdilərsə, xəstə şəfa tapar. Bu ismi şərifə davamlı zikr edən kimsəyə 
Allah bir çox sirləri agah edər, ömrünü uzadar. Həyatı boyunca hər cür 
bəla və afətlərdən qoruyar. 

 
6.“Yə qayyumu fələ yəfutu şəyun min ilmihi və lə yəuduh.” 
Bu ismi şərifi hər gün və ya 40 gün 27 dəfə oxuyarsa, Allah onun qəl-

bini inkişaf etdirər, düşüncəsi artar və yaddaşı möhkəmlənər. Unutqanlığı 
gedər, hafizəsi artar. Allah özünün sirr xəzinəsindən onu agah edər. Malı 
oğurlanan kimsə həftənin 1-ci günü gecə 124 dəfə bu zikri oxuyub niyyət 
edərək yatarsa, oğurlanan malın yerini yuxuda görər. 

 
 7. “Yə vahidul bəqi əvvəlu kulli şəy`in və əxiruh.” 
 Bu ismi şərifi hər gün namazdan sonra 24 dəfə oxumağa davam edən 

kimsənin qəlbi saflaşar. Həyata baxışları dəyişər. Zalımın şərindən qor-
xan kimsə, hər gün namazdan sonra bu ismi 50 dəfə oxusa, Allah onu 
zalımın şərindən qurtarar. 
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8.“Yə dəimu bilə fənəiv və lə zəvəlin li mulkihi və bəqaih.” 
Bu ismi şərifi oxuyan kimsəni Allah bütün hisliklərdən qoruyar, hə-

yatı gözəlləşər. Mal-mülki, izzət şərəfi artar. Bu ismi qızıl və ya gümüş 
bir lövhəyə yazdırıb, boynunda gəzdirən kimsənin iman və ixlası artar. 
Zamanın bütün pisliklərindən, bəla və müsibətlərdən qorunar. Həyatı 
boyunca bütün nemətlər azalmadan artar. Mal və mülki çoxalar. 

 
9.“Yə samədu min ğayri şəbihin fələ şəy`in kəmislih.” 
Bu ismi şərifi hər gün davamlı 1000 dəfə oxuyan, Allahın bütün gö-

zəl nemətlərinə sahib olar, Allah qəlbinə güc-qüvvət verər. Cümə günü 
günorta saatlarında bir kasa suya oxuyub, üfürərək bir-birini sevməyən 
kimsələrə içirdilərsə, aralarındakı kin-küdurət gedər və arada sevgi mə-
həbbət yaranar. Həmçinin yola getməyən ər-arvada içirdilərsə, aralarında 
qarşılıqlı hörmət -sevgi yaranar və sonacan da davam edər. 

 
10. “Yə bəriu fələ şəy`əkəfəruhu bi zətihivə lə imkənə livəs`fih.” 
Hər kim əleyhinə danışan düşmənin dilini bağlamaq üçün cümə günü 

günorta vaxtı bu ismi şərifi 1000 dəfə oxuyarsa, düşmənin şərindən 
amanda olar.  

 
11.“Yə kəbiru əntəllahulləzi lə təhtədil uqulu livəsfi azamətih.” 
Bir kimsə, evindən çixan bir malın təkrar evinə qaytarılması və ya 

işindən çıxarılar bir məmurun vəzifəsinə dönməsi üçün bu ismi-şərifi bir 
həftə hər gecə yarısında 313 dəfə oxuyarsa arzusuna çatar. 

Bir zalımın zülmündən qurtarmaq və onu öz cəzasına çatdırmaq üçün 
bu ismi şərifi 7 gün min dəfə oxuyaraq o zalımı Allaha həvalə etməklə, 
zalımın əlindən qurtarmaq olar. Borcu çox olan və ödəməyə gücü çat-
mayan kimsə bu ismi şərifi hər gün gücü çatdığı qədər oxusa, qisa zaman-



 341 

da Allah onun üçün rəhmət və sərvət qapısı açar. 

 
12.“Ya bəriən nufusi bilə misəlin xalə min ğayrih.” 
Bu simi şərifi qümüz və ya qızıl bir lövhə üzərinə gündüz saatlarında 

həkk edərək psixolaji xəstəliyi olan kimsənin üzərinə qoyularsa, o xəs-
təlikdən tezliklə azad olar. Həmin lövhə kimin üzərində olsa, həmin adam 
gözdən, nəfsdən, sehrdən, həsəddən və bir çox pisliklərdən mühafizə 
olunmuş olar. Ruzi əlinə rahat gələr və işlərində bacarıqlı olar. 

 
 13. “ Yə zəkiyyət tahiri min kulli əfətin bi qudsih.” 
Bu ismi şərifi oxuyan kimsəyə Allah çox ruzi qismət edər, heç bir çə-

tinlik qarşılaşmaz. Cin və şeytanın şər və zərərindən amanda olar. Təzə 
ay çıxanda müşk və ya zəfəranla ceyran dərisinin üzərinə yazıb, üzərində 
gəzdirərsə, hər görən onu sevər,ona yardım edər, uğurlarını dəstəkləyər. 

 
 14. “Yə kəfiyəl musii limə xaləqa min ətayə və fəd`lih.” 
Bu ismi şərifi oxuyan kimsə, hər cür çətinlikdən, şər və böhtandan 

amanda olar.Yazıb, üzərində gəzdirərsə, bütün sehrlərdən qorunmuş olar. 

 
 15.“Yə nəqiyyən min kulli xavril ləm yərdahu və ləm yuxalithu 

fialuh.” 
Bu ismi şərifi zikr edən kimsənin Allah maddi və mənəvi dərəcəsini 

yüksəldər. Sıxıntı və bəlalardan qurtarar. Fağırdırsa, zəngin olar. Qərib 
oxuyarsa yurduna dönər, həbsdə olan oxuyarsa, həbsdən qurtarar. 

 
16. “Yəhənnənu əntəlləzi vəsiət kulli şəy`in rəhmətəv və ilmən.” 
Bu ismi-şərifi oxumağı adət edən kimsəni hər görən sevər. Sözünü 

dinləyər. İşləri düzələr, uğurlar qazanar.Bir şirni üzərinə 71 dəfə dəfə 
oxuyaraq, sevdiyi kimsəyə verərsə, o kimsənin məhəbbətini qazanar. 
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 17. “Yə mənnənu zul ihsəni qad əmmə kullul xaləiqi mənn 
Bu ismi şərifi oxuyan kimsəyə Allah hər yerdə dərəcəsini üstün və 

əziz edər. Ruzisini genişləndirər. Bütün işlərində bacarıqlı olar. Borcu 
varsa, qısa müddətdə borcdan qurtarar. 

 
 18. “Yə dəyyənəl ibədi kulluy yəqumu xadiən li rahbətihi və rağ-

bətih.” 
Bu ismi-şərifi bazar günü günəş doğarkən bit kağıza yazıb, hər hansı 

bir məhəlləyə qoyularsa, Allahın izni ilə ora hər cür bəla və qəzalardan 
qorunmuş olar. Bu yazı hər hansı bir malın üzərinə qoyularsa, o malı heç 
kim oğurlaya bilməz. Zalım və qəddar bir kimsənin yanına girdikdə bu 
ayə oxunarsa, məhəbbətlə qarşılanar, sözü keçər.  

 
19. “Yə xaliqa mən fis səməvəti vəl ardi və kullu iləyhi məazəh.” 
Bu ismi şərifi bir kağıza yazıb, üzərinə 1000 dəfə oxuyaraq üzərində 

gəzdirərsə, oğurlanmış malı tapılıb, özünə qaytarılar. Qürbətdə olan 
kimsə bu kağızı üzərində gəzdirərsə, tezliklə vətəninə qayıdar. Məhkum 
üzərinə qoyarsa və hər gün 1000 dəfə oxuyarsa, həbsdən qurtarar. 

 
 20. “Yə rahimə kulli sarihin və məkrubin və ğiyəsəhu və məazəh.” 
Günorta saatlarında bu ismi şərifi bir kasa suya oxuyub və üzərinə: 

“Bu su kimi məhbubumun (filankəsin) qəlbi və sevgisi mənə axsın”- 
deyərək sevdiyi kimsəyə içirdərsə, sevdiyi kimsə ondan heç vaxt ayrıl-
maz. Bu ismi daima zikr edən kimsə dərd və bəlalardan arxayın olar. 

  
21.”Yə təmun fələ təsiful əlsunu kunhə xaləlihi və mulkihi və izzih.” 
Bu ismi şərifi hər gün namazdan sonra 25 dəfə oxuyan kimsə izzət və 

hörmətə yetişər, hər kəs tərəfindən sevilər və hər işində bacarıqlı olar. 



 343 

 
22.“Yə mub`diəl bədəii ləm təbği fi inşəihə əvnən min xalqıh.” 
Bu ismi şərifi hər gün 100 dəfə oxuyan kimsəni Allah dünyanın bir 

çox sirlərindən agah edər, işin yaxşı və ya pis olacağını hiss edər. Yaxşı 
ideyalar və təkliflər irəli sürər. Memar, mühəndisdirsə və ya yaradıcı 
insandırsa, bənzərsis əsərlər meydana gətirər.  

 
23. “Yə əlləməl ğuyubi fələ yəfutu şəy`un min hifzihi və lə yəuduh”. 
Bu ismi hər gün 1000 dəfə oxuyan kimsə Allah ən qiymətli əşyalar və 

mülklər qismət edər. Bir çox qeyb elmlərdən agah olar. Hər cür xəstəlik-
lərdən qorunmuş olar. Zehni və fikri çox açıq olar. Allah tərəfindən bəsi-
rət gözü açıq olar. 

 
24.“Yə həlimən zəl ənəti fələ yuədiluhu şəy`un min xalqih.” 
 Bu ismi zikr edən kimsə xalq arasında sevilən kimsələrədn olar. Cin 

və şeytanların zərərindən amanda olar. Cümə günü günorta saatlarında bir 
alma üzərinə 71 dəfə oxuyub sevdiyi kimsəyə verərsə, sevdiyi ondan heç 
vaxt ayrılmaz. 

 
25. “Yə muidə mə əfnəhu izə bərazəl xaləiqu li dəa`vətihi min mə-

xafətih.” 
Bu ismi şərifi hər gün 300 dəfə oxuyan kimsə bütün işlərində uğurlar 

qazanar. 

 
26.“Yə həmidəl fiəli zəl cəmni vəl mənni alə cəmii xalqıhı bi lutfih.” 
Bu ismi şərifi hər gün 100 dəfə oxumağı adər edən kimsə üçün Allah 

ruzi, səadət qapılarını üzünə açar. Bütün insanlar tərəfindən sevgi və 
hörmət görər. 
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27.“Yə əzizəl muniəl ğalibə alə cəmii əmrihi fələ şəy`in yuədiluh.” 
 Bu ismi şərifi günorta vaxtı gümüş bir üzük qaşına həkk edərək gəz-

dirən və hər gün 313 dəfə oxuyan kimsənin işləri uğurlu olar. Fikri və 
ruhu rahat olar. Şərəf və etibarı insanlar arasında artar. Heç kəs ona pislik 
edə bilməz. Xəstədirsə şəfa tapar. 

 
28.“Yə qahira zəl bətşiş şədidi əntəlləzi lə yutaqun tiqamuh.” 
 Ərəbi ayın son cumə ertəsi günəş doğarkən bu ismi şərifi və ona 

zülm edən adamın adını 1000 dəfə oxuyaraq Allaha rücuh edərsə, o zalım 
tezliklə cəzasına çatar. 

 
29.“Yə qaribəl mutəali fəvqa kulli şəy`in uluvvər tifəih.” 
 Bu ismiu şərifi hər gün 300 dəfə oxuyan kimsənin xalq arasında hör-

mət və dərəcəsi artar. Heç kim tərəfindən dilək və arzusu rədd edilməz. 

 
30.“Yə muzillə kulli cəbbərin ənidin bi qahri azizin sultanih.” 
 Bu simi şərifi oxuyan kimsəyə Allah böyük bir məhəbbət verər və 

hər kəs onu sevər. 

 
31.“Yə nuri kulli şəy`in və hədəhu əntəlləzi fələqaz zuluməti bi nurih.” 
Bu ismi şərifi hər gün 100 dəfə oxuyan kimsənin Allah bəsirət gö-

zünü açar. Fikir və düşüncələrini yüksəldər. 

 
32.“Yə aliməş şəmixi fəvqa kulli şəy`in uluvvur tifəih.” 
Hər hansı bir istəyinə nail olmaq və hər kimdənsə istədiyi almaq üçün 

bu ismi şərifi 1700 dəfə oxumaq lazımdır. Oxuyanın arzusu rədd edəl-
məz. Oxuyan kimsə yüksək dərəcələrə nail olar, hər kəs tərəfindən sevilər 
və ruzisi bol olar. 
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 33.“Yə quddusut tahiru min  kulli suin fələ şəy`in yuadiluhu min xalqih.” 
 Bu ismi şərifi oxuyan kimsəni Allah çox sirlərdən agah edər. Qəl-

bindəki nəfsi istəklərini yox edər və qəlbini paklaşdırar. 

 
34.“Yə mubdiəl bərayə və muidə mə bəadə fənəihə bi qudratih.”  
 Bir xəsətə bu ismi şərifi hər gün ən azı 100 dəfə bir kasa suya oxu-

yub üfürüb içərsə, xəstəlikdən şəfa tapar.Hər hansı bir xəstənin üzərinə əli 
qoyub üzərinə 41 dəfə bu isimləri oxuyarsa həmin xəstə şəfa tapar. 

 
35.“Yə xaliləl mutəkəbbiri alə kulli şəy`in vəl ədlu əmruhu vəs sid`qu 

və ə`duh.” 
Bu ismi şərifi daimə zikr edən kimsə hamı tərəfindən sevilər, Allah 

tərəfindən heç bir istəyi rədd edilməz. Bütün işləri uğurlu olar. Çətin bir 
davası olan və öz haqqını ala bilməyən kimsə haqqını qazanmaq üçün 
yeddi gecə 1000 dəfə niyyət edərək bu ismi zikr edəsə, Allahın izni ilə 
məqsədinə çatar. 

 
36.“Yə məhmudu fələ yəbluğul əvhəmu kullə kunhi sənəihi və 

məcdih.” 
Bu ismi şərifi zikr edən kimsə Allahın lütf və kərəminə nail olar. Hər 

kəs tərəfindən sevilər və heç kim arxasında danışmaz. 

 
37.“Yə kəriməl əffi zəl ədli əntəlləzi mələlə kullə şəy`in ədləh.” 
Bu ismi şərifi zikr edən kimsə hər işdə ilahi ədalətə nail olar. Hər 

işində qalib olar. 
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38.“Yə azimu zəs sənəil fəxiri vəl izzi vəl məcdi vəl kəbiri yə fələ 

yəzəllu izzuh.” 
Bu ismi şərifi daimi oxuyan kimsəni Allah bütün insanlarına sevdirər. 

Özünə böyük sevgi verər. Ən nufuzlu insanlar belə onu əziz tutar. Bir 
kimsə bilmədən işlədiyi bir günahın əzabından qurtarmaq üçün bu ismi 
şərifi yeddi gecə 165 dəfə oxuyarsa, Allah bu günahın pis aqıbətindən 
qoruyar.  

 
39.”Yə qarubul mucibəl mudəni dunə kulli şəy`in qurbəh.” 
Bu ismi şərifi zikr etməyi adət edən kimsəni Allah bütün sıxıntılardan 

qurtarar. Duaları qəbul olar. Məhbus olsa, azad olar. Borclu olsa, borcdan 
qurtarar. Qaçmış kimsəni geri döndərmək üçün yeddi gecə niyyət edərək 
1000 dəfə oxunur. 

 

 
40.“Yə əcibəs sanii fələ təntiqul əlsunu bi kulli ələihi və sənəihi və 

ğiyəsi ində kulli kurbətiv mucibi ində kulli də`əvativ və məazi ində kulli 
şiddətiv və racəi hinə tənqatiu hiləti.” 

Bu ismi şərifi hər gün 40 dəfə oxuyan kimsəyə Allah qəlbinə və 
dilinə danışmaq üçün hikmətlər bəxş edər. Hər cür darlıqdan qurtarar. Ən 
ümidsiz zamanda Allahdan imdad yetişər. Zərurət və sıxıntıdan qurtarar. 
Hər hansı bir arzu diləyi üçün yeddi gün 40 dəfə oxusa, Allahın izni ilə 
bütün mətləblərinə çatar. 
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8-Cİ BÖLÜM 
 Əraf-55. Rəbbinizi yalvarıb-yaxararaq və gizlin çağırın və istəməkdə 

ağıl çərçivəsindən çıxıb həddi aşmayın. Həqiqətən, O, həddi aşanları sevmir.  
  

Nizbul ixfa 
Düşmənlərin zərər və şərlərindən qorunmaq, əleyhinə danışanların 

qarşısını almaq, böyük və kiçik hər cür bəlaları uzaqlaşdırmaq, görünən-
görünməz qəzalardan qorunmaq, düşmənləri özünə ram etmək və dost-
larının dostluq və məhəbbətini artırmaq üçün hər gün yeddi dəfə oxunur. 
Böyük bir bəlanın uzaqlaşdırmaq, haqlı bir davanı qazanmaq, düşmənləri 
məğlub etmək, dağılmış bir yuvanı, küsülüləri barışdırmaq üçün yeddi 
gün,  hər dəfə qırx bir dəfə oxunur. 
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Bismilləhir rahmənir rahim. İhtəcəbtu bi nurilləhil qadimil kəmili və 

təhəssantu bi hisnilləhil qaviyyiş şəmili və raməytu mən bəğa aləyyə bi 
səhmilləhi və səyfihil qatil. Allahummə yə ğalibən alə əmrihi və yə qai-
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mən fəvqa xalqıhi və yə həilən bəynəl mər`i və qalbihi hul bəyni və 
bəynəş şəytani və nəzğıhi və bəynə mən lə taqatə li bihi min xalqıkə əc-
məin. Allahummə kuffə ənni əlsinətəhum vəğlul əydiyəhum və ərculə-
hum və ərbit alə qulubihim vəc`al bəyni və bəynəhum səddən min nuri 
əzamətikə və hicəbən min quvvətikə və cundən min sultanikə innəkə həy-
yun qadirum muqtədirun qahhər. Allahummə əğşi ənni əbsaral əşrari vəz 
zaləməti həttə lə ubəli bi əbsarihim yəkədu sənəbərqihi yəzhəbu bil əbsari 
yuqalli bullahul ləylə vən nəhəra innə fi zəlikə ləibzətəl ulil əbsar. Bismil-
ləhi Kəf Hə Yə Əyin Sad, Bismilləhi hə mim, əyin sin qaf, kəməin ənzəl-
nəhu minəs səməi fəxtələta bihi nəbətul ardı fə əsbəhə həşimən təzru hu-
riyyəh. Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu. Alimul ğaybi vəş şəhədəti huvər 
rahmənur rahim. Yəvməl əzifəti izil qulubu lədəl hənəciri kəzimin.  

Mə liz zaliminə min həmimin və lə şəfiin yutau. Əlimət nəfsun mə 
əh`darat. Fələ uqsimu bil xunnəsil cəvəril kunnəsi vəl ləyli izə əs`əsə vəs-
subhi izə tənəffəs. Sad vəl qurəni ziz zikr. Bəlilləzinə kəfəru fi izzətiv və 
şiqaq. Səhətil vucuh. və əmiyətil əbsaru və kəllətil əlsunu cəal`tu xayra-
hum bəynə əa`yunihim və şərrahum təhtə əqdəmihim və xatəmi suləymə-
nə bəynə əktəfihim lə yəsməunə və lə yubsırunə və lə yəntıqunə bi həqqi 
kəf hə yə əyin sad fəsəyək`fikəhumullahu və huvəs səmiul alim (3 dəfə) 
innə vəliyyilləhul ləzi nəzzələl kitəbə və huvə yətəvəlləs salihin. (3) həs-
biyəllahu lə iləhə illə huvə aləyhi təvəkkəltu və huvə rabbul arşil azim (7 
dəfə) bəl huzə qur`ənu məcidu. Fi ləvhin məhfuz Allahumməh fəzni min 
fəvqi və min təhti və ən yəmini və ən şiməli və min xal`fi və min əməmi 
və min zahri və min bətini və min bəa`di və min kulli və min həyli və 
bəynə mə yəhulu bəyni və bəynəkə yə allahu yə allahu yə allahu və həvlə 
və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Və salləllahu alə səyyidinə mu-
həmmədin və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təslimə. 

 
Nizbul ixfanın mənası 

Rəhman və Rəhim Allahın adıyla 
Allahım! Sənin qədim və kamil nuruna büründüm. Sağlam və qoruyan 

qalana sığındım. Mənə hücum edənlərdən də Sənə sığındım. Ey işlərində qa-
lib, yaratdıqları üzərində Qayyum olan, qul və qəlb arasında olan Rabbim! 
Məni şeytanın yaratdığı fitnələrdən və fitnəkarlardan uzaq eylə.( 3 dəfə)  
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Allahım! Mənimlə onlar arasına əzəmətinin nurundan bir sədd çək. 
Səltənət taxtındakı ordularından birini onlarla mənim arama qoy. Şüphə-
siz Sən Həyy, Qadir, Muqtədir və Qahharsan.Allahım! İşi gücü pislik və 
zülm olan kimsələrin gözlərini üzərimdən çək. 

“Buludlardan çıxan şimşəyinin parıltısı haradasa gözləri kor edər. Al-
lah gecə ilə gündüzü bir.birinə çevirər, gecəni gündüzə, gündüzü gecəyə 
döndərər. Surələri uzadıq qısaldar. Əlbəttə bunda görən, bilənlər üçün bir 
dərs vardır.” Bismilləh. “Kəf Hə Yə Əyn Sad" Bismilləh. “Hə Mim. Əyn 
Sin Qaf"  

Dünya həyatı buna bənzər ki:”Məgər Allahın göydən yağış, qar və 
dolu şəklində su endirməsini, onun vasitəsi ilə müxtəlif bitkiləri çıxardı-
ğını görmürsən? Sonra onların inkişafı sona çatır və onlar quruyurlar. Be-
ləliklə onu saralmış görürsən.Sonra onları çör-çöpə döndərir. Həqiqətən, 
bunda əsl ağıl sahibləri üçün ibrət və oyanma vardır. “ 

“Allahdır gerçək İlah! Ondan başqa ilah yoxdur. Görünməyən və 
görünən her şeyi bilir. O Rəhmandır, Rəhimdir.” “Onları, yaxınlaşan müt-
hiş gün haqqında xəbərdar elə! Ürəklər ağza gələr, udquna qalarlar. O za-
lım kafirlərin nə dostu, nə də şəfa ediciləri olar.” “Bax o zaman, insan nə 
hazırladığını, ortaya nə qoyduğunu anlayacaqdır. Gündüzlər gizlənən ul-
duzlara, dolaşaraq öz mənzillərinə dönən gəzəgənlərə, ötməkdə olan ge-
cəyə, nəfəs almağa başladığı zaman sabaha and olsun.” 

“Sad. Bu şanlı şərəfli Quran haqqı üçün kafirlər bu Quranda şübhəli 
nəsə olduğu üçün deyil, əslində Allaha qarşı təkəbbürlü olduqları üçün in-
kar edirlər.”“Kafirlərin işləri bərbad olsun”“  

Rabbim! “Kəf Hə Yə Əyn Sad” haqqı üçün dualarımızı qəbul eylə. 
“Onların haqqını vermək üçün Allah sənə yetər.O haqqıylə eşidir və bilir. 
(3 dəfə) “Bu kitabı endirən Allahdır və O, bütün saleh qullarını görür,nə-
zarət edir. (3 dəfə)“Allah mənə yetər.Ondan başqa ilah yoxdur. Mən yal-
nız Ona dayanırım. Çünki O, büyük Ərşın, hökm sahibidir. (7 dəfə)”  

“O, Lövhi Məhfuzdan olan çox şərəfli bir Kitabdır. Allahım! Üs-
tümdən, altımdan, sağımdan, solumdan, arxamdan, önümdən, zahirimdən, 
batinimdən, bəzi əza və ya bütün bədən üzvlərimdən gələ biləcək sıxıntı 
və təhlükələrdən məni mühafizə elə. Səninlə mənim aramıza heç bir şeyin 
girməsinə icazə vermə. "Ya Allah!” (3 dəfə) Gerçək güc və qüvvət sahibi 
sadəcə Allahdır.  
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Hizbul-məxfi 
İşi-gücü pozulan, məişət darlığı çəkən və bir çox müşküllərin tez həll 

olması zamanı haqsızlığa və zülmə məruz qalan kimsələr, maddi və mə-
nəvi sıxıntı çəkən kimsələr bu duanı hər gün üç və ya yeddi dəfə oxusa, 
qısa zamanda Allahın lütfünə nail olar. Oxumağa başlamazdan əvvəl 
niyyət edərək 2 rükət Allah rızası üçün namaz qılınır və 129 dəfə Ya Lətif 
ismi şərifi zikr olunur və sonra da Nizbul məxfi duası oxunur” 
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Hizbul-məxfiyyənin oxunuşu 
Bismilləhir rahmənir rahim. Allahum məc`əlnə təhtə cənəhi lutfikə və 

inəyətikə və himəyəti həbibikə və nəbiyyikə səyyidinə və qurrati uyuninə 
muhəmmədin salləllahu ələyhi və səlləmə vəcəllənəl arda məidətən və 
kullə mən ələyhə rafiqan və muhibbən və məsəx` xaran bi xafiyyi lutfilləhi 
bi lətifi sun`illəhi bi cəmili sət` rilləhi dəxaltu fi kən`filləhi və təşəffə`ətu bi 
rasulilləhi salləllahu aləyhi və səlləmə bi dəvəmi mulkilləhi bilə iləhə illəl-
lahu bilə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azimi yə hun yə hun əhilun 
əhilun əh`yəlşin həcəb`tu nəfsi bi hicəbilləhi və mənəa`tuhə bi əyətilləhi və 
bil əyətil bəyyinəti vəz zikril həkimi bi həqqi mən yuhyil izamə və hiyə ra-
mim. Cibrilu ən yəmini və israfilu ən şiməli və səyyidunə və nəbiyyinə 
muhəmmədun salləllahu aləyhi və səlləmə iməmi və qabləti və musə min 
xalfi və əsahu fi yədi fəmən raəni həbəni və xatəmu suləymənə alə lisəni 
fəmən təkəlləmtu iləyhi qada həcəti və cəməlu yusufə alə vəchi fəmən 
raəni əhəbbəni vəllahu muhitun bi və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil 
aliyyil azim və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin nəbiyyir rahməti və 
kəşifil ğumməti və alə əlihi və sahbihi və səlləmə bi həqqis mikə. 
Allahummə yə Lətifu (129 dəfə zikr etmək). Bismilləhir rahmənir rahim 
Allahummə yə lətifu yə lətifu yə lətifu kəmə lətuftə bi xalqis səməvəti vəl 
ardi və lətuftə bil əc cinnəti fi butuni umməhətihə ul`tuf bi fi qadaikə və 
qadərikəl ləzi qadərtəhu aləyyə və fərric ənni mə ənə fihi iləhi mən əqsidu 
və əntəl məqsudu və mən zəlləzi yuə`ti və əntər rabbul kərimul məa`budu 
rabbi həqiqun aləyyə ən lə ətəvəkkəlu illə aləykə və lə əzimun li ən lə 
əltəciə İllə iləykə yə mən aləyhi yətəvəkkəlul mutəvəkkilunə yə mən iləyhi 
yəlcəul xaifunə yə mən bi kəramihi və cəmili əvəidihi yətəalləqur raciunə 
yə mən bi sultanu qahrihi və azimi rahmətihi yəstəğisul mudtarrunə yə 
lətifu mə əsraəkə li təfricil kərbi əv`qatiş şədəidi ultuf bi fi qadaikə və 
qadərikəl ləzi qaddərtəhu aləyyə bi həvlikə və quvvətikə və fədlikə və 
kəramikə fə innəhu lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. əuzu 
billəhi minəş şəytanir racim. Bilmilləhir rahmənir rahim. Əlləzinə qalə 
ləhumun nəsu innən nəsə qad cəməu ləkum fəxşəvhum fəzədəhum 
iymənən və qalu həsbunəllahu və niə` məl vəkil (tək bu aləni 19 dəfə təkrar 
etmək) fənqaləbu bi niə`mətin minəllahi və fadlin ləm yəmsəshum suun 
vət təbəu ridvanəllahi vəllahu zu fədlin azim. Fəin təvəlləv fə qul 
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həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə aləyhi təvəkkəltu və huvə rabbul arşil azim. 
Və salləllahu alə səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə və qurrati uyuninə 
muhəmmədin və əlihi və sahbihi və səlləm”. 

Duanı oxuyub qurtardıqdan sonra:  

   
“Həsbunəllahu və niəməl vəkil” ayəsini 450 dəfə təkrarlanır. 
Bütün İslam aləmində çox məşhur və qiymətli olan bu ayəni işi-gücü 

pozulan, məişət darlığı çəkən, zülmə uğrayan, maddi. mənəvi sıxıntısı 
olan və bir çox müşkülləri olan kimsələr bu ayəni gündə 450 dəfə 
oxuyarsa az bir zamanda bütün qorxu və çətinliklərindən əmin olar. 
Oxumağa başlamadan əvvəl 10 dəfə istiğfar, 10 dəfə İxlas, 7 dəfə təkbir, 
10 dəfə salavat çəkilir. Zikrdən sonra da Bismilləhir rahmənir rahim de-
yərək, aşağıdakı ayəni oxumaq lazımdır. 

 
Əlləzinə qalə ləhumun nəsu innən nəsə qad cəməu ləkum fəx şəvhum 

fəzədəhum iməmən və qalu həsibnəllahu və niə`məl vəkil. 
Yenə də “Həsbunəllahu və niəməl vəkil” ayəsini 450 dəfə təkrar-

ladıqdan sonra yenə də, aşağıdakı ayəni oxumaq lazımdır. 

 
“Fən qaləbu bi niə`mətin minəllahi və fədlin ləm yəmsəshum suun 

vət təbəu ridvənəllah. Vallahu zu fədlin azim.” 
Bu ayələri istədiyiniz vaxt , istədiyiniz yerdə davamlı surətdə oxuya 

bilərsiniz və bunun təsirini çox tezliklə görərsiniz. Bolluğa qovuşar, tica-
rət işləri artar səhhəti düzələr. Düşmənləri peşman olar. Bu ayə 19 hərf-
dən ibarətdir və içində iki ismi-şərif vardır. Bunlardan biri Allah, digəri 
isə əl Vəkil ismidir. Bu isimlərin də hikmət-mənaları dərin və faydalıdır. 
Hər iki ismi şərifin əbcəd rəqəmi 66–dır. Toplayanda 132 rəqəmi edər bu 
da Muhəmməd Peyğəmbərin isminin əbcəd rəqəmidir. 
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Hizbul kifayə ərəbcə 
Bu dua çox qiymətli, təsirli bir duadır. Bu duanı hər cür çətin anlarda, 

xəstəliklər də, zülmə uğrayanda, göz dəyəndə, paxıl insanın hiyləsi ilə 
rastlaşanda, qorxulu və hüzünlü anlarda, qəza və bəlalarda oxunur. Bu 
duanı yazıb üzərində gəzdirən kimsə fağırlıqdan, göz, həsəd, hiylə fəsad-
dan, şərdən, qəzalardan və bir çox müsibətlərdən qorunmuş olar. Həccə 
getmək, Peyğəmbərimizin qəbrini ziyarət etmək qismət olar. İnsanlar 
arasında daima izzət və şərəfli olar.  
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Hizbul kifayə  oxunuşu 
Bismilləhir rahmənir rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu. Alimul 

ğaybi vəş şəhədəh. Huvər rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu. 
Əl məlikul quddusus sələmul muminul muhəyminul azizul cəbbərul mu-
təkəbbir. Subhənəllahi əmmə yuşrikun. Huvəllahul xaliqul bəriul musav-
viru ləhul əsməul husnə. Yusəbbihu ləhu mə fis səməvəti vəl ard. Və hu-
vəl əzizul həkim. Allahu lə iləhə illə huvə və aləllahi fəl yətəvəkkəlil 
mu`minun. Rabbul məşriqi vəl məğribi lə iləhə illə huvə fəttəxizuhu vəki-
lə. Əntə rabbi lə iləhə illə əntə aləykə təvəkkəltu və əntə rabbul arşil 
azim.Məşəəllahu kənə və mə ləm yəşə`ləm yəkun əa`ləmu ənnəllahə alə 
kulli şəyin qadirun və ənnəllahə qad əhəta bi kulli şəyin ilmən. Və ənnəs 
səatə ətiyətun lə raybə fi hə və ənnəllahə yəbasu mən fil qubur. Allahum-
mə inni əuzu bikə min şərri nəfsi və min şərriş şeytanir racimi və min şər-
ri kulli dəbbətin əntə əxizun bi nəsiyətihə innə rabbi alə sıratim mustə-
qim. Fəin təvəlləv fəqul həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə aləyhi təvəkkəltu 
və huvə rabbul arşil azim. Bismilləhir rahmənir rahim. Fəllahu xayrun hə-
fizan və huvə ərhəmur rahimin. Əməntu billəhi və dəxaltu fi kənfilləhi və 
təhəssantu bi kitəbilləhi və əyətilləhi vəs təcərtu bi rasulilləhi muhəmmə-
din salləllahu aləyhi və səlləmə ibni əbdilləhi Allahu əkbəru Allahu əkbə-
rullahu əkbəru mimmə əxafu və əhzəru əuzu bi kəlinətilləhit təmməti min 
şərri mə xaləqa bilmilləhilləzi lə yədur`ru məas mihi şəy`un fil ardi vələ 
fis səməi və huvəs səmiul alim. Həsbiyəllahu və niə`məl vəkil. Və lə həv-
lə və lə quvvətə illə billəhil əliyyil azim. Bismilləhi alə nəfsi və dini və 
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əhli və məli və iyəli və sahəbi və alə kulli şəyin əa`tanihi rabbiyəllahul 
həfizul kəfi bismilləhi bəbunə təbərakə hitanunə yə sin səqfunə vallahu 
min vəraihim muhitun bəl huvə qur`ənun məcidun fi ləvhin məhfuz. Sit-
rul arşi məsbulun aləynə və əynullahi nəziratun iləynə bi həvlilləhi lə 
yuqdəru aləynə məşəəllahu lə quvvətə illə billəhi lə nəxşə min əhədin bi 
əlfi bi əlfi qul huvəllahu əhəd. Allahus saməd. Ləm yəlid və ləm yuləd. 
Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. Allahumməh fəzni fi ləyli və nəhəri və 
zəa` ni və əsğari və həra kəti və səkənəti və zəhəbi və iyəbi və huduri və 
ğiyəbi min kulli suin və bələin və həmmin və ğammin və nəkədin və ra-
mədin və və cəın və sudəın və ələmin və saməmin və əfətin və əhətin və 
fitnətin və musibətin və əduvvin və həsidin və məkirin və səhirin və tariqin 
Və mə əriqin və xariqin və xainin və səriqın və həkimin və zalimin və qa-
din və sultanin və əxrusni və nəccini min cəmiş şəyətini vəl cinni vəl insi 
və min cəmiıl xalqi vəl bəşəri vəl unsə vəz zəkəri vəl heyyəti vəl əqrabi 
vəd dəbibi vəl həvəmi Vəttayri vəl vəhşi yə bəriəl ənə`mi yə həyyum yə 
qayyumun yə zəl cələli vəl ikrami fəsəyəkfi kəhumullahu və huvəs səmiul 
alim. Sələmun alə nuhin fil ələminə innə kəzəlikə nəczil muhsinin və sə-
ləmun aləl ənbiyəi vəl mursəlin. Kəf Hə Yəv Əyin Sad, Hə Mim, Əyn Sin 
Qaf kifəyətən və himəyətən və hifzan lənə və viqayəh Allahumməs təcib 
duai və lə tuxayyib racəi yə kərimu əntə bi həli alim. Allahummə yəssirli 
umuri vəşrah li sadri vəğfirli zənbi vəstur uyubi vərhəm şeybəti və tahhir 
qalbi və təqabbəl əməli və saləti vəqdi həcəti və bəlliğni muşəhədətəl 
kəə`bəti vəl beytil hərami və zəmzəmə vəl məqami və ruyəti səyyidinə və 
qurrati uyunənə muhəmmədin aləyhi əfdalus salətu vəs sələmu və cud bi 
rahmətikə aləyyə və alə vəlidəyyə və zurriyyəti və əhli və əqaribi vəl 
musliminə və ədxilnə birahmətikə cənnətən nəim. Yə rabbi əntəl kərimu 
və fikə əhsəntu zanni fələ tuxayyib racəni və əfini və ə`fu ənni yə ğafuru 
yə rahimu bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin. Və lə həvlə və lə quvvətə illə 
billəhil aliyyil azim. Və salləllahu alə səyyudinə və nəbiyyinə və məvlənə 
və həbibinə və nuri əbsarinə və qurrati uyunənə muhəmmədin və alə əlihi 
və sahbihi və səlləmə təslimən kəsira.Vəl həmdulilləhi rabbil aləmin. 
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Hizbul-Bəhri 
Bu dua çox təsirli və qiymətli duadır. Hər hansı murad və məqsəd 

üçün oxunarsa, üç gün oruc tutulur. Oxumazdan əvvəl qüsul və dəstəmaz 
alınır.Təmiz paltar geyinilir. Oxumağa başlarkən tək bir otaqda oturulur 
və heç kəslə danışılmadan oxumağa başlanır. Bu zaman gözəl qoxulu 
buxur yandırılır. 

Birinci gün 48, ikinci gün 48, üçüncü gün 14 dəfə Hizbul Bəhri oxu-
yaraq, 3 gün ərzində 110 dəfə oxunur. Bu duanı məqsə-də çatana kimi hər 
gün üç və ya yeddi dəfə oxumaqla mətləbə tez çatmaq olar. Tibbin əlac 
edə bilmədiyi çətin sağalan xəstəliklər və maddi-mənəvi xəstəliklərlər 
zamanı xəstənin yanında oxunur və ya bir kasa suyun üzərinə oxunaraq 
xəstəyə içirdilər. 

Qismət və taleyi bağlanmış istər qadınvə ya kişi olsun evlənmək 
məqsədilə yuxarıda göstərilən qaydada oxuyarsa, tezliklə xeyirli bir ailə 
həyatı qurar. Borcdan əziyyət çəkən bir kimsə bu duanı hər gün yeddi 
dəfə oxuyarsa, tezliklə bütün borclarını verib, borcdan xilas olar. Bu 
duanı hər gün yeddi dəfə oxuyan gün ərzində bütün qəza-qədər və xəta-
bəlalardan qorunar. Heç kəs onunla düşmənçilik və fənalıq edə bilməz. 
Hər zaman həyatı sakit və fərəh içində keçər. Yoxluq görməz, ruzi və 
qazancı bol olar.Bu çox qiymətli Hizbul. Bəhri duası insanlara bəxş 
olunmuş böyük bir xəzinə və dəfinədir. 

 
Hizbul-bəhrin muqəddəməsi 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Ləv ənzəlnə həzəl quranə alə cəbəlin ləra 

əytəhu xaşiən mutəsaddiən min xaşyətilləh. Və tilkəl əmsəlu nədribuhə 
linnəsi lə əlləhum yətəfəkkərun. Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu. Alimul 
ğaybi vəş şədədəh. Huvər rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu. 
Əl məlikul quddusus sələmul mu` minul muhəyminul azizul cəbbərul mu-
təkəbbir. Subhənəllahi əmmə yuşrikun.Huvəllahul xaliqul bəriul musav-
viru ləhul əsməul husnə. Yusəbbihu ləhu mə fis səməvəti vəl ardi. Və hu-
vəl əzizul həkim. Fə subhənəllahi hinə tumsunə və hinə tusbihun.Və ləhul 
həmdu fis səməvati vəl ardi və əşiyyən və hinə tuzhirun. Yuxricul həyyə 
minəl məyyiti və yuxricul məyyitə minəl həyyi və yuhyil arda bəa`də 
məvtihə kəzəlikə tuxracun. Bismilləhir rahmənir rahim.Və izə cə`əkəllə-
zinə yu`minunə bi əyətinə fəqul sələmun aləykum kətəbə rabbukum alə 
nəfsihir rahmətə ənnəhu mən əmilə minkum suən bi cəhələtin summə tə-
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bə min bəə`dihi və əsləhə fə ənnəhu ğafurur rahim.Və kəzəlikə nu fəssilul 
əyəti və litəstəbinə səbilul mucrimin. Qul inni nuhitu ən əa`budəlləzinə 
təd`unə min dunilləhi qul lə əttəbiu əh` vəəkum qad daləltu izən və mə 
ənə minəl muhtədin. Summə ənzələ aləykum min bəə`dil ğammi əmənə-
tən nuəsən yəğşə taifətən minkum və taifətun qad əhəmməthum ənfusu-
hum yəzunnunə billəhi ğayral həqqi zannəl cəhiliyyəti yəqulunə həl lənə 
minəl əmri min şəyin. Qul innəl əmra kullə hullahi yuxfunə fi ənfusihim 
mə lə yubdunə ləkə yəqulunə ləv kənə lənə minəl əmri şəyun mə qutilnə 
həhunə qul ləv kuntum fi buyutikum ləbərazəl ləzinə kutibə aləyhimul 
qatlu ilə mədaciihim və li yəbtəliyəllahu mə fi sudurikum və li yuməhhisa 
mə fi qulubikum vallahu alimun bi zətis sudur. Muhəmmədun rasulullah. 
Vəlləzinə məəhu əşiddəu aləl kuffəri ruhəməu bəynəhum tərahum rukkə-
ən succədən yəbtəğunə fədlən minəllahi və ridvənə. Siməhum fi vucuhi-
him min əsəris sucud. Zəlikə məsəluhum fit təvrati və məsəluhum fil in-
cil. Kəzərin əxracə şətəhu fəzərahu fəstəğləza fəstəva alə suqihi yuə`cibuz 
zurraə li yəğiza bihimul kuffər. Və ədəllahulləzinə əmənu və əmilus sali-
həti minhum məğfiratən və əcran azimə. Bismilləhir rahmənir rahim.Bihil 
həvlu vəl quvvətu rabbi səhhil və yəssir və lə tuəssir aləynə yə muyəssira 
kulli əsirin bi həqqi əlifin bəin təin səin cimin həin xiin zəlin rain zəin si-
nin şinin sadin dadin tain zain əynin fəin qafin kəfin ləmin mimin nunin 
və vin həin ləm əlifin yəin. 

 
Bir nəfəsdə on dəfə.”Lə iləhə illəlləh oxunur “ .Sonra da: 

 
“Muhəmmədun rasulullah. Cəzəllahu ənnə muhəmmədən mə huvə 

əhluhu”.deyir.  
Ardınca 10 dəfə İstiğfar, yeddi dəfə təkbir, on dəfə salavat, bir dəfə 

Fatihə oxunur. Sonra da Ya Allah deyərək əllər üzə sürtülür. Daha sonra 
:bir nəfəsdə on dəfə.”Lə iləhə illəlləh oxunur Sonra da: “Muhəmmədin 
rasulullah. Cəzəllahu ənnə muhəmmədən mə huvə əhluhu”-deyir. Ardın-
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ca 10 dəfə İstiğfar, yeddi dəfə təkbir (Allahu Əkbər), on dəfə salavat, bir 
dəfə Fatihə oxunur. Sonra da “Ya Allah” deyərək əllər üzə sürtülür.  

Daha sonra Nizbul-Bəhri oxumağa başlayın. 
 

Nizbul-Bəhrin ərəbcə  
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Bismilləhir Rahmənir rahim. Allahummə yə aləyyu yə azimu yə həli-

mu yə alimu əntə rabbi və ilmukə həsbi fəniə`mər rabbu rabbi və niə` məl 
həsibu həsbi tənsuru mən təşəu və əntəl azizur rahim. Nəs`əlukəl ismətə 
fil hərakəti vəs səkənəti vəl kəliməti vəl iradəti vəl xatirati minəz zununi 
vəş şukuki vəl əvhəmis səirati lil qulubi ən mutaləatil ğuyubi fəqadib tuli-
yəl muminunə və zulzilu zilzələn şədidə. Və iz yəqulul munəfiqunə vəllə-
zinə fi qulubihim məradun mə və adənəllahu və rasuləhu illə ğurura. Fə-
səbbitnə vən surnə səxxir lənə həzəl bəhra kəmə səxxartəl bəhra li musə 
və səxxar`tən nəra li ibrahimə və səxxartəl cibələ vəl hədidə li dəvudə 
səxxartərtə rihə vəş şəyətinə vəl cinnə li suləymənə və səxxir lənə kullə 
bəhrin huvə ləkə fil ardi vəs səməi vəl mulki vəl mələkuti və bəhrid dun-
yə və bəhril əxirati və səxxir lənə kullə şəyin yə mən bi yədihi mələkutu 
kulli şəyin kəf, hə, yə, əyin, sad (3 dəfə) unsurnə fə innəkə xayrun nəsirin. 
Vəftəh lənə fə innəkə xayrul fətihin. Vəğfir lənə fə innəkə xayrul ğafirin. 
Vərhəmnə fə innəkə xayrur rahimin.Vərzuqnə fə innəkə xayrur rahimin. 
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Vərzuqnə fə innəkə xayrur raziqin.Vəhdinə və nəccinə minəl qavmiz zali-
min. Və həb lənə rihən tayyibətən kəmə hiyə fi ilmikə vənşurhə aləynə 
min xazəini rahmətikə vəhmilnə bihə həm`ləl kəraməti məas sələməti vəl 
afiyəti fiddini vəd dunyə vəl əxirati innəkə alə kulli şəyin qadir. Allahum-
mə yəssir lənə umuranə məar`rahəti li qulubinə və əbdəninə vəs sələməti 
vəl afiyəti fi dunyənə və dininə və kun lənə sahibən fi səfərinə və xalifə-
tən fi əhlinə vətmis alə vucuhi əa`dəinə vəm` səxhum alə məkənətihim fə-
lə yəs tətiunəl mudiə və ləl məciə iləynə və ləv nəşəu lətaməsnə alə 
əa`yunihim fəstəbəqus sirata fə ənnə yubsirun. Və ləv nəşəu ləməsəx nə-
hum alə məkənətihim fəməs tətau mudiyyən və lə yərciun.Yə sin vəl 
qur`ənil həkim.İnnəkə lə minəl mursəlin ələ siratin mustəqim.Tənziləl 
azizir rahim.Litunzira qavmən mə unzira əbə uhum fəhum ğafilun. Ləqad 
həqqal qavlu alə əksərihim fəhum lə yuminun. İnnə cəalnə fi əa`nəqihim 
əğlələn fəhiyə iləl əzqanə fəhum muqməhun. Və cəalnə min bəyni əydi-
him səddən və min xalfihim səddən fə əğşəynəhum fəhum lə yubsırun. 
Şəhətil vucuhu (3 dəfə) və ənətil vucuhu lil həyyil qayyumi və qad xabə 
mən həmələ zulmə. Ta sin hə mim əyin sin qaf məracəl bəhrayni yəltəqi-
yən. Bəynəhumə bərzəxun lə yəbğiyən. Hə mim, Hə mim, Hə mim, Hə 
mim, Hə mim, Hə mim, Hə mim, humməl əmru və cəən nəsru fə aləynə 
lə yunsarun hə mim tənzilul kitəbi minəllahil azizil alim. Ğafiriz zənbi və 
qabilit`təvbi şədidil iqabi zit tavli lə iləhə illə huvə iləyhil məsır. Bismil-
ləhi bəbunə təbərakə hitanunə yə sin səqfunə Kəf hə yə əyin sad kifəyətu-
nə hə mim əyin sin qaf himəyətunə fəsəyəkfi kəhumullahu və huvəs sə-
miul alim (3) sitrul ərşi məbsulun aləynə və əynullahi nəziratun iləynə bi 
həvlilləhi lə yəqdiru aləynə vallahu min və raihim muhit. Bəl huvə 
qur`ənu məcid. Filəvhin məhfuz. Fəllahu xayrun həfizan və huvə ərhəmur 
rahimin. İnnə və liyyilləhulləzi nəzzələl kitəbə və huvə yətəvəlləs salihin 
(3 ) Həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə ələyhi təvəkkəltu və huvə rabbul arşil 
azim.(3) Bismilləhilləzi lə yədurru məas mihi şəy`un fil ardi və ləfis sə-
məi və huvəs səmiul alim. (3) və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliy-
yul azim.(3) Və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və alihi və sahbihi 
və səlləmə təslimə. Vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin. Amin. 
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Hizbul Bahr duasının mənası 
Bismilləhir rahmənir rahim Ey uca ey əzəmət sahibi, ey Həlim və ey 

Alim! Sən mənim rəbbimsən və sənin elmin mənə yetər.Və nə gözəldir 
mənim sığındığım. İstədiyinə yardım edirsən, Sən, uca və mərhəmət sahi-
bisən. Hərəkətimdən, duruşumdan, sözlərimdən, istəklərimdən və ağla 
gəlməyən düşüncələrimdən Səndən qorunma istəyirəm. Qəlblərdə gizlin 
olanı aşkar olmaqdan qoruyan, pərdələyən, fəhm zənn və şübhə kimi 
düşüncələrdən Səndən qorunma istəyirəm. 

”Şübhəsiz möminlər sınandılır və şiddətli bir sarsıntı keçirdilər. O za-
man münafiqlər və qəlblərində xəstəlik olanlar belə dedilər:” Allah və 
Rəsulu bizə aldanmadan başqa bir şey vəd etmədilər.”  

Bizə səbr ver, bizə yardım et və Musaya dənizi, İbrahimə atəşi, Davu-
da dağları və dəmiri, Süleymana rüzgarı və cinləri tabe etdiyin kimi bu 
dənizi də bizə tabe et. Yerdə və göydə, mülkdə və məlakutda olan Sənin 
bütün dənizlərini, dünya və axirət dənizlərini bizə tabe et. 

Kəf. Hə. Yə. Əyn. Sad. (3 dəfə) bizə yardım et, çünki Sən yardım 
edənlər ən xeyirlisisən. Bizə fəth ver, çünki Sən fəth edənlərin ən xeyirli-
sisən. Bizi bağışla, çünki Sən bağışlayanların ən xeyirlisisən. Bizə mərhə-
mət et, çünki Sən mərhəmət edənlərin ən xeyirlisisən. 

Bizə ruzi ver, çünki Sən ruzi verənlərin ən xeyirlisisən.Bizə hidayət 
ver, bizi zalım toplumun əlindən qurtar. Elmində olduğu kimi bizə də tər-
təmiz rüzgar ver. Onu rəhmətinin xəzinələrindən üzərimizə yay, bizi 
onunla şərəfləndir. Din, dünya və axirət baxımından bizi salamat və afi-
yətli olan kimsələrdən eylə. Çünki Sənin gücün hər şeyə yetər. Allahım! 
Qəlbimizə və bədənimizə, dinimizə və dünyamıza salamatlıq ver və işlə-
rimizi asanlaşdır. 

Düşmənlərimizin gözlərini bizə qarşı görməz et. Onları bizdən uzaq-
laşdır, bizə yaxın gələ bilməsinlər.Ayədə buyrulduğu kimi: “İstəsək onla-
rın gözlərini kor edərik. O zaman doğru yolu tapa bilməzlər, onlar görmə-
dikləri üçün nə irəli, nə də ki, geri gedə bilərlər. “Yasin. Bu hikmətli Qu-
rana and olsun ki, Şübhəsiz, sən peyğəmbərlərindənsən. Sən düzgün olan 
bir yoldasan. Bu, qüdrətli və mehriban Allah tərəfindən nazil edilmiş bir 
kitabdır. Bu kitabla elə bir qövmü qorxudasan ki, ata.babaları qorxudul-
mamışlar, buna görə də qafildirlər. 
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And olsun ki, onların çoxu qəflət içində olduqları üçün Allahın cəza-
sına uğramişlar. Çünki onlar iman etməyəcəklər.Biz, onların boyunlarına 
halqalar keçirdik. O halqalar çənələrinə qədər dayanmaqdadır. Bu üzdən 
başları yuxarı qalxmışdır. Önlərindən bir sədd və arxalarından bir sədd 
çəkdik və onlar daha görə bilməzlər.” Üzlər baxar (3 dəfə) Üzlər, daima 
diri və hər şey üzərində qaim olana boyun əyər. Zülm daşıyan hüsrana 
uğramışdır. Ta Sin. Hə Mim. Əyn Sin Qaf. Qovuşmaq istəyən iki dənizi 
ayırdı. Aralarında bir maniə, pərdə vardır və bir-birinə qavuşmazlar. Hə 
Mim, Hə Mim, Hə mim, Hə Mim, Hə Mim, Hə Mim, Hə Mim. Artıq yar-
dım gəldi və bizə qalib gələ bilməzlər. Ha Mim. Kitabın endirilməsi üstün 
və bilən Allah tərəfindəndir. 

O günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən və cəzası şuddətli olan-
dır. O güc, qüdrət sahibidir. Ondan başqa ilah yoxdur. Dönüş ancaq Ona-
dır. “Bismilləh” qapımız,“təbərakə” divarımız, “yasin” yuvamiz, “Kəf Hə 
Yə Əyn Sad” kifayətimiz (yetər bizə), Hə Mim Əyn Sin Qaf himayəmiz-
dir. Onlara qarşı Allah sənə kifayətdir. O, eşidəndir, biləndir.(3 dəfə) Ərşı 
üzərimizə sərmişdir. Allah bizi daima görür. Allahın qudrətiylə bizə 
gücləri çatmayacaqdır. Bu ulu olan bir Qurandır. Lövhi məhfuzdandır. 
Allah ən yaxşı qoruyandır. O, mərhəmət edənlərin ən yaxşısıdır. 

Mənim valim Kitabı endirən Allahdır və salehləri vəli edəndir. (3 də-
fə) Allah mənə yetər. Ondan başqa ilah yoxdur.Ona təvəkkül etdim.O, 
böyük Ərşın Rəbbidir. (3 dəfə) Yerdə və göylərdə olan isimləri ilə bir 
olan Allahın adıyla.O, eşidəndir, biləndir. (3 dəfə) Uca və əzəmət sahibi 
olan Allahdan başqa güc və qüvvət sahibi yoxdur. Peyğəmbərimiz Mu-
həmmədə (s.ə.s.) və onun pak Əhli beytinə salam salavat olsun. Aləmlə-
rin rəbbi olan Allaha həmd olsun. Amin. 

 
Hizbul Bəhrin sonunda oxunacaq dualar 

Qəlbindəki arzunu dilə gətirib dua et:”Nəzrin minəllahi və fəthin qa-
rib və bəşşiril muminin.Huvəl əvvəlu vəl axiru vəz zahiru vəl bətinu və 
huvə bi kulli şəyin alim. Ləysə kəmislihi şəyun və huvəs səmiul alim. 
Niə`məl məvlə və niməl nəsir. Ğufranəkə rabbənə və iləykəl məsir.Yə 
rabbığfir vərhəm və əntə xayrur rahimin.” 
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1) Niyyət edərək dünya və axirət nemətlərini istəyən kimsə 30 dəfə: 
“Allahummə rabbənə atinə fid dunyə həsənətən və fil axirati həsənətən və 
qlnə əzəbən nər. bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin”- deyə dua etsin. 

2) Qisməti, taleyi, bəxti, işi bağlı olan, işi məhkəmədə, özü həbsdə 
olan, iş və ya ticarətinin artmasını istəyən , qız, oğlan, subay, dul olub ev-
lənmək istəyənlər 489 dəfə “Yə Fəttah” ismisi zikr etdikdən sonra 10 də-
fə: “ Rabbənə fəttəh bəynənə və bəynə qavminə bil həqqi və əntə xayrul 
fətihin” deyə dua edərsə, qısa zamanda mətləb alar.” 

3.Günahlarının bağışlanmasını, həbsdən qurtarmasını, bol ruzi və ne-
mətlərə nail olmasını arzu edən kimsə burada 64 dəfə: ”Fə qul istəğfiru 
rabbəkum innəhu kənə ğaffəra. Yursilis səməə aləykim midrara.Və yum-
didkum bi əmvalin və bəyninə və yəc`əl ləkum Cənnətin və yəc`əl ləkum 
ənhər.” ayəsini oxusun. 

5. Bütün insanların yanında sevimli və istəkli olmaq və istədiyi insan 
tərəfindən sevgi, hörmət görmək üçün 94 dəfə: ”Əcəlləhu ən yə cəa`lə bəy-
nəkum və bəynəlləzinə a`dəytum min hum məvəddəh. Vallahu qadirun 
vallahu ğafirun rahim. Yə azizu yə ğaffıru yə əzzizni fi qulubi cəmiyil hə-
ləiki əcməyin xususən fi qalbi fulan(adını) innəkə alə kulli şəy`in qadır” . 

6. Ruzinin və sərvətin bol olması üçün 3008 dəfə bu dua oxunur: ”Və 
fərzuqu mən təşəu bi ğayri hisab. Urziqni səhlən hələlən tayyibən, yə raz-
zəqu, yə vəhhəbu, yə ğaniyyu, yə muğni”. 

7. Düşməndən əziyyət görən kimsə 70 dəfə:.”Rabbi ənni məğlubun 
rabbin surni alə filanin (adı) yə nəsıru. deməlidir.” 

8. Pislik etmək istəyən kimsələri peşman etmək və qazdıqları quyuya 
özlərinin düşməsi üçün 92 dəfə:“Yə Hədi, Yə Vədud” dedikdən sonra 20 
dəfə” Summə nunəc ciyəlləzinət təqav və nəzəraz zaliminə fihə cisiyyə”. 

 Yə ətufu,Ya Raufu Yə Kərimu Yə Rahim” deyən kimsəni Allah sira-
tı-mustəqimdə qədəmlərini asan edər.  

9.Düşmən üçün 66 dəfə: .“İllə məlinə və əvlədinə və ənfusinə bil qal-
bi əv bil lisəni”–deyərək və sol əlini açaraq üç dəfə yuxarı qaldırıb aşağı 
doğru düşmənin sifətini xatırlayaraq sürətlə endir. 

10.Düşməni peşman etmək üçün 1000 dəfə oxunur:”Yə qahiru zul 
bəşiş şədidi qahhir ədai bi qudratikə aləyhi və məzzəknəhum kulli mu-
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məzzəkin fə dəmmərnəhum tədmira”. 
11. Düşmənin və haqqında dedi-qodu edən kimsələrin dil-ağzını bağ-

lamaq üçün 45 dəfə bu dua oxunur: ”Summum bukmun umyun fəhum lə 
yə təfəkəlləmun”. 

Burada qeyd edək ki, sən başqasına bəd dua edərkən özunündə nə 
vaxtsa başqasına pislik etdiyin haqda düşünməli və sənə də belə bəd dua 
olunsa, razı olmayacağın kimi sən də başqasına bəd dua etmə. Xüsusən 
də haqsız yerə başqasına etdiyin bəd duanı Uca Yaradan heç vaxt qəbul 
etməz. Dünyada ən böyük ölçü olan nəfsi daima özünü haqq.hesab et. 
Sən başqalarının haqqına girmədikcə, düzgünlüyə riayət etdikcə və doğru 
yolda olduqca sənə heçkəs sataşmaz. Çünki sən doğru və adil bir insan ol-
duqca, asılmış bir qılınc kimisən. Sənə pislik etmək istəyənlərin əməllərin 
həmin qılınca dəyərək məhv olar, Özü.özlərini kəsmiş olarlar. Çünki Al-
lah səni hifz edər. 

12.Yuxarıda əvvəldən bağlı olan sağ əlinin baş barmağında başlaya-
raq ”Hə Mim Əyin Sin Qaf kimi müqəttə hərflərini oxuyub belə dua edi-
lir: “Ya Rabbi! Altı tərəfimdən gələn bütün şər və bəlaları dəf etdim və 
yenə bu altı tərəfimdən gələn bütün xeyirləri özümə cəlb edirəm”. Sonra 
”Hə Mim” oxuyub və əllərini açaraq arzu zikr edilir və dua edib əllərini 
üzünə sürtmək lazımdır. 

Daha sonra bu dua oxunur: “Kəyfə nuxafu və iləhunə mə ənə və kəy-
fə nəhşəu və aləyhə təvəkkəlnə”. 

Üç gün ərzində Hizbul-Bəhr 110 dəfə oxunarkən yuxarıda qeyd olu-
nan xüsusiyyətlər əsma və ayələri istədiyiniz arzu və istəyə uyğun üç və 
ya yeddi dəfə oxumaq lazımdır.  

Hər bir niyyət üçün Hizbul Bəhr duası üç gün 110 dəfə oxunarsa, Al-
lahın izni ilə mətləbə tez çatılar.  

 
Hizbul Nəsr 

Bu dua çox güclü təsirə malikdir iki tərəfi kəsən qılınc kimidir.Bu sə-
bəbdən də bu duanı ancaq gözəl niyyət üçün oxuyun. Əgər kimsə sizi haq-
sız yerə incidirsə, yenə də onu Allaha həvalı, (rucuh) edin. Çünki Allahın 
bütün yaranmışlardan xəbərdardır. Kimsə kimə bəd dua edirsə, mütləq ki, 
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hər iki dünyada əvəzi vardır. Bəd dua və bəd əməlin nəticəsi Cəhənnəm 
odunda yanmaqdır, çünki bu xasiyyət kinli İblisə məxsusdur. Buna görə 
bəd duadan çəkinərək Allahla danışmaq, dərdini anlatmaq, yalnız Ona sı-
ğınmaq və qəlbən buna inanmaq ki, Allah istəsə bu işə çarə edər. Başımıza 
gələnlər günahlarımızın nəticəsi və ya bizim üçün Allahın bu dünyadakı bir 
sınağıdır. Allah istəsə “Ol” deyər və hər çətinlik və bəlalar yox olar. Bu hə-
qiqətə inanaraq Allaha dua edin və yalnız Ondan istəyin. 

Bu duanı oxumaq üçün dəstəmaz alınır və tənha bir yerdə iki rükət 
Allah rızası üçün namaz qılınır. Birinci rükətdə Subhanəkə və Fatihədən 
sonra yeddi dəfə Fil surəsi, ikinci rükətdə Fatihədən sonra yeddi dəfə 
Nəsr surəsi (137-ci səh.) oxunur. Salam verdikdən sonra üç İxlas, bir Fa-
tihə (20-ci səh.), on Salavatlar oxunur. Sonra da Ali İmran surəsinin 173-
cü ayəsi oxunur. 

 
Bismilləhir Rahmənir rahim. Əlləzinə qalə ləhumun nəsu innən nəsə 

qad cəməu ləkum fəx şəvhum fəzədəhum imənən və qalu həsbunəllahu və 
niə`məl vəkil. Fən qaləbu bi nia`mətin minəllahi və fədlin ləm yəmsəs-
hum suun vəttəbəu ridvənəllah. Vallahu zu fədlin azim.Bu ayə 99 dəfə 
oxunur.  

 
Sonra Təhəssul duasını oxunur: 
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Təhəssantu bizil mulki vəl mələkuti və əqsəmtu bizil izzəti vəl cəbə-

tuti və təvəkkəltu aləl həyyil qayyumil ləzi lə yənəmu və lə yəmut. 
Dəxaltu fi hirzilləhi bi haqqı kəf hə yə əyn sad kufitu hə mim, əyn sin qaf 
humitu bələ həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. inni təvəkkəltu 
aləllahi rabbi və rabbikum. Mə min dəbbətin illə huvə əxizun bi nəsıyəti-
hə. İnnə rabbi alə sıratım mustəqim. Allahummə salli alə səyyidinə mu-
həmmədin zil xuliqıl azim.Və alə əlihi və sahbihi bi ədədi ilmilləhil azim. 
Vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin. 

 
Hizbun Nəsr duası ərəbcə 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Allahummə bi sətvəti cəbəruti qahrikə bi 

sur`əti iğasəti nəsrikə və bi ğayratikə lin`tihəkə hurmətikə və bi himələti-
kə limənih təmələ bi əyətikə nəs`ələkə yə allahu yə qaribu yə səmiu yə 
mucibu yə səriu yə cəbbəru yə muntəqımu yə qahhəru yə şədidəl bətşi yə 
mən lə yua`cizuhu qahrul cəbəbirati və lə yəa` zumu bihi hələkul mutə-
mərridəti minəl muluki vəl ə-kəsirati ən təc`ələ mən kədəni fi nəhrihi və 
məkra mən məkərani ə.idən aləyhi hufratə mən həfərali vəqıən fihə və 
mən nəsabə li şəbəkətəl xidəi ic`əlhu yə səyyidə musəqan iləyhə və musa-
dən fihə və əsiral lədəyhə. Allahummə bi haqqı kəf hə əyn sad ikfinə 
həmməl idə və ləqqihimur radə vəc əlhum li kulli həbibin fidə və səllit 
aləyhim acilən niqməti fil yəvmi vəl ğadə.Allahummə bəddid şəmləhum 
Allahummə fərriq cəm`ə hum. Allahummə fullə həddəhum. Allahummə 
əqlil ədədəhum. Allahumməc`əlid dəiratə aləyhim. Allahummə ərsilil 
əzəbə iləyhim. Allahumməx`richum ən dəiratil hilmi və əslubhum mədə-
dəl im`həli və ğullə əydiyəhum vərbit alə qulubihim və lə tubəlliğuhumul 
əməl. Allahummə məzziqhum kullə muməzzəqım məzzəqtəhu li əa`dəi-
kən tisaran li ənbiyəikə və rusulukə və əvliyəikə. Allahummən təsir lənən 
tisarakə li əhbəbikə alə əa`dəikə. Allahummə lə tuməkkinil əa`dəə finə və 
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lə tusəllithum aləynə bi zunubinə hə mim, hə mim, hə mim, hə mim, hə 
mim, hə mim, hə mim, humməl əmru və cəən nəsru fə aləynə lə yunsaru-
nə hə mim, əyn sin qaf, himəyətinə mimmə nəxafu. Allahummə qınə şər-
ral əsvəi və lə təc`əlnə məhəlləl lil bəlvə. Allahummə əa`tinə əmələr racəi 
və fəvqal əməli yə huvə yə huvə yə huvə yə mən bi fəd`lihi li fəd`lihi 
nəs`ələkəl əcələl əcəl. İləhi əl icəbətə iləhi əl icəbətə yə mən əcəbə nuhən 
fi qavmih. Yə mən nəsara ibrahimə alə əa`dəih. Yə mən raddu yusufə alə 
yəa`qub. Yə mən kəşəfə durra əyyub. Yə mən əcəbə dəa`vətə zəkəriyyə 
.Yə mən qabilə təsbihə yunusəbni mətəə. Nəs`əlukə bi əsrari əshəbi həzi-
hid dəavəti ən tətəqabbələ mə bihi dəav`nəkə. Və in tuə`tinə mə səəl`nəkə 
ənciz lənə və a`dəkəlləzi və əd`təhu li ıbədikəl mumininə ən lə iləhə illə 
əntə subhənəkə inni kuntu minəz zaliminə. İn qataət məlunə və izzətikə 
illə minkə və cəbə racəunə və həqqıkə illə fikə in əbtalət ğaratul ərhəmi 
vəb təadət fə əqrabuş şəy`in minnə ğaratəllahi yə ğaratəllahi cuddis səyri 
musriətən fi həlli uq`dətinə yə ğaratəllahi ədətil ədunə və cəru və racəv-
nəllahə mucira. Və kəfə billəhi vəliyyən və kəfə billəhi nəsıra. Həsbunəl-
lahu və niə` məl vəkil. Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. 
İstəcib lənə əmin. Fəqutiə dəbirul qavmil ləzinə zaləmu vəl həmdu lilləhi 
rabbil aləmin. 

 
Hizbun Nəsr duasının mənası 

Allahım! Sənin qəhr edən güc və qüvvətinə, sürətlə yetişən yardım və 
nüsrətinə, yazdığın çətinliklərin azalmasına və Səndən istəyənlərin içinə 
aldığın himayənə sığınıram.  

Allahım! Hər şeyi eşidən, hər nidanı asanlaşdıran, hər şeyə hər şey-
dən yaxın olan, fərmanlarını sürətlə gerçəkləşdirən, intiqam və qəhri şid-
dətli, islah edib yaxalamağı tez və güclü olan yalnız Sənsən.  

Zülmkarların qüvvətləri Sənin təqdirinin əsla qarşısını ala bilməz. İs-
tər padşah olsun, istərsə də başqa hər hansı bir güclü olsun. Bunları zəlil 
və məhv etmək Sənin üçün çox asandır. 

Rabbimiz! Bizə tələ quranları, arxamızdan əleyhimizə qruplar yaradanla-
rı, bizə quyu qazanları və ya başqa bir yolla bizi aldatmaq istəyənləri, pis niy-
yətli insanları Sənə həvalə edirəm. Fəsadçıların qurduqları tələlərə özlərini sal, 
qazdıqları quyulara özlərini düşür və hiylələrini öz başlarına tök. 
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Allahım! “Kəf Hə Yə Əyn Sad” haqqı üçün, düşmənlik bəsləyənlərin 
pis niyyətlərindən bizi mühafizə et. Onları bizdən uzaqlaşdır. Hamısı Sə-
nin sevdiklərinə fəda olsun. Qəzəbini onlara müsəllət eylə. 

Allahım! Birliklərini poz. Allahım! Topluluqlarını ayır. Allahım! Qı-
lıclarını kütləşdir və saylarını azalt. Allahım! Başlarını öz dərdləri lə qat. 
Allahım! Keçmiş dövrlərdə Peyğəmbərlərinə və digər dostlarına yardım 
etdiyin kimi, bu gün də bizə yardım et və bu çarəsiz qullarına düşmənlik 
bəsləyənləri islah eylə.Sənə düşmənlık edənlərə qarşı sevdiklərini tutub 
qaldırdığın kimi, bizi də tutub qaldır. 

Allahım! Düşməncə davrananlara güc qüvvər vermə. Günah-larımız 
səbəbində onları bizə müsəllət eyləmə. Allahım! “Hə Mim”. Artıq Haq-
qın nüsrəti gəlib bizə çatdı, daha bizə heç bir şey edə bilməzlər. 

Allahım! “Hə Mim. Əyn Sin Qaf” bizi qorxduqlarımızdan qoru və 
uzaq eylə. Allahım! Bizi pisliklərdən və bəlalara dücar olmaqdan qoru. 
Saf, müqəddəs duyğularımızı dirilt, gözləmədiyimiz mükafatlarla bizi se-
vindir. “Ya Hu!” “Ya Hu!” “Ya Hu!” İmdadımıza təcili, təcili, təcili yetiş 
ya Rabbi! Diləklərimizi qəbul eylə, qəbul eylə ya Rabbî! 

Ey Nuhun(ə.s.) qövmü haqqındakı duasını qəbul edən, düşmənlərinə 
qarşı İbrahimə (ə.s.) duasına qəbul edərək, yardım edən, Yusufu (ə.s.) ba-
bası Yaqub Peygəmbərə qovuşduran, Eyyub Peyğəmbərə gələn zərəri 
aradan qaldıran, Hz.Zəkəriyyənin duasına qəbul möhrü vuran, Yunus ibn 
Məttanın (ə.s.) təşbihini qəbul edən Rabbim! Dualarıni qəbul etdiyin bu 
Peyğəmbərlərin hörmətinə dualarımızı qəbul eylə, istəklərimizi bizə lütf 
eylə. Mömin qullarına vermis olduğun vədi.Subhaniyi bizim üçün də ger-
çəkləşdir. “Ya Rabbi! Sənsən İlah, Səndən başqa yoxdur ilah. Subhansan, 
bütün nöqsanlardan munəzzəhsən, ucasan. Doğrusu özümə zülm etdim, 
özümü yazıq etdim. Əffini gözləyirəm Rabbim!”Sonsuz izzətinə and ol-
sun ki, Allahım, Sən istəməsən heç bir əməlimiz gerçəkləşməz və uca 
haqqın üçün ya Rəbb, sən qismət etməsən, biz elə istəklərimizdə qalarıq. 

Ey Rəbbimiz Sənin köməyin tez və yaxındır. Bu səbəbdən yalnız 
Səndən istəyir və yalnız Sənə sığınırıq. 

“Dost olaraq Allah yetər, yardımçı olara da Allah yetər.” 
“Dost olaraq Allah yetər, yardımçı olara da Allah yetər.” 
“Dost olaraq Allah yetər, yardımçı olara da Allah yetər.” 



 378 

“Dost olaraq Allah yetər, yardımcı olaraq da Allah yetər.” 
“Dost olaraq Allah yetər, yardımçı olara da Allah yetər.” 
“Dost olarak Allah yeter, yardımçı olarak da Allah yeter.” 
“Dost olaraq Allah yetər, yardımçı olara da Allah yetər.” 
“Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir!” 
“Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir!” 
“Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir!” 
“Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir!” 
“Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir!” 
“Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir!” 
“Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir!” 
“Gerçək güc və quvvət sahibi sadəcə Allahdır.” 
“Gerçək güc və quvvət sahibi sadəcə Allahdır.” 
“Gerçək güc və quvvət sahibi sadəcə Allahdır.” 
“Bütün millətlər içindən Nuha salam olsun!” 
Allahım! Diləklərimizə icabət buyur. 
Amin! Amin! Amin, ey sevdiyi qullarını yardımsız buraxmayan Mu-

in! Peyğəmbərimizə və onun əhli beytinə Salavat və salam olsun. Onların 
xatirinə dualarımızı qəbul eylə. 

Allahım! Düşmənlik edənlərin sayını Sən bilirsən.Onların birlik və 
əməllərini poz. Baqi olan Sənsən. 

Onlar özlərinin də xəbəri olmadan onların planlarını pozduq. Baz on-
ların əməllərinin aqibəti necə oldu. Biz onları sizlərlə imtahan etdik. On-
ların əməlləri alt.üst olmuşdur. Allah zülmkarları cəzalandırandır. 

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Peyğəmbərimizə və onun 
əhli beytinə Salavat və salam olsun. Amin! 

  
Şansa dəvət 

Oxunma şəkli: Yüz on gecə 110 dəfə oxunur və bu zaman şam yan-
dırılır və aynanın qarşısında: əvvəl 10 dəfə İstiğfar, 10 kəlmeyi teyyibə, 7 
təkbir, 3 Yasin və Salavat çəkildikdən sonra duanı oxumağa başlayır. Çox 
çəkmədən görüntü başlar. 



 379 

 
Əmmən mətəmu ğcərat əyəti hələkə və ləysə şəməu və mələkə ran-

kumə ənəcu ləysə yəvmən və şətanu şətnəmə və əmcin yərahiyyən həyşin 
həfşin və izə kəşu kuli ləmə həkşi təmu zəcin nəmuzəcin məmləcun 
məmıəcun əhiyyən şərahiyyən əzunə əsabəutin ələsə şəddəə.  

  
9-CU BÖLÜM 

 Kənzul Ərş -Qadəh duasının fəzilətləri 
Kənzul Ərş, arşın sərvəti və ya ərşın xəzinəsi mənalarına gəlir. Bu 

duanı oxumaq çox savabdır. Bu dua çox köhnə zamanlardan bu yana 
oxunan bir duadır. Qulun Allaha dua etməsindən daha gözəl nə ola bilər 
ki, biz aciz qullar Uca Allahdan istəyəcəyik ki, Rəbbimizin dualarımızı 
qəbul etsin. Kənzul Ərş duasında digər peyğəmbərlər haqqı və hörməti, 
böyük mələklərin haqqı və hörməti, "Bismilləhir Rəhmanir Rəhimin" 
haqqı və hörməti və Quran surələrinin haqqı və hörməti, Qurandakı söz 
və heca hərflərinin haqqı və hörməti, Allahın adları haqqı və hörməti 
üçün Allahdan əfv, bağışlanma, məğfirət və çox geniş bir çərçivə içində 
ehtiyaclarımızın qarşılanmasını istəyən geniş, fəzilətli və təsirli bir 
duadır. Həzrəti Əli (ə.s.) tərəfindən tərtib edildiyi və Əhli.i Beytdən 
rəvayət edildiyi təxmin edilən və əsli Qurandan alınmış bir duadır. Duada 
daha sonra eyni dilək və istəklərimizi Hz.Adəm (ə.s.) və Hz. Həvva, Hz. 
Nuh (ə.s), Hz. Musa (ə.s), Hz. İsa (ə.s), Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) hörmə-
tinə, Cəbrayıl (ə.s), Mikail (ə.s), İsrafil (ə.s), Əzrail (ə.s) hörmətinə, Bis-
millahir rahmanir rahim və Əlhəmdulilləhi Rabbbil. Aləmin hörmətinə, 
müqəttəə hərfləri ilə başlayan surələr və Quranın 114 surəsinin hər birinin 
ilk ayələrini zikri içinə alaraq bu surələrin və ayələrinin şəfaətləriylə 
Allahdan əfv və bağışlanma tələbini ehtiva edir. Surələrin ardından Pey-
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ğəmbərimizə nazil olunan Quranın 28 hərfinin hər birinin hörmətinə əfv, 
bağışlanma və ihtiyaçlarımızla əlaqədar istəklərimizi Allaha ərz edən dua 
mətni, daha sonra 124.000 peyğəmbər hörmətinə, insanlığın atası Hz. 
Adəm və Hz. Həvva hörmətinə, dörd böyük mələklərin hörmətinə, 
Kərrubi və Hamələi Ərş mələkləri hörmətinə, yeddi qat göy ilə yeddi qat 
yer üzü və bu mülk olan mələklər hörmətinə bağışlanma diləyini ehtiva 
edən çox mənəvi bir duadır.  
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Kənzul Ərs duasının ərəbcə oxunuşu 
Bismillahir rahmanir Rahim. Lə ilahə illəllahul məlikul haqqul mu-

bin. Lə iləhə illəllahul həkəmul adlul mətin. Rabbbuna və Rabbbu əbə 
inəl əvvəlin. Lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zalimin. Lə 
ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh. Ləhul mulku və ləhul həmdi yuhyi 
və yumitu və huvə həyyul lə yəmutu əbədəm bi yədihil xayru və iləyhil 
məsıru və huvə alə kullu şəyin qadir. Və bihi yəstəinu və lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhi aliyyil azim. Lə iləhə illəlləhu şukran li niə`mətih. Lə 
ilahə illəllahu iqrari bi rububiyyətih. Və subhənəllahi tənzihən li əzamə-
tih.Əs'əlukə alləhummə bi haqqı ismikəl məktubi alə Cibrilə ələykə yə 
rabb. Və bi haqqı ismikəl məktubi alə cənəhi Mikəilə ələykə yə rabb. Və 
bi haqqı ismikəl məktubi alə cənəhi İsrafilə ələykə yə rabb. Və bi haqqı 
ismikəl məktubi alə kəffi Əzrailə ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi 
səmməytə bihi munkəran və nəkiran ələykə ya rabb. Və bi haqqı ismikə 
və əsrari ibədikə ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi təmmə bihil islə-
mu ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi tələqqahu Ədəmu ləmmə hə-
bəta minəl cənnəti fə nədəkə fə ləbbəytə duaəhu ələykə yə rabb. Və bi 
haqqı ismikəlləzi nədəkə bihi situ ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi 
qavvəytə bihi həmələtəl arsi ələykə yə rabb. Və bi haqı ismikəl məktubi 
fit təvrati vəl incili vəz zəburi vəl furqani ələykə yə rabb. Və bi haqqı is-
mikə ilə muntəhə rahmətikə alə ibədikə ələykə yə rabb. Və bi haqqı təmə-
mi kələmikə ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi nədəkə bihi İbrahimu 
fə cəaltən nəra aləyhi bərdən və sələmən ələykə yə rabb. Və bi haqqı is-
mikəlləzi nədəkə bihi İsmailu fə nəccəytəhu minəz zəbhi ələykə ya rabb. 
Və bi haqqı ismikəlləzi nədəkə bihi İshəqa fəqadəytə həcətəhu aləykə yə 
rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi nədəkə bihi Hudun ələykə yə rabb. Və bi 
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haqqı ismikəlləzi dəakə bihi Yəə` qubə fə radədtə aləyhi bəsarahu və vəl-
lədəhu Yusufə ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi nədəkə bihi Dəvu-
du fə cəaltəhu xalifətən fil ardı və ələntə ləhul hədidə fi yədihi ələykə yə 
rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi dəakə bihi suləymanu fə ə'taytəhul mulkə fil 
ardı ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi nədəkə bihi Əyyubu fə nəc-
cəytəhu minəl ğammilləzi kanə fihi ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəllə-
zi nədəkə bihi isəbnu Məryəmə fə əhyəytə ləhul məvtə ələykə yə rabb. Və 
bi haqqı ismikəlləzi nədəkə bihi musə ləmmə xatabəkə alət turi ələykə ya 
rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi nədətkə bihi əsiyətumraətu fir'avnə fə razəq-
təkəl cənnətə ələykə ya rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi nədəkə bihi bənu is-
railə ləmmə cəvəzul bəhra ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi nədəkə 
bihil Xıdıru ləmmə məşə aləl məi ələykə yə rabb. Və bi haqqı ismikəlləzi 
nədəkə bihi Muhəmmədun salləllahu aləyhi və səlləmə yəvməl gari fə 
nəccəytəhu ələykə yə rabb. İnnəkə əntəl kərimul kəbir. Həsbunəllahu və 
niə`məl vəkil. Və lə havlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Və sal-
ləllahu alə səyyidina Muhəmmədin və alə əlihi və sahbihi və səlləm. 

 
Kənzul Ərş duası tərcümə 

Məlik, Haqq, Mubin Allahdan başqa ilah yoxdur. Hakim, Ədl və Mə-
tin Allahdan başqa ilah yoxdur. Bizim və qədim atalarımızın Rəbbidir. 
Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Mən zalımlardan oldum. Allahdan 
başqa ilah yoxdur. Onun ortağı yoxdur. İdarə onundur. Təriflər onun 
üçündür. Dirildən də, öldürən Odur. O diridir və əbədi olaraq ölməzdir. 
Xeyr onun nəzarətindədir, dönüş onadır. Və O hər şeyə gücü çatandır. Və 
onunla kömək istəyirik. Yaxşılıq etməyə, pislikdən qaçmağa güc qüvvət 
yalnız uca və hər şeyi bilən Allahdandır. Nemətlərə şükür olaraq, ondan 
başqa ilah yoxdur. O ucadır nöqsansızdır. Ey Allahım! Ya Rəbbi! "Cəbra-
yılın qanadında yazılı adın hörmətinə, Mikailin qanadı üzərində yazılı 
adın hörmətinə, İsrafilin alnında yazılı adın hörmətinə, Əzrailin ovucunda 
yazılı adın hörmətinə və sənin Verdiyin Munkər və Nəkir adı hörmətinə 
və qullarının səndəki sirləri hörmətinə, İslami tamamladığı adın hörməti-
nə və Adəmin səndən öyrənib cənnətdən endirildiyi zaman özüylə sənə 
səsləndiyi və sənin də qəbul etdiyin adın hörmətinə, Şitin sənə səsləndiyi 
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adın hörmətinə, ərşi daşıyan mələkləri gücləndirdiyi adın hörmətinə, Töv-
ratda, İncildə, Zəburda və Furqanda yazılı adın hörmətinə, qullarına rəh-
mətini sonsuza qədər çatdırdığın adın hörmətinə, sözlərin hamısı hörməti-
nə, İbrahim atəşə atıldığında hansı adınla sənə səsləndiyi və atəş soyuq və 
salamat oldusa o adın hörmətinə,İsmail kəsilərkən hansı adınla səsləndi 
də onu kəsilməkdən qurtardınsa, o adın hörmətinə, İshaq hansı adınla sə-
nə yalvardı və Sən onun ehtiyaclarını yerinə yetirdinsə, o adın hörmətinə, 
Hud hansı adınla sənə səsləndisə, o adın hörmətinə, Yaqub sənə hansı 
adınla dua etdi və Sən onun gözlərini və uşaqlarını ona geri verdinsə, hə-
min o adın hörmətinə, Davud hansı adınla sənə səsləndi və Sən onu yer 
üzünə xəlifə etdinsə və dəmiri onun əlində yumşaltdınsa, həmin o adın 
hörmətinə, Süleyman hansı adınla sənə dua etdi də sən onu yer üzünə kral 
etdinsə o adın hörmətinə, Eyyub hansı adınla sənə səsləndi də sən onu 
içində olduğu çətinliklərdən qurtardınsa, həmin o adın hörmətinə, Mər-
yəm oğlu İsa hansı adınla sənə səslənib də onunla ölü diriltdinsə, həmin o 
adın hörmətinə, Musa hansı adınla sənə səsləndi də sən ona Turda xitab 
etdinsə o adın hörmətinə, Fironun arvadı Asiyə sənə hansı adınla səsləndi 
də sən onu cənnətdə ruziləndirdinsə, həmin o adın hörmətinə, İsrail oğul-
ları sənə hansı adınla səsləndilər və Sən onları dənizdən keçirdinsə, hə-
min o adın hörmətinə, Xıdır hansı adınla səsləndi də onu suda yeritdinsə, 
həmin o adın hörmətinə, Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) sənə mağarada hansı 
adınla səsləndi və Sən onu qurtardınsa, həmin o adın hörmətinə "səndən 
istəyirəm. Heç şübhəsiz ki, sən comərdsən, böyüksən. Bizə Allah yetər. O 
nə gözəl vəkildir. Yaxşılıq etmək, pislikdən qaçmaq güc qüvvət yalnız 
uca və böyük Allahdandır. Allah Peyğəmbərimiz Məhəmmədə (s.ə.s.) və 
Əhli beytinə dəstək versin, təhlükəsizliklərini təmin etsin. 

 
Kənzul Ars duasının hikmətləri 

Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmməndən (s.ə.s.) rəvayət edilir ki: "Cəbrail 
mənə dedi ki:" Ey Məhəmməd, kim ömründə bir dəfə bu duanı oxusa, Al-
lahu onu qiyamət günündə üzü ayın on dördü kimi parlaq həşr edər. Hətta 
bütün insanlar onu, bir peyğəmbər və ya mələk sanarlar. Mən və sən onun 
qəbirinin üzərində dururuq. Ona hesabsız və azapsız, üzərinə minib Cən-
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nətə girməsi üçün Cənnətdən bir Buraq gətirilir. Sırat körpüsündən şim-
şək kimi keçər. Onun günahı dənizlərdən suyundan, yağışların damlasın-
dan, ağacların yarpaqları, qumların ədədindən, daşlardan daha çox olsa 
belə, özünə qəbul olunmuş (nafilə) həcc və min ümrə savabı yazar. Qor-
xan kimsə oxusa, Allah onu onu qorxduğundan əmin edər. Susayan kimsə 
oxusa, Allah onun susuzluğunu aradan qaldırar. Aç olan oxusa doyurar, 
xəstə oxusa şəfa verər, xəstənin üzərinə oxunsa, xəstəliyindən xilas olar, 
dünya və yaxud axirət ehtiyacları üçün oxusa, Allah istədiyini verir. Bir 
düşməndən qorxduğu üçün oxusa, Allah onların şərindən qoruyar və 
bütün yaranmışlardan gələcək olan bütün zərər və əziyyətləri ondan uzaq-
laşdırar. Borclu olan oxusa, Allah onu, borcunu ödəməyə müvəffəq edər, 
heç bir kimsəyə möhtac olmaz. Əgər onu xəstə olan yazıb üzərində daşı-
sa, yaxşılaşar. Qadın daşısa, əri ona ikram edər. Cindən, insdən və şeytan-
dan, sancı və xəstəliklərdən əmin olur. İtkin isə ailəsinə sağ, salamat qo-
vuşar. Bu duanı oxuyan üçün cin, mələk istiğfar edərlər. Ömrü bərəkətli 
olar. Kim beş dəfə bu duanı oxusa Peyğəmbəri (s.ə.s.) yuxusunda görür. 
Kim ki Fatihəni, İxlas surəsini, Kafirun, Fələq və Nas surəsini üç dəfə 
oxuyub sonra da bu duanı oxusa, Allah onu qarşılaşdığı bütün varlıqların 
şərindən qoruyar və hər cür xəstəlikdən, hər zalımın şərindən onu əmin 
edər və bütün istəklərini verər. Axan suya oxusa su durar yaxud yanan 
atəşə oxusa atəş sönər. Dağ üzərinə oxusa dağ parça.parça olur. Kim ki 
iki rükət namaz qılıb hər rükətində Fatihə və bir də İxlas oxuyub salam 
verdikdən sonra bu duanı oxusa dünya və axirətə aid nə istəsə bütün istə-
diklərinə nail olur. Həzrəti Əli bu dua haqqında: "Mən bu duanı oxudu-
ğum an düşmanıma qələbə çalardım." Buyurmuşdur. Bu duanın hikməti 
sayıla bilməyəcək qədər çoxdur. 

 
Məişət darlığı üçün Kimyai- Səadət 

Ağşağıda yazılan salavatları son dərəcə haqlı olduğunuz və vacib bir 
mətləbin yerinə yetməsi üçün yeddi gecə 1000 dəfə oxuyarsa, mətləbinə 
yetişər. Hz. Peyğəmbərimiz heç bir kəs üçün haqq və ədalətdən qeyri bir 
hökm verməyəcəyinə görə, haqsız olduğumuz bir iş üçün Allahdan nəsə 
tələb etməyimiz düzgün deyildir.Ancaq gücümüzün çatmadığı bir zalımın 
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şərindən qurtarmaq və tibdə müalicəsi mümkün olmayan xəstəliklərdən 
xilas olmaq, məzlumun haqsız həbs edilməsinin qarşısını olmaq üçün 
başda Peyğəmbərimiz və onun Əhli-Beyti olmaqla Allahdan diləmək 
məqsədi ilə bu salavatları demək xeyirlidir. 

1.Haqlı olduğun halda bir davanı uduzduğunuz zaman,sizin xeyrinizə 
qərar çıxarılması üçün aşağıdakı Salavatı 1000 dəfə demək lazımdır. 

 
“Əs salətu vəs sələmu aləykə yə səyyidi yə rasulallahi xuz biyədi 

qallət hiləti ədrikni (3 dəfə). Bi lutfikə və kəramikə yə nəsıral haqqı bil 
haqqı xuz haqq”. 

2.Evi, yuvası bir afət tərəfindən yıxılmış, övladları və özü çətin və-
ziyyətdə olan istər kişi və ya qadın olsun dua edərək aşağıdakı salavatı 
desə, pozğun insanların şərindən qurtarar, salamat evinə dönər. 

  

 
“Əs salətu vəs sələmu aləykə yə səyyidi yə rasuləllahi xuz bi yədi 

qallət hiləti ədrikni (3 dəfə). Bi lutfikə və kəramikə yə nəbiyyər rahməti 
və yə kəşifəl ğumməti və mufərricəl kurubi və yə rahmətəl lil aləminə yə 
həmiyəl məzluminə xallisni”.(3 dəfə) 

3.Tibbin gücü çatmadığı bir xəstəlik və ağrılar zamanı , yeddi gecə 
niyyət edərək 313 dəfə oxusa, xəstəlikdən qurtarar. 
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“Əs salətu vəs sələmu aləykə yə səyyidi yə rasuləllahi xuz bi yədi 
vəşfi məradi yə şəfiyəl ıləli bi lutfikə və kəramikə yə tabibə kulli dəiv və 
dəvəi kulli şəyin yə nəbiyyər rahməti və yə kəşifəl ğumməti və yə şəfiəl 
umməti yə rahmətəl lil aləmin”. 

 4.İşlərində uğur qazanmaq üçün 

 
“Əs salətu vəs sələmu aləykə yə səyyidinə yə rasuləllahə xuz bi yədi 

qallət hiləti ədrikni bi lutfikə və səhhil umuranə yə musəhhiləl əsiri yə 
rahmətəl lil aləminə yə xatəmən nəbiyyinə yə raufu yə rahim”. 

5.Bir zalımın əlindən qutrarmaq üçün 1000 dəfə bu salavatı demək 
lazımdır. 

 
“Əs salətu vəs sələmu aləykə yə səyyidi yə rasuləllahi xuz biyədi 

qallət hiləti ədrikni bi lutfikə və kəramikə vəhmini bi himəyətikə və 
xallısni min şərri fulənin (adı) bi izzətilləhi yə raufu yə rahim”. 

6.Məişət darlığı üçün hər səhər və axşam 500 dəfə bu salavatı de-
məklə çətinlikdən qurtarar. 

 
“Əs salətu vəs sələmu aləykə bi ədədi ılmilləhi və alə əlikə yə rasu-

ləllahi əğnini bi lutfikə bi izzətilləh”.  
  



 388 

Salavat nədir? 
Salavat-Salam və xeyir diləklərin ən üstünü deməkdir. Hz. Peyğəm-

bərimiz üçün saləvati.şərif oxuyana Allah hər salavata görə on savab 
verər. (nəsənə) 

 
1.Bil həsənə ilə gələnə on misli verilir. deməkdir. Veriləcək on savab-

lardan birincisi Ğaffar olan Allahın salavat oxuyan quluna bol kərəm və 
məğfirət ehsan buyurmasıdır. 

2. Allahın Nəbisi olan Hz. Peyğəmbərin şəfaətinə nail olar. Sakit qəlb 
və rahat ruha sahib olar. Çünki hər Salavat gətirənə Hz.Peyğəmbərimizdə 
bunun müqabilində xeyirli dua edər. Bu haqda Quranı-Kərimdə buyurur: 

 
“Və salli aləyhim. İnnə salətikə səkənul ləhum”. 
“Sən də onlara xeyir dua ilə dua et. Çünki sənin onlara etdiyin dua 

maddi və mənəvi ruha və qəlbə isə huzur (sakitlik) bəxş edər. deyə 
buyurmuşdir. 

3.Mələklərə uyması: 

 
“İnnəllahə və mələikətəhu yusallunə alən nəbiyyi.Yə əyyuhəl ləzinə 

ə~mənu sallu aləyhi və səllimu təslimə”. 
“Ya Muhəmməd! Allah və onun mələkləri sənin üzərinə salavat oxuyur-

lar. Ey möminlər!Siz də onun üzərinə saləti-salam gətirin”- demək dir. 
4.Zahir və batini pak olar. 

 
“Huvəl ləzi yusalli aləykum və mələikətuhu li yuxricukum minəz zu-

liməti ilən nuri. Və kənə bil mu`mininə rahimə”. 
“O , Allahdır ki,sizi zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün və mələklərin 

də duası bərəkəti ilə sizin üzərinizə rahmət eləyər.” 
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Zülmətlər müxtəlifdir.Yoxsulluq, xəstəlik, qəza və bəlalar, zalımların 
zülümləri və saymaqla bitməyən qaranlıqdan nura, aydınlığa qovuşduran, 
zülmətdən aydınlığa çıxaran deməkdir. 

 
5.Və izə lə qulləzinə əmənu qalu əmənnə. Və izə xaləv ilə 

şəyətinihim. Qalu innə məakum innəmə nəhnu mustəhziun. 
“Onlar iman edənlərlə görüşdükləri zaman biz iman etdik- deyərlər”. 

Halbuki, Bəqərə-14: 

 
6.”İnnəl həsənəti yuzhib`nəs səyyiət”. (Yaxşı əməllər, pislikləri yox 

edər.) 

 
7.”Vəbtəğu iləyhil vəsilətə”. 
Peyğəmbərlə Allaha edəcəyiniz dualarınızın qəbulu üçün vəsilə və 

yol axtarın. Bütün duaların əvvəlində və axırında salavat gətirilməlidir. 

 
8.Cəhənnəmdən xilas olmaq üçün vəsilə: 
“Və mə kənəllahu li yuəzzibəhum və əntə fihim.Və mə kənəllahu 

muəzzibəhum və hum yəstəğfirun” Ənfəl-33. 
9.Cənnətə götürən yoldur: 

 
“Əl`mər`un məa mən əhəbbə”. ”Kişi sevdiyi ilə bərabərdir.” 
Bu hədisi şərifdə buyurulur ki:“Dünyada da Cənnət vardır. Xalis bir 

iman, xeyırli, rahat bir həyat yoldaşı və asi olmayan övladların olması, 
qənaətli, səni heç bir kəsə möhtac etməyən bir dolanışığa sahib olmaq, 
huzurlu qəlblə həyatdan razı olaraq yaşamaq elə bu dünyada Cənnətdə 
yaşamaq deməkdir”. 
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Dəcəl və narahat uşaqları yumşaltmaq üçün 
Bu məqsəd ilə aşağıda yazılan qəsidəni bir kağıza yazıb bükdükdən 

sonra dəcəl uşağın boynuna taxılır. Bu zaman uşaq həlim və səlim olar. 
Bu beytləri bir kasa suya oxuyaraq üç gün həmin uşağa içirmək də ola.  

 

 

 

 
 
Əm həbbətir rihu min tilqai kəzimətin. Və əvmədal bərqu fiz zalməi 

min idam. Fəmən li əynəykə in qul təkfifə həmətə. Və mə li qalbikə in 
qultəs təfiq yəhum. Yə ləimi fil həvəl uzri məa`ziratin. Minni iləykə və 
ləv ənsaftə ləm təlum. 

 
Güllə keçirməyən 

Kişilər üçün günəş tutulduğu zaman, qadınlar üçün ay tutul-duğu 
zaman aşağıda yazılan ayələri yazıb, üzərində gəzdirən kimsəyə qətiyyən 
güllə batmaz. 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul 

qayyum. Lə tə`xuzuhu sinətuv və lə nəvm. Ləhu mə fis səməvəti və məfil 
ard. Mən zəlləzi yəşfəu ındəhu illə bi iznih. Yəa`ləmu mə bəynə əydihim 
və mə xalfəhum və lə yuhitunə bi şəyim min ılmihi illə bimə şəə vəsiə 
kursiyyuhus səməvəti vəl ard. Və lə yu`duhu hifzuhumə və huvəl aliyyul 
azim. Ləqad cə əkum rasulum min ənfusikum azizun aləyhi mə ənittum 
hərisun aləykum bil mu`mininə raufur rahim. Fə in təvəlləv fəqul həsbi-
yəllahu lə ilə illə huvə aləyhi təvəkkəltu və huvə rabbul arşil azim. 
Bismilləhil kəfi bismilləhiş şəəfi. Bismilləhil ləzi ləyədurru məəsmihi 
şəyun fil ardı və lə fis səməi və huvəs səmiul alim. Və lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Yə rahmənu yə kərimu yə razzəqu yə 
muinu yə lətifu yə azizu yə həfizu yə həkimu yə allahu ya hu (99 dəfə) yə 
iləhə (40 dəfə). 

 Ya Hu 99 dəfə, Ya İləhən 40 dəfə yazılır.  
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Məhkəmə işi üçün 
Bir hakimlə qarşılandiği zaman zərəri və ya əsəbi dəf etmək üçün əv-

vəlcə 21 Bəsmələ, 10 salavat, 41 dəfə aşağıda yazılan dua oxunur və ya-
vaşca hakimin üzərinə üfürülür. Hər hansı bir məhbus bu ayələri gündə 
1000 dəfə oxuyarsa, həbsdən azad olar.  

 

 
 

 “Məşəallahu lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim.Həsbunəllahu və 
niə`məl vəkil.Və umirtu əa`dilə bəynəkum. Allahu yəcməu bəynənə və 
iləyhil məsır. rabbunə və rabbukum lənə əa`məlunə və ləkum əa` məlu-
kum lə huccətə bəynənə və bəynəkum. Allahu yəcməu bəynənə və iləyhil 
məsir. Ətfəltu ğadabəkə bilə iləhə illəllahu vəs təstəcləbtu ridakə bi 
muhəmmədin rasulilləhi vəs təqdaytu həvəici bi əlfi əlfi lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim”. 

  
Davanı qazanmaq, həbsdən qurtarmaq üçün 

Davanı qazanmaq, həbsdən qurtarmaq üçün Yusuf surəsi 100 –cü 
ayəni 129 dəfə oxumaq xeyirlidir.  

 

ُإن ربي لطیف لما یشاء ۚ إنھ ھو العلیم الحكیم  ُِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ُ ََّّ ِ َ ُِ َ َ ٌ َ ِّ َ 
 

“İnnə rabbi lətiful limə yəşəə. İnnəhu huvəl alimul həkim.” 
 

Bir fəlakət və təklükə anında oxunan dua 
Bir fəlakət və təklükə anında aşağıdakı ayələr oxunur: 
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 “Allahumməh fəzni minəl bəlvəi vəl qadai vəl əa`dəi vəl hərqı vəl 

ğarqı vəs sərqı bi hurməti həzihil əyətiş şərifəti vəl xasaisı vəl əsrari və bi 
hurməti həbibikə səyyidil əbrari və bi hurməti əlihi və əshəbihil əxyar.” 

 
İşsizlik sıxıntısı çəkənlər üçün 

İşsizlik sıxıntısı çəkənlər, heç cür işləri alınmayan kimsələr beş vaxt 
namazdan sonra aşağıda yazılan ayəni yeddi və ya on dəfə oxuyarsa, qısa 
bir zaman yaxşı bir mövqe və ya işə sahib olar.  

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və qaləl məlikul `tuni bihi əstəxlishu 

li nəfsi fələmmə kəlləməhu qalə innəkəl yəv`mə lədəynə məkinun əmin. 
Qaləc alni alə xəzəinəl ardı inni həfizun alim. Və kəzəlikə məkkənnə li 
yusufə fil ardi yətəbəvvə uminhə həysu yəşəu nusıbu bi rahmətinə min 
nəşəu və lə nudiu əcral muhsinin.” 

 
Oğurlanmış malın qaytarılması üçün 

Bir yerdə olan oğurluğun üzərindən 24 saat keçmədən bir parça 
pambıq ipin üzərinə Ayəti kursünün içində olan hər Mim hərfinə bir dü-
yün atılır. Ayətəl kursüdə 17 ”Mim” hərfi var.17 düyün atıldıqdan sonra 
17 dəfə də aşağıdakı duanı oxuyub ipi oğurlanan malın olduğu yerdə bir 
daşın altına qoyulur. Bir vaxtdan sonra oğrular malı geri gətirib, yerinə 
qoyarlar.Oxunacaq dua: 
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 “Allahummə yə vəsiəl kənfi və yə aliyəş şərafi bi hurməti əhliş şəraf. 

Əcbir ələyyə mə təlifu bi hurməti səyyidinə fətimətə və əbihə və bəa`lihə 
və bəniyhə. Yə bunəyyə innəhə in təku misqalə həbbətin min xardəlin 
fətəkun fi saxratin əv fis səməvəti əv fil ardi yə`ti bihəllah. İnnəllahə 
lətifun xabir. Və ləv təra iz fəziu fələ fəvtə və uxizi min məkənin qarib. 
Allahu ruddə ələyyə bi haqqı Yə sin vəl qur`ən Sad vəl qur`ən. Qaf vəl 
qur`an. Ərrahmənu ələyyəl qur`ən. Yə ibədəllahis salihin. Ruddu ələyyə 
dəlləti rahimə kumullahu vəhbisuhə iləyyə. Allahummə lə təftinni bi 
hələkihə və lə təftinni bi taləbihə bi haqqı Cibrilə və Mikəilə və İsrafilə 
və Əzrailə və bi haqqı səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiınə və həminə 
muhəmmədun salləllahu aləyhi vəs səlləmən ədədə xalqıhi vərida nəfsihi 
və zinətə arşihi və midədə kəlimətih.”  

 Bəqərə-77: 
َ أوال یعلمون أن اہلل یعلم ما یسرون وما یعلنون  َ َُ ِ ْ ْ ُْ َُ ََ َُّ ِ ُ َ ََ ََ ّ َّ َ َُ َ  
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“Bismilləhir rahmənir rahim. Əvlə yə`ləmunə ənnəllahə yə`ləmu mə 
yusirrunə vəmə yuə`lənun.” 

 
Oğurlanmış malın geri qaytarılması üçün 

Aşağıda yazılan ayələri bir kasa suya niyyət edərək oxuyub oğurlan-
mış malın olduğu yerə səpmək lazimdir. 

 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Nəsrullahi və fəthun qarib. Və bəşşiril 

muminin. İnnəhu min Suləymənə və innəhu Bismilləhir rahmənir rahim. 
Əllə təa`lu ələyyə və u`tuni muslimin.” 

  
İtmiş bir şeyi tapmaq üçün 

1.Bismilləhir Rahmənir Rahim deyilir, bir Fatihə və üç İxlas oxuna-
raq axtarılır. 

2. Dəstəmaz alıb, üzü qibləyə oturur və 119 dəfə “Ya Hafiz” 17 defə 
“Ya Nur” zikri edilir və 119 dəfə aşağıdakı ayə oxunur: 

“İnnəhə intəku misqalə həbbətin min xardəlin fətəkun fi səhratin və 
fis səməvəti və fil ardı yəti bi nəllahu innəllahə lətifun xab.” 

 3.Bir kimsəni itirdiyiniz əşyanı tapmağınız üçün aşağıdakı duanı 
oxuyun: “Ya Camiən nəsi li yəvmin lə raybə fîh, İnnəllahə lə yuhliful 
miəd, icmə bəyni və bəynə” kəlməsini 71- dəfə deyib, həmin əşyanin adı-
nı deyin.  

4.”Əsə Rabbunə ən yubdilənə xayran minhə innə ilə Rabbinə raqıbun”. 
“Ümid edirəm ki, ki, Rabbimiz, onun yerinə bizə ondan daha xeyir-

lisini verəcəkdir. Biz, Rabbimizdən istəyirik.Onun hökmünə razıyıq.  
  

Oğru üçün 
Bu məqsədlə Yasin surəsini (91 səh.)yeddi dəfə oxuyub, hər yeddi 

Mubin kəlməsinə çatdıqda bu dua oxunur: “Bismilləhir Rahmənir Rahim. 
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Yə cəmiən nəsi li yəvmin lə raybə fih. İnnəllahə lə yuhliful”. Sonra oğ-
runu niyyətdə tutaraq: “Allahummə urdid dalləti fulan ibni fulanətən”- 
deyir. Hər Mubində bu dua yeddi dəfə oxunur. Bu əməli üç, beş və ya 
yeddi gün davam edərsə, Allahın izni ilə oğru bilinər və oğurladığı malı 
geri gətirər. 

 
Bir şey itirdiyiniz zaman bu beyti oxuyun: 

“İbrahim əthəm. Qaybimi götürən. Göndər qeybimi. Mən sənin üçün 
oxuyaram:1 Fatihə və 3 İxlas surələrini. 

Başqa bir beyt: Bir şey itirdiyiniz zaman belə desəniz Allahın izni ilə 
tapılar. “Allahum mərdud aləyyə duəlləti yə həydar”. 

  
İtən əşyanın yerini yuxuda görmək üçün 

Yatmadan əvvəl iki rükət Allah rizası üçün namaz qılınır, sonra 17 
dəfə “Ya Nur“ ismi zikr olunur və sonra itən və ya oğurlanan əşyanın 
olduğu yerin qarşısında duraraq 40 dəfə Tariq surəsi oxunur. Allahın izni 
ilə yuxusunda əşyanın yerini ona göstərərlər. Tariq surəsi: 

﷽ 
ِوالسماء والطارق  ِ َّ َ ََ ُ وما أدراك ما الطارق .َّ َِ َّ َ ََ ْ َ ُ النجم الثاقب.َ ِ َّ ُ ْ ٌ إن كل نفس لما علیھا حافظ.َّ ِ ٍَ َ ْ َُّ َ َّ َّ ْ َ ُ ِ. 
َفلینظر اإلنسان مم خلق  ِ ِ َُ َّ َُ ِ ْ ِ ُ ْ ِ خلق م.َ َِ ٍن ماء دَافقُ ِ ِ یخرج من بین الصلب والترائب .َّ َ ِِ َ ِ ََّ َ ْ ُّ ِ ْ ُ ُ ِ إنھ على رجعھ .ْ ِ ْ َ َ َ ُ َّ ِ

ٌلقادر  ِ َ ُ یْوم تبلى السرائر .َ ِ ََ َّ َ ْ ُ ٍ فما لھ من قوة وال ناصر .َ ِ َ َ َ ٍ َّ ُ ِ ُ َ َ ِ والسماء ذات الرجع.َ ْ َّ ِ َ َ َّ ِواألرض ذات الصدع  َ ْ َّ ِ َ ِ ْ َ ْ َ
ٌ إنھ لقْول فصل . ٌْ َ َ َ ُ َّ َ وم.ِ ِا ھو بالھزلَ ْ َ ْ ِ َ ًإنھم یكیدون كیدا ُ ْ ََ ُ ِ َ ْ ُ َّ ًوأكید كیدا ِ ْ َ ُ ِ َ ًفمھل الكافرین أمھلھم رویدا  َ ْ ََ ُ ْ ُ ْ ِْ ِْ َ ِ ِ َ ِ ّ َ َ 

 

 “Bismilləhir rahmənir rahim.Vəs səməi vət tariq. Və mə ədrakə mət 
tariq. Ən nəcmus səqib. İnnə nəfsin ləmmə aləyhə həfizun. Fəl yənzuril 
insənu mimmə xaləq. Xuliqa min məin dəfiq. Yurucu min bəynis sulbi 
vət təraib. İnnəhu alə racihi lə qadir. Yəvmə tubləs sərair. Fəmə ləhu min 
quvvətin və lə nəsirin. Vəl arda zətis sad`i. İnnəhu lə qavlun fasl. Və mə 
huvə bil həzl. İnnəhum yəkidunə kəydə. Və əkidu kəydə. Fə məhhilil 
kəfirinə əm`hilhum ruvəyd”. 

 
Oğurlanmiş itmiş mali tağmaq üçün 

İtirdiyiz və ya oğurlanmış bir malı tapmaq üçün Nisa, 58-ci ayəsini 
bir kasa suya oxuyaraq evə tökmək lazımdır. 
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ِإن اہلل یأمركم أن تؤدوا األمانات َ َ َ ْ ُّ ُُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ّ َّ َّ إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ َُ ْ َ َ َِ َّ َ ْ َ ُِ ْ َ َ َ ْ َ
ًاہلل نعما یعظكم بھ إن اہلل كان سمیعا بصیرا ًِ َِ ِ ِ ِ َ ِ َِ َ َ َ َّ َّّ ِ ُ ُ َّ   

“İnnəllahə yə`murukum tuddul əmənəti ilə əhlihə və izə həkəmtum 
bəynən nəsi ən təhkumu bil ədli innəllahə niimmə yəizukum bihi 
innəllahə kənə səmiən bəsira.” 

 
İtən əşyanı və kimsəni geri qaytarmaq üçün 

İtən kimsənin geri qayırması üçün itən kimsənin adı və anasının adını 
deyib, niyyət edərək bu dua:“Və kəfə billəhi vəliyyə və kəfə billəhi nəsira 
və kəfə billəhi şəhidə və kəfə billəhi alimə və kəfə billəhi vəkilə və kəfə 
billəhi həsibə''. 

Arxasınca da vəd Duha surəsi oxunur:  
﷽ 

َوالضحى  ُّ َ واللیل إذا سجى.َ َ َ ِ ِ ْ َّ َما و َ َدعك ربك وما قلىَ َ َ َ َ ُّ ََ َ ُ ولآلخرة خیر لك من األو.َّ ْ َْ ِْ َِ َّ ٌ َ ُ َ َ َولسْوف  َلىَ َ َ َ
َیعطیك ربك فترضى ْ َ َ َ ُّ ََ ِ ْ َألم یجدك یتیما فآوى ُ َ ً َِ َ ََ ْ ِ ْ َووجدَك ضاال فھدَى َ ََ ً ّ َ َ َ َووجدَك عائال فأغنى َ ْ َ َ ً ِ َ َ َ َ َفأما الیتیم  َ ِ َ ْ َّ َ َ

ْفال تقھر َ ْ َ َ ْوأما السائل فال تنھر َ ََّ ْ ََ َ َ ِ َّ َ ْوأما بنعمة ربك فحدث َ ِّ َ َ َ ّ ِ َِ ِ َِ ْ َّ َ َ 
“Bismilləhir rahmanir rahim Vəd duha.Vəl ləyli izə səcə.Mə vəddə` 

əkə rabbukə və mə qalə. Və ləl axıratu xayrun ləkə minəl' ula. Və lə səvfə 
yu'tikə rabbukə fə tərda. Ələm yəcidkə yətiymən fə` avə. Və vəcədəkə 
dallən fəhədə. Və vəcədəkə 'ailən fəağnə. Fəmməl yətimə fələ təkhər. Və 
əmməs sailə fələ tənhər. Və əmmə bi niə`məti rabbikə fə haddis. 

 
Gözə görsənməmək üçün 

Düşmənlərini gözünə görsənməmək və şərlərindən əmin olmaq üçün 
aşağıdakı duanı 129 dəfə oxumaq lazımdır.  

Ənam surəsi 103-cü ayə: 
ُ تدركھ األبصار وھو یدرك األبصار وھو اللطیف الخبیرَّ﷽ ال ُِ َ ْ ُ ِ َّ َ ََ َ َ َُ ُ َُ َ َْ ُْ ِ ِْ ُْ ُ ُ   

“Bismilləhir rahmənir rahim.Əllə tudrikuhu əbsaru və huvə yudriku 
əbsara və huvəl lətiful xabir.” 

“Gözlər və onların görmə qabiliyyəti Onu dərk etməz və O, gözləri 
və görmələri dərk edər. O, lətif və xəbərdardır.”(Ənam-103) 

  
Haqsız həbsə atılanlar üçün 

Həbsə atılan bir kimsə aşağıdakı yazılı ayəni çoxlu oxuyarsa zindan-
dan xilas olar. Oxunacaq ayə: 
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“Və lə təd`u məallahi iləhən əxara lə iləhə illə kulli şəy`in həlikun illə 

vəchəhu ləhul hukmu və iləyhi turcəun.” 
  

Mətləb və niyyət almaq məqsədilə namaz 
 Mətləb və hiyyət almaq məqsədi ilə bir həftə ərzində gecə namazında 

“Vitir” namazımdam qabaq iki rükət hacət namaz qılınır. Birinci rükətdə 
Fatihədən sonra üç İxlas, üç Muavvizətəyn surələrini (qullar) oxunur. 
Sonra isə “Vitir” namazı qılınır və səcdədən qalxmadan “ Yasin” surəsi 
oxunur. ”Səlamun qavlən min rabbin rahim” ayəsini (818) dəfə deyir və 
aşağıdakı duanı da hər yüz dəfədən bir 10 dəfə demək lazımdır. 

 
“Bismilləhil xaliqıl əkbəri yəssir muradi vəqdı həcəti və əcib dəə`vəti 

bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin”. 
  

Bütün hacətlər üçün 
Bütün hacətlər üçün Şaban ayının 14-cü gecəsi niyyət edərək, Ali 

imran surəsinin 1-5-ci ayələri, Duxan surəsi 1-9-cu ayələrinin hər biri 25 
dəfə oxunur və 30 dəfə də salavat deyilir. 

Ali imran surəsi 1-5-ci:  
﷽ 

َّاہلل ال إلـھ إال الم ِ َِ َ ُ ُ ھو الحي القیومّ َُّ َ ْ ُّْ َ َنزل علیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدَیھ وأنزل  ُ ََ َ َ ِ َ َ ِ ِْ َ ْ َْ ّ ً َِّ َ ُ َِ ّ ْ ِْ َ َ َ َ َّ َ
َالتْوراة و َ َ َاإلنجیلَّ ِ ٌمن قبل ھدى للناس وأنزل الفرقان إن الذین كفروا بآیات اہلل لھم عذاب شدید  ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ْ ُ َ ِ ّ َ ِ ِِ ْ ُ َ َ َُ َ َّْ َّّ ِ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ِ َّ ً ُ

ٍواہلل عزیز ذو انتقام َ ِ ُ ٌ ِ َ ُ ّ َإن اہلل ال یخفى علیھ شيء في األرض وال في السماء َ َّ ٌِ ِ ِ ََ ََ ِ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ّ َّ ِ  
 
 “ Bismilləhir rahmənir rahim. Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul 

qayyum. Nəzzələ aləykəl kitəbə bil həqqi musaddiqal limə bəynə yədəyhi 
və ənzələt təvratə vəl incil. Min qablu həzə linnəsi ənzələl furqanə 
innəlləzinə kəfəru bi əyətilləhi ləhum əzəbun şədidin vallahu əzizun 
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zuntiqam. İnnəllahə lə yəxfiyə aləyhi şəyun fil ardi və lə fis səməi”.  
Duxan surəsi 1-9-cu ayələr: 

﷽ 
ِوالكتاب المبین حم ِ ُ ْ ِْ َ ِ َإنا أنزلناهُ في لیلة مباركة إنا كنا منذرین َ ِْ ِ ُ َّ َّ َُّ ِ ٍِ ٍَ َ َ ُِّ َ َ َ ْ َ ٍفیھا یفرق كل أمر حكیم َ ِ َِ ٍَ ْ َ ُّ ُ ُ َ ْ ًمرا َأ ُ ْ

َمن عندنا إنا كنا مرسلین ِ ِ ِ ِْ ُّ َّ َُّ ِ َ ِ ُرحمة من ربك إنھ ھو السمیع العلیم ْ َِ ِ َِ ْ ُ َّ ُ ُ َّ ِ َ ّ ِ َّ ّ ً َ ْ َرب السماوات واألرض وما  َ ََ َ َِ ْ َ ْ ِ َّ ِ َّ
َبینھما إن كنتم موقنین ِْ ِ َُّ ُ ُ ِ َ ُ َّال إلھ إال ھو یحیي ویمیت ربكم ورب آبائكم األو َ َ ْ ُ َ َ َُ ُِ َ ُِّ َ َْ ُّ ُ ُ ُِ ْ ُ َّ ِ َِ َ َلینَ َبل ھم في شك یلعب ِ ْ َ ِ ٍَّ َ ْ ُ ْ   

 

“Bismilləhir rahmənir rahim. Hə mim.Vəl kitəbil mubin.İnnə ənzəl-
nəhu fi ləylətilm mubərakətin innə kunnə munzirin. Fihə yəfraqu kullu 
əmrin həkim. Əmran min indilnə innə kunnə mursəlin. Rahmətəm mir 
rabbikə innəhu huvəs səmiul alim. Rabbis səməvəti vəl ardi və mə 
bəynəhumə in kuntum muqınin. Lə iləhə illə huvə yuhyi və yumitu 
rabbukum və rabbu əbəikumul əvvəlin. Bəl hum fi şəkkin yələbun”. 

Hacət üçün əl-İsra surəsini 7 dəfə, Hud surəsini 13 dəfə oxumaq çox 
faydalıdır.  

 
Hər hansı bir istək və mətləb üçün 

Hər hansı bir istək və mətləb almaq istəyən on bir hərf və on dörd 
kəlmədən ibarət olan: ”Əhəmun kəsəqun hələun yəssun.” əsmalarını 1000 
dəfə oxuyur və hər on və ya yüz dəfədən sonra aşağıdakı duanı oxuyarsa 
mətləb alar. Bu zaman hər kəs tərəfindən sevilər, hörmət görər, ruzisi 
çoxalar və hər bir başladığı iş uğurlu alınar. 

 
“Əhumun kəsəqun hələun yəssu”  
Hər on və ya yüz dəfədən sonra oxunacaq duanı  

 
“Ləysə ləhə min dunilləhi kəşifətun. Yə ğıyəsəl mustəğisinə əğisni. 

 
Hacət üçün 

Hacət üçün aşağıdakı duanı oxumağa başlamazda əvvəl 11 dəfə 
istiğfar,71 kəlməyi tovhid ( Lə iləhə illəllah),11 təkbir (Allahu əkbər), 11 
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salavat, 55 dəfə də “Yə Mucib” ismi şərifini zikr edib, sonra da duanı 
oxumaq lazımdır.  

  

 
 

“Allahummə inni əs`əlukə bi hurməti zətikə sənəi sıfətikə və cələli 
ismikə və nuri vəchikə və vəsiı kəramikə və azimi hilmikə və nufuzi 
hukmikə və vəfəi əhdikə ən tusəxxirali ruhəniyyəti həzəl ismiş şərifəti 
yuhibu dəa`vəti və yəqdu həvəici və yutiuni fimə uridu mimmə ləkə fihi 
ridan və ilə fihi saləhun yə xaliqul arvahi innəkə alə kulliu şəy`in qadirun 
və bil icəbəti cədirun və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və alə əlihi 
və sahbihi vəs səlləm”.  

  
İstədiyin işi qəbul etdirmək üçün 

İstədiyin hər hansı bir işi kiməsə qəbul etdirmək istəyirsənsə, üç və 
ya yeddi gecə 1000 dəfə “Kəf, hə yə əyn sad” muqəttəə hərflərini oxuyur 
və 104 dəfə də aşağıda yazılan duanı oxunur.  
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 “Bismilləhir rahmənir rahim. Allahummə inni əs`əlukə bi kəfi kifəti-

kə və bi həi hidəyətikə və biyəi yəqinikə və bi əyni inəyətikə və bi sadi 
sidqıkə ən tusəxxaralis səb`al mulukər ruhəniyyətə li yəqdu həcəti və yu-
səxxiru li ruhəm min ruhəniyətihım yə təməssəlu li fulənibni fulənətə (adı 
və anasının adı) alə sıfəri və həy`əti və kunyəti fulənibni fulənətə (adı və 
anasının adı) əcibu əyyətuhəl arvəhər ruhəniyyətə vəm`du ilə fulənibni 
fulənətə (adı və anasının adı) vəhriqu qalbəhu vətmisu alə bəsarihi vəqli-
qu və həddiduhu və əmuruhu li rucuın ilə məhəli fulənin xadiən zəlilən və 
illə yursəlu aləykumə şuvazun min nərin və nihəsun fələ təntəsıran. İnnət 
taətə lillahi və li əsməih”.  

 
Məktub və çətin düzələn bir iş üçün 

Hər hansı bir yerə göndərilən məktub və ya bir tələbnaməyə müsbət 
cavab almaq üçün aşağıdakı ayə və duarı oxuyarsa, alınan cavab müsbət 
olar və dilək yerinə yetər. 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və ədəllahus sabirinə nəsran və qad-
dəra limən yətəvəkkəlu aləyhi əcran və şərahə limən yufəvvədu iləyhi 
sadra. Fə innə məəl usri yusra innə məal usri yisra. İnnə kətəbəl əbrarə 
ləfi illiyyin. Və mə ədrakə mə illiyyun. Kətəbun mərqum. Yəşhəduhul 
muqarrəbun.  

  
Kimisə yanından uzaqlaşdırmaq üçün 

Səni narahat edən və sənin görmək istəmədiyin adam üçün aşağıda 
yazılan ayəni yeddi dəfə oxuyaraq o kimsənin yanında oxumaqla, onu 
özündən uzaqlaşdıra bilərsən. Oxunacaq ayə: 

 
“Təzruhur riyəhu və kənəllahu alə kulli şəy`in muqtədira. Rabbə-

nəkşif ənnəl azəbə innə mu`minun. Yəvməizin yəsdurun nəsu əştətən 
əştətən,əştətən. İnfuru xifəfən və siqalə”. 

  
Haqsızlığa qarşı oxunan dua 

Haqsız və zorla bir yerdə oturan adamı ordan uzaqlaşdırmaq üçün 
niyyət edərək 500 dəfə Zilzal surəsini və aşağıdakı duanı oxumaq 
lazımdır.  

 
﷽ 

َإذا زلزلت األرض زلزالھا َ ََ ْ ِْ ُِ ْ َ ْ ِ ُ َ َوأخرجت األرض أثقالھا ِ ََ َ ْ َ َ َُ ْ ْ ِ َ ْ َوقال اإلنسان ما لھا َ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ ٍیومئذ  َ ِ َ ْ َ
َتحدث أخبارھا َ َ ْ َ ُ ِّ َ َبأن ربك أوحى لھا ُ ََ ْ َ ََ َّ َ َّ َّیومئذ یصدر الن ِ ُ َ َُ ْ ٍ ِ َ ْاس أشتاتا لیروا أعمالھمْ ُ َ َ ْ َْ َْ َ ُ ِّ ً َ ْفمن یعمل  ُ َ َْ َ َ

َمثقال ذرة خیرا یرهُ َ ً ْ َ ٍ ََّ َ َ ْ َومن یعمل مثقال ذرة شرا یرهُ ِ َ ًَ ّ ََّ ٍ ََ َ ْ ِ ْ َ َْ َ  
Bismilləhir Rahmənir rahim. İzə zulzilətil ardu zilziləhə.Və əxracətil 

ardu əsqaləhə. Və qaləl insənu mə ləhə. Yəvməizin tuhəddisu əxbərahə. 
Bi ənnə rabbəkə əv hələhə.Yəvməizin yəsdurun nəsu əştətəl lə yurav ə-
əmələhum. Fə məy yəa`məl misqalə zərratin xayran yərah. Və məy 
yə`məl misqalə zərrətin şərran yərah”. 
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 “Səyuhzəmul cəm`u və yuvəllunəd dubur. Bəlis səatu məv` iduhum 

vəs səatu ədhə və əmər. İnnəl mucriminə fi daləlin və suur. Yəvmə 
yushəbunə fin nəri alə vucuhum. Zuqu məssə səqar.”  

  
İsrafi-İmar 

Hər hansı bir işi görmək üçün əvvəl o yerin daimi sakini olan taifei 
(cini) oradan uzaqlaşdırmaq lazımdır və buna İsrafi-İmar deyilir. Necə ki 
hər məskənin öz sahibi olduğu kimi, hər məskənin gözlə görünməyən 
sahibləri, sakinləri də vardır.Bunun üçün duanı oxumağa başlamazdan 
əvvəl Zilzal surəsi “əştətə” kəlməsinə qədər yeddi dəfə oxumaq və hər 
dəfə bu kəlməni üç dəfə təkrar etmək: 

﷽ 
ُإذا زلزلت األرض  ْ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ َ َزلزالھاِ َ َ ْ َوأخرجت األرض أثقالھا ِ ََ َ ْ َ َُ ْ َ ْ ِ َ ْ َوقال اإلنسان ما لھا َ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ ُیْومئذ تحدث  َ ِّ َ ُ ٍ ِ ََ

َأخبارھا َ َ ْ َبأن ربك أْوحى لھا َ ََ َ ََ َّ َ َّ ًیْومئذ یصدر الناس أشتاتا ِ َ ْ َ ُ َُّ ُ ْ َ ِ ٍَ ْ لیرْوا أعمالھمَ ُ َ َ ْ َ َ ُ ًفمن یعمل مثقال ذرة خیرا  ِّ ْ َ ٍ ََّ َ َ ْ ِ َْ َ َْ َ
َیرهُ َومن یعمل مثقال ذرة شرا یرهُ  َ َ ِ ًَ ّ ََّ ٍ ََ َ ْ ْ َ َْ َ  

 

“Bismilləhir Rahmənir rahim. İzə zulzilətil ardu zilziləhə .Və əxracəl 
ardu əs`qaləhə. Və qaləl insənu mə ləhə. Yəvməizin tuhəddisu əxbərahə. 
Bi ənnə rabbəkə əv hələhə. Yəvmə izin yəsdurun nəsu əştətəl lə yurav ə-
əmələhum. Fəmən yəa`məl misqalə zərratin şərran yərah. 

Arxasınca bir dəfə aşağıdakı dua oxunur. 

 
“Əq`səmtu aləykum yə sukkənə həzəl məkəni insarifi həttə əqdi 

həcəti.” 
Sonra altı dəfə “Ayətəl kürsü”nü oxuyub altı tərəfə üfürmək, yeddinci 

“Ayətəl Kürsü”nü oxuyanda ətrafa üfürərək dairə çəkmək və səkkizinci 
“Ayətəl Kürsü”nü oxumaq:  
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َّال إلـھ إال ھو الحي القیوم اہلل ال تأخذهُ سنة وال نْوم ل ٌ َ ََ َ ََ ُ ٌَ ِ ُ ُ ْ َ ُ ّ ُّ َ ْ ُّْ َ ُ َّ ِ َِ ِھ ما في السماوات وما في األرض َ ْ َ ِ َِ َ ََ َِ َّ ُ
َّمن ذا الذي یشفع عندَهُ إال بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم وال یحیطون بشيء من علمھ إال  َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ ِ ِ َْ ْْ ّ ٍ ِ ُ ِْ َ ِ َِ ْ َ ُْ ُ َ َ َ ُْ ُْ َ ََ َ َ َِ َ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ

َبما شاء وسع كرسیھ السماوات واألرض وال  َ َ َ ََ ْ َْ ِ َ ََّ ُ ُّ ِ ُِ َ َ ُیؤودهُ حفظھما وھو العلي العظیمِ َ َِ ِ ِ ََ َْ ُّْ ُ َ ُ ُ ْ ُ ِال إكراه في  ُ َ َ ْ ِ َ
َالدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باہلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال  َ َ َْ ُ ْ ْ ِْ َ َْ ُْ ِْ ِ ِ َِ ََّ َ ْ ِ ِ َِ َِ ّ ِ َ ِ َْ ُ ُ َّ ُ ْ ْ ََّ ِ ّ َ َ َُ ْ ُّ َ ّ

ٌانفصام لھا واہلل سمیع علیم ِ ِ َِ ٌ َ ُ ّ َ َ َ َ ْاہلل ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور والذین كفروا  َ ُْ َُ َ َ َ َِ ِ َِّ ََّ َِ ُِ ُّ َ ِ َ َُ ُّ ِ ِّ ُ ُ ْ ُ ُ ُّ ّ
َأْولیآؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور إلى الظلمات أْولـئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون َُ ِ ِ ِ ِ َ َِ َ َْ ُ ُِ ِ َِّ ُُّ ّْ َ ََ َ َُ ِ َ ُ ُّ َِّ ُ َُ ْ ُ ُ ُ ُ ُ  
 

əl-Bəqərə-255. Bismilləhir Rahmənir rahim. Allahu lə iləhə illə huvəl 
həyyul qayyum lə tə`xuzuhu sinətuv və lə nəvmul ləhu mə fis səməvəti 
və mə fil ardi mənzəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznih yəa` ələmu mə bəynə 
əydihim və mə xalfəhum və lə yuhitunə bi şəy`im min ilmihi illə bimə 
şə`ə vəsiə kursiyyuhus səməvəti vəl ardı və lə yəuduhu hifzuhumə və 
huvəl aliyyul azim. Lə ikrahə fid dini qattə bəyyənər ruşdu minəl ğayyi 
fəmən yəkfur bittağuti və yu`min billəhi fəqədis təmsəkə bil urvətil vusqa 
lən fi samələhə vəllahu səmiun alim. Allahu vəliyyul ləzinə ə-mənu yux-
ricuhum minəz zuluməti ilən nuri vəlləzinə kəfəru əvliyəuhumut tağutu 
yuxri cunəhum minən nuri iləz zuluməti uləikə əshəbun nərihum fihə 
xalidun”.  

Sonra aşağıdakı dua oxunur. 

 
“Əcibu əyyuhəs səkinunə fii həzəl məkəni bərakəllahu fikum və 

aləykum.” 
 

Haqqını qaytarmaq üçün “İrsalı xatif” 
Yeddi gecə dəstəmazlı halda niyyət edərək 100 istişfar,100 İxlas, 7 

dəfə Tövbə surəsinin son ayələri,100 dəfə Salavat və 100 dəfə aşağıdakı 
dua oxunur. (Tövbə 127-128) 

 

ِوإ َذا ما أنزلت سورة نظر بعضھم إلى بعض ھل یراكم من أحد ثم انصرفوا صرف َ َ َ َ َ ََ َْ ُ َّ ُ ٍ َ َ ٌْ َ َِ ٍّ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ِْ َُ ُ َ َّ َُ ْ ِ ُ
ُاہلل قلوبھم بأنھم قوم ال یفقھون ُ َُ ْ َ ْ ََّ ٌ ْ َ َّ َ ِ ُ ُ ُ ْلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم  ّ ْ ُّْ ٌِ ِ َِ َ ََ ْ ٌَ ْ َِ ُ ُِ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ

ِحریص علیكم ب ُ ْ َ َ ٌ ِ ٌالمؤمنین رؤوف رحیمَ ِ ِ َِّ ٌ ُ َ َ ْ ُ ْ 
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 “Bismilləhir Rahmənir rahim.Və izə mə unzilət suratun nəzara 
bə`duhum ilə bəəd. Həl yərakum min əhədin summən sarafu sarafəllahu 
qulubəhum bi ənnəhum qavmul lə yəfqahun. Ləqad cə.əkum rasulum min 
ənfusikum azizun aləyhi mə ənittum hərisun aləykum bil mumininə 
raufur rahim. “Salavat: 

 

 
“Vəs salətu vəs sələmu aləykə yə rasuləllah. Xuz həqqı min fulənibni 

fulənətə (adı və anasının adı) yə nəsıral haqqı bil haqqı ədrikni ədrikni 
ədrikni”. 

Hər 100 ədəddən bir aşağıdakı bu dua oxunur: 

 
“Yə rasuləllahi inni mustəcirum bikə mən zaləməni min fulənibni 

fulənətə.”  
 

Xeyirli aqibət üçün 
Namazdan sonra oxunan dualardandır:“Allahummə inni əs`əlukə 

husnəl hətiməti vəl xayral aqibəti vəl əfinə”  
 

Zalıma qələbə çalmaq üçün 
Səni özündən zəif görərək haqqını vermək istəməyənlən üçün niyyət 

edərək 100 dəfə “istiğfar”,100 dəfə “İxlas”,100 dəfə “salavat” və 1000 
dəfə də aşağıdakı dua oxunur.  
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 “Yə muzilli kulli cəbbərin ənidən bi qahri azizi sultanıkə yə nura 
kulli şəy`in və hədəhu əntəlləzi fələqaz zuluməti bi nurih.” 

 
Hər cür bəladan qorunmaq və əmin olmaq üçün 

Hər cür bəladan qorunmaq və düşməndən əmin olmaq üçün Fil 
surəsinin Bəsmələ ilə yazıb, üzərində gəzdirmək, həmçinin də oxumaq 
faydalıdır. 

﷽  
َألم تر َ ْ َ ِ كیف فعل ربك بأصحاب الفیلَ ِ ْ ِ ََ ْ َ ِ َ ُّ َ َ َ َ ْ ٍألم یجعل كیدھم في تضلیل َ ِ ِْ ََ ْ َ ُْ َ ْ َ ْ َ ْ ًوأرسل علیھم طیرا  َ ْ َْ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ

َأبابیل ِ َ ٍترمیھم بحجارة من سجیل فجعلھم كعصف مأكول َ ٍُ ْ َّ ّ ٍْ ٍْ ََ ََ ُْ َ َ ََ ِّ ِ ِ ِ َِ ِ ِ   
“Bilsmilləhir Rahmənir rahim. Ələm təra kəyfə fəalə rabbukə bi-

əshəbil fil. Ələm yəc`əl kəydəhum fi tədlil. Və ərsələ aləyhim tayran 
əbəbil. Tərmihim bu hicəratim min siccil. Fə cəaləhum kə əsfim məkul” 
  

Hər cür dərd və bəladan qurtarmaq üçün 
Bu duanın oxuma zamanı geyim və məkan təmiz olmalıdır. Niyyət 

edərək iki rükət namaz qıldıqdan sonra bir Fatihə, üç İxlas, Muəvvizətəyn 
(Qullar), 10 istifğar və bir Yasin oxuduqdan sonra ayəni oxumağa 
başlamaq lazımdır.  

 
“Ləysə ləhə min dunilləhi kəşifəh.” 

 
Bu ayənin vəqfinin yazıb üzərində daşıyan halda hər gün 1153 dəfə 

zikr edən kimsə, qısa zamanda düşdüyü dərd-bəladan, borcdan, haqqını 
verməyənlərin zülm və şərindən, işsizlik, tənbəllikdən və bu kimi 
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pisliklərdən uzaq olar və arzusuna çatar. Bu ayəni 70000 və yaxud da 
125.000 dəfə zikr edən daha tez mətləbinə çatar. Hər gün 313 dəfə 
oxumaq da çox xeyirlidir. Bu ayələri fəlcli kimsələrin sağalması üçün bir 
kasa suya oxuyub, üzünə nəfəs etdikdən sonra xəstəyə içirmək və 
oynaqlarına sürtmək də faydalıdır. 

 
Haqqını almaq üçün 

Haqqını almaq üçün 51 dəfə 100 və ya 1000 dəfə Fil surəsini və hər 
100 dəfədən bir də aşağıdakı duanı oxumaq lazımdır. 

﷽  
ِألم تر كیف فعل ربك بأصحاب الفیل ِ ْ ِ َ ََ ْ ََ َِ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ْ ٍألم یجعل كیدھم في تضلیل َ ِ ِْ ََ ْ َ ُْ َ ْ َ ْ َ ْ ًوأرسل علیھم طیرا  َ ْ َْ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ

َأبابیل ِ َ َترمیھم بحج َ ِ ِِ ِ ْ ٍارة من سجیل فجعلھم كعصف مأكولَ ٍُ ْ َّ ٍّ ٍْ َ ََ ُْ َ َ َ ِّ ِ ِ َ  
 

 “Bilsmilləhir Rahmənir rahim. Ələm təra kəyfə fəalə rabbukə bi-
əshəbil fil. Ələm yəc`əl kəydəhum fi tədlil. Və ərsələ aləyhim tayran əbə-
bil. Tərmihim bu hicəratim min siccil. Fə cəaləhum kə əsfim məkul” 

 

  
Allahummə innəkə ğaniyyun ənil ə`əvən. Allahummə azzəz zalimə 

və qallən nəsir.Və əntəl muttaliul əlim. Əl`ədlul həkim. Allahummə innə 
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filənən əbdikə qad kəfəran niə`mətə və mə şəkərahə və əlği ayətil ədli və 
mə zəkərahə. Ət`ğahu hilmikə və təəddi aləynə zilmən və udvənən fəxuz 
Allahummə bi nəsıyəti vəc`əlnə mənsurinə aləyhi innəkə alə mə təşəu 
qadir. Allahummə fəttit əddəhu və qallil adədəhu vəhdim ərkənəhu vəczul 
ə`avə-nəhu və şəttit cəməahu və a`dim sultanəhu vəhbit burhənəhu və 
zəlzil əqdəməhu və zərəb qalbəhu və kəbhi alə min hərihi vəcəl keydəhu 
ficrihi vəs tidrichu min həysu lə yəa`ləm.  

Sonra Təbbət və Zilzal surələrini 10 dəfə oxumaqla haqsız adamı 
Allaha rucuh etmək. Təbbət surəsi: 

 

َّبسم اہلل الرحمن الرحیم تب َ ِ ِِ َّ َِّ َِٰ ْ َِّ َّت یدَا أبي لھب وتبْ َ َ ٍ َ َ ِ َ َ ُما أغنى عنھ مالھ ْ ُُ َ َْ َ ٰ َ ْ َ 
َوما كسب  َ َ َ ٍسیصلى نارا ذات لھبَ َ َ ََ َ ً َ ٰ ْ َ ِوامرأتھ حمالة الحطب َ ََ َ َْ َ َ َّ ُ ُ َ ْ ٍفي جیدھا حبل من مسد َ َ َ ْ ِ ٌِ ْ َ َ ِ ِ 

 

 “Bismilləhir Rahmənir Rahim. Təbbət yədə əbi ləhəbin və təb. mə 
əğnə ənhu məluhu və mə kəsəb. səyəslə nəran zətəl ləhəb. vəm raətuhu 
həmmələtəl hətab fi cidihə həblun min məsad.”  
 Sonra da Zilzal surəsini oxumaq: 

﷽  
َإذا زلزلت األرض زلزالھا  َ ََ ْ ِْ ُِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ وأخرجت األرض أثقالھا .ِ ََ َ ْ َ َُ ْ َ ْ ِ َ ْ َ وقال اإلنسان ما.َ ُ َ ِ ْ َ َ َ لھاَ ُ یْومئذ تحدث .َ ِّ َ ُ ٍ ِ ََ

َأخبارھا  َ َ ْ َ بأن ربك أْوحى لھا .َ ََ َ ََ َّ َ َّ ْ یْومئذ یصدر الناس أشتاتا لیرْوا أعمالھم .ِ ُ ٍَ ًَ َْ َْ ََ ُ ِ َ ِ َّ َ ُ َُّ ُ ٍ فمن یعمل مثقال ذرة .ْ ََّ َ َ ْ ِ َْ َ َْ َ
َخیرا یرهُ  َ ً ْ َ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرهُ .َ َ ِ ًَ ّ ََّ ٍ ََ َ ْ ْ َ َْ َ. 

 

 “Bismilləhir Rahmənir rahim. İzə zulzilətil ardu zilziləhə .Və əxracəl 
ardu əs`qaləhə. Və qaləl insənu mə ləhə.Yəvməizin tuhəddisu əxbərahə. 
Bi ənnə rabbəkə əv hələhə.Yəvmə izin yəsdurun nəsu əştətəl lə yurav 
ə.əmələhum. “Fəmən yə`məl misqalə zərrətin şərray yərah” 

 
Haqsızlığa qarşı və qalib olmaq üçün oxunan dua 

Oxumaqdan əvvəl niyyət edilir yeddi dəfə aşağıdakı dua oxunur, 
tamamlandıqdan sonra 10 istiğfar,10 salavat,3 İxlas,1 Fatihə oxunur. 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya 

Qahiru ya Qadiru ya muqtədiru ya Əvvəlu Ya Əxiri Ya Zahiru Ya Batinu 
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Ya Lətifu yə xabiru qavluhul haqqu və ləhul mulku yəvmə yunfəxu fis 
suri alimul ğaybi vəş şəhədəti huvəl həkimul xabir. Bismilləhir rahmənir 
rahim. Summə ənzəlnə aləykəmin bəə`dil ğammi əmənətən nuəsən yəğşə 
taifətəm minkum və taifətun qad əhəmməthum ənfusuhum yəzunnunə 
billəhi ğayral haqqi zannəl cəhiliyyəti yəqulunə həl lənə minəl əmri min 
şəyin qul innəl əmra kulləhu lilləhi yuxfunə fi ənfusihum mələ yəbdunə 
ləkə yəqulunə ləv kənən lənə minəl əmri şəyun məqutilnə həhunə qul ləv 
kuntum fi buyutikum lə bərazəlləzinə kutubə aləyhikul qatlu ilə 
mədacihim və liyəb təliyəllahu mə fi sudurikum və li yuməhhisa mə fi 
qulubikum vəllahu alimun bi zətis sudur. Və kəfə billəhi şəhidən 
muhəmmədun rasulullahi vəlləzinə əəhu əşiddəu aləl kuffəri ruhəməu 
bəynəhum tərahum rukkəən succədən yəbtəğunə fədləm minəllahi və 
ridvənən siməhum fi vucuhim min əsəris sucudi zəlikə məsəluhum fit 
təvrati və məsəluhun fil incili kəzərın əxracə şətəhu zərahu fəs təğləza fəs 
təvə alə suqihi yuə`cibuz zurraə li yəğiza bi himul kuffəra və ədəllahul 
ləzinə əmənu əmilus salihəti minhum məğfiratuv və əcran azimə.Və məy 
yəttəqıllahə yəcəl ləhu məxracən və yərzuqhu min həysu lə yəhtəsib və 
mən yətəvəkkək aləllahi fəhuvə həsbuhu innəllahə bəliğu əmrihi qadd 
cəələllahu li kulli şəyin qadra. 

 
Ədavəti aradan götürmək üçün 

Düşmənlərın kin və ədavətini dostluğa çevirmək üçün Ali İmran 
surəsinin 163-cü ayəni oxumaq xeyirlidir.  

 
“İn yənsur kumullahu fələ ğalibə ləkum və iy yəxzulkum fəmən 

zəlləzii yənsurkum min bəa`dihi və aləllahu fəl yətəvəkkəlil muminin”. 
 

Düşmənin şərlərindən qorunmaq üçün dua 
Düşmənin şərindən qurtarmaq üçün bu duanı niyyət edərək çox 

oxuyun:  
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“Bismilləhir rahmənir rahim.Yə Allahu yə Allahu yə Allahu yə Hən-

nanu yə Mənnənu yə Dəyyanu yə Ğufranu yə Sultanu yə Burhənu yə 
Mustənu yə Kərimu yə Həyyu yə Qayyumu yə Muğisu yə Ğiyasəl 
mustəğisinə əğni ya mucibəl muztarrinə xallisni muciru əcirni”. 

 
Düşmən əməlini boşa çıxarmaq üçün 

Düşmənin sizə qarşı hiyləsinin qarşısını almaq üçün bu duanı çox 
oxuyun. Ali imran -22: 

ِ﷽ أولـئك الذین حبطت أعمالھم في الدنیا واآلخرة وما لھم من  ِ ِ ِّ ُ َُ ََ ََ َِ َ َ ْْ ُّ ُ ْ َْ َ ِ َ َ ِ َّ َ ُ
َناصرین ِ ِ َّ 

“Bismilləhir rahmənir rahim. Uləikəlləzinə həbitat ə-əməluhum fid 
dunyə vəl əxirati və mə ləhum min nəsırin”. 

Mənası:”Onlar xeyir əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxmış və heç 
olmuş kəslərdir, onların xeyir əməllərinin dünyada yaxşı bir izi, axirətdə 
də savabı yoxdur. Onların bir kömək edənləri də olmayacaqdır”.  

  
Düşmən şərlərindən qorunmaq üçün 

Düşmən şərlərindən qorunmaq üçün bu salavatı çox oxuyun. 

  
“Bi lutfikə və kəramikə bicəhi səyyidinə muhəmmədin aləyhis saləti 

vəs səlləm”.  
Bütün düşmənlərə qalib gəlmək üçün bu vəqfi şəmbə günü yazıb 

üzərində daşımaq və hər gün aşağıdakı yazılan 1-ci ayəni 66 dəfə, 2-ci 
ayəni isə 21 dəfə oxumaq lazımdır. Vəqf: 
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1-ci ayəni 66 dəfə  

 
“Və ənətil vucuhu lil həyyil qayyum. Və qad cəbə mən həmələ zulmən”. 
2-ci ayəni isə 21 dəfə 

 
“Qaləx səu fihə və lə tukəllimun. Summun bukmun umyun fəhum lə 

yəa`qılun. Və xabə kullu cəbbərin ənid. Həzə yəvmu lə yəntiqun. Və lə 
yu`zənu ləhum fəyəa`təzirun”. 

  
Düşmənin əlindən qurtarmaq üçün 

Düşmənin əlindən qurtarmaq üçün Ənam surəsi 50-ci ayəni oxumaq 
lazımdır. 

﷽ 
َوإذ نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب یذبحون أبناءكم ویستحیون  ْ َ َ ْ َُّ ُْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َُ ُ َُ َ َ ََ ُ ِّ َ َِ َ ْ َ ُ ُُ ْ َ ْ ِّ ِِ ْ ْ ِ

ٌنساءكم وفي ذلكم بالء من ربكم عظیم َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ُ ُِّ َّ ّ ٌ َ َوإذ فرقنا بكم البحر فأنجیناكم وأغرقنا آل  َ َ َ َْ َْ َ َْ َ ََ َْ َُ ُْ َ َ َْ ْ ُ ِ ْ َفرعون ِ ْ َ ْ ِ
َوأنتم تنظرون  ُ ُْ َ ُ َ َ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Və əz nəccəynəkim min əli fir` əvnə 
yəsumu nəkum suəl əzəbi yuzəbbihunə əbnə əkum və yəstəhyunə nisə 
əkum və fi zəlikum bələum min rabbikum azim.Və iz fəraqnə bikumul 
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bəhri fə əncəynəkum və əğraqnə ələ fir`əvnə və əntum tənzurun”. 
 

Əqdi-lisani və dəfi məzarrat (Dil-ağız bağlamaq üçün) 
Düşmənin dilin ağzını bağlamaq, sənə qarşı olan pis düşüncələri 

yaxşı tərəfə çevirmək və dostluq yaratmaq üçün aşağıda yazılan duanı 
oxumazdan əvvəl niyyət edilir və 10 istiğfar, 10 salavat, 3 İxlas, 1 Fatihə 
oxunur.  
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Bismilləhir Rahmənir rahim. Qalə raculəni minəlləzinə yəxafunə ən 

əməllahu aləyhi mədxulu aləyhimul bəbə fəizə dəxaltumuhu fə innəkum 
ğalibun. Həzə yəvmu lə yəntıqunə və lə yuzənu ləhum fəyəa` təzirun. 
Vəyluy yəvməizil lil mukəzzibin. Summum bukmun umyun fəhum lə 
yərciun. Yəvməizin yəttəbi unəddəi lə ivacə ləhu və xaşəatil əsvətu lir 
rahməni fələ təsməu illə yəmsən. Ləhum qulubul lə yəfqahunə bihə və lə-
hum ə-əyunul lə yubsırunə bihə və ləhum əzənul lə yəsməunə bihə. Uləi-
kə kəl ən`əmi bəl hum ədallu. Uləikə humul ğafilun. Fələ yəstətiunə rad-
dəhə və ləhum yunzarun. Kulləmə əvqadu nəral lil hərbi ətfə əhəllah. Və 
qaləl məliku utuni bihi əstəxlishu li nəfsi. Qulnə yə nəru kuni bərdən və 
sələmən alə ibrahimə və əradu bihi kəydən fəcəəl`nəhumul əxsərin. Lə tə-
xaf nəcəvtə minəl qavmiz zalimin. Əqbil və lə təxav innəkə əntəl ə-alə. 
Qalə lə təxafə innəni məəkumə əsməu və əra. Lə təxaf inni lə yəxafu lə-
dəyyəl mursəlun. Və lə yu bəddi lənnəhum min bəə`di xavfihim əmnə. 
Və əmənəhum min xaffin. Əqbil yə (ad,anasının adı) kəmə əqbələl xatibu 
aləl minbəri vəs sultanu aləyil əskəri rabəttu lisənə kulli nətıqıl lə yə tə-
kəlləmunə fi haqqı fulənibni fulənətə (adın ana adı) əv həmilə kitəbi həzə 
illə bi xayrin əv yəsmitunə summun summun summun bukmun bukmun 
bukmun umyun umyun umyun fəhum lə yubsırun. Cəaltu həmilə kitəbi 
həzə mənsuran alə kulli əhədin kəmə nəsarallahu səyyidinə muhəmmədin 
salləllahu təalə aləyhi və səlləmə bil mələikəti cibrilə ən yəmini və mikəi-
lə ən şiməlihi və israfilə min vərai zahrihi və əsməilləhil izami bihi və 
raddəllahul ləzinə kəfəru bi ğayzihim ləm yənəlu xayrav və kəfəllahul 
mu`mininəl qıtəl. Və kənəllahu qaviyyən azizə. Şəhət məhət təhətil uqulu 
şəhətil vucuhu lil həyyil qayyumu məhətiz zaləmu məhəllən əqbil yə fulə-
nəbni fulənətə (ad.anası adı) yə nəciyyən muəyyədəm mənsura. Bil vəhi-
dil əhədi fərdis samədilləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu ku-
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fuvən əhəd. Bismilləhi Kəf, Hə,Yə, Əyin, Sad. Bilmilləlhi Hə Mim Əyn 
Sin Qaf kəməin ənzəlnəhu minəs səməi fəxtələta bihi nəbətul ardı fə əs-
bəhə həşimən təzruhu riyyəh. Huvəllahul ləzi lə iləhə illə huvə alimul 
ğaybi vəş şəhədəh. Huvər rahmənur Rahim. Yəvməl əzifəru izil qulubu 
lədəl hənəciri kəziminə mə liz zaliminə min həmimin və lə şəfin yutau. 
Alimət nəfsum mə əhdarat. Fələ uqsimu bil xunnəsil cəvəril kunnəs.Vəl 
ləyli izə əs`əsə vəs subhi izə tənəffəs. Sad vəl qur`ani ziz zikr. Bəlil ləzinə 
kəfəru fi izzətiv və şiqaq. Ləv ənfəqtə mə fil ardı cəmiəm mə əlləftə bəy-
nə qulibihim və ləkinnəllahə əlfə bəynəhum. İnnəhu azizun həkim.Və nə-
zə`nə mə fi sudutihum min ğallin ixvənən alə sururim mutəqabilin. Və 
salləllahu alə səyyidinə muhəmmədiv və alə əlihi və sahbihi və səlləm. 

  
Dil-ağız başlamaq üçün 

Aşağıda yazılan ayələri bir dalaşan və davakar adamın dilin –ağzını 
başlamaq üçün oxunur. Bununla da dili və yolu başlanır. 
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Və qifuhum innəhum məs`ulun. Mə ləkum lə lə lə tənəsirun mə 
yənzurunə illə sayhətən vəhidətən tə`xuzuhum və hum yəxissimun. fələ 
fələ fələ yəstətiunə summun bukmun umyun fəhum lə lə lə yətəkəllimunə 
əfəhəsibtum innəmə xaləqnəkum əbəsən və ənnəkum iləynə lə lə lə 
turcəunə. məə`şəral cinni vəl insi inis tətaə`tum ən tənfuzu min əqtaris 
səməvəti vəl ardi fənfuzu lə lə lə tənfuzun.və cəəlnə min bəynə əydihim 
səddən və min xalfihim səddən fə əğşəynəhum fəhum lə lə lə yubsirun. 
yursəlu aləykumə şuvəzum min nərin və nuhəsi fələ təntəsiran.yuyəxmiş 
(2 dəfə), cəhilin 2, şəhilin 2, qırtişin 2, bəykəmuşin 2, qırişin 2, əcib yə 
məymunu bərakəllahu fikə və ələykə ən təhbisə tariqa fulənəbni 
fulənətə(adı və anasının adı) 

 
Düşməni uzaqlaşdırmaq üçün 

 Düşməni özündən uzaqlaşdırmaq üçün Maidə 23-24 ayəsini oxumaq 
lazımdır: 

ُ﷽ قال رجالن من الذین یخافون أنعم اہلل ّ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ِ َّ ِ ِ َ ُ َ َ ُ علیھما ادخلوا علیھم َ ِ ِْ َْ ََ َْ ُ ُ ْ َ
َالباب فإذا دخلتموهُ فإنكم غالبون وعلى اہلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنین  َِ ِ ِْ ُّ ُ ُُ ُِ ِ ِْ ُ َ َ ََّ َ ِ ََ ّ َ َ ُ َ ْ ََّ َُ ْ َْ َ َ قالوا یا موسى َ ُ َ ْ ُ َّ إنا َ ِ

ِلن ندخلھا أبدا ما دَاموا فیھا فاذھب أنت وربك فقاتال ِ ََ َ ََ ُّ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َْ َّ ً َ َُ ْ َّ إنا ھاھنا قاعدون قال رب إني ال أملك إال َّ ِ ِ ُِ ِ ِ ِْ َ ّ َِّ َّ َ َ ََ ُ َ ُ َ
َنفسي وأخي فافرق بیننا وبین القْوم الفاسقین َ ْ ِْ ِ َ َ َِ ْ ِْ َ َ ََ َ َْ ُ ْ َ َ ِ ْ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Qalə raculəni minəlləzinə yəxafunə 
ən`əməllahu aləyhiməd xulu aləyhimul bəbə fə izə dəxaltum fə innəkum 
ğalibunə və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum muminin. Qalu yə musə innə 
lən nədxuləhə əbədəm mə dəmu fihə fəzhəb əntə və rabbukə fə qatilə innə 
həhunə qaidun. Qalu rabbi inni məliku illə nəfsi və əxi fəfruq bəynənə və 
bəynəl qavmil fəsiqın. 

 
Paxıla qalib gəlmək üçün 

Düşmənin hiyləsinə və paxıl insanlara qarşı qalib olmaq üçün Ənfəl 
17-19-cu ayələri 7 dəfə oxuyun. 

 

َ﷽ فلم تقتلوھم ولـكن اہلل قتلھم وما رمیت إذ رمیت ولـكن اہلل  َّ َ ّ ََّ َِّ َِ َ َ ََ َ ََ َْ َْ ِ َ ََ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ُُ َْ
َرمى ٌ ولیبلي المؤمنین منھ بالء حسنا إن اہلل سمیع علیمَ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ّ َّ ُ ِْ ً َ َُ ْ َ ْْ َ ُ ِذلكم وأن اہلل موھن كید  َ ْ َ ُ ِ ُ َ ّ َّ َ َ ْ ُ ِ َ

َالكافرین ِ ِ َ َإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتھوا فھو خیر لكم وإن تعودوا نعد ولن  ْ َ َ َ َْ َ ُْ َُ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ َُّ ٌ ْ ُ ُ َُ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ ْ ْ
َتغني  ِ ْ َعنكم فئتكم شیئا ولو كثرت وأن اہلل مع المؤمنینُ ِْ ِ ِْ َُّ ْ َ َ َ ّ َ َ َْ َ ُ َ ْ َ ً َ َْ ُْ ُُ َ   

 

“Bismilləhir rahmənir rahim. Fələm təqtuluhum və ləkinnəllahə qatə-
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ləhum və mə raməytə iz raməytə və ləkinnəllahə ramə və li yubliyəl 
mumininə minhu bələə həsənən innəllahə səmiun alim. Zəlikum və ən-
nəllahə muhinu kəydəl kəfirin. İn təstəftihu fəqad cəəkumul fəthu və in 
təntəhu fəhuvə xayrul ləkum və in təudu nəud və lən tuğliyə ənkum fi 
ətukum şəy`ən və ləv kəsurat və ənnəllahə məəl muminin”. 

 
Paxıl və qisqanc adamlar üçün 

Paxıl və qisqanc adamlara qalib olmaq üçün Ali imran surəsi 119 -
120- cu ayələri oxumaq lazımdır. 

 

َ﷽ ھاأنتم أوالء تحبونھم وال یحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلھ وإذا  ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِّ ُ ُِ َ َْ ِ َ ُ ْ ُ ُ ُْ ْ َْ َُّ ُُّ َ ُ ْ ُ َ
َلقوكم قالوا آمنا و َّ َ ْ ُ َ ُْ ُ ٌإذا خلوا عضوا علیكم األنامل من الغیظ قل موتوا بغیظكم إن اہلل علیم َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ّ َّ ُِّ ِْ ُ ُْ ْ َ َْ َِ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َْ َ َ

ِبذات الصدور ُ ُّ ِ َ ْإن تمسسكم حسنة تسؤھم وإن تصبكم سیئة یفرحوا بھا وإن تصبروا  ِ ُْ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َُ َ ْ ٌ ٌَ ّ َ َ َُ ُْ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ
ْوتتقوا ال یضركم َُ ُّ ُ َ ْ ُ َّ َ ٌ كیدھم شیئا إن اہلل بما یعملون محیط َ ِ ُ َ ْ ُْ َ َ ِْ َ ِْ َ ّ َّ ً َ ُ ُ َ  

 

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Hə əntum uləi tuhibbu nəhum və lə yu-
hibbu nəhum və tu`minunə bil kitəbi kullihi və izə ləqukum qalu əmənnə 
və izə xaləv əddu aləykumul ənəmilə minəl ğayzi qul mutu bi ğayzikum 
innəllahə əlimun bi zətis sudur.İn təmsəskum həsənətun təsuhum və in 
tusibkum səyyiətuy yəfrahu bihə və in təsbiru və təttəqu lə yədurrukum 
kəyduhum şəy`ən innəllahə bimə yəə`ləmunə muhit”. 

  
Qalib olmaq üçün 

Qalib olmaq üçün Maidə surəsi 56-cı ayəni oxumaq xeyirlidir. 
﷽ 

َومن یتول اہلل ورسولھ والذین آمنوا فإن حزب اہلل ھم الغالبون َُ ِ َِ ْ ُ ُ ِ َ َ َ َّ ّ ََ ْ َّ ُِ َ ََ ْ ُ ِ َّ َ ُ َ َ َّ َ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və mən yətəvəlləllahu və rasuləhu vəl-

ləzinə əmənu fə innə hizbəllahi humul ğalibun.” 
 

Vəsvəsədən qurtarmaq üçün 
Vəsvəsədən qurtarmaq üçün Əraf surəsi 200-201-ci ayələrini oxumaq 

faydalıdır. 
ٌ﷽ وإما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باہلل إنھ سمیع علیم َِ ِ ِ َِ ٌ ُ َّ َِّ ِِ َّ َِ ِْ ْ َ ٌ ْ ََ ْ ََّ َ َ َ َ َّ 

ْإن الذین اتقوا َ ََّّ َ ِ َّ َ إذا مسھم طائف من الشیطان تذكروا فإذا ھم مبصرونِ ْ ْ َُ ُ ِْ ِ َ ُِّ ُّ َ َ ََ ْ َّ َ ِ َ ََّ ِ ٌِ ُ َّ  
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 “Bismilləhir rahmənir rahim. Və immə yənzə ğannəkə minəş şəytani 
nəzğan fəstəiz billəhi innəhu səmiun alimun innəlləzinət təqu iz məssə-
hum taifun minəş şəytani təzəkkəru fə iz hum mubsırun.” 

Vəsvəsə və şübhə şeytandan gələr və bunlar şeytanın işidir. Şeytan 
ibadət zamanı insanın qəlbinə davamlı şübhə və narahatçılıq salmaqla hey 
əlləşər. Bunun üçün bu zikr və duaları oxumaq lazımdır: 

“Lə İləhə illəllah”,”Əşhədu ən lə ilahə illəllah və əşhədu ənnə Mu-
həmmədən əbduhu və rəsuluh”. 

“Huvə lə əvvəlu vəl axiru vəz zahiru vəl batinu və huvə bi kulli şəyin 
alim” “Aməntu billəhi və Rusulihi.” 

Şeytanın uzaqlaşması üçün dua və zikr söyləmək bu xəstəliyin əlacıdır  
  

Qalib olmaq üçün 
1.Qalib olmaq üçün Ənfəl surəsinin 26-cı ayəsini oxumaq lazımdır. 
 

َ﷽ واذكروا إذ أنتم قلیل مستضعفون في األرض تخافون أن  َ ََ َ ٌُ َ َ َِ ْ ُِّ ُِ َ ْ ْ َ ْ ُُ ْ ِْ ْ ُ َ
َّیتخطفكم الناس فآواكم وأیدكم بنصره ورزقكم من الط ََّ ِّ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ ْ ََ ِ َ َّ َ ْ ََ ُ َّ ُ َ َیبات لعلكم تشكرونَ ُ ْ َُ ُْ َ َّ َ َ ِ ِّ  

 

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Vəzkuru iz əntum qalilən mustəd` əfu-
nə fil ardi təxafunə ən yətəxatta fəkumun nəsu fə vəkum və əyyədəkum bi 
nəsrihi və razəqakum minət tayyibəti lə əlləkum təşkurunə.” 

2. Ənfəl surəsi 43-44-ci ayələrini oxuyan az bir qüvvə ilə özündən 
güclü qüvvəyə qalib gələr. 

ْ﷽ إذ یریكھم اہلل في منامك قلیال ولو أراكھم كثیرا لفشلتم  ُْ ْ ِ َ َّ ً ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ ْ َ َ ً َ َ َ َ ُِ ّ ُ ِ ُ ْ

َولتنازعتم في األمر ولـكن اہلل سلم إنھ ع ُ ََّّ ِ َ َّ َ َ ّ َِ َِ ََ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ ِلیم بذات الصدورَ ُ ُّ ِ َ ِ ٌ ِوإذ یریكموھم إذ التقیتم في  ِ ْ ُْ ُْ َ َ ْ ِ ِ ُِ ُ ِ ُ ْ َ
ُأعینكم قلیال ویقللكم في أعینھم لیقضي اہلل أمرا كان مفعوال وإلى اہلل ترجع األمور َ ْ ْ ُْ َُ ْْ ُ ِ َ َّ َّ ِ َ ًِ ًُ ْ َ َ ً َ َ َُ َ ْ ِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُْ ُْ ُُ َ َ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. İz yurikəhumullahu fi mənəmikə qaliləv 
və ləv ərakəhum kəsiral ləfəşiltum və lətənəzə ə`tum fil əmri və ləkin 
nəllahə səlləmə innəhu əlimun bi zətis sudur. Və iz yuri kumuhum izil 
təqaytum fiə`əyunikum qalillənvə yuqallilukum fi ə`əyunihim li 
yəqdiyəllahu əmran kənə məf`ulən və iləllahi turcəul umur:. 

3. Qalib olmaq üçün Ənfəl surəsi 65-66-ci ayələrini də oxumaq 
faydalıdır. 
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ْ﷽ یا أیھا النبي حرض المؤمنین على القتال إن یكن منكم  َ َُ ُِ ِ ِ ِّ ِ ِ َ ْ َْ َ َ ْ ُ َ َِ ِّ ُّ ِ َّ ُّ َ
ِعشرون صابرون یغلبوا مئتین وإن  َ ِ ِْ َ ََ َ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ َُ ٌیكن منكم مئة یغلبوا ألفا من الذین كفروا بأنھم قوم ْ ْ َ ْ ُ َ َُ ََّ َْ َِ ْ َْ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِّ ّ ًّ ْ ُ ٌ َ ُ ُ

َال یفقھون ُ َ ْ َ ْاآلن خفف اہلل عنكم وعلم أن فیكم ضعفا فإن یكن منكم مئة صابرة یغلبوا  َّ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ٌْ ََ ِ َ ٌ َ ّ ُّ ُ ُ ُِ َ ً ْ َ ََّ َ َ ََ ُ ّ َ َّ َ
ْمئتین وإن یكن منكم ألف یغ َ ْ ٌَ ْ َ ُ ُِ ِّ ِ َ ِ ْ َ َلبوا ألفین بإذن اہلل واہلل مع الصابرینَ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُِ ّ َّ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Yə əyyuhən nəbiyyu hərridil mumininə 
aləl qıtəli in yəkum minkum işrunə sabirunə yəğlibu miətəyni və in yəkun 
minkum miətun yəğlibu əlfən minəl ləzinə kəfəru bi ənnəhum qavmun lə 
yəfqahun. Lənə xaffəfəllahu ənkum və alimə ənnə fikum daə`fən fəin 
yəkun minkum miətə sabiratun yəğlibu miətəyni və in yəkun minkum 
əlfun yəğlibu əlfəyni bi iznilləhi vallahui məas sabirin.  

 
Mehribançılıq üçün 

Ailədə və cəmiyyətdə insanlarla mehribanlıq üçün səhər-axşam Ənfəl 
surəsi 62-64-cü ayələr oxunur. 

َ ﷽ وإن یریدوا أن یخدعوك فإن حسبك اہلل ھو الذي أیدك  َ ََ ََّ َ ََ ِ َّ َ َُ ُ ّ َ َْ َ َّ ِ َِ ُ ْ ْ ُ ِ ُ
َبنصره وبالمؤمنین ِ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ِ ِ ْ ْوألف بین قلوبھم لو أنفق َ ََّ َ َْ َ ْ َِ ِ ُ ُ َ ْ َ ْت ما في األرض جمیعا ما ألفت بین قلوبھم َ َِ ِ ُ ُ َ ْ ْ َ َّ َ ََّ ًْ ِ َِ ِ َ َ

ٌولـكن اہلل ألف بینھم إنھ عزیز حكیم ِ َِ ٌ ِ َ ُ ََّّ ِ ْ َُ َ ْ َ َّ َ َ ّ َ َیا أیھا النبي حسبك اہلل ومن اتبعك من المؤمنین َ َِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ََ َ ََّ ِ َِ َ ُ ّ ُ ْ ُّ َّ ُّ َ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və in yuridu ən yəxdəukə fə innə həs-

bəkəllahu huvəlləziyə əyyədəkə bi nəsrihi və bil muminin. Və əlfə bəynə 
qulubihim ləv ənfəqtə mə fil ardı cəmiəm mə əlləfət bəynə qulubihim və 
ləkinnəllahə əlfə bəynəhum innəhu azizun həkim”.  

  
Qələbə çalmaq üçün 

Qələbə çalmaq üçün niyyət edərək İsra surəsi 80-81-ci ayələri 
oxumaq lazımdır. 

َ﷽ وقل رب أدخلني مدخل َ ْ ُْ ِ ِْ َ ِ ّ َّ ُ َ صدق وأخرجني مخرجَ َُ ْ ِْ ْ ِ َ َ ٍ ْ َصدق واجعل ِ ْ َ ٍ ْ ِ
ًلي من لدنك سلطانا نصیرا ًِ َّ َ ْ ُ َ ُ َّ ِّ َوقل جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل ك ِ َ َِ َِ َْ ْ َّْ ِ ُ َ َ َ َُّ َ َ ْ ًان زھوقاُ ُ َ َوننزل من  َ ِ ُ ِّ َ ُ َ

ًالقرآن ما ھو شفاء ورحمة للمؤمنین وال یزید الظالمین إال خسارا َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِ َ َ َ َ َْ ُ ْ ّْ ٌ َ َْ َ َ ُ ِ ْ ُ  
“Bismilləhir rahmənir rahim.və qul rabbi ədxilni mudxalə sidqın və 

əx`ricni muxracə sidqin vəc`əlli min lədunkə sultanən nəsıra. və qul cəəl 
həqqu və zəhəqal bətilu innəl bətilə kənə zəhuqa.və nunəzzilu minəl 
qur`əni nə huvə şifəi və rahmətul lil mu`mininə və lə yəziduz zaliminə 
əllə xasəra”. 
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Sıxıntı və yoxsulluqdan qurtarmaq üçün 
Aşağıda yazılan duanı hər gün dəfə oxuyan kimsə çox qısa zaman da 

bütün dərd, bəla və fağırlıqdan qurtarar. 

  
“Lə iləhə illəllahul həkimuı kərim.Lə iləhə illəllahul aliyyul azim. 

Subhənə rabbis səməvətis səb`i və rabbil arşil azim. Əlhəmdu lilləhi rab-
bil aləmin. “  

  
Zalımın zülmündən və şərindən əmin olmaq üçün 

Beləbir çətin vəziyyətə düşən bir kimsə,davamlı olaraq bu ayəni oxu-
sa zülmdən azad olar. 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Rabbi ədxilni mudxalə sidqın və əxricni 

muxracə sidqın vəc`əlli min lədunkə sultanən nəsıra. 
  

Tövbə üçün dualar 
1. “Qiyamə” surəsini çox oxuyan kimsə Qiyamət günündə rahat həşr 

olunacaq. Pis vərdişləri olan bu surəni daima bu niyyətlə oxusa, bütün 
pisliklərdən uzaq olar. Allah tərəfindən günahları bağışlanmış olar.  

 
Qiyamə surəsi 

﷽  
َال أقسم بی ِ ُ ِ ْ ُ ِوم القیامةَ َِ َ ْ ِ ِوال أقسم بالنفس اللوامة ْ َ َّ َّ ِ ْ َّ ِ ُ ِ ْ ُ َ ُأیحسب اإلنسان ألن نجمع عظامھ َ َ ََ ِ َ ْ َْ َّ َ َُ َ َِ ْ ُ َ 

ُبلى قادرین على أن نسوي بنانھ َ َ َ ََ ِ ّ َ ُّ َ َ ََ َ ِ ِ ُبل یرید اإلنسان لیفجر أمامھ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َِ ُ َ ِ ْ ُ ِ ُ ِیسأل أیان یوم القیامة ْ َِ َ َ َْ ُ ْ َ َّ َ َُ َفإذا  ْ ِ َ
َبرق ا ِ ُلبصرَ ََ ُوخسف القمر ْ َ َ ْ َ َ َ ُوجمع الشمس والقمر َ َ َ ْ َ َُ ْ َّ َ ِ َیقول اإلنسان یومئذ أین المفر كال ال  ُ َّ َ ُّ َ َ َْ َ ْ َ ٍ ِ ْ َ َُ َ ِ ْ ُ ُ

َوزر َ ُّإلى ربك یومئذ المستقر َ َ َ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِْ َ َ ِّ َ َینبأ اإلنسان یومئذ بما قدم وأخر َ َّ َْ َ َ َّ َ َ َِ ٍ ِ ْ َ ُ َ ِ ُ َّ َ ِبل اإلنسان على نفسھ  ُ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ ْ ِ َ
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ٌصیرةَب َ َولو ألقى معاذیرهُ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ ِال تحرك بھ لسانك لتعجل بھ َ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َ َ َ َ ْ ِّ ُ ُإن علینا جمعھ وقرآنھ َ ُ ََّ َْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َفإذا قرأناهُ  ِ ْ َ َ َ ِ َ
ُفاتبع قرآنھ َ ْ ُ ْ ِ َّ ُثم إن علینا بیانھ  َ ََّ ََ َ ْ َ َ ِ َّ َ كال بل تحبون العاجلة ُ َ ِ َ ْ َ ُّ ِ ُ ْ َ َّ َوتذرون اآلخرة َ َ ِ ْ َ ُ َ َ ُوج َ ٌوه یومئذ ناضرةُ َ ِ ََّ ٍ ِ ْ َ ٌ 

ٌإلى ربھا ناظرة َ َِ َ َ ِّ َ ٌووجوه یومئذ باسرة ِ َ ِ َِ ٍَ َ ْ ٌ ُ ُ ٌتظن أن یفعل بھا فاقرة َ ََ ِ َ َ ِ َ َ ْ ُ ُّ ُ َكال إذا بلغت التراقي َ ِ َ َّ ْ َ َ َ َ ِ َّ َوقیل  َ ِ َ
ٍمن راق َ ْ ُوظن أنھ الفراق َ َ ِ ْ ُ ََّّ َ َ ِوالتفت الساق بالساق َ َّ َِّ ُ ِ َّ َ ْ ِإلى ربك یومئ َ َ ِْ َ َ ِّ َ ُذ المساقَ َ َ ْ َفال صدق وال  ٍ َّ ََ َ َ َ

َّصلى َّولكن كذب وتولى َ َ َ ََ َ َّ َ ِ َّثم ذھب إلى أھلھ یتمطى َ َ َِ ََ ِ ِ ْ َ َ َ َ َّ َأولى لك فأولى ُ َ َْ َْ ََ َثم أولى لك فأولى َ َ َْ َْ ََ َ َّ ُ 
ًأیحسب اإلنسان أن یترك سدى ُ َ َ ْ ُ َ َُ َ َِ ْ ُ ْ َألم یك نطفة من مني یمنى َ ْ ُ ٍ ّ ِ َِّ ّ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َثم كان  َ َ َّ َّعلقة فخلق فسوىُ َ َ ََ َ ََ ً َ َ 

َفجعل منھ الزوجین الذكر واألنثى ُ ْ َ َ َ َّ ِ ْ َ َْ َّ ُ ْ ِ َ َ َألیس ذلك بقادر على أن یحیي الموتى  َ ْ َ ْ َ ِ ِْ ُ َ ََ ََ ٍ ِ َ َ ِ َ َ ْ  
Bismilləhir rahmənir rahim. Uqsimu bi yəvmil qıyəməh.Və lə uqsimu 

bim nəfsil ləvvəməh. Ə-yəhsəbul insənu əllən nəcməə izaməh. Bələ 
qadirinə alə ən nəsəvviyə bənənəh. Bəl yuridul insənu li yəfcura əməməh. 
Yəs`əlu əyyənə yəvmul qıyaməh. Fə izə bəriqal bəsar. Və xasəfəl qamər. 
Və cumiəş şəmsu vəl qamər.Yəqulil insənu yəvməizin bimə qaddəmə və 
əxxar. Bəlil insənu alə nəfsihi bəsirah. Və ləv əlqa məazirah. 

2.Bir əməli tərgidib, peşmanlıqla tövbə etmək üçün Ənam surəsi 23-
ayəni oxumaq lazımdır. 

َقاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین َِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َْ َْ ْ َْ ََ َْ ْ َّ ِ َ ُ َ َ َّ َ َ َ  
“Qalə raaənə zaləmnə ənfusənə və in ləm təğfir lənə və tərhəmnə 

ənəkunənnə minəl xasirin.” 
 

10-CU BÖLÜM 
Evaili-suvar duası 

 
Bütün xəstəlik, şər qüvvələr və düşmənlərdən qorunmaq üçün dua 

Evaili-suvar duasını gecə namazından və ya gecə yarısından sonra 40 
dəfə oxuyan kimsəni Allah hər arzusuna çatdırar. Hər gün 3 və ya 7 dəfə 
oxuyanın işlərində böyük inkişaf və tərəqqi olar. Əgər fəlc, dəlilik və ya 
başqa bir pis xəstəlik varsa, əcəli gəlməyibsə, mütləq şəfa tapar. Məhbus 
oxusa, azadlığa çıxar. Borclu olan oxusa, borcdan qurtarar. Qisməti bağlı 
olan oxusa, qisməti açılar. Məzlun oxusa, zalımın şərindən qurtarar. 
Allahın izni ilə bütün müşküllərin həlli üçün oxunsa, arzuya çatar. 

 



 423 

 

 

 

 

 



 424 

  
 Bismilləhir rahmənir rahim. Allahummə bi haqqı Əlif Ləm Mim və 

Əlif Ləm Mim və Əlif Ləm Sad və Əlif Ləm Ra və Əlif Ləm Ra və Əlif 
Ləm Ra və Əlif Ləm Ra və Əlif Ləm Ra və Əlif Ləm Ra və Kəf Hə Yə 
Əyn Sad və Taha və Ta Sin Mim və Ta Sin və Ta Sin Mim və Əlif Ləm 
Mim və Əlif Ləm Mim və Əlif Ləm Mim və Əlif Ləm Mim və Əlif Ləm 
Mim və Yə Sin və Sad və Hə Mim və Hə Mim və Hə Mim Əyn Sin Qaf 
və Hə Mim və Hə Mim və Hə Mim və Hə Mim və Hə Mim və Qaf və 
Nun yə huvə yə mən huvə yə mən lə iləhə illə huvə rabbiğ firli vənsurni 
vəh fəzni və əsimni vəhdini vərşudni ilə səvəis sırati vəc əlni məhbubəv 
və vəcihən fid dunyə vəl əxirati vəc`əlni lil muttəqınə iməmə. Allahum-
məs bil aləyyə kənəfə sitrikə vəhcubni ən şirari xalqıkə və hul bəyni və 
bəynəz zərayə vəl bələyə yə Kəf  Hə Yə Əyn Sad yə Hə Mim Əyn Sin 
Qaf kəzəlikə yuhi iləykə və iləlləzinə min qablikəllahul azizul həkim. Hə 
Mim, Hə Mim, Hə Mim, Hə Mim, Hə Mim, Hə Mim, həmməl əmru və 
cəən nəsru fə aləynə lə yunsarun. Əuzu bi kəlimətilləhit təmməti min şərri 
mə xaləqa və zəraə və bəraə. Bismilləhi xayril əsməi bilmilləhi rabbil ardi 
və rabbis səməi bismilləhilləzi lə yədurru məəsmihi şəy`un fil ardı və lə 
fis səməi və huvəs səmiul əlim. Allahummə qahhir mən əradə qahri bi 
izzətikə vəqsim daimi bi bətşikə və xuz haqqı mən zaləməni bi adlikə və 
izni bi əzamətikə və qudratikə və ən məkrihim və kəydihim və sihrihim 
və ən ğadbikə və sətvətikə həybətikə və niqmətikə fəin mən sətərtəhu fə 
huvə əminun məhfuz. Allahummə mən əradə aləyyə suən fəruddən aləyhi 
və mən raməni fə əhlikhu və mən kədəni fəkidhu. Vəd fəa ənni şərrahu və 
əsimni ən məkərihid dunyə vəl əxirati yə məniu yə dəfiu yə həfizu yə 
asımu yə dəimu yə bəqi yə qadimu sələmun qavləm mir rabbir rahim (7 
dəfə) və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və əlihi və sahbihi əcməin. 

  



 425 

Xəstəlik , fağırlıq və müsibət zamanında oxunan dua 
Fağırlıq, zərurət, xəstəlik və müsibət zamanında bu dua qırx dəfə 

oxunsa, bəla və müsibətlərdən xilas olar. Heç ağıl və xəyala gəlməyən 
yerlərdən kömək, xeyir gələr. Xəstələr şəfa tapar. Həbsdə olan həbsdən 
çıxar, işsizlər iş tapar, subay evlənər, borclu olan borcdan qurtarar.  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və bəşşiris sabirin. Əlləzinə izə əsabət-
hum musibətun. Qalu innəllahi və innə iləyhi raciun. Uləikə aləyhim 
saləvatun min rabbihim və rahmətun və uləikə humul muhtədun. Əlləzinə 
qalə ləhun nəsu innən nəsə qad cəməu ləkum fəxşəvhum fəzədəhum 
imənən və qalu həsbunəllahu və niə`məl vəkil. Fənqaləbu bi niə`mətin 
minəllahi və fədlin ləm yəmsəshum suun vəttəbəu ridvənəllahi vallahu zu 
fədlin azim. Və əyyubə iz nədə rabbəhu ənni məssəniyəd durru və əntə 
ərhəmur rahimin. Fəstəcəbnə ləhu fəkəşəfnə mə bihi min durriv və ətəy-
nəhu əhləhu və misləhum məəhum rahmətəm min indinə və zikra lil` 
abidin. Və zənnuni iz zəhəbə muğadibən fəzannə ən lən nəqdira ələyhi 
fənədə fiz zuluməti ən lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz za-
limin. Fəstəcəbnə ləhu və nəccəynəhu minəl ğammi və kəzəlikə nuncil 
mu`minin. Fəsətəz kurunə mə əqulu ləkum və u-fəvvidu əmri iləllahi 
innəllahə bəsırum bil ibəd. Fəvəqahullahu səyyiəti mə məkəru və həqa bi 
əli fir`avnə suul əzəb. Subhənə rabbəkə rabbil izzəti əmmə yəsifun.Və 
sələmun aləl mursəlin. Vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin.  

  
Maddi və mənəvi xəstəliklərə qarşı dua 

 Səhər və axşam bir kasa suyun üzərinə aşağıdakı duanı 21 dəfə 
oxuyaraq içilərsə, həm də yazdırıb üzərində gəzdirərsə, tezliklə şəfa tapar. 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Fatihə: Əlhəmdulilləhi rabbil ələmin. 

Ərrahmənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəa`budu və iyyəkə nəstəin. 
İhdinəs sıratal nustəqım. Sıratalləzinə ən`əmtə ələyhim ğayril məğdubi 
ələyhim vələddallin. İxlas və muəvvizətəynlər. Və ləv ənnə qur`ənən suy-
yirat bihil cibəlu əv quttiət bihil ardu əv kullimə bihil məvtə bəlilləhil 
əmru cəmiən. Və yəs` əlunəkə əl cibəli fəqul yənsifuhə rabbi nəsfə. Fəyə-
zəruhə qaən safsafə. Lə təra fihə ivacəv və lə əmtə. Ləv ənzəlnə həzəl 
qur`ənə alə cəbəlil lə raəytəhu xaşiən mutəsaddiən min xaşyətilləh. Və til-
kəl əmsəlu nədribuhə lin nəsi lə əlləhum yətəfəkkərun. Huvəlləzi lə ilə 
illə hu. Alimul ğaybi vəş şəhədəh. Huvər rahmənur rahim. Huvəllahulləzi 
lə ilə illə hu. Əl məlikul quddusus sələmul muminul muhəyminul azizul 
cəbbərul mutəkəbbir. Subhənəllahi əmmə yuşrikun. Huvəllahul xaliqul 
bəriul musavviru ləhul əsməu husnə. Yusəbbihu ləhu mə fis səməvəti vəl 
ardi. Və huvəl azizul həkim. Vətəral cibələ təhsəbuhə cəmidətən və hiyə 
təmurru məras səhəb. Sun`allahilləzi ətqanə kullə şəy`in. İnnəhu xabirun 
bimə təf`əlun. 

 
Qurandakı şəfa ayələri 
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1.Və Yəşfi sudura qavmin muminin. (Tövbə-41) 
2.Və şifəun limə fis suduri və hudən və rahmətun lil muminin. 

(Yunus-57) 
 3. Fihi şifəun linnəsi innə fi zəlikə lə əyətən li qavmin yətəfəkkərun. 

(Nəhl-69) 
 4. Və nu nəzzilu minəl Qurani mə huvə şifəun və rahmətun lil 

mu`minin.(İsra-82) 
5. Və izə məridtu fəhuvə yəşfin.(Şüəra-80) 
6. Qul huvəl ləzinə əmənu hudən və şifəun.(Fussilət-44)  
 

Ayəti hifz 
 Çətin müəalicə olunan və ruhani xəstəliklər üçün 
Aşağıdak vəqfin ətrafına Bəsmələ ilə Fatihə surəsinin huruf hərfləri 

tək-tək və Allah sözü yazılır. Vəqfin altına  Ayəti–şəfa, Ayəti-hifz, 
Kafirun, İxlas, Fələq, Nas surələri yazılır.Vəqf budur: 

 
1. Bəsmələ,  
2.Fatihə (20-ci səh.)  
3.Muqəttəə hərfləri: 
Yə. ي , Nun.َص , ن sad, َق qaf,ل ləm, əlif ا 
  .ra ر ,ta. ط ,sin  س,əyin. ع ,kəf. ك ,qaf. ق ,mim. م ,hə. ـھـ
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4. Allah kəlməsi: هللا  Vəqfin  
5. Şəfa ayələri (yuxarıda yazılıb)  
6.Ayəti hifz yazılır. 
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Ayəti-Hifzin oxunuşu 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul qay-

yum. Lə tə`xuzuhu sinətuv vələ nəvm. Ləhu mə fis səməvəti və məfil ard. 
Mən zəlləzi yəşfəu ındəhu illə bi iznih. Yəa`ləmu mə bəynə əydihim və 
mə xalfəhum və lə yuhitunə bi şəyim min ılmihi illə bimə şəə. Vəsiə kur-
siyyuhus səməvəti vəl arda və lə yəuduhu hifzuhumə və huvəl aliyyul 
azim. Fəllahu xayrun həfizan və huvə ərhəmur rahimin. Və huvəl qahiru 
fəvqa ibədihi və yursilu aləykum həfəzah. İnnə rabbi alə kulli şəyin həfiz. 
Və kunnə ləhum həfizin. Və rabbukə alə kulli şəyin həfiz.Və indənə kitə-
bun həfiz. Və innə aləykum lə həfizin. Li kulli əbvəbin həfiz. Və hifzam 
min kulli şəytanin mərid. Və hifzan min zəlikə təqdirul azizil alim. Və hə-
fiznəhə min kulli şəytanir racim. İnnə nəhnu nəzzəlnəz zikra və innə ləhu 
lə həfizun. Ləhu muəqqibətum min bəyni yədəyhi və min xalfihi yəhfəzu-
nəhu min əmrilləh. Allahu həfizun aləyhim və mə əntə aləyhim bi vəkil. 
İn kulli nəfsil ləmmə aləyhə həfiz. Bəl huvə qur`ənun məcid. Fi ləvhin 
məhfuz. Əl`ənə xaffəfəllahu ənkum. Yuridullahu əy yuxaffifə ənkum 
ud`u rabbəkum yuxaffif annə. Zəlikə təxfifum mir rabbikum. Ləqad cəə-
kum rasulun min ənfuskum azizun aləyhi mə ənittum hərisun aləykum bil 
mumininə raufur rahim. Fəin təvəlləv fəqul həsbiyəllahu lə ilhə illə huvə 
aləyhi təvəkkəltu və huvə rabbul arşil azim. Yə həfizu (3 dəfə) yə həfizu 
ihfəznə (3 dəfə). Allahumməh rusnə bi aynəkəlləti lə tənəmu vəktənifnə 
bi kənfikəl ləzi lə yuram. Yə Allahu (3 dəfə) yə rabbəl ələminə və bi cəhi 
səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə və məvlənə və qurrati uyuninə muhəm-
mədin salləllahu aləyhi və səllimə və əlihi və sahbihi və səlləmə əcməin. 
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Subhənə rabbikə rabbil izzəti əmmə yəsifun. Və sələmun aləl mursə-
lin.Vəl həmdulilləhi rabbil aləmin. 

7.Kafirun  
﷽  

َقل یا أیھا الكافرون ُ َِ َ ْ َ ُّ َ ْ َال أعبد ما تعبدون ُ ُ ُُ ُْ َ َ ْ َ ُوال أنتم عابدون ما أعبد َ ُُ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َ َّوال أنا عابد ما  َ ٌ ِ َ َ َ َ َ
ْعبدتم َُّ ُ وال أنتم عابدون ما أعبدَ ُُ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َ ُلكم دینك َ ُُ ِ ْ ِم ولي دینَ ِ َ ِ َ ْ 

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul yə əyyuhəl kəfirun. Lə a`əbudu mə 
təa`budun və lə əntum əbidunə mə ə.abud. Və lə ənə əbudum mə əbəttum. 
Və lə əntum əbidunə mə ə.abud. Ləkum dinikum vəliyədin. 

8. İxlas:  
﷽  

َقل ھو  ُ ْ ٌاہلل أحدُ َ َ ُ ُاہلل الصمد َّ َ َّ ُ ْلم یلد ولم یولد َّ َْ َ َُ ْ َ َْ ٌولم یكن لھ كفوا أحد ِ َ َ ً ُ ُ ُُ َّ َ ْ َ َ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Qul huvəllahu əhəd. Allahus saməd. 

Ləm yəlid vələm yuləd. Və ələm yəkul ləhu kufuvən əhəd.” 
9.Fələq: 

﷽  
َقل أ ْ ِعوذ برب الفلقُ َ َ ْ ِ َّ ِ ُ َمن شر ما خلق ُ َ َ َ ِّ َ َومن شر غاسق إذا وقب ِ َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ ِّ ِومن شر النفاثات في  َ ِِ َ َّ َّ ِّ َ َ

ِالعقد َ ُ َومن شر حاسد إذا حسد ْ َ َ ََ ِ ٍ ِ ِِّ َ َ  
 Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul əuzu bi rabbil fələq. Min şərri mə 

xaləq. Və min şərri ğasiqın izə vəqab.Və min şərrin nəffəsəti fil uqad.Və 
şərri həsidin izə həsəd. 

10.Nas: 
﷽  

ِقل أعوذ برب الناس َّ ِ َّ ِ ُ ُ َْ ِملك الناس ُ َّ ِ ِ ِإلھ الناس َ َّ ِ َ ِمن شر الوسواس الخناس ِ َِّ َ ْ َْ َْ ِّ َ ِالذي  ِ َّ
ِیوسوس في صدور الناس َّ ِ ُ ُ ِْ ُ ِ َ َّمن الجنة و الن ُ ََّ ِ ِِ ْ   ِاس َ

 “Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul əuzu bi rabbin nəs. Məlikin nəs. 
İləhin nəs. Min şərril vəs vəsil xan nəs. Əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nəs. 
Minəl cinnəti vən nəs”. 

مأسم هللا الرح    من الرح
َالحمد  رب العالمین  ِ َ َ ْ ِّْ َ ِ ّ ُ ْ ِالرحمـن الرح) 2(َ َّ َِّ ِمالك یوِم الدین ) 3(ِم ْ ِّ ْ َ ِ ِ اك ) 4(َ اك نعبد وا َإ ََّ َِّٕ ُ ُ ْ َ ِ

ُنستعین  ِ َ ْ م ) 5(َ َاهدنــــا الصراط المستق ِ َِ ُ َ َ ّ َ َصراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم وال ) 6(ِ َ َْ ِْ َِ ََ َِ ُ َ ِ َ َ َ َ ِ َّ َ َ ِ
َالضالین  ِّ َّ)7(  
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11.Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil aləmin. Ər-
rahmənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəa`budu və iyyəkə nəstəin. 
İhdinəs sıratal nustəqım. Sıratal ləzinə ən`əmtə ələyhim ğayril məğdubi 
ələyhim və ləddallin. 

Sonda yenə də Fatihə surəsi yazılır və əlavə üzərinə 41 dəfə Fatihə 
surəsi (20-ci səh.) oxunur. Sonra da bir salafana bükərək xəstə üzərində 
gəzdirir. Həmçinin xəstənin yanında bir kasa suya 40 ədəd Fatihə və 
yeddi dəfə də şəfa ayələri və Ayəti-Hifz dualarını oxuyub suya üfürərək 
xəstəyə içirdilir. Bunu üç və yeddi gün də davam etmək olar.  

 
Yuxuda qorxanlar üçün dua 

1.Gecə yatağa dəstəmazlı girməli,”Əuzu billəhi minəş Şeytanir 
racim” və Bəsmələ deyib sağ tərəfi üzərində, üzü qibleyə qarşı uzanaraq, 
Ayətəl Kürsü (38-ci səh.), 3 ədəd İxlas, sonra Fatihə, Fələq və Nas surə-
lərini oxumalıdır.Sonra üç dəfə “Əstağfirullahəl azim əlləzi lə ilahə 
illahu” və ”Həyyul Qayyumə və ətubu iləh” zikrini deyir. Daha sonra 10 
dəfə “Lə həvlə və lə Quvvətə illə billəh” və bir dəfə “ Qul aliyyil azim 
əlləzi lə iləhə illə hu” zikrini deməlidir. 

  
Gecə yatmayanlar üçün 

Gecələr yata bilməyən, narahatçılıq və ağrıları olan kimsə bu duanı 
qırx dəfə bir kasa suya oxuyaraq, gecələr yatan zaman içsə, qəlbi 
sakitləşər və rahat olar.Həmçinin aşağıdakı duanı bir kağıza yazıb, balışın 
altına qoysa, gecə rahat yatar. 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Fə əmətəhullahu miətə əmin və hum 

ulufun həzəral məvti fə qalə ləhumullahu mutu mutu yə fulənəbni fulənin 
(yəxud) yə fulənətə binti fulənətin (adı, anasının adı)lə təqum həttə 
təqumə əshəbul kəhfi və əshəbul qubur. Fə darabnə alə əzənihim fil kəhfi 
sininə ədədə. Və ləbisu fi kəhfihim sələsə miətin sininə vəzdədu tisən. Və 
cəalnə nəvməkum subətə. Və cəalnəl ləylə libəsən. Və cəalnən nəhəra 
məaşə. Allahu yətəvəffəl ənfusə hinə məvtihə.Vəlləti ləm təmut fi mə-
nəmihə fə yumsikul ləti qada aləyhil məvtə innəkə məyyituv və innəhum 
məyyitun. Allahummə bi cəhi səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə və qurrati 
uyuninə muhəmmədin salləllahu aləyhi və səlləmə və bi hurməti yəmlihə, 
məksəlinə, mislinə, mərnuş, dəbərnuş, şəzənuş, kəfəştatiyuş, qitmir. 

  
Gecə yatmayan və narahat olan uşaqlar 

Gecə yatmayan və narahat olan uşaqlar bu duanı iki nüsxə yazıb sala-
fana bükərək birini uşağın üzərinə digərini isə uşağın yasdığının altına 
qoymaq lazımdır.  
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Bismilləhir rahmənir rahim. Suratul fətihəh. İz əvələl fityətu iləl kəhfi 

fəqalu rabbənə ətinə min lədunkə rahmətən və həyyii lənə min əmrinə 
raşədə. Fədarabnə alə əzənihim fil kəhfi sininə ədədə. Və ləbisu fi 
kəhfihim sələsə miətin sininə vəz dədu tis`ə. Və xaşəətil əsvətu lir rah-
məni fələ təsməu illə həmsə. Əfəmən həzəl hədisi təa` cəbunə və tədhəku-
nə və lə təbkunə və əntum səmidun. Bəsmələti şərif. İxləs surati. Muəv-
vizəteylər. Əlhəmdu lilləhilləzi lə yənsə mən zəkərahu və lə yudiə əcra 
mən şəkərah. Kəm min nia`mətilləhi alə kulli abdin şəkirin firqın səkinin 
və ğayri səkin. Ta ha Yə sin vəl qurənil həkim. Ləv ənzəlnə həzəl qurənə 
alə cəbəlin ləraəytəhu xaşiən mutəsaddiən min xaşyətilləh. Və tilkəl əm-
səlu nədribuhə lin nəsi lə əlləhum yətəfəkkərun.Lə yusaddəunə ənhə və lə 
yunzifun. Və ləhu mə səkənə fil ləyli vən nəhəri və huvəs səmiul alim. 
Uskun əyyuhəl bukəu min (fulən ibni fulən) bi iznilləhi və lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim.və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin 
və alə əlihi və sahbihi və səlləm. 
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Yatarkən oxunacaq dualar 
1.Yatarkən 3 dəfə “Əstağfurullah əl əzim. əlləzi lə ilahə illəhu əl 

həyyul qayyumu və ətubu iləyhi”-peşmanlıqla deyən kimsənin Allah-
təala günahlarını əfv edər. 

2.Yatarkən oxunacaq dua: “Allahummə bismikə əmuyu və əhyə”. 
“Allahım, Sənin isminlə ölür və dirilirik.”  

3. “Bismikəl ləhummə əhyə və əmutu”.  
Mənası:”Allahım! Sənin isminlə yatıb, Sənin isminlə oyanıram.” 
4. “Allahummə ğaratin nucumu və hədə`ətil uyubu və əntə həyyu 

qayyumu lə tə`xuzuhu sinətun vələ nəvmun yə həyyu yə qayyumu əhdi 
ləyli və ənim əyni.”  

Mənası:”Allahım! Ulduzlar doğmuş, gözlər oyaq, halbuki sən Heyy 
və Qəyyumsan. Uca Allahı heç vaxt mürgü və yuxu tutmaz. Ey əbədi və 
əzəli olan Allahım! Gecəmi sakit keçir, gözlərimi yatırt.” 

5. Yatmazdan əvvəl Kafirun surəsini oxuyan imanını Şeytandan qo-
rumuş olar. Qəbir əzabından qorunmaq üçün hər gecə xiftən namazından 
əvvəl Mülk (288 səh.)surəsini oxumaq xeyirlidir. Səhər, axşam Həşr 
surəsinin axırıncı son üç ayəsini oxuyan üçün mələklər istiğfar edər. 
Ölərsə qəbr əzabindan qurtarar.  

 6.Kafirun surəsi:  
﷽  

َقل یا أیھا الكافرون ُ َِ َ ْ َ ُّ َ ْ َال أعبد ما تعبدون ُ ُ ُُ ُْ َ َ ْ َ ُوال أنتم عابدون ما أعبد َ ُُ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َ َّوال أنا عابد ما  َ ٌ ِ َ َ َ َ َ
ْعبدتم َُّ ُ وال أنتم عابدون ما أعبدَ ُُ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َ ِكم دینكم ولي دینَل َ ِ َِ ِ َ ْ ُْ ُُ 

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul yə əyyuhəl kəfirun. Lə ə`əbudu mə 
təə`budun və lə əntum əbidunə mə ə-abud. Və lə ənə əbudum mə əbət-
tum. Və lə əntum əbidunə mə ə-abud. Ləkum dinikum vəliyədin. 

7. Mülk surəsi. (288-ci səh.) 
8.Həşr surəsinin axırıncı ayələri oxunur. 

﷽ 
ُلو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة اہلل وتلك األمثال  ََ ْ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َّ َ َ ََ َْ َ َْ َ َّ ُّ ًْ ًِّ َ ُ ْ ََ َّ ٍ َ َ ُ َ َ َ ْ

َنضربھا للناس لعلھم یتفكرون ُ َ َّْ َ َ ُ َّ َ َ ِْ َّ ِ َ ُ ِ َّھو اہلل ال َ ُ َّ َ َذي ال إلھ إال ھو عالم الغیب والشھادة ھو ُ َ َُ ُِ َ َ َّ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ َّ ِ َِ َ َ ِ
ُالرحمن الرحیم ِ َّ َُّ َ ُھو اہلل الذي ال إلھ إال ھو الملك القدوس السالم المؤمن المھیمن العزیز  ْ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ َ ُّ ََّ ُ ُُ ُ َ ِ َِ َُ َُّ َ َ ِ َّ َّ
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ُالجبار المتكبر سبحان اہلل عما ی َّ َ ِ َّ ََ َْ ُ َُ ُ ُِّ ََّ ْ َشركونْ ُ ِ َھو اہلل الخالق البارُئ المصور لھ األسماء  ْ ْ َ ْ ُ َ ُ َِ ّ َ ُ ْ ْ ِْ ُ ِ َ ُ َّ َ ُ
ُالحسنى یسبح لھ ما في السماوات واألرض وھو العزیز الحكیم  ِ َِ ْ ْ ُْ ُِ َ ََ َ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ ََّ َ ُ ِّ ُ َ ْ ُ. 

əl-Həşr-21-24. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləv ənzəlnə həzəl qur` 
ənə alə cəbəlil ləraəytəhu xaşiəm mutəsəddiəm min xaşyətilləhi və tilkəl 
əmsəlu nədribuhə lin nəsi lə əlləhum yətəfəkkərun. Huvəllahulləzi lə ilə-
hə illə hu alimul ğaybi vəş şəhədəti huvər rahmənur rahim. Huvəllahullə-
zi lə iləhə illə huvəl məlikul quddusus sələmul muhəyminul azizul cəbbə-
rul mutəkəbbiru subhənəllahu əmmə yuşrikun.Huvəllahul xaliqul bəriul 
musavviru ləhul əsmaul husnə, yusəbbihu ləhu mə fissəməvəti vəl ardi və 
huvəl azizul həkim. 

 
Gecə yata bilməyənlər üçün dua 

Gecə yata bilməyən, narahatçılıq və ağrıları olan kimsə bu duanı bir 
kasa suya oxuyaraq, gecələr yatan zaman içsə, qəlbi sakitləşər və rahat 
olar. 
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 1.Bismilləhir Rahmənir Rahim. Fə əmətəhullahu miətə əmiv və hum 

ulufun həzəral məvti fə qalə ləhumullahu mutu mutu yə fulənəbni fuləni 
(xəstənin adı, anasının adı) lə təqum həttə təqumə əshəbul kəh`fi və əshə-
bul qubur. Fədarabnə ələ əzənihim fil kəh`fi sininə adədə. Və ləbisu fi 
kəh`fihim sələsə miətin sininə vəzdədu tis`ə. Və cəəlnə nəvməkum subə-
tə. Və cəəlnəl ləylə libəsən və cəəlnən nəhəra məəşə. Allahu yətəvəffəl 
ənfusə hinə məvtihə. Vəlləti ləm təmut fi mənəmihə fəyum sikulləti qada 
aləyhil məvtə innəkə məyyitu və innəhum məyyitun. Allahummə bicəhi 
səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiınə və qurrati uyuninə muhəmmədin sallal-
lahu aləyhi və səlləmə və bi hurməti yəmlihə məksəlinə misliinə mərnuş 
dəbərnuş şəzənuş kəfəştatiyuş qıtmir. 

  
Dəlilik xəstəliyinin əlacı üçün 

Bir kasa suya Fatihə, Bəqərə surəsinin ilk 5 ayəsini, “Ayətəl kürsü”nü 
(38-ci səh.)və Bəqərə surənin son 3 ayəsini oxuyub, üfürərək 3 gün xəstə 
adama içirmək sağalması üçün xeyirlidir. 

1.Fatihə surəsi (20-ci səh.) 
2. Bəqərə,1-5 

﷽  
َذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدى للمتقین الم ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ّْ ً ُ َ َ َ ُ َ َ َالذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصالة  َ َّ َ ْ َ َُ ِ ُِ َُ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ َّ

َّومما  ِ َرزقناھم ینفقونَ ُ ِ ُ ْ ُ َ ْ َ ْوالذین یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك وباآلخرة ھم  َ ُ ِ َ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ ْ َ ََ َ َِ ُِ َُ ِ ََ ُ ْ ُ ِ َّ
َیوقنون ُ ِ َأولـئك على ھدى من ربھم وأولـئك ُم المفلحون ُ ُ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ََ َ َْ ُْ َُ ْ ِ ِّ َّ ّ ً ُ َ  

“Bismilləhir Rahmənir Rahim.Əlif, Ləm Mim. Zəlikəl kitəbu lə raybə 
fihi hudəl lil muttəqin. Əlləzinə yu`minunə bil ğaybi və yuqımunəs salətə 
və mimmə razəqnəhum yunfiqun.Vəlləzinə yuminunə bi mə unzilə iləykə 
və mə unzilə min qablikə və bil əxirati hum yuqınun.Uləikə alə hudəm 
mir rabbihim və uləikəl humul muflihin. “ 

3. Ayətəl kürsü: (38-ci səh.)  
4.Amənə rasulu:  
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ِآمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن باہلل ومآلئكتھ وكتبھ ورسلھ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َ ِ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ ِ َ َّ َ َ ْ ٌَّ ُ ْ ُ ْ ّ َّ ََّ َ ِ ُ ُ
َال نفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سمعنا وأ ََ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ُُ َ ُ ُّ ّّ ٍ َ َ ْ َ ُ ِ َ ُطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیرَ ِ َ ِْ َ َْ َ َ َ َ ََّ َ َ ْ ُ ْ ُال یكلف اہلل  َ ّ ُ ِّ َ ُ َ

َنفسا إال وسعھا لھ ما كسبت وعلیھا ا ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا  َ َ َ َ ََّ َ ََّ َْ َ ْ َ َْ ِ َّ ِ َ َ ِْ ِ ُ َ ْ َْ ََ َ ََ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ ْ ُ َّ ً ْ
ْوال تحمل ِ ْ َ َ ْ علینا إصرا كما حملَ َ َ َِ َ ً ْ َ ْ َ ِتھ على الذین منَ َ ِ َّ َ َ ُ ِ قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ َ ِ ِِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ ّ َ ُ َ َّ َ ْ

ُواعف ْ َ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرینَ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َّ 
 

Amənər rasulu bimə unzilə iləyhi mir rabbihi vəl muminunə kullun 
əmənə billəhi və mələikətihi və rusulihi lə nufərriqu bəynə əhədim mir 
rusulihi və qalu səmiənə və ətənə ğufranəkə rabbənə və iləykəl məsir. Lə 
yukəllifullahu nəfsən illə vus`əhə ləhu mə kəsəbət və aləyhə mək təsəbət 
rabbənə lə tu`əxiznə in nəsinə əv əxtanə rabbənə və lə təhmil aləynə isran 
kəmə həməltəhu aləlləzinə min qablinə rabbənə və lə tuhəmmilnə mə lə 
taqatə lənə bihi və`afu ənnə vəğfir lənə vərhəmnə əntə məv lənə fənsurnə 
aləl qavmil kəfirin. 

Yaddaş üçün Amənər rasulunu oxumaq lazımdır. 
 

Xəyallar görənlər üçün Naməyi-Rəsulilləhi 
Xəyallar görüb gəcələr qorxan müxtəlif hərəkətlər edən ruhi xəstə-

lərin müəlicəsi üçün aşağıda yazılan və Peyğəmbərimizin cinlərə xitabən 
yazdığı Naməyi-Rəsulilləhi yazıb üzərində gəzdirmək bu cür xəstələrə 
şəfa olar. Həmçinin bu ayələri bir kasa suya oxuyub, üfürərək həmin suyu 
üç gün içsə, şəfa tapar. 
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Əlhəmdu lilləhilləzi xaləqas səməvəti vəl ərda və cəələz zuluməti vən 
nura summəl ləzinə kəfəru bi rabbihim yəa`dilun. Huvəlləzi xaləqakum 
min tinin summə qada əcələv və əcəlum məsəmmə ındəhu summə əntum 
təmtərun.Və huvəllahu fis səməvəti və fil ardi yəa` ləmu sirrakum və 
cəhrakum və yəa`ləmu mə təksibun. Həzə kitəbum min muhəmmədin 
rasuli rabbil aləminə ilə mən taraqad dəra minəl umməri vəz zuvvəri illə 
tariqan yətruqu bi xayrin əmmə bəa`du fə innə lənə və ləkum fil cəvvi 
siətən fə in təku aşiqan muliən əv fəciram muqtəhimən əv raiyən 
mubtilən fəhəzə kitəbullahi yəntiqu aləynə və aləykum bil husnə innə 
kunnə nəstənsixu mə kuntum təa` məlunə və rusulunə lədəynə yəktubunə 
mə təmkurunə fətruku sahibə kitəbi həzə vən taliqu ilə əbədətil əsnəmi və 
ilə min yəzumu innə məallahi iləhən əxara lə iləhə illə huvə kullu şəyin 
həlikun. İllə vəchəhu ləhul hukmu və iləyhi turcəunə hə mim lə yun-
sarunə hə mim ,Əyn sin qaf tuğləbunə hə mim vəl kitəbil mubini təfər-
raqa əa`dəullahi bələğat huccətullahi və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhi 
fəsəyəkfiyəkəhumullahu və huvəs səmiul alim. Bismilləhi və billəhi və 
minəllahi və iləllahi və lə ğalibə illəllahu və lə əhədun sivallahi və lə 
əhədun mislullahi. Bismilləhi əstəftəhu billəhi və ətəvək kullə aləllahi 
uizu sahibə kitəbi həzə fi hirzilləhi həysu kənə və həysu mə təvəccəhə lə 
təqrabuhu və lə təfzəuhu və lə tudarruhu qaidən kənə əv qaimən lə fi 
əklin və lə fi şurbin və lə fi iğtisəlin və lə fi kulli həlin minəl əhvəli və lə 
bil ləyli və lə bin nəhəri və kulləmu səmiə`tum zikra kitəbi həzə fədbiru 
ənhu lə iləhə illəllahu ğalibu kulli şəyin və huvə alə kulli şəyin qadir. Və 
uizuhu billəhi və biməs tənədət bihiş şəmsu və ədaəbihil qaməru və huvə 
məktubun təhtəl arşi lə iləhə illəllahu muhəmmədun rasulullahu fəsəyəkfi 
kəhumullahu və huvəs səmiul alim.  

 
Qorxan və xəyallar görən kimsələr üçün 

Aşağıda yazılan doqquz əsmanı kağıza yazıb səbəbsiz qorxan və bu 
kimi xəstəliyi olan kimsənin üzərinə qoyulur. Bu duanı üzərində gəzdirən 
bu xəstəlikdən qurtarar. 
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“Nəluşin ləyuşin əynuşin mərduşin fənuşin qarduşin həşuşin lə huşin 

dəruşin ummus sıbyəni və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. 
Vəsalləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və alə əlihi və sahbihi və səlləm.” 

  
Ummi sıbyan üçün (xəstəlik) 

Uşaqlara gələn dəlilik xəstəliyinin müalicəsi üçün bir kağıza Hurufu 
muqattəə hərfləri ilə birlikdə Qureyş surəsi yazılır və uşağın üzərinə 
qoyulur. 

Muqattəə hərfləri: 
Yə. ي , Nun.َص , ن sad, َق qaf,ل ləm, əlif ا 
  .ra ر ,ta. ط ,sin  س,əyin. ع ,kəf. ك ,qaf. ق ,mim. م ,hə. ـھـ
Qureyş surəsi: 

﷽ 
ٍإلیالف قریش ْ َ ُ ِ َ ِ ِإیالفھم رحلة الشتاء والصیف ِ ْ َّ َ َ ِّ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِفلیعبدوا رب ھذا البیت ِ ْ َ َْ َْ َ َّ َ ُ ُ ْ ِّالذي أطعمھم من  َ ُ َ َ ْ َ ِ َّ

ٍجوع وآمنھم من خْوف َ ْ ِّ ُ َُ َ َ ٍ  
“Bismilləhir Rahmənir Rahim.Li iləfi qurəyş. İləfihim rihlətəş şitəi 

vəs sayf. Fəl yəabudu rabbə həzəl bəyt. Əlləzi ətəməhum min cuin və 
əmənəhum min xavf.” 

  
Dəlilik xəstəliyi üçün 

1.Bu dua təmiz bir kağıza düzgün yazılaraq xəstənin boynundan 
asılır. Həm də bir kasa suya yeddi gün bu duanı iyirmi bir və ya qırx bir 
dəfə oxuyub üfürərək xəstəyə içirdilir. 
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Bismilləhir Rahmənir rahim.Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul qayyum 

lə tə`xuzuhu sinətuv və lə nəvmul ləhu mə fis səməvəti və mə fil ardi 
mənzəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznih yəa`ələmu mə bəynə əydihim və mə 
xalfəhum və lə yuhitunə bi şəy`im min ilmihi illə bimə şə`ə vəsiə kur-
siyyuhus səməvəti vəl ardı və lə yəuduhu hifzuhumə və huvəl aliyyul azim.  

Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huvə vəl mələikətu və ulul ılmi qaimə 
bil qısti lə iləhə illə huvəl azizul həkim. İnnəd dinə indəllahil isləm. Qul 
lilləhummə məlikəl mulki tu`til mulkə mən təşəu və tənziul mulkə mim-
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mən təşəu və tuizzu mən təşəu və tuzillu mən təşəu bi yədikəl xayru. 
İnnəkə alə kulli şəyin qadir. Bismilləhiş şəfi bismilləhil kəfi bismilləhil 
muafi bismilləhi xayril əsməi bismilləhi rabbil ardi və rabbis səməi. 
Bismilləhilləzi lə yədurru məəs mihi şəyun fil ardi və lə fis səməi və 
huvəs səmiul alim. Uskun əyyuhəl vəcu bi izzətilləhi uskun bi qudra-
tilləhi uskun bi azamətilləhi uskun kəmə səkənə bil ləyli vən nəhəri və 
huvəs səmiul alim. Və nunəzzilu minəl qurəni mə huvə şifəu və rahmətul 
lil mumininə və lə yəziduz zaliminə illə xasəra. Əl məsləmuə əssəmuluə 
əsəluə və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Yə məə`şəral 
cinni vəl insi inis tətaə` tum ən tənfuzu min əqtaris səməvəti vəl ardi fən 
fuzu lə tənfuzunə illə bi sultan. 

2.Bu duanı da yuxarıda yazılan qayda ilə həm üzərində gəzdirmək, 
həm də suya oxuyaraq içmək lazımdır. 

 

 

 
Yə rafiqu yə şəfiqu əntə vəliyyu alət təhqıqıd fəa ənnil mudiqa innəkə 
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alə kulli şəyin qadir. Allahummə inni əuzu biridakə min səxatikə və bi 
əfvikə və min iqabikə və bikə minkə lə uhsı sənəən aləykə əntə kəmə 
əsnəytə alə nəfsikə. Bismilləhir rahmənir rahim. Ərqaşin, qaışin, mirqaşin, 
istitafin, istitafin, xutufin, xitafin, şəğzəfin, fərdəsin. Allahu rabbul izzəti 
yə tahlu şubuxin, ədfəcin, məşnuxin, ərmuxisəl qadimil əzəliyyil əbədiy-
yi.İnnəlləzinə fətənul mu` mininə summə ləm yətubu fələhum əzəbu 
cəhənnəmə və ləhum azəbul həriq. Unşidukum yə məaşəral cinni vəl insi 
billəhil azizil vəhidil qahhəril vəfid dəfiı və bil əhdilləzi əxazəhu aləykum 
suləymənubnu dəvudə aləyhiməs sələmu ən lə tədarru həmilə həzəl kitəbi 
bi hurməti salləllahu alə səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə və həbibinə və 
qurrati uyuninə və nuri əbsarinə muhəmmədin və əlihi və sahbihi əcməin. 

3.Dəlilik və ruhani xəstəliklərə uğrayan və gecələr qorxan kimsə 
üçün bu hirzi yazaraq boyunda daşıması çox xeyirlidir. 
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İnnəhu min suləymənə və innəhu bismilləhir rahmənir rahim. Əzimə-
tun minəllahi və rasulihi ilə kulli cəbbərin ənidin və şəytanin məridim 
minəl mələkutil cinni vəl cununi əynə şəmhuraşul xitafi əynə xitaful 
cəmriyyi əynə zəə`zəul hindiyyi əynə bərakətul ğaməmi əynə fəcuculləzi 
yufərriqu bəynəl məri və zəvcihə əynə səidun nəsrani inni əynə safil əməli 
əynə tayyərunə fil həvəi əynəl mustərqunə minəs səməi iləl ardi əynə bənu 
vəqqasin əynə bə nuraqasin əynə hərisu əynə cəzimu ətuni bi cuyuşikum 
vərkibu alə cuyulikum əinuni alə zalimi həzəlləzi darra həzəl ədəmiyyi 
fulanibni fulənətin (adı) əlvəhən (3dəfə) ələcəl (3dəfə) əssəəh (3 dəfə) 
bərakəllahu minkum və aləykum vələ həvlə vələ quvvətə illə billəhil aliyyil 
azim. Bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin. Vəl həmdullahi rabbil aləmin. Və 
salləllahu alə səyyidinə və nəbiyyinə və həbibinə və nuri əbsarinə və qur-
rati uyuninə muhəmmədin salləllahu təalə aləyhi və səlləm. 

 4.Ruhani xəstəyə üç və ya yeddi gün 41 dəfə Maun surəsi bir kasa 
suya oxuyub üfürərək xəstəyə içirdilir. Maun surəsi:  

َ﷽ أرأیت الذي یكذب بالدین فذلك ِ َ َ ِ ِِ ِ ِّ ُ ّ َ ُ َّ َ ْ َ َ الذي یدع الیتیم ََ ِ َ َْ ُّ ُ ِ ِوال یحض على طعام َّ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ
ِمسكینْال ِ َفویل للمصلین ِْ ِْ ِّ َّ ُ ْ ٌ َ َالذین ھم عن صالتھم ساھون َ َُ َُ ْ ِْ ِ َ َ َ ِ َالذین ھم یراؤون َّ َُ َ ُ ْ ُ ِ َویمنعون الماعون َّ َُ َ ْ ُ َْ َ َ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Əraəytəlləzi yukəzzibu bid din. Fə-
zəlikəlləzi yədu`ul yətim.Və lə yəhuddu alə taəmil miskin. Fə vəylul lil 
musallin. Əlləzinə hum ən salətihim səhun. Əlləzinə hum yuraun. Və 
yəmnəunəl məun.” 

5. Yenə bu məqsədlə Cin surəsi yazılaraq xəstənin boynundan asılır. 
Yeddi gün xəstəyə bir kasa suya yeddi ədəd Cin surəsi oxuyaraq içirmək 
təsirlidir.  

 
Cin surəsi 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Qul uhiyə iləyyə ənnəhus təməa nəfərum 

minəl cinni fə qalu innə səmiə`nə qur`ənən əcəbə. Yəhdi ilər ruşdi fə 
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əmənnə bihi və lən nuşrikə bi rabbinə əhədə. Və ənnəhu təalə cəddu rab-
binə məttəxazə sahibətən və lə vələdə. Və ənnəhu kənə yəqulu səfihunə 
aləllahi şətata. Və ənnə zanənnə ən lən təquləl insu vəl cinnu aləllahi 
kəzibə. Və ənnəhu kənə ricəlum minəl insi yəuzunə bi ricəlim minəl cinni 
fəzəduhum rahəqa. Və ənnəhum zannu kəmə zanəntum əllən yəbəsəllahu 
əhədə. Və ənnə ləməsnəs səməə fəvəcədnəhə muliət hərasən şədidən və 
şuhubə.Və ənnə kunnə nəq` udu minhə məqaıdə lissəmı fəmən yəstəmiıl 
ənə yəcidləhu şəhəbən rasadə.və ənnə lə nədri əşərrun uridə bimən fil ardi 
əm əradə bihim rabbuhum raşədə. Və ənnə min nəs salihunə və minnə 
dunə zəlikə kunnə taraiqa qıdədə. Və ənnə zanənnə əllən nuəcizəllahə fil 
ardı və lən nuə`cizəhu hərabə. Və ənnə ləmmə səmiə`nəl hudə əmənnə 
bihi fəmən yu` minə bi rabbihi fələ yəxafu bəxsən və lə rahəqa. Və ənnə 
minnəl muslimunə və minnəl qasitunə fəmən əsləmə fə uləikə təhərrav 
raşədə. Və əmməl qasitunə fəkənu li cəhənnəmə hətabə. Və əlləvis təqa-
mu alət tariqati lə əsqaynə hum məən ğadəqa. Li nəftinəhum fihi və mən 
yuərid ən zikri rabbihi yəslukhu əzəbən saədə. Və ənnəl məsəcidə lilləhi 
fələ tədu məəllahi əhədə. Və ənnəhu ləmmə qamə əbdullahi yəduhu kədu 
yəkununə aləyhi libədə. Qul innəmə ədu rabbi və lə uşriku bihi əhədə. 
Qul inni lə əmliku ləkum darrav vələ raşədə. Qul inni lən rucirani minəl-
lahi əhəduv və lən əcidə min dunihi multəhədə. İllə bələğam minəllahi 
vərisələtihi və mən yəə`sılləhə və rasuləhu fə innə ləhu nəra cəhənnəmə 
xalidinə fihə əbədə. Həttə izə raəv mə yuadunə fəsəyə`ləmunə min ədəfu 
nəsiran və əqallu ədədə. Qul in ədri əqaribum mə tuədunə əm yəcəlu ləhu 
rabbi əmədə. Alimul ğaybi fələ yuzhiru alə ğaybihi əhədə. İllə mənir təda 
mir rasulin fə innəhu yəsluku mim bəyni yədəyhi və min xalfihi rasadə. 
Liyə`ələmə ən qad əbləğu risələti rabbihim və əhəta bimə lədəyhim və 
əhsa kullə şəyin ədədə. 

6.Bir xəstə tez-tez cin tutub bayılırsa, bu duanı yazaraq boynunda 
daşıması xeyirlidir. 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Bismilləhil məxzunil məknuni və bi 

cələli vəchikəl kərimi və bil kəffil burhənil azimi və lə həvlə və lə quv-
vətə illə billəhil aliyyil azim. Və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və 
alə əlihi və sahbihi və səlləm. 

 7. Əgər yenə də xəstəlik davam edərsə aşağıda yazılmış Cin 
əsmalarını yeddi ayrı kağıza yazıb hər gün bir dənəsini yandıraraq tüstü-
sünü xəstəyə vermək lazımdır. 

 
“Səyəhnəhilin,məə`sədin, qutamin,şəbin, tat`əyuraşin, lət`misən, 

mənuhə.” 
8.Ruhani xəstəlik zamanı bu duanı xəstənin üzünə oxuyub, üfürün. 

Həmçinin bir kasa suya səhər tezdən oxuyub 7 gün içirmək lazımdır. Bu 
duadan qızıl yel, baş, diş və hər cür ağrılar zamanı da istifadə etmək olar. 

 

  
Bismilləhir rahmənir rahim.Bi izzətihi və qudratihi və min şərri mə 

xaləqa uskun bi izzətilləhi uskun bi qudratilləhi uskun bi nurilləhi uskun 
bi kibriyəilləhi uskun bi əzamətilləhi uskun bi həqqil arşil azimi uskun bi 
həqqi təvrati musə aləyhis sələmu uskun bi həqqi incilə isə aləyhis 
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sələmu uskun bi həqqi zəburi dəvudə aləyhis sələmu uskun bi həqqi 
furqani muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələmu uskun bi həqqi Ta ha Yə 
sin və bi həqqi Kəf hə yə əyn sad və hə mim, əyn sin qaf və bi həqqi nun 
vəl qaləmi uskun bi həqqi cəmiil lənbiyəi vəl mursəlinə vəl həmdulilləhi 
rabbil aləmin. 

 
Şəfa haqqında hədislər 

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Həsən və Hüseyn xəstələndikdə bu duanı 
oxuyaraq deyərdi:”Babanız İbrahim övladları İsmail və İshaq üçün bu 
duanı oxuyaraq bütün pisliklərdən Allaha sığınardı. “Əuzu bi kəli-
mətilləhit təmməti min şərri şeytanin və həmmətin və min kulli əynin 
ləmmətin.” 

Mənası:”Bütün, zərər verən gözdən, zərərli və zəhərli həşəratlardan 
və şeytandan Allaha sığınıram.” 

Peyğəmbərimizdən buyurulur ki, bir xəstəyə: “Bismilləhi, turbətu 
ardinə, bi rikati bə`dinə yuşfəsəkimənə, biizni Rabbinə,”-deyə dua etsin. 

Mənası:”Allahın adıyla, yerdəki torpağı, birimizin oxuduğu dua və 
Rəbbimizin izniylə bu xəstəyə şəfa ver,”-deyərək, möhürün torpağını su 
ilə qarışdırıb, şəfa dualarını da bura oxuyub üfürərək xəstənin əsas sinir 
nöqtələri sürtülsə, xəstə şəfa tapar.” (Səhihi. Buhari. s.607) 

Hədis:”Peyğəmbərimiz belə buyururdu:Kimin bir ağrıyan yeri olsa 
sağ əlini o ağrıyan yerin üzərinə qoyub bu duanı yeddi dəfə oxu-
sunlar:“Bismilləhi əuzu bi izzətullahi və qudratihi min şərri mə əcidu və 
uhəziru.” 

Mənası:”Bismillah. Başıma gələn bu ağrının şərindən, zərər və 
təhlükəsindən Allahın izzət və qüdrətinə sığınıram.”    

 
Hər cür ruhani və fərc xəstəliklərinə qarşı dua 

Aşağıda yazılan vəfqin ətrafına aşağıdakı duaları yazib xəstə adamın 
üzərinə qoymaq lazımdır. Sonra bir kasa zəm-zəm suyunun üzərinə aşağı-
dakı duaları oxuyub yeddi gün xəstə adama içirmək və bu zaman 818 
dəfə ”Sələmun qavlən min rabbin rahim” və 786 dəfə Ya Şafi, Ya Kafi, 
Ya Muafi ismi şəriflərini oxumaq lazımdır. Həmin sudan fərcli insanın 
iflic olan yerlərinə sürtməkdə xeyirlidir. 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdu lilləhi rabbil aləmin yə həyyu 
yə qayyum.Və yəşfi sudura qavmin mu`minin. Və yuzhib ğayza qulu-
bihim. Ərrahmənir rahim.Yə raufu, yə azizu, yə əyyuhən nəsu qad` cəə-
kum məv`ızatun min rabbikum və şifəu limə fis suduri və hudən və 
rahmətun lil mu`minin. Məliki yəvmiddin. Yə muqallibəl qulubi vəl əbsari 
yəxrucu min butunihə şərabun muxtəlifun əlvənubu fihi şifəun lin nas. 
İyyəkə nəa`budu və iyyəkə nəstəin. Yə səriu yə qaribu və nunəzzilu minə 
qur`əni mə huvə şifəun və rahmətun lil mu`minin.İhdinəs sıratal mustəqım. 
Yə qadiru muqtədir. Əlləzi xaləqani fəhuvə yəhdin. Vəlləzi huvə yutimuni 
və yəsqın. Və izə məridtu fəhuvə yəşfin. Sıratalləzinə ənamtə aləyhim yə 
alimu yə həkim. Qul huvə lilləzinə əmənu hudən və şifəun. Ğayril məğdubi 
aləyhim və ləddallin. Yə qahiru yə aziz. Sələmun qavlən mir rabbir rahim. 
Kəf hə yə əyn sad kufitu hə min əyn sin qaf humitu yə zəl cələli vəl ikram. 
Allahumməş fi əntəş şəfi. Allahumməkfi əntəl kəfi. Allahummə afi əntəl 
muafi bi haqqı və bi hurməti sahibil vəsiləti səyyidinə və nəbiyyinə və 
şəfiinə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələm.  

 13.İflicin müalicəsi üçün aşağıdakı ayəni yazıb özünüzdə saxlayın və 
ayəni bir dəfə iflic olan əzanın üzərinə oxuyun. 

﷽ 
ُیمحو اہلل ما یشاء َ َ ََ ُ ّ ُ ِ ویثبت وعندهُ أم الكتابْ َ ِ ِْ ُّ ُ َ َ َُ ِ ْ ُ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Yəmhullahu mə yəşəu və yusbitu və indəhu 
ummul kitəb.” (Rəd-39) 

﷽ 
ٍالحمد ہلل فاطر السماوات واألرض جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة  َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ً ُ ُ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ْ َ َ ِ َِّ ِ َ َّ ُ َمثنى وثالث ْ ََ ُ َ ْ َّ

َوربا  ُ َ  
 "Bismilləhir rahmənir rahim.Əlhəmdu lillahi fətiris. səməvəti vəl 

ardı cəilil mələikəti rusulən uli əcnihətən məsnə və suləsə və rubaə." 
(Fatir-1) (filan ibn filan) xəstənin adı və anasının adı. 

 
Fəlc, dəlilik və ruhani xəstəliklər üçün 

 Bir kasa suya 40 dəfə Fatihə və bir Yasin surəsini (91 səh.)oxuyur, 
”Saləmun qavlən mir rabbin rahim” ayəsinə çatanda 100 dəfə xəstənin sa-
ğına və 100 dəfə soluna, 100 dəfə dairə şəklində ətrafına, 118 dəfə xəs-
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tənin üzünə nəfəs edirlir. Bundan sonra surə oxunub qurtarır. Sonra yeddi 
dəfə də “Şəfa ayələri” (440-cı səhifədə) suya oxunur xəstəyə içməyə 
verilir. Bunu üç dəfə təkrar etmək olar. Xəstənin maddi durumuna görə 
sədəqə verməsi də onun sağalmasına kömək olar. (Yasin surəsi 91-cı 
səhifədə yazılıb)  

  
Qorxu üçün oxunan dualar 

1.Ali İmran-18  
َ شھد اہلل أنھ ال إلـھ إال ھو والمالئكة وأولوا العلم قآئما بالقسط ال إلـھ إال ھو . َ َ َُ َُّ ْ َِّ ِ َ َ ِ َِ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ً َ ِ ُ ْ َُ ُ َ ُ َّ َ ُ ّ ِ َ

ُالعزیز الحكیم ِ َ ْ ُْ ِ َ  
Oxunuşu: “Bismilləhir rahmənir rahim. Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə 

illə huvə vəl mələikətu və ulul ılmi qaimə bil qısti lə iləhə illə huvəl 
azizul həkim”. 

2.Ali İmran-175: 
َإنما ذلكم الشیطان یخوف أولیاءهُ فال تخافوھم وخافون إن كنتم مؤمنین ِْ ِ ِ ِْ ُّ ُُ ُُ َّ ُِ َ ِِ ُ َُ َ ََ ْ ََ َ َ ْ َ ِ ّ ُ ُ َ ُ َ َّ  

Oxunuşu: “Bismilləhir rahmənir rahim. İnnəmə zəlikumuş şəytanu 
yuxavvifu əvliyə əhu fələ təxafuhum və xafunə in kuntum mu`minin”. 

3.Bəqərə-112: 
﷽ 

ْبلى من أسلم وجھھ ہلل وھو محسن فلھ أجرهُ عند ربھ وال خوف علیھم  ُ َِ ْ َ َ َ ْ ََ ٌ ْ ََ َ َ َ َ ِ ِ َِ ِِّ َ ْ ْ َْ َُ َُ ٌ ُِ ُ َّ َ ْ ْوال ھم َ ُ َ َ
َیحزنون ُ َ ْ َ  

Oxunuşu:“Bismilləhir rahmənir rahim. Bələ min əsləmə vəchəhu 
lilləhi və huvə muhsinun fələhu əcruhu ində rabbihi və lə xaffun aləyhim 
vələ hum yəhzənun”.  

4.Bəqərə-150: 
﷽ 

َمنھم فال تخشوھم واخش َْ َْ ْ ُْ ْ َ َ َ ُ ْ َوني وألتم نعمتي علیكم ولعلكم تھتدونِ ُْ َ َْ ْ ُْ َُّ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُ ْ  
Oxunuşu: “Bismilləhir rahmənir rahim.Minhum fələ təxşəvnum 

vəxşəvni və lə utimmə niə`məti aləykum və lə əlləkum təhtədun”.  
5.Bəqərə-274: 

﷽ 
ُالذین ینفقون أموالھ َ َ ْ َ َ َُ ِ ُ ِ ٌم باللیل والنھار سرا وعالنیة فلھم أجرھم عند ربھم وال خوف َّ ْ ََ َ ََ َ َْ ْ ُ ْ َِ ِ ِّ َ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َ ً َ ً ّ ِ َ َّ ِ ْ َّ

َعلیھم وال ھم یحزنون ُْ َ ْ َ ْ ُْ َ َ ِ َ َ  
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Oxunuşu:“Bismilləhir rahmənir rahim.Əlləzinə yunfiqunə əmvə-
ləhum bil ləyli vən nəhəri sirran və alə niyətən fələhum əcruhum ində 
rabbihim və lə xaffun aləyhim və lə hum yəhzənun”. 

6.Nisa-3: 
﷽ 

َوإن خفتم أال تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث   ََ ُ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ ّ ُ َ َْ َ ْ ْ َُّ َ َ َ ْْ ُ ِْ ُ َُ ْ
َورباع فإن خفتم أال تعدلوا فوا ََ ُ َْ َِّ ْ َ َ ْ َ ُُ ْ ِ ْ ِ ْحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدنى أال تعولواَ َّ ُُ ًُ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ َِ ْ ُ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ  

Oxunuşu: “Bismilləhir rahmənir rahim. Və in xiftum əllə tuqsitu fil 
yətəmə fənkihu mə tabə ləkum minən nisəə məsnə və sələsə və rubəə fə 
in xiftum əllə təadilu fə vəhidətən əv mə mələkət əymənukum zəlikə ədnə 
əllə təulu.” 

7.Taha-46:  
﷽ 

َقال ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى َ ََ ُ َ َ َ ِْ ُ َ ِ َّ َ َ َ َ َ َ  
 Oxunuşu: “Bismilləhir rahmənir rahim. Qalə lə təxxafə innəni 

məəkumə əsməu və əra”. 
8.Fussilər-30: 

﷽ 
ُإن الذین قالوا ربنا اہلل ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا  ََّ ْ َ َ َ َ َ ََّ ََ ُ َ َ ُ َ ِ َ ِْ ُ ِ ْ ََ َ ُ َّ َ َُ َ َّْ َّ ُ ُ ُّ َ ُ َ ِ َّ

َوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ُْ َ ُ ُْ ُُ ِ َِّ َّ َ ْ ِ ِ َ َ  
Oxunuşu: Bismilləhir rahmənir rahim. İnnəlləzinə qalu rabbənəllahu 

summəs təqamu tətənəzzəlu aləyhimul mələikətu əllə təxafu və lə təhzənu 
və əbşiru bil cənnətilləti kuntum tuədun. 

 9. " Həsbiyəllahu və niə'məl vəkil ."  
 

Qorxunu götürmək üçün 
Qorxu-məlumatsızlıqdan yaranan duyğudur. Məsələn qaranlıqdan 

yaranan qorxu hissi qaranlığın qeyri müəyyənliyindən irəli gəlir. Qorxu 
həm də bir insanın yaşadığı ümidsizliklər və ya uğursuzluqlar nəticəsində 
yaranmış bir hissdir. Ən əsası qorxu bir ciddi psixoloji xəstəlikdir, 
müalicə olunması mütləqdir. 

Hər hansı bir səbəbdən olursa, olsun qorxan kimsələrin mübtəda olan 
narahatlıqdan qurtarmaq üçün aşağıdakı vəqfi yazıb, xəstənin üzərinə 
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qoymaq lazımdır. Sonra bir kasa suya 41 dəfə Fatihə, 41 dəfə vəqftə 
yazılan ayələri və şəfa ayələrini oxuyub xəstəyə içirdilir. 

 
Bismilləhir rahmənir rahim. Fəllahu xayrun həfizan və huvə ərhəmər 

rahimin. Və nəccəynəhu minəl ğammi və kəzəlikə nuncil mu` minin.  
 

Ürək sıxıntıları və psixoloji xəstəliklər üçün 
Ürəyində bir sıxıntı olan, müxtəlif pis düşüncələrlə çırpınan, səbirsiz, 

axşamlar üzüntü və dərdləri artan, müxtəlif psixoloji hallara girən 
kimsələr aşağıdakı ayəni bir dəfə və Fatihəni 41 dəfə bir kasa suyun üzə-
rinə oxuyaraq üç və ya yeddi gecə içərsə, tezliklə şəfa tapar. 
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Bismilləhir rahmənir rahim. İnnə fətəhnə ləkə fəthən mubinə. Li yəğ-

fira ləkəllahu mə təqaddəmə min zənbikə və mə tə əxxara və yutimmə 
niə`mətəhu aləykə və yəhdiyəkə siratam mustəqımə. Və yənsurakəllahu 
nəsran əzizə. Bismilləhir rahmənir rahim. Və huvəl qahiru fəvqa ibədihi 
və huvəl həkimul xabir. Bismilləhir rahmənir rahim. Rabbiş rahli sadri və 
yəsirli əmri vəhlul uqdətəm min lisəni yəfqahu qavli. Bismilləhir rahmə-
nir rahim. Və nəzəa` nə mə fi sudurihim min ğallin təcri min təhtihimul 
ənhəru və qalul həmdu lilləhilləzi hədəynə li həzə və mə kunnə li nəhtədi-
yə ləv lə ən hədəynəllah. Ləqad cəət rusulu rabbinə bil haqqə və nudu ən 
tilkumul cənnətə uristumuhə bi mə kuntum yəa`məlun. Bismilləhir rah-
mənir rahim.Və izə raəytə səmmə raəytə nəimən və mulkən kəbira. Əliyə-
hum siyəbu sundusin xudrun və istəbraqun və hullu əsəvira min fiddətin 
və səqayhum rabbuhum şərabən tahura. Allahumməşfi həzəl mərida vəl 
əvhəmu ən həmili kitəbi həzə bi lutfikə və kəramikə və ihsənikə və inəyə-
tikə yə ərhəmər rahimin. Yə rabbəl aləmin. Yə məlikə yəvmiddin. 

Fatihə surəsini (20-ci səh.)41 dəfə oxumaq. 
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Əmmən yucibu duası 
Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman, onun 

duasını qəbul buyuran ayəsini oxusa istədiyinə nail olar. Əgər tək bacar-
mazsa və ya vaxt çatmazsa camaatla birlikdə oxusun. Əgər bu qədər də 
mümkün olmazsa yüz iyirmi dəfə oxusun. Bəzi rəvayətlərdə iki min dəfə 
oxumaq da qeyd olunmuşdur. “Əl-ləyalil-məxzunəh” kitabında deyilir: 
“Böyük müşküllərin, çətinliklərin dəf olması, hacətlərin yerinə yetməsi, 
xəstəliklərin sağalması və borcların qaytarılması niyyətilə bir gündə on 
ikimin dəfə “Əmmən yucibu” ayəsini oxuyun. (Nəml-62.) 

 

ِأمن یجیب المضطر إذا دعاهُ ویكشف السوء ویجعلكم خلفاء األرض أإلھ مع اہلل  َ ََّ َ َّ ْ ُ ٌَّ َ َ ِْ َِ َ َِ ْ َ ُ َْ َ َُ ُ َ ْ َ ُّ ِ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ِ ُ
َقلیال ما تذكرون ُ َّ َ َ َّ ً ِ َ  

“Əmməy yucibul muztarra izə dəahu və yəkşufus suə və yəc` əlukum 
xalləfəil ardı ə-iləhum məallahi qaliləm mə təzəkkərun”.  

Mənası:O şəriklərmi yaxşıdır?Yoxsa darda qalan bir kimsə Onu 
çağırdığı, dua etdiyi zaman ona cavab verən, onun zərər və çətinliyini 
aradan qaldıran, sizi yer üzünün canişinləri edən kəs? Məgər tək olan 
Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var?! Çox az öyüd-nəsihət alırsınız! 

 Bu dua Qurani-Kərimin “Nəml” surəsinin 62-ci ayəsində yerləşir. 
Seyyid Məhəmməd Rza Hüseyni, “İstək duaları” kitabı, 55-ci səh. 

İmamlarımız bu ayədən dua kimi istifadə etmək istədikdə belə 
oxuyurdular: 

َیا من یجیب المضطر إذا دعاهُ و یكشف السوء َ ارحمني و اكشف ما بي من غم و  َ ٍَّ َ ْ ْ ِْ ِِ َ ِ َْ ُِ ِْ ْْ َ ُْ ُُّ َ ََ َّ َ ْ ُ
َكرب و وجع و داء َ َ ٍَ َ ٍ ْ َ  

Ey çətinliyə düşənin (müztər) duasını qəbul edib və sıxıntıları aradan 
qaldıran, mənə rəhm et və mənim bütün narahatlıq, kədər, qəm, dərd və 
əziyyətimi aradan qaldır!(Biharul-Ənvar, cild 92, səh 103) 

  
Sıxıntı və yoxluqdan xilas üçün 

Aşağıda yazılan duanı hər gün yüz dəfə oxuyan kimsə çox qısa 
zamanda dərdlərdən, bəlalardan və fağırlıqdan xilas olar. 
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“Lə iləhə illəllahul həkimul kərim. Lə iləhə illəlləhul əliyyul azim. 
Subhənə rabbis səməvətis səb`i və rabbil arşil azim. Əlhəmdu lilləhi 
rabbil ələmin. 

 
Saləti təfriciyyə 

Bu Saləvati təfriciyyə duasının təsiri iki tərəfi kəsən və son dərəcə 
kəskin qılıncdır. Haqlı və doğru olduğunuz zaman təsiri tez olar. Tibbin 
aciz qaldığı xəstəliklər zamanı, çətinlik və dözülməz zülm zamanı Hz. 
Peyğəmbərə Salavat çəkərək, aşağıdağı salavat-təfriciyyəni 4444 dəfə 
oxumaq lazımdır. Eyni niyyətə bunu 2-3 adam da oxuya bilər. Bu sözləri 
mümkün qədər düzgün tələffüz etmək lazımdır.  

 
Allahummə salli salətən kəmilətən və səllim sələmən təmmən alə 

səyyidinə muhəmmədin tənhəllun bihil uqadu və tənfəricu bi hil kurabu 
və tuqda bi hil həvəicu və tunəlu bi hir rağaibu və husnul xavətimi və 
yustəsqal ğaməmu bi vəchihil kərimi və alə əlihi və sahbihi fi kulli 
ləmhətin və nəfəsin bi ədədi kulli məa`lumin ləkə. 

  
Xəstəlik üçün 

Əl-ayağı və canı ağrıyan bir kimsə Ənam surəsi 17-18 ayələrini ya-
zaraq üzərində gəzdirsin. 

ٍوإن یمسسك اہلل بضر فال كاشف لھ إال ھو وإن یمسسك بخیر فھو على كل شيء  ْ ْْ َ َِّ ُ َ ََ َ َ َُ ََ ٍَ ٍْ َ ِ َِ َْ َْ ََ َِ ِ ُِ َّ ُ َ ِ َ ّ ُ ُ ّ
ُقدیر وھو القاھر فوق عباده وھو الحكیم الخبیر َ ُِ َ ْ ْ ُْ ِ َِ َِ َ َ َُ ُِ َِ ْ َ َ ٌ ُ َ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Və in yəmsəskəllahu bi durrin fələ 
kəşifə ləhu illə huvə və in yəmsəskə bi xayrin fəhuvə alə kulli şəyin 
qadir. Və huvəl qahiru fəvqa ibədihi və huvəl həkimul xabir”. 

Ənam-17-18.Əgər Allah sənə bir zərər-ziyan yetirsə,onu Ondan baş-
qa dəf edən yoxdur və əgər sənə bir xeyir yetirsə həqiqətən, O, hər bir şe-
yə qadirdir. Odur bəndələri üzərində hakim və qalib və Odur xəbərdar! 
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Ziyil və qanlı çibanları yox etmək üçün 
Üç dəfə Salavat, üç dəfə Fatihə, üç dəfə aşağıdakı duanı oxuyaraq 

yaraların üzərinə üfürmək və ya bir kasa suyun üzərinə oxuyaraq yaralara 
tez-tez sürtmək lazımdır. 

 

 
Bimilləhir Rahmənir Rahim. Və təral cibələ təhsəbuhə cəmidətən və 

hiyə təmurru məras səhəb. Və yəs`əlunə kə ənil cibəli fəqul yənsifuhə 
rabbi nəsfən fəyəzəruhə qaən safsafən lə təra fihə ivəcən və lə əmtə. Və 
məsəlu kəlimətin xabisətin kəşəcəratin xabissətic tussət min fəvqıl ardı 
mə ləhə min qarar. Ələm təra iləlləzinə xaracu min diyərihim və hum ulu-
fun həzəral məvti fə qalə ləhumullahu mutu mutu mutu əvkəlləzi mərra 
alə qaryətiv və hiyə xaviyətun alə uruşihə qalə ənnə yuhyi həzihilləhu 
bəədə məvtihə fə əmətəhullahu miətə amin fə əmətəhullahu miətə amin fə 
əmətəhullahu miətı amin. 

 -Zigili və keçəlliyi dəf edib onu müalicə etmək barəsində Əli ibn No-
mandan belə nəql olunub. Bir gün imam Rzanın (ə) xidmətinə gedib de-
dim ki, bədənimdə çoxlu zigil var və elə buna görə qəmginəm. 

Həzrət buyurdu: Hər bir zigil üçün yeddi buğda götür və buğdanın 
hər birinə Vaqiə surəsinin 1-6 ayələrini yeddi dəfə oxu:  



 459 

﷽ 
ُإذا وقعت الواقعة َ َِ َ َْ ِ َ َ ٌلیس لوقعتھا كاذبة ِ َ ِ َ َ ِ َِ ْ َ َ ْ ٌخافضة رافعة َ ٌَ ِ َِّ َ ًإذا رجت األرض رجا َ ّ ََّ ُ ْ َ ْ ِ ُ َ ِوبست  ِ َّ ُ َ

ًالجبال بسا ّ َ َُ ِ ّفكانت ھباء منبثا ْ َ َُّ َ ْ َ َ َ◌ً  
“Bimilləhir Rahmənir Rahim. İzə vəqaətil vəqıəh. Ləysə li vəq`ətihə 

kəzibəh.Xafidatur rafiəh. İzə ruccətil ardu raccə. Və bussətil cibəlu bəssə. 
Fəkənət həbəən munbəssə.  

Sonra onun ardınca Taha surəsi 105-107-cı ayələri yeddi dəfə oxunur.  
ًویسألونك عن الجبال فقل ینسفھا ربي نسفا ْ َْ َِ ِّ َ َ ُ ِ َ َ َْ ُ َ ُِ ِ ْ َ َ َ َفیذرھا قاعا صفصفا ال َ ً ًَ َْ َ َ ُ ََ ً ترى فیھا عوجا َ َ ِ َِ َ َ

ًوال أمتا ْ َ َ َ   
“Bimilləhir Rahmənir Rahim.Və yəs əlunəkə ənil cibəli fəqul yənsi-

fuhə rabbi nəfsə. fəyəzəruha qaən safsafə. Lə təra fihə ivəcən və lə əmtə.”  
 

Xora xəstəliyinin müalicəsi üçün 
Xora (cozan) xəstəliyinin müalicəsi üçün bu ayələri yazıb üstünüzdə 

saxlayın. 
ْإنھ من یأت ربھ مجرما فإن لھ جھنم ال یموت فیھا وال یحیى َْ َ ََ ََ َ ُ َ َ ُِ ُ َ َّ َُّ َّ ُ َُ ِ َ َِ ً ِ َّ َ ِ ْومن یأتھ مؤمنا قد  ْ َ ً ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ

َعمل الصالحات فأولئك لھم الدرجات العلى َ َُ ْ ُ َ ََ َّ ُ ُ َ ِ ِ ِْ ُ َ ِ َّ َ َ  
"Bimilləhir Rahmənir Rahim. İnnəhu məy yə`ti rabbuhu mucrimən fə 

innə ləhu cəhənnəmə la yəmutu fihə və la yəhyə. Və məy yə`tihi mumi-
nən qad əmiləs. salihəti fə uləikə ləhumud. dərəcətul-ulə". (Taha.74-75) 

 

ِكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخیر ف ِ ٍِ ِْ َْ ْ َْ َّ َّ ُ ُِ ُ َ َِ ْ َ ُ َ َ ْ َتنة وإلینا ترجعونُّ ُْ َ ْ ُ َ ََ ِ َ ً ْ  
 "Kullu nəfsin zəiqatul məvti və nəblukum biş şərri vəl xayri fitnətən 

və iləynə turcəun". (Ənbiya-35) 
 

Müxtəlif ağrılar üçün 
Qarnında və ya hər hansı bir yerində ağrı və ya sancı olan kimsə 

aşağıdakı yazılı dua və ayələri bir kasa suya oxuyub, nəfəs edərək içərsə 
Allahın izni ilə sağalar. 
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Bimilləhir Rahmənir Rahim. və iz qatəltum nəfsən fəddəratum fihə. 

Vallahu muhricun mə kuntum təktumun. Fəqulnəd ribuhu bi bəə` dihə. 
Kəzəlikə yuhyillahul məvtə və yurikum əyətihi lə əlləkum təə` qilun. 
Məşəallahu kənə və mələm yəşə ləm yəkun əə`ləmu ənnəllahə alə kulli 
şəyin qadir.Və ənnəllahə qad əhəta bi kulli şəyin ılmə.Və lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim. 

  
Çiban və yaralar üçün dua 

1.Çiban olan yerin üzərinə bu ayəni oxumaq lazımdır:“Allahummə 
musağğiral kəbir və mukəbbiras səğir, səğir bəmi”. 

Mənası: “Ən böyüyü kiçildən və kiçiyi böyüdən Allahım bu məndəki 
yaranı çibanı, ziyili) kiçilt, yox et”.  

2.Bir kimsənin bədənində yara, çıban və buna bənzər yaralar olarsa 
müalicə məqsədi ilə qara qulplu bir bıçağı o yerə qoyub üzərinə aşağıda 
yazılan ayəni yeddi dəfə oxumaq və hər dəfənin sonunda “Fəəsbəhət 
kəssarium” ayəsini yeddi dəfə təkrar etmək və bunu yeddi gün təkrar 
etmək lazımdır. 

 
“Sənəsimuhu aləl xurtum. İnnə bələvnəhum kəmə bələvnə ashəbəl 

cənnəti iz əqsəmu ləyəsri munnəhə musbihin. Vələ yəstəsnun. Fətafə 
aləyhə taifum min rabbikə və hum nəimun. Fəəsbəhət kəssarim.(yeddi 
dəfə təkrar edilir) 

 
Ağrılar üçün dua 

Aşağıda yazılan surələri bir kasa suya oxuyaraq xəstəyə içirdilir və 
ağrıyan yerlərinə sürtülür. Allahın izni ilə şəfa tapar. 
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Bismilləhir Rahmənir rahim. Fətihə 3 dəfə, İxlas 3 dəfə, Muəzzətin 3 

dəfə, Amənə rasulu (47-ci səh.) 3 dəfə, və “nunəzzilu minəl qurani mə 
huvə şifəun və rahmətun lil mu`mininə və lə yəziduz zaliminə illə xasəra” 
3 dəfə və qul cəəl həqqu və zəhəqal bətilu innəl bətilə kənə zəhuqa.  

 

 
 Və qalətil yəhudu yədullahi məğ lulətun ğullət əydihim və lə luinu 

bimə qalu bəl yədəhu məbsu tatəni yənfiqu kəyfə yəşəu. Və ləyəzi dənnə 
kəsiran minhum mə unzilə iləykə min rabbikə tuğyənən və kufran və 
əlqaynə bəynəhumul adəvətə vəl bəğdaə ilə yəvmil qıyəməti kulləmə əv 
qadu nəran lil hərbi ətfəəhəllahu və yəsavnə fil ardi fəsədən vəllahu lə 
yuhibbul mufsidin. 

  
Hər cür ağrı üçün 

Hər cürə ağrı üçün aşağıdakı duaları yazdırıb üzərində gəzdirərsə 
Allahın izni ilə sağalar.  

“Əuzu bi izzətilləhi və qudratihi min şərrimə əcibu və uhəzir”- de-
mək. Yəni-“Allahın ismiylə. Hiss etdiyim və qorxduğum bu ağrı-acıdan, 
xəstəlikdən Allahın izzət və qüdrətinə sığınıram”. deyərək bu duanı 
oxumaq lazımdır. 
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Bismilləhir rahmənir rahim və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin 

nəbiyyir rahməti və kəşifil ğumməti və ələ əlihi və sahbihi və səlləm. 
Ələm təra kəyfə məddəz zillə və ləv şəə lə cəaləhu səkinən summə 
cəalnəş şəmsə aləyhi dəlilən summə qabəd nəhu iləynə qabdən yəsira. 
Vəs səməi vət tariqı və mə ədraykə məttariq. Ənnəcmus səqıb. İn kullu 
nəfsin ləmmə aləyhə həfizun. Yə məridu əmmə təa` ləmu ənnəl həsənə 
vəl huseynə uqsimə ələykə bil qadimil əzəliyyi ən lə təudu ilə həmili 
kitəbi həzə fulənəti binti fulənətə və iz qatəltum nəfsən fəddə ratum fihə. 
Vallahu muxricun mə kuntum təktumun. Summəs təvə iləs səməi və hiyə 
duxanun fəqalə ləhə və lil ardi`tiyə tav`ən əv kər`hən qalətə ətəynə taiın. 
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Fəin təvəlləv fəqul həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə aləyhi təvəkkəltu və 
huvə rabbul arşil azim. Və salləllahu alə səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə 
muhəmmədin və alə əlihi və sahbihi və səllim.  

 
İflic xəstəliyi üçün 

 Yasin surəsinin (91 səh.) yarısını, “Və kullun fələkiy yəsbəhun” 
kəlməsinə, yəni 40-cı ayəyə qədər oxuyub, sonra Allahın 99 adını, “Əs-
mai-hüsna”nı (147-ci səh) da  bir kasa suya oxuyub, üfürərək xəstəyə içir-
dilərsə, həmçinin xəstə yerinə sürtülərsə, xəstə şəfa tapar. Qızdırmanın 
müalicəsi üçün də bu əməli təkrar etmək olar. Ayrıca bütün Yasin surə-
sini  yazdırıb üzərində daşımaq da xəstənin şəfa tapmasına kömək olar. 
Əlbəttə bütün duaları oxuyarkən hansı məqsəd üçün oxunduğunu mütləq 
niyyət etmək lazımdır. Çünki bütün əməllər niyyətə bağlıdır. ( Yasin 
surəsinin tamamı  90-91-ci səhifələrdə yerləşir) 

 
Çətin sağalan xəstəliklər üçün 

Çətin sağalan xəstəliklərin müalicəsi zamanı üç Ayətəl-kürsi və şəfa 
ayələrini yazaraq üzərinizdə gəzdirin. 

1.Ayətəl kürsü (38-ci səh.) 
 2.Şəfa ayələri (yuxarıda yazılıb)  
3.Ali İmran-8:  

ُربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھْب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب َّ َ َْ َ َ َ ََّ ِ َ ًِ ْ َ َُ َّ ِ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ ُ ُ ْ ِ ُ َ َّ  
“Rabbənə lə tuziğ qulubənə bəədə iz hədeytənə və həb lənə mil 

lədunkə rəhmətən innəkə əntəl vəhhəb.” 
Ali İmran-8. (Onlar deyərlər:) “Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yö-

nəltdikdən sonra qəlblərimizi azdırma və bizə Öz tərəfindən bir rəhmət 
bəxş et, çünki, çox.çox bağışlayan Sənsən!” 

 
İflic və buna bənzər xəstəliklər üçün 

Bir bazar günü günəş doğarkən 121 dəfə Bəsmələ və aşağıda yazılan 
ayəni və 41 dəfə “Fatihə” surəsini və 41 dəfə də Qurandakı şəfa ayələrini 
həm xəstəyə, həm də kasadakı suya oxuyub üfürdükdən sonra xəstəyə 
yeddi gün içirmək və xəstə yerlərinə sürtmək lazımdır.  

1.Fatihə, 2.Şəfa ayələri, Ayələr: 
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“Və qalətil yəhudu yədullahi məğ lulətun ğullət əydihim və luinu 

bimə qalu bəl yədəhu məbsu tatəni yunfiqu kəyfə yəşəu.Və ləyəzi dənnə 
kəsiran minhum mə unzilə iləykə min rabbikə tuğyənən və kufran və 
əlqəynə bəynəhumul adəvətə vəl bəğdaə ilə yəvmil qıyəməti kulləmə əv 
qadu nəran lil hərbi ətfə əhəllahu və yəsavnə fil ardi fəsədən vəllahu lə 
yuhibbul mufsidin.”  

  
Xəstəlikdən qurtarmaq üçün dua 

Hər hansı bir xəstəlikdən qurtarmaq üçün Fatihə surəsi yeddi dəfə, 
sonra isə aşağıdaki duanı oxunur. 
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“Və li kullin vichətun huvə muvallihə fəstəbəqul xayrati əynəmə 

təkunu yə`ti bi kumullahu cəmiyə. İnnəllahə alə kulli şəyin qadir. Və yən-
surukum aləyhi və yəşfi sudura qavmin mumininə və yuzhib ğayza 
qulubihim. Yə əyyihən nəsu qadcə`əkum məv`ızatum min rabbikum və 
şifəun limə fis suduri və hudən və rahmətun lil muminin. Yəxrucu min 
butunihə şərabu muxtəlif. Əlvənihə fihi şifəun lin`nəs . İnnə fi zəlikəl 
ayətin li qavmin yətəfəkkərin. Və nunəzzilu minəl qur`əni mə huvə şifəun 
və rahmətun lil mu`minin. Və lə yəziduz zaliminə illə xasəra. 
Kə~hə~yə~əyin~ sad~ zikru rahməti rabbikə əbdəhu zəkəriyyə. İz nədə 
rabbəhu nidəən xafiyyən. Qalə rabbi inni və həniyəl azmu minni vəştəələr 
ra`su şəybən və ləm əkun bi duaikə rabbi şəqıyyəlləzi xaləqani fə huvə 
yəhdin. Vəlləzi huvə yut`ımuni və yəsqın. Və izə məridtu fə huvə yəşfin. 
Qul huvə liləzinə amənu hudən və şifəu.” 

 
Xəstəlik və acizlikdən üçün 

Xəstəlikdən, acizlikdən və ümidsizlikdən qurtarmaq, qalib gəlmək 
üçün oxunan dualar:  

 
 “Bismilləhir rahmənir rahim. Yə sin vəl qur`ənil həkim. Sad vəl 

qur`əni ziz zikr. Qaf vəl qur`ənil məcid nun vəl qaləmi və mə yəsturun. 
(313 dəfə oxumaq)  
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2.Fəllahu xayrun həfizav və huvə ərhəmur rahimin.Yədxulunə fi 

dinilləhi əfvacə. Fəsəbbih bi həmdi rabbikə vəstəğfirhu innəhu kənə təvvəbə. 
3.Sonra aşağıdakı duanı oxunur:  
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Bismilləhir rahmənir rahim. Amənər rasulu bimə unzilə iləyhi mir 

rabbihi vəl muminunə kullun əmənə billəhi və mələikətihi və kutubihi və 
rusulihi lə nufərriqu bəynə əhədin mir rusulihi və qalu səmiənə və ətənə 
ğufranəkə rabbənə və iləykəl məsir. Lə yukəllifullahu nəfsən illə vus`əhə 
ləhu mə kəsəbət və aləyhə mək təsəbət rabbənə lə tu`əxiznə in nəsinə əv 
əztanə rabbənə və lə təhmil aləynə isran kəmə həməltəhu aləlləzinə min 
qablinə rabbənə və lə tuhəmmilnə mə lə taqatə lənə bihi və`afu ənnə vəğ-
fir lənə vərhəmnə əntə məv lənə fənsurnə aləl qavmil kəfirin. Əlif Ləm 
Mim Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul qayyum. Nəzzələ aləykəl kitəbə bil 
haqqi musaddiqal limə bəynə yədəyhi və ənzələt təvratə vəl incilə min 
qablu hudəl linnəsi və ənzələl furqanə innəlləzinə kəfəru bi əyətilləhi lə-
hum əzəbun şədidun vallahu əzizun zuntiqam. Rabbənə innənə səmiə`nə 
munədiyən yunədi lil iməni ən əminu bi rabbikum fə əmənnə rabbənə 
fəğfir lənə zunubənə və kəffir ənnə səyyiətinə və təvəffənə məal əbrar. 
Rabbənə və ətinə mə və ədtənə alə rusulikə və lə tuxzinə yəvməl qıyəməti 
innəkə lə tuxliful miad. Yə əyyuhəlləzinə əmənus biru və sabiru və rabitu 
vəttəqullahə ləəlləkum tuflihun. Əlhəmdu xaləqas səməvəti vəl ardi və 
cəələz zuluməti vən nura summəlləzinə kəfəru bi rabbihim yə`dilun. Fə lə 
rabbənə zaləmnə ənfusənə və in ləm təğfir lənə və tərhəmnə lənəkunənnə 
minəl xasirin. Və zənnuni iz zəhəbə muğadıbən fəzannə əllən nuqdira 
aləyhi fənədə fiz zuluməti ən lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu mi-
nəz zalimin. Fəstəcəbnə ləhu və nəccəynəhu minəl ğammi və kəzəlikə 
nuncil mu`minin. İzə cəə nəsrullahi vəl fəth. Vəraəytən nəsə yədxulunə fi 
dinilləhi əfvacə. 
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Göz xəstəliyi üçün 
1.Hər gün 100 dəfə İxlas surəsini və 70 dəfə də bu duanı iki baş bar-

maqlarını bitişdirib, gözlərinin üzərinə məsh çəksə gözləri nurlanar və 
şəfa tapar. Həmçinin sübh namazından sonra 41 dəfə Fatihə surəsini(20-ci 
səh.) oxuyub Uca Allahdan gözlərinin şəfası üçün dua etmək lazımdır.  

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Fəkəşəf`nə ənkə ğıtaəkə fə bəsarukəl 

yəvmə hədid.Və səlləlləhu ələ səyyidinə Muhəmmədin və alə aliyi və 
səlləm.” 

Həmçinin sübh namazından sonra 41 dəfə Fatihə surəsini oxuyub 
Uca Allahdan gözlərin şəfası üçün dua etmək lazımdır.  

 2.Gözləri ağrıyan və gözləri xəstə olan və yaxud da gözləri zəifləyən 
kimsə hər gün 302 dəfə aşağıdakı duanı oxusa şəfa tapar.  

 
“Allahummə qavvi bəsari bi hurmətis mikəl bəsır.” 
Bu niyyətlə hicri qəməri ayının ilk gecəsində və ya ikinci gecəsində, 

şərti budur ki, ay görsənsin və aya baxaraq sağ əli ilə gözlərinə məsh çək-
sin.Sonra 10 Bəsmələ ilə Fatihə, 3 İxlas, 7 dəfə də aşağıdakı duanı desin: 

 
“Fətihətul kitəbi şifəum min kulli dəin bi rahmətikə yə ərhəmər 

rahimin.” 
Beş dəfə də desin: 

 
“Yə rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi”. 
Sonra da bu duanı oxusun: 
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 “Allahumməqavvi bəsari. Allahumməşfi əntəş şəfi. Allahumməkfi 
əntəl kəfi. Allahummə ə`fi əntəl muəfi”. 

Sonra Allaha dua edərək gözlərimiz üçün şəfa diləyək. 
 

Göz ağrısı üçün 
1.Aşağıdakı ayələri bir kasa suya oxuyaraq həm içmək ,həm də gözə 

sürtmək göz ağrılarına kömək edər.  

  
“Vəl əynə bil əynəyni. Ələm nəcəl ləhu əynəyni. Və lisənən və 

şəfətəyni və hədəynəhun nəcdəyni. Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil 
aliyyil azim. Və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və əlihi və sahbihi 
əcməin.”  

2.Gözlərdə olan xəstəlik və ağrılara qarşı bir kağız üzərinə 3 dəfə 
Ayətəl kürsu və Nur surəsindəki ayələri, həmçinin 70 dəfə “Əyn” hərfini 
və aşağıdakı duanı yazıb üzərində daşıyarsa, göz xəstəliklərindən 
qurtarar.  

1.Ayətəl kürsü(38-ci səh.)  
2.Nur surəsindən ayələr: 

 
“Allahu nurus səməvati vəl ardı məsəlu nurihi kəmişkətin fihə mis-

bəhul misbəhu fii zucəcətin əzzucəcətu kə ənnəhə kəvkəbun duriyyun 
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yuqadu min şəcəratin mubərakətin zəytunətin lə şərqiyyətin və lə 
ğarbiyyətin yəkədu zəytuhə yudıu və ləv ləm təmsəshu nərun nurun alə 
nurin yəhdilləhu li nurihi mən yəşəu və yədribullahul əmsələ linnəsi 
vəllahu bi kulli şəyin alim”. 

3.  (Əyn) hərfini 70 dəfə yazdıqdan sonra aşağıdakı duanı oxumaq 
və yazmaq lazımdır.  

 

 

 
 “Bismilləhir rahmənir rahim.Qul huvəllahu əhədun.İnnə fil əyni 

ramədən ihmiraran fii bəyəd. Həsbiyəllahus saməd. Yə ğiyəsi fiş şədəidi 
biə`tizəzikə ən vələdin ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən 
əhəd. Əqsəmtu aləykə əyyuhər ramədul məudul mutəməssiku bi uruqir 
rasi vəl culud. Əqsəmtu aləykə bi yusuf əbni yə` əqubə bi qamisihil 
məqdudi və bi haqqı tovrati musə və incilə isə və zəburi dəvudə və bi 
haqqıl qur`ənil azim və bi məhəmmədin aləyhis sələmu siracil vucudi və 
rasuli rabbi mə`abud. İzhəb əyyuhər ramədu ən həmili hicəbi həzə vələ 
təud bi həqqi lə iləhə illəllahu muhəmmədun rasulullahi və biəlfi əlfi lə 
həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim.” 
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Göz və qəlb xəstəlikləri üçün 
 1.Göz, ürək və bədəndə olan bir çox xəstəliklər üçün aşağıdakı 

salavatı hər gün 313 dəfə zikr etmək çox faydalıdır. Xəstəlikdən Allahın 
lütfü və mərhəməti ilə bu salavatla və ya hər hansı bir dua ilə şəfa tapmaq 
olar. Əsas olan sağalmaq üçün oxumaq deyil, xəstə olmamaq üçün gündə 
100 dəfə davamlı olaraq zikr etmək xəstəliklərin gəlməsinin qarşısını alar.  

 

 
 “Allahummə salli alə səyyədinə muhəmmədin tibbil qulubi və də-

vəihə və əfiyətil əbdəni və şifəihə və nuril əbsari və dıyəihə və alə əlihi və 
sahbihi və səlləmə bi ədədi ılmilləhi və zinəti arşilləhi və midədi 
kəlimətilləh.”  

2. Qəlb xəstəlikləri və adət vaxtı çətinlik çəkən xanımlar üçün.  
Aşağıda yazılan ayələri yazıb üstündə gəzdirən və bu ayələri oxuyan 

insanlar Allahın izni ilə xəstəliklərdən qurtarar. Adət zamanlarında ağrı 
və iztirab çəkən qadınlar da oxusalar bu halı rahat keçirərlər.  

 
“Fəfətəhnə əbvəbəs səməi biməim munhəmir. Və fəccərnəl arda 

uyunən fəltəqal məu alə əmrin qadqudir.” 
  

Göz xəstəliyini sağaltmaq üçün 
Bir kağıza üç Ayətəl kürsü (38-ci səh.) və arxasınca da aşağıda 

yazılan ayələri zəfəran və müşklə yazaraq üzərində gəzdirmək lazımdır.  
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1.“Allahu nurus səməvati vəl ardi məsəlu nurihi kəmişkətin fihəə 

misbəhul misbəhu fi zucəcətin əzzucəcətu kə ənnəhə kəvkəbun duriyyun 
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yuqadu min şəcəratin mubərakətin zəytunitin lə şərqiyyətin və ləə 
ğarbiyyətin yəkədu zəytuhə yudıu və ləv ləm təmsəshu nərun nurun alə 
nurin yəhdilləhu li nurihi mən yəşəu və yədribullahul əmsələ linnəsi 
vəllahu bi kulli şəyin alim. Qul huvəllahu əhəd. İnnə fil əyni ramədən 
ihmirara fi bəyəd. Həbiyəllahus saməd. Yə ğıyəsi fiş şədədi biə`tizəzikə 
ən vələdil ləm yuləd və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. 
Əqsəmtu aləykə əyyuhər ramədul məudul mutəməssiku bi uruqır rasi vəl 
culud. Əqsəmtu ələykə bi yusufəb ni yəə`qubə bi qamisihil məqdudi və bi 
haqqı təvrati musə və incili isə və zəburi dəvudə və bi haqqıl qur`ənil 
azimi və bi muhəmmədin aləyhis sələmu siracil vucudi və rasuli rabbim 
məabud. İz həb əyyuhər ramədu ən həmili hicəbi həzə və lə təud bi haqqi 
lə iləhə illəlləhu muhəmmədun rasulullahi və bi əlfi əlfi lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Allahummə bicəhi sahibil vəsiləti 
səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə və həmiinə və məvlənə və tabibinə və 
nuri əbsarinə və qurrati uyuninə və ciləi qulubinə işfi uyubənə yə şəfii. 
Ələysəllahu bi kəfin əbdəhu yə kəfi ək`fini ək`fini ək`fini bikəramikə yə 
ərhəmər rahimin.” 
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2.”Bismilləhir rahmənir rahim.yə əyyuhər ramədul mərmudu ruqıtukə 
bi tovrati musə və incili iisə və zəbura dəvudə vəl quranəl ərabiyyi lə təqah 
və lə təbrah və lə təkunu ləhu rahəfən uxruc min əyni həzəl ədəmiyyi kəmə 
xaracə yunusu aləyhis sələmu min bətnil huti və kəmə xaracə yusufu aləy-
his sələmu minəl cubbi vəs sicni bi əlfi əlfi lə həvlə və lə quvvətə illə billə-
hil aliyyil azim. Və salləlləhu alə səyyidinə və nəbiyyinə və məvlənə və 
nuri əbsarinə və qurrati uyuninə və ciləi qulubinə muhəmmədin salləlləhu 
aləyhi və səlləm. əlif ləm mim, əlif ləm mim sad, əlif ləm ra, əlif ləm ra, 
kəf hə yə əyn sad, ta ha, ta sin mim, ta sin, yə sin, sad, hə mim əyn sin qaf, 
qaf, nun, əlif ləm mim dad ra kəf yə ta sin hə qaf hə nun.” 

Bu ayələri yazıb gəzdirən, həmçinin hər gün yeddi dəfə oxuyaraq 
özünə nəfəs edən Allahın iznilə qısa zamanda sağalar.   

 
Taun, xərçəng və bədəndəki hər cür xəstəliklər üçün 

Bu vəqfi yazıb üzərində gəzdirən və hər gün bu beyti bir kasa suya 41 
dəfə oxuyaraq içən bu xəstəliklərdən tezliklə sağalar.  

 
Oxunacaq beyti budur:” Li xəmsətin utfi bihə nəral vəbə əlxatimə əl 

mustafə vəl murtəza vəbnəhumə vəl fatiməh.” 
Bu formul çox güclü həyat sığortasıdır. Peyğəmbərin əmrlərinə tə-

vəkkül etməkdir. Yəni, təvəkkülün mənası, ancaq peyğəmbər və imam-
larımızla birlikdə Allaha bağlanan ipdir təvəkkül Xəstəlik zanamı ye-
məyə, təmizliyə riayət etmək vacib olduğu kimi həyatda da dağdan aşıb 
gələn daşın səni öldürəcəyini bilirsənsə, özünü gözləyib qorumalısan. 

  
Sağalması çətin olan xəstəlik üçün 

Hər kim tibbin müalicə etməkdə aciz qaldığı bir xəstəliyə düçar 
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olarsa, bu xəstəlikdən qurtarmaq məqsədilə yeddi gecə aşağıdakı duanı 
hər gün 313 dəfə oxuyarsa,Allahın izni ilə şəfa tapar. 

 
 “Əssələtu vəssələmu aləykə yə seyyidi yə rasuləllahi xuz biyədi vəşfi 

məradi yə şəəfiyəl ıləli bi lutfikə və kəramikə yə tabibə kulli dəəin və 
dəvəi kulli şəyin yənəbiyyər rahməti və yəkəşifəl ğumməti və yə şəfiəl 
umməti yə rahmətəl lil aləmin.”  

 
Diş ,baş və bədənin ağrıları üçün 

Şəhadət barmağını ağrıyan yerin üzərinə qoyub üç dəfə: 

   
 “Bismilləhir Rahmənir rahim” 3 dəfə dedikdən sonra aşağıdakı ayə-

ləri 7 dəfə oxumaq lazımdır. 

 

 
“Əuzu bi izzətilləhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhəzir. 

Vəssəməi vəttariq. Və mə ədraykə mət tariq. Ən nəcmus səqıb. İn kullu 
nəfsin ləmmə aləyhə həfiz. Fəl yənzuril insənu mimmə xuliq. Xuliqa min 
məin dəfiq. Yəxrucu min bəynis sulbi vət təraib. Səbbihis mə rabbikəl 
ə`ələ. Əlləzi xaləqa fəsəvvə. Vəlləzi qaddəra fəhədə fəhədə fəhədə. 
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“Bismilləhir rahmənir rahim. səbbihismə rabbikəl ə`ələ. Əlləzi xaləqa 

fəsəvvə. vəlləzi qaddəra fəhədə”. 
  

Bütün əlacsız xəstəliklər və baş ağrısı zamanı oxunan dua 
Müalicəyə cavab verməyən və uzun zaman çəkən xəstəlik və baş ağ-

rılar zamanı, sıxıntı və əziyyət zamanı bu duanı bir kasa suya oxuyub 7 
və ya 40 gün ərzində içmək lazımdır. Əgər mümkün olsa, bu duanı 
yazdırıb üzərinizdə də gəzdirə bilərsiniz. 
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Bəsmələti şərif, suratu fətihəti əyətul kursii suratun ixlas. muəvvizə-
teyn`lər bilmilləhir rahmənir rahim Kəf Hə Yə Əyn Sad zikru rahməti 
rabbikə ab`dəhu zəhəriyyən iz nəədə rabbəhu nidəən xafiyyən. Qalə rabbi 
inni və hənəl azmu minni vəş`təalər rasu şəybən və ləm əkun bi duaikə 
rabbi şəqiyyə. Bismilləhir rahmənir rahim. Hə mim Əyn Sin qaf kəzəlikə 
yuhii iləykə və iləlləzinə min qablikəllahul azizul həkim.Bismilləhir rah-
mənir rahim. Zəlikə təx`fiifum min rabbikum və rahməh. Bismilləhir rah-
mənir rahim. Ə`lənə xaffəfəllahu ənkum və əlimə ənnə fikum dəə`fə. Bis-
milləhir rahmənir rahim. yuridullahu ən yuxaffifə ənkum və xuliqal in`sə-
nu daifə. Bismilləhir rahmənir rahim. ud`uu rabbəkum yuxaffif ənnə yov-
mən minəl azəəb. Bismilləhir rahmənir rahim. və izə sələkə ibədi ənni fə 
inni qaribun ucibu dəə`vətəddəi izə dəəni fəlyəstəciibuli vəl yu`minu bi 
ləəlləhum yərşudun. Bismilləhir rahmənir rahim. ələm təra ilə rabbikə 
kəyfə məddəz zillə və ləv şəəllahu ləcəələhu səkinən summə cəəlnəş şəm-
sə aləyhi dəlilən summə qabədnəhu iləynə qabdan yəsira. Bismilləhir rah-
mənir rahim. Və ləhu mə səkənə fil ləyli vən nəhəri və huvəs səmiul alim. 
Bismilləhir rahmənir rahim.və məsəlu kəlimətin xabisətin kəşəcəratin xa-
bisətin ictussət min fəvqıl ardi mələhə min qarar. Bismilləhir rahmənir ra-
him. Və yəsəlunəkə ənil cibəli fəqul yənsifuhə rabbi nəsfən fəyəzəruhə 
qaən safsafən lə təra fihə ivacən vələ əmsə. Bismilləhir rahmənir rahim. 
İn yəşə yəskunur rihə fəyəzləlnə ravəkidə alə zahrihi innə fi zəlikə lə yə-
tin li kulli sabbərin şəkur. Bismilləhir rahmənir rahim. Uskun əyyuhəl və-
cəu billəhilləzi yumsikus səməvəti vəl arda ən təzulə vələin zələtəhə in 
əmsəkəhumə min əhədim min bəə`dihi innəhu kənə həlimən ğafura. Bis-
milləhir rahmənir rahim. ləv ənzəlnə həzəl qur`ənə alə cəbəlil ləraəytəhu 
xaşiəm mutəsaddiəm min xaşyətilləh. Və tilkəl əmsəlu nədribuhə ilnnəsi 
ləəlləhum yətəfəkkərun. Huvəllahulləzi lə ilə illə hu. alimul ğaybi vəş şə-
hədəh. huvər rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huv əlməlikul 
quddusus sələmul muminul muhəyminul əzizul cəbbərul mutəkəbbir.sub-
hənəllahi əmmə yuşrikun.Huvəllahul xaliqul bəriul musavviru ləhul əs-
məul husnə, yusəbbihu ləhu mə fissəməvati vəl ard. Və huvəl əzizul hə-
kim. Subhənə rabbikə rabbil izzəti əmmə yəsifun. Və sələmun ələl mursə-
lin. Vəl həmdu lilləhi rabbil ələmin. Və salləllahu alə səyyidinə muhəm-
mədin nəbiyyir rahməti və kəşifil ğumməti və alə əlihi və sahbihi və səl-
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ləm təslimən kəsiran yə rabbi ra`si durni min vəcəin fihi səkən fə əfini və 
dəvini yə mən ləhur rihi səkən fəqibici məhəmət.  

 
Ağrılar üçün dua 

Aşağıda yazılan surələri sapı ağ rəngdə olan bir bıçağın iki üzünə də 
ayrı-ayrı oxuyaraq, xəstənin ağrıyan yerlərinə sürtürlər. Bu zaman üç dəfə 
surələri oxuyaraq xəstənin üzünə üfürülür. Həmçinin bu surələr yazılıb 
suda saxlandıqdan sonra suyu xəstəyə içirilir və ağrıyan yerlərinə sürtü-
lür. Allahın izni ilə şəfa taparsız. 

 
Bismilləhir Rahmənir rahim. Fətihə, İxlas 3 dəfə, Muəzzətin 3 dəfə, 

Amənə rasulu (47-ci səh.) sonuna qədər 3 dəfə və “nunəzzilu minəl qur-
ani mə huvə şifəun və rahmətun lil mu`mininə və lə yəziduz zaliminə illə 
xasəra 3 dəfə və qul cəəl həqqu və zəhəqal bətilu innəl bətilə kənə zəhuqa  

 
Baş ağrısı üçün İmamların oxuduğu dualar 

1.İmam Məhəmməd Baqirdən (ə.s.) nəql olunub ki, başağrısı zamanı 
sağ əlini başa qoyaraq Fəth surəsi 29-cu ayəsini oxuyun. 

 

َمحمد رسول اہلل والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم تراھم ركعا سجدا یبتغون  ْ ْ َُ َ ََ َ ًِ ً ََّ ُ َُّ ُ ُْ ُْ َ ُ َ َ ََ َِ َّ ُ َّْ َ َ ُ َ ِ َّ َ ِ َّ ُ َّ ٌ َّ ُّ
ُفضال من اہلل ورضوانا سیماھ َ ِ ًِ َ َْ ِْ ِ َّ َ ّ ً ِم في وجوھھم من أثر السجود ذلك مثلھم في التْوراة ومثلھم في َ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ََ َ ََ ََ ِ َ َّ َْ ِ ُّ ِ َ ّ ِ ِ ُ

َاإلنجیل كزرع أخرج شطأهُ فآزرهُ فاستغلظ فاستوى على سوقھ یعجب الزراع لیغیظ بھم الكفار  َ ََّ َ َ َُ ْ ُ َِ ِ َ َِ َ ِ ِ َِ َّ ُّ ُ ِْ ِْ ْ ْ َُ ُ َ ََ ََ َْ َْ ََ َْ َ ٍ ِ ِ ْ
َوعدَ اہلل الذین ِ َّ ُ َّ َ ً آمنوا وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجرا عظیما َ ًِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ًَ َُ ْ َّ ُ ْ ِ َ َّ ُ َ  

 

 “Muhəmmədun rəsulullahi vəlləzinə məəhu əşiddau aləl kuffəri 
ruhəməu bəynəhum tərahum rukkəən succədən yəbtətunə fədlən mi-
nəllahi və ridvənən, siməhum fi vucuhihim min əsəris. sucudi zəlikə 
məsəluhum fit tovratı və məsəluhum fil incili kəzərin əxracə şət`əhu fə 
zərəhu fəstəğləza fəstəvə alə suqihi yuə` cibuz zurraə li yəğiza bihimul 
kuffəra, və ədəllahul. ləzinə amənu və əmilus salihəti minhum məğfiratən 
və əcran əzimə."  
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 2. İmam Əliyyən Nəqidən (ə) rəvayət olunub ki, baş ağrısı üçün bu 
ayəni bir kasa suya oxuyub için. (Ənbiya.30) 

 

َّأولم یر الذین كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناھما وجعلنا من الماء كل  ُ َ َ َْ َْ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ ََّ ََ ََ ً ْ َ ََ ََ ْ َ َ َْ ِ َِّ َّ ُ َ ْ َ
َشيء حي أف َ ٍ ّ َ ٍ ْ َال یؤمنونَ ُ ِ ْ ُ َ  

“Bimilləhir Rahmənir Rahim. Əvələm yərəlləzinə kəfəru innəs. 
səməvəti vəl arda kənətə ratqan fə fətəq`nəhumə və cəəlnə minəl məi 
kullə şəyin həyyin əfələ yu`minun".  

3.Bir rəvayətdə nəql olunub ki, bir şəxs Mərv (Xorasan) əhlindən 
imam Hadinin (ə) xidmətinə başağrısından şikayət etdi. Həzrət onu ya-
nına çağırıb əlini onun başına sürtüb bu ayəni oxudu: (Fatir-41) 

 

ِإن اہلل یمسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكھما من أحد من بعده  ِ ِ ِْ َ ِ ِ ِّ ٍْ ََّ َ َ َ َْ ْ َ ََ ِ َ ُِ َ َ ْ َْ َ ََّ َ َ ََ ُ ََّ ْ ُ ُ َ
َّإن ًھ كان حلیما غفوراِ ًُ َ ِ َ َ َ ُ  

 

 “Bimilləhir Rahmənir Rahim. İnnəllahə yumsikus. səməvəti vəl arza 
ən təzulə, vələin zalətə in əmsəkəhumə min əhədin min bəə` dihi innəhu 
kənə həlimən ğafura." 

 4.İmam Məhəmməd Baqirdən (ə) nəql olunub ki, baş ağrısını 
müalicəsi üçün aşağıdakı ayənə oxuyun. (Kəhf-18). 

 

ْوكلبھم باسط ذراعیھ بالوصید لو اطلعت علیھم لولیت منھم فرارا ولملئت منھم  ْ ْ َُ ُ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ َ َْ ْ َّْ ِ ْ َّ ِ ِ ِِ ْ ِْ ٌ ُ
ْرعبا ُ  

 

 "Və kəlbuhum bəsitun ziraəy`hi bil vəsidi ləvittalətə aləyhim ləvəl-
ləytə minhum firaran və ləmuliət minhum ruə`bən 5.”Məkarimul-əx-
laqda” (kitabında) yazılıb ki, şəqiqənin (gicgahın) ağrısı üçün ibam (baş 
barmaq) və səbabə barmağınla gicgahını möhkəm sıxıb bu ayələri oxu: 
(Bəqərə-196) 

 

ًفمن كان منكم مریضا أو بھ أذ َ َِ ِِ ْ ً ِ َّ ُ َ َ َ ٍى من رأسھ ففدیة من صیام أو صدقة أو نسكَ ٍُ ُ ْ َ َْ ََ َ ٍ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِّ ٌّ ْ َ ْ َّ  
 

 "Fəmən kənə minkum məridan əv bihi əzən min raəsihi fəfid` yətum 
min siyəmin əv sadəqatin əv nusukin."(Fəth-10) 

ْید اہلل فوق أیدیھم فمن نكث فإنما ینكث على نف َ ََ َ ُ ُ َ ْ ََ ِ ََّ ََّ َ ََ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ َّ َسھ ومن أوفى بما عاھد علیھ اہلل ُ َّ َُ ْ َ َْ ََ َْ َِ َ َ َ ِ ِ
ًفسیؤتیھ أجرا عظیما ًِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ  

"Yədullahi fəvqa əydihim fəmən nəkəsə fə innəmə yənkusu alə 
nəfsihi və mən əffə bimə əhədə ələy`hullahə fəsəyu`tihi əcran azimən"  

6.Bu ayəni yazıb, başınıza bağlayın: (Ali İmran-8) 
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ُربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھْب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب َّ َ َْ َ َ َ ََّ ِ َ ًِ ْ َ َُ َّ ِ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ ُ ُ ْ ِ ُ َ َّ  
 

 "Bismilləhir rahmənir rahim. Rabbənə lə tuziğ qulubənə bəə`də iz 
hədəytənə vəhəb lənə min lədunkə rahmətən innəkə əntəl vəhhəb."  

7.Baş ağrısı zamanı bu ayəni yazıb özünüzdə saxlayən: (Furqan,45-46) 
ًألم تر إلى ربك كیف مد الظل ولو شاء لجعلھ ساكنا ثم جعلنا الشمس علیھ دلیال ِ ِ ِ َِ ْْ َْ َ َ َ َ ََ ََ ْ َّ َ ْ َ َ ََ ََّ ُ ً ُ َ َّ ّ َّ َ َِ َ َ ِّ َ َ َ ْ َّثم  َ ُ

ًقبضناهُ إلینا قبضا یسیرا ًِ َ َْ َْ ََ ََ ِْ  
"Ələm təra ilə rabbikə kəyfə məddəzzillə və ləv şaə lə cəələhu sə-

kinən summə cəəl`nəş şəmsə ələyhi dəlilən summə qabəd nəhu iləynə 
qabdan yəsirə."  

 
Baş ağrıları üçün 

 Aşağıda yazılan ayələri təmiz bir kağıza yazıb üzərində daşıyan baş 
ağrılarından xilas olar.  

 
“Bismilləhir rahmənir rahim və ləv təra izil mucrimunə nəkisu ruusi-

him ində rabbihim rabbənə əbsarnə və səmianə fərcianə nəaməl salihən 
innə muqınun. və lə həv`lə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim.”  

 
Dərd kədər zamanı oxunacaq dua 

Peyğəmbərimiz buyurmuşdur:“Birinizə dərd kədər, xəstəlik gəldikdə 
üç dəfə:“Subhənəkə inni kuntu minəz zalimin” və ya yeyib-içdiyin zaman 
“Bismilləhilləzi lə yədurru mə’əsmihi şəyun fil ardi və lə fissəməi və 
huvəs.səmiul alim, ya Həyyu,Ya Qayyum” –desə, xəstəlik sənə zərər verə 
bilməz. 

Peyğəmbərimiz xəstəlik zaman bu duanı oxumağı öz əshablarına 
məsləhət etmişdir:“Bismilləhil kəbir əuzu billəhil azim min şərri kulli 
irqin nə`ər və şərri hərrin-nar” .  
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Burundan axan qanı durdurmaq üçün 
 1.Burundan axan qanı durdurmaq üçün bir kibrit çöpü ilə axan 

qandan alınaraq bur nu qanıyanın alnına bu ayə yazılarsa, qan durar.  

 
 “Məkkətun vəsətud dunyə vallahu raufun bil ibəd.”  
2.Tez-tez burundan qan axan kimsə bu duanı bir kasa suya 7 dəfə 

oxuyub tez-tez burnunu sürtsün. 

 
Kəf əyyuhər ruafu ən həmili kitəbii həzə bi haqqıl vahidil qahhəril 

azizil cəbbəril ləzi yəfalu mə yəşəu və yəxtər.Və lə tudrikuhul əbsaru 
vəhuvə yudrikul əbsar.” 

  
Ağzı-üzü əyilən xəstə üçün 

 Ağzı-üzü əyilən xəstə üçün yeddi gün həm xəstənin üzünə, həm də 
bir kasa suya 41 dəfə aşağıdakı duanı oxuyaraq, xəstəyə içirmək lazımdır. 
Əgər həmin su ilə qüsul ala bilərsə, tezliklə Allahın izni ilə şəfa tapar. 

 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Məsəlul cənnətilləti vuidəl muttəqun. 

Fihə ənhərum min məin ğayri ə`sinin və ənhərum min ləbənin ləm 
yətəğayyər taə`muhu və ənhərun min xamrin ləzzətil liş`şəribinə bi 
rahmətikə yə ərhəmər rahimin.  

  
Dil tutulması, ağzı və üzü əyilməsi üçün 

Dili tutulub, ağzı-üzü əyilən zaman aşağıda yazılmış ayələri müşk və 
zəfəranla yazıb, xəstənin boynundan asmaq lazımdır. Həmçinin bu ayələr 
xəstənin üzünə oxunub üfürülür, ayrıca bir kasa suyun üzərinə oxuyaraq 
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xəstəyə içirmək də xeyirlidir. Bunun üçün 7 dəfə Salavat,7 dəfə Fatihə, 7 
dəfə Ayətəl kürsü ( 38-ci səh.),7 Kafirun,(136 səh.)7 dəfə İxlas,7 Fələq,7 
dəfə də Nas surələri oxunur. (surələr yuxarıda yazılıb)  

Bunları oxuduqdan sonra aşağıdakı ayəni oxumaq lazımdır: 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Qul uhiyə iləyyə ənnəhus təməə 

nəfərum minəl cinni fəqalu innə səmiə`nə qur`ənə əcəbə. yəhdi ilər ruşdi 
fəəmənnə bihi və lən nuşrikə birabbinə əhədə. Və ənnəhu təələ cəddu 
rabbinə məttəxazə sahibətən və lə vələdə.” 

 Sonra 70 dəfə aşağıda yazılan kəlmələr deyilir və xəstənin ayaq-
qabısının tərs tərəfi ilə xəstənin ağzına və üzünə üç dəfə yavaşca vurulur. 

 
“və immə yənzəğannəkə minəş şeytani nəzğun fəstəiz billəh. İnnəhu 

huvəs səmiul alim.”  
  

Bel ağrısı üçün 
Bel ağrısı üçün belin ölçüsü qədər üç qatlı pambıq ip hazırlanır. Həmin 

ipin üzərinə aşağıdakı duanı yeddi dəfə oxuyur. Sonra həmin ipi ovucun 
içində saxlayaraq yeddi dəfə:” Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil 
azim” ayəsi üzərinə oxunaraq ağrıyan belə bağlanır və 3 gün beldə qalır.  

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və qul cəəl haqqu və zəhəqal bətilu 

innəl bətilə kənə zəhuqa.Və nəzzilu minəl qur`əni mə huvə şifəuv və 
rahmətul lil mu`mininə və lə yəziduz zaliminə illə xasəra.” 
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Diz və ayaq ağrıları zamanı oxunan dua 
Bu ayələri hər gün 41 dəfə ağrıyan yerlərin üzərinə oxuyub üfürmək və bir 

kasa suya oxuyaraq içmək və ağrıyan yerlərin üzərinə sürtməyin xeyri vardır. 

 
Bismilləhir rahmənir rahim. Və izə raəytə səmmə raəytə nəimən və 

mulkən kəbira.aliyəhum siyəbu sundusin xudrun və istəbraqun və hullu 
əsəvira min fiddatin və səqahum rabbuhum şərabən tahura.  

  
Boyun və boğaz ağrısı zamanı oxunan dua 

Boynu və boğazı ağrıyan kimsə aşağıda yazılan ayəni həm bir kasa suya 
oxuyub içməli, həm də yazıb üzərində gəzdirsə, Allahın izni ilə sağalar. 

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim innə fətəhnə ləkə fəthən mubinə. 

liyəğfira ləkəllahu mə təqaddəmə min zənbikə və mə təəxxara və yu-
timmə niamətəhu aləykə vəyəhdiyəkə sıratam mustəqımə. və yənsura-
kəllahu nəsran azizə.”  

 
Qarında sancı və ağrı zamanı oxunan dua 

Qarında sancı və hər hansı bir ağrı zamanı aşağıdakı duanı bir kasa 
suyun üzərinə oxuyub üfürərək içmək lazımdır. 
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“Bismilləhir Rahmənir rahim və iz qatəltum nəfsən fədən ra` tum 
fihə. Vəllahu muhricun mə kuntum təktumun.Fəqul`nəd ribuhu bibədıhə. 
Kəzəlikə yuhyillahul məv`tə və yurikum ayətihi ləəlləkum təaqılun. Mə 
şəəllahu kənə və mə ləm yəşə`ləm yəkun ə`aləmu ənnəllahə alə kulli 
şəyin qadir. Və ənnəllahə qad əhəta bikulli şəyin ilmə. Və lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyil azim.” 

 
Dalaq xəstəliyi zamanı oxunan dua 

 Dalaq xəstəliyinə duçar olan kəs, bu xəstəlikdən qurtarmaq üçün 
“Mumtəhinəh” surəsini və aşağıdaki duanı xəstə özü 3, 7 və ya 40 gün 
oxusa, Allahın izni ilə şəfa tapar. 
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Bismilləhir rahmənir rahim.Yə əyyuhəlləzinə əmənu lə təttəxizu 

əduvvi və əduvvəkum əvliyəə tulqunə iləyhim bil məvəddəti və qad kəfə-
ru bimə cəəkum minəl haqqi yuxricunər rasulə və iyyəkum ən tuminu bil-
ləhi rabbikum in kuntum xaractum cihədən fi səbili vəb tiğaə mərdati tu-
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sirrunə iləyhim bil məvəddəti və ənə ə`ələmu bimə əxfəytum və mə 
ə`ələntum və mən yəfəlhu minkum fəqad dallə səvəəs səbil. İn yəsqafu-
kum yəkunu ləkum ə`ədəən və yəbsutu iləykum əydiyəhum və əlsinətə-
hum bissui və vəddu ləv təkfurun. Lən tənfəəkum ərhəmukum və lə əvlə-
dukum yovməl qıyəməti yəfsilu bəynəkum vəllahu bimə təə`məlunə bəsi-
ru. Qad kənət ləkum usvətun həsənətun fi ibrahimə vəlləzinə məəhu iz 
qalu liqavmihim innə biraəu minkum vəmimmə təəbudunə min dunilləhi 
kəfərnə bikum və bədə bəynənə və bəynəkumul ədəvətu vəl bəğdau əbə-
dən həttə tuminu billəhi vəhdəhu illə qavlə ibrahimə li əbihi lə əstəğfiran-
nə ləkə vəmə əmliku ləkə minəllahi min şəyin rabbənə aləykə təvəkkəlnə 
və iləykə ənəbnə və iləykəl məsır. Rabbənə lə təcəlnə fitnətəl lilləzinə kə-
fəru vəğfir lənə rabbənə innəkə əntəl əzizul həkim. Ləqad kənə ləkum fi-
him usvətun həsənətun limən kənə yərcullahə vəl yəvməl əxira və mən 
yətəvəllə fə innəllahə huvəl ğaniyyul həmid. Əsəllahu ən yəc` ələ bəynə-
kum və bəynəlləzinə ədəytum minhum məvəddətən vəllahu qadirun valla-
hu ğafurur rahim. Lə yənhəkumullahu ənilləzinə ləm yuqatilukum fid dini 
və ləm yuxricukum min diyərikum ən təbərruhum və tuqsitu iləyhim innəl-
ləhə yuhibbul muqsitin. İnnəmə yənhəkumullahu ənilləzinə qatəlukum fid 
dini və əxracukum min diyərikum və zahəru alə ixracikum ən təvəlləvhum 
və mən yətəvəlləhum fə uləikə humuz zalimun. Yə əyyuhəlləzinə əmənu 
izə cəəkumul muminətu muhəciratin fəmtəhinu hunnəllahu əə`ləmu bi 
imənihinnə fəin əlimtumuhunnə muminətin fələ tərciuhunnə iləl kuffəri lə 
hunnə hillul ləhum və lə hum yəhillunə ləhunnə və ətuhum mə ənfəqu və lə 
cunəhə ələykum ən tənkihuhunnə izə ətəytumuhunnə ucurahunnə və lə 
tumsiku bi isamil kəvəfiri vəsəlu mə ənfəqtum vəlyəsəlu mə ənfəqu zəli-
kum hukmullahi yəhkumu bəynəkum vallahu alimun həkim. Və in fətəkum 
şəy`un min əzvəcikum iləl kuffəri fə əqabtum fəətul ləzinə zəhəbət ərvəcu-
hum mislə mə ənfəqu vəttəqul lahəlləzi əntum bihi mu`minun. Yə əyyuhən 
nəbiyyu izə cəəkəl muminətu yubəyi ə`nəkə alə əllə yuşriknə billəhi şəy`ən 
və lə yəsriqnə və lə yəzninə və lə yəqtulnə əvlədə hunnə və lə yə`tinə bi-
buhtənin yəftərinəhu bəynə əydihinnə və ərculihinnə və lə yəəsinəkə fi 
məə`rufin fəbəyiəhunnə vəstəğfir ləhunnəllahə innəllahə ğafurur rahim. Yə 
əyyuhəlləzinə əmənu lə tətəvəlləv qavmən ğadabəllahu aləyhi qad yəisu 
minəl əxirati kəmə yəisəl kuffəru min əshəbil qubur. 
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Sonra aşağıdakı duanı oxumaq lazımdır. 

 

 
“Taltamişin Taltamişin Bəquşin Bəquşin Hitıitın Hitıitin Ənşil əyyuhət 

tahəlu min cənbi fulənibni fulənətə bihəqilləhil Vəhidil Qahhəril ləzi aləl 
ərşis təvə və mudəvirrul fələkid dəvar. uskun kəmə səkənə arşur Rahmənir 
Rahim. Və ləhu mə səkənə fil ləyli vən nəhəri və huvəs səməul alim. “ 

 
Sarılıq xəstəli üçün 

Sarılıq xəstəliyinə qarşı bir kasa suya aşağıdakı ayələr üç dəfə oxu-
nur, sonra xəstəyə içirdilir. 
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Əstəğfirullahil azimə subhənəllahi vəl həmdu lilləhi və lə iləhə illəlla-

hu vəllahu əkbəru və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil əliyyil azim. lə 
iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zalimin.Allahummə salli alə 
səyyidinə muhəmmədin və alə əli səyyidinə muhəmməd. Bismilləhil xali-
qil əkbəri hirzul likulli xaifin lə taqatə liməxluqim məəllahi əzzə və cəllə. 
Bismilləhir rahmənir rahim. Ləqad cə əkum rasulum min ənfusikum azi-
zun aləyhi mə ənittum.İnnəllahə indəhu ilmus səati və yunəzzilul ğaysə 
və yəaləmu mə fil arhəmi və mə tədri nəfsiun məzə təksibu ğadən və mə 
tədri nəfsun biəyyi ardin təmutu innəllahə alimun xabir.Bismilləhil xaliqil 
əkbəri hirzul li kulli xaifin lə taqatə li məxluqın məəllahi əzzəvə cəllə. 
Bismilləhir rahmənir rahim. Ləqad cəəkum rasulum min ənfusikum azi-
zun aləyhi mə ənittum hərisun aləykum bil mu`mininə raufur rahim. Fə in 
təvəlləv fəqul həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə aləyhi təvəkkəltu və huvə 
rabbul arşil azim. 

 
Dil, kəkələmə və buna bənzər xəstəliklər üçün 

Bu xəstəliklərə qarşı bir kasa suya aşağıdakı ayələri oxuduqdan sonra 
üç və ya yeddi gün xəstəyə içirilir. Bundan əlavə bir kağıza yazaraq 
xəstəyə verilir ki, üzərində gəzdirsin.  
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Bismilləhir Rahmənir rahim qalə rabbiş rahli sadri və yəssirli əmri 

vəhlul uqdətən min lisəni yəfqahu qavli. Və nəzə`anə mə fi sudurihim 
min ğıllin təcri min təhtihumul ənhəru və qalul həmdu lilləhilləzi hədəynə 
lihəzə və mə kunnə linəhtədi ləv lə ən hədəynəllahu. Ləqad cəət rusulu 
rabbəni bil haqqı və nudu ən tilkumul cənnətulləti uristumuhə bimə kun-
tum təaməlun. Allahumməşfi həzəl mərada bilə həvlə vələ quvvətə illə 
billəhil aliyyil azim. Allahummə yə vəliyyəl məvəli və yə kəşifəd durri 
vəl bəlvə əsrif anni həzəl vəc`a vəl mərada bi cəhi və bi hurməti sahibil 
vəsiləti səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə və tabibinə və nuri əbsarinə və 
qurrati uyunənə muhəmmədin salləllahu aləyhi və səlləm. 

  
Qızdırma üçün 

Hərarəti çox olan kimsə üçün 11 dəfə “Ya Cəlal”ismini və “Bəs-
mələni” oxuduqdan sonra Tövbə surəsinin son iki ayəsini də bir kasa suya 
oxuyub, üfürərək içərsə, şəfa tapar. 
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“Ləqad cə`əkum rasulum min ənfusikum azizun aləyhi mə ənittum 
hərisun aləykum bil mu`mininə raufur rahim. Fə in təvəlləv fəqul həs-
biyəllahu lə iləhə illə huvə aləyni təvəkkəltu və huvə rabbul arşil azim.”  

  
Qızdırma xəstəliyinin müalicəsi 

Aşağıdakı ayələri üç dəfə bir kasa suya oxuyub üç səhər xəstəyə 
içirdilsə, xəstə şəfa tapar.Birinci gün: 

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. innə ə`ətay`nəkəl kovsər. yuridullahu ən 

yuxaffifə ənkum.” 
İkinci gün: 

 
“Fəsalli li rabbikə vənhər. zəlikə təxfifun min rabbikum və rahmətu”. 
Üçüncü gün: 

 
“İnnə şəniəkə huvəl əbtər. ələnə xaffifəllahu ənkum”. 
  

Tez-tez qusanlar üçün 
Aşağıda yazılan ayəni bir kasa suya oxuyaraq xəstəyə yeddi dəfə 

içirsələr qusması dayanar. 

 
 “Və qılə yə ərdub ləi mə əki və yə səməu əqlii və ğıdal məu və 

qudiyəl əmru vəs təvə vəs təvə aləl cudiyyi və qılə buadəl lil qavmiz 
zalimin.” 
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Şəkər xəstələri üçün dua 
Əsr surəsini 7 dəfə bir qab suya oxuyub içmək lazımdır.  

 
Əsr surəsi 

﷽ 
ِوالعصر ْ َ ْ ُإن اإلنسان لفي خ َ ِ َ َ َ ِ ْ َّ ٍسرِ ِإال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق  ْ ّ َ َْ ِ ْ َ َ َ ََ ِ ِِ َِّ ُ َ ُ ََّ َِ َّ

ِوتواصوا بالصبر ْ َّ ِ ْ َ َ ََ  
 
Bismilləhir rahmənir rahim.vəl əsr. İnnəl insənə ləfi xusr. İlləlləzinə 

əmənu və əmilus salihəti və lə təvəsav bil haqqi və təvəsav bil sabr. 
 

Unutqanlıq üçün dua 
Bu duanı çox oxumaq yaddaş üçün xeyirlidir:.“Və qul rabbi ilmən, 

fikrən, zikrən daimə.” 
Bəqərə surəsinin 286-cı ayəsi, Bələd surəsi, Əla surələrini oxumaq 

yaddaş üçün xeyirlidir. Yeməkdən əvvəl 21 dəfə “Ya Razzəq” ismi 
şərifini oxumaq zehni açar.  

 Amənə rasulu.Bəqərə, 285-286 
 

َآمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن باہلل ومآلئكتھ وكتبھ ورسلھ ال  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ َُ َ َ َِ ّ َ ٌّ َ ْ َُ ْ ُ ْ ّ َّ ََّ ِ َ ِ ُ
َنفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ر ََ َُ َ َْ ُ ْ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ََ ْ ُ َ ُ ُّ ّّ ٍ َ َ ْ ِ َ ُنا وإلیك المصیرَّبُ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َّال یكلف اہلل نفسا إال  َ ِ ً ْ َّ ُ ّ ُ ِ َ ُ َ

َوسعھا لھ ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أْو أخطأنا ربنا وال تحمل علینا  َ َ َ َ َْ َْ َ ََ َْ َ َِ ِ َ َْ َ ََ ََّ ََّ َْ َ ْ َ َ ِ َّ ِ ْ َ ُ ْْ َْ َ ََ ََ ََ َْ ُ
َإصرا ا كما حملتھ على الذین  ِ َّ َ ًَ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َمن قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ واعف عنا واغفر لنا ِ َ َ َ ََ َْ ُ ِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََّ َ ْ ِ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ َّ َ ْ

َوارحمنا أنت مْوالنا فانصرنا على القْوم الكافرین  ِ ِ َ ْ ِْ َ َ َ ََ َ َْ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ 
 
“Amənər rasulu bimə unzilə iləyhi mir rabbihi vəl muminunə kullun 

əmənə billəhi və mələikətihi və rusulihi lə nufərriqu bəynə əhədim mir 
rusulihi və qalu səmiənə və ətənə ğufranəkə rabbənə və iləykəl məsir.lə 
yukəllifullahu nəfsən illə vusəhə ləhu mə kəsəbət və aləyhə mək təsəbət 
rabbənə lə tu`əxiznə in nəsinə əv əxtanə rabbənə və lə təhmil aləynə isran 
kəmə həməltəhu aləlləzinə min qablinə rabbənə və lətuhəmmilnə mə lə 
taqatə lənə bihi və`afu ənnə vəğfir lənə vərhəmnə əntə məv lənə fənsurnə 
aləl qavmil kəfirin. 
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Bələd surəsi 
﷽ 

ِال أقسم بھذا البلد َِ َ ْ َ َ ِ ُ ْ ُ َوأ َ ِنت حل بھذا البلدَ َ َ ْ َ َ ِ ٌّ ِ َووالد وما ولد َ َ َ َ َ ََ ٍ ٍلقد خلقنا اإلنسان في كبد ِ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ََ ْ َ 
ٌأیحسب أن لن یقدر علیھ أحد َ َ َ َِ ْ َ َ َ ِ ْ ََّ َُ َ ٌیقول أھلكت ماال لبدا أیحسب أن لم یرهُ أحد ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ََّ ُُّ َ ْ ً ً َْ ُ ْ َ ُ َأل ُ ُم نجعل لھ َ َّ َ ْ َ ْ

ِعینین  ْ َْ َولسانا وشفتَ َ َ َ ًَ َ ِین وھدیناهُ النجدینِ ِْ ْ َْ َْ َّ َ َ َفال اقتحم العقبة َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُوما أدراك ما العقبة َ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ٍفك رقبة َ َ َ َ ُّ ْأو  َ َ
ٍإطعام في یوم ذي مسغبة َِ ََ ْ َ ٍِ ْ ِ ٌ َ ٍیتیما ذا مقربة ْ َ ََ ْ َ َ ً ٍأو مسكینا ذا متربة ِ َ َ ْ َ َ ً ِ ِْ ْ ُثم كان من الذین آمنوا  َ َ َ َ َِ َّ ِ َ َّ ُ

ِوتواصوا با ْ َ َ ِلصبر وتواصوا بالمرحمةََ َ ََ ْ ْ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ ْأولئك أصحاب المیمنة والذین كفروا بآیاتنا ھم  َّ َ ُُ َ َِ ِ ِِ َ َ َ ِْ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ِأصحاب المشأمة َ ََ َْ ْ ُ َ ٌعلیھم نار مؤصدة  ْ َ َ ٌْ ُّ َ ْ ِ ْ َ َ.  

 

 Bismilləhir rahmənir rahim. Lə uqsimu bihəzəl bələd. və əntə hillun 
bi həzəl bələd. və vəlidin və mə vələd. ləqad xaləqnəl insənə fi kəbəd. 
ə`yəhsəbu əllən yəqdira aləyhi əhəd. Yəqulu əhləktu mə ləl ləbəd. Ə-
yəhsəbu əlləm yərahu əhəd. Ələm nəc`əlləhu əynəyn. Və lisənəv və şəfə-
təyn.Və hədəynəhun nəcdəyn. Fələq təhəməl əqabəh. Və mə ədrakə məl 
əqabəh. Fəkkur raqabəh. Əv it`əmun fi yəvmin zii məsğabəh. yətimən zə 
məqrabəh. Əv miskinən zə mətrabəh. Summə kə nə minəlləzinə əmənu və 
təvəssav bis sabri və təvəsav bi mərhəməh. Uləikə əshəbul məymənəh. 
Vəlləzinə kəfəru bi əyətinə hum əshəbul məş`əməh. aləyhim nərum 
musadəh.  

 
əl-Əla surəsi 

﷽ 
َّسبح اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى َ ََ َ َ ََ ِ َّ ْ َ ْ َ ِ ِّ َّ َ ْ َوالذي قدر فھدى ِ َ َ َ َّ َ ِ َّ َالذي أخرج المرعىَو َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َّ 

َفجعلھ غثاء أحوى ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َسنقرؤك فال تنسى َ ََ َ َ َ ُ ِ ْ َإال ما ش ُ َ َاء اہلل إنھ یعلم الجھر وما یخفىَِّ ْ َ ََ َِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ ُ َونیسرك  َّ ُ َِّ ُ َ
َللیسرى ْ ُ ْ َفذكر إن نفعت الذكرى سیذكر من یخشى ِ ْ َ ُ ََ َِّ َّّ َّ ََ ْ ِ ِ َ َّ َْ ِ َویتجنبھا األشقى َ ْ َ ْ َ َُ َّ َ َ َالذي یصلى النار  َ َّ َ ْ َ ِ َّ
َالكبرى ْ ُ َثم ال یموت فیھا وال یحیى ْ َ َْ َ ََ َ ُِ ُ َّ َقد أفلح م ُ َ َ ْ َ ْ َّن تزكىَ َ َّوذكر اسم ربھ فصلى  َ َ َ ِ ِّ َ ََ ْ َ َ َ بل تؤثرون  َ ُ َِ ْ ُ ْ

َالحیاة الدنیا واآلخرة خیر وأبقى ْ َْ َ ٌَ َ ُ َ ِ ْ َ َْ ُّ َ َ َإن ھذا لفي الصحف األولى ْ َُ ْ ِ ُ ُّ ِ َ َ َّ ُصحف إبراھیم ومو ِ َِ َ َ ْ ِ ِ ُ ُ   
 

Bismilləhir rahmənir rahim. Səbbihis mərabbikəl əa`lə Əlləzi xaləqa 
fəsəvvə. vəlləzi qaddəra fəhədə. Vəlləzi əxracəl mər`əə. Fəcəələhu ğusəə 
əhvəə.Sənuqriukə fələ tənsə. İllə mə şəəllahu innəhu yəaləmul cəhra 
vəmə yəxfə.Və nuyəssurikə lil yusra. Fəzəkkir in nəfəətiz zikra. Səyəz 
zəkkəru mən yəxşə.Və yətəcənnəbuhəl əşqa. Əlləzi yəslən nəral kubra. 
Summə lə yəmutu fihə və lə yəhyə. Qad əfləhə mən təzəkkə.və zəkəras 
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mə rabbihi fəsallə. Bəl tu`sirunəl həyətəd dunyə. Vəl əxiratu xayrun və 
əbqa. İnnə həzə ləfis suhufil ulə. Suhufi ibrahimə və musə.  
  

Hafizəni qüvvətləndirmək üçün 
1.Hafizəni qüvvətləndirmək üçün aşağıdakı ayələri zəmzəm suyuna oxu-

duqdan sonra üc gün sübh vaxtı, ac qarına içən kimsənin hafizəsi güclənər. 

  
Bismilləhir rahmənir rahim. Ərrahmən. Əlləməl quran. Xaləqal insən. 

Əlləməhul bəyən. Əş şəmsu vəl qaməru bi husbən. Vən nəcmu vəş şəcəru 
yəscudən. Lə tuhərrik bihi lisənəkə litəa` cələ bih. İnnə aləynə cəməhu və 
qur`ən. Fə izə qarə`nəhu fəttəbia qur`ən. Summə innə aləynə bəyənəh. bəl 
huvə qur`ənun məcid. Fi ləvhin məhfuz. Rabbi zidni ilmən bicəhi sahibi 
ulumil əvvəlinə vəl əxirin. 

 2.Bu duayı hər gün 40 dəfə oxuyan bir kimsənin hər gördüyü və 
eşitdiyi yadında qalar və hafizəsi güclənər.(Ənbiya-79) 

 
ْففھمناھا سلیمان وكال آتینا حكما وعلما وسخرنا مع داوود ال َْ َُ َ َ ََ َ َْ َّ َ َ َ ًَ ًِ ْ ُ ْ َ ْ ََّ ًَ ّ ُ َ ُ ْ َ َجبال یسبحن والطیر َ ْ ََّ َ ْ ِّ َ ُ َ َ ِ

َوكنا فاعلین  ِ ِ َ َّ ُ َ  
“Fə fəhhəmnəhə Suləymənə və kullən ətəynə hukmən və ılmən və 

səxxarnə məa davudəl cibələ yusəbbihnə vət tayra və kunnə fəilin. 
Allahummə zidni ılmən”. 

  
Hafizə və unutqanlıq üçün 

Niyyət edərək yeddi ədəd xurmanın üzərinə aşağıda yazılan ayələri 
oxuyub, yemək lazımdır. Bu əməli üç gün təkrar etmək daha təsirlidir. 
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 رب زیدنى علمن و فھمن
1. “Rabbi zidni ilmən və fəhmən”.  

 

 و علمناھو من لدنا علمن
2. “Və əlləm nəhu min lədunnə ilmən”. 

 ال موطال لھ موسا ھل التبیعك
 

3. “Lə mutalə ləhu musə həl əttəbiukə”. 
 ستقرؤك فال تنسا

4. “Sətəgarrəukə fələ tənsə”.  
 علمل النسان مالم یعلم

5. “Əlləməl insənə mələm yə’ləm”. 
 

 الرحمان علمل قران
 

6. “Ərrahmənu əlləməl Qurən”. 
 

ْقال رب اشرح لى صدری َ ْ َ ِ َْ ّ َ َ  
 

6. “Qalə rabbiş rahli sadri”. 
 

ان مالم یعلمعلمل النس   
 

“Əlləməl insənə mə ləm yə’ləm”. 
Digər bir üsul hər gün ac qarına” Zilzal” surəsi bu niyyətlə oxunur. 

 
Hafizə və unutqanlıq üçün zikrlər 

Bir kəsin hafizəsi zəif olsa, və hər şeyi eşidib tez bir zamanda 
öyrənib, yaddan çıxmamasını istəyirsə, birinci gündən başlayıb, bu 
ayələri yeddi tikə quru çörəyin üzərinə oxuyaraq, gündə birini yesin. 
Birinci gün: “Fətaələlləhul məlikul həqqul mubin." 

ْرب زدني علما ِ ِ ْ ِ ِ ّ َّ  
 

İkinci gün: "Rabbi zidni ilmən." (Taha 114) 
 

َسنقرؤك فال تنسى ََ َ َ َ ُ ِ ْ ُ   
 

Üçünci gün: “Sənuqriukə fələ tənsə.” (Əla-6) 
 

َنھ یعلم الجھر وما یخفىإ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ  
Dördüncü gün: “İnnəhu yəə`ləmul cəhra və mə yəxfə”. (Əla-7) 

ِال تحرك بھ لسانك لتعجل بھ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َ َ َ َ ْ ِّ ُ َ  
Beşinci gün: “Lə tuhərrik bihi lisənəkə li təə`cələ bih”.(Qiyamət- 
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ْن علیإ َ َ ُنا جمعھ وقرآنھَّ َُ َْ ُ َ َ ْ َ  
Altıncı gün: “İnnə aləynə cəm`əhu və Qur`ənəh”. (Qiyamət-17) 

ُفإذا قرأناهُ فاتبع قرآنھ َ َْ ُ ْ ِ َّ َ َْ َ َ َ ِ  
Yeddinci gün: “Fəizə qur`ənəhu fəttəbiə qur`ənəh”. (Qiyamət-18) 
 

İlan və əqrəbdən qorunmaq üçün 
Hər kim sabah və axşam aşağıdakı ayələri davamlı oxuyarsa zəhərli 

heyvanlardan əmin olar. Həmçinin aşağıda yazılmış ayə, surə və salavatı 
bir kasa süd üzərinə oxuyub içərsə və ya başqasına içirərsə, onlara ömrü 
boyu nə ilan nə də əqrəb ziyan vura bilməz. Bir Bəsmələ, bir istiğfar, bir 
salavat, bir Fatihə və üç dəfə bu duanı südün üzərinə oxumaq lazımdır. 

 
 “Sələmun alə nuhin fil aləmin. innə kəzəlikə nəczil muhsi nin. 

ənnəhu min ibədinəl mu`munin”.  
 

Kişilərin bağlılıq xəstəliyi üçün 
Əgər müəyyən bir səbəb üzündən,yaxud həyacan, qorxu və ya böyük 

bir eşq səbəbindən əmələ gələn gücsüzlük varsa, bu bir-neçə gün ərzində 
düzələr. Bu həmçinin üzərinizdə olan nəfs həsəd və müəyyən kimsələrin 
qısqanclıq və ya cahillikdən etdikləri sehr, nifrət, qəzəb nəticəsində də 
baş verə bilər. Bunun üçün bir kağıza “Ayətəl kürsü” (38-ci səh.) və digər 
kağıza da “Amənə Rasulu” (47-ci səh.) yazılr. Sağ qola Ayətəl kursu, sol 
qola Amənə Rasulu bağlanır.  

1. Aşağıda yazılan tilsimi ceyran dərisinin üzərinə yazdırıb sol qo-
luna bağlasa, çox xeyri olar. 

 
3.Bir kasa suya aşağıdakı ayələr oxuyub qadın və kişiyə içirdilsə, çox 

xeyirli olar. 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Məracəl bəhrayni yəltəqiyən. Yəxrucu 

min bəynis sulbi vət təraib. Fə izə cəə və ədu rabbi cəələhu dəkkə. Və kə-
nə və ə`du rabbi haqqa.Və qadimnə ilə mə əmilu min əməlin fəcəəlnəhu 
həbən mənsura. Fəvəqaəl haqqu və bətalə mə kənu yəa`məlun. 

 
İçki və qumardan soyutmaq üçün 

Pis vərdişlər üzündən evi, ailəsi dağılan, səfalətə düşərək həyatı dağı-
lan kimsələr aşağıda yazılan ayə və duaları bir kasa suya oxuyaraq 3 gün 
içsələr bu bəlalardan qurtarmış olar.Bu məqsəd üçün üç həftə hər Cümə 
namazından sonra bu duaları 73 dəfə oxumaq da çox xeyirlidir.  
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Bismilləhir rahmənir rahim. Ləv ənzəlnə həzəl qur`ənə alə cəbəlil ləv 

raəytəhu xaşiəm mutəsaddiəm min xaşyətilləh. Və tilkəl əmsəlu nədribu-
hə ilnnəsi lə əlləhum yətəfəkkərun. Huvəllahulləzi lə ilə illə hu.Alimul 
ğaybi vəş şəhədətəh.Huvər rahmənur rahim. Yə əyyuhəlləzinə əmənu in-
nəməl xamru vəl məy`siru vəl ən`sabu vəl əz`ləmu ricsun min əməliş şəy-
tani fəctənibuhu lə əlləkum tuflihun. İnnəmə yuriduş şəytanu ən yuqiı 
bəynəkumul ədəvətə vəl bəğdaə fil xamri vəl məysiri və yəsuddəkum ən 
zikrilləhi və ən saləti fəhəl əntum muntəhun. Və ətiullahə və ətiur rasulə 
və əhzəru fə in təvəlləytum fə ələmu ənnəmə alə rasulinəl bələğul mubin. 
Allahummə bi haqqı həzihil əyətil aziməti umhu hubbəl xamri vəl məysi-
ri ən qalbi əbdikə fulənibni fulənətə (adı və anasının adi) və zəyyin zahi-
rahu və bətinəhu bil əxləqıl həmidəti və bi hurməti həbibinə və nəbiyyinə 
və şəfiyinə muhəmmədin zil xuluqıl əzimi salləllahu aləyhi və səlləmə və 
bi hurməti əxləqi əvliyəikə və əsfiyəikə əcməinə fə innəkə fəəlun limə tu-
ridu və əntə ərhəmur rahimin. 

 
İçki içən adamı içkidən uzaqlaşdırmaq üçün 

(Məni muskirat) 
Gecə.gündüz içki içən adamı içkidən uzaqlaşdırmaq üçün köynəyinə 

1002 İxlas, 333 Ayətəl-kürsi 1000 dəfə də aşağıda yazılan Saləti munci-
yəni oxuyub geyindirilərsə. həmin adam içkiyə nifrət edər və bir daha içki 
içməz. 
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Allahummə salli alə səyyidinə muhəmmədin salətən tuncinə bihə min 
cəmiil əhvali vəl əfəti və təqdi lənə bihə cəmiəl həcəti və tutahhirunə bihə 
min cəmiis səyyiəti və tərfəunə bihə ə`aləd dəracəti və tubəlliğunə bihə 
əqsal ğayəti min cəmiil xayrati fil həyəti və bəa`dəl məmət  

Bu saləti şərifin mənası belədir: “Allahım! Peyğəmbərimiz Muhəm-
mədə (s.ə.s.) elə salavat elə ki, bizə nicat versin. Bütün qorxu və bəladan, 
afətlərdən Sənə sığınıram. Bu vəsilə ilə bütün hacətlərimizin yerinə ye-
tirilməsini, günahlarımızın təmizlənməsinin, bizim yüksək dərəcəyə çat-
dırmağı, bütün xeyir və mətləblərə çatmağı həm bu dünyada. Həm də 
əbədi dünyada qismət eylə”. Bu salavatı gündə 100 dəfə oxuyan kimsə 
çoxlu xeyirlərə çatar və yoxsulluq görməz. 

  
İçki və qumardan uzaqlaşdırmaq üçün 

Bir kimsəni içki və qumardan, zina etməkdən, bəzi pis vərdişlərindən 
uzaqlaşdırmaq üçün cümə namazından sonra bir kasa suya Maidə 91-92 
surəsindəki bu ayələri oxuyub, sonra o suyu 3 gün həmin adama içirtmək 
lazımdır. 

 

  
Bismilləhir rahmənir rahim.Yə əyyuhəlləzinə əmənu innə məl xamru 

vəl məysiru vəl ənsabu vəl əzləmu ricsun min əməliş şəytani fəctəni buhu 
lə əlləkum tuflihun. İnnəmə yuriduş şəytanu ən yuqiə bəynə kumul ədə-
vətə vəl bəğdaə fil xamri vəl məysiri və yə suddəkum ən zikrilləhi və əni 
saləti fəhəl əntum muntəhun. Və ətiullahə və ətiur rasulə və əhzəru fə in 
təvəlləytum fə ələmu ənnəmə alə rasulinəl bələğul mubin. 
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İçki və zinaya əngəl olmaq üçün 
Aşağıda yazılan ayələri bir kasa suya oxuduqdan sonra həmin adama 

3 və ya 7 gün içirmək lazımdır. Bundan sonra həmin adam pis vərdişlə-
rini tərk edər. 

 

 
 
Bismilləhir rahmənir rahim. Əlləzinə xaləqani fəhuvə yəhdinvəlləzi 

huvə yutimuni və yəsqin.Və izə məridtu fəhuvə yəşfin. Vəlləzi yumituni 
summə yuhyin.Vəlləzi yumituni summə yuhyin. Vəlləzi ətməu ən yəğ-
firali xatiyəti yəvməddin. Rabbi həbli hukmən və əlhiqni bis salihin. Və 
cəlli lisənə sidqın fi əxirin. Vəc əlni min vərasəti cənnətin nəim.Vəğfir 
əbii innəhu kənə minəddallin.Vələ tuxzini yəvmə yəb`əsun. Yəvmə lə 
yənfəu məlun və lə bənun. İllə mən ətəllahu bi qalbin səlim. Və nunəzzilu 
minəl qur`əni mə huvə şifəun və rahmətul lil mu`minin. Qul huvə lillə-
zinə əmənu hudən və şifəu. 

 
Hər cür pislik və nəzərdən qorunmaq üçün dua 

Bir uşağın və ya gözə gəlimli bir kimsənin nəzərdən qorunması, 
afətlərdən əmin olması üçün aşağıdakı duanı yazıb, üzərində gəzdirməsi 
faydalıdır.  
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Bismilləhir rahmənir rahim. Suratu fətihəh. Ayətul kursi. Suratu həş-

rik kundən ləv ənzəlnədən suranik nihəyətinəh qadər. Və in yəkədulləzinə kə-
fəru lə yuzliqunəkə bi əbsarihim ləmmə səmiuz zikra və yəqulunə innəhu lə 
məcnun.Və mə huvə illə zikrun lil aləmin. Bismilləhir rahmənir rahim. Bis-
milləhilləzi lə yədurru məəsmihi şəyun fil ardi vələ fis səməi və huvəs səmiul 
alim. Bismilləhi vəllahu əkbəru ikbəran və ızamən və lə həvlə və lə quvvətə 
illə billəhil aliyyil azim. Lə xalqus səməvəti vəl ardi əkbər. Min xalqın nəsi və 
lə kinnə əksəran nəsi lə yəa`ləmun. Allahummə rabbi əbusə əbisin və nəfəsi 
nəfisin və ləyli dəmisin və tariqı tamisin və hicri yəbisin və şihəbi qabis. Alla-
hummə əynil miə`yəni fi mə ləhi və vələdihi və ə-ə`yunin nəsi aləyhi və xuz 
kəlimətəhu min bəyni şəfətəyhi və nəzarathu min bəyni cənfəyhi və ruddə al-
lahummə əynəhu ələyhi fərcil bəsara həl təra min futur.summər ciıl bəsara 
kərratəyni yənqalib iləykəl bəsaru xasiən və huvə həsir.Və raddəl lahulləzinə 
kəfəru bi ğayzihim ləm yənəlu xayran və kəfəllahul mu`mininəl qıtələ və kə-
nəllahu qaviyyən azizə. Bəl nəqzifu bil haqqı aləl bətili fəyəd`məğuhu fə izə 
huvə rahiqun və ləkumul vəylu mimmə təsıfun. İnni təvəkkəltu aləllahi rabbi 
və rabbikum. Mə min dəbbətin illə huvə əxizun bi nəsiyətihə innə rabbi alə si-
ratim mustəqin. Bismilləhir rahmənir rahim. Vəl əs`ri innəl insənə ləfi xusr. İl-
ləlləzinə əmənu və əməlus salihəti və təvəsav ləfi xusr. İlləlləzinə əmənu və 
əməlus salihəti və təvəsav bil haqqı və təvəsav bil sabr. Bismilləhir rahmənir 
rahim. Li iləfi qurəyş. İləfihim rihlətəş şitəi vəs sayf. Fəl yəa`budu rabbə həzəl 
bəytilləzi ətəməhum min cuin və əmənəhum min xavf. Bəsmələtə şərifətiyləh 
muəvvizətəynlər. Subhənə rabbikə rabbil izzəti əmmə yəsifun. Və sələmun 



 503 

alə mursəlin. Vəl həmdulilləhi rabbil aləmin. Və salləllahu alə səyyidinə və 
nəbiyyinə və şəfiinə və məvlənə və cəmiinə və həminə və qurrati uyuninə və 
nuri əbsarinə muhəmmədin və alə əhli bəytihi və əshəbihi əcməinə və salləmə 
təslimən kəsira. 

 
Düşmənin şərlərindən qorunmaq üçün dua 

 

 
 Bismilləhir rahmənir rahim.yə Allahu yə Allahu yə Allahu yə Hənnənu 

yə Mənnənu yə Dəyyənu yə Ğufranu yə Sultanu yə Burhənu yə Mustəənu 
yə Kərimu yə Həyyu yə Qayyumu yə Muğisu yə Ğıyəsəl mustəğisin əğisni 
yə Mucibəl mudtarrinə xallisni yəmuciru əcrini bi lutfikə və kərəmikə 
bicəhu səyyidinə muhəmmədin aləyhis salətu vəs sələm.  

 
Quranda olan nəzər ayələri 

İnsan hər bir gözəllik gördükdə, bu gözəlliyi Allahın yaratdığını dü-
şünmədən ”Nə qədər gözəldir” desə, onda Allahı və onun nemətlərini unut-
muş olarıq. Əksinə bir gözəllik gördükdə”Məşəallah”- desək, bu gözəlliyin 
Allah tərəfindən yaradılmasını təsdiq etmiş olaraq. Bu səbəbdən ”Məşəal-
lah” və “İnşəallah” kəlmələrini işlətmək Uca Allaha yüksəlməyin açarlarıdır. 

Nəzər, göz dəyməsi vardır. Quranı-Kərimin ayələrində və hədislərdə, 
nəzərdən Allaha sığınmağın gərəkliyi bildirilməkdədir. Hədisi şəriflər 
də:“Nəzər, göz dəyməsi haqdır (vardır)”-deyə bildirilmişdir. 

Bir insan üzərindən göz-nəzəri götürmək üçün bir yumurtanın üzərinə 
niyyət edərək, aşağıdakı ayələri 7 dəfə oxuyub yerə ataraq sındırması çox 
faydalıdır. 
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Bu surə və ayələr bunlardır: 
1.Fatihə-1-7 

 بسم هللا الرحأمن الرحیم
ْالحم َ َد ہلل رب العالمین ْ ِ َ َ ْ ِ َّ ِ ّ ِالرحمـن الرحیمُ ِ َّ َِّ ِمالك یوم الدین ْ ِّ ِ ْ َ ِ ِ ُإیاك نعبد وإیاك نستعین َ ِ َ ْ َْ ََ ََّ َِّ ُِ ُ 

َاھدنــــا الصراط المستقیم ِ َ ُ َ َ ِّ َ َصراط الذین أنع ِ َ َ ِ َّ َ َ َمت علیھم غیر المغضوب علیھم وال الضالین ِ ِّ َّ َ َ ْ ِْ َِ ََ َ َِ ُ َ ِ َ  
əl.Fatihə,1-7. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil 

ələmin. Ərrahmənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nə`əbudu və iyyəkə 
nəstəin. İhdinəs sıratal mustəqim. Sıratal ləzinə ən`əmtə ələyhim ğayril 
məğdubi ələyhim vələd`dallin.  

2.Bəqərə ,255-257 
 بسم هللا الرحأمن الرحیم

ِاہلل ال إلـھ إال ھو الحي القیوم ال تأخذهُ سنة وال نوم لھ ما في السماوات وما في  ِ َِ َ َ ِ َِ َ َ َِ َّ ُ ََّ ٌ ْ َ ََ َ ٌَ ُ ُ ْ َ ُّ ُّ ْ ُّْ َ ُ َّ َ َ ُ
ِاألرض من ذا الذي یشفع عندهُ إ ََ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ َّ َ ِ ْ َال بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم وال یحیطون َ ْ َ ُْ ِ ِ ُِ َ َ َْ ْ َ َُ َ ْ َ َ َ ِِ ِ َ ُ َ ْ ْ ِ َّ

َبشيء من علمھ إال بما شاء وسع كرسیھ السماوات واألرض وال یؤودهُ حفظھما وھو  َ َ َ َ َُ َ َ َ ُِ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ْ ْ َّ ِ َّ ُ ُّ ُ َ َ َِ َِّ ْ ْ ٍ ْ
ُالعلي العظیم ِ َِ َْ َال إكراه في الدین قد  ُّْ ِ ِّ َِ َ َ ْ ِتبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باہلل ِ َّ ِ ِِ ِْ ُ ِ ُ َّ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ِ ّ َ ْ َ َُ ْ ُّ َّ َّ

ْفقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لھا واہلل سمیع علیم اہلل ولي الذین آمنوا  ُ َ َ ِ َِّ ُّ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُّ ّ ٌَ َ ََ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ْ ُ ِ َ ْ ْ َ
َیخرجھم من الظلمات إلى النور و ِ ُِ ُّ َ ِ َِ ُ ُّ َ ِّ ُ ُ ْ ِالذین كفروا أولیآؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور ُ ُِّ َ َِ ِّ ُ ُ ََ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ُ َ ُْ َ ْ َ ِ َّ

َإلى الظلمات أولـئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون  ُ ِ ِ َِ َ َْ ُ ِ َّ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ِ َ ُِ ُّ  
Bəqərə, 255-257. “Bismilləhir Rahmənir rahim. Allahu lə iləhə illə 

huvəl həyyul qayyum lə tə`xuzuhu sinətuv və lə nəvmul ləhu mə fis 
səməvəti və mə fil ardi mənzəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznih yəa`ələmu 
mə bəynə əydihim və mə xalfəhum və lə yuhitunə bi şəy` im min ilmihi 
illə bimə şə`ə vəsiə kursiyyuhus səməvəti vəl ardı və lə yəuduhu 
hifzuhumə və huvəl aliyyul azim. Lə ikrahə fid dini qattə bəyyənər ruşdu 
minəl ğayyi fəmən yəkfur bittağuti və yu`min billəhi fəqədis təmsəkə bil 
urvətil vusqa lən fi samələhə vəllahu səmiun alim. Allahu vəliyyul ləzinə 
ə.mənu yuxricuhum minəz zuluməti ilən nuri vəlləzinə kəfəru əvliyə 
uhumut tağutu yuxri cunəhum minən nuri iləz zuluməti uləikə əshəbun 
nərihum fihə xalidun”.  

3. Nisa surəsi -54: 
َبسم هللا الرحأمن الرحیم أم یحسدون الناس على ما آتاھم اہلل من فضلھ فقد آتینا آل  َ ْ ََ ّ َْ َ َ َِ ِ ِْ َُ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ

ْإبراھیم ال َ ِ َ ْ ًكتاب والحكمة وآتیناھمملكا عظیما ِ ًِ ِ َِ ْ ُّْ ُ َ ْ َ ََ ََ َ ْ َ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Əm yəhsudunən nəsə alə mə ətə-
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humullahu min fədlihi fəqad ətəynə ələ ibrahiməl kitəbə vəl hikmətə və 
ətəynə hum mulkən əzimə”.  

4. Kəhf surəsi 38-39: 
. ًلكنا ھو اہلل ربي وال أشرك بربي أحدا یم بسم هللا الرحأمن الرح َ َ ِ ِ ِّ َّ َُ ِْ ُ َ َ َُ َّ ُ َّ ِ َولوال إذ دخلت  َّ ْ َ َ ْْ ِ َ َ َ

ًجنتك قلت ما شاء اہلل ال قوة إال باہلل إن ترن أنا أقل منك ماال وولدا  َ ََ َ ًِ َ ِ ِ ََ َِ َّ َ َ ََ ِ َِ ُ َّ َّ ََّ َّ ُ َُ ُ َ َ ْ َّ َ  
5.Yusuf surəsi -67:  

 بسم هللا الرحأمن الرحیم
َوقال ی َ َ َا بني ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِّ ُُّ َ ْ ُ َ َ َ َ ٍَ َ ِّ َ َ ٍَ ٍَ ْ ْ ُْ ُُ ُْ ٍْ َ ََ َّ

ُاہلل من شيء إن الحكم إال ہلل علیھ توكلت وعلیھ فلیتوكل المتوكلون َِ ِ ِ ِّ َّ ََّ َ َ َ ِ ِ َِ َ َ ّ ُّ ْ ْ ْ ِْ َ ْ َْ ََ َ َُ َّ ِ ُِ ْ ُ ِ ٍ ْ  
 

Bismilləhir Rahmənir Rahim və qalə yə bəniyyə lə tədxulu min bəbin 
vahidin vəd xulu min əbvəbim mutəfərriqah,və mə uğni ənkum minəllahi 
min şəyin inil hukmu illə lilləhi ələyhi təvəkkəltu və ələyhi fəl 
yətəvəkkəlil mutəvəkkilun.  

“İnşəallah”zikrini etmək barədə Qurani-Kərimdə belə buyurulur: 
 6.Kəhf surəsi 23-24: 

. ً بسم هللا الرحأمن الرحیم وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا َ َ ِ ِ ِ َِ ٌّ َ ِ ٍ ْ َ َّ َ ُ َ َ ُإال أن یشاء اہلل  َ َّ َ َ َ َ َّ ِ
ًواذكر ربك إذا نسیت وقل عسى أن یھدین ربي ألقرب من ھذا رشدا َ َ ََ َ ََ ََ ْ ِ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِّ ََّ َْ َ ْ ُ َ ََ ِ َ َّ ُ ْ  

“Bismilləhir rahmənir rahim.və lə təqqulənnə lişəyin inni fəilun 
zəlikə ğadən. illə ən yəşəəllahu vədkuri rabbəkə izə nəsitə və qul əsəəə ən 
yəhdiyəni rabbi li əqrabə min həzə raşədə.  

7.Qələm surəsi 51-52  
َبسم هللا الرحأمن الرحیم وإن یكاد الذین كفروا لیزلقون ُ ِ ْ ُ َ ُ ََ َ ََ ِ َّ ُ ِ َك بأبصارھم لما سمعوا الذكر َ ْ ِّ ُ ِ َ َّ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ

َویقولون إنھ لمجنونوما ھو إال ذكر للعالمین  َِ َِ ََ ْ ّ ٌ ْ ِ َّ ُِ َ َ َِ َ َُ ٌ ْ ُ َّ ُ ُ َ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Və in yəkədulləzinə kəfəru li yu-

zliqunəkə bi əbsarihim ləmmə səmiuuz zikra və yəqulunə innəhu 
ləməcnun.Və mə huvə illə zikrun lil aləmin”. 

8. Mülk surəsi 3-4: 
 بسم هللا الرحأمن الرحیم

ْالذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع َ ھل  َ َ َِ ِ ْ ََّ ٍ ٍُ ََّ ِ ِ ِِ َ َْ ِ ْ َ ََ ً َ َ َ ََ ْ َ َ ِ َّ
َالبصر َ ٍترى من فطورْ ُ ُ ِ َ ِثم ارجع البصر كرتین ینقلْب إ َ ِ َ َ َِ ْ َ َّ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َّ َلیك البصر خاسأ وھو ُ َُ ً ِ َ ُ ََ ْ َ ْ ٌحسیرَ ِ َ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlləzinə xaləqa səb`ə səməvəti tıbəqam 
mə təra fi xalqır rahməni min təfəvuti fərciıl bəsırə həl təra futur. Summər 
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ciıl bəsara kərratəyni yənqalib iləykəl bəsaru xasiəv və huvə həsir. 
9. Nisa surəsi 54: 

 بسم هللا الرحأمن الرحیم
َأم یحسدون الناس على ما آتاھم اہلل من فضلھ فقد آتینا آل إبراھیم الكتاب والحكمة  َ ِ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ّ ََ ِ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َْ َُ ُ ُ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ

ًوآتیناھمملكا عظیما ًِ َ ْ ُّ ُ َ ْ َ َ  
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əm yuhsudunən nəsə alə mə ətəhu-

mullahu min fədlihi fəqad ətəynə ələ ibrahiməl kitəbə vəl hikmətə və 
ətəynə hum mulkən azimə. 

10.Yusuf surəsi 67:  
 بسم هللا الرحأمن الرحیم

َوقال یا بني ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أ ْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُُ ُْ َْ َ ٍَ ٍ َ َ ََ َ َّ َ َبواب متفرقة وما أغني عنكم من َ ِْ ِّ ُُّ َ ْ ُ َ َ ٍَ َ ِّ َ َ ٍ
َاہلل من شيء إن الحكم إال ہلل علیھ توكلت وعلیھ فلیتوكل المتوكلون ْ ُْ َِ ِ ِ ِّ َّ ََّ َ َ َ ِ ِ َِ َ َ ّ ُّ ْ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َُ َّ ِ ُِ ْ ُ ِ ٍ ْ  

Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və qalə yə bəniyyə lə tədxulu min 
bəbiv vəhidiv vədxulu min əbvəbi mutəfər`riqativ və mə əğni ənkum mi-
nəllahi min şəyin inil hukmu illə lilləhi aləyhi təvəkkəltu və aləyhi fəl yə 
təvəkkəlil mutəvəkkilun. 

11.İxlas.Bismilləhir Rahmənir Rahim Qul huvəllahu əhəd. Allahus 
saməd. ləm yəlid vələm yuləd.vələm yəkul ləhu kufuvən əhəd. 

12.Fələq surəsi: 
ِ﷽ قل أعوذ برب الفلق َ َ ْ ِ َّ ِ ُ ُ َْ َمن شر ما خلق ُ َ َ َ ِّ َ ِوم ِ َن شر غاسق إذا وقبَ َ َ َ ِ ٍ ِ َ ِّ َ 

ِومن شر النفاثات في العقد َِ ُ ْ ِ َِ َّ َّ ِّ َ َومن شر حاسد إذا حسد  َ َ َ ََ ِ ٍ ِ ِِّ َ َ  
“Bismilləhir rahmənir rahim. Qul əuzu bi rabbil fələq.min şərri mə 

xaləq. və min şərri ğasiqin izə vəqab. və min şərin nəffəsəti fil uqad. 
vəmin şərri həsidin izə həsəd”. 

13. Nas surəsi:  
ِل أعوذ برب الناسُق. ﷽ َّ ِ َّ ِ ُ ُ ِملك الناس َْ َّ ِ ِ ِّإلھ الناس من شر  َ َ ِ ِِ َّ َ ِ

ْالوسواس ال ِْ َ ِخناسَْ َّ ِالذي یوسوس في صدور الناس َ َّ ِ ُ ُ ِْ ُ ِ َ ُ ِ ِمن الجنة و الناس  َّ َّ ََّ ِ ِِ ْ َ 
14.Nas.1-6.”Bismilləhir rahmənir rahim.Qul ə`uzu bi rabbin nəs. 

məlikin nəs. İləhin nəs. min şərril vəs vəsil xan nəs. əlləzi yuvəsvisu fi 
sudurin nəs.minəl cinnəti vən`nəs”. 

Açıqlama:”Nəzər-göz dəymə haqdır.Ayətlərdə və hədislərdə də, 
nəzərdən Allaha sığınmaq lazım olduğu bildirilməkdədir. 
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Suda boğulmamaq üçün 
Bir gəmiyə minən zaman aşağıdakı ayələri 21 dəfə oxuyan kimsə 

dənizdə batmaz. 

 
 Bismilləhir rahmənir rahim.Və mə qadəra vallahə haqqa qadrihi vəl 

ardu cəmiən qabdatuhu yəvməl qiyəməti vəs səməvətu mətviyyətun bi 
yəminihi subhənəhu və təalə əmmə yuşrikun. Və qalərkəbu fihə bis-
milləhi məcrayhə və mursəyhə. İnnə rabbi lə ğafurur rahim. 

 
11-Cİ BÖLÜM 

Sehr haqqında 
Sehrin tərifi: O, sehirkarla şeytan arasında əlaqə və istədiyi şeyə şey-

tanın köməkliyi ilə nail olmasıdır. 
Sehr-təlbis sözünün mənası:-Sehr batilin yalanın haqq, doğru təqdim 

edilməsidir. Ərəbcə sehr-meyl etdirmək, əymək, sağlamlığı yox edib, 
xəstəliyə meyl etdirmək və ya gizli olan, gözə kül üfürmək, aldatmaq mə-
nasını verir. Əsas səbəb isə sehrə inanmaqa məcbur edən şübhələrin varlı-
ğıdır. İnsan şeytana fürsət verdiyi qədər şeytan onunla əlləşər. Şeytana 
qalıb gəlmək üçün insanların elmli və gözüaçıq olması gərəkdir. 

Sehr Quranda üç mənada gəlmişdir: 
1.O xəyallar ki, həqiqətdən uzaqdır, hoqqabazlıq kimi. 
2.Şeytanların məxsusi yollardan cəlb edilib onlardan kömək istəmək. 
3.Başqa mənası hamının təxmin etdiyidir və o da bəzi vasitələrlə 

mövcudatların şəklini və mahiyyətini dəyişdirməkdir.Məsələn: Musa 
Peyğəmbərin əsasının ilana çevrilməsi kimi.  

Bəzi təfsirçilər onun ancaq psixoloji təsir göstərdiyini söyləyirlər. 
 Sehr haqqında Quranın "Taha", "Şüəra","Yunis", "Əraf" və başqa su-

rələrində təxminən 51 dəfə məlumat verilmişdir və onların bəziləri Mu-
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sa(ə), İsa(ə), bəziləri Həzrət Muhəmməd (s) haqqında gəlmişdir və bütün 
bunlardan belə nəticəyə gələ bilərik ki, sehr Quranın nəzərincə iki yerə 
bölünür: 

Cadu – bəzi təbiət qüvvələrinin və cinlərin yardımı ilə həyata keçiri-
lir. Cadunun varlığının ən gözəl sübutu Quranı-Kərimin 113-cü “Fələq” 
surəsidir.Cadu barədə hədislərdə də məlumatlar çoxdur. Məsələn, İmam 
Əli (ə) buyurub: “Göz dəymə haqdır, əfsun haqdır, sehr haqdır, fal haq-
dır”.(“Nəhcul-bəlağə”,400-cü qısa kəlam).Yenə o həzrət buyurub: 
“Münəccim kahin kimidir, kahin sehrbaz kimidir, sehrbaz kafir kimidir, 
kafirin yeri isə cəhənnəm alovudur!” (“Nəhcul-bəlagə”, 79.cu xütbə).  

Dinini verib, sehri alan kəs üçün axirətdə, behiştdən bir pay yoxdur. 
Çünki sehr edənin əqidəsi budur ki, həqiqətən təsir edən Allah yox, sehr-
dir. Lakin sehrbazlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər vura bilməzlər.  

Saf olmayan könül dəyaxşı məhsul yetişməz və boş könüllər şeytanın 
sığınacağıdır. Şeytan atəşdir və onda məhsul yetişməz. Özünü bəyənən və 
nəfsi olan insanların qazancının ortağı şeytandır. Bütün Peyğəmbərlər 
ümmətlərinin şeytanın vəsvəsəsindən qorunması üçün dua etdilər. Şeytan 
insan daxilinə şəhvani arzular və fitnə vasitəsilə girə bilir. Şeytan iynə 
ucu qədər bir dəlik tapsa, oraya öz sapını keçirər və insanları peşman 
edər. İnsanları ilahi əmrləri və ibadətləri yerinə yetirməyə qoymayan da, 
şeytandır. Bu surə və ayələrdən məlum olur ki, şeytan və sehr vardır, la-
kin insanları onlara uymamaq haqqında da göstərişlər verilir. Həyatda nə 
niyyətlə yaşayırıqsa, həyatımız da elə ondan ibarətdir. Yəni,Allahın verib 
aldığını ilə razılaşmayıb kimə isə pislik arzulamaq yalnız özümüzün qə-
dərini dəyişdirər. İnsanlara xeyir dua etmək, özünə arzu etdiklərini insan-
lara arzulamaq bu özü bir ibadətdir. Ancaq bəd dua etmək bu dünya həya-
tından əbədi həyata əli baş getməkdir. Etdiyin yaxşılıqlara görə peşman 
olmaq da, elə dünya həyatını uduzmaq deməkdir. Çünki əbədi dünyaya 
aparğımız elə etdiyimiz yaxşılıqların. Bu səbəbdən kimə isə pis gün, pis 
həyat və ya bəla arzulamaq, əməl etmək insanın özü üçün Cəhənnəmi 
məskən seçməsi deməkdir. Əbəbi qalacağı Cəhənnəmin isə əzabları tü-
kənməzdir. Bu dünyada da hər əməl və niyyətin mütləq cavabı vardır. 
Bütün dualar bumeranqa bənzər, gec-tez özümüzə qayıdacaqdır. Həqiqə-
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tən də insanın özünü Allaha bənzətməsi çox günahdır. Hər şeyi Allahın 
ixtiyarına buraxaraq yaşamaq hər iki dünyamız üçün rahatlıqdır. Bizə 
əziyyət, haqsızlıq, edənləri, bizə bəd dualar edib, üstümüzə şər atanları bir 
olan Allaha həvalı, rucuh edək. Allah ən böyük əncam çəkəndir. Bunu 
üçün dua edin. Və hər nəyi yalnız Allahdan istəyin. Quranı-Kərimdə bizə 
bunu anladır ki, bütün dərdlərin əlacı Quranda olan ayələrdədir. Bu ayə 
və surələrlə hər iki dünyada xoşbəxt yaşamaq mümkündür. 

 İnsan qəlbini qalaya bənzədirlər.Bu qalanın ətrafında sədlər vardır və 
bu sədlərin də keçid məqamları vardır. Qalada oturan ağıldır. Mələklər də 
bu qalanın ətrafında dolaşan əsgərlərdir. Qalanın ətrafında heç bir əngəl 
ilə qarşılaşmayan,hava və şeytanların toplaşdığı sahə vardır. Qalanın için-
dəkilərlə çölündəkilər arasında daima savaş var. Şeytanlar davamlı qala-
nın ətrafında dolaşaraq əsqərlərin qəflətdə olmalarını gözləyir və içəri gir-
məyə fürsət axtarır. Bu səbəbdən qala gözətçilər həmişə ayıq olmalı və 
şeytanın dəstəsinə fürsət verməməlidir. Şeytanın əsirlərinin bağladığı ən 
quvvətli bağ cəhalət bağıdır. Orta quvvətdə olan bağ həva bağı, ən zaif 
olan isə gəflət bağıdır. 

Şeytanın fitnələrindən qurtarıb, həqiqi Allah dostu olmaq istəyən in-
san qarşısındakı üç əngəli qaldırmaq məcburiyyətindədir: 

1-ci Şeytan və onun aşılamaq istədiyi pis duyğu və düşüncələri. 
Bu haqda Qurani.Kərimdə belə buyurulur: 
Həşr-15.Şeytan insanı küfr və inkara sövq edər və deyər:” Allaha ka-

fir ol! Kafir olduqda, mən səndən uzağam, mən aləmlərin pərvərdigarı 
olan Allahdan qorxuram.”  

2-ci Nəfs və arzuları ilə insanı daima çirkin, pis əməllər işlətməyə 
sövq etmək istər. Çünki nəfs gerçək yaradılışı ilə alçaq və qüsurludur.Uca 
Allah bu önəmli məsələni Yusuf Peyğəmbərin dilindən bu sözlər ilə dilə 
gətirir: 

 Yusuf-40. “Şübhəsiz ki, nəfs sahibini daima pis işlər görməyə, pis-
liklərə sürüklər.” 

3-cü Dünya və insanı yolundan azdıran dünya işləri. 
Dünya, daima dünya işlərini axirətdən üstün tutar. Bu səbəbdən Allah 

insanı dünyanın keçici və aldadıcı gözəllikləri ilə xəbərdar edər. 
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Şuəra-221-223- Şeytanların kimə (o əsrin kahinləri kimi) nazil oldu-
ğunu sizə xəbər verimmi? (Onlar) hər bir yalançı (böhtançı) və günahkara 
nazil olarlar. (Uca məqamdan) eşitdiklərini onlara təlqin edərlər və əksə-
riyyəti yalançıdır. 

İnsan və şeytanlara məxsus olan paxıllıq, qısqanclıq, ən əsası isə ca-
hillik üzündən insanlar bir-birlərinə bəd dua edir və ona ziyan yetirmək 
üçün şeytan əməllərindən və üsullarından istifadə edirlər.  

Əgər Allah istəməsə nə insan, nə də ki, şeytan insana pislik yetirə bil-
məz.Çünki, bütün varlıqları Allah ozü yaratmışdır və hər bir varlığında 
bu dünyada öz vəzifəsi və rolu vardır. Yəni, elə Şeytanın özü də Allahın 
izni olmadan, heç bir əməl edə bilməz. Sadəcə olaraq Uca Yaradan Şeyta-
nı biz insanları sınayıb, imtahan etmək üçün bizlərə müsəllət etmişdir. 
Alim Allah bunların hamısıni çox gözəl bildiyi, ağıl sahibi olan insanlara, 
həm özlərini bəlalara salan nəfslərindən, həm də digər insanların, şeytan-
ların nəfslərindən qorunmaq üçün ibadət və itaətlə yanaşı, Quranı- Kərim-
də dualar nazil etmişdir. 

Bundan əlavə insanların nəfsi istəklərindən əmələ gələn və ya ola bi-
lər ki, insan özüdə heç hiss etmədən, qarşısındakı insana gözə görünmə-
yən, özündən mənfi enerşi (bioenerşi ) ilə mənfi təsir edə bilər.(nəzər, 
nəfs) Əgər özünüzdə bir narahatçılıq və ya narahatçılığa səbəb olan bir 
hal hiss edirsinizsə, bir kasa su götürərək qarşınıza qoyub, aşağıda yazı-
lan bu ayələri həmin suya oxuyun. Sonra isə bu suyu evin dörd küncünün 
divarlarına, astananın divarlarına çiləyərək, ”Allahın izni ilə Atil edəni 
Batil etdim”, -deyin. Bu sudan özünüz və ailə üzvlərinizə də içə bilər. 
Həmçinin bu duaları hər gün sadəcə oxuyaraq, bütün pisliklərdən, nəfs və 
gözdən özünüzü və ailənizi gün ərzində qoruya bilərsiniz.  

Ümumiyyətlə Quranı-Kərimi hər gün oxumaqla, onun hər surəsinin, 
hər ayəsinin, hər hərfinin belə nə qədər qüdrətə, hikmətə malik olduğunu 
və biz insanları həm özümüzdən, həm də ətrafımızdakılardan necə qoru-
duğunu, ən əsası isə Allahın nəzərini özünüzdə hiss edərsiniz. 

Bu zaman gözlə görünməyən,əllə tutulmayan mənəvi bir atmosfer ya-
ranır və oxuyanın üzərinə bir mərhəmət enər. Quranı- Kərimi oxumaq-
dan, duaları oxumaqdan qorxmayın, əksinə, bunu çox adi, gündəlik bir 
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vəzifə (yemək.içmək) kimi qəbul edin. Bu dualar insanı pisliklərə apar-
mız, əksinə pislik və bəlalardan uzaqlaşdırar və qəlbinizə Allahdan elə 
xovf, məhəbbət salar ki, siz artıq heç kəsə pislik arzulamaz, pislik etmək 
iqtidarında belə olmazsınız. Bir az dünyaya, həyata baxışlarınızı dəyişdi-
rin və hər şeyə real baxın, dinimizdən, dualarımızdan utanmayın, qorxma-
yın. Adil Allah ayələrində buyurur ki:-“Siz Məni şağırın, siz Mənə dua 
edin, siz Mənə ibadət edin, siz yalnız Məndən istəyin, çünki eşidən, bilən 
və hər şeyi də verib, almağa qadir olan yalnız Mənəm!”  

 
Quranda Cin-Şeytan haqqında 

Qurani-Kərimdə cinlər haqqında bir çox ayələr və “Cinn” adlanan ay-
rıca bir surə də vardır. Qurani-Kərimdə 22 dəfə cinn sözü, 7 dəfə cinlər 
sözü, 68 dəfə Şeytan (İblis) sözü,17 dəfə şeytanlar sözü işlənmişdir. Bu 
dəlillər içərisindən məlum olur ki, İslam Peyğəmbəri təkcə insanları de-
yil, həm də cinləri xəbərdar edib qorxutmaq üçün göndərilmişdir. Quran-
da cin və şeytanın varlığını sübut edən ayələr var ki, bununla Allah insan-
ları onlara inanıb uymamağı əmr edir. Allah-taala cinləri də özü yaradıb 
və onları Cənnətdən bu dünyaya qovub. Qiyamət gününəcən insanlarla 
bir yerdə olduqlarına görə onlara da bu axırıncı kitab ilə xəbərdarlıq edib 
qorxudur ki, bəlkə onlardan da iman gətirəni ola. Cinlər də insanlar kimi 
müxtəlif dinlərdəndirlər. Onların da müsəlman olanı və yaxud da qeyri-
müsəlman olanı var. Cinlərin olmasını danmaq, sanki Quranı danmaqdır. 
Çünki Qurani-Kərim həm insanlar üçün, həm də cinlər üçün nazil olmuş-
dur. Quranı-Kərimdə bu haqda belə buyurulur:  

Zariyat-56-Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmələri üçün 
yaratdım!  

Hicr-27-Biz Adəmi yaratmazdan qabaq tüstüsüz, yandırıcı oddan 
Cinni yaratdıq. 

 
Cinlər tərəfindən gələn zərərlər üçün 

Bir kimsəyə cinlər tərəfindən tez-tez zərər gələrsə,aşağıdakı ayələri 
yazıb, onun üzərinə qoymaq və bir kasa suya oxuyaraq içirmək lazımdır. 
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Bismilləhir rahmənir rahim. Bismilləhil məxzunil məknuni və bi cə-

ləli vəchikəl kərimi və bil kəffi əl burhənil azimi və lə əqsəmtu aləykə yə 
ğaqsailil muəkkil bi həzihil hurufin nuraniyyəti vəl əlfəzil murakkəbətit 
tabiəti bi hurmətismihi təaləl vədudil hədi bi haqqıhə aləykə illə mə həy-
yəctə vəz`əctə və əqləqtə və hərraktə ruhəniyyətə əhmədibni aləyyin əlvə-
hən 3 dəfə,əl əcəl-3, əs səah-3,bi haqqı cəbrailə və mikəilə və israfilə və 
əzrailə yə Allahu yə hədi yə vədudu əllifi və əttif qalbə əhmədibni aləyyin 
ilə nəciyəti binti fatimətə bi hurməti nəbiyyikə səyyidinə muhəmmədin 
salləllahu təalə aləyhi bismilləhir rahmənir rahim. Bismilləhil məczunəl 
məknuni və bi cələli vəchikəl kərimi və bil kəffil burhənil azimi və lə 
həvlə və lə quvvətə illə billəhil əliyyil azim. və salləllahu alə səyyidinə 
muhəmmədin və alə əlihi və sahbihi və səlləm. 
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Sehrləri batil edən atil-batil duaları 
Bütün cadu-tilsim, əməl, nəfs-göz və bir çox şeytani əməl və tilsim-

ləri məhv etmək üçün dəstəmaz aldıqdan sonra üzü qibləyə oturaraq, bir 
kasa suya bu duaları oxuyub, üfürmək lazımdır. Sonra o suyu “Atili batil” 
edirəm deyərək içmək və şübhələndiyiniz yerlərə səpmək lazımdır. Hansı 
sehr olmuş olsa da bu dualar onu batil edəcək və Allah hər işini Ona 
həvalə edən bəndəsinə daha tez yardım edər. 

 بسم هللا الرحأمن الرحیم
َلحمد ہلل رب العالمینا ِ َ َ ْ ِْ َّ ِ ّ ُ ْ ِالرحمـن الرحیم َ ِ َّ َِّ ُمالك یْوم الدین إیاك نعبد وإیاك نستعین ْ ِ َ ِ َِ ْ َْ ََ َّ َ َِّ ُِ ُ ِ ِّ ِ َاھدنــــا  َ ِ

َالصراط المستقیم ِ َ ُ َ َ َصراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم وال الضالین ِّ َِّ ََّّ َ َ ْ ِْ َِ ََ َ َِ َُ َ ِ َ َ َ ِ َ ِ 
1.əl.Fatihə.1-7. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil 

ələmin. Ərrahmənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəə`budu və iyyəkə 
nəstəin. İhdinəs sıratal mustəqim. Sıratal ləzinə ən` əmtə aləyhim ğayril 
məğdubi aləyhim vələddallin. 

﷽ 
َذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدى للمتقین لما ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ّْ ً ُ َ َ َ ُ َ َ َّالذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصالة ومما  َ ِ ِ َِ ََ َّ َ ْ َ َُ ُ ُِ َ ْ ِ ُ ْ ِ َّ

َرزقناھم ینفقون والذین یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك وباآلخرة ھم یوقنون ْ ْ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ُْ ُِ َ َِ َِ ََ ََ َ َِ ُِ َُ ََ ِ ْ ِ َّ ُ َ ْ َْولـئك ُأ َ ِ َ
َعلى ھدى من ربھم وأْولـئك ُم المفلحون  ُ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ََ َّ َُ ْ ِ ِ َّ ّ ً ُ َ  

2.əl-Bəqərə.1-5.Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlif Ləm Mim. Zəlikəl 
kitəbu lə raybə fih hudəl. lil muttəqın. Əlləzinə yu`minunə bil ğaybi və 
yuqımunəs salətə və mimmə razəqnəhum yunfiqun. Vəlləziinə yu`minunə 
bi mə unzilə iləykə və mə unzilə min qablikə və bil axiratihum yu`qı-
nun.Ulaikə ələ hudəm mir rabbihim və uləikə humul muflihun. 

əl.Bəqərə-74 
﷽ 
َثم قست قلوبكم من بعد ذلك فھي كالحجارة أ ِ َ َ ِ ِ َ ِْ َ َْ ِ َ َ َ ُِ ّ ُ ُ ُ ْ َ ََّ ُْو أشد قسوة وإن من الحجارة لما یتفجر منھ ُ َْ ِ َ ِ ُِ َّ َ َ َ ِ َ َ ْ َ َّ ِ َ ًَ ْ َ ُّ َ َ

ٍاألنھار وإن منھا لما یشقق فیخرج منھ الماء وإن منھا لما یھبط من خشیة اہلل وما اہلل بغافل  ِ ِ َ ِ َ ِ ِ َ َ َِ َِ ُِ ُ ُّ ّ َْ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ُ َ ََ َ َْ ْ َ ْ َّْ َِّ ِْ ُ ُ ْ ُ َّ َّ َ
َعما تعملون  ُ َ ْ َ َّ َ)74(  

əl.Bəqərə-74. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Summə qasət qulubukum 
min bəə`di zəlikə fəhiyə kəl hicərati əv əşəddu qasvəh və innə minəl hicə-
rati ləmə yətəfəccəru minhul ənhər və innə minhə ləmə yəşşəqqaqu fə-
yəxrucu minhul məu və innə minhə ləmə yəhbitu min xaşyətilləh və məl-
lahu bi ğafilin əmmə təa`məlun. 
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əl-Bəqərə-102  
﷽ 

ْواتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر سلیمان ولـكن الشیاطین كفروا  ْ ُْ َ ََ ََ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َ ََّ ََّّ َ َ َ ََ َ َُ َُ َ َ َُ ُ َُ ْ ُ َ ُ ْ َ َّ
َیعلمون الناس السحر وما أنزل ِ ُ َ َ َ َْ ِّ َُّ َ ُ ِّ َّ على الملكین ببابل ھاروت وماروت وما یعلمان من أحد حتى َ َْ ٍَ َ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ ُ َ ََ َ َُ ُ َ َ ْ َ َ َْ

َیقوال إنما نحن فتنة فال تكفر فیتعلمون منھما ما یفرقون بھ بین المرء وزْوجھ وما ھم بضآرین  َ َ ْ َ َِ ِّ ِّ ُِ َْ َ َ َ ََ َِ َ ِ ِ َ ِ َِ َ ِ ُْ ْْ ُ َ ُ ُ ْ َ ََّ َ َ َُ َ ٌَ َ َْ ُ ْ َّ ُِ
ِبھ من أحد إ ٍ َ َ ْ ِ ِ ِال بإذن اہلل ویتعلمون ما یضرھم وال ینفعھم ولقد علموا لمن اشتراهُ ما لھ في ِ ِ َ َ َُ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ َ َ َْ ُْ ُ َ ُ ُّ ُ َ َّ َ ِ ّ ْ ِ َّ

َاآلخرة من خالق ولبئس ما شرْوا بھ أنفسھم لْو كانوا یعلمون  ُ َ َ َْ ََ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َ ُ َ ِ َِ َ ََ َ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ  
əl.Bəqərə-102.Bismilləhir Rahmənir Rahim. Vəttəbəu mə tətluş şəyə-

tinu ələ mulki Suləymən və mə kəfərə Suləymənu və ləkinnəş şəyətinə 
kəfəru yuəllimunən nəsəs sihra və mə unzilə ələl mələkəyni bi Bəbilə 
Hərutə və Mərutə və mə yuəlliməni min əhədin həttə yəqulə innəmə 
nəhnu fitnətun fələ təkfur fəyətə əlləmunə min humə mə yu fərriqunə bihi 
bəynəl mər`i və zəvcihi və mə hum bi darrinə bihi min əhədin illə bi iz-
nilləh və yətəəlləmunə mə yədurruhum və lə yənfəuhum və ləqad əlimu 
ləməniş tərahu mə ləhu fil axirati min xaləq və ləbi`sə mə şərəv bihi ənfu-
səhum ləv kənu yəə`ləmun.  

əl-Bəqərə 156  
﷽ 

َالذین إذا أصابتھم مصیبة قالوا إنا ہلل وإنـا إلیھ راجعون ْ َِ َ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ِ ِّ ْ ُ ََ ٌ ُّ ُ ْ َ َ ِ َّ   
Bəqərə-156. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlləzinə izə əsabəthum 

musıbətun qalu innəllahi və innə iləyhi raciun. 
Bəqərə,255-257 

﷽ 
ِاہلل ال إلـھ إال ھو الحي القیوم ال تأخذهُ سنة وال نْوم لھ ما في السماوات وما في األرض  ْ َ َِّ ِ َِ َ ََ َ َ ُ َِ َّ ُ ٌ َ ََ َ ٌَ ُ ُ ْ َ ُّ َ ْ ُّْ َ ُ َّ ِ َِ َ ُ ّ

َمن ذا الذي یشفع عندَهُ إال بإذنھ یعل ْ َ ِ ِ ِ َْ ِ ِِ َّ ْ ُ َِ ْ َّ َ َّم ما بین أیدیھم وما خلفھم وال یحیطون بشيء من علمھ إال َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ْْ ّ ٍ ِْ َ ِ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ ُْ ُْ َ َ َ َِ َ
ُبما شاء وسع كرسیھ السماوات واألرض وال یؤودهُ حفظھما وھو العلي العظیم  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ ِ َِ َْ ُّْ ُ َ َ َُ ُ ْ َُ ُ َ َ ْ ِْ َّ ُ ُّ ُ َ َ َال إكراه ) 255(ِ َ ْ ِ َ

ُّفي الدین قد تبین الر َ َّ َ َِّ َ ِ َشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باہلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ِّ َ َْ ُ ْ ْ ِْ َ َْ ُْ ِْ ِ َِ َ َ ْ ِ َِ َِ ّ ِ َ ِْ ُ ُ َّ ُ ْ ْ َ ِ ّ َ َ ُ ْ
َال انفصام لھا واہلل سمیع ع ٌ ِ َِ ُ ّ َ َ َ َ َ ٌلیمَ َاہلل ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور والذین  ِ َ َِ ِ َِّ ََّ َِ ُِ ُّ َ ِ َ َُ ُّ ِ ِّ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ ُ ّ

ُكفر َ َوا أْولیآؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور إلى الظلمات أْولـئك أصحاب النار ھم فیھا َ َِ ِ ِ َ ِْ ُ ُِ ِ َِّ ُُّ ّْ َ ََ َ َُ ِ َ ُ ُّ َِّ َ ُ َُ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ْ
َخالدون  ُ ِ َ  

Bəqərə-255-257.Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahu lə iləhə illə huvəl 
həyyul qayyum lə tə`xuzuhu sinətuv vələ nəvmul ləhu mə fis səməvəti və 
mə fil ardi mənzəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi yəə`ləmu mə bəynə 
əydihim və mə xalfəhum və lə yuhitunə bi şəyim min ılmihi illə bimə şə`ə 
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vəsiə kursiyyuhus səməvəti vəl ard və lə yəuduhu hifzuhumə və huvəl 
aliyyul azim. Lə ikrahə fiddini qattəbəyyənər ruşdu minəl ğayyi fəmən 
yəkfur bit tağuti və yu`min billəhi fəqadis təmsəkə bil ur`vətil vusqa lənfi 
samələhə vəlləhu səmiun alim. Allahu vəliyyul ləzinə ə-mənu yuxricuhum 
minəz zuluməti ilən nuri vəlləzinə kəfəru əvliyə uhumut tağutu yux-
ricunəhum minən nuri iləz`zuluməti uləikə əshəbun`nərihum fihə xalidun. 

əl.Bəqərə,285-286 
﷽ 

َآمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن باہلل ومآلئكتھ وكتبھ و َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ َُ َُ َ َ َِ ّ َ ٌّ َ ْ َُ ْ ُ ْ ّ َّ ََّ ِ َ ِ ُ َرسلھ ال ُ ِ ِ ُ ُ
ُنفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر ِ َِ ْ َ َّ َ ُْ َ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ََ ْ ُ َ ُ ُّ ّّ ٍ َ ِ َ َّال یكلف اہلل نفسا إال  ُ ِ ً ْ َّ ُ ّ ُ ِ َ ُ َ

ِوسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نس َّ ِ َ َْ ِ َ ََ ُ َْ َّ َ ْ َْ َ ََ َ ََ َ َْ َ ََ َ َ ْ َینا أْو أخطأنا ربنا وال تحمل علینا ُ َ َ َْ َ َ ْ َِ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ
َإصرا كما حملتھ على الذین من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ واعف عنا واغفر لنا  َ َ َ ََ َ َ ًْ ُ ِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََّ َ َْ ِ َ َ ََ َ ََ َ َْ َْ َُ َّ َ ْ َ ِ َّ ُ َ َ ْ ِ

ِوارحمنا أنت مْوالنا فانصرنا على القْوم  َ ْ َ َ ََ َ َْ ُْ َ َ َ َ ْ َ َالكافرینَ ِ ِ َ ْ  
əl.Bəqərə-286. Bismilləhir Rahmənir Rahim. a-mənər rasulu bimə 

unzilə iləyhi mir rabbihi vəl mu`minunə kullun əmənə billəhi və mələikə-
tihi və kutubihi və rusuluhu lə nufərriqu bəynə əhədim mir rusuluhi və 
qalu səmiə`nə və ətaə`nə ğufranəkə rabbənə və iləykəl məsır. Lə yukəlli-
fullahu nəfsən illə vus`əhə ləhə mə kəsəbət və aləyhə məktəsəbət rabbənə 
lə tuə`xiznə in nəsinə əv əxta`nə rabbənə və lə təhmil aləynə isran kəmə 
həməltəhu aləlləzinə min qablinə, rabbənə və lə tuhəmmil`nə mə lə taqatə 
lənə bihi və əfu ənnə vəğfir lənə vər həmnə əntə məv`lənə fən surnə aləl 
qavmil kəfirin.  

Nisa,167-173  
﷽ 

ًإن الذین كفروا وصدوا عن سبیل اہلل قد ضلوا ضالال بعیدا ِ َ ً َ َ َ َْ ْ ُّْ َّْ َ ِ ّ ِ ِ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ ِ َّ َإن الذین ك ِ َ ِ َّ َّ ِفروا وظلموا لم یكن ِ ُ َ ْ َ َْ ُْ َ َ ُ َ
ًاہلل لیغفر لھم وال لیھدیھم طریقا َِ َ ْ ُْ َُ َ ِ ِ َ ِِ ْ َّ َ َ ْ َإال طریق جھنم خالدین فیھا أبدا وكان ذ ُ َ ََ َ ً َ ِ َِ َ َ َِ َ َ َّ َ ِ َ َّ ًلك على اہلل یسیراِ َِ َ ِِ ّ َ َیا  َ

ُأیھا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنو ِ َِ ْ ُ ُِ ِّ َُّّ َِّ ّ َ َ َْ ُ ُ ُ ْ َ ُ َّ ِا خیرا لكم وإن تكفروا فإن ہلل ما في َ َ ِ َِّ َّ ِ َِ ْ ُْ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ ً ْ َ
ًالسماوات واألرض وكان اہلل علیما حكیما  ًِ َِ َ ُ ّ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ َ ِ یا أھل الكتاب ال تغلوا في دینكم وال تقولوا على اہلل  َّ ّ َ َ ْ ُْ ُُ َ َ ََ ََ ْ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ

َإال الحق إنما المسیح عیسى ابن مری ِْ َ َ َُ ْ َُ ِ ْ َّْ ِ ِِ ّ َ ِم رسول اہلل وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ فآمنوا باہلل َّ ِّ ِّ ْ ُ ِ ِ َ َِ ُْ ُّ ٌْ َُ َ ََ ََ ََ ِ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ
ِورسلھ وال تقولوا ثالثة انتھوا خیرا لكم إنما اہلل إلـھ واحد سبحانھ أن یكون لھ ولد لھ ما في  َ ِ ِ َِ َُ ُ َُّ ٌَّ ٌَ َ ٌ َ ًَ َ َ ََ ْ ُْ َُ َ َ ُ ُِ ُِ ُّ َّ ُْ َ ْ ُْ َ ٌَ َ ََ َُ

َالسماوات وم ََ َ ًا في األرض وكفى باہلل وكیالَّ ِ َِ َِ ّ ِ َ َ ِ ْ ُلن یستنكف المسیح أن یكون عبدا ہلل وال المآلئكة  َ َ ِْ َ ِ ََ َْ َْ َ ِ ِّ ّ ً ْ َ َُ ُ َ ِ َ َ َّ
ًالمقربون ومن یستنكف عن عبادَتھ ویستكبر فسیحشرھم إلیھ جمیعا َِ ِ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ََ ُِ ْ ُ ُْ ُ َ َْ َ َ ْ ِ ْ َْ َْ َ ْ َُ َ َّ َ ْفأما الذین آمنوا وعملوا ْ ُْ ِ َ َ ُ َ َ ِ َّ َّ َ َ 

ًالصالحات فیوفیھم أجورھم ویزیدھم من فضلھ وأما الذین استنكفوا واستكبروا فیعذبھم عذابا  َ َ ْ ْ ُْ ُُ ُ ُِ ِ ِّ َ َ َ َْ ُْ َ ِ ِ ِ َ ِ ِْ ُ َُ َْ َ َْ َ َ َُ َ َّ َّ َّ ْ ُ َ ُ ِ ّ َ َّ
ًألیما وال یجدون لھم من دون اہلل ولیا وال نصیرا ً َ ًِ َ َ ََ َ َّ ِ ِ َِ ّ ِ ُ ُّ ُ َ ِ ُ َ  
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Nisa,167-173. Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnəlləzinə kəfəru və sad-
du ən səbililləhi qad dallu dalələn bəidə. İnnəlləzinə kəfəru və zaləmu ləm 
yəkunilləhu li yəğfira ləhum və lə li yəhdiyəhum tariqa. İllə tariqa cəhən-
nəmə xalidinə fihə əbədə və kənə zəlikə aləllahi yəsira. Yə əyyuhən nasu 
qad cə-əkumur rasulu bil həqqi mir rabbikum fəminu xayral ləkum və in 
təkfuru fə innə lilləhi mə fis səməvəti vəl ardi və kənəllahu alimən həkimə. 
Yə əhləl kitəbi lə təğlu fi dinikum və lə təqulu aləllahi illəl həqq, innəməl 
məsihu isəbnu məryəmə rasulullahi və kəlimətuhu əlqahə ilə məryəmə və 
ruhum minhu fə əminu billəhi və rusulih və lə təqulu sələsəh intəhu xayral 
ləkum, innəməllahu iləhun vahidun subhənəhə əyyəkunə ləhu vələdulləhu 
mə fis səməvəti və mə fil ardi və kəfə billəhi vəkilə. Ləy yəstənkifəl məsi-
hu əyyəkunə əb`dən lilləhi və ləl mələikətul muqarrabun, və məy yəstənkif 
ən ibədətihi və yəstəkbir fəsəyəh şuruhum iləyhi cəmiə. Fə əmməl ləzinə ə-
mənu və əmilus salihəti fə yuvəffihim ucurahum və yəziduhum min fədlih 
və əmməlləzinəs tənkəfu vəs təkbəru fə yuəzzibuhum əzəbən əlimən və lə 
yəcidunə ləhum min dunilləhi vəliyyən və lə nəsıra. 

 Əraf-54 
﷽ 

َإن ربكم اہلل الذي خلق السماوات واألرض في ستة أیام ثم است ْ َّ ُ ٍ َّ ََّ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََّ َ ُِ َِ َّ َ َ َ ُ ّ ُ َ َّ ِوى على العرش یغشي ِ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ
َاللیل النھار یطلبھ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال لھ الخلق واألمر تبارك  َُ َ َ َ ََ ِ ََ ُ ْ ْ َْ ََّ َ َ َْ ْ َْ ُ َُ ًَ َ َِ َِ ِ ٍ َُّ َ ُ َ ََ ُّ ََّ َ َّ ُ ُ ْ ْ

َاہلل رب العالمین ِ َ َ ْ ُّ َ ُ ّ  
əl.Əraf-54.Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnə rabbə kumullahulləzi 

xaləqas səməvəti vəl ardə fi sittəti əyyəmin summəs təvə ələl arşi yuğşil 
ləy`lən nəhəra yətlubuhu həsisən vəş şəmsə vəl qaməra vən nucumə 
musəxxəratin bi əmrih, ələ ləhul xalqu vəl əmr. təbərakəllahu rabbul aləmin. 

 Əraf,117-122  
﷽ 

ْوأْوحینا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا ھي تلقف ما یأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا  ُ َ َ ََ َ َ ِ ََ َ َُّ َ ِ ُ َْ ْ َْ َ َ ََ ُْ ْ ُ َ َ َ َ ِ َِ َ َ ِ َ َ َْ َ َ َ
َیعملون ُ َ ْ َفغلبوا ھنالك وانقلبوا صاغرین وألقي السحرة ساجدین  َ َِ ِ َ ُ َ َ َّ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َ ْ َْ َ َ َ ُ ُ ِ قالوا آمنا برب َ ّ ِ ِ َّ َ ْ ُ َ العالمینَ ِ َ َ ِرب  ْ َّ

َموسى وھارون ُ َ َ َ ُ  
Əraf,117-122. Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və əvhəynə ilə musə ən 

əlqi əsak, fəizə hiyə təlqafu mə yə`fikun. Fəvəqaəl həqqu və bətələ mə 
kənu yəa`ləmun. Fəğulibu hunəlikə vən qaləbu sağırin. Və ulqiyəs 
səhəratu səcidin. qalu əmənnə bi rabbil aləmin. Rabbi musə və hərun. 
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 Əraf-179  
﷽ 

َولقد ذرأنا لجھنم كثیرا من الجن واإلنس لھم قلوب ال یفقھون بھا ولھم أعین ال یبصرون  ْ َ َُ ِ ُ َُّ ٌَّ ْ َ ْ ُْ ُ َُ َ ً ََ َ ََ َ َِ َِ َْ َ ِ ِ ٌِ ُ َُ ِ ِ ّ ِ ْ ّ َ َ َّ َ ْ َ ْ
ٌبھا ولھم آذان  َ ْ ُ َ َ َ َال یسمعون بھا أْولـئك كاألنعام بل ھم أضل أْولـئك ھم الغافلونِ ُّ َ َُ ِ ِ َ ِ ََ ْ ُ ُ َُ ََ َُ َُ ْ ْ ِ َ ْ َ َ َْ ِ ُ َ َّ  

Əraf-179. Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və ləqad zəra`nə li cəhən-
nəmə kəsiram minəl cinni vəl ins. ləhum qulubul lə yəfqahunə bihə və lə-
hum ə`əyunul lə yubsirunə bihə və ləhun ə.zənul lə yəs` məunə bihə 
uləikə kələn`əmi bəl hum ədallu uləikə humul ğafilun 

 Tövbə,127-128  
﷽ 

َوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضھم إلى بعض ھل یراكم من أحد ثم انصرفوا صرف  َ َ َ َ ََ َْ ُ َّ ُ ٍ َُ َ ٌْ ِ َ ٍ َ َّ ُ ْ َ ْ َْ َِ ِْ ُ َ َّ ُ ْ ِ ُ َ َ ُاہلل َ ّ
ُقلوبھم بأنھم قْوم ال یفقھون  ُ َُ ْ َ ََّ ٌ َ ْ َّ َ ِ ُ ٌلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص ) 127(ُ ِ َِ َْ ْ ُّْ ِْ ِ َِ َ ََ ْ َ ٌ َُ ُِ ُ َ ّ ٌ ُ َ ْ َ

ِعلیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم ِ َِّ ٌ ُ َ َ ْْ ُ ْ ِ ُ َ َ◌ٌ  
ət.Tövbə.127-128. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və izə mə unzilət 

suratun nəzara bəa`duhum ilə bəa`din həl yərakum min əhədin summən 
sarafu sarafəllahu qulubəhum bi ənnəhum qavmul lə yəfqahun. Ləqad 
cəəkum rasulim min ənfusikum azizun aləyhi mə ənittum hərisun aləy-
kum bil mu`mininə raufur rahim.  

Yunus-81-82 
﷽ 

َفلما ألقوا قال موسى ما جئتم بھ السحر إن اہلل سیبطلھ إن اہلل ال یصلح عمل المفسدین ُ ِْ ِ ِْ ُ ُْ َْ ََ ََ ِ ِ ِْ ُ ُ َّ َ َّ ّ َّْ َِّ ُِ ُْ َ َُ ِ ُ ِ َ ْ َ َ َّ َ َ 
َویحق اہلل الحق بكلماتھ ولْو كره المجرمون ُ ُ َِ ِْ َّ ّ ُّْ َْ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ  

Yunus-81-82.Bismilləhir Rahməni Rahim. Fələmmə əlqav qalə musa 
mə ci`tum bihis sihru innəllahə səyubtiluhu innəllahə lə yuslihu amələl 
mufsidin və yuhiqqullahul haqqa bi kəlimətihi və ləv kərihəl mucrimun.  

 əl.Hicr-16-17  
﷽ 

َّولقد جعلنا في السماء بروجا وزین َّ َ َ ًَ َُ ُ ََّ ِ َ ْ َ َ ْ َاھا للناظرینَ ِ ِ َِّ ٍوحفظناھا من كل شیطان رجیم َ ِ َّ ٍ َ ْ َّ ِ ُ ِ َِ َ ْ َ َ  
əl.Hicr-16-17.Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və ləqad cəəlnə fis səməi 

burucən və zəyyənnəhə linnəzirin. Və həfiz`nəhə min kulli şəytanir 
racim.  

əl.İsra-110-111  
﷽ 

ِقل ا َدعوا اہلل أو ادعوا الرحمـن أیا ما تدعوا فلھ األسماء الحسنى وال تجھر بصالتك وال ُ َ ََ ََ ِّ َ َِّ ْ ََّ ْ ْ َّ ُ َ ُ َُ ْ ُْ ْ َ ََ ُ َ ًَ ْ ْ ْْ ْ َْ ََ ِ َ
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ًتخافت بھا وابتغ بین ذلك سبیال ِ َِ َ ِ َ َِ َ ْ ِْ َ َ َ ْ َ ٌوقل الحمد ہلل الذي لم یتخذ ولدا ولم یكن لھ شریك  ُ ِ َ ُ َّ َُّ َ ِ ََ ً َ ََ َ َْ َّ ْ ِ ِ ِّ ُ ْ َ ْ ِ ِفي الملك ُ ِْ ُْ
ًولم یكن لھ ولي من الذل وكبرهُ تكبیرا َِ ِْ َ ْ ّّ َ َ َ ََّ َُّ ِ ِ ٌَّ ُ َّ ُ ْ  

əl.İsra-110-111. Bismilləhir Rahmənir Rahim.Qulid ullahə əvid` ur 
rahmənə əyyəm mətəd`u fələhul əsməul husnə vələ təchər bi salətikə vələ 
tuxafit bihə vabtəğı bəynə zəlikə səbilə. Və qulil həmdu lilləhilləzi ləm 
yəttəxiz vələdəv və ləm yəkulləhu şərikun fil mulki və ləm yəkul ləhu 
vəliyyum minəz zulli vəkəbbirhu təkbira.  

əl-Kəhf-100-110  
﷽ 

ًوعرضنا جھنم یْومئذ للكافرین عرضا ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ََ ْ ّ ٍ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ِالذ َ ُین كانت أعینھم في غطاء عن ذكري وكانوا َّ َُ ََ ِ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َْ َ َال َ
ًیستطیعون سمعا ْ َُ َ ِ ََ َأفحسب الذین كفروا أن یتخذوا عبادي من دوني أْولیاء إنا أعتدنا جھنم  ْ َّ ََّ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ َُ ِ ِ ُِ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ

ًللكافرین نزال ُ ُ َ ِ ِ َِ َقل ھل ننبئكم باألخسرین أ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ِْ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ ْ ًعماالُ َ َالذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون  ْ َّ َ َُ َُ َْ َ َ َ ِْ ُْ َ ْ ُّ ِ َ ْ ُ ْ ِ َّ
َأنھم یحسنون صنعا أولئك الذین كفروا بآیات ربھم ولقائھ فحبطت أعمالھم فال نقیم لھم یْوم  َ ِ ِ ِ ِ َ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َُ َُ َُ َ َ ُْ َ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ ِ ّ ََ ِ ِ ُِ َ َ َ ََّ ُ ُ ْ ُ َّ

ًالقیامة وزنا ْ َ ِ َ َِ َذلك جز ْ َ َ ِ ًاؤھم جھنم بما كفروا واتخذوا آیاتي ورسلي ھزواَ ُ َُ ُِ ِ َُ ُ َُ َ ُُ َ َّ َ َ ِ َّ َ َ ْ ُإن الذین آمنوا وعملوا  ُ ِ َ َ ُ َ َ ِ َّ َّ ِ
ًالصالحات كانت لھم جنات الفردَْوس نزال ُ ُ ِ ْ ِ ِْ ُ َّ َ َْ ُ َ ْ َ َ ِ ًخالدین فیھا ال یبغون عنھا حوال َّ َ ِ َ ِ َِ َْ َ َ ْ َُ َ ِ ُقل لْو كان البحر  َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ

ِمدَادا لكل ِ َِ ّ ًمات ربي لنفدَ البحر قبل أن تنفدَ كلمات ربي ولْو جئنا بمثلھ مدَداً َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ ِْ ِ ِ َِ َْ َِ َ ّ َّ َُ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ْقل إنما أنا بشر مثلكم  ِ ُ ُ ْ ِ َّ ٌ َ َ َ َ َّ ِ ْ ُ
ًیوحى إلي أنما إلھكم إلھ واحد فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عمال صالحا ٌ َ َ َِ َ ِ ِ َ َِ ً َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َِّ َ َ ُ ُْ َ ٌ َ ِ ِ ِْ ُ َّ َ َّ َ ِ وال یشرك بعبادَة ُ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ

ًربھ أحدا  َ َ ِ ِّ َ 
 
əl.Kəhf-100-110. Bismilləhir Rahmənir Rahim.Və əradnə cəhənnəmə 

yəvməizil lil kəfirinə arda. Əlləzinə kənət ə-əyunuhum fi ğitain ən zikri 
vəkənu lə yəstətiunə səm`ə. Əfəhəsibəlləzinə kəfəru əy yəttəxizu ibədi 
min duni əvliyəi innə ə`ətədnə cəhənnəmə lil kəfirinə nuzulə. Qul həl 
nunəbbiukum bil əxsərinə ə`əmələ. Əlləzinə dallə səə`yuhum fil həyətid 
dünyə və hum yəhsəbunə ənnəhum yuhsilunə sun`ə. Uləikəlləzinə kəfəru 
bi əyəti rabbihim və liqaihi fəhəbitat ə`aməluhum fələ nuqımu ləhum 
yəvməl qıyaməti vəznə. Zəlikə cəzəuhum cəhənnəmu bimə kəfəru vət 
təxazu əyəti və rusuli huzuvə. İnnəlləzinə ə`mənu və əmilus salihəti kənət 
ləhum cəhənnətul firdəv`si nuzulə. Xalidinə fihə lə yəbğunə ənhə hivələ. 
Qul ləv kənəl bəhru midədəl likəliməti rabbi lənəfidəl bəhru qablə ən 
tənfədə kəlimətu rabbi və ləv ci`nə bi mislihi mədədə. Qul innəmə ənə 
bəşərum mislukum yuhə iləyyə ənnəmə iləhukum iləhun vahidun fəmən 
kənə yərcu liqaə rabbihi fəl yəə`məl əmələn Salihən və lə yuşrik bi 
ibədəti rabbihi əhədə. 
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Taha-65-70 
   ﷽ 
ْقالوا یا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالھم وعصیھم  ُْ ُُّ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ِ ََ َُ َ َُ ُ َّْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ََ ََ ْ َ َّ َ ُ َّ ََّ ُ َ ُ

ِیخیل إلیھ  ْ َ ِ ُ َّ َ َمن سحرھم أنھا تسعى فأْوجس في نفسھ خیفة موسىُ َُّ ً َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َِ ََ ْ َ َّ ْ ِ َقلنا ال تخف إنك أنت األعلى ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ ِ ْ َ َ َ َ ْ ُ 
َوألق ما في یمینك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كید ساحر وال یفلح الساحر حیث أتى ََ َُ ْ ُ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ َِّ ُ ْْ َ َ ٍَ َِ ُ َ ُ َُ ََ ََ َ ََّ َ ْ َْ َفألقي  ِ ِ ْ ُ َ

َالسحر َ َة سجدا قالوا آمنا برب ھارون وموسىَّ ُ َ َ ُ َ ِ َّ ِ َّ َ ُ َُ ً َّ ُ  
Taha-65-70. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qalu yə musə immə ən 

tulqıyə və immə ən nəkunə əvvələ mən əlqa. Qalə bəl əlqu fə izə 
hibəluhum və isiyyuhum yuxəyyəlu iləyhi min sihrihim ənnəhə təs`ə. 
Fə.əvcəsə fi nəfsihi xifətəm musə. Qulnə lə təxaf innəkə əntəl ə`alə. Və 
əlqı mə fi yəminikə təlqaf mə sanəu innəmə sanəu kəydu səhirin və lə 
yuflihus səhiru həysu ətə. Fəulqiyəs səhəratu succədən qalu əmənnə bi 
rabbi hərunə və musə. 

Ənbiya-69-70 
﷽ 

َقلنا یا نار كوني بردا وسالما على إبراھیم ِ َ ْ ِ َ ً ًَ َ َ َ ْ َ ِ َُ ُ َ َ ْ َوأرادوا بھ كیدا فجعلناھم األخسرین ُ ِْ َ َْ َ ْ ُ َُ َ ْ َ َ ً َ ِ ِ ُ َ َ  
əl-Ənbiya-69-70. Bismilləhir Rahmənir Rahim.Qulnə yə nəru kuni 

bərdəv və sələmən alə ibrahim.Və əradu bihi kəydən fəcəəl` nəhumul əxsərin.  
əl-Muminun-113-118  

﷽ 
َقالوا لبثنا یْوما أْو بعض یْوم فاسأل العادین ِّ َ ْ ْ َ َْ َْ ٍ َ َ ََ ً ََ ْ ِ ُ َقال إن لبثتم إال قلیال لْو أنكم كنتم تعلمون  َ ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ ُُ ُ َّ َ َّ ًَّ ِ َ ََّ ِ ِْ ِ َ

ْأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم  ْ ُْ َُّ ََّ َ ََ ً ََ َ َ ْ َ َ ُ ْ ِ َ َإلینا ال ترجعونَ ُْ َ ْ ُ َ َ َ ُّفتعالى اہلل الملك الحق ال إلھ إال ھو رب  ِ َ َ ُ َّ ِ َِ َ ََ ُُّ ََّ ْ ِْ َ ُ َ َ َ
ِالعرش الكریم ِ َ ْ ِْ ْ ُومن یدع مع اہلل إلھا آخر ال برھان لھ بھ فإنما حسابھ عندَ ربھ إنھ ال یفلح  َ َِ ِ ِ ِ ِ َْ ُ ُ َُ َُ ُ َُّ َِّ ِ ِِ ِّ َ ََ َ َ ََ َ ً ََ ْ َ ِ َّ َ ُ ْ َ

َالكافرون ُ ِ َ َّوقل ر ْ ُ َب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمینَ ِْ ِ َِّ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ِ ّ  
əl-Muminun.113-118. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qalu ləbisnə 

yəv`mən əv bəə`da yəvmin fəs`əlil əddin. Qalə il ləbistum illə qaliləl ləv 
ənnəkum kuntum təə`ləmun. Əfəhəsibtum ənnəmə xaləqnəkum əbəsən və 
ənnəkum iləynə lə turcəun. Fətəələllahul məlikul haqqu lə iləhə illə huvə 
rabbul arşil kərim. Və mən yəd`u məallahi iləhən əxara lə burhənə ləhu 
bihi fə innəmə hisəbuhu ində rabbihi innəhu lə yuflihul kəfirun. Və qul 
rabbiğfir vər`həm və əntə xayrur rahimin. 

Furqan-23 
﷽ 

ًوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهُ ھباء منثورا َُ َّ َ ِ َِ َ َْ َ َ َ ٍ َ ََ َْ ُ ِ ْ ِ َ َ  
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Furqan-23. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Və qadimnə ilə mə amilu 
min əməlin fəcəəl`nəhu həbəəm mənsura. 

əs-Saffat-1-10  
﷽ 

ًوالصافات صفا ّ َ ِ َّ َّ ًفالزاجرات زجرا َ ْ َ ِ َ ِ َّ ًفالتالیات ذكرا َ ْ ِ ِ َ ِ َّ ٌإن إلھكم لواحد َ ِ َ َ َْ ُ َ ِ ِرب السماوات واألرض  َِّ ْ َ ْ َ َِ َ َّ ُّ َ
ِوما بینھما ورب المشارق ِ َ َ َ َْ ُّ َ َ َُ َ ْ ِإنا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب َ ِ ََ َ ْ ٍ َ ِ ِ ْ ُّ َ َّ َّ ََّّ َ ْوحفظا من كل شی ِ َّ ِ ُ ِ ِّ ً ْ ٍطان ماردَ ِ َّ ٍ َال  َ

ٍیسمعون إلى المإل األعلى ویقذفون من كل جانب َِ ِ ََ ِّ َ َُ ُ َ ْ ُ ََّ َْ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ُ ٌدحورا ولھم عذاب واصب َّ ٌِ َ ََ َ ْ ُ َُ ً َإال من خطف  ُ ِ َ ْ َ َّ ِ
ٌالخطفة فأتبعھ شھاب ثاقب ٌِ ِ ََ َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ  

əs-Saffat-1-10.Bismilləhir Rahmənir Rahim.Vəs səffəti saffə. Fəzzə-
cirati zəcra. Fəttəliyəti zikra. İnnə iləhəkum lə vəhid. Rabbus səməvəti 
vəl ardi və mə bəynə humə və rabbul məşəriq. İnnə zəyyənnəs səməəd 
dunyə bi zinətil kəvəkib.Və hifzəm min kulli şəytanim mərid. Lə yəssəm-
məunə iləl mələil ə-alə və yuqzəfunə min kulli cənib. Duhurav və ləhum 
azəbun vasib. İllə mən xatifəl xatfətə fə ətbə`əhu şihəbun səqıb. 

 əd-Duxan-43-44. 
﷽ 

ِإن شجرة الزقوم  ُّ َّ َ َ َ َ َّ ِطعام األثیم  ِ ِ َ ْ ُ َ َ  
əd.Duxan-43-44. Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnə şəcəratəz 

zəqqum. Taəmul əsim. 
ər-Rahmən-33-36  
    ﷽ 
ُیا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا  ُُ َُ ِ ِْ َ َ َْ َْ َ َِ َ ِ ََّ ِ َ َْ ْ ِ َ َْ َُ ْ ْ ِْ ِِ ّ ِ ْ َ َ

َال تنفذون  ُ ُ َ ٍإال بسلطانَ َ ْ ُ ِ َّ ِفبأي آالء ربكما تكذبان ِ ِ َِ ِّ َ ُ َ ُ ّ َ َ ِ ّ َ َیرسل علیكما شواظ من نار ونحاس فال  َ َ ٌ َ ُ َ ٍَ َّ ِّ ٌْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
ِتنتصران َ ِ َ ِفبأي آالء ربكما تكذبان َ ِ َِ ِّ َ ُ َ ُ ّ َ َ ِ ّ َ َ  

ər-Rahmən.33-36. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Yə məaşəral cinni 
vəl insi inis tətaətum ən tənfuzu min əqtaris səməvəti vəl ardi fənfizu lə 
tənfuzunə illə bi sultan. Fəbi əyyi ə`ləi rabbikumə tukəzzibən.Yursəlu 
aləykumə şuvazum min nərin və nuhəsun fələ təntəsıran. Fəbi əyyi ə`ləi 
rabbikumə tukəzzibən. 

 əl.Həşr-21-24  
﷽ 

ُلو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة اہلل وتلك األمثال  ََ ْ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َّ َ َ ََ َْ َ َْ َ َّ ُّ ًْ ًِّ َ ُ ْ ََ َّ ٍ َ َ ُ َ َ َ ْ
ِنضربھا للناس َّ ِ َ ُ ِ ْ َ لعلھم یتفكرونَ ُ َ َّْ َ َ ُ َّ َ ِھو اہلل الذي ال إلھ إال ھو عالم الغیب والشھادة  َ َ َ َّ َ َ َِ ْ َ ْ ُ ِ َ ُ َُّ ِ َِ َ َ ِ َّ ُ َھو َّ ُ
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ُالرحمن الرحیم ِ َّ َُّ َ ُھو اہلل الذي ال إلھ إال ھو الملك القدوس السالم المؤمن المھیمن العزیز  ْ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ َ ُّ ََّ ُ ُُ ُ َ ِ َِ َُ َُّ َ َ ِ َّ َّ
َالجبار المتكبر سبحان اہلل عما یشركون َ ُْ ِ ْ ُ َّ َ ِ َّ ََ ُ َُ ُ ُِّ ََّ ْ َھو اہلل الخالق البارُئ المصور ل ْ ُ َِ ّ َ ُ ْ ْ ِْ ُ ِ َ ُ َّ َ َھ األسماء ُ ْ َ ْ ُ

ُالحسنى یسبح لھ ما في السماوات واألرض وھو العزیز الحكیم  ِ َِ ْ ْ ُْ ُِ َ ََ َ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ ََّ َ ُ ِّ ُ َ ْ ُ. 
əl-Həşr-21-24. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləv ənzəlnə həzəl qur` 

ənə alə cəbəlil ləraəytəhu xaşiəm mutəsəddiəm min xaşyətilləhi və tilkəl 
əmsəlu nədribuhə lin nəsi lə əlləhum yətəfəkkərun. Huvəllahulləzi lə ilə-
hə illə hu alimul ğaybi vəş şəhədəti huvər rahmənur rahim. Huvəllahullə-
zi lə iləhə illə huvəl məlikul quddusus sələmul muhəyminul azizul cəbbə-
rul mutəkəbbiru subhənəllahu əmmə yuşrikun.Huvəllahul xaliqul bəriul 
musavviru ləhul əsmaul husnə, yusəbbihu ləhu mə fissəməvəti vəl ardi və 
huvəl azizul həkim. 

Cinn-1-10   
﷽ 

ًقل أوحي إلي أنھ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ً ََ ٌَ ْ ُّ َُ َْ ِْ ِ َِ َّ َِّ ُِ َ َ ِّ ِ ْ َ َ َُ َ َ َْ َّ َ َّیھدي إلى الرشد فآمنا  ُ َ َ ِ ِْ ُّ َ ِ ْ َ
ًبھ ولن نشرك بربنا أحدا ََ َ َ ِ ِ ِّ ََ ِ ْ ُّ َ ًوأنھ تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وال ولدا ِ َ ََ َ ََ ً َ ِ َ َ َ َّ َ َ ِّ َ ُّ َ َ َ ُ َّ َوأنھ كان یقول سفیھنا  َ ُ ِ ََ ُ َُ ََّ ُ َ َ

ًعلى اہلل شططا ََ َ َِ ًوأنا ظننا أن لن تقول اإلنس والجن على اہلل كذبا َّ َِ َ ِ َّ َ ُّ ِ ْ َ َُ ِ ْ َ ُ َّ ََّ َّ َ ََ ِوأنھ كان رجال من اإلنس  َ ِ ْ َ َِّ ٌ َ ِ َ ُ َّ َ َ
ًیعوذون برجال من الجن فزادوھم رھقا َ َ ْ ُ ُ َ َ ِ ِّ ِ ْ َ َِ َّ ٍ َ ِ ُ َوأنھم ظنوا كما ُ َ ُّ ََّ ْ ُ َ ً ظننتم أن لن یبعث اہلل أحداَ َ َ َُ َّ َ َُ ْ َ َّ ْ َ َوأنا لمسنا  َ ْ َ َ َّ َ َ

ًالسماء فوجدناھا ملئت حرسا شدیدا وشھبا ً ًُ ُ ََ َِ َ َ َ ُ َْ َ ِ َ ْ َ َ َوأنا كنا نقعد منھا مقاعدَ للسمع فمن یستمع اآلن  َّ ْ ِ ِِ َ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْْ َُّ َ َ ُ ْ َ َّ َُّ َ َ
ًیجد لھ شھابا رصدا ً ََ َّ َ ِ َُ ْ َوأنا ال ندري أ ِ َِ ْ َ َ َّ ًشر أریدَ بمن في األرض أم أرادَ بھم ربھم رشدا َ َ ََ َ َْ ْ ُْ ُّ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ ٌّ  

Cinn-1-10. Bismilləhir Rahmənir Rahim.Qul uhiyə iləyyə ənnəhus 
təməə nəfərum minəl cinni fəqalu innə səmiə`nə qurənən əcəbə. Yəhdi 
ilər ruşdi fə əmənnə bihi və lən nuşrikə bi rabbinə əhədə. Və ənnəhu təalə 
cəddu rabbinə məttəxazu sahibətəv və lə vələdə. Və ənnəhu kənə yəqulu 
səfihunə aləllahi şətata. Və ənnə zanənnə əl lən təquləl insu vəl cinnu 
aləllahi kəzibə. Və ənnəhu kənə ricəlum minəl insi yəuzunə biricəlim mi-
nəl cinni fəzəduhum rahəqa. Və ənnəhum zannu kəmə zanəntum əllən 
yəb`əsəllahu əhədə. Və ənnə ləməsnəs səməə fəvəcəd`nəhə muliət həra-
sən şədidəv və şuhubə. Və ənnə kunnə nəq`udu minhə məqaidə lis səm`i 
fəməy yəstəmiil ənə yəcidləhu şihəbər rasadə. Və ənnə lə nədri əşərra 
uridə bimən fil ardi əm əradə bihim rabbəhum raşədə. 

əl-İxlas-1-3  
﷽ 

ٌقل ھو اہلل أحد َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُاہلل الصمد ُ َ َّ ُ ٌلم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد  َّ َ َ ً َ َ َ َُ ُ ُُ َّ َ ِ َْ ْ َْ َْ ُْ 
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əl-İxlas-1-3.Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul huvəllahu əhəd. Allahus 
saməd. ləm yəlid vələm yuləd. vələm yəkul ləhu kufuvən əhəd. əl-Fələq-1-5 

﷽  
ِقل أعوذ برب الفلق َ َ ْ ِ َّ ِ ُ ُ َْ َمن شر ما خلق ُ َ َ َ ِّ َ ِومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في  ِ ِ ِ ِِ َ َّ َّ َِ ِّ َّ ََ َ ََ َ ِ ٍ َ

ِالعقد َ ُ َن شر حاسد إذا حسد ِمَو ْ َ َ ََ ِ ٍ ِ ِّ َ  
əl-Fələq.1-5.Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul əuzu bi rabbil fələq. 

min şərri mə xaləq. və min şərri ğasiqin izə vəqab.və min şərrin nəffəsəti 
fil uqad. və min şərri həsidin izə həsəd.  
ən-Nas-1-6  

﷽  
ِل أعوذ برب الناسُق َّ ِ َّ ِ ُ ُ ِملك الناس َْ َّ ِ ِ ِإلھ الناس َ َّ ِ َ ِمن شر الوسواس الخناس ِ َِّ َ ْ َْ َْ ِّ َ ِالذي  ِ َّ

ِیوسوس في صدور الناس َّ ِ ُ ُ ِْ ُ ِ َ ِمن الجنة و الناس ُ َّ ََّ ِ ِِ ْ َ   
ən-Nas-1-6. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul əuzu bi rabbin nəs. 

məlikin nəs. iləhin nəs. min şərril vəs`vəsil xannəs. əlləzi yuvəsvisu fi su-
durin nəs. minəl cinnəti vən nəs. 

 
Vəsvəsədən qurtarmaq üçün dualar 

Vəsvəsə-Şeytanın meydana gətirdiyi daxili qarışıqlığı, daxili kədəri, 
qorxu, şübhə, tərəddüdə deyilir. 

Vəsvəsə və şübhə şeytandan gəlir. Vəsvəsə şeytanın işidir. Şeytan, 
ibadətlərdə insana davamlı şübhə və narahatçılıq fısıldamaqla hey əlləşər. 
İnsanın içinə girərək onun həyatını alt-üst etməyə çalışır. Bunun üçün bu 
zikr və duaları oxumaq lazımdır: 

“Lə İləhə illəllah”, ”Əşhəd ən lə ilahə illəllah və əşhədu ənnə 
Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh”.“Huvə lə əvvəlu vəl əxiru vəz zahiru 
vəl batinu və huvə bi kulli şəyin alim”“Aməntu billəhi və Rusulihi.” Şey-
tanın uzaqlaşması üçün dua və zikr söyləmək bu xəstəliyin əlacıdır. 
Qəlbində narahatlıq və vəsvəsə olan kimsələr bu ayələri bir kasa suya 
oxuyaraq tez-tez içsinlər. 

﷽ 
ُیا أیھا الذین آمنوا ال تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنھ یأمر  َ َ َُ َْ ُ َّ ِ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ْ ََّ َِّ ِ َِ َ َُ ُ َّْ َّ َُّ َ َ ُ ُّ َ

ُبالفحشاء والمن ْ َْ َ ْ َ َكر ولوال فضل اہلل علیكم ورحمتھ ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن اہلل ِ َّ ََّّ ُِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ ِ ًَ َ َْ ٍَ َ ّ ُ َُ ََ َ َُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ِ
ٌیزكي من یشاء واہلل سمیع علیم َِ ِ َِ ُ ٌَ ُ َّ َ َ َ ّ َ ُ  
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Nur-21.Bismilləhir rahmənir rahim.Yə əyyuhəlləzinə əmənu lə 
təttəbiu xutuvətiş şəytani və min yəttəbiə xutuvətiş şəytani fə innəhu 
yə`muru bil fəhşəi vəl muzkəri və ləv lə fədlullahi aləykum və rahmətuhu 
mə zəhə minkum min əhədin əbədən və ləkinnəllahə yuzəkki mən yəşəu 
vəllahu səmiən alim. 

Mənasi:.Ey möminlər! Şeytanın izinə və vəsvəsəsinə tabe olmayın, 
onun dalınca getməyin. Hər kəs Şeytanın izinə tabe olsa, həqiqətən o sizi 
nalayiq işlərə sövq edər. Əgər Allahın fəzli və rəhməti olmasaydı, sizdən 
bir nəfər də pak olmazdı və əzabdan qurtulmazdı. 

﷽ 
َوإما ینزغنك َّ َ َ َ َّ ِ ٌ من الشیطان نزغ فاستعذ باہلل إنھ سمیع علیمَ َِ ِ ِ َِ ٌ ُ َّ ِ ِ ّ َِ ِْ ْ َ ٌ ْ ََ ْ ْإن الذین اتقوا إذا مسھم  ََّ ُ َّ َ ِ َِ ْ َ ََّّ َ ِ َّ

َطائف من الشیطان تذكروا فإذا ھم مبصرون ْ ْ َُ ُِ ُِّ ُّ َ ََ ْ َّ َ ِ َ ََّ ِ َوإخوانھم یمدونھم في الغي ثم ال یقصرون ٌِ ُ ْ َ ِْ ِْ ُ َ َُّّ ُ ِ ّ َ ْ ِ ُ َُ ُ ُ َ َْ  
 

əl-Əraf-200-202.Bismilləhir rahmənir rahim. Və immə yənzə ğannə-
kə minəş şəytani nəzğun fəstəiz billəhi innəhu səmiun alim. İnnəl ləzinət-
təqu izə məssəhum taifun minəş şəytani təzəkkəru fə izə hum mubsi-
run.Və ixvənuhum yəmuddu nəhum fil ğayyi summə yuqsırun. 

 Mənası: Əgər Şeytandan sənə vəsvəsə yetişsə, Allaha pənah apar. 
Həqiqətən, Allah sənin dua etməyini və sənin işlərini biləndir. Allahdan 
qorxan kəslərə şeytandan vəsvəsə və xülyalar yetişən zaman, Allahın əmr 
və nəhyini yada salarlar, bilərlər ki, bunlar Şeytan tərəfindəndir. O zaman 
onlar bəsirət əhli olarlar, xətanı düzlükdən ayıra bilərlər. Lakin Şeytan-
ların qardaşları onları həlakətə çəkərlər, sonra da onlardan əl çəkməzlər.  

﷽ 
َیعدھم ویمنیھم وما یعدھم الشیط ْ َّ ُ ُ ُُ ُِ ِ َِ ْ ْ ََ ََ َِ ّ ًان إال غروراُ ُ ُ َّ ِ َأولـئك مأواھم جھنم وال یجدون عنھا  ُ َ َْ َ َ ُ ِ َ َْ َ َُ َّ ُ ْ َ َ ِ َ ْ ُ

ًمحیصا ِ َ  
Nisa-120-121. Bismilləhir rahmənir rahim. Yəuduhum və yumənni-

him və mə yəiduhumuş şəytanu illə ğururan uləikə mə`vəhum cəhənnəmə 
və lə yəcidunə ənhə məhisa. 

Mənası: Şeytan onlara yalnız aldanmağı vəd edər. Vəsvəsə edər ki: 
“Allah kərimdir, axırda tövbə edərsən”.Allah öz rəhmətini şeytana iba-
dət edənlərdən uzaq etdi. Hər kəs Allaha itaət etməyi tərk edərək 
şeytanı özünə dost tutsa, ömür sərmayəsini verib, behişt əvəzinə 
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Cəhənnəmi qazanar. Cəhənnəmdə qaçmağa yol tapmazlar. 
 

İbtal sehr üçün 
Xətadan, bəladan və sehrdən uzaq olmaq, həmçinin sehri batil etmək 

üçün Beyyinə surəsini bir kasa suya oxuyub üfürərək üç gün içməyin və 
sonra da həmin su ilə qüsl etməyin böyük təsiri vardır. 

﷽ 
ِلم یكن الذین كفروا من أھل الكتاب والمشركین منفكین حتى تأتیھم البینة رسول من اہلل  َّ َ َ َ َِ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ٌ ُ َ ُِ َ ِ ِّ ْ ْ ُْ َُ ْ َ ََّ َْ ُ ُّ َ َِ ْ ِ ْ َ ُ َ ِ َّ ُ ْ َ

ًیتلو صحفا مطھرة َُ َّ َ ُّ ً ُ ُ ْ ٌفیھا كتب قیمة َ َ ِّ َ ٌ ُ ُ َ ِوما تفرق الذ ِ َّ َ َّ َ َ َ ُین أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءتھم البینةَ َ ِّ َ َ ِ ِْ ُْ ُ ْ َ َ ِ ْ َّ ِ َ َ ُ ُ َ 
َّوما أمروا إال ِ ُ ِ ُ َ ُلیعبدوا اہلل مخلصین لھ الدین حنفاء ویقیموا الصالة ویؤتوا الزكاة وذلك دین  َ ِ َِ ِ ِ ِ َ َِ َ َ ََ َ ََ َّْ ُ ْ َ ُُ ُ َُ َّ ُ َُ ُ َ َّ ِ ْ َ َّ ُ

ِالقیمة َ ِّ َ ِإن الذین كفروا من أھل ْ ْ َ ْ ِ ُ َ َ َ ِ َّ َّ َ الكتاب والمشركین في نار جھنم خالدین فیھا أْولِ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َّ ِ َِ ْ ْ َْ ِ ُّئك ھم شر َ َ ْ ُ َ ِ
ِالبریة ََّ ِ ٍإن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أْولئك ھم خیر البریة جزاؤھم عندَ ربھم جنات عدن  ْ ْ َ َُ َّ َ َ َْ ْ ِْ ِّ َّ ََ ِ ِ َ ِ ِ ُِ ُُ َ ِ ْ ُ ْ ََ َ ُ ِ َِّ ُ َ ُ َ َّ َّ ِ

َتجري من تحتھا األ ْ َ ِ ِْ َْ ُنھار خالدین فیھا أبدا رضي اہلل عنھم ورضوا عنھ ذلك لمن خشي ربھ َِ َُّ ََ ََ َِ َِ ُ َْ َ ِ ِ َ ِ َِ ْ ْ َْ ََ ْ ُ ُ َُّ ِ َّ ً َ َ ََ  
Bismilləhir rahmənir rahim. Ləm yəkunil ləzinə kəfəru min əhlil kitə-

bi vəl muşrikinə munfəkkinə həttə tə`tiyəhumul bəyyinəh. rasulum minəl-
lahi yətlu suhufəm mutahhərah. Fihə kutubun qayyiməh. və mə təfərraqal 
ləzinə utul kitəbə illə min bəə`di mə cəəthumul bəyyinəh. və mə umiru il-
lə liyəa`budullahə muxlisinə ləhud dinə hunəfəu yəqımus salətə və yu` 
tuz zəkətə vəzəlikə dinul qayyiməh. innəlləzinə kəfəru min əhlil kitəbi vəl 
muşrikinə finəri cəhənnəmə xalidinə fihə uləikəhum şərrul bəziyəh. innəl-
ləzinə əmənu və amilus salihəti uləikə hum xayrul bəriyyət. cəzəuhum in-
də rabbihim cənnətu ədni təcri min təhtihəl ənhəru xalidinə fihə əbədər 
radiyəllahu ənhum və radu ənhu zəlikə limən xaşiyə rabbəh.  

  
Sehrin ibtal edilməsi –pozulması üçün 

Sehr edilmiş bir kimsə aşağıdakı duanı yazıb üzərində gəzdirsə, 
Allahın izni ilə heç bir sehr ona təsir edə bilməz. Həmçinin bu duanı bir 
kasa suyun üzərinə oxuyub, sonra da həmin suyun üzərinə yeddi Ayətəl-
kürsu,10 İxlas, 3 dəfə Qullar (Kafirun (136 səh.), İxlas, Fələq, Nas) və bir 
dəfə Həşr surəsinin son 4 ayəsini (528 səh.)oxuyaraq suyu nəfəs etdikdən 
sonra xəstəyə içirmək və bu su ilə qüsl etdirmək lazımdır. Bu dua üzə-
rində olduğu müddətcə, heç bir sehr ona təsir etməz.  
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Bismilləhir rahmənir rahim. Lə iləhə illəllahul məlikul haqqul mubin. 

Muhəmmədun rasulullahi sadiqul vəə`dil əmin. Şəhidəllahu ənnəhu lə ilə-
hə illə huvə vəl mələikətu və ulul ılmi qaimə bil qısti. Lə iləhə illə huvəl 
azizul həkim. İnnəd dinə ındəllahil isləmu sahibu nurin və hikmətin və 
həvlin və quvvətuv və burhənin və qudratin və sultanin və yə mən lə 
təə`xuzuhu sinətun və lə və nəv`mun. Lə iləhə illəllahu ədəmu safuyullah. 
Lə iləhə illəllahu nuhun nəciyyullah. Lə ilə illəlləhu ibrahimu xalilullah. 
Lə iləhə illəllahi musə kəlimullah. Lə ilə illəllahu isəə ruhullah. Lə iləhə 
illəllahu dəvudu xalifətullah. Lə iləhə illəllahu isməilə zəbihullah. Lə ilə-
hə illəlləhu muhəmmədun rasulullah. Bismilləhi və billəhi və iləlləhi və 
lə ğalibə illəlləh. Və kəfə billəhi həsibən və kəfə billəhi vəkilə. Bismilləhi 



 527 

mə ci`tum bihis sihru innəllahə səyubtiluhu innəlləhə lə yuslihu əmələl 
mufsidin. Bismilləhir rahmənir rahim. İzəş şəmsu kuvvirat və izəs sihru 
bətalət. Və izən nucumun kədərat və izəs sihru bətalət.Və izəl cəbəlu suy-
yirat və izəs sihru bətalət. və izəl işəru uttiyət və izəs sihru bətalət və izəl 
vuhuşu huşırat və izəs sihru bətalət. Və izən nufusi zuvvucət və izəs sihru 
bətalət. Və izəl məv`udətu suilət və izəs sihru bətalət. Bi əyyi zənbi quti-
lət və izəs sihru bətalət və izəs suhufi nuşirat və izəs sihru bətalət. Və izəs 
səməu kuşitat və izəs sihru bətalət. Və izəl cəhimu suiirat və izəs sihru 
bətalət və izəl cənnətu uzlifət və izəs sihru bətalət. və yuhiqqul haqqa və 
yubtilul bətilə və ləv kərihul muşrikun. Və qul cəəl haqqu və zəhəqal bə-
tilu innəl bətilə kənə zəhuqa. Və nunəzzilu minəl qurəni mə huvə şifəun 
və rahmətul lil muminin. Allahummə əbtil və kəddir və hərriq bi haqqi 
həzihid dəəvətil mustəcəbəti əfi fulənətə binti fulənəh. Allahumməh fəz 
həmilə həzəd duəi min kullil əfəti vəl əhəti vəl bəliyyət və mən kullil əm-
radi vəl əlili vəs sihri vəl əqdi vəl həsədi bi haqqı həqqikəl azimmə və bi 
hurməti həbibikə və xalilikəl kırim. Və lə həvlə vələ quvvətə illə billəhil 
əliyyi və xalilikəl kərim. Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil əliyyil 
azim. Və bi haqqi yə həyyu yəqayyumu yə zəl cələli vəl ikram və lə həvlə 
və lə quvvətə və lə qudratə və lə izzətə və lə azamətə və lə həybətə və lə 
inə yətə və lə hədiyyətə illə billəhi aliyyil azim. bi rahmətikə yə ərhəmər 
rahimin. Əuzu bi izzətilləhi və qudratihi min ərri mə əxizu və uhəzir.  

  
İbtali sehrin posulması üçün (qadınlar üçün) 

İbtali sehr-qadına olunan sehr və ya əməlin nəticəsi kimi qan damar-
larında pozuntunun baş verməsinə və qadında normadan artıq qan görmə-
sinə deyilir. Bu zaman bu duanı oxumaq və ya bir kasa suya bu duanı 
oxuyub üfürərək xəstəyə içirtmək lazımdır. Bu dua qadınlar üçün olunan 
sehrin batil olmasında çox faydalı və təsirlidir. Bu duanı suya oxuyub, 
üfürdükdən sonra, yenidən həmin suyun üzərinə aşağıda yazılan Hud su-
rəsinin 44-cü ayəsidə oxuyaraq xəstəyə içirmək lazımdır. Bu ayələri yazıb 
xəstə qadının üzərinə də qoymaq olar. 
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Əlhəmdulilləhi rabbil ələmin. Ərrah-

mənir rahim. Məliki yəvmiddin. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin. İhdi-
nəs sıratal nustəqim. Sıratal ləzinə ən`əmtə ələyhim ğayril məğdubi ələy-
him və ləddallin. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul əuzu bi rabbil fələq. 
Min şərri mə xaləq. Və min şərri ğasiqın izə vəqab. Və min şərrin nəffə-
səti fil uqad. Və min şərri həsidin izə həsəd. Bismilləhir Rahmənir Ra-
him. Qul əuzu bi rabbil fələq. Min şərri mə xaləq. Və min şərri ğasiqın 
izə vəqab. Və min şərrin nəffəsəti fil uqad. Və min şərri həsidin izə həsəd. 
Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ləv ənzəlnə həzəl qur`ənə alə cəbəlin lə ra-
əytəhu xaşiən mutəsaddiən min xaşyətilləh. Və tilkəl əmsəlu nədribuhə 
linnəsi lə əlləhum yətəfəkkərun. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvə . Alimul 
ğaybi vəş şəhədəh. Huvər rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu-
vəl məlikul quddusus sələmul muminun muhəyminul əzizul cəbbərul mu-
təkəbbir. Subhənəllahu əmmə yuşrikun. Huvəllahul xaliqul bəriul musav-
viru ləhul əsmaul husnə, yusəbbihu ləhu məfis səməvati vəl ard. Və huvəl 
əzizul həkim. Nəqad`tu sihra kulli səhirin və əqdə kulli əqıdiv və kəydə 
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kulli kəidin ən fulənətə binti fulənətə(adı, anasının adı) billəzi lə iləhə illə 
huvəl həyyul qayyumu və bi əsməilləhi təa`lə əhiyyən şərahiyyən əzunə-
yin əsbəutin əli şəddəyi. Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul qiyəs səhəratu 
səcidin. Qalu əmənnə bi rabbil aləmin. Rabbi musə və hərun. Nəqadtukə 
əyyuhəs sihra vəl əqdi ən fulənətə ibni fulənətu (adı və anasının adı) Bis-
milləhir Rahmənir Rahim. Ən lə təəlu aləyyə və tuni muslimin. Yə məə` 
şəral cinni vəl insi vəş şəyətini əbtaltu sihrakum və nəqadtu kəydəkum və 
əqdəkum bisin vət tavəsini və ləm və həvamimi və nəqadtukə əyyuhəs 
sihra vəl əqdə in kənə min şəcərin əv min həcərin əv mədədin əv zufrin 
əv hədidin əv sinin əv əzmin əv xaytin əv ratbin əv yəbisin əv ələyki ra-
culin əvim raətin əv ətəmtə tayran əv vəhşən əv səməkən əv əqbərtə fi 
qabri və əyyə cinsin kənə nəqadtukə bi təvrati musə və incilə isə və zəbu-
ri dəvudə və furqani səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə muhəmmədin aləy-
hi əfdalus salətu vəs sələmu və aləyhim əcməin. Bismilləhir Rahmənir 
Rahim. İnnə fətəhnə ləkə fəthən mubinən. Liyəğfira ləkəllahu mə təqad-
dəmə min zənbikə və mə təəxxara və yətimmə niə`mətəhu aləykə və yəhdi-
yəkə siratam mustəqimə. Və yənsura kəllahu nəsran əzizə. Bismilləhir rah-
mənir rahim. İzə cə-ə nəsrullahi vəl fəth. Və raəytən nəsə yədxulunə fi di-
nilləhi əfvacə. Fəsəbbih bi həmdi rabbikə vəstəğfirnu innəhu kənə təvvəbə. 
Və təraknə bəə`dahum yəvməizin yəmucu fi bəə`din və nufixa fissuri fəcə-
məə`nə hum cəm` ən ləin ən cəytənə min həzihi lənəku nənnə minəş şəki-
rin. Fəvəqaəl haqqu və bətələ mə kənu yəə` məlun. Fəğulibu hunəlikə vən 
qaləbu sağirin. Bəl nəqzifu bil haqqı aləl bətili fəyədməğuhu fə izə huvə 
zəhiq. Fə ulqıyəs səhəratu səcidin. Qalu əmənnə bi rabbil aləmin. Rabbi 
musə və hərun. Fə əlqa musə əsahu fə izə hiyə təlqafu mə yə` fikun. Əfə-
ğayra dinilləhi yəbğunə və ləhu mən fis səməvəti vəl ardi tav` ən və kərhən 
və iləyhi yurcəun. Əvə mən kə nə məytən fə əhyəynəhu və cəəlnə ləhu nu-
ra.Yəmşi bihi fiz zuluməti ləysə bi xaricim minhə. Kəzəlikə zuyyinə lil kə-
firinə mə kənu yəə`məlun. Və nunəzzilu minəl qur`əni mə huvə şifəun və 
rahmətul lil mu`minunə və lə yəziduz zaliminə illə xasəra.  

Hud surəsi 44-cu ayə: 
﷽ 

ْوقیل یا أرض ابلعي ماءك ویا سماء أقلعي وغیض الماء وقضي األمر واستوت َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ ِ ُ َ َ َْ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ ِْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ على َ َ
َالجودي وقیل بعدا للقْوم الظالمین ِ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ّْ ً ْ ُ َ َ ِ ّ ِ ُ  
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“Bismilləhir rahmənir Rahim. Və qilə yə arduy ləi məəkə və yə səməi 
əqli və ğaydal məi və qadiyəl əmru vəstəvət aləl cudiyyi və qilə bəədəl lil 
qavmiz zalimin”. 

  
Sehrin açılması üçün 

Sehrin açılmasında acız qalmış bir kimsə, sehrin batil olması üçün bir 
kasa suya aşağıdakı ayələri oxuyub, üfürərək içdikdən sonra, həmin su ilə 
qüsul tökməlidir. Həmin sudan evə də tökmək lazımdır. Ayrıca bu duaları 
yazıb, üzərinizə də gəzdirə bilərsiniz ki, heç bir sehr sizə təsir edə 
bilməsin. Surələr bunlardır: 

1.Yasin surəsi (91-ci səh)oxunur və Yasin surəsində 7 Mubin vardır. 
Hər bir Mubində dua oxunmalıdır. 

 1-ci Mubundən sonra Fatihə surəsi (20-ci səh.) oxunur. 
2-ci Mubindən sonra ”Huvəllahulləzi lə ilə illə hu, alimul ğaybi vəş 

şəhədəti” oxunur.  
3-cü Mubindən sonra sonra Kafirun (136 səh.) surəsi oxunur. 
4-cü Mubindən sonra İxlas surəsi (144-ci səh.)oxunur. 
5-ci Mubindən sonra Fələq surəsi (140-cı səh.) oxunur. 
6-cı Mubindən sonra Nas surəsi (141 səh.)oxunur. 
7-ci Mubindən sonra yenə suyun üzərinə Nas surəsi oxunur. (və ya 

yazılır).Həftədə üç dəfə bu sudan işilsə, sehr yeddi illik olsa, belə pozular. 
2.Sonra Beyyinə surəsi oxunur. 
3.Xəstə üzərinə 33 dəfə Fəth surəsi (303-cü səh.)oxunur. 
 4.Bir ovuc üzərlik alınıb, suda qaynadılır və süzülür. Sonra üzərinə 

Ayətəl kursu, Fələq, Nas surələri oxunaraq xəstəyə içirilir. 
5. Bəqərə surəsi bütün şəkildə bir kasa suya oxunaraq xəstəyə 3 dəfə 

içirilir. 
6. Bunların heç biri təsir eləməsə,xəstə üçün bir kasa suyun üzərinə 

aşağıdakı surələri oxuyaraq xəstəyə içirmək lazımdır. Bu şox təsirlidir. 
Sehrin açılması üçün 789 dəfə Bəsmələ, 70 dəfə Fatihə, 41 dəfə 

Yasin, 2200 dəfə Fələq və Nas surələri, 41 dəfə Cin surəsi, 1 dəfə Fəth 
surəsi, 1 dəfə Taha surəsi oxunur.  
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Bəladan qorunmaq üçün səhər axşam oxunacaq dua 
1. “Əuzu bikəlimə tilləhit təmməti min şərri mə xaləqa” duasını 

oxuyan kimsəyə duanı oxuduğu müddətcə heç kəs ona zərər verə bilməz.  
2.Səhər axşam 3 dəfə oxunur və bu duanı oxunduğu zaman heç kəs 

ziyan verə bilnəz. ”Bismilləhilləzi lə yədurru mə əsmihi şəyun fil ardi və 
lə fis səməi və huvəs səmiul alim 

3.Muminun surəsi 98-99 ayələri oxumaq: 
ِوأعوذ بك رب أن یحضرون ُِ ُ ْ َ َ َِ َّ َ ُ ُ ِحتى إذا جاء أحدَھم المْوت قال رب ارجعون َ ُ ِ ْ ِ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ ِ َّ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. Və əuzu bikə rabbi ən yəhdurun. Həttə 
izə cəə əhədə humul məvtu qalə rabbərciu”. 

Mənası:De ki:”Pərvərdigar Mən şeytanın vəsvəsələrindən sənə sığı-
nıram. Ey Allahım! Şeytanların mənim yanımda olmalarından və məni 
sənə itaət etməkdən uzaq etməyindən sənə sığınıram.”  

 4.Zuxfuf-62 
ٌ◌ال یصدنكم الشیطان إنھ لكم عدو مبینو ِ ُّ ٌّ ُ َ ْ َُ َّ َُ ُ َّ َِّ ُ َ ْ ُ َّ َُ َ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Və lə suddən nəkumuş şəytanu innəhu 
ləkum əduvvun mubin”.  

Mənası: Şeytan sizi süst etməklə Allahın dinindən saxlamasın. 
Şübhəsiz ki, o sizin böyük düşməninizdir. 

َاستحوذ علیھم الشیطان فأنساھم ذكر اہلل أولئك حزب الشیطان أال إن حزب  ْ َ ْ َِ ِ َِّ ِ َ َ َِ ْ ْ َّْ َُّ َ َ َْ ُ ِ ََّ ََ ْ ِ ْ ُ َ َ ُ ُ ِ َ َ ْ ْ
َالشیطان ھم الخاسرون ُْ ِ َ ْ ُ ُ ِ َ َّ  

Mucadələ-19.Bismilləhir rahmənir rahim. Əstəhvəzə aləyhim fə ənsə-
hum zikrallahi uləikə hizbuş şəytani ilə innə hizbəş şəytanu humul xasirin. 

Mənası: Şeytan onlara qələbə çaldı, Allahı yada salmağı onların ya-
dından çıxardı. Onlar şeytanın qoşunudur.Xəbərdar olun. Həqiqətən, şey-
tanın dəstəsi çox ziyankardır, onlar Cənnəti verib Cəhənnəmi alanlardır.  

 
12-Cİ BÖLÜM  

Cəlcəlutiyə duası 
ِبسم ْ ِالرحمنِ هللا ِ َ ْ ِالرحیم َّ َّ 

Bismillahir rahmanir rahim 
ْاھتدت َ َ ْ ِبھ  ِ ِروحي  ُ ِهللا  ِببسم  ْ ِ ِ ُبدأت  ْ َ َ  

َإلى ِكشف ِ ْ ٍأسرار َ َ ْ ِبباطنھ َ َِ َ ْانطوت ِ َ َ ْ 
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1.Bədə'ətu bi bismilləhi ruhi bihih tədət 
 İlə kəşfî əs`rarin bi bətinəhin tavət 

Mənası: Gizli sirləri xəzinəsi olan Bismilləh ilə başladım. Ruhum, 
Onun sayəsində o Bəsmələ içində gizli olan çox sirləri kəşf etdi.  

ُوصلیت ْ َّ َ ِبالثاني َ َّ َعلى ِ ِخیر َ ْ ِخلقھ َ ِ ْ َ  
ِمحمد َّ َ ْمن ُ َزاح َ َاللةَّالض َ َ َوالغلت َ َ ْ َ  

2.Və salləytu bissəni alə xayri xalqihi 
 Muhəmmədin mən zəhəd dalələtə vəl ğalət 
Mənası: Onun yaratdıqlarının ən xeyirlisi olan Hz. Muhəmmədə 

salavat gətirdim. O Muhəmməd ki, bu dünyadan bütün zəlalət və yanlış-
lıqları uzaqlaşdırmışdır. 

ِإلھي َ ْلقد ِ َ ُأقسمت َ ْ َ ْ َباسمك َ ِ ْ ًداعیا ِ ِ َ  
ٍبآج ٍوماھوج ِ ُ َ ْجلت َ َ ْفتجلجلت َ َ َ ْ َ َ 

3.İləhi ləqad əqsəmtu bis`mikə dəiyən 
 Bəcin və mə huvəcin cələt fətəcəlcələt  
Mənası: Ey İlahim, Sənin isminə dayanaraq dua etdim. Çox açıq olan 

və getdikcə parıldayan Əhəd, Bədi və Qadir isimlərinlə Sənə yalvarıram. 
َسألتك ُ ْ َ ِباالسم َ ْ ِ ِالمعظم ِ َّ َ ُ َقدرهُ ْ ْ َ  
ْویسر ِّ َ ِأموري َ ُ ِإلھي یا ُ َ ْبصلمھت ِ َ َ ْ َ ِ  

4.Səəl`tukə bil ismil muazami qad`rah 
və yəssir umuri yə iləhi bi saləməhət 
Mənası:Ey şanı uca olan İsmi. Əzəmin hörmətinə Səndə istəyirəm. 

Ey Qadir(güclü) Allahım, Sən işlərimi asanlaşdır. 
َویا ُّحي َ ُقیوم َیا َ ُّ َأدعوك َ ُ ْ ًراجیا َ ِ َ  
ٍباج ٍأیوج ِ ُ ٍجلجلیوت َ ُّ ِ َ ْھلھلت َْ َ َ ْ َ 

5.Və yə həyyə qayyum əd'ukə raciyən  
Bəcin əyvəcin cəlcəliyyutin həl`hələt 
5. Ey Həyy və Qayyum olan Allahım, daima, ümid edərək Sənə yal-

varıram. Əhəd və Bədi isimlərini şəfaətçi edərək yüksək səslə Sənə yal-
varıram. 

ٍبصمصام َ َْ ٍطمطام ِ َ َویا َْ َخیر َ ْ ٍبازخ َ ِ َ  
ٍبمحراث َ ْ ِ ٍمھراش ِ َِ ِبھ ْ ُالنار ِ ْأخمدت َّ َ ِ ْ ُ 

6.Bi sam`samin tam`tamin və yə xayra bəzixin 
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Bi mihrasi mihraşin bihin nəru ux`midət  
Mənası: Ey yaradanların ən xeyirlisi olan Allahım! Dənizin ortasına 

vurulan qılıc kimi olan Sabit, Cabbar və atəşləri söndürən Həlim isminlə 
Sənə yalvarıram ki, bu fitnə atəşini söndürəsən. 

ٍبآج ٍأھوج ِ ُ َإل َیا َ ِمھوج ِھيِ ّ َ ُ  
َویا  ٍجلجلوت َ ُ َ ِباإلجابة َْ َ َ ِ َھلھ ِ ْ َ 

7.Bi əcin əhucin yə iləhi muhəvvicin  
Və yə cəlcəlutin bil icəbəti hələt 
Ey İlahi, hər dərdə, hər işə anında müdaxilə edən və sürətli bir şəkildə 

cavab verən Allah, Əhəd və Bədi isimlərinlə Sənə yalvarıram.  
ِلیحیي ْ ُ َحیاة ِ َ ِالقلب َ ْ ْمن َْ ٍدنس ِ َ ِبھ َ ِ  
ٍبقیوم ُّ َ َقام ِ ُّالسر َ ِفیھ ِّ ْوأشرقت ِ َْ َ َ َ 

8.Li yuhyi həyətəl qalbi min dənəsin bihi.  
Bi qayyumin qaməs`sirru fihi və əşraqat 
Mənası: Ki qəlbimi canlandırasan, yəni ondakı kirləri aparasan. Qay-

yum iyyətinlə onu ayaqda tutasan, o qayyumiyyət sirri onda həmişə var 
olsun və daima parlasın. 

َّعلي َ ٌضیآء َ ْمن َ ِبوارق ِ ِ َ ِنوره َ ِ ُ  
َفالح َ َعلى َ ِوجھي َ ْ ٌسنآء َ َ ْوأبرقت َ َ َ ْ َ َ 

9.Aləyyə diyəun min bəvəriqi nurihi  
Fələhə alə vəchi sənəun və əbraqat. 
Mənası: O sirrin nurunun parıltılarından üzərimə bir aydınlıq olsun. 

Bu Heyy və Qayyum hörmətinə qəlbimdə və üzümdə bir nur zühur edib 
parlasın. 

َّوصب ُ َعلى َ ِقلبي َ ْ ُشأبیب َ ِ َ ٍرحمة  َ َ ْ َ  
ِبحكمة َِ ْ َموالنا ِ َ ْ ِالكریم َ ِ َ ْفأنطقت ْ َ َ ْ َ َ 

10.Və subbə alə qalbi şə əbibu rahmətin. 
Bi hikməti məvlənəl kərimi fə əntaqat 
 Mənası: Kərim olan, Mövlamız Allahın hikmətiylə qəlbimin üzərinə 

rəhmət toxumları töküldü. Və bu şəkildə, bu rəhmət, hikmət, kərəm həqi-
qətləri bir.birinə qovuşdu. 

ْأحاطت َ َ َبي َ ُاألنوار ِ َ ْ ْمن َ ِّكل ِ ِجان ُ   ٍبَ
ُوھیبة َ ْ َ َموالنا َ َ ْ ِالعظیم َ ِ َ َبنا ْ ْعلت ِ َ َ 
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11.Əhətat biyəl ənvəru min kulli cənibin. 
 Və həybətə məvlənəl azimi binə alət 
Mənası: Bundan sonra hər tərəfdən Nurlar məni bürüdü. Və böyük 

olan sahibimiz Allahın əzəməti bizi ucaltdı. 
َفسبحانك َ َ ْ ُ َّھمَّالل َ َخیر َیا ُ ْ ٍخالق َ ِ َ  

َویا َخیر َ ْ ٍخالق َ َّ َوأكرم َ َ ْ َ ْمن َ ْبغت َ َ َ 
12.Fə subhənəkəlləhummə yə xayra xalqın. 
Və yə xayra xalqın və əkramə mən bəğat. 
Mənası:Allahım Səni tənzih edirəm, Sən yaradanların ən xeyirlisisən. 

Və çox mükəmməl bir şəkildə çox yaradansan və söz alanların (biət 
alanların) ən yaxşısısan! 

ِفبلغني ِْ ّ َ ِقصدي َ ْ َّوكل َ ُ ِمأربي َ ِ َ َ  
ِبحق ّ َ ٍحروف ِ ُ ِبالھجاء ُ َ ِ ْ ْتجمعت ِ َ َّ َ َ  

13.Fəbəl`liğni qasdi və kulli məribi. 
Bi haqqı hurufin bil hicəi təcəmməat.  
Mənası: Allahım, məni maqsədimə çatdır, bütün ehtiyaclarımı yerinə 

yetir. Necə hərfləri şəklində toplanan Hurufu Muqattəə haqqı üçün. 
ِّبسر ِ ٍحروف ِ ُ ْأودعت ُ َ ِ ْ ِعزیمتي ِفي ُ َ ِ َ  
ِبنور ُ ِسنآء ِ َ ِاالسم َ ْ ِوالروح ِ ُّ ْقد َ ْعلت َ َ َ 

14.Bi sırri hurufin udiat fi aziməti 
Bi nuri sənəil ismi vərruhi qad alət  
Mənası: Bizlərə əmanət olaraq verilən hərflərin sirri hörmətinə. 

İsimlərinin nurunun parlaqlığı hörmətinə, uca olan Ruhların hörmətinə. 
ْأفض ِ َمن ِلي َ ِاألنوار ِ َ ْ َ َقبضة ْ َ ْ ٍمشرق َ ِ ْ ُ  
َّعلي َ ِوأحیي َ ْ َ َمیت َ ْ ِقلبي َ ْ ْبطیطفت َ َ َ َْ ِ  

15.Əfıd li minəl ənvəri qab`datə muşrıqın. 
 Aləyyə və əhyi məytə qalbi bi taytafət 
Mənası: Mənə nurlardan parlaq bir nur ver, üzərimə gəlsin, Nur 

isminlə qəlbimin ölülüyünü dirilt! 
َأال ِوألبسني َ ْ ِ ْ َ ًھیبة َ َ ْ ًوجاللة َ َ َ َ َ  

َّوكف ُ َیدا َ ِاألعداء َ َ ْ َ ِّعني ْ َبعلمھت َ َ ْ َ ِ 
16.Ələ və əl bisni həybətən və cələlətən. 
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Və kuffə yədəl ə`adi ənni bi alməhət. 
Mənası: Ey Allahım, mənə bir heybət və cəlal ver. Düşmənlərin 

əllərini elm sayəsində məndən uzaqlaşdır. 
َأال ِواحجبني َ ِّ َ ُ ْ ْمن َ ٍعدو ِ ّ ُ ٍوحاسد َ ِ َ َ  

ِبحق ّ َ ٍشماخ ِ َ ٍأشمخ َ َ ْ ْلمتَس َ َ ْسمت َّ َ َ 
17.Ələ vəh cubənni min aduvvin və həsədin.  
 Bi haqqi şəməxin əşməxin əşməx səlmət səmət 
Mənası: Allahım, mənimlə hər növ düşmənlik və qısqanclıq arasında 

bir pərdə çək. Uca olan və barışı saxlayan Qadir və Əziz isimlərinin hör-
mətinə.  

ِبنور ُ ٍجالل ِ َ ٍبازخ َ ِ َوشر َ َ ٍنطخ َ َ ْ 
ٍبقدوس ُّ ُ ٍبركات ِ ُ ْ ِبھ َ ُالظلمة ِ َ ْ ْانجلت ُّ َ َ ْ 

18.Bi nuri cəlalin bəzixin və şərantaxin. 
Bi quddusi bərkətin bihiz zulmətun cələtş 
Mənası: Təcəlli etməkdə olan Cəlal və böyüklüyünün nuruyla, mər-

həmət və şəfqətinlə çox-çox bərəkətli olan Quddus isminlə, Sən bu 
qaranlıqları aydınlığa çevir. 

َأال ِواقض َ ْ َ َّرباهُ َیا َ ِبالنور َ ُّ ِحاجتي ِ َ َ  
ِبنور ُ ٍأشمخ ِ َ ْ ًجلیا َ ْ ًسریعا َ ِ ِقد َ ْانقضت َ َ َ ْ  

19.Ələ vəqdi yə rabbəhu bin nuri həcəti. 
 Bi nuri əşməxin cəlyən səriən qadin qadat 
Mənası: Ey insanların Rəbbi olan Allahım, Sən Nur ilə ehtiyacımı 

yerinə yetir. Elə bir Nur ki, təcəllisi tez olar və o dəqiqə iş yerinə yetər.  
ٍبیاه َ ٍویایوه ِ ُ َ ٍنمره َ ُ ْ ًأصالیا َ ِ َ َ  
َویا ًعالیا َ ِ ْیسر َ ِّ ِأموري َ ُ ْبصیصلت ُ َ َ َْ ِ 

20.Bi yəhin və yə yuhin nəm ruhin əsaliyən. 
 Və yə aliyən yəssir umuri bi saysalət. 
20. Hər bir peyğəmbərinə bir İsmi Əzəmi verib, onları möcüzələrlə 

müvəffəq etdiyin kimi, Sən Kafi isminlə işlərimi asanlaşdır. (Möcüzə 
deyil, tək Sən mənə yetərsən)  

ِوامنحني ْ َ ْ ِالجالل َاذ َیا َ َ َ ًكرامة ْ َ َ َ  
ِبأسرار َ ْ َ ٍعلم ِ ْ ُحلیم َیا ِ ِ َبك َ ْانجلت ِ َ َ ْ 

 21.Və əm nəhni yəzəl cələli kəramətən. 
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 Bi əsrari ilmin yə həlimu bikən cələt 
Mənası: Ey uca böyüklük Sahibi, Sən sadəcə Mənə (elm) bir kəramət 

ver. Mənə elm ehsan elə ki, əsrarın mənə məlum olsun. Çünki Sən bütün 
ağılların və zəkaların sahibisən. Onlar ancaq Səninlə açıla bilər.  

ِوخلصني ِْ ّ َ ْمن َ ِّكل ِ ٍھول ُ ْ ٍوشدة َ َّ ِ َ  
ِّبنص َ ٍحكیم ِ ِ ِقاطع َ ِ ِّالسر َ ْاسبلت ِّ َ َ ْ َ 

22.Və xallisni min kulli həvlin və şiddətin.  
 Bi nəssi həkimin qatis sirri əsbələt 
Mənası:Məni hər cürə qorxu və şiddətdən qurtar.Kəskin, hikmətli, 

elmli və qoruyucu bir söz ilə.  
ِواحرسني ْ ُ ْ ِالجالل َذا َیا َ َ َ ِبكاف ْ َ ْكن ِ ُ  

َایا َجابر َ ِ ِالقلب َ ْ ِالكسیر َْ ِ َ َمن ْ ْالخبت ِ َ َ ْ  
23.Vəh rusni yə zəl cələli bi kəfi kun. 
 Əyə cəbiral qalbil kəsiri minəl xabət 
Mənası: Ey Cəlal Sahibi Allahım, məni kun kəfi ilə qoru. Ey heybət 

və bacarıqsızlıq səbəbindən qırılan, qırıq qəlbləri təmir edən və onları 
canlandıran Allahım. 

َبرھا. ِّ َ َخیر  ْ َ ِواعطني  ِ ْ َ َ ٍببحر  ْ َ ِ ْوسلم  ِّ َ َ   
َفأنت ْ َ َمال َ ُوالكروب ِذيَ ُ ُ ْ َبك َ َانجلت ِ َ ْ 

24.Və səllim bi bəhrin və a`tini xayra bərrihə. 
 Fə əntə mələzi vəl kurubu bikən cələt 
Mənası: Mənə elmdən bir dəniz ver və o dənizin torpağının ən xeyir-

lisini mənə nəsib et. Çünki Sən mənim sığınacağımsan və bütün sıxıntılar 
ancaq Səninlə gedir.  

َّوصب ُ َّعلي َ َ َالرزق َ ْ َصبة ِّ َّ ٍرحمة َ َ ْ َ  
َفأنت ْ َ ُرجاء َ َ َالعالمین َ ِ َ َ ْولو ْ َ ْطغت َ َ َ 

25.Və subbə aləyyər rizqa sabbətə rahmətin. 
Fə əntə racəul aləminə və ləv tağat 
Mənası: Və üzərimə ruzini rəhmət seli kimi yağdır. Çünki insanlar 

azsa da Sən onların ümidisən. 
ْواصمم ِ ْ ْوابكم َ ِ ْ َّثم َ ِأعم ُ ْ َعدونا َ َّ ُ َ  

ُوأخرسھم ُ ْ ِ ْ َ ِالجالل َذا َیا َ َ َ ْبحوسمت ْ َ َ ْ َ ِ  
26.Və əs`mim və əb`kim summə ə`ami aduvvənə. 
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 Və əxrishum yə zəl cələli bi həvsəmət 
Mənası: Sən düşmənlərimizi fağır, dilsiz və kor et.(Bizim işlərimizi 

bilməsinlər) Ey güclü Allahım, Sən Cəlal və böyüklüyünlə onları lal eylə 
(Millətə yalanı anlatmasınlar!) 

ِوفي ٍحوسم َ َ ْ ْمع َ ٍدوسم َ َ ْ ٍوبراسم َ ِ َ َ َ  
ُتحصنت ْ َّ َ ِباالسم َ ْ ِ ْ ِالعظیم ِ ِ َ َمن ْ ْالغلت ِ َ َ ْ  

27.Və fî həvsəmin mə`a dəvsəmin və bərasimin.  
 Təhəssan`tu bil ismi azimil minəl ğalət 
Mənası: Alim və Gani isimlərinlə bərabə İsmi Əzəminlə Qüdrətinin 

dairəsində, yanlışlıq etməkdən qorundum.  
َجمیعھا  ََ ِ َالعالمین  ِ َ َ ْ َقلوب  ُ ُ ْوألف  ِّ َ َ   

َّعلي َ ِوأعطني َ ِ ْ َ َالقبول َ ُ َ ْبشلمھت ْ َ َ ْ َ ِ 
28.Və əlif qulubəl aləminə cəmiahə. 
 Aləyyə və ə`atinil qabulə bi şəlləməhət  
Mənası: Bütün insanların qəlblərini üzərimə çevir. Və Salam isminin 

hörmətinə onlardan mənə qarşı bir qəbul duyğusu nəsib elə.  
ْبشلمھت )  َ َ ْ َ ِ ُالقبوَل  َ ْ َواعطھا  ِ ْ َ َ ِالنور  ُّ ِرسالة  َ َ ِ َعلى  َ ) 

ْویسر ِّ َ ِأمورى َ ُ ِإلھي َیآ ُ َ َوأعطنا ِ ِ ْ َ َ 
َمن ِّالعز ِ ِ َوالعلیا ْ ْ ُْ ٍبشمخ َ ْ َ ْوأشمخت ِ َْ َ َ َ 

29.Və yəssir umuri yə iləhi və a`tinə.  
 Minəl izzi vəl ulyə bi şəmxin və əşməxat 
Mənası: Ya İlahi işlərimi asanlaşdır. Bizə izzət və ucalıq ver. Ali və 

A'lə isimlərinin hörmətinə. 
ْوأسبل ِ ْ َ َعلینا َ ْ َ َالستر َ ْ ِواشف َّ ْ َقلوبنا َ َ ُ ُ  

َفأنت ْ َ ٌشفاء َ َ ِللقلوب ِ ُ ُ ْ َمن ِ ْالغثت ِ َ َ ْ 
30.Və əsbil aləynəs sətra vəşfi qulubənə. 
 Fə əntə şifəun lil qulubi minəl ğasət 
Mənası: Və üzərimizə örtünü möhkəm ver. Qəlblərimizə şəfa ver. 

Sən, qorxu üzündən xəstələnən qəlblərin əsl şəfasısan.  
ْوبارك ِ َ َلنا َ َّاللھم َ ُ ِجمیع ِفي َّ ِ َكسبنا َ ِ ْ َ   

ْارتجت  َ َ ْ ِ ٍبیایوه  ُ َ ِ ِالعسر  ْ ُ ْ َعقود  ُ ُ َّوحل  ُ َ   
31.Və bərik lənə əlləhummə fî cəmii kəsbinə. 
 Və hullə uqudəl usri biyəyuhi irtəcət  
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Mənası: Ey Allahım, bütün çalışmalarımızı bizim üçün bərəkətli eylə 
və hər işi rahatlaşdır.”Hu” isminlə bütün bağlı düyünləri aç! 

ٍبازخ ِ َ َخیر  ْ َ َویا  َ ٍویایوه  ُ َ َ ٍبیاه  َ ِ  
ْنمت َ َ ِجوده  ِ ُ ْمن  ِ ُاألرزاق  َ ْ َ ْ َلنا  َ ْمن  َ َویا  َ  

32.Bi yəhin və yə yuhin və yə xayra bəzixin 
 Və yə mən lənəl ərzəqu min cudihi nəmət 

Mənası: Ey İlahi,Allah, Hu, Xayral. Xaliqin isimlərinlə və bütün ruzi-
lərin, gözəlliklərin onun cömərdlik xəzinəsindən axıb gələn Cavad ismin-
lə Sənə yalvarıram.  

ُّنرد ُ َبك َ َاألعداء ِ َ ْ َ ْمن ْ ِّكل ِ ٍجھةِو ُ َ ْ  
ِوباالسم ْ ِ ْ ِ ْترمیھم َ ِ ِ ْ َمن َ ِالبعد ِ ْ ُ ْبالشتت ْ َ َّ ِ 

33.Nəruddu bikəl ə`adəə min kulli vichətin 
 Və bil ismi tər`mihim minəl buadi dişşətət 

Mənası: Sənin gücünlə, hər tərəfdən gələn bütün düşmənləri rədd 
edib, geri döndəririk. Və Sən İsmi Əzəminlə uzaqdan onları vurub, dağı-
dırsan.  

ْواخذلھم ُ ْ ِ ْ َ ِالجالل َذا َیا َ َ َ ِبفضل ْ ْ َ ْمن ِ َ  
ْشكت  َ َ ْوقد  َ َ ِالفالة  َ َ ْ ُّضب  َ ْسعت  َ َ ِإلیھ  ْ َ ِ   

34.Və əxzilhum yəzəl cələli bi fədli mən 
 İləyhi səat dabbul fələti və qad şəkət  

Mənası: Ya Rabbi, ya Zəl-Cəlal Allahım, Hz. Muhəmməd hörmətinə 
Sən o düşmənlərimizi rəhmətindən məhrum et! (onları bacarıqsız et.) 

َفأنت  ْ َ ِرجائي َ َ ِإلھي َیا َ َ ِوسیدي ِ ِّ َ َ   
ْعبت  َ َ َرام ِبي  َ ْإن  ِ ِالجیش  ْ َ ْ َلمیم  ِ َ ْفقل  ُ َ   

35.Fə əntə racəni yə iləhi və səyyidi 
 Fəqul ləmiməl cəyşi in ramə bi əbət 

Mənası: Ya İlahi, ümidim Sənsən, əgər mənə bir ox atmaq istəsələr, 
Sən onların oxunu özlərinə döndər.(Onlara dönsün!)  

َّوكف ُ َجمیع َ ِ َالمضرین َ ِّ ِ ُ ْكیدھم ْ ُ َ ْ َ  
ْحوت َ َ َوما  َ ًحتما  ْ َ َبإقسامك  ِ َ ْ ِ ِ ِّوعني  َ َ  

36.Və kuffə cəmial mudirrinə kəydəhum 
 Və ənni bi iqsəmikə hətmən və mə həvət 

Mənası: Ya Rabbi, iradən və hökmün ilə bütün zərər verənlərin 
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hiylələrini və qəlblərində saxladıqları kinlərini məndən uzaq eylə.  
َفیا َخیر َ ْ ٍمسؤل َ ُ ْ َوأكرم َ َ ْ َ ْمن َ َعطى َ َ  
َویا َخیر َ ْ ٍمأمول َ ُ ْ َإلى َ ٍامة ِ َّ ْخلت ُ َ َ 

37.Fəyə xayra məs'ulin və əkramə mən əta, 
 Və yə xayra mə əmulin ilə ummətin xalət 
Mənası: Ey qəlblərdə,diləklərdə olanların ən xeyirlisi və ehsan 

edənlərin ən xeyirlisi.Ey ümid edənlərin ən xeyirlisi. Sən gəlib getmiş bu 
ümmətə rəhmət eylə. 

ْأقد ِ ِكْوكب َ َ ِباالسم يَ ْ ِ ًنورا ِ ًوبھجة ُ َ ْ َ َ  
َجلجل َْ ُنور  ُ َیا  ِواألیام  َّ َ َ ِالدھر  ْ َّ  َمدَى 

38.Əqid kəvkəbi bil ismi nuran və bəhcətən 
 Mədəd dəhri vəl əyyəmi yə nuru cəlcələ 

Mənası: Ey gözəlliklərə elmiylə nüfuz edən Nur ismilə ulduzumu 
parlat,günlər və illər boyunca. Ey surəti parlayan Nur olan Allahım!  

ٍبآج ٍأھوج ِ ُ ٍجلمھوج َ ُ َ ْ ٍجاللة َ َ َ َ  
ٍجلیل ِ ٍجلجلوت َ ُ َ ٍجماه َْ َ ْتمھرجت َ َ َ ْ َ َ 

39.Bi əcin əhucin cəlməhucin cələlətin 
 Cəlilin cəlcəlutin cəməhin təməhracət 

Mənası: Sənin Allah, Əhəd, Cəlal, Cəlil, Bədi, isimlərin həmişə 
parlamaqdadır. 

ِبتعداد َ ْ َ ٍابروم ِ ُ ْ ِوسمراز َ َ ْ ِ ٍأبرم َ َ ْ َ  
ِوبھرة َ ْ َ ٍتبریز َ ِ ْ ٍّوأم َ ُ ْتبركت َ َ َّ َ َ 

40. Bi təa`dədi əbrumin və simrazi əb`ramin 
 Və bəh`ratin təbrizin və ummin təbərrakət 

Mənası: Bütün dualara mütləq cavab verən, Ey Əvvəl və Axır olan 
Allahım, bütün məxluqatın arzu və ehtiyaclarına cavab vərən gözəl 
isimlərini anaraq onların bərəkətinə sığınıram. 

ُتقاد َ ُسراج ُ َ ِالنور ِ ًسرا ُّ ّ ًبیانة ِ َ َ َ  
ُتقاد َ ُسراج ُ َ ِالسرج ِ ْ ًسرا ُّ ّ َّتنور ِ َ َ 

41.Tuqadu siracun nuri sirran əbəyənəh  
 Tuqadu siracus surci sirra ətənəvvər.  
Mənası: Nur çırağı gizli-gizli yandırılaraq sirrləri açıqlayır. Çıraqların 

çırağı pərdə arxasında yanaraq gizli sirləri aydınladır.  
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ِبنور  ُ ٍجالل ِ َ ٍبازخ َ ِ ٍوشرنطح َ َ ْ َ َ َ  
ٍبقدوس ُّ ُ ٍبركوت ِ ُ ْ ِبھ َ ُالنار ِ ْأخمدت َّ َ ِ ْ ُ 

42.Bi nuri cələlin bəzixin və şərantahin 
 Bi quddusin bər`kutin bihin nəru uxmidət 

Mənası: Çox bərəkətli olan izzət,əzəmət, Cəlal və Xalıq, Quddus 
isimlərilə,münəzzəh və müqəddəs olan Zatı Rahimin nuruyla bu küfrün 
atəşini söndür.  

ٍبیاه َ َویا ِ ٍیوه َ ٍنموه ُ ُ َأصالیا ُ ِ َ َ  
ْسمت َ َ َالعدا  ِ ْ ِلنار  َ ِ ٍمھراش  َِ ْ ِطمطام  َ َْ ِب   

 43.Bi yəhin və yə yuhin numuhin əsaliyən 
 Bi tam`tami mihraşin lin nəril idə səmət 

 Mənası: Məbudu bil haqq(el.ilah) Hu, Saməd, Cabbar, (hökmünə 
qarşı sıxılmaz) Qahhər, Zul-Bətş (düşmənləri tez tutan), və Həlim olan 
Zatın yardımıyla (o nur) isimləriylə və savaş dənizində yüksələn 
düşmənlik atəşini söndür. 

ٍبھال َ ٍاھیل ِ ِ ٍشلع َ ْ ٍشلعوب َ ُ ْ ٍشالع َ ِ َ  
ٍطھي ّ ِ ٍطھوب َ ُ ٍطیطھوب َ ُ َ ْطیطھت َْ َ َ ََّ 

44.Bi həlin əhillin şəl'in şəl'ubin şəliın 
 Tahiyyin tahubin tay`tahubin tayyətəhət. 

Mənası: Allah, Haqq olan,Cəmil,Vədud və Mucib olan isimlərinin 
hörmətinə, Zatın yardımıyla insanlara Özünü sevdirəcəkdir. 

ٍأنوخ ُ ٍبیملوخ َ ُ ْ َ ٍوابروخ ِ ُ ْ َ ْأقسمت َ َ ِ ْ ُ  
ْتشمخت  َ َّ َ َ ٍشموخ  ُ َ ِبتملیخ آیاَ◌ٍت  ِ ْ َ ِ   

45.Ənuxın bi yəmluxın və əbruxın uqsimət 
 Bi təmlixı əyətin şəmuxın təşəmməxat 

Mənası:Murid, Cəmîl, Zahir isminlə, uca ayələrinin şanı hörmətinə 
ey Qayyum və Vəkil olan, bütün ayələrinin hikmətlərini yalnız Özü bilən 
Allahım. Hənnan isminin hörmətinə dualarımızı qəbul eylə.  

َأباذیخ ِ َ ٍیذوخَب َ ُ ٍوذیموخ ْ ُ ْ َ َبعدَھا َ ْ َ  
ٍخماروخ ُ َ ٍیشروخ َ ُ ْ َتشمخت َ َّ َ َ  

46.Əbə zixa bəyzuxın və zəymuxın bə`dəhə  
Xaməruxin yəşruxın bi şərxın təşəmməxat 
Mənası: Ey bütün sirlərə vaqif olan Allahım. Mubdi və Muid isim-
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lərinin hörmətinə bizə şəfqət və mərhəmətini bəxş et. 
ٍببلخ ْ َ ٍوسمیان ِ َ ْ ِ ٍوبازوخ َ ُ َ َبعدھا َ َ ْ َ   

ٍبذیموخ ُ ْ َ ٍأشموخ ِ ُ ْ ِبھ َ ُالكون ِ ْ َ ْعمرت ْ َ ِّ ُ 
47.Bi bəlxın və simyənin və bəzuxın bə’dəhə 
Bi zəymuxın əş`muxın bihil kəvnu ummirat 
Mənası: Hər haqq sahibinin haqqını layiqincə verən, hər varlığın ehti-

yacını ədalətlə yetirən Adl. Və haqq ilə haqsızı ayıran, hökm sahibi. Hə-
kəm isimlərinin təcəllisiylə dünya pisliklərdən qurtara.  

ٍبشلمخت َ َ ْ َ ْاقبل ِ َ ِدعائي ْ َ ْوكن ُ ُ ِمعي َ َ  
ْبغت  َ َ ْفقد  َ َ َحسبي  ِ ْ َ ِاألعداء  َ ْ َ َمن  ِ ْوكن ِلي  ُ َ   

48.Bi şəlməxatin iqbəl duai və kunməi 
 Və kun li minəl a’dəi həsbə fəqad bəğat  
Mənası: Haqq ismi şərifin hörmətinə duamı qəbul edib, mənim ya-

nımda ol, düşmənlərimə qarşı mənə kömək ol, çünki artıq onlar çox irəli 
getdilər. 

َفیا َشمخثا َ َ ْ َشمخثا َیا َ َ ْ َأنت َ ْ َشملخا َ َ ْ َ  
ْتخلخلت َ َ َْ َ ِالریاح  َ ِّ ُھطل  ْ َ َعیطال  َ ْ َ َویا  َ  

49.Fəyə şəm`xasə yə şəmxasə əntə şəmləxa 
Və yə aytalə hətlur riyəhi təxal xalət 
Mənası: Ey Rəbb və Rəhman olan Allahım! Heç şübhəsiz Sən Haqq 

Məbudsan. Ey qüvvətli mədədkarım! Fitnə, düşmənlik və inkar fırtınaları 
ard-arda qopmaqdadır.Düşmənlərə qarşı Sən kömək ol.  

َبك ُالحْول ِ َ ُوالصْول ْ َّ ُالشدید َ ِ ْلمن َّ َ َأتى ِ َ  
ْانجلت َ َ ْ ُظلمة  َ ْ ُ َوالتجى  َ ْ َ َجنابك  ِ َ َ ِلباب  َ ِ  

50.Bikəl həvlu vəs savlu’ş şədidu limən ətə 
 Li bəbi cənəbikə vəl təcə zulmətun cələt  
 Mənası: Ey ucalar ucası, Sən həqiqətəndə ucasan. Sən həqiqi Haq-

san, digər işlər sadəcə arada əsənrüzgar kimidir. Kafirlərdən qorunmaq və 
düşmənə şiddətli hücum etmək ancaq sənin yardımınladır. Sənin uca qa-
pına gəlib sığınan kimsəni zülmətdən qurtar.  

ۤبطـھ ۤ ۤویـس ِ ۤ ۤوط َ ْكن ۤـسَ َلنا ُ َ  
ۤبطسـم ۤ ۤ ِللسعادة ِ َ َ َّ ْأقبلت ِ َ َ ْ َ 

51.Bi Ta Hə və Ya Sin və Ta Sin kun lənə 
 Bi Ta Sin Mim lis səadəti əq`bələt  
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 Mənası: Ta Hə, Ya Sin, Ta Sin (Nəml) və Ta Sin Mim (Qasas və 
Şuara) surələri hörmətinə bizim yardımcımız ol, səadətə çatdır.  

ٍكافَو َوھا َ ٍیاء َ ٍوعین َ ْ َ َوصادھا َ ِ َ َ  
ْحوت  َ َ َبنا  ِ ٍعین  ْ َ ِّكل  ُ ْمن  ِ َكفایتنا  ُ َ َ ِ   

52.Və kəfin və həyəin və əynin və sadihə 
Kifəyətənə min kulli əynin binə həvət 
Mənası: Kəf Hə Yə Əyn Sad (Məryəm surəsi) ilə bizi dörd bir yandan 

qoru .Kəm gözlərə qarşı qorunuruq və bu bizə kifayət edər. 
ٍبحامیم  ِ َ ٍعین ِ ْ َّثم َ ٍسین ُ َوقافھا ِ ِ َ َ  

َحمایتنا ُ َ َ ْمن  ِ ِّكل ِ ٍسوء ُ ْبشلمھت ُ َ َ ْ َ ِ 
53.Bi həmimin aynin summə Sin-in və Qaf-ihə 
 Himəyətunə min kulli suin bi şəlməhət 
Mənası: Hə Mim Ayn Sin Qaf (Şura surəsi) bizi qoruyan sığına-

cağımız olsun.Onun qarşısında dağlar belə sarsılar.  
ٍبقاف َ ٍونون ِ ُ َّثم َ ٍحامیم ُ ِ َبعدھا َ َ ْ َ  

ْأحكمت َ ِ ْ ُ ْقد  َ ًسرا  ّ ِ ِالدخان  َ ُّ ِسورة  َ ُ ِوفي  َ  
54.Bi Qaf in və Nun in summə həmimin bəa’dəhə 
Və fî suratid duxani sirran qad uhkimət 
Mənası: Qaf və Nun və Hə Mim ilə başlanan surələrin hörmətinə bizi 

qoru. Və Duxan surəsində möhkəm bir sirr vardır. Bu sirr hörmətinə bizi 
mühafizə eylə.  

ٍبألف ِ َ ٍوالم ِ َ َوالنسا َ ِّ َوعقودھا َ ِ ُ ُ َ 
ِوفي ِسورة َ َ ِاألنعام ُ َ ْ ِوالنور َ ُّ ْنورت َ َ ِ ّ ُ 

55.Bi Əlifin və Ləmin vən nisə və uqudihə 
Və fî suratil ən’ami vən nuri nuvvirat 
Mənası: Əlif Ləm ilə başlayan surələr, Nisa surəsi, Maidə surəsi, 

Ənam surəsi və nur saçan Nur surəsi hörmətinə...  
ٍوألف ِ َ ٍوالم َ َ َّثم َ ٍراء ُ َبسرھا َ ِّ ِ ِ  
ُعلوت ْ َ ِبنور َ ُ ِاالسم ِ ْ ِ ْمن ْ ِّكل ِ ْجنت َما ُ َ َ 

 56. Və Əlifin və Ləmin summə Rain bi sirrihə 
 Aləvtu bi nuril ismi min kulli mə cənət  
Mənası: Əlif Ləm Ra ilə başlayan Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr 

surələri sirri və İsmi Əzəmin nuruyla, işlədiyim hər günahdan əl çəkərək 
yüksəldim. 



 545 

ٍوألف ِ َ ٍوالم َ َ ٍمیم َُّمث َ َورائھا ِ ِ َ َ  
ْعلت  َ َ ْقد  َ َوالروح  ُّ َ ِاألرواح  َ ْ َ ِمجمع  َ َْ َإلى  ِ  

57.Və Əlifin və Ləmin summə mimin və raihə 
İlə məcməıl ərvəhi vər ruhə qad alət  
Mənası: Əlif Ləm Mim Ra (Rad) surəsiylə uca olan ruhanilər və 

mələklər məclisinə yüksəldim. Lakin gerçək Ruh çox ucadır.  
ِّبسر ِ َحوا ِ ِمیم َ ِالكتاب ِ َ ِ َجمیعھا ْ َِ ِْ  

َعلیك ْ َ ِبفضل َ ْ َ ِالنور ِ ُنور َیا ُّ ْأقسمت ُ َ ِ ْ ُ  
58. Bi sirri həvə mimil kitəbi cəmiyıhə 
Aləykə bi fədlin nuri ya nuru uqsimət. 
Mənası: Quranda Hə Mim ilə başlayan bütün surələrin sirri hörmətinə, 

məni hər növ nurun qaynağı olan Nur isminin fəzlinə və təcəllisinə çatdır. 
َّبعم َ َعبس ِ َ ِوالنازعات َ َ ِ َّ ٍوطارق َ ِ َ َ  

ِوفي ِوالسماء َ َ َّ ِذات َ ِالبروج َ ُ ُ ْوزلزلت ْ َ ِ ْ ُ َ 
59.Bi əmmə əbəsə vən nəziati və tariqin 
 Və fî vəs səməi zatil buruci və zulzilət 
59. Əmmə, Əbəsə, Naziat və Tariq surələrinin Vəs səməi Zatil Buruc 

və Zilzal surələrində ...  
ِبحق ّ َ َتبارك ِ َ َ َّثم َ ٍنون ُ ٍوسائل ُ ِ َ َ  
ِوفي ِسورة َ َ ِالتھمیز ُ ِ ْ ِوالشمس َّ ْ َّ ْكورت َ َ ِ ّ ُ 

60.Bi haqqı təbərakə summə nunin və səilin 
 Və fî suratit təhmizi vəş şəmsi kuvvirat  
Mənası: Təbarəkə, Nun, Səilin, Təhmiz (Huməzə), Vəş. Şəmsu Kuv-

virat surələri haqqı üçün...  
ِوبالذاریات َ ِ َّ ِ ِّالذر َ ِوالنجم َّ ْ َّ ْإذ َ َھوى ِ َ  
ْوباقتربت َ َ َ ْ ِ َلي َ ُاألمور ِ ُ ُ ْتقربت ْ َ َّ َ َ 

61.Və biz.zəriyətiz zərri vən nəcmi iz həva 
 Və biqatəra bətli yələl umuru təqarrabət 
 Mənası:Zariyat, Nəcm və Qamər surələri hörmətini mənim üçün 

işlərimi asanlaşdır. 
ِوفي ِسورة َ َ ِالقرآن ُ ْ ُ ًحزبا ْ ْ َوآیة ِ َ  
َعدد َ َقرأ َما َ َ َالقاري َ َوما ْ ْقد َ ْتنزلت َ َ َّ َ َ 

62.Və fî suratil Qurəni hizbən və əyətən 
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 Ədədə mə qaraəl karii və mə qad tənəzzələt 
 Mənası:Bütün Quran surələrinin içində ayə-ayə nazil olduğu qədər 

də sirlər vardır. Oxuduğumuz ayələrin haqqı üçün...  
َفأسألك ُ ََ َموالي َیا َْ َ ْ َفضلك ِفي َ ِ ْ ِالذي َ َّ  

َعلى ِّكل َ َأنزلت َما ُ ْ َ ْ ًكتبا َ ْ ْتفضلت ُ َ َّ َ َ 
63.Fə əs’əlukə yə məvləyə fî fədlikəlləzi 
Alə kulli mə ənzəltə kutibən təfəddalət  
 Mənası: Ey Mövlam! Kitab endirilən bütün peyğəmbərlərə ehsan 

etdiyin lütf və fəzlinin hörmətinə Sənə yalvarıram. 
ًبآھیا  ّ ِ ًشراھیا َ ّ ِ َ ِأذوناي َ َ ُ ٍصبوة َ َ ْ َ  

ٍاصباوث ُ َ ْ ِال َ َّشد َ ُأقسمت َايَ ْ َ ْ ْبطیطغت َ َ َ َْ ِ 
64.Bə əhiyyən şərahiyyən əzunəyi sabvətin 
Əsbəvusin ali şəddəyə əqsəmtu bi taytağat 
Mənası: Ey Heyy və Qayyum olan Allahım Sənin her şeyə gücü 

yetən qüdrətinlə, bütün varlıq aləmini bürüyən Qadir və Cəbbar isimlərinə 
and verərək, Sənə yalvarıram.  

ِّبسر ِ ٍبدوح ِ ُ ٍأجھزط ُ َ َ ْ ٍبطد َ َ ٍزھج ِ ِ َ  
ِبواح َ ِالوحاب ِ َ َ ِالفتح ْ ْ َ ِوالنصر ْ ْ َّ ْأسرعت َ َ َ ْ َ 

65.Bi sirri buduhin əchəzətın bətadin zəhicin 
 Bi vahil vəhəbil fəthi vən nəsri əsraat  
Mənası: Ey Allahım Fəth qapılarını və qeyb aləmlərinin sirlərini açan 

Əsmai-hüsnanın nuru və Fəttah isminin nuruyla və Sənin inayətinlə 
fəthlər nəsib olar.  

ِبنور ُ ٍفجش ِ َ َمع َ ٍثطخز َ َ ْ ِسیدي َیا َ ِّ َ  
ِوباآلیة َ ْ ِ َالكبرى َ ْ ُ ِأمنى ْ ِّ َمن َ ْالفجت ِ َ َ ْ  

66.Bi nuri fəcəşin məa sətxazin yə səyyidi 
Və bil əyətil kubra əminni minəl fəcət 
 Mənası:Varlıq və birliyini güclü dəlillərlə isbat edən Ayətul Kub-

radakı həqiqətlərin nuruyla məni hər cürə fəlakət və təhlükələrdən qoru. 
ِبحق ّ َ ٍفقج ِ َ َمع َ ٍمخمت َ َ َإلھنا َیا َْ َ َ ِ  

َبأسمائك ِ َ ْ َ َالحسنى ِ ْ ُ ِأجرني ْ ْ ِ َمن َ َالشت ِ  ْتَّ
67.Bi haqqı fəqacin məa məxmətin yə iləhənə. 
 Bi əsməikəl husnə əcirni minəş şətət 
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 Mənası: Ey İlahim! Fəttah və Razzaq isimlərinin hörmətinə və 
Əsmai –Hüsna diyə tərif edilən bütün gözəl isimlərinin haqqı üçün məni 
darğınlıq və pərişanlıqdan qurtar.  

ٌروفُح ٍلبھرام ُ َ ْ َ ْعلت ِ َ ْوتشامخت َ َ َ َ َ َ  
ُواشم ََ َعصا َ َموسى َ ِبھ ُ ُالظلمة ِ َ ْ ْانجلت ُّ َ َ ْ 

68.Hurufun li bəhramin alət və təşaməxat 
 Və əşəmu əsa musə bihiz zulmətun cələt 

 Mənası:Bu hurufi hərflər “Nur” hərfləridir. Və Mərix ulduzu kimi 
yüksək və alidir. Əsayi Musa ismiylə mənəvi qaranlıqları dağıdır. 

ُتوسلت ْ َّ َ ِرب َیا َ َإلیك َّ ْ َ َبسرھا ِ ِّ ِ ِ  
َتوسل ُّ َ ٍّذل ِذي َ ِبھ ُ ُالناس ِ ْاھتدت َّ َ َ ْ 

  
69.Təvəssəltu yə rabbi iləykə bi sirrihə 
 Təvəssulə zii zullin bihin nəsuh tədət 
Mənası: Ya Rabbi! Bu hərflərin uca mənalarını şəfaətçi tutaraq Sənə 

niyaz edirəm ki, bu dua və yalvarışlarım hidayətə çatanların duasından 
olsun.  

ٌحروف ُ َبمعناھا ُ َ ْ َ َلھا ِ ُالفضل َ ْ َ ْشرفت ْ َ ِّ ُ  
َمدى  ِالدھر َ ْ ِواألیام َّ َّ َ ِرب َیا َ ْانحنت َّ َ َ ْ  

 70.Hurufun bi məa’nəhə ləhəl fədlu şurrifət 
Mədəd dəhri vəl əyyəmi yə rabbin hənət  
 Mənası: Ey mərhəmətli Rəbbim! Bunlar hurufi hərflərdir ki, 

mənaları səbəbiylə əsrlər boyu bu hərflərin fəzilət və üstünlüyü uca 
tutulmuşdur.Sən bizə şəfqət göstər.  

َدعوتك ُ ْ ًحقاُ هللا َیا ََ ّ ِوإنني َ َّ ِ َ  
ْتوسل َّ َ ِباآلیات ُتَ َ ًجمعا ِ ْ َبما َ ْحوت ِ َ َ 

71.Dəav`tukə yə Allahu haqqan və innəni 
 Təvəssəltu bil əyəti cəm’an bimə həvət 
Mənası: Ey Allahım Quranı Həkimin bütün ayələrini və ehtiva etdiyi 

bütün həqiqətləri vəsilə edərək Səni çağırdım!Sənə yalvardım!  
 

َ◌تلكف ْ ِ ُحروف َ ُ ِالنور ُ ْفاجمع ُّ َ ْ َخواصھا َ َّ َ َ  
ْوحقق ِّ َ َمعانیھا َ ِ َ ِبھ َ ُالخیر ِ ْ َ ِّتمم ْ ُ 



 548 

72.Fətilkə hurufun nuri fəcməa xavəssahə 
 Və haqqiq məanihə bihil xayru tummim.  
Mənası: Bu hurufu hərfləri “Nur “hərfləridir. Onların xasiyyət və 

mənalarını araşdır. Çünki bütün xeyir işlər onlarla tamamlanır. Ya Rəbbi! 
Onlarla bütün sıxıntılar gedər. 

ِواحضرني ْ ِ ْ ًعونا َ ْ ًخدیما َ ِ ًمسخرا َ َّ َ ُ  
ُطھیفیائیل ِ َ َ ْ َ ِبھ ُ ُالكربة ِ َ ْ ُ ْانجلت ْ َ َ ْ 

73.Vəhdır`ni avnən xadimən musəxxaran 
 Tuhəy fəyə ilu bihil kurbətun cələt. 
Mənası: Mənə o hərflərin xadimlərini yardımçı, xidmətçi göndər. 

Onunla bütün qəm, kədər və sıxıntım aradan qalxsın.  
ْفسخر ِّ َ َفیھا ِلي َ ًخدیما ِ ِ ِیطیعني َ ُِ ُ  
ِبفضل ْ َ ِحروف ِ ُ ِّأم ُ ِالكتاب ُ َ ِ َوما ْ ْتلت َ َ َ 

74.Fəsəxxır li fîhə xadimən yutiuni 
 Bi fədli hurufi ummil kitəbi və mə tələt. 
Mənası: Ummul-Kitab olan Fatihə surəsi və ondan sonra gələn su-

rələr hörmətinə hər işdə mənə kömək ola biləcək yardımçı xadim göndər.  
َوأسألك  ُ َ َْ َموالي َیا َ َ ْ َاسمك ِفي َ ِ ِالذي ْ َّ   

ِبھ َإذا ِ َدعي ِ ِ ُجمع ُ ْ ِاألمور َ ُ ْتكسرت ُ َ َّ َ َ 
75.Və əs’əlukə yə məvləyə fismikəlləzi 
 Bihi izə duıyə cəm’ul əmuri təkəssərat 
 Mənası:Ya Rəbbi! Sənin o İsmi Əzəminlə Sənə yalvarıram. Onunla 

dua edildiyi zaman bütün işlər asanlaşar. 
ِإلھي َ ْفارحم ِ َ ْ ِضعفي َ ْ ْواغفر َ ِ ْ ِزلتي ِلي َ َّ َ  

َبما ْقد ِ َدعتك َ ْ َ ْاألن َ ُبیاءَ َ ْوتوسلت ِ َ َّ َ ََ 
76.İləhi fərhəm daə’fi vəğ`firli zəlləti 

 Bimə qad dəatkəl ənbiyəu və təvəssələt. 
Mənası: İlahi Peygəmbərlərin Sənə mənən yaxınlaşmaq üçün özlərinə 

şəfaətçi qıldıqları kəlmələr hörmətinə mənə məthəmət elə. Zəifliyimə, 
gücsüzlüyümə mərhəmət eylə, günahlarımı bağışla.  

َأیا ِخالقي َ ِ ِسیدي َیا َ ِّ ِاقض َ ِحاجتي ْ َ َ  
َإلیك ْ َ ِأموري ِ ُ ِإلھي َیا ُ َ ْتسلمت ِ َ َّ َ َ 

77.Əyə xaliqi yə səyyidi iqdı həcəti 
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 İləykə umuri yə iləhi təsəlləmət 
Mənası: Ey Yaradıcım və Seyyidim! Ehtiyacımı yerinə yetir. İşlərimi 

Sənə həvalə edirəm. 
ُتوسلت ْ َّ َ ِرب َیا َ َإلیك َّ ْ َ ٍبأحمد ِ َ ْ َ ِ  

ْجمعت َ ِّ ُ َھي  ِ ِالتي  َّ َالحسنى  ْ ُ ْ َوأسمائك  ِ َ ْ َ َ  
78.Təvəssəltu yə rabbi ileykə bi Əhmədi  
 Və əsməikəl husnəl ləti hiyə cummiat. 
Mənası: Ya Rabbi Hz. Muhəmməd (s.ə.s.) və burada cəm edilə n 

gözəl isimlərini şəfaətçi edərək Səndən niyaz edirəm. Yalvarıram. 
ْفجد ُ ُواعف َ ْ ْواصفح َ َ ْ ِإلھي َیا َ َ ٍبتوبة ِ َ ْ َ ِ  
َعلى َعبدك َ ِ ْ ِالمسكین َ ِ ِْ ْمن ْ ٍنظرة ِ َ ْ ْعبت َ َ َ  

79.Fəcud vəa’fu vəsfəh yə iləhi bi təvbətin 
 Alə abdikəl miskini min nəzratin abət. 
 Mənası: Ya ilahi! Günah və yersiz bir baxışa qədər bütün 

xətalarımda tövbə etməyi bu niskin quluna lütf eylə və məni əfv et.Məni 
pis baxışlardan da qoru.  

ِووفقني ِْ ّ َ ِللخیر َ ْ َ ْ ِوالصدق ِ ْ ِّ َوالتقى َ ُّ َ  
ِواسكني ِّ ْ َ َالفردوس َ ْ َ ْ ِ ْمع ْ ٍفرقة َ َ ْ ْعلت ِ َ َ 

80.Və vəf fiqni lil xayri vəs sıdqı vət təqa 
 Və əskinnil firdəvsə məa firqatin alət 

Mənası: Məni xeyrə, doğruluğa və təqvaya müvəffəq eylə. Yüksək və 
uca camaatla (firqə ilə) birlikdə Firdovs Cənnətinə sakin eylə. 

ْوكن ُ ًرؤفا ِبي َ ُ ِحیاتي ِفي َ َ َوبعدما َ َ ْ َ َ  
ُأموت ُ َألقىَو َ ْ ُظلمة َ َ ْ ِالقبر ُ ْ َ ْانجلت ْ َ َ ْ 

81.Və kun bi raufən fî həyəti və bəa`dəm  
Əmutu və əlqa zulmətəl qabrin cələt 
 Mənası: Həyatımda və ölüb qəbrin qaranlığına girdiyimdə mənə 

qarşı mərhəmətli ol və qəbir qaranlığını üzərimdən ataraq məni nura, 
aydınlığa çıxart.  

ِوفي ِالحشر َ ْ َ ْبیض ْ ِّ ِإلھي َیا َ َ ِصحیفتي ِ َِ َ  
ْوثقل ِّ َ ِموازیني َ ِ َ َبلطفك َ ِ ْ ُ ْإن ِ َأردت ِ ْ َ َ 

82.Və fil həşri bəyyıd yə iləhi sahifəti 
 Və səqqıl məvəzini bi lutfikə in əradtə 
82. Ya İlahi !Nə olar, Məhşərdə əməl səhifəmi lütfünlə ağ eylə. Və 
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əgər xəfif gələcək olursa savab tərəzimi lütfünlə ağır gətir.  
ِوجوزني ْ ِ ّ َ َالصراط َ َ ًمھروال ِّ ِ ْ َ ُ  

ْحوت َ َ َوما  َ ٍنار  َ ِّحر  َ ْمن  ِ ِواحمیني  ِ ْ َ  
83.Və cəvviznis sırata muhərvilən 
 Vəhmini min hərri nərin və mə həvət. 
Mənası: Məni, kəskin olan Sirat köprüsündən rahat keçir və o böyük 

Cəhənnəm atəşindən və içindəki dəhşətli əzabdan qoru.  
ِوسامحني ِْ َ ْمن َ ِّكل ِ ٍذنب ُ ْ ُجنیتھ َ ُ ْ َ َ  

ْواغفر ِ ْ ِخطیئات َ َ ِ ِالعظام َ َ ِ ْوإن ْ ِ ْعلت َ َ َ 
84.Və səmihni min kulli zənbin cəneytuhu 
Vəğfir xatinətil ızami və in alət  
 Mənası:İşlədiyim bütün günahları bağışla , məni əfv eylə. Çox böyük 

olan günahlarımı, xəta və qüsurlarımı bağışla.  
َفیا َحامل َ ِ ِاالسم َ ْ ِالذي ِ َّجل َّ ُقدرهُ َ ْ َ  

َّتوقى َ ِبھ َ َّكل ِ ِاألمور ُ ُ ْتسلمت ُ َ َّ َ َ  
85.Fəyə həmiləl ismilləzi cəllə qadruhu 
Təvəqqa bihi kulləl umuri təsəlləmət 
 Mənası: Ey şanı uca İsmi.Əzəmi daşıyan! İsmin bərəkətiylə bütün 

təhlükəli hallardan məni qurtararaq salamatçılığa çıxar. 
ْفقاتل ِ َ َوال َ َتخش َ ْ ِوحارْب َ َ َوال َ ْتخف َ َ َ  

ْتعمرت َ َّ َ َ ْبالوحوش  ُ ُ ْ ِ ٍارض  ْ َ َّكل  ُ َّودس  ُ َ  
86.Fə qatil və lə təxşə və hərib və lə təxaf 
Və dussə kullə ardın bil vuhuş təammərat. 
 Mənası: Savaş, qorxma! Döyüş, çəkinmə! Vəhşi və qəddar zalımlar 

olan yerə girməyə qorxma!  
ْواقبل ِ ْ َ َوال َ َتھرْب َ ْ ْوخاصم َ ِ َ ْمن َ َتشا َ َ  

َوال َتخش َ ْ ًبأسا َ َ ْ ِللملوك َ ُِ ُ ْولو ْ َ ْحوت َ َ َ  
87.Və əqbil və lə təhrab və xasim mən təşə 
Və lə təxşə bəsən lil muluki və ləv həvət. 
 Mənası: Qarşıla, qaçma! Düşmənlə mücadilə et! Dörd yanı nı bü-

rümüş olsa belə heç bir düşmənin gücündən qorxma!  
َفال ٌحیة َ َّ َتخشى َ ْ َوال َ ٌعقرب َ َ ْ َترى َ َ  
َوال ٌأسد َ َ ِیأتي َ ْ َإلیك َ ْ َ ْبھمھمت ِ َ َ َْ ِ 
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 88.Fələ həyyətun təxşə və lə aqrabun təra 
Və lə əsədun yə`ti iləykə bi həmhəmət 
Mənası: Nə bir ilandan qorx!Nə bir əqrəbdən, nə də ki, üzərinə gələ 

biləcək aslandan qorxma. 
َوال َتخش َ ْ ْمن َ ٍسیف ِ ْ َوال َ َطعن َ ْ ٍخنجر َ َ ْ َ  

َأسھمت َ ْ َ ٌّشر  َ َوال  َ ٍرمح  ْ ُ ْمن  ِ َتخش  ْ َ َوال  َ  
89.Vələ təxşə min səyfin vələ ta`ənə xancər 
Vələ təxşə min rum`hin vələ şərran əshəmət. 
 Mənası:Nə bir qılıncın, nə də bir xəncərin yaralamasından qorxma. 

Nə də ki hər yeri bürümüş təklükədən qorxma! 
َجزا ْمن َ َقرى َ َھذ َ ُشفاعة اَ َ ٍأحمد ََ َ ْ َ  

ُویحشر َ ْ ُ ِالجنات ِفي َ َّ َ ْمع ْ ٍحور َ ْحففت ُ َ ِّ ُ 
90.Cəzə mən gara həzə şəfəatə Əhmədi 
 Və yuh`şəru fil cənnəti məa hurin huffifət 
Mənası: Bunu oxuyanın mükafatı Hz. Muhəmmədin (s.ə.s.) şəfaəti-

dir. Saf-saf düzülmüş hurilərlə birlikdə Cənnətdə toplanarlar. 
ْواعلم َ ْ َّبأن َ َ َالمصطفى ِ َ ْ ُ ُخیر ْ ْ ٍمرسل َ َ ْ ُ  

ُوأفضل َ ْ َ ِخلق َ ْ ْمنِ هللا َ ْقد َ ْتفرقت َ َ َّ َ َ 
91.Və a`ləm bi ənnəl Mustafə xayru mursəlin 
Və əfdalu xalqıllahi mən qad təfərraqat 
 Mənası: Və bil ki, Hz. Muhəmməd Mustafa (s.ə.s.) Peyğəmbərlərin 

ən üstünü və xeyirlisidir. Allahın yer üzündə yaratdığı bəndələrinin ən 
fəzilətlisidir.  

ْوصدر ِّ َ ِبھ َ ْمن ِ ِجاھھ ِ ِ َّكل َ ٍحاجة ُ َ َ  
ْوالطغت َ َّ َ ِالجور  ُ ْ َمن  ِ ُتنجو  ْ َ ْلكي  َ ِ ُوسلھ  ْ َ َ  

92.Və saddir bihi min cəhihi kullə həcətin 
 Və səlhu ləkəy təncu minəl curi vəttağat 

Mənası:Hər ehtiyac anında Onu özün üçün şəfaətçi eylə. Onu vəsilə 
et ki, zülm və azğınlıqdan qurtarasan. 

ِّوصل َ ِإلھي َ َ َّكل ِ ٍیوم ُ ْ ٍوساعة َ َ َ َ  
َعلى َالمصطفى َ َ ْ ُ ِالمختار ْ َ ْ ُ ٌنسمة َما ْ َ ْ ْسمت َ َ َ 

93.Və salli iləhi kullə yəvmin və səatin 
 Aləl Mustafəl muxtəri mə nəsmətun səmət 
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Mənası:Ya Rəbbi, hər gün və hər an, hər rüzgar əsdikcə ,Sən seçkin 
bəndə olan Hz. Muhəmməd Mustafaya (s.ə.s.) salavat ,salam və rəhmət 
göndər.  

ِّوصل َ َعلى َ ِالمختار َ َ ْ ُ ِواآلل ْ ْكلھم َ ِ ِّ ُ  
ِّكعد َ ِنبات َ َ ِرضَاأل َ ِوالریح ْ ّ ْسرت َما َ َ َ 

94.Və salli aləl muxtəri vəl əli kullihim 
 Kəaddi nəbətil ardi vər rihi mə sərat 

 Mənası: Sən o seçilmiş Muhəmmədə (s.ə.s.) və onun ailəsinə yer 
üzünün bitkiləri və rüzgarları qədər salavat, salam göndər.  

ِّوصل َ ًصالة َ َ ُتمأل َ ْ َاألرض َ ْ َوالسما َ َّ َ  
ِكوبل ْ َ ٍغمام َ َ ْمع َ ٍرعود َ ُ ْتجلجلت ُ َ َ َْ َ 

95.Və salli salətən təmləl arda vəs səməə 
 Kəvəbli ğaməmin məa ruudin təcəlcələt 

Mənası: Yeri və göyü dolduran qədər ona salavat göndər. 
Buludlardan tökülən yağış dənələri qədər Ona salavat, salam göndər.  

َفیكفیك ْ ِ ْ َ َّأن َ َّصلىَ هللا َ ِبنفسھ َ ِ ْ َ ِ  
ُوأمالكھ ُ َ ْ َ ْصلت َ َّ ِعلیھ َ ْ َ ْوسلمت َ َ َّ َ َ 

96.Fəyək`fîkə ənnəllahə sallə bi nəfsihi 
 Və əmləkuhu sallət aleyhi vəsəlləmət 

 Mənası:Ey Muhamməd, Allahın və mələklərinin sənə salat və salam 
gətirməsi, sənin şəninin böyüklüyü baxımından sənə yetər.  

ْوسلم ِّ َ ِعلیھ َ ْ َ ًدائما َ ِ ًمتوسال َ ِّ َ َ ُ  
َأشرقت َ ْ َ ٌشمس  ْ َ ِواألیام َما  َّ َ ْ َ ِالدھر  ْ َّ َمدى  َ  

97.Və səllim aləyhi dəimən mutəvəssilən 
 Mədəd dəhri vəl əyyəmi mə şəmsun əşraqat 

Mənası: O zaman sən də, illər və günlər keçdikcə, günəş işıq saçmağa 
davam etdikcə, şəfaət diləyərək ona daimi salavat, salam göndər.  

ْوسلم ِّ َ َعلى َ ِاألطھار َ َ ْ َ ْمن ْ ٍھاشم ِآل ِ ِ َ  
َعدد َ َّحج َما َ ُالحجیج َ ِ َ ْوسلمت ْ َ َّ َ َ 

98.Və səllim aləl əthəri min əli həşimin 
Adədə mə həccəl həcicu və səlləmət 
Mənası:Ali Haşimə, (Peyğəmbər övladlarına),o pak.pakizə edilmiş 
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Əhli-Beytə hacıların Kəbə evini ziyarət edərkən salamları qədər onlara da 
salam salavat göndər.  

َكذا ُاآلل َ ُواألصحاب ْ َ ْ َ ْ ًجمعا َ ْ ْجمیعھم َ ُ َ ِ َ  
ْحوت  َ َ َوما  َ ِوالصالحیَن  ِ َّ َ ِاألولیاء  َ ِ ْ َ ْ َمع  َ   

99.Kəzəl əlu vəl əshəbu cəm'ən cəmiəhum 
Məal əvliyəi vəssalihinə və mə həvət 

Mənası: Və bütün ailəsinə və əshablarından da razı ol, Övliya, 
Salehlədən də razı ol… 

ُمقال َ ٍعلي َ ّ ِ ُوابن َ ْ ِّعم َ ٍمحمد َ َّ َ ُ  
ْعت  َ ِّجم ُ ِللخالئق  ِ َِ َ ْ ٍعلوم  ُ ُ ُّوسر  ِ َ   

100.Məqalu aliyyi vəbnu əmmi Muhəmmədin 
 Və sirru ulumin lil xalıqı cummiət. 

 Mənası: Bu Hz. Muhəmmədin əmisi oğlu olan Hz. Əlinin 
məqaləsidir. Yaratdıqları ilə bütün gizli sirrləri onda toplamışdır. 

َفھذا َ َّخواتمھن َ ُ ُ ِ َ ْمن َ ْقد َ َخصصتھا َ ُ ْ َّ َ  
ِبس َمن ٍّرِ ِاألسرار ِ َ ْ ِاللوح ِفي َ ْ َأنزل َّ ِ ْ ُ 

101.Fəhəzə xavətimuhunnə mən qad xassastuhə 
 Bi sirri minəl əsrari fil ləvhi ənzilət. 
 Bu endirilən lövhədəki sirlərdən bir sirr olaraq xüsusi seçilmiş 

kimsələr üçün endirilən möhürlərdir. Hz Əli (ə.s.) tərəfindən Hz. Adəmin 
nəzm üzərinə tərtib edilmiş Cəlcəlutiyə duasının bir çox xassələri və 
sirləri vardır. Cəlcəlutuyə duası Əsmai İlahiyyənin toplanmış olduğu bir 
duadır Cəlcəlutiyə duasının içində İsmi-Əzəmin olduğu da bildirilir. Bu 
dua İsmi Əzəmin vəfqi ilə birlikdə yaşıl atlas üzərində yazılı olaraq 
Cəbrail (ə.s.) tərəfindən endirildiyi Hz.Əli tərəfindən söylənilir. Bir 
niyyət məqsədilə oxumaq üçün əvvəl dəstəmaz almalı və iki rükət namaz 
qıldıqdan sonra bu duanı oxumaq lazımdır. 

 
 Cəlcəlutuyə duasının xassələri 

 1.Bir kimsə Cümə axşamı günü Cəlcəlutiyə duasını bir yaşıl atlas üzərinə 
yazıb, üstündə gəzdirərsə, insanlar, cinlər və bütün heyvanların şərindən əmin 
olar, Allah dostlarının yanında əziz və sevimli olar. Cəlcəlutuyə duasını oxu-
yan kimsə pis xasiyyətindən qurtarar və bütün müşkilləri həll olar. 

2.Bir kimsə gecə yarısı dörd dəfə bu duanı oxusa, Allah Öz heybət və 
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Cəlalı ilə onu düşmən və həsədçilərin pisliklərindən qoruyar. Onun qədri-
ni ucaldar. 

3.Bir kimsə, Cümə axşamı bu duanı bir ağ parça üzərinə yazıb, üstün-
də daşısa, qədri və heybəti ucalar. Əgər bu parçanı qapısının üzərinə qoy-
sa, evi oğru və paxıl insanların şərindən əmin olar.  

4.Bu duayı hər gün iyirmi yeddi dəfə oxusa, güclü düşmənlər üzərin-
də qələbə çalar.  

5.Bu duanı xiftən namazından sonra doqquz dəfə oxusa, mühüm işlə-
ri düzələr, sıxıntısı yox olub istədiyi məqama çatar. 

6.Bir kimsə Cəlcəluitə duasını bir kasa suya oxuyaraq içərsə, mənəvi 
xəstəliklərdən təmizlənər.  

7.Bu duanı hər gün bir dəfə oxuyan geyb aləmi ilə danışar, günahları 
özünə məna aləmində göstərilər. Qəlbi təmizlənib, bütün bəlalardan qurtarar.  

8. Bu duanı bir kimsə 30 (otuz) dəfə və ya davamlı oxuyarsa, üzərin-
dən qısqanc, düşmən əlləri çəkilər, gözləri örtülər, dilləri tutular. Bu dua-
nın içində keçən gizli əsmalar hörmətinə kimsə oxuyana zərər verə bil-
məz, pislik edə bilməz və onunla dost olmağa çalışar.  

9.Bu duanı Çərşənbə axşamı günü yazıb üzərində gəzdirərsə, hər kə-
sin yanında əziz olar, sevilib sayılar hörmətli kişilərdən olar. Bu duanı ya-
zarkən öz ismi ilə sevdiyi kimsənin adına bərabər yazarsa, sevdiyinə qısa 
müddətdə qovuşar. 

 10.Bir kimsə bu duanın 93 dəfə oxuyarsa, düşmənləri məğlubiyyətə 
uğrar və hər cür bəla afətlərdən qorunmuş olar. 

11.Qəlbində vəsvəsə olan kimsə bu duanı oxusa, vəsvəsədən qurtara 
və qəlbi sakit olar. Hər gecə 30 dəfə oxuyan kimsənin ismi seçilmişlər 
dəftərinə yazılar. 

 12.Bir meyvə üzərinə oxunub yeyilərsə, çətinlik və xəstəliklərdən 
qurtarar, aqibəti xeyirli olar və bütün muradına çatar və qəlbi qüvvətlənər. 
Vücudundakı bütün zülmət və pisliklər yox olar. 

13.Qorxusu olan və evlənmək istəməyən kimsə üçün bu duanın vəfqini 
yazaraq üzərində gəzdirərsə, qorxusundan əmin olar və tezliklə evlənər. Cin-
li və dəlilik xəstəliyi olan kimsə üçün üzərinə 21 dəfə bu dua oxunur. 

14.Oğurluq və digər bəlalardan qorunmaq üçün bu duanı üstündə 
gəzdirsə, bütün zərərlərdən qorunmuş olar. 
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15.Bu dua Cəbrail(ə.s.) tərəfindən nazil olan zaman Hz.Peyğəmbərə 
nazil olan zaman Hz.Əliyə əmr etmiş ki, bu duanı yaz. Hz. Əli də bu dua-
nı qələmə almışdır. 

16.Bu uca və təsirli bir duadır və isimlər xəzinəsidir. Allahın rəhməti-
nə çatmaq üçün bir rəhmət xəzinəsidir. Allahın ən böyük ismi olan ismi 
Əzəmi bu duanın içində gizlənmiş olduğundan, bu duanı oxuyaraq Allaha 
sığınan kimsənin, dünya və axirət işlərində çox rahatlıq və bərəkət gör-
məsi ilə müjdələnmişdir. 

17.Bu duanı evində oxudan müsəlmanın günahları nə qədər olsa belə 
onun evinə 1000 ümrə savabı yazılar. 

18.Bu dua bu dünyada ac qalmaqdan, xəstəlikdən, tənbəllikdən, borc-
dan, nəzərlər altında əzilməkdən, qorxudan, bir sözlə dünyanın ən aşağı si-
fətlərindən insanı qoruyar.O kimsəni Allah özündən başqa heç kəsə möhtac 
etməz. Əlbəttə sən də, mən də həm bu dünya bəlalarında, həm də axirət bə-
lalarından qurtararaq, əzabsız, acısız Cənnətə girmək üçün çalışırıq. 

Sirat köprüsündən heç büdrəmədən şimşək kimi keçmək istəyirik. Məş-
hər günü Peyğəmbər, imamlar, ailəmiz, dost-tanışlarımız yanında xəcalətdən 
üzümüzün qaralmamasını istəyirik. Bu səbəbədən bu duanı həm bu dünya-
mız, həm də axırətimiz üçün niyyət edərək oxuya bilərik. Bu duanı oxuduq-
ca mələklər belə onun üçün Allahdan bağışlama dilər. Çünki Yaradan bağış-
layan və Rəhmən və Rəhimdir. (İmamı Gazali, Celcelutiye, s.561) 

 
Covşan Kəbir duası 

"Bələdul-əmin” və "Misbah” kitablarında bu duanın İmam Səccaddan 
(ə.s.), o da Peyğəmbərdən (s.ə.s.) nəql etməsi qeyd edilmişdir. Bu duanı, 
Cəbrail (ə.s.) döyüşlərin birində Peyğəmbərin əynində bahalı, ağırlığın-
dan Peyğəmbərin çiyinlərini salan zireh olduğu halda nazil olub, belə bu-
yurdu: “Ya Muhəmməd! Allah-təala sənə salam göndərir və buyurur: “Bu 
zirehi əynindən çıxart, bu duanı oxu ki, sən və ümmətin üçün əmniyyət 
deməkdir.” Sonra bu duanı natamam izahında belə buyurur: “O cümlə-
dən, hər kəs bu duanı öz kəfəninə yazsa, Allah-təala onu cəhənnəmə at-
mağa həya edər və hər kəs təmiz niyyələ onu Ramazan ayının əvvəlində 
oxusa, Allah ona Qədr gecəsini dərk etməyi və onun üçün yetmiş min 
onun əvəzinə təsbih edə mələk yaradar. Bütün bu fəzilətləri nəql etdikdən 
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sonra buyurur: “Hər kəs bu duanı Ramazan ayında üç dəfə oxusa, Allah 
cəhənnəm odunu ona haram, cənnəti isə vacib edər və iki mələyə bu 
dünyada olan zaman onu günahlardan qorumağa əmr edər.” Hədisin axı-
rında İmam Hüseyn (ə) buyurur: "Atam Əli ibn Əbu Talib (ə) bu duanı 
mənə əzbərləməyi, kəfənə yazmağı, ailəmə öyrətməyi və camaatı onu 
oxumağı rəğbətləndirməyimi əmr etmişdi. Bu duada, Allahın, içində İsmi 
Əzəm olan min adı vardır.” 

Həqir bəndə deyir: "Bu hədisdən iki məsələ aydın olur: Bu duanı kə-
fənə yazmaq müstəhəbdir necə ki, Əllamə Bəhrul ulum "Dürrə” kitabında 
bu haqda yazır. Sünnə ən yuktəbə bil əkfan, Şəhadətül İslam vəl iman,Və 
hə kəza kitabətul Quran,Vəl cəvşənul mən’uti bil əman. 

Bu duanı Ramazan ayının əvvəlində oxumaq müstəhəbdir, xüsusi ilə 
Qədr gecələrində. Əllamə Məclisi “Zadul-məad” kitabında Qədr gecələri-
nin əməlləri bölməsində gətirmişdir. Amma bəzi hədislərdə Cövşən Kəbir 
duasını üç gecədə oxunması gəlmişdir. Bizə bu böyük alimin sözü kifayət 
edər. Bu dua, yüz fəsildən ibarətdir. Hər fəsildə Allahın on adı var. Hər 
fəsilin axırında bunu demək lazımdır: Subhənəkə yə lə iləhə illə ənt, əl 
ğavs, əl ğavs, xallisnə minən nəri yə rabb. “Bələdül-əmin”də hər fəslin 
əvvəlində Bismilləh, axırında isə "Subhənəkə yə lə iləhə illə ənt, əl ğavs, 
əl ğavs, salli alə Muhəmməd və alih, xallisnə minən nəri yə Rabb, yə zəl 
cəlali vəl ikram, yə əkrəmər rahimin”-deyilmədir.  

 
Covşəni kəbirin xassələri 

“Covşən” kəliməsi luğətdə “zireh, doyuş paltarı”mənasına gəlir. Ter-
min olaraq isə Həzrəti Peyğəmbərdən (s.ə.s.) rəvayət edilən və “Covşəni-
Kəbir” adı ilə tanınan bir duanın adıdır. 

Covşəni-Kəbir Musa əl-Kazım, Cəfər əs-Sadiq, Məhəmməd Baqir, 
Zeynəlabidin, Həzrəti Huseyn və Həzrəti Əli (Allah hamısından razı ol-
sun) silsiləsi ilə Peyğəmbərə (s.ə.s.) isnad edilir. 

Covşəni-Kəbir hər biri Allahın isim və sifətlərindən onunu əhatə edən 
yuz bolumdən ibarət uzun bir duadır. Hər bolumun sonunda “Subhanəkə 
lə iləhə illə əntələmənəl. əmən xallisnə əcirnə nəccinə minən nər (Noqsan 
lardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik Səndən! 
Qoru bizi Cəhənnəmdən!) ifadəsi təkrarlanır. Bu yuz bolumun iyirmi be-
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şi_nin əvvəlində “va əsəlukə bi əsməikə” ifadəsi gəlir ardınca isə “ya Al-
lah, ya Rəhman, ya Rəhim” şəklində Allaha aid isimlər zikr edilir. Bu ifa-
də ilə başlayan hər bolum arasında isə “Ya xayral-ğafirin” kimi ifadələrlə 
başlayib davam edən minacatlar da vardır. Beləliklə bu dua əvvəlindən 
sonunadək Allaha aid iki yuz əlli isim, yeddi yüz əlli sifət və muxtəlif mi-
nacatları əks etdirir. Bu minacatların əsas qayəsi dua və hər fəslin sonun-
da təkrarlanan“əl-Aman əl-Aman xallisnə minən-nər” ifadəsindən də an-
laşıldığı kimi, dunya və axirət əzabından qurtuluş ucun bir niyazdır. Cov-
şəni-Kəbir məzmununun dərinliyi, ifadə lərinin acıq olması və oxunuşun-
dan əldə olu nacaq dunya və axirət mukafatlarına dair gələn rəvayətlər 
baxımından cox oxunan dualar sırasındadır. Bu mubarək duaya Əhməd 
Ziyaəddin Gumuşxanəvi bir cox duanı və əvradi əzkərı əhatə edən “Məc-
muətul. Əhzab” adlı əsərində yer vermişdir.Sonralar isə ayrıca olaraq bir 
necə dəfə kitab şəklində cap olunmuş və bir sıra dillərə tərcumə edilmiş-
dir. Duanın Azərbaycan dilinə tərcuməsinin də hər kəs üçün xeyirli olma-
sını Uca Yaradandan arzu edirik. Allah dualarımızı qəbul etsin. 

 
Covşəni kəbir ərəbcə 

 



 558 

 

 

 



 559 

 

 

 



 560 

 

 

 

 



 561 

 

 

 

.  



 562 

 

 

 

 



 563 

 

 

 



 564 

 

 

 

 



 565 

 

 

 

 



 566 

 

 

 



 567 

 

 

 



 568 

 

 

 



 569 

 

 

 



 570 

 

 

 

 



 571 

 

 

 



 572 

 

 

 

 



 573 

 

 



 574 

 

 

 

 



 575 

 

 

 



 576 

 

 

 

 



 577 

 

 

 



 578 

 

 



 579 

 

 

 

 



 580 

 

 

 

 



 581 

 

 
 

Covşan kəbirin ərəbcə oxunuşu 
"Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə, əl ğavs,əl ğavs, salli alə Muhəmməd 

və alih, xallisnə minən nəri yə Rabb, yə zəl cələli vəl ikram, yə əkrəmər 
rahimin." 

1.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə Allah. yə Rahim. yə Alim, 
yə Azim. yə Həkim. yə Qadim. yə Muqım. yə Kərim. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
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2. Yə səyyidəs sədət. yə mucibəd dəavət. yə vəliyyəl həsənət. yə Ra-
fiəd dəracət. yə aziməl bərakət. yə ğafiral xatiət. yə dəfiəl bəliyyət. yə sə-
miəl əsvət. yə muə`tiyəl məs`ulət. yə aliməs sirri vəl xafiyyət. Subhənəkə 
yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

3. Yə xayral ğafirin.yə xayral nəsırin. yə xayral həkimin. yə xayral fə-
tihin. yə rayral zəkirin. yə xayral varisin. yə xayral həmidin. yə xayral ra-
ziqın. yə xayral fəsılin. yə xayral muhsinin. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
4. Yə mən ləhul izzu vəl cəməl. yə mən ləhul mulku vəl cəlal. yə mən 

ləhul qudratu vəl kəməl. yə mən huvəl kəbirul mutəal. yə mən huvə şədi-
dul mihəl. yə mən huvə şədidul iqab. yə məın hivə səriul hisab. yə mən 
huvə ındəhu husnus səvab. yə mən huvə indəhu ummul kitəb. yə mən hu-
və yunşius səhəbəs siqal. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu 
xalisnə minən nər. 

5. Allahummə inni əs`əlukə bi əsmə`ikə yə Hənnən.yə Mənnən. yə 
Dəyyən. yə Ğufran. yə Burhən. yə Sultan. yə Subhən. yə Mustəan. yə zəl 
mənni vəl bəyan. yə zəl əmən. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul 
əmənu xalisnə minən nər. 

6.Yə mən təvadaə kullu şəy`in li əzəməti. yə mənis təsləmə kullu 
şəy`in li qudratihi.yə mən zəllə kullu şəy`in li izzətihi.yə mən xadaə kullu 
şəy`in li həybətihi. yə mənin qadə kullu şəy`in li mulkətihi. yə mən dənə 
kullu şəy`in mən məxafətihi.yə mənis şaqqatil cibəlu min xaşyətihi. yə 
mən qamətis səməvətu bi əmrihi. yə mənis təqarratil ardu bi iznihi. yə 
mən lə yəa`tədi alə əhli məmləkətihi.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmə-
nul əmənu xalisnə minən nər. 

7.Yə Ğafiral xatayə. yə kəşifəl bələyə. yə muntəhər racəyə. yə muczi-
ləl ətayə. yə vasiəl hədəyə. yə raziqal bərayə.yə qadiyəl munəyə. yə səmi-
əş şəkəyə. yə bəisəs sərayə. yə mutliqal usəra.Subhənəkə yə lə iləhə illə 
əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

8.Yə zəl həmdi vəş şənə. yə zəl məcdi vəs sənə. yə zəl fəxri vəl bəhə. 
yə zəl əhdi vəl vəfə. yə zəl əffu vər rida. yə zəl mənni vəl əta. yə zəl fəsli 
vəl qada. yə zəl izzəti vəl bəqa. yə zəl cudi vən nəa`mə. yə zəl fədli vəl 
ələ.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

9. Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə Məniu. yə Dəfiu. yə Nəfiu. 
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yə Səmiu. yə Rafiu. yə Saniu. yə Şəfiu. yə Cəmiu. yə Vəsiu. yə Musiu. 
Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

10. Yə Saniə kulli məsnui. yə Xalıqa kulli məxluq. yə Raziqa kulli 
mərzuq. yə Məlikə kulli məmluk. yə kəşifə kulli məkrub. yə fəricə kulli 
məğmum.yə Rahimə kulli mərhum. yə nəsıra kulli məxzul. yə sətira kulli 
məa`yub. yə məlcəə kulli məzlum.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul 
əmənu xalisnə minən nər. 

11. Yə uddəti ındə şiddəti. yə racəi ındə musıyəti. yə Munisi ındə 
vəhşəti. yə sahibi ındə ğurbəti. yə vəliy. yə ındə niə`məti. yə kəşifəl ındə 
kurbəti. yə ğiyəsi indəf qıtəri. yə məlcəi indəd tırari.yə Muıini ində fəzəi. 
yə dəlili ındə həyrati.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalis-
nə minən nər. 

12. Yə əlləməl ğuyub. yə Ğaffəraz zunub, yə Səttəral uyub. yə Kəşşə-
fəl kurub. yə Muqallibəl qulub. yə Muzəyyinəl qulub. yə Munəvviral qu-
lub. yə Tabibəl qulub. yə Həbibəl qulub. yə ənisəl qulub. Subhənəkə yə lə 
iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

13.Allahummə əs`əlukə bi əsməikə yə Cəlil. yə Cəmil. yə Vəkil. yə 
Kəfil. yə Dəlil. yə Muqil. yə Xabir. yə Lətif. yə Əziz. yə Məlik. Subhənə-
kə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

14.Yə dəliləl mutəhəyyirin.yə ğıyəsəl mustəğısin.yə sarixal mustəsrixın. 
yə cəral mustəcirin. yə məlcəəl əsıin. yə Ğafiral muznibin. yə əmənəl xaifin. 
yə Rahiməl məsəkin. yə ənisəl mustəvhişin. yə mucibə dəa`vətil mudtarrin. 
Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

15. Yə zəl cudi vəl ihsən.yə zəl fədli vəl imtinən.yə zəl əmni vəl 
əmən. yə zəl qudsi vəs subhən. yə zəl hikməti vəl burhan. yə zəl azaməti 
vəs sultan.yə zəl affi vəl ğufran. yə zəl rafəti vəl mustəan. Subhənəkə yə 
lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

16. Yə mən huvə rəbbu kulli şəy`in yə mən huvə iləhu kulli şəy`in yə 
mən huvə xaliqu kulli şəy`in, yə mən huvə fəvqa kulli şəy`in, yə mən hu-
və qablə kulli şəyin, yə mən huvə bə’də kulli şəyin, yə mən huvə alimu 
kulli şəy`in, yə mən huvə qadirun əla kulli şəy`in ,yə mən huvə saniu kul-
li şəy`in, yə mən huvə yəbqa və yəfnə kullu şəy`in. Subhənəkə yə lə iləhə 
illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

17. Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə mu’min. yə muhəymin. 
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yə mukəvvin. yə muləqqin. yə mubəyyin, yə muhəvvin. ya muməkkin. yə 
muazzim. ya muavvin. ya muləvvin. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmə-
nul əmənu xalisnə minən nər. 

18. Yə mən huvə fi mulkihi muqim, ya mən huvə fi cələlihi azim. yə 
mən huvə fi sultanihi qadim, yə mən huvə alə abdihi rahim, yə mən huvə 
bi kulli şəyin alim, yə mən huvə limən cəfəhu həlim, yə mən huvə limən 
təraccəhu kərim, yə mən huvə fi məqadirihu həkim,yə mən huvə fi huk-
mihi lətif, yə mən fi lutfihi qadir.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul 
əmənu xalisnə minən nər. 

19. Yə mən lə yurcə illə fədluh, yə mən lə yuxafu illə ədluh, yə mən 
lə yuntəzaru illə birruh, ya mən lə yusəlu illə affuh, ya mən lə yədumu illə 
mulkuh, Yə mən lə sultanə illə sultanuh, yə mən lə yədumu illə mul-
kuh,yə mən vəsiət kulli şəyin rahmətuh, yə mən səbəqat rahmətuhu alə 
ğadabih, yə mən əhəta bi kulli şəy`in ılmuh. Subhənəkə yə lə iləhə illə ən-
tə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

20.Yə ricələhum. yə kəşifəl ğammi. yə ğafiraz zənbi. yə qabilət təv-
bi.yə xalıqal xalqı. yə sadiqal və`d. yə qaziqat tifli. yə mufiy əl əhdi. yə 
aliməs sirri. yə fəliqal həbbi.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmə-
nu xalisnə minən nər. 

21.Fə əs`əlukə bi əsməikə yə aliyy, yə vəfiyy, yə vəliyy, yə ğaniyy, 
yə məliyy, yə zəkiyy, yə radiyy, yə bədiyy, yə xafiyy, yə qaviyy. Subhə-
nəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

22. Yə mən əzhəral cəmil, yə mən sətəra aləl qabii, yə mən lə yuəxizu 
bil cəriəh. yə mən lə yəhtikus sitra, yə aziməl affi, yə həsənət təcəuz. yə 
vəsiəl məğfirat, yə sahibə kulli nəcva. yə muntəhəyə kulli şəkvə.Subhənə-
kə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

23.Yə zəl niə`mətis səbiğati, yə zər rahmətil vəsiəti, yə zəl hikmətil 
bəiğati, yə zəl qudratil kəmiləti. yə zəl huccətil qatiəti, yə zəl kəramətiz 
zahirati, yə zəs sıfətil aliyəti, yə zəl izzətid dəimməh. yə zəl quvvətil mə-
tinih.yə zəl minnətis səbiqah. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
24. Yə əhkəməl həkimin. yə ə.adələl adilin. yə əsdəqas sadiqın. yə əz-

həraz zahirin. yə ət hərat tahirin. yə əzhəraz zahirin. yə əthərat tahirin. yə 
əhsənəl xaliqın. yə əsraəl həsibin. yə əsməəs səmiin. yə əkraməl əkra-
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min.yə ərhəmər rahimin. yə əşfəəş şəfiin.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə 
əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

25. Yə bədəəs səməvəti. yə cəiləz zuluməti. yə aliməl xafiyyəti.yə ra-
himəl bəraət. yə sətiral əvərat yə kəşifəl bəliyyəti. yə muhyiyəl əmrati. yə 
daifəl həsənət. yə munzilə bərakət. yə şədidən nəqamət. Subhənəkə yə lə 
iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər.  

26. Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə musavvir. yə muqaddir. 
yə mutahhir yə munəvvir. yə muqaddim. yə muəxxir. yə muyəssir. yə 
munzir. yə mubəşşir. yə mudəbbir. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
27. Yə rabbəl bəytil həram, yə rabbəs şəhril həram, yə rabbəl məsci-

dil həram,yə rabbəl bələdi həram, yə rabbər rukni vəl məqam.yə rabbəl 
məşəril həram. Yə rabbəl hilli vəlhəram.yə rabbən nuri vəz zaləm. yə rab-
bət təhiyyəti vəs sələm. yə rabbəlcələli vəl ikram.Subhənəkə yə lə iləhə 
illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

28. Yə imədə mən lə imədələh. yə sənədə mən lə sənədələh. yə zuxra 
mən lə zuxraləh. yə ğiyəsə mən lə ğıyəsələh. yə hirzə mən lə hirzələh. yə 
fəxra mən lə fəxraləh. yə izzə mən lə izzələh. yə muinə mən lə muinələh. 
yə ənisə mən lə ənisələh. yə ğunsətə mən lə ğunsətələh. Subhənəkə yə lə 
iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

29. Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə qaim. yə dəim. yə rahim. 
yə həkim. yə alim. yə asım, yə qasim, yə səlim,yə qabid, yə bəsit. 

30. Yə asımə mənis tə`saməh. yə rahimə mənis tərhəməh. yə nəsıra 
mənis tənsarah. yə həfiza minəs təhfəzah. yə mukrimə minəs təkraməh. 
yə murşidə mənis tərşədəh. yə muinə mənis təanəh. yə muğisə mənis sə-
ğasəh. yə sarixa mənistəğfərah.  

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
30. Ya asimə mənistə’səməh, ya rahimə mənis tərhəməh, ya ğafira 

mənistəğfərəh, ya nasirə mənitənsərah, ya hafizə mənistəhfəzəh, ya muk-
rimə mənistəkraməh, ya murşidə mənistərşədəh, ya sərixə mənistəsrəhəh, 
ya muinə mənistəanəh, ya muğisə mənis təğasəh. 

31. Yə kəriməs safhi. yə aziməl mənni. yə kəsiral xayri. yə qadiməl 
fədli. yə lətifəl sun`i. yə dəiməl lutfi. yə nəfisəl kurbi. yə kəşifəd durri. yə 
məlikəl mulki. yə qadiyyən bil haqqı. 
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32. Yə azizən lə yudam. yə lə lətifən lə yuram. yə raqıbən lə yəmən. 
yə qaiməl lə yətuf. yə həyyəl lə yəmut. yə məlikən lə yəzuk. yə bəqıyyən 
lə yəf`ni. yə aliməl lə yəchəl. yə samədən lə yut`əm.yə qaviyyən lə 
yud`əf. 

33. Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə vəhid. yə vəcid. yə şə-
hid.yə məcid, yə raşid, yə bəis, yə vəris, yə darr. yə nəfi, yə hədi. Subhə-
nəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nəs. 

34.Yə ə.azamu min kulli azim, yə əkramu min kulli kərim, yə ərhəmu 
min kulli Rahim.yə əhkəmu min kulli həkim.yə ə-aləmu min kulli alim. 
Yə əqdəmu min kulli qadim. yə əkbəru min kulli kəbir.yə əcəllu min kulli 
cəlil. yə ə.əzzu min kulli aziz. Yə əltafu min kulli lətif. Subhənəkə yə lə 
iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nəs  

35.Yə mən huvə və fi əhdihi vəffu. yə mən huvə fi vəfəihi qaviyyu. 
yə mən huvə fi quvvətihi aliyyu. yə mən huvə fi uluvvihi qarib. Yə mən 
huvə fi qurbihi lətif. yə mən huvə fi lutfihi şərif. yə mən huvə fi şərafihi 
aziz. yə mən huvə fi izzətihi azim. yə mən huvə fi əzamətihi məcid. yə 
mən huvə fi məcdihi həmid.  

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər 
36. Yə mən huvə kulli şəyin xadıuləh. yə mən huvə kulli şəyin kəinu-

ləh. yə mən huvə kulli şəyin məvcuduləh. yə mən huvə kulli şəyin muni-
buləh. yə mən huvə kulli şəyin xaifu minhu. yə mən huvə kulli şəyin mu-
səbbuhu ləh. yə mən huvə kulli şəyin qaimu bih. yə mən huvə kulli şəyin 
xaşiuləh. yə mən huvə kulli şəyin sairu iləyhi. Yə mən huvə kulli şəyin 
həliku əllə vəchəh. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə 
minən nər. 

37. Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə kəfi. yə şəfi. yə vəfi. yə 
məafi. yə ali. yə dəı. yə radı.yə qadı. yə bəqı. yə hədi. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
38. Yə mən lə məfərra illə iləyhi. yə mən lə məfzəə illə iləyhi. yə mən 

lə məlcəə illə iləyhi.yə mənlə yə təvəkkəlu illə aləyhi. yə mən lə məqsadə 
illə iləyhi. yə mən lə lə məncə illə iləyhi. yə mən lə yurğabi illə iləyhi.yə 
lə yu`bədu illə iyyəh. yə mən lə yustəənu illə minhu. yə mən lə həvlə vələ 
quvvətə illə bih. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə 
minən nər. 



 587 

39.Yə xayral mərhubinə. yə xayral mətlubinə. yə xayral mərğubinə. yə 
xayral məs`ulinə. yə xayral məqsudinə. yə xayral məzkurinə. yə xayral 
məşkurinə. yə xayral məhbubinə. yə xayral munzilinə. yə xayral mustə`ni-
sinə. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

40. Yə mən huvə xaləqa fəsəvvə. yə mən huvə qaddəra fəhədə. yə 
mən huvə yəkşiful bəlvə. yə mən huvə yəsməun nəcvə. yə mən huvə yun-
qiul ğarqa. Yə mən huvə yuncil həlkə.yə mən huvə adhəkə əbkə. Yə mən 
huvə ədallə və əhdə. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
41. Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə ğafir. yə sətir. yə qahir. 

yə qadir,yə nəzir, yə fətir, yə şəkur, yə zəkir, yə nəsır, yə xabir. Subhənə-
kə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

42. Yə mən huvə fil bərri və bəhri səbiluh. yə mən huvə fil əfəqı əyə-
tuh. yə mən huvə fil əfəqı əyətuh. yə mən huvə fil əyəti burhənuh. yə mən 
huvə fil məməti qudratuh. yə mən huvəl quburi izzətuh. yə mən huvə fi 
qıyəməti milkətuh. yə mən huvə fil hisəbi həybətuh.yə mən fil qıyəməti 
milkətuh. yə mən huvə fil hisəbihi həybətuh. yə mən huvə fil mizəni qa-
dauh. yə mən huvə fil cənnəti rahmətih. yə mən huvə fin nəri azəbuh. 
Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

43.Yə mən huvə iləyhi yəhrabul xaifin. yə mən huvə iləyhi yəfzəul 
muznibun. yə mən huvə iləyhi yəqsidul munibun. yə mən huvə iləyhi yəl-
cəul asun. yə mən huvə iləyhi yərğabuz zəhidun. yə mən huvə fihi yətmə-
ul xatiun. yə mən huvə yəstə`nisu bihil muridun. yə mən huvə yəftəxiru 
bihil muhsinun. yə mən huvə aləyhi yə təvəkkilun. yə mən huvə yəskunu 
bihil muqınun.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə mi-
nən nər. 

44. Yə əqrabu min kulli qarib. yə həbbu min kulli həbib. yə ə`əzamu 
min kulli azim. yə ə.əzzu min kulli aziz. yə əqvə min kulli qaviyy. yə əğ-
nə min kulli ğaniyy. yə əcvədu min kulli cəvəd. yə ər`əfu min kulli rauf. 
yə ərhəmu min kulli rahim. yə əcəllu min kulli cəlil. Subhənəkə yə lə ilə-
hə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

45.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə qarib. yə raqıb. yə həbib. 
yə mucib. yə həsib. yə tabib. yə bəsır. yə xabir. yə munir. yə mubin.Sub-
hənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 



 588 

46.Yə ğalibən ğayra məğlub. yə saniən ğayra məsnuı. yə xalıqan ğay-
ra məxluq. yə məlikən ğayra məmluk. Yə qahiran ğayra məqhur. yə rafiən 
ğayra mərfuiəı. yə həfizən ğayra məhfuz. yə nəsəran ğayra mənsur.yə şə-
hidən ğayra ğaib. yə qaribən ğayra bəid. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə 
əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

47. Yə nuran nur. yə munəvviran nur. yə musavviran nur. yə xaliqan 
nur. yə muqaddiran nur. yə mudəbbiran nur. yə nuran qablə kulli nur. yə 
nuran bə`də kulli nur. yə nuran fəvqa kulli nur. yə nuran ləysə mislihu nur. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
48.Yə mən ətauhu şərif. Yə mən fiə`luhu lətuf. yə mən lutfuhu mu-

qım. yə mən ihsənuhu qadim. yə mən qavluhu haqq. yə mən vəa` duhu 
sıdq. yə mən əffuhu fədl. yə mən azəbuhu adl. yə mən zikruhu hulv. yə 
mən unsuhu ləziz.  

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
49. Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə munəvvil. yə mufassıl. yə 

mubəddil. yə musəhhil. yə muzəllil. yə munəzzil. yə muhəvvil yə mu-
cəmmil. yə mukəmmil. yə mufəddil.  

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
50. Yə mən yəra və lə yura. yə mən yəxluqu və lə yuxləq. yə mən 

yəhdi və lə yuhdə. yə mən yuhyi və lə yuhyə. yə mən yut`imu və lə 
yut`əm. yə mən yuciru və lə yucər. yə mən yəqdı və lə yuqda aləyh. yə 
mən yəhkumu və lə yuhkəmu aləyh. yə mən ləm yəlid və ləm yuləd. və 
ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
51.Yə niə`məl həbib. yə niə`mət tabib. yə niə`məl həsib. yə niəməl 

qarib. yə niəməl raqıb. yə niəməl mucib. yə niəməl ənis. yə niəməl vəkil. 
yə niəməl məvlə. yə niəməl nəsır.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul 
əmənu xalisnə minən nər. 

52.Yə surural arifin. yə ənisəl muridin. yə muğısəl muştəqın. yə həbi-
bət təvvəbin. yə raziqal muqıllin. yə racəəl muznibin. yə kəşifəl məkru-
bin. yə munəffisən ənil məğmumin. yə mufərricən ənil məhzunin. yə ilə-
həl əvvəlinə vəl əxirin. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xa-
lisnə minən nər. 

53.Yə rabbəl cənnəti vən nər. yə rabbən nəbiyyinə vəl əxyər. yə rab-
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bəs sıddiqınə vəl əbrar. yə rabbəs sığari vəl kibər. yə rabbəl hububi vəl 
əsmər. yə rabbəl ənhəri vəl əşcər. yə rabbəs sahəra vəl qıfər. yə rabbəl 
abidi vəl əhrar. yə rabbəl i.ələni vəl israr. yə rabbəl ləyli vən nəhər. Sub-
hənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

54. Yə mən lə haqqa fi kulli şəyin ilmuh. yə mən nəfəzə bi kulli şəyin 
bəsaruh. yə mən bələğat ilə kulli şəyin qudratuh. yə mən lə yuhsil ibədu 
nəa`məəh. yə mən lə təbluğul xaləiqu şukrah. yə mən lə tudrikul əfhəmu 
cələləh. yə mən lə tənəlul əvhəmu kunhəh. yə mənil azamətu vəl kibriyəu 
ridəuh. yə mənil həybətu vəs sultanu bihəuh. yə mən tə əzzəzə bil izzi bə-
qauh.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

55.Yə mən ləhul məsəlul ə-alə. yə mən ləhus sıfətul ulə. yə mən ləhul 
əxiratu vəl ulə. yə mən ləhul cənnətul mə`və. yə mən ləhun nəru vəl lıza. 
yə mən ləhul əyətil kubra. yə mən ləhul əsməul husnə. yə mən ləhul huk-
mu vəl qada. yə mən ləhus səməvətul ulə. yə mən ləhul arşu vəs səra. 
Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

56.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə afuv. yə ğafur. yə vədud. 
yə şəkur. yə sabur. yə rauf. yə atuf. yə quddus. yə həyy. yə qayyum. Sub-
hənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

57.Yə mən huvə fis səməi əzamətuh. yə mən huvə fil ardı əyətuh. yə 
mən huvə fi kulli şəyin dələiluh. yə mən huvə fil bihəri əcəibuh. yə mən 
huvə yəbdəul xalqa summə yuiduh. yə mən huvə fil cibəli xəzəinuh. yə 
mən əhsənə kullə şəyin xaləqah. yə mən iləyhi yurcəul əmru kulluh. yə 
mən zahəra fi kulli şəyin lutfuh.yə mən yuərriful xaləiqa qudratəh.Subhə-
nəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

58.Yə həbibə min lə həbibələh. yə tabibə mən lə tabibələh. yə mucibə 
mən lə mucibələh. yə şəfiqa mən lə şəfiqaləh. yə rafiqa mən lə rafiqaləh. 
yə şəfiə mən lə şəfiələh. yə muğisə mən lə muğısələh. yə dəlilə mən lə də-
lilələh.yə qaidə mən lə qaidələh. yə rahimə mən lə rahimələh. Subhənəkə 
yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

59.Yə kəfiyə mənis təkfəh. yə hədiyə mənis təhdəh. yə kəliyə mənis 
təkləh. yə dəiyə mənis təd`əh. yə şəfiyə mənis təşfəh. yə qadıyə mənis 
təqdah. yə muğniyə mənis təğnəh. yə mufiyə mənis təvfəh. yə muqavviyə 
mənis təqvəh. yə vəliyyə mənis təvləh. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə 
əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
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60. Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə əvvəl. yə əxir yə zahir yə 
bətin yə xaliq yə raziq yə sadiq yə səbiq yə səiq yə fəliq. Subhənəkə yə lə 
iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

61.Yə mən yuqallibul ləylə vən nəhər. yə mən xaləqaz zuluməti vən 
nur. yə mən cəələz zillə vəl hərur. yə mən səxxaraş şəmsə vəl qamər. yə 
mən xaləqal məvtə vəl həyət. yə mən ləhul xalqu vəl əmr. yə mən ləm 
yəttəxiz sahibətəv və lə vələd. yə mən ləm yəkun ləhu şərikun fil mulk. 
Yə mən ləm yəkun ləhu vəliyyum minəz zull. yə mən ləhul həvlu vəl 
quvvəh. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

62. Yə mən yə`ləmu məradəl muridin. yə mən yəmliku həvəicəs səi-
lin. yə mən yəsməu əninəl vəlihin. yə mən yəra bukəəl xaifin. yə mən 
yə`ləmu damiras samitin. yə mən yəra nədəmən nədimin. yə mən yəqbəlu 
uzrat təibin. yə mən lə yuslihu əmələl mufsidin. yə mən lə yudiu əcral 
muhsinin. yə mən lə yəb`udu ən qulubil arifin. Subhənəkə yə lə iləhə illə 
əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

63.Yə dəiməl bəqa. yə ğafiral xata. yə səmiəd dua. yə vəsiəl əta. yə 
rafiəs səmə. yə kəşifəl bələ. yə aziməs sənə. yə qadiməs sənə. yə kəsiral 
vəfə. yə şərifəl cəzə. 

64. Allahummə inni əs`əlukə yə ğaffər. yə səttər yə qahhər. yə cəbbər 
yə sabbər yə razzəq yə fəttəh yə əlləm yə vəhhəb yə təvvəb. Subhənəkə 
yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

65.Yə mən xaləqani və səvvəni. yə mən razəqani və rabbəni.yə mən 
ət`əməni və səqani. yə mən qarrabəni və ədnəni. yə mən əsaməni və kəfə-
ni. yə mən həfizani və kələni. yə mən vəffəqani və hədəni. yə mən ə.əzzə-
ni və əğnəni. yə mən əmətəni və əhyəni. yə mən ənəsəni və əvəni.Subhə-
nəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

66.Yə mən yuhiqqul haqqa bi kəlimətih. yə mən lə muəqqıbə li huk-
mih. yə mən lə raddə liqadaih. yə mən yəhulu bəynəl mər`i və qalbih. yə 
mən yəqbəlut təvbətə ən ibədih. yə mən lə tənfəuş şəfəətu illə bi iznih. yə 
mənis səməvətu mətviyyətun bi yəminih. yə mən huvə ə.ələmu bi mən 
dallə ən səbilih. yə mən yusəbbihur ra`du bi həmdihi vəl mələikətihu min 
xifətih. yə mən yursilur riyəhə buşran bəynə yədəy rahmətih. Subhənəkə 
yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

67.Yə mən cəələl arda mihədə. yə mən cəələl cibələ əvtədə. yə mən 
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cəələş şəmsə siracə. yə mən cəələl qamərə nura. yə mən cəələl ləylə libə-
sə. yə mən cəələn nəhəra məəşə. yə mən cəələn nəvmə subətə. yə mən 
cəələs səməə binəə. yə mən cəələl əşyə.ə əzvəcə. yə mən cəələn nəra mər-
sadə.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

68.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə şəfi yə səmi yə rafiu yə 
məni yə səri yə bəşir yə nəzir yə qadir yə muqtədir. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
69.Yə həyyu qablə kulli həyy. yə həyyu bəə`də kulli həyy. yə həyyul-

ləzi lə yəşbihuhu şəy. yə həyyulləzi ləysə kəmislihi həyy. yə həyyulləzi lə 
yu şərikuhu həyy. yə həyyulləzi lə yəhtəcu ilə həyy. yə həyyulləzi yəmisu 
kullə həyy. yə həyyulləzi yərzuqu kullə həyy. yə həyyulləzi yuhyil məvtə. 
yə həyyulləzi lə yəmut. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xa-
lisnə minən nər. 

70.Yə mən ləhu zikrun lə yunsə. yə mən ləhu nurun lə yutfə. yə mən 
ləhu sənəul lə yuhsa. yə mən ləhu nuutul lə tuğayyər. yə mən ləhu niəmul 
lə tuədd. yə mən ləhu mulkul lə yəzul. yə mən ləhu cələlul lə yu kəyyəf. 
yə mən ləhu qadaul lə yuradd. yə mən ləhu sıfətul lə tubəddəl. yə mən lə-
hu kəməlul lə yudrak. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
71.Ya rabbəl aləmin. yə məlikə yəvmiddin. yə mən yuhibbus sabirin. 

yə mən yuhibbut təvvəbin. yə mən yuhibbul mutətahhirin. Yə mən yuhib-
bul muhsinin. yə mən huvə xayrun nəsırin. yə mən huvə xayrul fəsılin. yə 
mən huvə xayruş şəkirin. Yə mən huvə ə-ələmu bil mufsidin. Subhənəkə 
yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

72.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə mubdi. yə muid. yə həfiz. 
yə muhit. yə həmid. yə mucid. yə muqit. yə muğis. yə muiz. yə muzilSub-
hənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

73. Yə mən huvə əhədun bilə zidd. yə mən huvə fərdun bilə nidd. yə 
mən huvə samədun bələ əyb. yə mən huvə vitrun bilə şəf`ı. yə mən huvə 
rabbun bilə vəzir. yə mən huvə ğaniyyun bilə fəqr. yə mən huvə sultanun 
bilə əz`l. yə mən huvə məlikun bilə əc`z . yə mən huvə məvcudun bilə 
mis`li. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

74.Yə mən huvə zikruhu şərafun liz zəkirin. yə mən huvə şukruhu 
fəvzun liş şəkirin. yə mən huvə həmduhu fəxrul lil həmidin. Yə mən huvə 
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taətuhu nəcətul lil mutiin. yə mən huvə bəbuhu məftuhul lil talibin. yə 
mən huvə səbiluhu vədihul lil muminin. yə mən huvə əyətuhu burhənul 
lin nəzırin. yə mən huvə kitəbuhu təzkiratul lil muqınin. yə mən huvə əf-
fuhu məlcəul lil muznibin. yə mən huvə rahmətuhu qaribul lil muhsinin. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
75.Yə mən təbərakəsmuh. yə mən təalə cədduh. yə mən cəllə sənəuh. 

yə mən lə iləhə ğayruh. yə mən təqaddəsət əsməuh. yə mən yədumu bəqa-
uh. yə mənil əzamətu bihəuh. yə mənil kibriyəu ridəuh. yə mən lə yuhsa 
ələuh. yə mən lə yuəddu nəa`həuh. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul 
əmənu xalisnə minən nər. 

76.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə muin. yə mubin. yə əmin. 
yə məkin. yə mətin. yə şədid. yə şəhid. yə raşıd. yə həmid. yə məcid. Sub-
hənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

77.Yə zəl ərşil məcid. yə zəl qavlis sədid. yə zəl fədlir raşid. yə zəl 
bətşiş şədid. yə zəl vəə`di vəl vəid. yə qaribən ğayra bəid. Yə mən huvəl 
vəliyyul həmid. yə mən huvə alə kulli şəyin şəhid. yə mən huvə ləysə bi 
zalləmil lil ibəd. yə mən huvə əqrabu iləyhi min həblil vərid. Subhənəkə 
yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

78.Yə mən lə şərikə ləhu və lə vəzir. yə mən lə şəbihə ləhu və lə nə-
zir. yə xaliqaş şəmsi vəl qaməril munir. yə muğniyəl bəisil fəqır. yə razi-
qat tiflis sağir. yə rahiməş şəyxıl kəbir. yə ismətəl xaifil mustəcir. yə mən 
huvə bi ibədihi bəsır. yə mən huvə bi həvəyicil ibədi xabir. yə mən huvə 
alə kulli şəy`in qadir. 

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
79.Yə zəl cudi vən nəim. yə zəl fədli vəl kərim. yə zəl bə`si vən ni-

qam.yə xəliqal ləvhi vəl qaləm. yə bəriəz zərri vən nəsəm. yə mulhiməl 
ərabi vəl əcəm. yə kəşifəd durri vəl ələm. yə aliməs sirri vəl himəm. yə 
mən ləhul bəytu vəl həram. yə mən yəxluqul əşyəə minəl ədəm.Subhənə-
kə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

80.Allahummə inni əs`əlukə yə adil yə qabil yə fədıl yə fəil yə kəfil 
yə cəıl yə kəmil yə fətir yə talib yə mətlub. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə 
əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

81.Yə mən ən`əmə bi həvlih. yə mən əkramə bi tavlih. yə mən adə bi 
lutfih. yə mən təəzzəzə bi qudratih. yə mən qaddəra bi hikmətih. yə mən 
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həkəmə bi tədbirih. yə mən dəbbəra bi ilmih. yə mən təcəvəzə bi hilmih. 
yə mən dənə fi uluvvih yə mən alə fi dunivvih. Subhənəkə yə lə iləhə illə 
əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

82.Yə mən yəxluqu mə yəşəu. yə mən yəf`əlu mən yəşəu. yə mən 
yəhdi mən yəşəu. yə mən yudillu mən yəşəu. yə mən yəğfiru limən yəşəu 
yə mən yuəzzibu mən yəşəu. yə mən yətubu alə mən yəşəu. yə mən yu-
savviru fil ərhəmi kəyfə yəşəu. yə mən yəzidu fil xalqə mə yəşəu. yə mən 
yəxtəssu bi rahməti mən yəşəu. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul 
əmənu xalisnə minən nər. 

83.Yə mən ləm yəttəxiz sahibətən və lə vələdə. yə mən lə yuşriku fi 
hukmihi əhədə. yə mən cəələ li kulli şəy`in qadra. yə mən ləm yəzəl rahi-
mə. yə cəiləl mələikəti rusulə. yə mən cəələ fis səməi burucə. Yə mən 
cəələl arda qarara. yə mən cəələ minəl məi bəşəra. yə mən əhsa kullə 
şəy`in ədədə. yə mən əhəta bi kulli şəy`in ilmə. Subhənəkə yə lə iləhə illə 
əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

84.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə fərd yə vitr yə əhəd yə sa-
məd yə əmcəd yə ə-əzzu yə əcəll yə ə-haqq yə ə-bərr yə əbəd. Subhənəkə 
yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

85.Yə məa`rufə mən ərafəh. yə məa`budə mən əbədəh. yə məşkura 
mən şəkərah. yə məzkura mən zəkərah. yə məhmudə mən həmədəh.yə 
məvcudə mən taləbəh. yə məqsufə mən vəhhədəh. yə məhbubə mən əhəb-
bəh. yə mərğubə mən əradəh. yə məqsudə mən ənəbə iləyh. Subhənəkə yə 
lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

86. Yə mən lə mulkə illə mulkuh. yə mən lə yuhsil ibədu sənəəh. yə 
mən lə təsıfun xaləiqu cələləh. yə mən lə yudrikul əbsaru kəmələh. yə 
mən lə yəbluğul əfhəmu sifətih. yə mən lə yənəlul əfkəru kibriyəəh. yə 
mən lə yuhsinul insənu nuutəh. yə mən lə yəruddul ibədu qadaəh. yə mən 
zahəra kulli şəy`in əyətuh. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu 
xalisnə minən nər. 

87.Yə həbibəl bəkkəin. yə sənədəl mutəvəkkilin. yə hədiyəl mudillin 
yə vəliyyəl muminin yə ənisəz zəkirin yə əqdəral qadirin. yə əbsaran nə-
zırin. yə əa`ləməl aləmin. yə məfzəəl məlhufin yə ənsaran nəsırin. Subhə-
nəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

88.Allahummə inni əsəlukə bi əsməikə yə mukrim. yə muəzzim. yə 
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munəıim yə muə`ti yə muğni yə muhyi yə mubdi. yə murdı yə munci yə 
muhsi. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

89.Yə kəfiyə kulli şəy`in.yə qaimən alə kulli şəyin. yə mən lə yuşbi-
huhu şəy`un. yə mən lə yəzidu fi mulkihi şəy`un. yə mən lə yunqusu min 
xazəinihi şəy`un. yə mən lə yuxfə aləyhi şəy`un.yə mən ləysə kəmislihi 
şəy`un. yə mən bi yədihi məqa-li-du kulli şəy`in. Yə mən vəsiət rahmətu-
hu kullə şəy`in. Yə mən yəbqa və yəfnə kullu şəy`in.Subhənəkə yə lə ilə-
hə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

90.Yə mən yə`ləmul ğaybə illə huvə. yə mən lə yəsrifus suə illə huvə. yə 
mən lə yudəbbirul əmra illə huvə. yə mən lə yəğfiruz zunubə illə huvə. yə 
mən lə yuqallibul qulubə illə huvə. yə mən lə yəxluqul xalqa illə huvə. yə 
mən lə yutimmun niə`mətə illə huvə. yə mən lə yunəzzilul ğaysə illə huvə. 
yə mənlə yuhyil məvtə illə huvə. yə mən lə yuğni alət təhqıqı illə huvə.  

Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 
91.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə kəşif yə fəric yə fətih yə 

nəsır yə damin yə əmr yə nəhi yə racə yə murtəcə yə əzımər racə. Subhə-
nəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

92.Yə muinəd duafə. yə kənzəl fuqara.yə sahibəl ğurabə. yə nəsıral 
əvliyə. yə qahiral ə.ədə. yə rafiəs səmə. yə kəşifəl bələ. yə ənisəl əvliyə. 
yə həbibəl ətqıyə. yə iləhəl əğniyə. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul 
əmənu xalisnə minən nər. 

93.Yə əvvələ kulli şəy`in və əxirah. yə iləhə kulli şəy`in və saniəh.yə 
raziqa kulli şəy`in və xaliqah. yə fətira kulli şəy`in və məlikəh. yə qabida 
kulli şəy`in bəsitah. yə mubdiə kulli şəy`in muidəh.yə musəbbibə kulli 
şəy`in və muqaddirah. yə murabbiyə kulli şəy`in və mudəbbirah.yə mu-
kəvvira kulli şəy`in muhəvviləh.yə muhyiyə kulli şəy`in və mumitəh.Sub-
hənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

94.Yə xayra zəkirin və məzkur. yə xayra şəkirin və məşkur. yə xayra 
həmidin və məhmud yə xayra şəhidin və məşhud. yə xayra dəin və 
məd`uv. yə xayra mucibiv və mucəb. yə xayra munisin və ənis. yə xayra 
sahibiv və cəlis. yə xayra məqsudiv və mə mətlub.yə xayra həbibiv və 
məhbub.Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

95.Yə mən huvə limən dəəhu mucib. yə mən huvə limən ətaəhu hə-
bib. yə mən huvə limən əhəbbəhu qarib. yə mən huvə bimən əradəhu 
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alim. yə mən huvə limən racəhu kərim. Yə mən huvə bi mən əsahu həlim. 
yə mən huvə fi hilmihi həkim. yə mən huvə fi hukmihi azim. yə mən hu-
və Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər.fi əzə-
mətihi rahim. yə mən huvə fi ihsənihi qadim. 

96.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə musəbbib. yə muqarrib yə 
muəqqib yə muqallib yə muqaddir. yə murattib. yə murağğıb yə muzəkkir 
yə mukəvvin yə mutəkəbbir. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmə-
nu xalisnə minən nər. 

97. Yə mən lə yuşğilihu səm`un ən səm`i yə mən lə yəmnəuhu fiə`lun 
ən fiə`l. yə mən lə yulhihu qavlun ən qav`l. yə mən lə yuğallituhu suəlun 
ən suəl. yə mən lə yubrimuhu ilhəhul mulihhin. yə mən şərahə bil isləmi 
sudural mu`minin.yə mən ətabə bi zikrihi qulubəl muxbitin. yə mən lə yə-
ğibu ən qulubil muştəqın. yə mən huvə ğayətu muradil muridin. yə mən 
lə yəxfə aləyhi şəy`un ful aləmin. Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul 
əmənu xalisnə minən nər. 

98.Yə mən huvə ilmuhu səbiq. yə mən huvə və ə`duhu sadiq. yə mən 
huvə lutfuhu zahir yə mən huvə əmruhu ğalib yə mən huvə kitəbuhu muh-
kəm yə mən huvə qadauhu kəin yə mən huvə qur`ənuhu məcid yə mən hu-
və mulkuhu qadim yə mən huvə fədluhu muqım yə mən huvə ərşuhu azim. 
Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

99.Yə rabbəl ərbəb yə mufəttihəl əbvəb yə musəbbibəl əsbəb yə 
muə`tiyəs səvəb yə mulhiməs savəb yə munşiəs səhəb yə şədidəl iqab yə 
sərial hisəb yə mən ləhul iyəb yə ğafuru yə təvvəb Subhənəkə yə lə iləhə 
illə əntə əmənul əmənu xalisnə minən nər. 

100.Allahummə inni əs`əlukə bi əsməikə yə rabbənə yə iləhənə yə 
səyyidinə yə məvlənə yə nəsıranə yə həfizanə yə qadiranə yə raziqanə yə 
dəlilənə yə muğisənə. 

"Subhənəkə yə lə iləhə illə əntə, əl ğavs, əl ğavs, salli alə Muhəmməd 
və alih, xallisnə minən nəri yə Rabb, yə zəl cələli vəl ikram, yə əkrəmər 
rahimin." 

 
Covşan kəbir duasının mənası 

 Rahman və Rahim olan Allahın adıyla 
1.Allahım! Bu adlarının haqqı üçün Səndən istəyir və Sənə yalvarı-



 596 

ram: Ey hər cür nöqsandan uzaq, butun gözəl isimlərin və uca sifətlərin 
sahibi olan Məbud Allah. Ey dunyada dost və düşmən fərqi qoymadan 
butun məxluqatına ruzi verən Rəhman. Ey axirətdə ancaq itaətkar və 
əməlisaleh qullarına şəfqət edəcək Rəhim. Ey gizli və aşkar olan hər şeyi 
haqqı ilə bilən Alim. Ey yaratdıqları ilə son dərəcə mülayim rəftar edən 
Həlim. Ey sonsuz əzəmət və uca məqam sahibi olan Azim. Ey hər şeyi ni-
zam-intizamla yaradan və hər işi hikmətlə görən Hakim. Ey varlığının əv-
vəli olmayan Qədim. Ey hər bir varlığı həyatda saxlayan Muqim. Ey yax-
şılıq və səxavəti bol olan Kərim Rəbbimiz! Nöqsanlardan uzaq olan (Mu-
nəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah yoxdur ki, bizə imdad eləsin! 
Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi Cəhənnəm odundan qoru! 

2.Ey sultanlar Sultanı. Ey butun duaları mustəcab edən. Ey butun 
yaxşılıqların mukafatını verən. Ey dərəcə və məqamları ucaldan. Ey bərə-
kəti cox olan. Ey xətaları bağışlayan. Ey bəlaları uzaqlaşdıran. Ey gizli və 
aşkar olan butun səsləri eşidən. Ey diləkləri yerinə yetirən. Ey sirləri və 
gizli olan hər şeyi bilən, Rəbbimiz! 

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

3.Ey bağışlayanların ən xeyirlisi. Ey yardım edənlərin ən xeyirlisi. Ey 
ədalətlə hökm edənlərin ən xeyirlisi. Ey hər şeyin hikmətini acanların ən 
xeyirlisi. Ey zikr edilənlərin ən xeyirlisi. Ey varislərin ən xeyirlisi. Ey 
həmd olunanların ən xeyirlisi. Ey ruzi verənlərin ən xeyirlisi.Ey haqla ba-
tili ayırıb, ədalətlə hökm edənlərin ən xeyirlisi. Ey ehsan (yaxşılıq) edən-
lərin ən xeyirlisi Rəbbimiz! 

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

4.Ey izzət və gözəlliyin həqiqi sahibi. Ey səltənət və böyüklüyün hə-
qiqi sahibi. Ey qüdrət və kamilliyin həqiqi sahibi. Ey ən böyük və ən uca 
olan. Ey əzabı şiddətli olan. Ey cəzası şiddətli olan. Ey hesabı sürətli 
olan. Ey qullarını ən gözəl şəkildə mükafatlandıran. Ey hər şeyin yazıldı-
ğı Kitabın sahibi. Ey yağışla dolu buludları var edən Rəbbimiz! 

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
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yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə,aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

5.Ey sonsuz mərhəmət sahibi olan Hənnan. Ey həqiqi yaxşılıq və eh-
sanı cox olan Mənnan. Ey qullarının hər bir əməlinin mükafatını verən 
Dəyyan. Ey bağışlaması cox olan Ğufran. Ey qullarına doğru yolu göstə-
rən Burhən. Ey həqiqi səltənət sahibi Sultan. Ey butun qüsur və noqsan 
sifətlərdən uzaq olan Sübhan. Ey hər kəsin kömək umduğu Mustəan. Ey 
qullarına saysız nemət verən və onlara fikirlərini ifadə etmə qabiliyyəti 
verən nemət və bəyan sahibi.Ey rahatlıq və əmin.amanlıq bəxş edən Rəb-
bimiz! 

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

6. Ey əzəməti qarşısında hər şeyin baş əydiyi. Ey qüdrəti qarşısında hər 
şeyin təslim olduğu. Ey izzəti qarşısında hər şeyin itaət etdiyi. Ey heybəti 
qarşısında hər şeyin baş əydiyi. Ey hökmranlığına hər şeyin itaət etdiyi. Ey 
hər şey qorxusundan Ona qul olan. Ey əzəmətindən dağların yarıldığı və 
parcalandığı. Ey əmri ilə göylərin asılı halda durduğu.Ey izni ilə yerin qə-
rar tutduğu. Ey mülkündə yaşayanlara zülm etməyən Rəbbimiz! 

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru. 

7.Ey xətaları bağışlayan. Ey bəlaları dəf edən. Ey ümidlərin son 
nöqtəsi.Ey ehsanı və bərəkəti cox olan. Ey hədiyyələri bol olan. Ey məx-
luqata ruzi verən. Ey ölumlərə fərman verən. Ey şikayətləri eşidən. Ey 
yardım etmək və cəzalandırmaq uçun ordularını göndərən. Ey maddi və 
mənəvi əsarətdə olanları azad edən Rəbbimiz! 

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

8.Ey həmd və səna sahibi. Ey şərəf və uca məqam sahibi. Ey sonsuz 
təriflərə layiq, uca məqamların və gözəlliklərin sahibi. Ey əhdinə sadiq 
vəfa sahibi.Ey əfv və riza istəyənləri əfv edib razı salan. Ey yaxşılıq və 
əta sahibi. Ey söz və hökm sahibi. Ey izzət və əbədiyyət sahibi. Ey səxa-
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vət və bol nemət sahibi. Ey fəzilət və nemətlərin sahibi Rəbbimiz! 
Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 

yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

9.Ey olmasını istəmədiyi şeyin əmələ gəlməsinə mane olan Məniu. 
Ey zərərli şeyləri və maniələri aradan qaldıran Dəfiu. Ey faydalı şeyləri 
yaradıb, istədiyinə istədiyini verən Nəfiu. Ey bütün səsləri eşidən Səmiu. 
Ey istədiyinin məqamını ucaldan Rafiu.Ey hər şeyi ustalıqla yaradan Sa-
niu. Ey qullarına şəfaət edən Şəfiu. Ey bütün gözəllikləri özündə və bütün 
məxluqatı Həşr meydanında hüzüruna toplayacaq Cəmiu. Ey elmi hər şe-
yi əhatə edən Vasiu. Ey istədiyi şeyi istədiyi şəkildə artırıb bol edən Mu-
siu Rəbbimiz! 

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

10.Ey bütün əsərlərin sənətkarı. Ey bütün məxluqatın Xaliqi. Ey ruzi-
yə ehtiyacı olanların ruzisini verən. Ey bütün qulların sahibi. Ey bütün sı-
xıntıya duşənləri sıxıntıdan qurtaran. Ey bütün dərdliləri sevindirən. Ey 
bütün mərhəmət və şəfqətə ehtiyacı olanlara rəhm edən. Ey bütün carəsiz 
qalanlara əl uzadan.Ey bütün eyiblərin və qüsurların üstünü örtən. Ey 
zülmə dücar olanların hər birinin sığınacağı Rəbbimiz! 

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

11. Ey dara düşəndə və sıxıntı anında mənə arxa olan. Ey müsibət za-
manı ümid yerən. Ey tənha olduğum an mənə yoldaşlıq edən. Ey qürbətdə 
və yalnızlıq anında məni himayə edən. Ey sahib olduğum nemətlərin hə-
qiqi sahibi olan dostum. Ey kədərli anımda qəm.qüssəmi dağıdan. Ey da-
ra düşəndə yardımıma gələn. Ey cətin anlarda pənah apardığım. Ey qorx-
duğum an mənə yardım edən. Ey çıxılmaz vəziyyətlərdə mənə yol göstə-
rən Rəbbim!  

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 
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12.Ey qeybləri bilən. Ey günahları bağışlayan. Ey eyiblərı örtən. Ey 
sıxıntıları aradan qaldıran. Ey qəlbləri istədiyi şəkildə dəyişdirən. Ey 
könülləri bəzəyən. Ey qəlbləri nurlandıran. Ey qəlblərin təbibi. Ey qəlblə-
rin sevgilisi. Ey qəlblərin dostu olan Rəbbim!Nöqsanlardan uzaq olan 
(Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah yoxdur ki, bizə imdad eləsin! 
Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi Cəhənnəm odundan qoru! 

13.Ey uca və ulu məqam sahibi Cəlil. Ey hər şeyə gözəllik verən Cə-
mil. Ey Ona güvənən qullarının işini ən yaxşı şəkildə yoluna qoyan Vəkil. 
Ey qulların gücü catmayan işlərini öz üzərinə göturən Kəfil. Ey qullarına 
yol göstərən Dəlil. Ey qullarının xəta və səhvlərini bağışlayan Muqil. Ey 
hər şeydən xəbərdar olan Xabir. Ey lutf və kərəmi bol olan Lətif. Ey son-
suz izzət sahibi Əziz. Ey butun mövcudatın həqiqi sahibi və hökmdarı 
olan Məlik Rəbbimiz!  
Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah yox-
dur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

14. Ey carəsizlərin yol göstəricisi. Ey yardım istəyənlərin yardımçısı. 
Ey fəryad edənlərin imdadına yetişən. Ey qorunmaq istəyənlərin qoruyu-
cusu. Ey üsyankar günahkarların sığınacağı. Ey günahkarların bağışlayı-
cısı. Ey qorxu içində olanlara güvən hissi verən. Ey aciz kimsəsizlərə 
mərhəmət edən. Ey dəhşət anında tənha qalanların dostu. Ey darda qalan-
ların dualarını eşidən Rəbbim!  

Nöqsanlardan uzaq olan (Munəzzəh olan) Allah! Səndən başqa İlah 
yoxdur ki, bizə imdad eləsin! Aman ver bizə, aman diləyirik Səndən! Bizi 
Cəhənnəm odundan qoru! 

15. Ey comərdlik və ehsan sahibi, Ey fəzl və yaxşılıq sahibi, Ey əm-
niyyət və əmin sahibi, Ey qüdsiyyət (müqəddəslik) və kəmalət (paklıq) sa-
hibi. Ey hikmət və bəyan sahibi. Ey rəhmət və rizvan (riza) sahibi. Ey kəs-
kin dəlil və bürhan sahibi. Ey əzəmət (böyüklük) və səltənət sahibi. Ey əfv 
və məğfirət sahibi. Ey Ondan yardım istənən şəfqət sahibi, Sən bütün qüsur 
və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa İlah yox ki, bizə imdad 
etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhənnəm odundan qoru!  

16.Ey hər şeyin rabbi, Ey hər şeyin ilahı, Ey hər şeyin yaradıcısı, Ey 
hər şeyin üzərində olan, Ey hər şeydən əvvəl olan, Ey hər şeydən sonra 



 600 

olan. Ey hər şeyi bilən, Ey hər şeyə gücü yetən. Ey hər şeyin sənətkarı 
olan. Ey hər şey fəna olub, özü baqi qalan.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yox ki bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhən-
nəm odundan qoru!  

17.Ey qəlblərdə iman nurunu yaxan və qullarına huzur və güvən ve-
rən Mömin.Ey bütün varlıqları elm və nəzərəti altında tutan Muhəymin, 
Ey bütün məxluqatı yoxdan meydana gətirən Mukəvvin, Ey bütün yarat-
dıqlarına dünyadakı vəzifələrini öyrədən, təlqin edən Muləqqin, Ey qulla-
rı üçün açıqlanması lazım olan hər şeyi bəyan edən Mubəyyin, Ey müsi-
bətləri xəfiflədən və çətinlikləri asanlaşdıran Muhəvvin, Ey hər şeyi 
münasib şəkildə süsləyən Muzəyyin, Ey dilədiyini ucaldan və qullarına 
böyüklüyünü göstərən Muəzzim, Ey möhtacların yardımına çatan Muəv-
vin, Ey hər şeyi çeşit.çeşit rənqlərlə bəzəyən Muləvvin, 

Sən bütün qusur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yox ki bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhən-
nəm odundan qoru! 

18.Ey mülkündə daim olan, Ey cəlalında azim olan, Ey səltənətində 
qədim (əzəli) olan, Ey qullarına rəhmət edən, Ey hər şeyi bilən, Ey əmir-
lərinə uymayana həlim olan, Ey ona ümid bağlayana kərim olan, Ey 
ölçülərində hikmətli olan, Ey hökmündə lütf sahibi olan, Ey lütfündə qa-
dir olan.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yox ki bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhən-
nəm odundan qoru!  

19. Ey fəzlındən başqa bir şey ümid edilməyən, Ey ədalətindən başqa 
bir şeydən qorxulmayan, Ey yaxşılıqdən başqa bir şey gözlənilməyən, Ey 
əfvindən başqa bir şey istənməyən, Ey mülkündən başqası davam etmə-
yən, Ey səltənətindən başqa səltənət tapılmayan, Ey dəlilindən başqa dəlil 
və rəhbər tapılmayan, Ey rəhməti hər şeyi bürümüş olan, Ey rəhməti qə-
zəbini keçmiş olan, Ey elmiylə hər şeyi bürümüş olan,  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yox ki, bizə imdad etsin.Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhən-
nəm odundan qurtar. 
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20. Ey bəlanı qaldıran, Ey qəmi aparan, Ey günahı əfv edən, Ey 
tövbəni qəbul edən, Ey yaradılmışların yaradıcısı, Ey vədində sadiq olan, 
Ey tifillərə ruzi verən, Ey sözünü yerinə yetirən, Ey gizlini bilən, Ey to-
xumu yarıb sümbülləndirən, 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki bizə imdad etsin.Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

21.Ey hər şeydən uca olan Ali. Ey sözündə vəfalı olan və vədindən 
dönməyən Vafi, Ey möminlərin dostu olan Vəli, Ey gerçək zənginlik sa-
hibi və heç bir şeyə möhtaç olmayan Gani, Ey sonsuz sərvət və tükənməz 
xəzinələr sahibi Məli, Ey hər cəhətdən təmiz və pak olan Zəki, Ey Özünə 
qulluq edənlərdən razı olan Radi, Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən 
münəzzəhsən, Səndən başqa İlah yoxdur ki bizə imdad etsin.Aman ver 
bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhənnəm odundan qoru!  

22.Ey gözəlliyi açığa çıxaran, Ey çirkinliyin üzərini örtən, Ey günah 
edənləri tez cəzalandırmayan, Ey ayıbların üzərindəki pərdəni sökməyən, 
Ey əfvi böyük olan, Ey günahkarları cəzalandırmaqdan vaz keçməsi gözəl 
olan, Ey məğfirəti geniş olan, Ey rəhməti bol verən, Ey bütün səssiz yal-
varışların sahibi, Ey bütün şikayətlər Onda sona çatar, Sən bütün qüsur və 
nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa İlah yoxdur ki bizə imdad 
etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhənnəm odundan qoru. 

23.Ey bol nemət sahibi, Ey geniş rəhmət sahibi, Ey bütün hikmət sa-
hibi,Ey kamil qüdrət sahibi, Ey güclü hüccət sahibi, Ey açıq ikram sahi-
bi,Ey uca sifət sahibi, Ey daim izzət sahibi, Ey mətin qüvvət sahibi,Ey 
keçmiş minnət sahibi, 

 Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru!  

24.Ey hökm edənlərin ən hökm edicisi, Ey adillərin ən ədalətlisi, Ey 
doğruların ən doğrusu, Ey varlığı açıq olanların ən açığı, Ey təmiz olanla-
rın ən təmizi, Ey yaradıcılıq mərtəbələrinin ən gözəlində olan, Ey hesaba 
çəkənlərin ən sürətlisi, Ey eşidənlərin ən yaxşı eşidicisi,Ey ikram edənlə-
rin ən yaxşı ikram edicisi, Ey mərhəmət edənlərin ən mərhəmətlisi. 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
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İlah yoxdur ki bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

25.Ey səmaları yoxdan yaradan, Ey qaranlıqları meydana gətirən, Ey 
gizlilikləri bilən, Ey içindən üzülənlərə acıyan, Ey utanılacaq şeyləri 
örtən, Ey bəlaları dəf edən, Ey ölüləri dirildən, Ey savabları qat-qat ya-
zan, Ey bərəkətləri endirən, Ey cəzaları şiddətli olan.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru!  

26.Ey hər varlığa münasib şəkil geyindirən Musavvir, Ey hər şeyin 
plan və programını ölçülü edən Muqaddir, Ey hər şeyi maddi və mənəvi 
kirlərdən təmizləyən Mutahhir, Ey nuruyla hər şeyi nurlandıran Munəv-
vir, Ey dilədiyini önə keçirən Muqaddim, Ey istədiyini arxaya qoyan Mu-
axxir, Ey xeyirli işləri asanlaşdıran Muyəssir, Ey qullarını əzabıyla qor-
xudan, xəbərdan edən Munzir, Ey qullarını Cənnət və digər mükafatlarla 
müjdələyən Mubəşşir, Ey bütün kainatı tam bir nizam içində idarə edən 
Mudəbbir. 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru!  

27. Ey Beytul-Haramın Rəbbi. Ey haram ayların sahibi. Ey Məscidul-
Haramın Rəbbi. Ey Məkkənin Rəbbi. Ey Həcərul- Əsvəd və Məqami-İb-
rahimin Rəbbi. Ey Məşarul-Haramın Rəbbi. Ey Hill və Haramın Rəbbi 
(Hicazdakı qorunmuş müqəddəs yerlərin).Ey nur və qaranlığın Rəbbi. Ey 
təhiyyət və salamın Rəbbi.Ey qullarına saysız nemətlər bəxş edən səxavət 
və əzəmət sahibi Rəbbim. 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru!  

28.Ey dəstəyi olmayanların dəstəyi, Ey dayağı olmayanların dayağı, 
Ey vərəhlənəcək bir şeyi olmayanların fərəhi, Ey imdada çatacaq kimsəsi 
olmayanların imdadı, Ey qorunacaq yeri olmayanların qoruyucusu, Ey if-
tixar edəcək kimsəsi olmayanların iftixarı, Ey izzəti olmayanların izzəti, 
Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, Ey dostu olmayanların dostu, Ey 
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zənginliyi olmayanların zənginliyi. Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən 
münəzzəhsən, Səndən başqa İlah yoxdur ki bizə imdad etsin. Aman ver 
bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhənnəm odundan qoru! 

29.Ey varlığında başqasına möhtac olmayan Qaim, Ey varlığının so-
nu olmayan Daim, Ey məxluqatına mərhəmət edən Rəhim, Ey mövcuda-
tına hökm edən Hakim, Ey hər şeyi bilən Alim, Ey yaratdıqlarını qoruyan 
Asım, Ey hər şeyi ədalətlə bölən Qasım, Ey ayıb və qüsur Ona aid olma-
yan Səlim, Ey istədiyinin maddi və mənəvi rizqini daraldan Qabıd,Ey is-
tədiyinin maddi və mənəvi rizqini genişlədən Bəsit. 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru!  

30. Ey isminə sığınanları bütün bəlalardan qoruyan. Ey mərhəmət is-
təyənlərə mərhəmət edən. Ey yardım istəyənlərə əl uzadan. Ey himayəsini 
istəyənləri himayə edən. Ey səxavətinə ehtiyacı olanlara səxavətli davra-
nan. Ey irşad olmaq isəyənləri doğru yola yönəldən. Ey kömək istəyənlə-
rə yardım edən. Ey mədəd istəyənlərə imdad edən. Ey fəryad edənlərin 
fəryadına yetişən. Ey mərhəmət diləyənləri bağışlayan Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru!  

31.Ey əfvi geniş olan kərim. Ey neməti bol olan. Ey xeyri çox 
olan.Ey fəziləti qədim olan. Ey sənəti gözəl və zərif olan. Ey lütfü daim 
olan. Ey sıxıntını aradan qaldıran. Ey zərəri aradan qaldıran. Ey mülkün 
həqiqi sahibi. Ey haqqı ilə hökm edən Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin.Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru!  

32.Ey məğlub edilməz Əziz. Ey rəhmət və şəfqətindən ayrı qalmaq 
mümkünsüz Lətif. Ey məxluqatına daim nəzarət edən Raqib. Ey yox ol-
mayan Mövcud. Ey sonsuz həyat sahibi Heyy. Ey hər zaman mövcud 
olan,yox olmayacaq Məlik.Ey fani olmayan əbədi qalacaq Baqi. Ey cəha-
lətdən uzaq Alim. Ey yemək və içməyə möhtac olmayan Saməd. Ey zəif-
liyə düçar olmayan qüvvət və qüdrət sahibi Rəbbim! 
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Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

33.Ey isimlərində, sifətlərində və fellərində ortağı olmayan Vahid, Ey 
istədiyini tapan Vacid, Ey hər yərdə hazır və nazir olan Şahid, Ey sonsuz 
şan və ucalıq sahibi Məcid, Ey bütün işlərini əzəli hikmətinə görə nəticə-
yə çatdıran Raşid, Ey peyğəmbərlər göndərən və ölüləri dirildən Bais, Ey 
bütün mülk və sərvətlərin həqiqi sahibi Varis, Ey hikməti qədər ələm və 
zərərverici şeyləri yaradan Darr, Ey xeyir və mənfəətli şeyləri yaradan 
Nafi, Ey qullarına hidayət verən Hadi, Sən bütün qüsur və nöqsan sifət-
lərdən münəzzəhsən,Səndən başqa İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. 
Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhənnəm odundan qoru!  

34. Ey məğlub edilməyən, bütün azimlərdən daha Azim, Ey bütün 
cömərdlərdən daha Kərim, Ey bütün mərhəmətlilərdən daha Rəhim,Ey 
bütün hikmət sahiblərindən daha Həkim, Ey bütün alimlərdən daha Alim, 
Ey bütün zamanları aşan Qədim, Ey bütün böyüklərdən daha böyük, Ey 
bütün ucalardan daha Cəlil, Ey bütün izzət sahiblərindən daha Aziz, Ey 
bütün lütf sahiblərindən daha Lətif. 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru!  

35.Ey əhdinə vəfalı. Ey vəfasnda qüvvətli. Ey qüvvətində ən uca. Ey 
ucalığı ilə bərabər qullarına çox yaxın olan. Ey yaxınlığı ilə bərabər Lətif 
olan. Ey lütfü ilə bərabər Şərəf sahibi olan. Ey şərəfində Əziz olan. Ey iz-
zətində Əzim olan. Ey əzəmətində Məcid olan. Ey ucalığına çox həmd 
olunan Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

36. Ey hər şey Özü tərəfindən və Özü üçün mövcud olan. Ey hər şe-
yin Özünə (dua ilə ) yönəldiyi. Ey hər şeyin Özündən qorxduğu. Ey hər 
şeyin Özünü təsbih etdiyi. Ey hər şeyin Özü ilə ayaqda durub, yaşatdığı. 
Ey hər şeyin Özünə huşu içində itaət etdiyi. Ey hər şeyin Özünə döndüyü. 
Ey hər şey həlak olub, yalniz zatı Baqi olan Rəbbimiz!  
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Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

37. Ey qullarına yetən Kafi, Ey hər cür dərdə dəva olan Şafi, Ey vədin-
də duran Vafi, Ey maddi və mənəvi dərdlərə şəfa verən Muafi, Ey hər şeyi 
ilə uca olan Ali, Ey qullarını yaxşılığa və Cənnətə dəvət edən Dai, Ey yaxşı 
qullarından razı olan Radi, Ey hikmət və ədalətlə hökm edən Qadi, Ey var-
lığının sonu olmayan Baqi, Ey dilədiyini doğru yola çatdıran Hadi.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

38. Ey Ondan başqa üz tutulacaq yer olmayan. Ey Ondan başqa sığına-
caq yer olmayan.Ey Ondan başqa pənah aparacaq yer olmayan. Ey Ondan 
başqa təvəkkül ediləcək yer olamayan. Ey Ondan başqa qayə olmayan. Ey 
Ondan başqa qurtuluş yeri olmayan. Ey Ondan başqasına rəğbət edilmə-
yən. Ey Ondan başqasına ibadət edilməyən. Ey Ondan başqasından yardım 
istəniləməyən. Ey Ondan başqa güc və qüvvət sahibi olmayan Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəmdən qurtar. 

39. Ey əzabından qorxduqlarımızın ən xeyirlisi. Ey istənilənlərin ən 
xeyirlisi. Ey rəğbət edilənlərin ən xeyirlisi. Ey istək umulanların ən xe-
yirlsi. Ey məqsəd və qayələrin ən xeyirlisi.Ey zikr edilənlərin ən xeyirlisi. 
Ey şükür edilənlərin ən xeyirlisi. Ey sevilənlərin ən xeyirlisi. Ey nazil 
edənlərin ən xeyirlisi. Ey ünsiyyətdə olunanların ən xeyirlisi. 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

40. Ey yaradıb nizama salan. Ey hər şeyi maddi və mənəvi ölçülərlə 
planlayıb icra edən. Ey bəlaları aradan qaldıran. Ey gizli yalvarışları və 
duaları eşidən. Ey bəla və müsibətlərə düçar olmuşları xilas edən. Ey hə-
lak olanlara nicat verən. Ey xəstələrə şəfa verən. Ey öldürən və dirildən. 
Ey güldürən və ağladan. Ey haqq yoldan azdıran və doğru yola hidayət 
edən Rəbbim! 
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Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

41. Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarı-
ram: Ey istədiyi qulunun günahlarını bağışlayan Ğafir. Ey eyib və qüsur-
ları örtən Satir. Ey düşmənlərini məğlub edən Qahir. Ey hər şeyə gücü ça-
tan Qadir. Ey hər yeri və hər şeyi görən Nazir. Ey bütün məxluqatı yox-
dan var edən Fatir. Ey Ona edilən ibadət və şükürlərə bol mükafat verən 
Şakir. Ey Onu zikr edənləri yad edən Zakir. Ey dostlarına yardım edən 
Nasir. Ey istədiyini istədiyi şəkildə edən Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

42. Ey qüdrətini göstərmək üçün qullarına yer üzünü gəzib dolaşmağı 
əmr edən və onlar üçün quruda və dənizdə yollar açan. Ey kainatda varlı-
ğının əlamətləri, ayələri olan. Ey ayələrində dəlili olan. Ey ölümlərdə 
qüdrəti təcəlli edən.Ey izzəti və ucalığı qəbirlərə də sirayət edən.Ey Qiya-
mət günü səltənəti təzahür edən. Ey hesab günündə heybəti və böyüklüyü 
hər kəsi qorxudan.Ey hesab və günah tərəzisində hökm sahibi olan.Ey 
cənnətdə rəhməti olan. Ey atəşdə əzabı olan Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

43. Ey qorxanların Ona qaçdığı, Ey günahkarların ona sığındığı, Ey 
tövbə edənlərin ona yönəldiyi, Ey isyankarların ona ərk etdiyi. Ey zahid-
lərin ona rəğbət etdiyi. Ey xəta edənlərin ona ümid bəslədiyi. Ey özünü 
istəyənlərin onunla ünsiyyət tapdığı. Ey ehsan sahiblərinin onunla iftixar 
etdiyi. Ey təvəkkül edənlərin. Ona güvəndiyi. Ey həqiqi îman sahiblərini 
hüzura qovuşdurduğu Rəbbim.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

44. Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarı-
ram. Ey bütün yaxınlardan daha yaxın Qarib. Ey bütün sevilənlərdən daha 
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sevimli Həbib.Ey bütün böyüklərdən daha böyük Azim.Ey bütün izzət sa-
hiblərindən daha üstün Aziz. Ey bütün qüvvətlilərdən daha güclü Qaviyy. 
Ey bütün zənginlərdən daha zəngin Ganniy. Ey bütün səxavətlilərdən da-
ha səxavətli Cavad. Ey bütün şəfqətlilərdən daha şəfqətli Rauf. Ey bütün 
mərhəmətlilərdən daha rəhimli Rahim.Ey bütün ucalardan daha uca Cəlil 
Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

45. Ey hər şeydən daha yaxın olan Qarib. Ey bütün məxluqatına nəza-
rət yetirən Raqib. Ey möminlərin sevgilisi olan Həbib.Ey qullarına cavab 
verən Mucib. Ey qullarının bütün əməllərinin hesabını aparan və axirətdə 
də hesaba çəkəcək Hasib. Ey bütün dərdlərə dəva Təbib. Ey hər şeyi 
bütün incəlikləri ilə görən Basir. Ey mülkündəki hər şeydən xəbərdar olan 
Xabir. Ey hər şeyi nuruyla aydınladan Munir. Ey qullarına lazım olan hər 
şeyi açıqlayan və varlığında heç bir şübhə olmayan Mubin Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

46. Ey məğlub olmayan Qalib. Ey hər şeyi yaradan, ancaq özü yara-
dılmayan Sani.Ey məxluq olmayan Xaliq.Ey əldə olunmaz mülk sahibi 
Malik. Ey məğlub edilməz Qahir. Ey ucaldılması mümkünsüz ucalıq sa-
hibi Rafi. Ey qorunmağa ehtiyacı olmayan qoruyucu Hafiz. Ey yardıma 
ehtiyac duymayan yardımçı Nasir. Ey hər şeydən xəbərdər olan Şahid. Ey 
uzaq olmayan Yaxın Rəbbim.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

47. Ey nurların nuru olan Nur. Ey nurları nurlandıran Munəvvir. Ey 
nurlara surət və şəkil verən Musavvir. Ey nurları yaradan, yoxdan var 
edən Xaliq. Ey nurları nizamlayan Muqaddir. Ey nurları yönəldən, idarə 
edən Mudabbir. Ey bütün nurlardan əvvəl olan Nur. Ey bütün nurlardan 
sonra da var olacaq əbədi Nur. Ey bütün nurlardan üstün olan Nur. Ey heç 
bir bənzəri, tayı.bərabəri olmayan Nur Rəbbimiz!  
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Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

48. Ey ehsanı şərəfli olan. Ey işləri lətif və incə olan. Ey lütfü daimi 
olan. Ey ehsanı əzəli olan. Ey sözü haqq olan. Ey vədi doğru olan. Ey əf-
vi və bağışlaması bol olan. Ey cəzası və əzabı ədalətli olan.Ey zikri xoş 
və gözəl olan. Ey dostluğu ürəyi şad edən Rəbbim! 

 Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

49.Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram: 
Ey qullarına nemət bəxş edən Munavvil. Ey bütün çətinlikləri həll edən 
və haqla batili bir.birindən ayıran Mufəssil. Ey istədiyini istədiyi şəkildə 
dəyişdirən Mubəddil. Ey çətin işləri asanlaşdıran Musəhhil. Et istədyini 
zəlil edən məxluqatına boyun əydirən Muzəllil. Ey mələkləri, kitabları və 
bəlaları nazil edən, istədiyinin dərəcəsini aşağı salan Munəzzil. Ey kainat-
da bütün işləri idarə edən və qullarını hakdan.hala salan Muhavvil.Ey hər 
şeyi münasib şəkildə gözəlləşdirən Mucəmmil. Ey hər şeyi kamilləşdirən 
Mukəmmil. Ey istədiyini istədiyindən üstün tutan Mufaddil Rəbbimiz.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

50. Ey hər şeyi görən, lakin özü görünməyən. Ey hər şeyi yaradan, la-
kin özü yaradılmayan. Ey hər kəsə yol göstərən, lakin özü yol göstərənə 
möhtac olmayan. Ey hər kəsə həyat verən, lakin özü başqası tərəfindən 
həyat verilməyə möhtac olmayan. Ey hər şeyi yedirib-içirən, lakin özü 
yemək və içməkdən münəzzəh olan. Ey hər şeyi qoruyan, lakin özü qo-
runmağa möhtac olmayan. Ey hər şey haqqında qərar verən, fəqət özü 
haqqında qərar verilməyən. Ey hökm verən, fəqət özü haqqında hökm ve-
rilməyən. Ey doğmayan və doğulmayan. Ey heç bir şey Ona tay olmayan 
Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəmdən qurtar. 
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51. Ey sevgililərin ən gözəli Həbib. Ey dərdlərə şəfa olan ən yaxşı 
Təbib. Ey əməlləri ən dəqiq şəkildə hesaba çəkən Hasib. Ey yaxın olanla-
rın ən yaxşısı Qarib. Ey nəzarət edənlərin ən gözəli Raqib. Ey cavab ve-
rənlərin ən gözəli Mucib. Ey dostların ən gözəli Ənis.Ey təvəkkül edənlə-
rin işlərini ən yaxşı şəkildə düzəldən Vəkil. Ey sultanların ən gözəli 
Mövla. Ey yardın edənlərin ən gözəli Nasir Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

52. Ey Onu tanıyanların sevinci. Ey Onu arzulayanlaırn dostu. Ey 
Onu sevənlərə yardım edən. Ey çox tövbə edənlərin sevgilisi. Ey ehtiyac 
sahiblərinə ruzi verən. Ey günahkarların ümid yeri. Ey sıxıntıda olanların 
dərdlərini azaldan. Ey qəm-qüssədən boğulanlara nəfəs verən. Ey hüzün 
və kədərləri fərəh və sevincə çevirən. Ey keçmiş və gələcək bütün varlıq-
ların İlahı Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

53. Ey Cənnət və Cəhənnəmin Rəbbi. Ey peyğəmbərlərin və xeyir-
xahların Rəbbi. Ey siddiqlərin və yaxşı əməl sahiblərinin Rəbbi. Ey kiçik-
lərin və böyüklərin Rəbbi. Ey toxumların və meyvələrin Rəbbi. Ey çayla-
rın və ağacların Rəbbi. Ey səhraların və çöllərin Rəbbi. Ey kölələrin və 
azadlıqda olanların Rəbbi. Ey aşkar və gizli olanların Rəbbi. Ey gecə və 
gündüzün Rəbbi. 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəmdən qurtar. 

54. Ey elmi hər şeyi əhatə edən. Ey bəşirəti hır şeyə sirayət edən. Ey 
qüdrəti hər şeyə yetən.Ey nemətləri saymaqla bitməyən. Ey həqiqi 
şükrünü məxluqatın əda edə bilmədiyi. Ey böyüklüyünü dərk etməkdə ze-
hinlərin aciz qaldığı. Ey xəyallarla həqiqətinə varılmayan. Ey əzəmət bə 
böyüklüyün yeganə sahibi. Ey heybət və səltənəti zatının gözəlliyi olan. 
Ey bəqası izzətli olub zillət və acizlikdən uzaq olan Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
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İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

55. Ey ən uca və pak isimlərin sahibi. Ey ən uca sifətlərin sahibi. Ey 
axirət və dünyanın sahibi. Ey mələklərin və şəhidlərin məqamı olan cən-
nətül-məvanın sahibi. Ey cəhənnəm və atəşin sahibi. Ey ən böyük dəlil və 
ayələri. Ey ən gözəl isimlərin sahibi. Ey hökm və məhkəmə sahibi. Ey 
uca göylərin sahibi. Ey ərş və yerin sahibi Rəbbimiz! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəmdən qurtar. 

56.Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram: 
Ey qullarını çox əfv edən Afuvv. Ey qullarının günahlarını bağışlayan 
Gafur. Ey itaətkar qullarını çox sevən Vədud. Ey rizası üçün edilən əməl-
ləri hədsiz mükafatla qarşılayan Şəkur. Ey üsyankarları cəzalandırmaqda 
tələsməyib, səbr istəyənlərə səbr verən Sabur. Ey böyük şəfqət sahibi 
olan Rauf. Ey qullarına qarşı çox mərhəmətli olan Atuf. Ey məxluqatı 
maddi və mənəvi kirlərdən təmizləyən Quddus. Ey həqiqi həyat sahibi 
olan Heyy. Ey göyləri, yeri və bütün məxluqatı var edən və yaşadan Qay-
yum Rəbbimiz! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

57. Ey səmada əzəməti görünən. Ey yerdə əlamətləri və nişanələri ək-
sini tapan. Ey hər şeydə dəlilləri mövcud olan. Ey dənizdə möcüzələri 
mövcud olan. Ey məxluqatı yoxdan yaradıb öldükdən sonra yenidən diril-
dən. Ey dağlardakı xəzinələrin sahibi. Ey yaratdığı hər şeyi ən gözəl su-
rətdə yaradan. Ey hər şeydə hökm sahibi olan. Ey hər şeydə lütfü açıq şə-
kildə görünən. Ey məxluqatına qüdrətini tanıdan Rəbbimiz! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

58. Ey sevgilisi və dostu olmayanların sevgili dostu. Ey təbibi olma-
yanların təbibi. Ey diləkləri eşidib muradına çatdıracaq kimsəsi olmayan-
ları muradına çatdıran. Ey şəfqət edəcək kimsəsi olmayanlara şəfqət edən. 
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Ey yoldaşı olmayanların yoldaşı. Ey şəfaət edəcək kimsəsi olmayanların 
şəfaətçisi. Ey imdadına yetişəcək kimsəsi olmayanların imdadı. Ey bələd-
çisi olmayanların bələdçisi. Ey rəhbəri olmayanların rəhbəri.Ey rəhm edə-
cək kimsəsi olmayanların mərhəmət edicisi Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəmdən qurtar. 

59. Ey Ona təvəkkül edənlərin bütün ehtiyaclarına kifayət edən Ka-
fi.Ey Ondan hidayət istəyənlərə hidayət verən Hadi. Ey dərgahına sığınan-
ları himayəsinə alan Kali. Ey Ona dua edənləri cənnətinə dəvət edən Dai. 
Ey xəstələrin dərdlərinə şəfa olan Şafi. Ey hökm edənlərin ən mükəmməli, 
hər kəsin ehitaycıcı qarşılayan Qadi. Ey maddi və mənəvi zənginlik istə-
yənləri zənginləşdirən Mugni. Ey ehtiyacı olanların ehtiyaclarını təmin 
edən Mufi. Ey qüvvət istəyənlərə qüvvət verən Muqavvi. Ey dostluq və hi-
mayəsini istəyənlərin dostu və himayədarı olan Vəliy Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman dilə-yirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

60. Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarı-
ram: Ey bütün varlıqlardan öncı var olan Əvvəl. Ey bütün varlıqlardan 
sonra da var olacaq Axır. Ey varlığı açıq aşkar görünən Zahir. Ey hər şe-
yin iç üzündən xəbərdar olan Batin. Ey hər şeyi yoxdan yaradan Xaliq. 
Ey hər canlını münasib bir şəkildə ruziləndirən Raziq. Ey hər vədini yeri-
nə yetirən Sadiq. Ey varlığı hər şeydən əvvəl olan Sabiq. Ey istədiyini qa-
yəsinə və hədəfinə sövq edən Saiq. Ey toxum və dənləri yarıb cücərdən, 
zülmət gecəni nurlu səhərlərə çevirən Faliq Rəbbim.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

61. Ey gecə və gündüzü növbə ilə dəyişdirən. Ey zülmət və nuru ya-
radan. Ey kölgələri və hərarəti meydana gətirən. Ey günəşi və ayı əmrinə 
tabe edən. Ey ölümü və həyatı yaradan.Ey yaratmaq və əmr etmək ixtiya-
rı əlində olan. Ey ailəyə və övlada etiyacı olmayan. Ey mülkündə şəriki 
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olmayan. Ey səltənətinin idarəsində köməyə ehtiyacı olmayan. Ey güc və 
qüvvətin həqiqi sahibi olan Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

62. Ey arzulayanların istəyini bilən.Ey Ondan istəyənlərin bütün ehti-
yaclarına sahib olan. Ey qorxaraq titrəyənlərin iniltisini və fəryadını eşi-
dən. Ey Onun qorxusundan ağlayanların halını görən. Ey sükut içində 
olanların ürəklərindən keçənləri bilən. Ey günahlarından ötrü peşmanlıq 
hissi keçirənlərin şahidi olan. Ey tövbə edənlərin üzrünü qəbul edən. Ey 
fitnə-fəsad törədənlərin işini düzəldən. Ey yaxşı əməl sahiblərinin müka-
fatını zay etməyən. Ey ariflərin qəlblərindən uzaqlaşmayan Rəbbimi!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

63. Ey varlığı daimi olan. Ey xətaları bağışlayan. Ey duaları eşi-
dən.Ey ehsanı bol, ətası çox olan. Ey göyləri ucaldan. Ey bəlaları dəf 
edən.Ey mədhi-sənası böyük olan.Ey ucalıq və böyüklüyünün əzəli olan. 
Ey vəfası çox olan. Ey mükafatı şərəfli olan Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

64.Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram: 
Ey çox əfv edən Gaffar. Ey bütün eyibləri örtən Səttar. Ey hər şeyə qalib 
gələn və bütün düşmənlərini qəhr edən Qəhhar.Ey dilədiyini etməyə qadir 
olan Cabbar. Ey çox səbr edən və qullarına səbr gücü verən Sabbar. Ey 
ruziyə möhtac olanların ruzisini verən Rəzzaq. Ey hər şeyi hikmətlə açan 
Fəttah. Ey hər şeyi çox yaxşı bilən Alləm.Ey saysız ehsan və mükafat ve-
rən Vəhhab. Ey bütün tövbələri qəbul edən Təvvab.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

65. Ey məni yaradıb və mənə ən gözəl surəti verən. Ey mənə ruzi ve-
rənvə məni tərbiyə edən. Ey məni yedirib içirən. Ey məni özünə yaxınlaş-
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dıran yaxın bilən. Ey məni zərərlərdən qoruyan və mənə kifayət edən. Ey 
məni mühafizə edib eyiblərimi örtən.Ey məni müvəffəq edib hidayətə 
yönəldən. Ey məzə izzət verən və məniz zəngin edən. Ey məni öldürüb 
dirildən. Ey məni rəhməti ilə qucaqlayib mənə rahatlıq verən Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

 66. Ey sözləri ilə haqq və həqiqəti gerçəkləşdirən.Ey hökmlərini də-
yişəcək rəqibi omayan. Ey qəza və qədərinin qarşısını alacaq kimsə ola-
mayan.Ey quluna qəlbindən daha yaxın olan. Ey qullarının tövbələrini qə-
bul edən.Ey izni olmadan heç bir şəfaətin fayda vermədiyi. Ey səmaları 
qüdrəti ilə bükmüş olan. Ey yolundan azanları çox yaxşı tanıyan. Ey göy 
gurultusunun həm edərək, mələklərin də qorxularından təsbih etdiyi. Ey 
rəhməti ilə küləkləri müjdəçi olaraq göndərən.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

67. Ey yeri məxluqatı üçün beşik edən. Ey dağları dirək edən.Ey 
günəşi kainatın məşəli edən. Ey ayı zülmət gecələrin nuru edən. Ey gecə-
ni örtük edən. Ey gündüzü ruzi qazanmaq vaxtı edən. Ey yuxunu istirahət 
və rahatlıq vasitəsi edən. Ey səmanı bir bina kimi inşa edən. Ey hər şeyi 
cüt-cüt yaradan.Ey atəşi Cəhənnəmə girənlər üçün nəzarətçi təyin edən 
Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

68.Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram. 
Ey həqiqi şəfaət sahibi Şafi. Ey gizli və açıq hər səsi eşidən Samil. Ey is-
tədiyinin məqamını ucaldan Rafi. Ey istədiyi hər şeyin qarşısını almağa 
qadir olan Mani. Ey kainatı ən gözəl bir şəkildə yoxdan yaradan Bədi. Ey 
hesabı ən sürətli bir şəkildə görən Səri. Ey sevdiklərini Cənnət və müxtə-
lif mükfatlarla müjdələyən Bəşir. Ey qullarını itaətə sövq etmək üçün əza-
bı ilə qorxudan Nəzir. Ey sonsuz qüdrət sahibi olan Qadir. Ey hər şeyə 
gücü çatan Muqtədir. 
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Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

69. Ey bütün canlılardan əvvəl var olan həqiqi həyat sahibi. Ey bütün 
canlılardan sonra da var olacaq həqiqi həyat sahibi.Ey heç bir şeyin özünə 
bənzəmədiyi həqiqi həyat sahibi.Ey heç bir canlının özünə şərik olmadığı 
həqiqi həyat sahibi. Ey heç bir canlının tayı.bərabəri olmayan həqiqi hə-
yat sahibi.Ey heç bir canlıyya möhtac olmayan həqiqi həyat sahibi.Ey 
bütün canlıları öldürən həqiqi həyat sahibi. Ey bütün canlılara ruzi verən 
həqiqi həyat sahibi. Ey ölüləri dirildən həqiqi həyat sahibi. Ey heç vaxt 
ölməyəcək həqiqi həyat sahibi Rəbbim.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

70. Ey unudulmayan və daima xatırlanan zikr sahibi. Ey sönməyən 
nurun sahibi. Ey saya hesaba gəlməyən mədh və sənanın sahibi. Ey dəyi-
şilməz gözəl sifətlətin sahibi. Ey tükənməz sonsuz nemətlərin sahibi.Ey 
sonu olmayan sələtənətin sahibi.Ey mahiyyəti dərk edilməyən cəlal və 
qüdrət sahibi. Ey istəkləri mütləq həyata keçən hökm sahibi. Ey əvəz 
olunmaz sifətlərin sahibi. Ey tam dərk edilməyən kamal sahibi. 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

71. Ey aləmlərin Rəbbi. Ey qiyamət günün sahibi. Ey səbr edənləri 
sevən. Ey tövbə edənləri sevən. Ey maddi və mənəvi cəhətdən təmizlə-
nənləri sevən. Ey yaxşılıq edənləri sevən.Ey yardım edənlərin ən xeyirli-
si. Ey haqla-batili ayırıb hökm edənlərin ən xeyirlisi. Ey yaxşılıq edənlərə 
hədsiz mükafat verənlərin ən xeyirlisi. Ey fitnə-fəsad törədənləri çox yax-
şı bilən.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

72. Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarı-
ram. Ey məxluqatı yoxdan var edən Mubdi. Ey məxluqatı öldükdən sonra 
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yenidən dirildın Muid. Ey hər şeyi mühafizə edən Hafiz. Ey hər şeyi elm 
və qüdərti ilə əhatə edən. Ey həm və sanaya ən çox layiq olan Həmid. Ey 
əzəmət, şərəf və hakimiyyəti sonsuz olan Məcid. Ey ehtiyacı olan hər kə-
sin ruzisini verən Muqit. Ey darda qalan çarəsizlərin imdadına yetişən 
Muğis.Ey istədiyinə izzət verən və şərəfləndirən Muizz. Ey istədiyini zə-
lil edən Muziil Rəbbimiz!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

73. Ey ziddi omayan Əhəd. Ey tayı.bərabıri olmayan Fərd. Ey qüsur 
və ehtiyacdan uzaq və pak olan Saməd. Ey oxşarı olmayan Vitr. Ey yar-
dımçıya ehtiyacı olmayan Rəbb. Ey yoxsulluqdan uzaq olan Ganiy.Ey 
səltənəti daimi olan Sultan. Ey acizlikədn uzaq olan Məlik. Ey bənzəri ol-
mayan və hər an yanımda olan Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

74. Ey zikri Onu zikr edənlər üçün böyük şərəf olan. Ey şükrü Ona 
şükr edənlər üçün böyük qurtuluş olan. Ey həmdi Ona həmd edənlər üçün 
böyük iftixar vəsiləsi olan. Ey Ona itaət etmək itətkarlar üçün nicat yolu 
olan. Ey qapısı rizasını istəyənlərə açıq olan. Ey yolu möminlərə açıq və 
aydın olan. Ey ayə və möcüzələri ibrət alanlar üçün qəti dəlil olan. Ey ki-
tabı iman sahibləri üçün nısihət olan. Ey əfvi günahkarlar üçün sığınacaq 
olan. Ey rəhməti yaxşı əməl sahiblərinə yaxın olan.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

75. Ey ismi uca və mübarək olan.Ey şan və məqamı yüksək olan. Ey 
səna və tərifi böyük olan. Ey özündən başqa ilah olmayan. Ey isimləri 
nöqsansız və müqəddəs olan. Ey varlığı daimi olan. Ey əzəməti, camal və 
gözəlliyi olan. Ey sonsuz böyüklüyü Onu qavrayıb dərk etməyə pərdə 
olan. Ey nemətləri saymaqla bitməyən. Ey ehsan və nemətləri saya.hesa-
ba gəlməyən rəbbim.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
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İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

76. Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarı-
ram: Ey qullarına yardım edən Muin. Ey açıqlaması lazım olan hər şeyi 
bəyan edən və varlığına şübhə edilməyən Mubin. Ey vədində və sözündə 
əmin olan, qullarına əmin-amanlıq və rahatlıq verən Əmin. Ey səltənəti 
möhkəm, nüfuz və iqtidar sahibi Məkin. Ey qüvvət və qüdrəti çox olan 
Mətin. Ey əzab və cazası şiddətli olan Şədid. Ey qullarının etdiklərini 
görən Şahid. Ey bütün işlərini əzəli təqdirinə görə ən gözəl bir şəkildə so-
na çatdıran Raşid. Ey ən çox həmd olunan və ən çox həmdə və sənaya la-
yiq olan Hamid. Ey sonsuz şərəf sahibi Məcid Rəbbimiz!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

77. Ey uca bə şərəfli Ərşin sahibi. Ey doğru sözün sahibi. Ey ehtiyac 
anında edilən ehsanın sahibi. Ey qüdrətli və əzabı şiddətli olan. Ey Cənnəti 
vəd edib Cəhənnəmi ilə təhdid edən. Ey heç vaxt qulundan uzaq olmayan 
yaxın. Ey ən çox tərifə layiq olan dost. Ey hər şeyə şahid olan. Ey qullarına 
zülm etməyən. Ey quluna şah damarından daha yaxın olan Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

78. Ey heç bir şəriki və yardımçısı olmayan.Ey heç bir bənzəri və tayı 
olmayan.Ey günəş nurlu ayın yardımçısı. Ey sıxıntıya düşmüş yoxsulları 
varlı edən. Ey körpə uşaqlara yardım edən. Ey beli bükülmüş qocalara 
mərhəmət edən. Ey qorxduğu üçün sığınacaq istəyənlərin sığınacağı. Ey 
qullarının hər halını görən və etdiklərinədən xəbərdar olan. Ey qullarının 
ehtiyaclarından xəbərdar olan. Ey hər şeyə gücü çatan Rəbbimiz!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

79. Ey səxavət və nemət sahibi. Ey fəzilət və kərəm sahibi. Ey şiddət-
li bəla və çətin əzablar sahibi.Ey Lövhi.Məhfuzu və Qələmi yaradan. Ey 
ən kiçik zərrədən tutmuş insan və digər canlı varlıqlar da daxil olmaqla 



 617 

hər şeyi yaradan. Ey bütün qullarına ehtiyaclarını ilham edən. Ey zərəri 
və ağrı-acını yox edən. İnsanın gizli sirr və niyyətlərini bilən. Ey Kəbənin 
və Hərəmi-Şərifin sahibi. Ey hər şeyi yoxdan yaradan Rəbbim.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

80. Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarı-
ram: Ey həqiqi ədalət sahibi Adil. Ey rizası üçün edilən işləri qəbul edən 
Qabil. Ey hər şeydən üstün və uca olan Fadil. Ey hər işin həqiqi yaradıcısı 
olan Fail. Ey yaratdıqlarının ruzisini verən və həyatlarını təmin edən Ka-
fil. Ey hər şeyi meydana gətirən Cail. Ey hər yöndən qüsursuz olan Ka-
mil. Ey məxluqatı yoxluq qaranlıqlardan varlıq nuruna çıxaran Fatir. Ey 
qulları üçün xeyir diləyən və onları dərgahına çağıran Talib. Ey qulların 
rizasına çatmaq və camalını görmək üçün can atdığı Mətlub Rəbbimiz! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

81. Ey güc və qüdrəti ilə nemət verən. Ey hədsiz nemətlərini səxavət-
lə ehsan edən. Ey davamlı olaraq lütf edən. Ey izzət və əzəmətini hədsiz 
qüdrəti ilə göstərən. Ey hər şeyi hikməti ilə ölçüb biçən. Ey tədbiri ilə 
hökm edən. Ey elmi ilə hər şeyi idarə edən. Ey helmi və yumşaqlığı ilə 
günahkarların tövbələrini qəbul edən. Ey ucalığı ilə yanaşı qullarına yaxın 
olan. Ey qullarına çox yaxın olmaqla yanaşı, hər şeyədən sonsuz dərəcədə 
yüksək və uca olan Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

82. Ey istədiyini yaradan. Ey istədiyini edən.Ey istədiyini hidayətə 
çatdıran, haqq yoldan ayırmayan. Ey istədiyini zəlalətə sürükləyən, hida-
yət etməyən. Ey istədiyinin günahlarını bağışlayan. Ey istədiyinə əzab ve-
rən. Ey istədiyinin tövbəsini qəbul edən. Ey ana bətnindəki körpəyə istə-
diyi surəti verən. Ey məxluqatına qabiliyyət verən və neməti istədəyi qə-
dər artıran. Ey rəhmətini istədiyinə bəxş edən Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
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İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

83. Ey ailəyə və övlada ehtiyacı olmayan. Ey mülk və səltənətində 
heç kəsi özünə şərik etməyən Ey hər şeydə bir ölçü təyin edən. Ey şəfqət 
və mərhəmətinin sonu olmayan. Ey mələkləri öz elçisi edən. Ey göydə 
bürclər yaradan. Ey yer üzünü məxluqatı üçün bərqərar edən. Ey insanı 
bir damla sudan yaradan. Ey hər şeyin hesabını dəqiq bilən. Ey hər şeyi 
elmi ilə əhatə edən Rəbbimiz! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

84.Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram: 
Ey misli.bərabəri olmayan Fərd. Ey zatı. sifətləri və fellərində bənzəri ol-
mayan Vitr. Ey şəriki, bənzəri və tayı olmayan Əhəd. Ey heç bir şeyə 
möhtac olmayan və hər şeyin Ona möhtac olduğu Saməd. Ey şan, şərəf 
və ucalığı ən böyük olan əmcəd. Ey sonsuz izzət sahibi ə.azz. Ey sonsuz 
əzəmət və cəlal sahibi əcəll. Ey zatı, sifətləri, isimləri, felləri haqq və hə-
qiqət olan ə-haqq. Ey ən sadiq və vəfali ə-bərr. Ey varlığıın sonu olmayan 
əbəd Rəbbimiz! 

 Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

85. Ey Onu tanımaq istəyənlərin Məarufu. Ey Ona ibadət edənlərin 
Məbudu. Ey Ona şükr edənlərin Məşkuru. Ey Onu zikr edənlərin Məzku-
ru. Ey Ona həmd edənlərin Mahmudu. Ey Onu istəyənlərin hər an yanın-
da olan Mövcud. Ey Onun birliyinə inanıb təsdiq edənlərin Mövsufu. Ey 
Onu sevənlərin sevgili Məhbubu. Ey Onu arzulayanların Mərğubu. Ey 
dərgahına dönənlərin Məqsudu Rəbbim.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

86. Ey sələtənət və mülkündən başqa həqiqi səltənət və mülkü olma-
yan. Ey mədh və sənasını qulları saymaqla bitmədiyi. Ey qüdrət və cəlalını 
vəsf etməkdə məxluqatın aciz olduğu. Ey kamalını gözlərin dərk edə bil-
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mədiyi. Ey müqəddəs sifətlərini ağıl və düşüncələrin qavraya bilmdəyi. Ey 
böyüklüyünü insan təxəyyülünün dərk edə bilmədiyi. Ey sifətlərini layiq 
olduğu şəkildə insanların vəsf edə bilmədiyi. Ey hökmünə qulların etiraz 
edə bilmədiyi. Ey hər şeydə varlığının dəlliləri aydın görünən Rəbbim.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

87. Ey günahları üçün və Ona olan məhəbbətlərindən ötrü ağlayanla-
rın sevgilisi.Ey Ona təvəkkül edənlərin sığınacağı. Ey haqq yolundan 
azanları hidayətə çatdıran. Ey möminlərin dostu və sahibi. Ey Onu zikr 
edənlərin munisi. Ey bütün güclülərdən daha güclü. Ey bütün görənlərdən 
daha yaxşı görən. Ey bütün elm sahiblərindən daha elmli. Ey biçarə qulla-
rın sığınacağı. Ey yardımı bütün yardımlardan üstün olan və bütün yar-
dımçıların da yardımçısı olan Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

88.Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarı-
ram: Ey səxavət sahibi Mukrim. Ey böyüklüyünü əsərləri ilə göstərən 
Muazzim. Ey saysız nemətllər verən Munamin.Ey məxluqatına lazım 
olan hər şeyi verən Muti. Ey qullarının ehtiyaclarını qarşılayıb onları zən-
gin edən Muğni. Ey canlılara həyat verən Muhyi. Ey məxluqatı ilk dəfə 
yoxdan yaradan Mubdi. Ey məxluqatı nemətləri ilə razı salan Murdi. Ey 
məxluqatı hər cür təhlükədən qurtaran Munci.Ey hər zaman qullarına eh-
san edən Muhsin Rəbbimiz!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

89. Ey hər kəsin ehtiyacına kifayət edən Kafi. Ey hər şeyi idarə edən 
Qaim. Ey heç bir şey özünə bənzəməyən. Ey mülkündə iradəsi xaricində 
heç bir şey artmayan, çoxalmayan. Ey xəzinələrindən heç bir şey azalma-
yan. Ey heç bir şey ondan gizli qalmayan. Ey misli-bərabəri olmayan. Ey 
hər şeyin açarlarına sahib olan. Ey rəhməti hər şeyi əhatə edən. Ey hər 
şey fani olduğu halda Özü əbədi qalan Rəbbimiz!  
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Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

90. Ey qeybi ancaq özü bilən. Ey pislikləri ancaq özü aradan qaldıran. 
Ey işləri ancaq özü idarə edən. Ey günahları ancaq özü bağışlayan. Ey 
qəlbləri ancaq Özü istədyi kimi dəyişən. Ey məxluqatı anacaq Özü yara-
dan. Ey nemtləri ancaq Özü ehsan edən. Ey yağışı ancaq özü yağdıran.Ey 
ölüləri anacaq özü dirildən. Ey qullarına həqiqi fayda ancaq Özündən 
olan Rəbbimiz!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

91.Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram: 
Ey bəlaları aradan qaldıran və gözəllikləri aşkar edən Kaşif. Ey qullarını 
kədər və qəmdən azad edən Faric. Ey rəhmət qapılarını açan və zəfərlər 
bəxş edən Fatih. Ey qullarına yardım edən Nasir. Ey məxluqatın hər cür 
ehtiyacını qarşılayan Damin. Ey hər şeyə əmri keçən Amir. Ey hır cür 
pisliklərdən çəkindirən Nahi Rəbbimiz! Ey qullarının ümidi olan Rəca.Ey 
qullarının ümid bəslədiyi Murtəca. Ey böyük ümidlər bəslənilən Azi-
mur.Rəca Rəbbimiz!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

92. Ey zəiflərin ən güclü dəstəyi. Ey fəqirlərin tükənməz sərvəti. Ey 
qəriblərin və kimsəsizlərin sahibi. Ey dost qullarının yardımçısı. Ey 
düşmənləri qəhr edən. Ey göyləri ucaldan.Ey bəlaları dəf edən.Ey övliya-
nın can yoldaşı. Ey təqva sahiblərinin sevgilisi. Ey sərvət sahiblərinin və 
sərvətlərin həqiqi İlahı Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

93. Ey hər şeyin əvvəli və sonu. Ey hər şeyin ilahı və sənətkarı.Ey hər 
şeyin raziqi və xaliqi. Ey hər şeyin yaradıcısı və sultanı. Ey ruzini az ve-
rib daraldan və ya çox verib genişlədən. Ey hər şeyi ilk dəfə yaradan və 
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öldükdən sonra yenidən dirildən. Ey hər şey üçün səbəb yaradan və ölçü 
qoyan. Ey hər şeyi tərbiyə və idarə edən. Ey istədiyi hər bir şeyi hərəkətə 
gətirən və dəyişdirən.Ey hər şeyi dirildən və öldürən Rəbbimiz! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin.Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

94. Ey xatırlayanların və xatırlananların ən xeyirilisi. Ey şükrü qəbul 
edənlərin və şükür edilənlərin ən xeyirlisi. Ey tərif edənlərin və təriflə-
nənlərin ən xeyirlisi. Ey görənlərin və görünənlərin ən xeyirlisi. Ey çağı-
ranların və çağrılanların ən xeyirlisi. Ey cavab verənlərin və cavab veri-
lənlərin ən xeyirlisi. Ey ünsiyyətdə olanların və ünsiyyətdə olunanların ən 
xeyirlisi. Ey bütün dostların və həmsöhbətlərin ən xeyirilisi. Ey bütün 
məqsədlərin və mətləblərin ən xeyirlisi. Ey sevənlərin və sevilənlərin ən 
xeyirlisi.  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

95. Ey Ona səslənənlərin duasını eşidən. Ey Ona itaət edənləri sevən. 
Ey Onu sevənlərə yaxın olan. Ey Onu arzulayanları çox yaxşı bilən. Ey 
Ona ümid edənlərə yaxşılıq edən. Ey Ona üsyan edənlərə həlim davranan. 
Ey günahkarları cəzalandırmaqda tələsməyib hikmətli davranan. Ey 
hökmündə böyük olan. Ey əzəmətində mərhəmətli olan. Ey yaxşılıq və 
səxavəti əzəli və əbədi olan Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

96. Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarı-
ram: Ey səbəbləri yaradan Musəbbib. Ey itaətkar qularını özünə yaxınlaş-
dıran Muqarrib. Ey baş verən hadisələri izləyən və hikmətlə bir.birinə 
bağlayan Muaqqib. Ey qullarının qəlblərini bir haldan başqa hala salan 
Muqallib. Ey hər şeyə ölçü qoyan Muqaddir. Ey hər şeyi nizama salan 
Murəttib. Ey qullarını yaxşılığa təşviq edən Murağğib. Ey qullarına 
öyüd.nəsihət verən Muzəkkir. Ey məxluqatı var edən Mukəvvin. Ey son-
suz böyüklük və əzəmət sahibi Mutəkəbbir Rəbbimiz! Sən bütün qüsur və 



 622 

nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa İlah yoxdur ki, bizə im-
dad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhənnəm odundan qoru! 

97. Ey eyni anda bütün səsləri bir-birinə qarışdırmadan eşidən. Ey bir 
işi görməsi başqa bir işi görməsinə mane olmayan. Ey bir söz digərinə 
mane olmadan kainatdakı bütün varlıqlarla eyni anda danışan.Ey birini 
digərinə qarışdırmadan bütün dua və istəklərə cavab verən.Ey israrla və 
davamlı olaraq istəyən qullarının istəklərindən usanmayan. Ey möminlə-
rin qəlblərini İslamla genişlədən. Ey zikri təvəzökar və səmimi qəlb sa-
hiblərinin qəlblərini təmizləyən. Ey Onu arzulayanların qəlblərindən yox 
olmayan. Ey Onu istəyənlərin ən böyük arzusu. Ey aləmdə heç bir şey 
Ondan gizli qalmayan Rəbbim!  

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

98. Ey elmi hər şeydən əvvəl var olan. Ey vədində doğru olan. Ey 
lütfü açıq-aşkar olan. Ey əmr və iradəsi hər yerdə üstün olan. Ey kitabı 
möhkəm olan. Ey hökmü hər yerdə keçən. Ey Quranı şərəfli və uca olan. 
Ey səltənəti və mülkü qədim olan. Ey fəzilət və səxavəti daimi olan. Ey 
Ərşi böyük olan Rəbbim! 

Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

99. Ey bütün ucalıq iddiasında olanların Rəbbi.Ey bütün qapıları 
açan.Ey səbəblərin əsl səbəbkarı və yaradıcısı.Ey yaxşı əməlləri mükafat-
landırıb savab verən.Ey doğru olan şeyləri ilham edən. Ey buludları yox-
dan yaradan.Ey əzabı şiddətli olan. Ey hesabı sürətli olan. Ey son dönüş 
Ona olan. Ey bağılayan və tövbələri qəbul edən Rəbbim! Sən bütün qüsur 
və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən, Səndən başqa İlah yoxdur ki, bizə im-
dad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cəhənnəm odundan qoru! 

100. Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarı-
ram: Ey Rəbbimiz. Ey İlahımız. Ey Sultanımız.Ey Mövlamız. Ey Yar-
dımçımız. Ey Qoruyucumuz. Ey qüdrəti hər şeyə yetən Qadirimiz. Ey ru-
zimizi verən Raziqimiz. Ey yol göstərici Dəlilimiz. Ey çətin anda Mədə-
dimiz! 
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Sən bütün qüsur və nöqsan sifətlərdən münəzzəhsən,Səndən başqa 
İlah yoxdur ki, bizə imdad etsin. Aman ver bizə, aman diləyirik. Bizi Cə-
hənnəm odundan qoru! 

 
Axırda oxunacaq dua 

Allahummə rabbənə xallisnə və əcirnə və nəccinə minən nər. və əfinə 
və ə`fu ənnə və ədxilnəl cənnətə dəra qudsikə məəl əbrar. bi əffikə yə mu-
ciru bi fədlikə yə ğaffər. və əs`əlukə bi haqqı həzihil əsməil kərimətiş şə-
rifəh. vəs sıfətil cəlilətil lətifəh. ən tusalliyə alə səyyidinə muhəmmədin 
və alə əlihi və sahbih. bi ədədi həsənəti muhəmməd. 

Bismilləhir rahmənir rahim. həsbiyəllah. lə iləhə illəllah. şəhidəllah. 
qul huvəllah. məşəallah. rabbiyəllah. təbərakəllah. təaləllah.-təvəkkəltu 
aləllah. fəsəyək`fikəhumullah. və huvəs səmiul alim. Subhənəkə yə lə ilə-
hə illə əntəl əmənəl əmən. lə uhsi sənəən aləykə əntə kəmə əsnəytə alə 
nəfsikə.yə Allahu. yə huvə. yə rahmən. yə ğafur. yə şəkur. əs`əlukə bimə 
əhsaytəhu aləykə min əsməikəl husnə. və sıfətikəl ulyə. və kəlimətikət 
təmməh. ən təğfirali vəli vəlidəyyə və li ustəzi və li cəmiəl mumininə vəl 
muminət. vəl musliminə vəl muslimət. əl əhyəi minhum vəl əmvət. və 
tərhəmənə rahmətən tuğninə bihə ən rahməti min sivəkə min xalqık.Və ən 
təqdiyə həvəicənə. və tuə`tiyənə suələnə fid dunyə vəl əxirah. və təxtimə 
lənə bis səadəti vəş şəhədəti vəl kəraməti vəl buşra ində firaqıd dunyə. və 
təcziyə muhəmmədə. ənnə mə huvə əhluhu və mustəhaqqah. və ən lə tə-
kilənə ilə ənfusinə tarfətə əynin və lə ilə əhədim min xaıqih.və tuslihə lə-
nə şəənənə.və ən təhrusənə bi əynikəl ləti lə tənəm. və təhfəzanə bi rukni-
kəlləzi lə yuram.yə zəl cələli vəl ikram. və ən təsriqa ənnə və əmmət ulli-
qa aləyhi həzihil əsməu əfətəl cinni vəl insi vəş şəyətin. Və zəlzələtəl ardı 
və dəkdəkəhəl cibəli min xaşyətih. və əfətət taunə vəl vəbəə və əynəs sui 
və vəcəəl cəvərihi vəsəiral əfət.və təhfəzanə min kulli şərriv vəsuə. və tər-
zuqnəs sələmətə vəl afiyətə vəl xayra fid dunyə vəl əxirah. Bi rahmətikə 
yə ərhəmər rahimin.və salləllahu alə səyyidinə muhəmmədin və əlihi və 
sahbihi əcməin.vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin.Allahım, ey Rəbbimiz! Bi-
zi Cəhənnəm əzabından xilas et, qurtar və bizə nicat ver! 

Ey qullarını əzabdan qoruyub qurtaran və əfvi bol olan Rəbbim! Əf-
vinlə, fəzilətinlə bizi əfv et bağışla, bizi yaxşı əməl sahibləri ilə bərabər 
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Cənnətinə qoy! Mən bu qiymətli və şərəfli isimlərinin, bu uca və lətif si-
fətlərinin haqqı üçün Həzrəti Muhəmmədə və Əhli beytinə Onun etdiyi 
yaxşılıqların sayı qədər rəhmət etməni diləyir və bunun üçün yalvarıram! 
Allahın adı ilə, Allah mənə kifayət edər, Allahdan başqa ilah yoxdur, Al-
lah hər şeyə şahiddir. De ki: O Allahdır. Allahın dilədiyi olar. Rəbbim Al-
lahdır. Allahın şanı çox ucadır. Allah uludur. Allaha təvəkkül et-
dim.Düşmənlərə qarşı dayaq olaraq Allah sənə yetər. O, hər şeyi eşidən 
və biləndir. 

Ey Allahım! Sən bütün nöqsan və qüsurlardan uzaqsan və bütün 
gözəlliklərin sahibisən.Səndən başqa ilah yoxdur. Aman verən sənsən, 
Səndən aman diləyirik. Zatını tərif etdiyin kimi, Səni tərif etməkdə aciz 
olduğumu etiraf edirəm. 

Ya Allah, Ya Rəhman, Ya Gafur, Ya Şəkur. Allahım! Zatın üçün say-
dığın gözəl isimlərin, uca sifətlərin və mükəmməl kəlmələrin haqqı üçün 
Səndən istəyir və yalvarıram: məni, anamı, atamı, böyüklərimizi, istər di-
ri, istər ölü olsun,bütün mömin kişi və qadınları, müsəlman kişi və qadın-
ları bağışla. 

Ya Rəbb! Bizə elə rəhm et ki, Səndən başqsının mərhəmətinə ehtiyac 
duymayaq.Ya Rəbb! Bizə etdiyi yaxşılıqlar və üstümüzdəki haqqı üçün 
bizim adımızdan Həzrəti Məhəmməd sallallahu ələyhi və səlləmi layiq ol-
duğu nemətlərlə mükafatlandır.  

Ya Rəbb! Bizi bir göz qırpımı olsa belə nəfsimizlə baş-başa burax-
ma.Halımızı islah et, yuxubilməz gözünlı bizi qoru və bizdən ayrılmayan 
dəstəyinlə bizləri mühafizə et, ey qüdrət və səxavət sahibi Rəbbim!  

Ya Rəbb! Bizi və üstündə sənin bütün mübarək adlarını daşıyanları 
cin, insan və şeytanlardan gələn müsibət və bəlalardan, zəlzələrdən, dağ-
ların Allah qorxusu ilə parçalanmasından, taun,vəba, bəd nəzərdən və bə-
dənimizi digər xəstəlik və ağrılar kimi hər cür fəlakət, bəla, müsibət və 
pisliklərdən qoru! 

Ya Rəbb! Sultanımız Həzrəti Məhəmmədə, Onun Əhli-beytinə və 
bütün səhabələrinə hamısına səlat və salam et! Aləmlərin Rəbbi Allaha 
həmd olsun! 
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Kumeyl duası haqqında 
Böyük alim, ustad Hüseyn Ənsariyanın yazdığı: "Kumeyl” duası Qu-

ranı-Kərimə və mötəbər rəvayətlərə əsaslanır. Əhli- beytdən nəql olun-
muş dualar arasında "Kumeyl”duası öz ali və irfani xüsusiyyətlərinə görə 
müstəsna yer tutur. Rəvayətlərə görə "Kumeyl” duası Xızır (ə.s.) kimi 
peyğəmbər və Əli (ə.s.) kimi məsum imamın biliyindən qaynaqlanır."Ku-
meyl” duasını ilahi, irfani və insani məsələləri açıqlayan əhatəli bir mək-
təb kimi qəbul edə bilərik. Bu duadakı incə həqiqətləri dərk etmək üçün 
onun hər cümləsinin şərhinə ehtiyac vardır. 

Ustad Hüseyn Ənsariyan qeyd edir ki: ”Kumeyl duasını ilk dəfə eşit-
diyim vaxtdan üç gün sonra Allahın yardımı ilə onu əzbərləmiş, cümə ax-
şamları ailə üzvləri, ya da dostlarla birlikdə bu duanı oxuyardım.Cümə 
axşamı üçün bir sıra namazlar, dualar və zikrlər müəyyənləşdirilmişdir. 
Dualar arasında "Kumeyl” duasının xüsusi yeri vardır.” 

İstər şiə istərsə də əhli.sünnə alimləri Kumeyl ibn Ziyadı böyük iman, 
qüdrətli ruh, pak düşüncə xalis niyyət, gözəl əxlaq və saleh əməl sahibi 
kimi tanıyırlar. Bütün din alimlərinin fikrincə Əli (ə.s.) və İmam Həsənin 
(ə.s.) xüsusi səhabələrindən olan Kumeyl ədalətli və kəramətli bir şəxsdir. 
Həzrət Əli (ə.s.) Kumeyli ən etibarlı yaxınından biri hesab etmişdir. (Təf-
sire-Muin, səh.193.) Kumeyl Həzrət Əli (ə).ın ən yaxın şiələrindən və 
aşiqlərindən biri olmuşdur. (Mustədrəkul-vəsail, 5.ci cild, səh.207.) 

Həzrət Əlinin Kumeylə verdiyi tapşırıq və vəsiyyətləri onun iman və 
mərifətindən danışır. Əhli-beyt və əhli-sünnə məzhəb alimləri Kumeyli 
bütün cəhətlərdən etibarlı sayırlar. Ariflər, Allah aşiqləri Kumeyli Həzrət 
Əlinin (ə.s.) sirdaşı kimi tanıyırlar. 

Kumeyl ibni Ziyad, görkəmli ravilərdəndir ki, Əli (ə.s.), İbni Abbas 
və bir çoxlarından rəvayətlər nəql etmişdir.Kumeyli şöhrətin zirvəsinə 
qaldıran məşhur “Kumeyl duası” da onlardan biridir ki, birbaşa İmam Əli 
(ə).dən nəql etmişdir. 

Seyyidibni Tavus (1193), “İqbal-ul əmal” adlı əsərində (1.ci cild, 
səh.709) Kumeylin dilindən nəql edərək yazır: “Bir gün Mövlam Əmirəl 
möminin Əli (ə) ilə birlikdə Bəsrə məscidində oturmuşduq. Şaban ayının 
15 barəsində söz düşdü.  

Həzrə buyurdu: “ Şaban ayının 15-i gecəni oyaq qalıb ibadət edən 
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və Xızır (ə.s.) duasını oxuyan hər kəsin duası eşidiləcəkdir. 
Həzrət evə qayıtdıqdan sonra, hüzuruna getdim. İmam (ə) məni 

gördükdə soruşdu: “Ey Kumeyl! Sənə nə lazımdır?” 
Dedim: Xızrın (ə.s.) duası üçün gəlmişəm. Həzrət buyurdu: “Əyləş. 

Ey Kumeyl, bu duanı öyrəndikdən sonra hər cümə axşamı bir dəfə, ya hər 
ay bir dəfə, ya hər il bir dəfə, yaxud ömründə bir dəfə belə oxusan 
düşmənlərin şəri səndən uzaqlaşar, Tanrı sənə kömək edər, ruzin çoxalar 
və günahların bağışlanar. Ey Kumeyl, uzun müddət mənimlə yoldaşlıq et-
diyin üçün bu mübarək dua vasitəsilə səni ucalmağa layiq bildim”. 

Sonra Həzrət buyurdu: ”Yaz. – Sonra isə Həzrət (ə.s.) diktə etdi və 
mən yazdım.” Müsəlman alim İbni Əbil-hədid Kumeyl ibni Ziyad haq-
qında deyir: “O, (Kumeyl) Əli (ə) şiəsi və o həzrətin yaxın dostlarından 
idi. Kumeyl, zəmanəsinin dahilərindən və Kufə şəhərində yaşayan səkkiz 
məşhur abid və zahiddən biri idi. Onun təvəllüd tarixi haqqında deyilir: 
Yəmənin Nəxə adlı qəbiləsindən olan Kumeyl ibni Ziyad Nəxəi Yəmani 
Hz.Məhəmmədin (s.ə.s.) Mədinəyə hicrətindən 8 ya 12 il öncə dünyaya 
gəlmişdir. 

Mərhum Şeyinin Müfid, “Əl-İrşad” kitabında Kumeylin ölümü barə-
sində isə belə yazır: Həccac ibni Yusif, Kufəyə başçı gələndən sonra Ku-
meyli hüzuruna çağırdı. Həccacın qaniçənliyindən xəbərdar olan Cənab 
Kumeyl qaçmağa qərar verdi. Vəziyyəti belə görən Həccac isə əvəzində 
onun qohum-qardaşının məvacibini kəsərək, qəbilə üzvləri üçün çətinlik-
lər yaratmağa başladı. Məsələdən xəbər tutan Kumeyl, yalnız ona xatir 
ailəsinin zəhmətə düşməsini rəva bilməyib, özünü Həccacın məmurlarına 
təslim edir. Həccac, Kumeyli görəndə deyir: “Mən çoxdan idi ki, səni ələ 
keçirmək istəyirdim”. 

Kumeyl isə cavab verir: “Mənim ömrümdən çox qalmayıb. Tanrının da 
vədəsi haqdır, şübhəsiz qətldən də sonra sorğu olacaqdır. Mövlam Əli (ə) 
xəbər vermişdi ki, mənim qatilim sən olacaqsan”. Həccac deyir: “Bəli” ...  

Kumeyl on yeddi il İslam Peyğəmbərinin (s) nurani dövründə yaşa-
mış və bu nurdan faydalanmışdır. Bu böyük insan Həccac ibn Yusif Sə-
qəfinin əli ilə şəhadətə yetirilmişdir. Bu şəhadət haqqında Həzrət Əli (ə) 
Kumeylə əvvəlcədən xəbər vermişdi. Zalım əməvi hakimi tərəfindən İra-
qa vali təyin olunmuş Həccac ibn Yusif daim Kumeyli təqib etmiş və 
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məhz Əhli-beyt məhəbbətinə görə onu qətlə yetirmişdir.Həccacın əmri ilə 
doxsan yaşlı bu nurani insanın boynu vurularaq edam edilib. Onun pak 
qəbri İraqda Nəcəf və Kufə şəhərləri arasında yerləşir. 

Dualar sırasında haqqında məlumat verdiyimiz Kumeyl duasının əla-
və də üstünlüyü vardır. Hissiyyatla bürünmüş insan qəlbini oxşayan dərin 
mənalı Kumeyl duası eyni zamanda birbaşa şəxsin düşüncəsində təsir qo-
yur, onu hər an yüksək bir dəyər kimi təfəkkür səmtinə yönəldir. Xaliqlə 
məxluq arasında gözəl danışıq nümunəsini nümayiş etdirən bu dua, oxu-
cunu ardıcıllıqla tövbənin mərhələlərindən keçirərək, günahkar bəndəyə 
Xaliqlə aşiqanə davranma tərzini öyrədir. Yerində tam incəliklə Allahın 
zatı, sifətləri və yeganəliyinə işarə edir,bir sözlə oxucuda Ali varlıq haqda 
hərtərəfli düzgün təsəvvür formalaşdırır. Sözlərinin düzülüşü ilə qiymətli 
əxlaq gövhərinin doğru əqidə dərinliklərində gizləndiyini vurğulayan bu 
dua, təklikdə əqidə, əxlaq və əməldən təşkil tapmış İslam dininin həqiqi 
mahiyyətini və bənzərsiz incilərini hər kəsə tanıtmaqa qadirdir. Bütün 
bunları nəzərə alıb, bu duanı etiqadi, irfani və əxlaqi dua adlandırsaq heç 
də yanılmarıq.  

 Bu dua məşhur dualardan biridir ki, Əllamə Məclisi (rəhmətullah 
əleyh) onun haqqında buyurmuşdur: O, ən üstün dualardan biri olub, Xı-
zırın (ə) duası sayılır. Həzrəti Əli (ə) bu duanı özünün xüsusi səhabələrin-
dən sayılan Kumeylə öyrətmişdir. Bu duanı şəban ayının yarısında (15-
də) və habelə hər cümə axşamları oxunduğunu buyurmuşdur. Bu dua 
düşmənlərin şərindən qorunmaq, ruzi qapısının açılması və habelə 
günahların bağışlanması üçün faydalıdır.  

 
Kumeyl duası ərəbcə 

ْاللھم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شي َ َّ ُ ْ َ َِّ ِ ِ َِ َّ ََّ ََ ْ َ ِ ُ َ َْ ّ ِ ِء و بقوت ُ َّ ُ ِ َ ْك التي قھرت بھا كل شيٍ َ ََّ ُ َ َِ ْ َ ِ َّ َء و خضع  َ َ َ َ ٍ
ْلھا كل شي َ ُّ ُ َ ْء و ذل لھا كل شي َ َ ُّ َُّ َ َ َ َ ْء و بجبروتك التي غلبت بھا كل شي ٍ َ ََّ ُْ َ َِ َِ َ ِ ِ ََّ َ ُ َ َء و بعزتك التي ال یقوم لھا  ٍ َ ُ َُ َ ِ ِ َِّ َ َّ ِ ٍ

ْشي ْء و بعظمتك التي مألت كل شي َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َِ َِّ َ َ َ ِ َ ُء و بس ٌ ِ َ ْلطانك الذي عال كل شيٍ َ ََّ ُ ِ َّ َ ِ َ ِء و بوجھك الباقي بعدَ فناء  ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َِ ٍ
ْكل شي َ ِّ ْء و بأسمائك التي مألت  ُ َ َ َ َِ َِّ َ ْ َ ِ َ ْغلبت[ٍ َ َ ْأركان كل شي]  َ َ ِّ َُ َ ْ ْء و بعلمك الذي أحاط بكل شي َ َ ِّ ُ ِ َِ َ َ ِ ٍَّ َ ِ ِْ ِء و بنور  َ ُ ِ َ ٍ

ْوجھك الذي أضاء لھ كل شي َ ُّ َُ ُ َ َ َ ِ َّ َ ِ ْ َء یا نور یا قدوس یا أول األولین و یا آخر اآلخرین اللھم اغفر لي  َ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ َ َْ ْ َّ ُ َّ ََ َِ ْ َْ َ َّ ََّ َ ُ ُُّ ُ ُ ٍ
ِالذنوب التي تھتك العصم اللھم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللھم اغفر لي الذنوب التي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َّ ََّ َ َُ ُ ُُّ ُّ َُّ َْ ْْ َّْ َُّ َُ ََ ّ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ

ُتغیر  ِّ َ َالنعم اللھم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللھم اغفر لي الذنوب التي تنزل البالء ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ْ ُ َّ َّ َّ ََّ َُ ُُّ َُّ َْ ْْ َّْ َّ َُ َُ ُّ ُ ِ ْ َ َ ّ
َاللھم اغفر لي كل ذنب أذنبتھ و كل خطیئة أخطأتھا اللھم إني أتقرب إلیك  ْ َّ ْ ََّ ِ ُِ َّْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِّ َّ َُّ َُّ ََّ ُ ُْ َ ْ ٍ َ َ ُ َُ ٍُ َ ْ ْ َ َبذكرك و أستشفع بك ْ َِ ُِ ِِ ْ َ ْ َ َ ِ ْ
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َّإلى نفسك و أسألك بجودك أن تدنیني من قربك و أن توزعني شكرك و أن تلھمني ذكرك اللھم  ُ َُّ َْ َ َ َ َ ََ َْ ُ ْ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ َِ ِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َُ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ْ َ َ ِ
ِإني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني و ترحمني ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ ََ َ ُ ْ َ َ ٍَ ٍَ ٍَ ّ َ ُِ َِ َ ُ َ ْ َ و تجعلني بقسمك راضیا قانعا و ّ َِ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ

ِفي جمیع األحوال متواضعا اللھم و أسألك سؤال من اشتدت فاقتھ و أنزل بك عندَ الشدَائد  ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ََ َِ َِ ََ َ َ ََ َ َ َُ ُ َ ْ َّْ َ ََ َ ُ ُ ْ َّ ُ َّ َِ ُ َِ ْ ْ ِ
َحاجتھ و عظم فیما عندَك رغبتھ اللھم عظم سلطانك  َُ َ ْ ُ َ َُ َُ ََّ ُ َّ ُ ُُ َ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ َو عال مكانك و خفي مكرك و ظھر أمرك و َ َ َ ََ َ َُ ُْ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ َ ُ َ َ

َغلب قھرك و جرت قدرتك و ال یمكن الفرار من حكومتك اللھم ال أجد لذنوبي غافرا و ال  َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ُ ُ ِ َ َّ ُ َُّ َ َ ََ ُ ْ ُ َُ َ َْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ْلقبائحي ساترا و ال لشي َ ِ ِ ِ ِ َ َِ َ َء من عملي القبیح بالحس َ َ ْ ِْ ِِ َ َ ِ َِ َ ْ َن مبدال غیرك ال إلھ إال أنت سبحانك و ٍ َ ََ َ ُْ ُْ َ ْ َ ِ َِ َ َ َ ِّ َ ِ

ْبحمدك ظلمت نفسي و تجرأت بجھلي و سكنت إلى قدیم ذكرك لي و منك علي اللھم مْوالي كم  َ ََ َ ََّ َُ َّ َّْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِّ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ُ َ ُْ ْ َ َ َِ ِْ َّ َ ْ َْ
َمن قبیح سترتھ و كم من فادح من البالء أ ِ َ ِ ِ ِْ َ ٍ ٍِ َ ْ ْْ َ َ ُ َ َْ َ ِ ُقلتھ َ َ ْ ُأملتھ[َ َ ْ َ ٍو كم من عثار وقیتھ و كم من مكروه ]  َ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َْ ََ َ َُ َ ْ َ ٍ َ

َدَفعتھ و كم من ثناء جمیل لست أھال لھ نشرتھ اللھم عظم بالئي و أفرط بي سوء حالي و  َ َِ ِ َ ِ َِ َُ ُ ِ َ َ ْ َ ََ ٍُ َ ََّ ُ َّ ُ ُ َُ ُ َْ َ ََ َْ ْ َ ٍْ َ ْ ْ َ
ْقصرت  َ ُ ْقصرت[َ َ َّ ْبي أعمالي و قعدَت ]  َ َْ َ َ ِ َ َ ِبي أغاللي و حبسني عن نفعي بعد أملي ِ ِ ِ َ َِ َ َُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ِآمالي[ِ َو ]  َ

َخدَعتني الدنیا بغرورھا و نفسي بجنایتھا  ِ َ َ َِ َِ ِ ِِ ْ َ َ ِ ُ ُ ْ ُّ ْ َ َبخیانتھا[َ ِ َ َِ ْو مطالي یا سیدي فأسألك بعزتك أن ال ] ِ َ َ ََ َ ِّ ِ َ ِ َِّ ِ ُِ ْ َ ِ َ َ َ
ِیحجب عنك دعائي سوء عملي و فعالي ِ ِ ِ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ و ال تفضحني بخفي ما اطلعت علیھ من سري و ال ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ََ َ ْ َّ َ ِ ّ َ ِ ْ ْ َ

َتعاجلني بالعقوبة على ما عملتھ في خلواتي من سوء فعلي و إساءتي و دَوام تفریطي و  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِِ ْ َ ِ َ َ َِ ْ ِ ُ ُْ َ ََ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ ُ ِ ِ
َّجھالتي و كثرة شھواتي و غفلتي و كن اللھم ُ َّ ِْ ُ َ َ َ َِ ِ َِ ََ َ َ ََ ِ َ ْ ِ بعزتك لي في كل األحوال َ َِ ْ َ ْ ّ ُ ِ ِ ِ َِ َّ َفي األحوال كلھا[ِ ِ ِّ َُ ِ َ ْ ْ [

َرءوفا و علي في جمیع األمور عطوفا إلھي و ربي من لي غیرك أسألھ كشف ضري و النظر  َ ََ َّ َ َ َِ ِّ ُ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ ُّ ْ َ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َ َِ ُ َ َُ َُ ْ ِ َّ ُ
َّفي أمري إلھي و مْوالي أجریت علي حكما ات ْ ُ َّ َ ََ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ْ ِبعت فیھ ھوى نفسي و لم أحترس فیھ من تزیین ِ ِ ْ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ِ ْ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ

َعدوي فغرني بما أھوى و أسعدَهُ على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض  َّْ َْ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َّ َ ََ َ ََ َ ََ َِ ُِ َْ َ َ ََ َُ َ َ ْ َ َ َْ َ ِ ّ ْمن [ُ ِ
ِنقض ْ َحدودك و خالفت بعض أوامرك فلك ]  َ َ ََ ََ ِ ِ ََ ََ َ ْ ُ ْ َ ِ ُ ُالحمد ُ ْ َ ُالحجة[ْ َّ ُ ِعلي في جمیع ذلك و ال حجة لي ] ْ ِ ِ َِ َّ ُ َ َ َ ِ َ َّ َ َ

َفیما جرى علي فیھ قضاؤك و ألزمني حكمك و بالؤك و قد أتیتك یا إلھي بعدَ تقصیري و  َ َ َِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ َُ ْْ ََ َْ َ َُ ُُ َُ َ ََ ْ َّ َ َ
ِإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستق َِ َْ َ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ ّیال مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا ال أجد مفرا ِ َّ َ ُ ِ َ ِ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ

ِمما كان مني و ال مفزعا أتوجھ إلیھ في أمري غیر قبولك عذري و إدخالك إیاي في سعة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِْ ُ َُ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ََ ُ َّ َ ْ َ ّ َ ٍسعة [َّ َ َ
ْمن َّرحمتك اللھم ]  ِ ُ َّ َ ِ َ ْ ِإلھي[َ َ ْفاقبل]  ِ َ ْ ْ عذري و ارحم شدة ضري و فكني من شد وثاقي یا رب ارحم َ َْ َْ ِْ َّ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ ََّ ْ َّ ُُ ِ ِّ َ ْ ُ

ِضعف بدَني و رقة جلدي و دقة عظمي یا من بدَأ خلقي و ذكري و تربیتي و بري و تغذیتي  َ ِ َ ِ َ َ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِّ ِ ِ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ََ َّ َِّ َ ْ َ
ِّھبني البتدَاء كرمك و سالف بر ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ْ ْ َك بي یا إلھي و سیدي و ربي أ تراك معذبي بنارك بعدَ تْوحیدك َ َ َ ّ ّ َِ ِ ِِ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِّ َ َُ َ َُ َ َ َ ِ َ ِ

َو بعدَ ما انطوى علیھ قلبي من معرفتك و لھج بھ لساني من ذكرك و اعتقدَهُ ضمیري من حبك  ّ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َْ َ ْ َ َ َ َْ ِ ََ ِ َ ََ ْْ َْ َْ َ َ َ
ِو بعدَ صدق اعترافي  ِ ََ ْ ِ ْ ِ ْ َو دعائي خاضعا لربوبیتك ھیھات أنت أكرم من أن تضیع من ربیتھ أوْ َ َ َ َُ َ َْ َ َّْ ّ َ ََّ َْ ْ َْ َ ِ ُِ ِْ ِ ِ ُِ ََ َ َْ َ ُ ُ ِ َ ُ

ِتبعدَ  ْ ِتبعدَ[ُ َّ ِمن أدنیتھ أْو تشردَ من آویتھ أْو تسلم إلى البالء من كفیتھ و رحمتھ و لیت شعري ] ُ ِْ َِ ِ َ َِ َْ ْ ْ َْ ََ َ َُ ُ َ ُ َُ َ َ َْ َ ْ ْ َْ َ َِ ْ ِ َ ّ َ ُ َُ َ َّ َ ْ
ْ سیدي و إلھي و مْوالي أ تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدَة و على ألسن نطقت َیا َْ َ ََ ٍ ُ ْ َ ََ َ ََ ََ َ ًَ ِ َ َ َ ََ ِّ ِ َِ ََّ َ ٍ ُ ُ َ َّ ُ ّ ُ َ ِ ِ ِ ِ

ْبتْوحیدك صادقة و بشكرك مادحة و على قلوب اعترفت بإلھیتك محققة و على ضمائر حوت ْ َْ َ ٍ َ ََ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ًَ ً ًَ ّ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ُ ِ ِ ِِ ْ َ َ 
ْمن العلم بك حتى صارت خاشعة و على جوارح سعت إلى أْوطان تعبدك طائعة و أشارت  ْ َْ ََ ََ ََ َ ًَ ًَ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ُّ َِ ََ ِ َِ َِ ِ َ ََ َ َّ ِ ْ ْ َ

َباستغفارك مذعنة ما ھكذا الظن بك و ال أخبرنا بفضلك عنك یا كریم یا رب و أنت تعلم ض ُ َ ُ ََ ْ َ َ َْ ََ َْ َْ ِ َّ َ َ ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ ُّ َّ َ َ ً ْ ِعفي ُ ْ
َعن قلیل من بالء الدنیا و عقوباتھا و ما یجري فیھا من المكاره على أھلھا على أن ذلك بالء و  َ ٌَ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ َ َ ِ َِ َ َّ َ ََ ََ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ُ ُ ْ ُّ ْ ٍْ َ

ِمكروه قلیل مكثھ یسیر بقاؤهُ قصیر مدتھ فكیف احتمالي لبالء اآلخرة و جل ِ َ ِ ِ ِ َ َ َِ ِ ُ ٌ ٌَ ِ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ُ ُُ ْ َّْ ِ َ َُ َ ِ ُ ٌ ٌ ِحلول[ِیل ُ ُ ِوقوع ]  ُ ُ ُ
ْالمكاره فیھا و ھو بالء تطول مدتھ و یدوم مقامھ و ال یخفف عن أھلھ ألنھ ال یكون إال عن  َْ َِ ُ َُ ََّ ِ ِ َ َ ُِ ُ َُّ َ ِ ْ َ ُ َّ ُ ٌَ ُ َ َ َُ ُ ََ َ َُ ُ ُُ َُ َ ِ ِ ْ
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َغضبك و انتقامك و سخطك و ھذا ما ال تقوم لھ السماوات و األرض یا س ََ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َُ َ ََ ََّ ُ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ِ َ ِیدي فكیف لي َ َ ْ َ َ ِ َو ]  ِبي[ِّ
ِأنا عبدك الضعیف الذلیل الحقیر المسكین المستكین یا إلھي و ربي و سیدي و مْوالي ألي  ّ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِّ ّ ََ َ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ْ ُُ َْ ْ ُْ َّ ُ َّ ُ ْ َ َ َ

ِاألمور إلیك أشكو و لما منھا أضج و أبكي أللیم العذاب و شدت ِ ِ ِ ِ َِّ َُ َ َِ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َْ َ َُّ ِ َِ ُْ َ ْ َ َ ِ ُ ْھ أم لطول البالء و مدتھ فلئن ْ ِ ِ ِ َ ِ َِ َ َّ ُ َِ ْ ِ ُ ْ َ
َصیرتني للعقوبات مع أعدَائك و جمعت بیني و بین أھل بالئك و فرقت بیني و بین أحبائك و  َ َ َ ََ َّ َ َ َِّ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ ْ َْ َْ َّ ََ ِ ْ ْ َ ََ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ ْ

ِأْولیائك فھبني یا إلھي و سیدي و مْوالي و ربي  ِّ ّ ََ َ َ ََ َ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ِ َ ِْ َ َ َصبرت على عذابك فكیف أصبر على فراقك و َ َ َِ ِ ََ َ ََ َ َُ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ
ِھبني  ْ ِیا إلھي[َ َ ِ ِصبرت على حر نارك فكیف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كیف أسكن في ]  َ ِ َُ ُ ْ َ َ ََ َ ََ َْ ْْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ ِ َِ َُ ْ َ َ ّ ََ ُ ْ

َالنار و رجائي عفوك فبعزتك یا سیدي و مْوال َ َِ ِ ِّ َ ََ َ ِ ِ َِّ َ ُ ْ َ َ َ ِ َي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا ألضجن إلیك بین َّ ْ َْ ِ ِ َِ َ َِ َِّ َّ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ َِ ُ ْ ُ َ
َأھلھا ضجیج اآلملین  َِ ِ ِْ َ ِ َ ْ َاآللمین[َ ِ ِ َو ألصرخن إلیك صراخ المستصرخین و ألبكین علیك بكاء ]  ْ َ ُْ َ َْ ْ َ َْ ََ َّ ََّ ِ َِ ََ ََ َِ ْ َْ ُ ْ َ َ ُ ِ َ ُ

َالفاقدین و ألنادینك أین كنت  ْ ُ َ ْ ََ َ َّ َ ِِ َِ ُ َ َ َ َیا ولي المؤمنین یا غایة آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا ْ ِ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ِ ََ َ ََ ْ ُ ُْ ْ َْ ِ َ ِ َ َ َ ْ َّ َ
َحبیب قلوب الصادقین و یا إلھ العالمین أ فتراك سبحانك یا إلھي و بحمدك تسمع فیھا صْوت  َ َ َ َ َِ َ ِ َ ُِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ ُِ َِ َِ َ َ َِ َِ ْ َ ََ ُِ َ َ َ ْ َ َّ ُ ُ َ

َعبد مسلم سجن  ِْ ُ ٍ ِ ْ ُ ٍ َیسج[َ ْ َفیھا بمخالفتھ و ذاق طعم عذابھا بمعصیتھ و حبس بین أطباقھا ]  ُنُ َ ُ َِ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ
َبجرمھ و جریرتھ و ھو یضج إلیك ضجیج مؤمل لرحمتك و ینادیك بلسان أھل تْوحیدك و  َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ٍَ ّ َْ ُ َِ َ ْ َ ِ ُِّ ُ ِ ُ

ُیتوسل إلیك بربو َُّ ِ َ ْ َ ِ ُ َ َ َبیتك یا مْوالي فكیف یبقى في العذاب و ھو یرجو ما سلف من حلمك أم كیف َ َ َْ ْ َْ َْ َ َ َ َِّ ِ ِ َ ِ َ َ ِْ ْْ َ َ ََ َُ ْ َ َُ ِ َ َ َ َ ِ
ُتؤلمھ النار و ھو یأمل فضلك و رحمتك أم كیف یحرقھ لھیبھا و أنت تسمع صْوتھ و ترى مكانھ  ُ ُ ُ َْ َ ْ َ َُ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َ ْ ََ ََ ُ ُُ ُِ َ َُ ِ ْ َْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ُِ ُُ َّ

َأم ك ْ ْیف یشتمل علیھ زفیرھا و أنت تعلم ضعفھ أم كیف یتقلقل بین أطباقھا و أنت تعلم صدقھ أم َ َْ َ َ َ َُ ُ ََ ْ ِ ُ َ ُ ََ َ َْ ُ َ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َ َْ َْ ِ َ َ َ ِ ِ ِ َْ َ ْ ْ َ ْ َْ َْ َ َُ َ ْ
َكیف تزجرهُ زبانیتھا و ھو ینادیك یا ربھ أم كیف یرجو فضلك في عتقھ منھا  َْ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ِ َْ َ َّ ََ ْ ُ ُْ َ َْ َْ َْ َ ْ َْ ِ َ ُ َ َُ ُ َ ُ ُفتتركھَ ُ ُ ْ َ ُفتتركھ[َ َ ُ ْ َ َ  [

ْفیھا ھیھات ما ذلك الظن بك و ال المعروف من فضلك و ال مشبھ لما عاملت بھ الموحدین من  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ّ َ َ َُ ُ َ َْ ْ ِْ ِ َِ َ ََ َ َ ٌَ ْ َ َ ََ ُ ُ ْ ُّ َّ َ َ
ِبرك و إحسانك فبالیقین أقطع لْو ال ما حكمت بھ من تعذیب جاحدی ِ ُِ ِ ِ ِ َ َِ َِ ْ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ ِ َ ِك و قضیت بھ من إخالد ِّ ْ َِ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ

َمعاندیك لجعلت النار كلھا بردا و سالما و ما كان  َ َ َ ََ َ َْ َ َِ َ َُّ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْكانت[ِ َ َ ألحد فیھا مقرا و ال مقاما  ]َ َُ َ ََ ّ َ ِ ٍ َ َمقاما[ِ َ [
ِلكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تمألھا من الكافرین من الج ْ َْ َ َِ ِ ِ ِِ َ َْ َ ََ َ ْ ْْ َ َ ََ َ َْ َ َُ َْ َّ َ َّ َنة و الناس أجمعین و أن تخلدَ فیھا َ ِ ِ ِ ِّ َ ُ ْ َ ََ ََ َ ْ ِ َّ َّ

َالمعاندین و أنت جل ثناؤك قلت مبتدئا و تطولت باإلنعام متكرما أ فمن كان مؤمنا كمن كان  َ ْ َّ ََ َ َ َْ َْ َِ ِْ ُ ُ ُ َ َُ ْ َْ َِّ َ َ َِ َ َِ ْ َِ َ َ َْ ْ َّْ َ َ َِ ُِ َ ُ َ
ْفاسقا ال یستوون إلھي و سیدي فأسألك بال ِ َِ ُّ َ َْ َْ َِ َ َ ِ َ ِ َ ُ َ َ َقدرة التي قدرتھا و بالقضیة التي حتمتھا و حكمتھا ِ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ َِ ِ َِّ ََّّ ِ َ ْ ِ ْ َّ َ ِ َ ْ ُ

َّو غلبت من علیھ أجریتھا أن تھب لي في ھذه اللیلة و في ھذه الساعة كل جرم أجرمتھ و كل  َّ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َُ ُ ْ َ َْ َْ َ ٍَ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ ِِ َِ َ َ ََ َ ََّ َ َْ ْ َ َ
ِذنب أذنبتھ و كل قبی َ َّ ُْ َ ٍُ ُ َ ْ َ ْ ٍح أسررتھ و كل جھل عملتھ كتمتھ أْو أعلنتھ أخفیتھ أْو أظھرتھ و كل سیئة َ َ ِّ َ َّ ْ َُّ َُ َُ ُ َ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُْ َْ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ َ َ ْْ ِ َ ٍ ْ َ ٍ

َأمرت بإثباتھا الكرام الكاتبین الذین وكلتھم بحفظ ما یكون مني و جعلتھم شھودا علي م َ ََّ َ َ َُ ُ ُُ َ َْ ْْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ُ َُّ ْ َِّ ِ َِ َِ َ َ َ ْ ِ ْ َع َ
َجوارحي و كنت أنت الرقیب علي من ورائھم و الشاھدَ لما خفي عنھم و برحمتك أخفیتھ و  َ َ َ َ َُ ََ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َِ ْ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ِ ََّ ِ ْ َّ َ َ َّ ُ ِ

ُبفضلك سترتھ و أن توفر حظي من كل خیر أنزلتھ  ُ ََ َ َْ َ ْ َ ٍَ ْ َّ ِ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِّ َ َ ّ َ َُ ْ َ َ ُتنزلھ[ ِ ُ ِ ْ ُأْو إحسان فضلتھ ] ُ َ ْ َّ َ ٍ َ ْ ِ ُتفضلھ[َ َُ ِّ ٍّأْو بر ]  ُ ِ َ
ُنشرتھ  َ ْ َ ُتنشرهُ[َ ُ ُأْو رزق بسطتھ ]  َْ َ ْ َ َ ٍ ْ ِ ُتبسطھ[َ ُ ُ ْ َأْو ذنب تغفرهُ أْو خطإ تسترهُ یا رب یا رب یا رب یا ]  َ َ َ َ ِِ َ ِ َ ِ َّ ّ ّ ُ ُُ ْ َ ٍَ َ َ َ َْ ٍ ْ َ

ِإلھي و سیدي و مْوالي و مالك رقي یا من بیده ناصیتي یا علیم َ ِ َ َ َ ِ َِ ِ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َّ ِ َ َّ َ ََ َ ِ ِّا بضري َ ُ ِبفقري[ِ ْ َ َو مسكنتي یا ]  ِ ِ َ َ ْ َ َ
ْخبیرا بفقري و فاقتي یا رب یا رب یا رب أسألك بحقك و قدسك و أعظم صفاتك و أسمائك أن  َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ ََ َِ ِ َ ْ ْ ُ ّ َ ِ ِ ُِ ِ َ ِ َ ِ َّ ّ ّ َ َ ِ ْ َ

َتجعل أْوقاتي من  ِ ِ َ َ َ َ ْ ً اللیل و النھار بذكرك معمورة ]ِفي[َ َ ُ َْ َ َ ِ ِْ ِ ِ َّ َ ِ ْ َ و بخدمتك مْوصولة و أعمالي عندَك َّ َْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ًَ َ ُ ْ ِ
ِمقبولة حتى تكون أعمالي و أْورادي  َ َ ََ ِ َ َْ َ ُ َ َّ َ ً َ ُ ِإرادَتي[ْ َ َكلھا وردا واحدا و حالي في خدمتك سرمدا یا ]  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ْ َ ََ َ ِ ُّ ُ

ِسیدي یا من علیھ معولي یا من إلیھ شكْوت أحوالي  ِ َ ِ ِ ََ ْ َ ُ َ َ َْ َْ َِ ْ َْ ََّ َ َُ ِ َیا رب یا رب یا رب قو على خدمتك ِّ ِ ِ َ َ ََ ْ َ َ ِ ّ َ ِ َ ِ َ ِ َّ ّ ّ
ِجوارحي و اشدد على العزیمة جوانحي و ھب لي الجد في خشیتك و الدوام في االتصال  َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ ْ َْ ِ ْ َْ ْ َ َ ََ ِ َِ َ َ ْ ُ
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ْبخدمتك حتى أسرح إلیك في میادین السابقین و أسرع إلی َ َْ َِ َِ ِ ْ ُْ َ ِ َ ِ ِ ِِ ِ َِّ ِ ََ ََ ََ َ َّ َ َك في البارزین ْ ِ ِ َ ِْ َالمبادرین[َ ِ ِ َ ُ َو أشتاق ]  ْ َ ْ َ َ
ِإلى قربك في المشتاقین و أدنو منك دنو المخلصین و أخافك مخافة الموقنین و أجتمع في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ َُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َْ ََ َ َ َِ ِْ َّ ُ ُُ ْ ْ ِ ْ ُ َ

َجوارك مع المؤمنین اللھم و من أرادَني بسوء ف ٍ ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ََّ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ِأردهُ و من كادَني فكدهُ و اجعلني من أحسن ِ َ َْ َْ َْ ِْ ِ ِ ِْ َ َْ َْ َ َ ِ
ْعبیدك نصیبا عندَك و أقربھم منزلة منك و أخصھم زلفة لدَیك فانھ ال ینال ذلك إال بفضلك و جد  ُ َِ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َُ َّ َ ْ ْ ْْ َ ًَ ًْ ْ ِْ ِّ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ

َلي بجودك و اعطف علي بمجدك و  ََ َِ ِْ َ ِ َِّ َ َ ْ ِ ِْ َاحفظني برحمتك و اجعل لساني بذكرك لھجا و قلبي بحبك ُ ّ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َِ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ ْ َ
َمتیما و من علي بحسن إجابتك و أقلني عثرتي و اغفر زلتي فانك قضیت على عبادك بعبادَتك و  َ َ ََ َ َ َ َِّ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ َ ََ َ َ َْ َ َ َّ ِ َُ َّ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ُِ ْ َّ َّ َ

َأمرتھم بدعائك و ض َ َ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ ِمنت لھم اإلجابة فإلیك یا رب نصبت وجھي و إلیك یا رب مدَدت یدي َ َ َ َ َ ُِ ُْ َ ِ َ ِ َّ َّ َْ ْ َْ َ َِ َِ َ ُِ ْ َ َ َ َْ َ ِ ْ ُ َ
َفبعزتك استجب لي دعائي و بلغني مناي و ال تقطع من فضلك رجائي و اكفني شر الجن و  َ َ َِ ِّ ِ ِْ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َْ َْ َْ َ ْ َ ََ َ ْ ّ ُ ْ ْ َّ

َاإلنس من أعدَائي ی ِ ِْ َ ْ ِ ْ ِ ُا سریع الرضا اغفر لمن ال یملك إال الدعاء فانك فعال لما تشاء یا من اسمھ ْ ُ ْ ِ َ َ ََ ِ ِ َ ِ ُِ َ ََ ٌ َّ َ ََ َّ ِ َ ُّ ِ ُ ْ ْ ْ ْ َ ِ ِّ َ َ
َدَواء و ذكرهُ شفاء و طاعتھ غنى ارحم من رأس مالھ الرجاء و سالحھ البكاء یا سابغ النعم یا  ِ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َ ِ ُ َُ ُ ٌ ٌْ ُ ُ َُ َ َ َ ََ ََّ َ َُ ُْ َ ْ ْ ْ ً ُ َْ َ ِ

َدَافع  ِالنقم یا نور المستْوحشین في الظلم یا عالما ال یعلم صل على محمد و آل محمد و افعل بي ِ ْ ََ َْ َ َ ٍُ ٍَّ ََّ ُ َ ُ ُِ َِ ََ َّ ََ َّ ُ ِ َ ِ ِ َ ِِ ُِّ ِ ْ ْ َ ُ َ ّ
ِما أنت أھلھ و صلى اہلل على رسولھ و األئمة المیامین من آلھ  ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َْ َّ َ َّْ َ َُ َ َ َ َُ َّ َ ُ ُ ْ َ ِأھلھ[َْ ِ ْ ِو سلم تسل]  َ ْ َ َ َّ َ ِكثیرا[یما َ َ[  

 

Kumeyl duasının transkripsiyası 
Allahummə inni əsəlukə bi rahmətikəlləti vəsiət kullə şəy`in və bi 

quvvətikəlləti qahərtə bihə kullə şəy`in. Və xazaə ləhə kullu şəy`in və zəl-
lə ləhə kullu şəy`in və bi cəbərutikəlləti ğaləbtə bihə kullə şəy` in və bi iz-
zətikəlləti lə yəqumu ləhə şəy`in və bi azamətikəlləti mələ` ət kullə şəy`in 
və bi sultanikəlləzi alə kullə şəy`in və bi vəchikəl bəqı bəə`də fənəi kulli 
şəy`in və bi əsməikəlləti mələət ərkənə kulli şəy`in və bi ilmikəlləzi əhətə 
bi kulli şəy`in və bi nuri vəchikəlləzi ədaə ləhu kullu şəy`in yə nuru yə 
quddusu yə əvvələl əvvəlin və yə əxiral əxirin. Allahumməğfir li yəz zu-
nubəlləti təhtikul isam, Allahumməğfir li yəz zunubəlləti tunzilun niqam, 
Allahumməğfir li yəz zunubəlləti tuğayyirun niəm, Allahumməğfir li yəz 
zunubəlləti təhbisud dua, Allahumməğfir li yəz zunubəlləti tunzilul bə-
lə,Allahumməğfir li kullə zənbin əznəbtuh, və kullə xatiətin əxtatuhə, Al-
lahummə inni ətəqarrabu iləykə bi zikrikə və əstəşfiu bikə ilə nəfsikə və 
əs`əlukə bi cudikə ən tudniyəni min qurbikə və ən tuziəni şukrakə və ən 
tulhiməni zikrakə, Allahummə inni əs`əlukə suələ xadiin mutəzəllilin xa-
şiin ən tusəmihəni və tərhəməni və təc’ələni bi qısmikə raziyən qaniən və 
fi cəmiil əhvəli mutəvəziən, Allahummə və əs’əlukə suələ məniştəddət fə-
qatuh və ənzələ bikə indəş şədəidi həcətəh və əzumə fimə indəkə rağbə-
tuh, Allahummə əzumə sultanuk və alə məkənuk və xafiyə məkrukə və 
zahəra əmrukə və ğaləbə qahrukə və cərat qudratukə və lə yumkinul fira-
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ru min hukumətikə, Allahummə lə əcidu li zunubi ğafiran və lə liqabəihi 
sətiran və lə li şəy’in min əməliyəl qabihi bil həsəni mubəddilən ğayrak, 
lə iləhə illə əntə subhənəkə və bi həmdikə, zaləmtu nəfsi və təcərratu bi 
cəhli və səkəntu ilə qadimi zikrikə li və mənnikə aləyyə,Allahummə məv-
ləyə kəm min qabihin sətərtəhu və kəm min fədihin minəl bələi əqaltəhu 
(əməltəhu) və kəm min isarin və qaytəhu və kəm min məkruhin dəfəa’tə-
hu və kəm min sənəin cəmilin ləstu əhlən ləhu nəşərtəhu, Allahummə 
azumə bələi və əfrata bi suu həli və qasurat bi ə’mali və qaədət bi əğləli 
və həbəsəni ən nəf’i bua’ du əməli və xadə ətnid dunya bi ğururihə və 
nəfsi bi cinəyətihə və mitali yə səyyidi fə əs`əlukə bi izzətikə ən lə yəhcu-
bə ənkə duai suu əməli və fiəli və lə təf`dahni bi xafiyyi məttalətə aləyhi 
min sirri və lə tuacilni bil uqubəti alə mə əmiltuhu fi xaləvəti min sui fi’li 
və isəəti və dəvami təfriti və cəhələti və kəsrati şəhəvəti və ğafləti, və ku-
nil ləhummə bi izzətikə li fi kullil əhvali raufən və aləyyə fi cəmiıl umuri 
atufə, iləhi və rabbi mən li ğayrukə, əs’əluhu kəşfəd durri vən nəzəra fî 
əmri, iləhi və məvləyi əcraytə aləyyə hukmən ittəbəa’tu fîhi həvə nəfsi və 
ləm əhtəris fîhi min təzyini aduvvi, fəğarrani bimə əhvə və əs’ədəhu alə 
zəlikəl qadau fətəcəvəztu bimə cəra aləyyə min zəlikə bəa’ da hududikə, 
və xaləftu bəada əvəmirikə fələkəl həmdu aləyyə fî cəmii zəlikə və lə 
huccətə li fimə cəra aləyyə fîhi qadaukə və əlzəməni hukmukə və bələu-
kə, və qad ətəytukə yə iləhi bəa’də təqsiri və israfi alə nəfsi mua’təziran 
nədimən munkəsiran mustəqilən mustəğfiran munibən muqirran muz’i-
nən mua’tərifən lə əcidu məfərrən mimmə kənə minni və lə məfzəən ətə-
vəccəhu iləyhi fî əmri ğayra qabulikə uzri və idxalikə iyyəyə fî səati rah-
mətikə. 

Allahummə fəqbəl uzri vərhəm şiddətə durri və fukkəni min şəddi və 
saqi yə rabbirhəm daa’fə bədəni və riqqatə cildi və diqqatə azmi yə mən 
bədəə xalqi və zikri və tərbiyəti və birri və təğziyəti həbni libtidai kərəmi-
kə və salifi birrikə bi yə iləhi və seyyidi və rabbi! Əturakə muəzzibi bi nə-
rikə bəa’də təvhidikə və bəa’də məntəvə aləyhi qalbi min mərifətikə və 
ləhicə bihi lisəni min zikrikə, və a`təqadəhu damiri min hubbikə və bəa’-
də sidqi a`tirafî və duai xadiən li rububiyyətikə, həyhətə əntə əkramu min 
ən tudayyiə mən rabbəytəhu əv tub’ idə mən ədnəytəhu əv tuşərridə mən 
əvəytəhu və tusəllimə iləl bələi mən kəfəytəhu və rahimtəhu və ləytə şia’-
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ri yə səyyidi və iləhi və məvləyə, ətusəllitun nəra alə vucuhin xarrat li 
azəmətikə səcidəh və alə əlsunin nətaqat bi təvhidikə sadiqatən və bi şuk-
rikə mədihətən və alə qulubin ə’tərafət bi ilahiyyətikə muhaqqiqatən və 
alə daməira həvət minəl ılmi bikə həttə sarat xaşiətən və alə cəvərihə səət 
ilə əvtani təəbbudikə taiətən və əşərat bistiğfərikə muzinəh, mə həkəzə 
zannu bikə vələ uxbirnə bi fədlikə ənkə yə kərimu yə rabbi və əntə təa’lə-
mu daə’fi ən qalilin min bələid dunya və uqubətihə və mə yəcri fihə mi-
nəl məkərihi alə əhlihə alə ənnə zəlikə bələun və məkruhun qalilun mək-
suhu, yəsirun bəqauhu, qasırun muddətuhu, fəkəyfəh timəli libələil axirati 
və cəlili vuquil məkərihi fîhə və huvə bələun tətulu muddətuhu və yədu-
mu məqamuhu və lə yuxaffəfu ən əhlihi li ənnəhu lə yəkunu illə ən ğada-
bikə vəntiqamikə və səxatik, və həzə mə lə təqumu ləhus səməvətu vəl ar-
du, yə səyyidi fəkəyfə li və ənə əbdukəz daifuz zəlilul həqirul miskinul 
mustəkin, yə iləhi və rabbi və səyyidi və məvləyi, liəyyil umuri iləykə əş-
ku və limə minhə ədiccu və əbki, li əlimil azəbi və şiddətihi əm litulil bə-
ləi və muddətih, fələin səyyərtəni lil uqubəti məə ə’dəikə və cəməatə bəy-
ni və bəynə əhli bələik və fərraqtə bəyni və bəynə əhibbəikə və əvliyəikə, 
fəhəbni yə iləhi və səyyidi və məvləyə və rabbi sabərtu alə azəbikə fə 
kəyfə əsbiru alə firaqik və həbni yə iləhi sabərtu alə hərri nərik fəkəyfə 
əsbiru ənin nəzəri ilə kəramətikə əm kəyfə əskunu fin nəri və racəi əfvukə 
fəbi izzətikə yə seyyidi və mevlayi, uqsimu sadiqan ləin təraktəni nətiqan 
lə ədic cənnə iləykə bəynə əhlihə dacicəl əmilin və lə əsruxannə iləykə 
suratəl mustəsrixinə və lə əbkiyənnə aləykə bukəəl faqidin və lə unadi-
yənnəkə eynə kuntə yə vəliyyəl muminin, yə ğayətə əməlil arifin, yə ği-
yəsəl mustəğisin, yə həbibə qulubis sadiqın, və yə iləhəl aləmin əfəturakə 
subhənəkə yə iləhi və bi həmdikə təsməu fiha savtə əbdin muslimin suci-
nə fihə bi muxaləfətihi və zəqa təa’mə əzəbihə bi məa’siyətihi və hubisə 
bəynə ətbaqihə bi curmihi və cəriratihi və huvə yədiccu iləykə dacicə mu-
əmmilin li rahmətikə və yunədikə bi lisəni əhli təvhidikə və yətəvəssəlu 
iləykə bi rububiyyətikə yə məvləyə fəkəyfə yəbqa fil azəbi və huvə yərcu 
mə sələfə min hilmikə əm kəyfə tulimuhun nəru və huvə yə’məlu fədləkə 
və rahmətəkə əm kəyfə yuhriquhu lə hibuhə və əntə təsməu savtəhu və tə-
ra məkənəhu əm kəyfə yəştəmilu aləyhi zəfiruhə və əntə təa’ləmu daə’fə-
hu əm kəyfə yətəqalqalu bəynə ətbəqihə və əntə təa’ləmu sidqahu əm 
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kəyfə təzcuruhu zəbəniyətuhə və huvə yunədikə yə rabbəh, əm kəyfə yər-
cu fəzləkə fi itqihi minhə fətətrukuhu fihə həyhətə mə zəlikəz zannu bikə 
və ləl məa’rufu min fəzlikə və lə muşbihun limə aməltə bihil muvəhhidi-
nə min birrikə və ihsənikə fəbil yəqini əqtau ləv lə mə həkəmtə bihi min 
təa’zibi cəhidikə və qadaytə bihi min ihlədi muanidikə lə cəəltən nəra 
kulləhə bərdən və sələmən və mə kənə əhədin fihə məqarrən vələ muqa-
mən ləkin nəkə təqaddəsət əsməukə agsəmtə ən təmləəhə minəl kəfirinə 
minəl cinnəti vən nəsi əcməinə və ən tuhəllidə fihəl muənidinə və əntə 
cəllə sənəukə qultə mubtədiən və tətavvəltə bil in’ami mutəkərrimən əfə-
mən kənə mu’minən kəmən kənə fəsiqan lə yəstəvun. İləhi və səyyidi fə 
əs`əlukə bil qudratilləti qaddartəhə və bil qadıyyətilləti hətəmtəhə və hə-
kəmtəhə və ğaləbtə mən aləyhi əcraytəhə, ən təhəbə li fi həzihil ləyləti və 
fi həzihis səati kullə curmin əcramtuhu və kullə zənbin əznəbtuhu və kul-
lə qabihin əsrartuhu və kullə cəhlin əmiltuhu kətəmtuhu əv a’ləntuhu, əx-
fəytuhu əv əzhərtuhu və kullə səyyiətin əmərtə bi isbətihəl kiraməl kati-
bin, əlləzinə vəkkəltəhu bi hifzi mə yəkunu minni, və cəəltəhum şuhudən 
aləyyə məa cəvərihi, və kuntə əntərr raqıbə aləyyə min və rahim vəş şəhi-
də limə xafiyə ənhum və bi rahmətikə əxfəytəhu və bi fədlikə sətərtəhu və 
ən tuvəffira həzzı min kulli xayrin ənzəltəhu əv ihsanin fəzddaltəhu əv 
birrin nəşərtəhu əv rızqın bəsəttəhu əv zənbin təğfiruhu əv xata təsturuhu, 
yə Rabbi yə Rabbi yə Rabbi yə iləhi və Səyyidi və məvləyə və məlikə 
riqqı, yə mən bi yədihi nəsıyəti yə alimən bi durri və məskənəti yə xabi-
ran bi fəqri və fəqati ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi əs’əlukə bi haqqıkə və 
qudsikə və a’zamə sifətikə və əsməikə ən təc’ələ əvqati minəl ləyli vən 
nəhəri bi zikrikə məa’ muratin və bi xidmətikə məvsulətən və a’məli in-
dəkə məqbulətən həttə təkunə ə’məli və əvradi kulluhə virdən vəhidən və 
həli fi xidmətikə sərmədə ya səyyidi yə mən aləyhi muəvvəli yə mən iləy-
hi şəkəvtu əhvəli ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi qavvi alə xidmətikə cəvəri-
hi, və həbliyəl cuddə fi xaşyətikə, vəd dəvəmə fi’t tisali bi xidmətikə həttə 
əsrahə iləykə fi məyadinis sabiqın, və usriə iləykə fi’l bərizin, və əştəqa 
ilə qurbikə fil muştəqin, və ədnuvə minkə dunuvvəl muhlisin və əxafəkə 
məxafətəl muqinin, və əctəmiə fi civərikə məəl muminin, Allahummə və 
mən əradəni bi suin fəridhu və mən kədəni fəkidhu vəc’əlni min əhsəni 
əbidikə nəsibən indəkə və əqrabihim mənzilətən minkə və əxassihim zul-



 634 

fətən lədəykə fə innəhu lə yunəlu zəlikə illa bi fəzlikə və cudli bi cudikə 
və a’tif aləyyə bi məcdikə, vəhfəzni bi rahmətikə vəc’əl lisəni bi zikrikə 
ləhicə və qalbi bi hubbikə mutəyyəmə və munnə aləyyə bi husni icəbətik, 
və əqilni asərati vəğfir zəlləti fə innəkə qadaytə alə ibədikə bi ibədətikə 
və əmərtəhum bi duaikə və damintə ləhumul icəbətə fə iləykə yə rabbi nə-
səbtu vəchi və iləykə yə rabbi mədəttu yədi fə bi izzətikəs təcib li duai və 
bəlliğni munəyə və lə təqtaa min fəzlikə racəi vəkfini şərral cinni vəl insi 
min ə`adəi yə səriər rıda iğfir limən lə yəmliku illəd dua fə innəkə fə’alun 
lima təşəu yə mən ismuhu dəvə və zikrihu şifə və taətuhu ğinə irhəm mən 
raa’su malihir racə və siləhuhul bukə yə səbiğan niəm yə dəfiən niqam yə 
nurəl mustəvhişinə fiz zaləmə yə alimən lə yuəlləm salli alə Muhəmmə-
din və ali Muhəmməd, vəf’əl bima əntə əhluhu, və salləllahu alə rasulihi 
vəl əimmətil məyəmin min alihi və səlləmə təslimən kəsira. 

 
Kumeyl duasının tərcüməsi 

 Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahım! Sənin hər şeyi əhatə edən 
rəhmətin hörmətinə, hər şeyə üstün gələn, hər şeyi baş əydirən və ram 
edən qüdrətin hörmətinə, hər şeyə qalib gələn əzəmətin hörmətinə Sənə 
yalvarıram.Hər şeydən üstün olan böyüklüyünə və səltənətinə, hər şeyi 
əhatə edən əzəmətinə, fanilikdən xali olan baqi vəchinə, hər şeyin əsasını 
təşkil edən isimlərinə, hər şeyi ehtiva edən elminə və hər şeyi nurlandıran 
camalına sığınaraq Səndən niyaz edirəm! 

Ey Nur! Ey Quddus!Ey ilklərin ilki və ey sonuncuların sonuncusu Al-
lahım! Günahlarımı bağışla! O günahlar ki, ismət pərdəmi yırtıb məni 
qarşında xəcil elədi. 

Allahım! Bədbəxtliklərə yol açan günahlarımı bağışla! 
Allahım! Şükrümü azaldan günahlarımı bağışla! 
Allahım! Duamın qəbuluna mane olan günahlarımı bağışla! 
Allahım! Bəlaları çəkib gətirən günahlarımı bağışla! 
Allahım! Bütün günahlarımı və xətaları məhvinlə çuğla! 
Allahım! Sənin zikrinlə Sənə yaxınlaşmaq istəyirəm! Səndən mədəd 

diləyirəm! Məni mərhəmətinlə Özünə yaxınlaş dır! Layiqincə şükür edən 
bəndələrində eylə! Dilimi, qəlbimi zikrinlə titrət! 

Allahım! Qarşında boynumu bükərək, gözlərimi yerə dikərək, acizli-
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yimi etiraf edərək Sənə yalvarıram! Xətalarımı əfvinlə ört, mənə rəhm 
et!Məni verdiyin nemətlərə razı və qane eylə! Hər zaman, hər yerdə tə-
vazökar bəndələrindən eylə! 

Allahım! Dara düşmüş möhtac bir bəndən kimi qapına üz tutur, min 
bir ümidlə dərgahına sığınaraq yalvarıram!Allahım! Sənin səltənətin əzə-
mətlidir, məkanın ucadır, qədərin gizlidir və fərmanın aşkardır! Sə-
nin qəhrin hər şeyə qadir, qüdrətin hər şeyə hakimdir. Hökmündən də 
qaçmaq mümkün deyil. 

Allahım! Günahlarımı bağışlamaq, qəbahətlərimin üstünü örtmək, pis 
əməllərimi yaxşı əməllərlə əvəzləmək yalnız Sənin əlindədir. Səndən baş-
qa ilah yoxdur! Sən bütün nöqsanlardan uzaqsan! Sənə həmd edirəm! 
Mən özümə zülm etdim. Məni heç vaxt köməksiz qoymadığını, lütf və 
ehsanını da kəsmədiyini düşünüb qəflətə düşdüm. Sənin əmrlərini pozub 
günah işlədim. 

Allahım! Mövlam! İndiyə kimi neçə-neçə çirkin əməllərimin üstünü 
örtdün, neçə-neçə bəlaları sovuşdurdun, məni neçə-neçə xətalardan qoru-
dun. Xoşagəlməz şeyləri məndən uzaqlaşdırdın. Layiq olmasam da, məni 
insanlara sevdirdin. 

Allahım! Bəlalarım böyüyüb, pis əməllərim həddi aşıb. Əməllərim 
məni üzüqara qoyub, istək zəncirləri dəmir kündə olub ayaqlarıma dola-
nıb. Bitib-tükənməyən arzularım məni əsl qayəmdən uzaqlaşdırıb. Dünya 
boş şeylərlə, nəfsim də cinayət və xəyanətlə məni aldadıb. 

İzzətinə sığınaraq Sənə yalvarıram! Pis əməllərim duamın qəbuluna 
mane olmasın. Bütün gizli sirlərim Sənə əyandır. Onları açaraq məni 
rüsvay etmə! Xəlvətdə işlədiyim pis əməllərə, həddi aşmağıma, cahilliyi-
mə, azğın şəhvətimə görə məni cəzalandırmağa tələsmə! 

Allahım! İzzətin hörmətinə bütün işlərimdə mənə mərhəmət et! Ey 
Məbudum, Ey Rəbbim! Günahlarımın bağışlanması üçün Səndən başqa 
kimə üz tutum?! 

Ey Məbudum, Ey Mövlam! Sən mənə nemətlər bəxş etdin. Mən isə 
nankorluq edib nəfsimin əsiri oldum. Düşmənimin günahlarımı bəzəyib-
düzəyib aləmə car çəkməsindən də qorxmadım. Beləcə, məni istədiyi ki-
mi aldatdı. Başıma gələnlərə səbir etməyib həddimi aşdım və bəzi əmrlə-
rinə əməl etmədim. Halbuki nə olur.olsun Sənə həmd etmək mənim vəzi-
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fəmdir. Sənin qədərinlə başıma gələnlərə heç bir bəhanə gətirə bilmərəm. 
Sənə əl açıram, Ey Rəbbim! Bilmədən işlədiyim günahlara görə üzr-

xahlıq edir və peşman halda Səndən əfv diləyirəm. Mərhəmətinə ümid 
bağlayır və bir daha tövbə edib Sənin qapına yönəlirəm. Budur Sənin hü-
zurundayam, günahlarımı boynuma alır, xətalarımı qəbul və etiraf edi-
rəm. İşlədiyim günahlardan heç yerə qaça bilmərəm. Dara düşəndə Sən-
dən başqa pənahgahım yoxdur. Üzrxahlığımı qəbul eylə! Tək ümidim Sə-
nin sonsuz mərhəmətinədir. Allahım! Nə olar, üzrxahlığımı qəbul eylə! 
Düşdüyüm çətin vəziyyətdə dadıma çat! Məni günahlarımın dolaşıq dü-
yünlərindən qurtar! 

Rəbbim! Zəiflik və acizliyimə görə, mənə yazığın gəlsin! Ey məni 
yoxdan yaradan, unutmayan, hidayətə çatdıran, yaxşılıq edib ruzimi ve-
rən! Kərəm və comərdliyinlə indiyə qədər lütf etdiyin yaxşılıqlar xətrinə 
məni əfv eylə! 

İlahi! Ey Rəbbim! Sənin bir və tək olduğuna inanıram. Varlığına ina-
mım qəlbimi cuşa gətirib. Dilim zikrinlə məşğuldur. Qəlbim məhəbbətinlə 
doludur. Rübubiyyət məqamına sədaqətlə boyun əyərək günahlarımı etiraf 
edir, dua edib Sənə yalvarıram. Görəsən, bu cür bağışlanma dilədikdən sonra 
cəhənnəmdə əzab çəkəcəyəm? Bu, Sənin məqamına yaraşmaz. Çünki Sən 
hidayət verdiyin bir insanı zəlalətə düşürməkdən, özünə yaxınlaşdırdığını 
özündən uzaqlaşdırmaqdan, qapına pənah gətirəni əliboş qaytarmaqdan, hifz 
və rəhm etdiyin bir bəndəni bəlaya düçar etməkdən uzaqsan! 

Ey Məbudum, Ey Mövlam! Bilirəm, Sən əzəmətinə səcdə edən üzlə-
ri, Sənin vəhdaniyyətinə şahidlik edən, Səni mədh və şükür edən dilləri, 
Səndən qorxan ürəkləri, Səndən bağışlanma diləyənləri və Sənə ibadət et-
məyə can atanları əzaba düçar etməzsən, cəhənnəm odunda yandırmaz-
san! Axirət günü məni gümanımda yanıltma, nə olar Ey Rəbbim! 

Ey kərəm sahibi Rəbbim! Bilirsən ki, dünyanın bəla. Müsibətlərinə 
və çətinliklərinə tabım yoxdur! Halbuki dünyadakı bəla və məşəqqətlərin 
ömrü az, iztirabı isə dözülməz deyildir. Bəs mən axirətin bəlalarına və 
onun böyük əzablarına necə dözəcəm? Onlar elə bəlalardır ki, uzun 
müddət davam edir və get-gedə də çətinləşir. Axirət əzabı Sənin qəzəb və 
xoşnudsuz-luğunun nəticəsidir. Bu elə bir əzabdır ki, ona nə göylər tab 
gətirər, nə də yerlər. 



 637 

Ey Mövlam! Mən nə edim? Axı mən Sənin zəif, aciz, günahkar, möh-
tac və müti bəndənəm. Ey mənim Allahım, Rəbbim, Mövlam! Hansı gü-
nahıma görə ağlayım-sızlayım, hansından Sənə pənah aparım? Düçar ol-
duğum bəlanın əzab və şiddətindən, yoxsa uzun sürməsindən? Məni düş-
mənlərimin əzabına giriftar etsən, məni bəla əhlindən saysan, dostların-
dan və vəlilərindən ayırsan, aqibətim necə olar? 

Ey Allahım! Ey Rəbbim! Deyək ki, Cəhənnəm odunun dəhşətinə 
dözdüm. Bəs Səndən ayrılığa necə tab gətirim?! Kərəminə ümid kəsib 
Cəhənnəm alovunda necə yaşayaram?! Əfvinə ümid bəslədiyim halda Cə-
hənnəmdə necə qərar tutaram?! 

Ey Mövlam! İzzətinə sığınaraq Sənə and içirəm ki, əgər orada mənə 
danışmağa izin versən, həmişə dərgahına üz tutub yalvaracam. Cəhənnəm 
əzabından qurtaracağına ümid edəcəm. Bir dərdə mübtəla olub fəryad qo-
paranlar, dəyərli bir şeyini itirib aləmə car çəkənlər kimi Sənə üz tutaraq 
ağlayıb-sızlayacaq və əllərimi açıb Sənə səslənəcəyəm: “Ey iman gətirən-
lərin dostu, ey ariflərin sonsuz arzusu! Ey çarəsizlərin fəryadına çatan! Ey 
sadiq qəlblərin dostu! Mənə kömək ol! Haradasan?! 

Ey aləmlərin Rəbbi olan Allahım! Səni təsbeh edir, Sənə həmd edi-
rəm!Asiliyinə görə cəhənnəmə atılan, günahlarına görə oradakı əzabı da-
dan və cəhənnəmin təbəqələri arasında qalan müsəlman bəndənin səsini 
eşidib əfv etməmək Sənin şanına yaraşmaz. Halbuki bu günahkar bəndən 
rəhmətinə ümid bəsləyərək Sənə yalvarır və tövhid əhlinin dili ilə Sənə 
niyaz edir. Rububiyyət məqamını vəsilə edərək Sənə əl açır. 

Ey Mövlam! Bu bəndən həmişə Sənin rəhmətinə ümid bağlayıb. İndi 
bu əzaba necə dözsün?!Sənin fəzl-kərəmini umduğu halda cəhənnəm odu 
onu yandıra bilər? Sən onun səsini eşitdiyin, yerini görüb-bildiyin halda, 
cəhənnəm alovu onu necə yandırsın? Axı onun acizliyini, sədaqət və doğ-
ruluğunu bilən yalnız Sənsən. Sən onun cəhənnəmin təbəqələri arasında 
qalmasını rəva bilməzsən. “Kömək ol, ey Rəbbim!” deyib fəryad-fəğanla 
səslənən bəndənə, əzab mələkləri ilə iztirab çəkdirməzsən. Cəhənnəmdən 
qurtulmaq üçün Sənin fəzl-kərəmini diləyən bəndəni orada köməksiz 
qoymazsan. 

Allahım! Subhansan! Bu sadaladıqlarımdan münəzzəhsən! Sən 
tövhid əhli ilə belə rəftar etməzsən. Onları lütf və kərəmindən məhrum 
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qoymazsan. Əminəm ki, inkar edənləri və düşmənlərini əbədi əzaba düçar 
etməyə söz verməsəydin, cəhənnəm odunu söndürərdin. Oranı sərinliyə 
çevirərdin ki, heç kəs cəhənnəmə düşməsin. Sənin vədin haqdır. Cəhən-
nəmi dinsiz insan və cinlərlə doldurmağa və düşmənlərinin ora bir dəfəlik 
göndərməyə söz vermisən. 

Ey uca Rəbbim! Həmişə nemət vermisən! Lütf və kərəmini əsirgəməmi-
sən. Ta əvvəldən bəri bunu bəyan etmisən:“Məgər mömin kimsə ilə Allahın 
itaətindən çıxmış fasiq eynidirmi?! Əlbəttə, onlar eyni ola bilməzlər!” 

Pərvərdigara! Sonsuz qüdrətinə, qədərinə, üstün hökmünə sığınaraq 
Sənə yalvarıram! Etdiyim bütün pis əməlləri və günahları, yol verdiyim 
bütün xətaları,gizli-aşkar cahilliyimi, mələklərin yazdığı bütün günah 
əməllərimi, nolar, elə bu gecə, bu saat bağışla! 

Bütün əməllərimə bədən üzvlərim və hər şeyi yazan mələklərin şahiddir. 
Sən də onlara şahidsən. Sən ən gizli xətalarımı belə bilirsən. Ancaq rəhmə-
tinlə günahlarımı gizlətdin və fəzlinlə üzərini örtdün. Sənə yalvarıram! En-
dirdiyin xeyirdən, göndərdiyin lütflərdən, verdiyin ruzidən, bağışladığın 
günahlardan payıma düşəni artır! Ya Rəbbi! Ya Rəbbi! Ya Rəbbi! 

Ey Allahım! Ey ixtiyar sahibim! Ey çarəsizliyimi bilən Mövlam! Ey 
acizliyimdən hali olan Rəbbim! 

Ey Rəbbim! Ey Rəbbim! Ey Rəbbim! Əsmaul-Hüsna və sifətlərin 
hörmətinə, dilimi gecə-gündüz zikrinlə məşğul eylə! Sənə ibadətlərimi 
daimi, əməllərimi məqbul eylə! Elə et ki, bütün əməllərim, zikir və ibadə-
tim yalnız Sənin rizan üçün olsun. 

Ey Rəbbim! Ey arxa-dayağım, ey halımı ərz etdiyim Xaliqim! Bədən 
üzvlərimə qüvvət ver ki, Sənə daha şövqlə ibadət etsin. Qəlbimə güc ver 
ki, Sənə yönəlsin. Səndən qorxmaqda və ibadət etməkdə mənə ciddiyyət 
və qətiyyət nəsib et. Nəsib et ki, yarış meydanında hamıdan tez Sənə ça-
tım. Sənin yolunda mübarizə aparanlardan olum. Sənə qovuşmağa tələ-
sim! Sənə müştaq könüllərdən olum! Ancaq Sənə könül verim! Müxlis 
bəndələrin kimi həmişə Sənə yaxın olum! Səndən yəqin əhli kimi qor-
xum! Dərgahında mömin bəndələrinlə bir olum. 

Allahım! Mənə pislik etmək istəyənlərin öhdəsindən gəl! Əleyhimə 
plan qurub tələyə salmaq istəyənləri tələyə sal! 

Ey Rəbbim! Məni dərgahından ən yaxşı mükafat alan, Sənə ən yaxın 
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məqama sahib və Sənə xüsusi yaxınlığı olan bəndələrindən eylə. Həqiqətən, 
Sənin fəzlin olmadan bunlara çatmaq mümkün deyil. Comərdliyin hörməti-
nə mənə comərd davran və Ucalığın xatirinə mənə təvəccöh eylə! Məni rəh-
mətinlə qoru. Dilimi zikrinə aşina, qəlbimi məhəbbətinə əsir eylə! 

Allahım! Dualarıma ən gözəl şəkildə cavab verərək məni razı eylə! 
Günahlarımdan keç, xətalarımı bağışla! Ey Rəbbim! Bəndələrinə ibadəti 
əmr edən Sənsən! Bəndənin dua etməsini istəyən, qəbul etməyə də söz 
verən yenə Sənsən. Ey Rəbbim! Sənə üz tutur və Sənə əl açıram. İzzət və 
kərəminlə duamı qəbul eylə və məni arzularıma çatdır. Fəzl və kərəmin-
dən ümidsiz eyləmə. 

Allahım! Məni insan və cinlərdən olan düşmənlərin şərindən qoru. Ey 
duaları cavabsız qoymayan Allahım! Duadan başqa əlində heç nəyi olma-
yan bu naçar bəndəni bağışla! Axı Sən istədiyini edənsən. Ey adını an-
maq dərman, zikri şəfa, itaətində durmaq da zənginlik olan Allahım! 
Ümid və göz yaşlarından başqa heç nəyi olmayan bu bəndənə rəhm eylə! 

Ey nemətləri tamamlayan! Ey çətinlikləri dəf edən! Ey zülmətdə dəh-
şətə düşən ürəklərin nuru! Ey öyrənmədən bilən! Peyğəmbərlər sərvəri 
Muhəmmədə, Onun pak Əhli-beytinə və əshabına mərhəmət eylə. Mə-
nimlə də şanına layiq şəkildə rəftar eylə. Allahın salətı-salamı Peyğəmbə-
rinə və onun əhli beytinə olsun. Vəlhəmdu lilləhi Rabbil-aləmin. 

  
Səhifeyi Səccədiyyə 

Cəfəri Sadiqin səhər və axşam vaxtı etdiyi duası:  
 “Həmd öz qüvvəsi ilə gecə və gündüzü yaradan, qüdrəti ilə o ikisinin 

arasında fərq qoyan, hər biri üçün müəyyən zaman ölçüsü qoyan, hər biri-
nin, o birisinin daxil edən və çıxaran. Bu nizamla bəndələrin ruzisini, on-
ların dirçəlməsini təmin edən Allaha məxsusdur. Beləliklə gecəni bəndə-
lər üçün yaratdı ki, üzücü çətinliklərdən, yorucu hərəkətlərdən gecə dinc-
lik tapsınlar, onu bir örtük qərar verdi ki, insanlar onda rahatlıq tapıb ra-
hat yuxuya dalsınlar və bütün bunları onların qüvvələrinin yeniləşməsinə 
səbəb etdi ki, ləzzət və istəklərinə yetsinlər.  

Gündüzü görünən qərar verdi ki, onda haqqın lütfünü axtarsınlar, 
onun ruzisinə əl tapsınlar, yer üzündə, fani dünya mənfəətini dərk edib 
əbədi mənfəət yoluna düşsünlər. Bütün bu işlərlə onların işini sahmana 
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salır, əməllərini yoxlayır ki, hökmünün icrasında və vacibi işlərə itaət et-
mək zamanı nə etmələrini görsün ki, nəticədə pisləri pisliklərinin cəzası-
na, yaxşıları da mükafatlarına çatdırsın.  

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salavat göndər və bu günlə həmnəfəs 
olmağı bizə ruzi et, kiçik günah və böyük xəta kəsb etməkdən saxla, onda 
yaxşılıqlardan olan bəhrəmizi bol et, bu günkü gündə bizi pisliklərdən təmiz-
lə, əvvəlindən sonunadək axirət üçün bol ehtiyat yığmağa təmin et.  

İlahi! Bizim zəhmətimizi əməli yazan mələklərə asan et, əməl dəftəri-
mizi yaxşılıqla doldur, Pis əməllərimizə görə bizi o mələklərin yanında 
rüsvay etmə!  

İlahi! Hər saatında xüsusi bəndələrinə şükründən bir nəsib, mələklə-
rindən bizə doğru bir şahid qərar ver!  

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salavat göndər və bizi öndən, arxa-
dan, sağdan, soldan və bütün tərəflərdən hifz et, bir cür ki, sənin bu hifzin 
bizi sənə qarşı günahdan saxlasın, itaətinə yol göstərsin, bizi eşq və mə-
həbbətinin içinə alsın.  

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salavat göndər və bizi bu günü-
müzdə və bu gecəmizdə və bütün vaxtlarımızda xeyir iş görməyə, şərdən 
uzaqlaşmağa, nemətlərə şükr etməyə, sünnətlərə itaət etməyə, bidətlərdən 
uzaqlaşmağa, yaxşılığa dəvət etməyə pislikdən çəkindirməyə, İslamı qo-
rumağa, batilin eybini zəlil etməyə, haqqa yardım edib onu əziz tutmağa, 
azıb-çaşanı hidayət etməyə, zəifə yardım etməyə, və zülm görənə pənah 
verməyə müvəffəq et. İlahi!  

Muhəmməd və onun soyuna salavat göndər və bu günkü günü indiyə-
dək bizə nəsib olan ən səadətli gün, bir yerdə olduğumuz ən yaxşı dost, 
yaşadığımız ən yaxşı zaman qərar ver! Bizi gecə-gündüzün ən yaxşı nəsi-
bi olan mərhəmət etdiyin nemətlərinə hamıdan çox şükr edənlərdən, ya-
ratdığın şəriətə hamıdan çox sabit qədəm, qorxutduqlarından hamıdan 
çox çəkinən bəndələrindən qərar ver!  

İlahi! Mən səni şahid tuturam və sən ən şahidlərin ən yaxşısısan, gö-
yünü və yerini, göylərdə və yerdə məskun etdiyin mələkləri və sair yarat-
dıqlarını da şahid tuturam, bu gündə, bu saatda, bu gecə və yerləşdiyim 
bu yerdə şəhadət verirəm ki, həqiqətən sən həmin Allahsan ki, Səndən 
başqa heç bir Allah yoxdur, ədaləti qaldıran, hökmündə adil, bəndələrinə 
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mehriban, bütün aləmə sahib və bütün məxluqata rəhm edənsən.  
Və şəhadət verirəm ki, Muhəmməd Sənin bütün bəndələrin içindən 

seçdiyin qulun və peyğəmbərindir, risalətini onun öhdəsinə qoydun və o 
da onu gözəl tərzdə yerinə yetirdi, ümmətinə qarşı xeyirxahlıq etdin və o 
da onlara xeyirxahlıq etdi. İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salavat gön-
dər, yaratdıqlarından kimə isə göndərdiyin salavatın daha çoxunu, bizim 
tərəfimizdən bəndələrindən birinə verdiyin ən yaxşı şeyi ona ver. Çünki 
Sən, böyük nemət sahibi, çoxlu lütf göstərən, böyük günahı bağışlayan, 
rəhm edənlərin rəhm edənisən. Belə isə Muhəmməd və onun pak, bütün 
yaxşılıqların mənbəyi olan pakizə soyuna salavat göndər. Allahın salatu 
salamı, bərəkəti olsun haqqın göndərdiyi, seyyidimiz Muhəmmədə və 
onun pak Əhli beytinə”. 

Hər kəs öz niyyət-əməli və qul haqqı ilə əbədi dünyada, əbədi məs-
kunlaşacaqdır. Bu dünya isə uzaqdan çox gözəl görsənin bir ilğımdır. 
Ona daha çox yaxınlaşdıqca, bunu daha dərindən dərk edirsən... 

Əqlin - canındır sənin, bədəni, cismi sənsən, 
Canın bir xəzinədir, sehri, tilsimi sənsən. 
Aça bilərsənmi de, sən xəzinə köksünü, 
 Qırmasan tilsimini, kəşf etməsən özünü? 
 Hər sifəti, vücudu əzəli və əbədi, 
 Kainatın varlığı, yoxluğu əlindədi. 
Heçdir bu iki cahan ülviyyəti önündə, 
Bir nəfəsdir ömrümüz əzəməti önündə.(Sirlər xəzinəsi) 

 
əl-Mursəlat-11-Peyğəmbərlərə öz ümmətlərinə şahidlik etmək üçün 

bir qədər möhlət veriləcək, onların hamısını gətirib bir yerdə saxlayacağı 
zaman. Belə soruşacaqdır: “Bunlara hansı günə qədər möhlət verilmişdir? 
Həmin suala cavab olaraq deyiləcəkdir: ”Haqla batilin ayrd ediləcəyi 
günə qədər!  

 
 Sadəqallahu Aliyyul Azim! Güc və qüvvət yalnız Allaha məxsusdur.                   
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