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“Göylərdə və yerdə kim varsa, (hamısı) Ondan
(ruzi, mərhəmət və mədəd) diləyər...” (Quran, 55/29).
Rəbbimizi, Onun mərhəmətini, bizi çox sevdiyini və
bizim Ona necə möhtac olduğumuzu necə də unuduruq...
Halbuki, dənizdə dalğalar yüksəldiyi, fırtınalar qopduğu zaman gəmidəkilər “Allahım, Allahım!” – deyə, nida
edərlər...
Bəla və müsibətlər gəldiyi zaman, fəlakətə düçar olmuşlar “Allahım, Allahım!” – deyə, nida edərlər...
Bütün qapılar bağlandığı, pərdələr çəkildiyi zaman əllərini açanlar “Allahım, Allahım!” – deyə, nida edərlər...
Çarələri qalmayanlar, yolları daralanlar, ümidləri
tükənənlər və ipləri qopma nöqtəsinə gələnlər “Allahım,
Allahım!” – deyə, nida edərlər...
Dünya sənə dar gəldiyi, için sıxıldığı zaman SƏN
DƏ “ALLAHIM, ALLAHIM” – deyə, nida et!.. Necə də
gözəl demişlər:
“And olsun ki, zikr etdim vəziyyət çox pis ikən,
Həyatın üzü mənə qap-qara bağlı ikən.
Adın ilə səsləndim hər gün fəryad edərək,
Səhər güldü üzümə, birdən-birə anidən...”
Gözəl bir kəlmə, könüldən edilmiş bir dua, səmimi
bir səsləniş, məsum bir göz yaşı, hüzn dolu bir inilti,
mütləq O’na doğru yüksələr...
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Səhər-axşam əllər Ona doğru açılar; sıxıntı zamanı gözlər O’na dikilər; bəlalar zamanı hər şey O’na ərz
edilər... Dillər O’nun adını zikr edər, Ondan mədət umar,
O’na yalvarar... Qəlblər, Onu anmaqla rahatlaşar, ruhlar
Onunla sükunət tapar... Duyğular və əsəblər Onunla sakitləşər, ağıl Onunla geri qayıdar, Allaha iman Onunla
güclənər...
Uca Allah Davud peyğəmbərə belə vəhy etmişdi:
“Ey Davud! Məndən üz döndərənlər, onların mənə dönmələrini nə cür gözlədiyimi və günahlarını tərk etmələrini necə arzuladığımı bilsəydilər, Mənim üçün həsrətdən
ölərdilər! Mənim sevgimdən parça-parça olardılar! Ey
Davud! Məndən üz döndərənlərə qarşı istəyim budursa,
Mənə doğru yönələnlərə yönəlik istəyim səncə necədir?!..” Bu sözləri oxuyarkən insanın tükləri biz-biz olur,
gözləri yaşla dolur. Bir düşünün, Allah üçün gözləri yaşaran, Ona ümid edən insanlara qarşı Allahın istəyi sizcə
necədir?..
“Allah Öz bəndələrinə çox lütfkardır...” (Quran,
42/19).
ALLAH: isimlərin və hərflərin ən gözəli, kəlmələrin
ən doğrusudur...
“...Heç Ona bənzərini görmüsənmi?” (Quran,
19/65).
ALLAH: lütf, yardım, mədəd, sevgi, bəxşiş deyərkən
ağıllara dərhal O gəlir...
“Sizə gələn hər bir nemət Allahdandır. Sonra sizə
bir müsibət üz verdikdə Ona yalvarıb-yaxarırsınız!”
(Quran, 16/53).
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ALLAH: zənginlik, sonsuzluq, izzət, qüdrət, yardım
və hikmət deyildikdə ağıllara gələn yalnız O’dur...
“... (Allah qiyamət günü buyuracaq:) “Bu gün
hökm kimindir?” (Heç kəsin qımıldanmağa belə
cürəti çatmadığından Allah Özü cavab verəcəkdir:)
“Bir olan (heç bir şəriki, bənzəri olmayan), (qüdrətilə
hər şeyə) qalib olan Allahındır!” (Quran, 40/16).
Allahım! Kədər yerinə təsəlli, üzüntü yerinə sevinc
və qorxu anında güvən ver! Qəlblərdəki acıları, Sənə
inam qarlarıyla sərinlət, ruhlardakı atəşi iman suyu ilə
söndür!
Allahım! Yuxusuz gözlərə güvənli bir rahatlıq, narahat qəlblərə sükunət bəxş et! Ey Rəbbimiz! Çaşqınlığa
düşmüş bəsirət sahiblərini Öz nuruna, yolunu itirmişləri
yoluna, azmışları isə hidayətinə yönəlt!..
Allahım! Nurunla vəsvəsələri apar, batilə yuvarlanmış vicdanları Öz haqq ordularınla yox et, şeytanın hiylələrini müzəffər əsgərlərinin dəstəyilə boşa çıxar!
Allahım! Qəlblərimizdən hüznü, narahatlığı çıxarıb
at! Qorxudan yalnız Sənə sığınır, sadəcə Sənə təvəkkül
edir, yalnız Səndən istəyir və Səndən yardım diləyirik.
DUA İLƏ BAŞLAMAQ
Sözlərimizə dualarla başlamaq çox gözəldir. Çünki,
insanı bu həyatda yıxılmağa qoymayan qüvvə – duadır.
Əziz Peyğəmbərimiz “Dua – Allaha inanan insanın silahıdır” – deməklə, məhz bunu qəsd etmiş, duanın bu
dünyadakı bütün çətinliklərə qarşı ən güclü silah oldu-
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ğunu bildirmişdir. Çox vaxt insanların hər hansı bir şeyi
“ruhun qidası” adlandırdığını görürük. Lakin, hazırladığımız bu kitabda, ruhun əsl qidasının nələr olduğuna tam
əminliklə şahid olacağıq.
Dua – insana çox şey qazandırır. Onu hüzn, depresiya və ümidsizlikdən qoruyur, qəlbinə rahatlıq, sərinlik
bəxş edir. Bunun üçün insan, bir ehtiyacı olarkən dərhal
əllərini, onu Yaradana doğru açmalı, Onunla dərdləşməli
və bu duanın cavabsız qalmayacağına qətiyyətlə inanmalıdır. Bunu sınaqdan keçirə bilərsiniz...
Dua – Allahı yad (zikr) etməkdir. Buna görə də Allah, dua edən insanları sevər, onların çətinliklərini asanlaşdırar. Lakin insan tələskənlik və səbirsizlik etməməlidir. Müdriklərdən olan İbn Qayyim belə demişdir: “Dua
edib, onun qəbul olunmasına tələsən insan, ağacın kökünü torpağa təzəcə atmış, lakin dərhal ondan meyvə gözləyən şəxsə bənzəyir...”
Qəlbləri – Allahı zikr etmək qədər heç bir şey rahatlaşdıra bilməz, ondan daha böyük savabı olan başqa bir
əməl ola bilməz. Bu, Allahın bir vədidir:
“...Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar.” (Quran, 13/28).
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ZİKR – MƏNƏ NƏ QAZANDIRACAQ?
NƏ ÜÇÜN ZİKR EDİM?
Uca Allah, zikr edənləri çox sevər. Çünki, zikr edən
şəxs, Allahı yada salmış olur. “Yüz minlərlə insan Səni
unutmuş, qafil şəkildə yaşasa da, mən səni unutmadım
ey Rəbbbim!” – demiş olur sanki... Uca Allah, aşağıdakı
ayələrdə bu haqda belə buyurmuşdur:
“Məni xatırlayın ki, Mən də sizi yada salım! Mənə
şükür edin, küfr etməyin!” (Quran, 2/152).
“Ey (Mənə) iman edənlər! Allahı çox zikr edin!”
(Quran, 33/41).
“Öz qəlbində yalvararaq və qorxaraq, səsini çox
ucaltmadan, səhər-axşam Rəbbini xatırla və qafillərdən olma.” (Quran, 7/205).
Zikr edənlərin mükafatları çox böyükdür. Təkcə bu
dünyada, bunu çox aşkar şəkildə hiss etmək mümkündür.
Zikr edən insanın qəlbi rahatlaşar, üzünə sevinc, daxilinə
bir ümid gələr. Yaşadığımız dünyada insanı bu cür xoşbəxt
edən bir əməl, əbədi həyat olan axirətdə insanı daha da çox
sevindirəcək. Uca və Mərhəmətli Rəbbimiz buyurmuşdur:
“Allahı çox xatırlayan (zikr edən) kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük bir mükafat hazırlamışdır.” (Quran, 33/35).
Dua və zikrdən uzaqlıq – qəlbə hüzn və bədbinlik gətirir. Hüzn isə qəlbi zəiflədir. Çünki, hüznlü və pessimist
insan, heç vaxt həyata böyük ümidlə baxa bilmir. Bunun
nəticəsində isə, qəlbi getdikcə gücdən düşür və nəhayət,
insanı olduqca zəif bir varlığa çevirir. Halbuki, Uca Allah,
bəndələrinin, bir xeyir əldə etdiyi zaman sevincdən “uç-
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masını” və bir zərər əldə etdiyi zaman isə, hüznə qapılaraq
ümidsizliyə düşməsini bəyənməz.
“İnsanlara bir mərhəmət (firavan həyat, sağlamlıq,
cah-calal) daddırdığımız zaman ona sevinərlər. Onları
öz əlləri ilə etdikləri əməllərə (qazandıqları günahlara)
görə bir müsibətə düçar etdikdə isə dərhal məyus olarlar (hər şeydən ümidlərini üzərlər).” (Quran, 30/36).
Hüzn – insanın əzmkarlığı azaldır və iradəyə zərər vurur. Əzmkarlığı azalan insan isə, heç nəyə çalışmaz, yaxşı şeylər barəsində düşünməz və ümid etməz. Bu isə, bir
müsəlman üçün faciədir. Məgər bir qəlb, daima hüznlü və
ümidsiz şəkildə yaşaya bilərmi?
Əgər Allah, hüznlü halda qalmağa icazə versəydi,
O’nun ən sevimli bəndələri, bu halla razılaşardılar. Halbuki, Allahın peyğəmbərləri, nə zaman hüznə, ümidsizliyə
qapılsalar, dərhal əllərini açaraq, kökslərinə genişlik və
hüzndən qurtuluş diləyərdilər... Musa peyğəmbər, çətin bir
imtahandan keçərkən belə demişdir:
“Ey Rəbbim! Mən Sənin mənə nazil (bəxş) edəcəyin xeyrə elə möhtacam ki!..” (Quran, 28/24).
Özünü hüzn və pessimizmlə boğan bir insan bilməlidir
ki, şeytanın ən çox sevdiyi şey – bir müsəlmanın kədərli olmasıdır. Niyə? Çünki, ümidsiz, hüznlü könül bağçalarında
rəngarəng güllər açmaz, yalnız faydasız otlar bitər ki, bu da
şeytanın arzusudur. Hüznlü insan, öz müsbət keyfiyyətlərini
də görə bilməz və bu, onun ümidsizliyini daha da artırar.
“... (Haqq yoldan) azanlardan başqa, Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzə bilər?!..” (Quran, 15/56).
Buna görə də insan daima sevincli və nikbin olmağa çalışmalı, Allahın ona bəxş etdiyi nemətləri və edilən səmimi
duaları əsla geri çevirmədiyinə daima əmin olaraq fərəhlənməlidir. Bunu oxuduqda düşünmə ki, “o qədər problemim

Ruhun əsl qidası – zikr və dua

9

var, axı nyə sevinim?” Sevinəcək, şükür edəcək çox səbəbin var əslində. İnsan, Allah barəsindəki zənni’ni nə qədər
gözəlləşdirərsə, Allahın vəd etdiklərinə nə qədər etibar edər,
inanar və arxayın olarsa, hüznü bir o qədər aradan qalxar.
Ümidli insana, heç bir qüvvə zərər verə bilməz.
“Həqiqətən, (Allaha) iman edin yalnız öz Rəbbinə
təvəkkül edənlərin üzərində şeytanın heç bir hökmü
(gücü) yoxdur!” (Quran, 16/99).
“Lə ğalibə illallah!” (Allahdan başqa qalib yoxdur) –
de! Bəli! Həqiqətən də, kim Ona təvəkkül edərsə, bununla
da hər bir halında səadət və razılığı mütləq görəcək! Müsəlmanların bütün dünyaya ədalət təbliğ etdikləri dönəmlərdə,
daima məzlumların ümid qaynağı olmuş “va lə ğalibə illəllah” ayəsi, Əndəlüs (Andalusiya) saraylarının da bəzəyi olmuşdur. Avropaya mədəniyyəti gətirmiş müsəlmanlar, daima
bu zikrdən ilham almış, onları qalib edənin, yalnız Uca Allah
olduğunu unutmamışdılar. Buna görə də, Allah onlara daima
zəfər nəsib etdi, onlar da, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəsə qarşı ədalətli oldular. Bununla yanaşı, elm və
memarlığın zirvəsinə ucalaraq, bütün insanların sevimlisinə
çevrildilər. Çünki, onlar daima, “Lə ğalibə illəllah” dedilər...
əl-Hamra sarayının hər divarında yazıldığı kimi...
Zikr etmək, qəlbi diri tutar, ümidsizliyə və pessimizmə açılan bütün bəd qapıları bağlayar. Bu səbəblə də, dua
və zikr edən insan, bunlardan uzaq olanlardan fərqli olaraq
ölü deyil, daima diri qəlbə, ruh yüksəkliyinə sahib olar.
Hz. Peyğəmbər (ona salam olsun) buyurmuşdur: “Rəbbini
zikr edən ilə, zikr etməyənin fərqi – diri ilə ölünün arasında olan fərq kimidir”. (Fəthul-Bari, 11/208).
Peyğəmbərimiz: “Əməllərin ən yaxşısını, Allahın ən
çox bəyəndiyini, dərəcələr içərisində ən yüksəyini, qızıl
və gümüş xərcləməkdən, düşməninizi yıxaraq sizin onla-
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rın, onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından daha
xeyirlisini sizə söyləyimmi?” – deyə, soruşduqda, səhabələri: “Bəli, ey Allahın elçisi!” – deyə, cavab verdilər.
Peyğəmbərimiz: “Bu, Allah-Təalanı zikr etməkdir.” –
deyə, buyurdu. (Tirmizi, 5/459).
Abdullah b. Busradan bir nəfərin Allahın elçisinə belə
dediyi rəvayət olunur: “Ey Peyğəmbər, İslam ayinləri o
qədər çoxalıb ki, hamısını yadda saxlaya bilmirəm. Mənə
elə bir şey öyrət ki, mən ondan bərk yapışım”. Peyğəmbər
(ona salam olsun) buyurdu: “Qoy dilin Allahı zikr etməkdən qurumasın”. (Tirmizi, 5/139).
Uca Allahı zikr etmək insanı Allaha yaxınlaşdırır.
Peyğəmbərimiz Uca Allah’ın belə buyurduğunu demişdir:
“Qulum Mənim barəmdə nə zənn edərsə, onu da edəcəyəm
(rəhm edəcəyimə inansa, elə də edəcəm, əksini düşünsə,
düşündüyünü edəcəm). Məni yad etdikcə onunlayam. O,
Məni öz-özlüyündə yad etsə, Mən də onu Öz-Özlüyümdə
yad edərəm. O, Məni camaatın yanında yad etsə, Mən onu
onlardan daha xeyirli bir camaatın (mələklərin) yanında
yad edərəm. O, Mənə bir qarış yaxınlaşsa, Mən ona bir
dirsək yaxınlaşaram. O, Mənə bir dirsək yaxınlaşsa, Mən
ona bir qulac yaxınlaşaram. O, Mənə doğru yeriyərək gəlsə, Mən ona doğru yüyürərək gələrəm”. (Buxari, 6856).
Böyük İslam alimi Nəvəvi bu hədisi şərh edərkən belə
demişdir: “Bəndə Allaha itaət etməklə yaxınlaşarsa, Allah
da ona mərhəməti və yardımı ilə yaxınlaşar. Bəndə Allaha
nə qədər çox itaətkar olarsa, Onun mərhəməti də bir o qədər
çox olar. Bəndə Allahın itaətinə tələsərək gələrsə, Allah da
ona mərhəmətini yağdırar və onu qabaqlayaraq məqsədinə
çatmaqda, daha çox addım atmaması üçün əziyyətə salmaz.
Bəndənin Allaha yaxınlaşmasının dərəcəsinə görə, mükafatı
qat-qat verilir”.
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ALLAHIN YER ÜZÜNDƏKİ
CƏNNƏTİNİN AÇARI
Allahı xatırlamaq, Onun yer üzündəki cənnətinin açarıdır. Onun yer üzündəki cənnətinə daxil olmayan, axirətdəki cənnətinə də daxil ola bilməz. Zikr – nəfsin xəstəlik,
sıxıntı və iztirablardan qurtuluşudur. Hətta o, bütün uğurların və qurtuluşun asan və qısa yoludur. Zikrin faydalarını görmək üçün Qurani Kərimi oxuyaraq, üzərində düşünmək mütləqdir. Şəfaya nail olmaq üçün, günlər boyunca
zikr dərmanını içmək lazımdır. Qısası, sən Onu (Allahı)
zikr et, xatırla ki, O da, səni zikr etsin, xatırlasın:
“...Siz Məni xatırlayın (zikr edin) ki, Mən də sizi
yada salım!..” (Quran, 2/152).
Qorxu, narahatlıq, üzüntü və kədər buludları, Allahı
zikr etməklə dağılar... Hüzn dağları, Onun zikri ilə ortadan
qalxar... Allahı zikr edən kimsələrin rahatlığına heç təəccüb etmə!.. Çünki doğru olan və Rəbbimiz tərəfindən vəd
olunan da budur. Təəccüb edilməsi gərəkli olanlar, Allahın
zikrindən qafil olanlardır. Yoxsa onların qəlbləri, Allahdan
qeyrilərinin zikri ilə məşğuldur?! Əgər elədirsə, bil ki:
“(Onlar) ölüdürlər – diri deyillər və nə vaxt dirildiləcəklərini də bilməzlər...” (Quran, 16/21).
Ey yuxusuzluqdan şikayət edən! Ey kədərdən ağlayan! Ey baş verən hadisələr səbəbi ilə əziyyət çəkən! Ey
bəla və müsibətlərdən dolayı sovrulmuş insan! Haydi,
O’nun müqəddəs və mübarək adını çək, O’nu zikr et!
“...Heç (Allahın özündən başqa) Ona bənzərini tanıyırsanmı?” (Quran, 19/65).
Həyatın sıxıcıdırsa, daima narahatlıq və kədər içərisindəsənsə, əmin ol ki, Allahı zikr etməkdən uzaq düş-
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müsən, qafillik çuxurundasan... Dərhal oradan çıx, dünya və axirət xoşbəxtliyinə doğru qaç... Dünyadakı bütün
sıxıntıların səbəbinin, Allahdan, Onu zikr etməkdən, dua
etməkdən uzaqlıq olduğunu bil...
“Kim Mənim Zikrimdən (Məni zikr etməkdən,
dua etməkdən) üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı
olacaq...” (Quran, 20/124).
Allahın adlarını nə qədər çox zikr etsən, ürəyin bir o
qədər genişlənəcək, qəlbin rahatlıq tapacaq, xoşbəxtliklə gələn rahatlıq, vicdanını bürüyəcək. Çünki, Uca Allahı zikr etmək – Ona güvənmək; Ona etimad etmək; Ona
yönəlmək; Onun haqda yaxşı zəndə olmaq və qurtuluşu
Ondan gözləmək – deməkdir...

ZƏRƏRLƏRİ QAZANCA ÇEVİRMƏK..?
Sıxıntılardan qorxma... Ağıllı və bacarıqlı insan –
zərərləri qazanca çevirə bilir. Qorxaq cahil isə, bir müsibəti iki müsibət halına gətirir. Allahın elçisi (ona salam olsun), Məkkə’dən çıxarılıb Mədinə’yə hicrət etdiyi
zaman, tarixin axışını dəyişəcək bir dövlət qurdu. Dahi
alim Əhməd b. Hənbəl həbsə atıldı, qamçıyla işgəncələrə
məruz qaldı, lakin böyük bir alim oldu. Boş bir quyuya
atılaraq cəzalandırılan Səraxsi, İslam fiqh elminin ən böyük qaynaqlarından olan, iyirmi cildlik “əl-Məbsut” adlı
əsərini orada yazdı.
Bir fəlakətlə qarşılaşdığın zaman, onun aydınlıq yönünə bax. Sənə bir qab turş limon versələr, onun içərisinə
bir ovuc şəkər tozu əlavə et (limonada çevir). Səni əqrəb
vursa, bil ki, onun zəhəri ilan zəhərinə qarşı qoruyucu bir
serumdur və bədəni qüvvətləndirir.
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O, dua edildiyi zaman, qullarına çox yaxındır... Nida
edildiyi zaman eşidir, Ondan istənildiyi zaman verər...
Buna görə də, Ona yalvar, boyun əy və ehtiram göstər...
Dilin daima Onun zikri ilə məşğul olsun... O, təkdir – Onu
ortaqlardan/şəriklərdən uzaq tut, Onu təriflə, Ona dua et,
Ondan istə və həmçinin, Ondan bağışlanma dilə... Onun
qüvvət və qüdrəti sayəsində xoşbəxtlik və əmin-amanlığı,
sevinc və nuru tapacaqsan... Buna əmin ol!
Həm dünya, həm də axirət nemətlərini istəyirsənmi?..
Elə isə, ibadət, dua və ZİKR ilə Allaha möhkəmcə sarıl:
“Beləliklə, Allah onlara həm dünya nemətlərini, həm
də ən gözəl axirət nemətini (Cənnəti) verdi. Allah yaxşı
iş görənləri sevər!” (Quran, 3/148).
Dua etməyə günahlarınmı mane olur? Günah etdinsə
tövbə et... Pislik etdinsə, Allahdan bağışlanma dilə... Xəta
etdinsə, xətanı düzəlt... Allahın rəhməti genişdir! O’nun
qapısı daima açıqdır, əfv’i böyükdür və O, tövbələri qəbul
edəndir! Bu möhtəşəm ayəyə nəzər yetir:
“(Ey Peyğəmbər! Mənim adımdan qullarıma) de:
“Ey Mənim (günah törətməklə) özlərinə zülm etməkdə
həddi aşmış bəndələrim! Allahın rəhmindən ümidsiz
olmayın. Allah (tövbə etdikdə) bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən, O bağışlayandır, rəhm edəndir!”
(Quran, 39/53).
Rəhmli və Bağışlayan Rəbbimiz, ondan əsla ümidi
üzməməyə çağıraraq, bəndələrini optimist olmağa dəvət
edir. Bununla yanaşı O, çoxlu dua etməyə çağıraraq, bütün duaları qəbul edəcəyinə dair söz verir. Yetər ki, bəndə,
qərarlı, qəbul olunacağına dair tam inamlı və Allahın qadağan etdiyi şeyləri arzu etmədən dua etsin...
“Rəbbiniz buyurdu: ‘Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim! (Məni çağırın, harayınıza

14

Ayxan Yaquboğlu, Yaşar Qurbanov

yetişərəm, Mənə ibadət edin, sizi mükafatlandıraram!)
Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar
Cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər!” (Quran, 40/60).
Əziz oxuyucu! Bu ayəyə diqqət etdinmi? Bizi yaradan
Uca Allah, dua edənlərin dualarını qəbul edəcəyinə dair
söz verir! Bu həqiqətən də böyük bir müjdədir.
Sıxıntısı olan insan kimə sığınar? Darda qalan kimsə kimdən yardım istər? Bütün varlıqlar kimə möhtacdır?
Dillər hər zaman kimin adını zikr edər? Qəlblər kimi ilah
olaraq qəbul edər? Şübhəsiz ki, O, özündən başqa heç bir
haqq ilahın olmadığı – ALLAH’dır!
İnsanın ürəyini rahatlaşdıran, qəm və kədəri aradan
qaldıran yollardan biri də Rəsulullah›a (ona salam olsun)
salavat və salam gətirməkdir.
Uca Allah buyurur: “Doğrudan da, Allah və Onun
mələkləri Peyğəmbərə xeyir-dua verirlər. Ey iman gətirənlər! Siz də ona xeyir-dua verib kamil ədəb-ərkanla
salamlayın.” (Quran, 33/56).
Allahı zikr etmək – Onu razı salar, insanı xoşbəxt edər,
şeytanı dəf edər, üzüntünü aradan qaldırar, əməl tərəzisini doldurar. Böyük alim İbn Rəcəb demişdir: “Allah kimi
sevərsə, ona sevgisini və itaətini bəxş edərək, onu zikrlə
məşğul etdirər”. Bu zikrlərin ən gözəllərindən biri də:
“Lə həvlə va lə quvvatə illə billəh” – zikridir. Mənası:
“Güc və qüvvəyə ancaq Ulu (Ali, Uca) və Əzəmətli Allahın
köməyi ilə nail olmaq olar”. Bir nəfər bunu dediyi vaxt: “Ey
Rəbbim! Sənin köməyin olmadan mən özüm heç bir şeyə müvəffəq ola bilmərəm. Səndən başqa arxalanmalı heç bir şeyim də yoxdur.” – demiş olur. Böyük İslam mütəfəkkiri İbn
Qayyim belə demişdir: “Bu kəlmənin qəribə təsirləri vardır.
Məsələn, ağır işlərin sıxıntısında, əziyyətlə yüklənəndə, rəhbərlərin yanına daxil olduqda, narahatedici minikdə olarkən
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qorxduqda, habelə kasıbçılığı dəf etməkdə təsirləri vardır.”
(Vabilus-Sayyib, səh. 105). Bu zikri yadda saxlayaraq sıxıntı
anlarında yada salmaqda fayda vardır.
Bununla yanaşı, çoxlu istiğfar etmək (bağışlanma
diləmək) – ruziyə, fərahlığa, faydalı elmə, asanlığa və günahların silinməsinə səbəb olur.
Ya Həyy! Ya Qəyyum! İnsan bu iki sözü dedikdə elə
möhtəşəm bir müraciət edir ki... Çünki, bu iki söz, Uca
Allahın ən gözəl adlarındandır. “Ey daima canlı olan və
yaratdıqlarını həmişə idarə edib qoruyan Allahım!”. Bu
iki sözün mükəmməlliyinə diqqət etdinizmi?.. İbn Qayyim
necə də gözəl demişdir: “Həqiqətən duaların qəbul olunması və çətinliklərin aradan qalxmasında Həyy və Qəyyum
isimlərinin xüsusi bir təsiri vardır. Bu səbəblə də, Allahın
elçisi dua etmək istədiyi zaman Allahı, Həyy və Qəyyum
adlarıyla çağıraraq dua edərdi...” (Zədul-Məad, 4/179).
İnsanın Allahı zikr etməsi, “əlhəmdulilləh” (Allaha
şükürlər olsun), “subhənallah” (Allah bütün nöqsanlıqlardan uzaqdır) deməyi adət halına çevirməsi, çətinliklərin
aradan qalxması və işlərin asanlaşmasına bir səbəbdir.
Kim Allahın adını ucaldarsa, Allah da onu ucaldar.
Bir dəfə, böyük alimlərdən olan Fudeyl b. İyad (Allah
ona rəhmət etsin) dərsdən sonra, öz tələbələrinin yanında
oturarkən, onlardan biri müəlliminə belə sual verir:
“Ey müəllimimiz, tövbə edib, iman etməmişdən öncə,
hər hansısa bir yaxşılıq etmişdiniz?”
Fudeyl b. İyad belə cavab verdi:
“Allaha and olsun ki, biri istisna olmaqla, başqalarını xatırlamıram... Bir dəfə, çox ac və susuzluqdan əziyyət
çəkdiyim vaxt, zibillik olan yerdən keçirdim. Orada üzərində Allahın adı yazılmış bir vərəq gördüm. Əhəmiyyət
verməyib, yanından keçib getməkdən qorxdum və onu yer-
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dən götürdüm. Həmin vaxt mənim pulum yox idi. Cəmi bir
dinarım var idi ki, ona da yeyəcək, içəcək almaq istəyirdim. Lakin mən fikrimi dəyişərək, yaxınlıqdakı bazara getdim. Orada ətir satan bir taciri taparaq, ona həmin dinarı
verdim və müşk (adlı ətir) aldım. Sonra, tapdığım kağız
parçasını müşkün içinə saldım və vərəqin tam islanmasını
gözlədim. Bundan sonra isə, bu vərəqi hündür bir yerdən
asdım. Aclıq və susuzluq səbəbi ilə taqətdən düşərək, elə
orada yuxuya getdim. Yuxuda bir səs eşitdim. O səs mənə
belə deyirdi: “Şübhəsiz ki, Mən sənin adını ucaldacağam. Sənin Mənim adımı ucaltdığın kimi...!” (Siyər Aləm
ən-Nubələ, 8/421-423).
Quran oxumaq, mənaları üzərində düşünmək – ən üstün zikr hesab olunur. Buna görə də Uca Rəbbimiz, Qurani-Kərimə “Zikr” adını vermiş və bəndələrinə də onu
bol-bol oxumağı tövsiyə etmişdir. Çünki, Quran – qəlbi
müalicə edən ən böyük vasitədir. Qəlb – xəstəliklərdən
qurtulduqca, həyat bir o qədər gözəlləşər. Böyük alim İbn
Qayyim demişdir: “Necə ki bal, bədəndəki xəstəlikləri sağaldır, Quran oxumaq da, qəlb xəstəliklərinə şəfa verir!”
(Təbsira, səh. 79).

ÜZÜLMƏ...
İnsanların depresiya və ümidsizliyə qapılma səbəbi,
dua və zikr nemətindən uzaq olmalarıdır. Çünki, dua və
zikr bütün üzüntü buludlarını dağıda biləcək yeganə ən
böyük qüvvədir. Buna görə də, heç bir şeyə görə üzülmə!
Çünki səni tək buraxmayan gözəl Rəbbin var.
Üzülmə, çünki sən tək deyilsən. Haqsız yerə qəlbin
qırılıb gözlərindən yaşlar axırsa, bil ki, göz yaşların irəlidə
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gözəl günlərin olacağının xəbərçisidir. Başını dik tut və
səbir et!
Səbir et ki, həmin acılar sənə haqqını alacağın o gözəl
günün gəlməyinə vəsilə olsun. Bilmirsənmi ki, Uca Rəbbimiz, insanları üzənləri günün birində üzər, yarı yolda
qoyub gedənləri isə, bir gün peşman və pərişanlıqla geri
qaytarar?! Geri gətirər ki, kimi itirib, kimə qarşı haqsızlıq
etdiyini görsün...
Üzülmə! Məzlumsansa, üzülmə. Haqsızlığa uğramısansa, üzülmə! Nə etməli olduğunu bilirsənmi? Tək olan gözəl
Allah yolunda səbir et, dua et və yalnız Ona təvəkkül et.
Üzülmə! Səni başqasına görə atıb gedən, sənin dəyərini
bilməyən birindən haqqını ala bilmirsənsə, o zaman bil ki,
tək olan Rəbbimiz Özü sənin haqqını alacaqdır. Səni başqalarına dəyişənləri, başqaları da başqalarına görə dəyişəcək.
Çünki heç bir zaman üzən, qıran, incidən, yarı yolda qoyub
gedən kəslər xoşbəxt olmadı və olmayacaqlar da.
Üzülmə! Sənin acılarla qovrulmağına, qəlbinin yanmağına, gözündən yaşların axmağına və özünü bədbəxt
hiss etməyinə səbəb olan o zalıma, tək və ədalətli olan
Allahımız sənə yaşatdıqlarının əvəzini tək-tək yaşadacaq,
haqqın yerdə qalmayacaq və bir gün səbrinin mükafatını
alıb xoşbəxt olacaqsan.
Xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, səbir et və dua et. Olan
haqsızlıqları Allaha həvalə et və Ona təvəkkül et. Çünki
qazananlar – səbir edib dua edən və hər işində Rəbbimizə
təvəkkül edənlərdir. Ağlama demirik... Ağla, amma üzülmə. Ağla ki, göz yaşın qəlbindəki alovun sönüb dinməsinə
vəsilə olsun. Ağla ki, ruhun sakitləşə bilsin.
Əgər sən xeyir işlər görürsənsə, nəticəsini bu dünyada
görməsən belə axirətdə görəcəksən. Dünyanın problemlərini qəlbinə salma, dünyanın sahibi Allahdır. Ruzin gəl-
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məz deyə sıxıntı və qəm-qüssə çəkmə, ruzi Allahdandır.
Gələcəyin necə olacaq deyə kədərlənmə, gələcək Allahın
əlindədir. Sən ancaq bir şeyi düşün və çox zikrlər etməyə
başla!
“HasbunAllah va ni-məl Vəkil va ni-məl Məvlə va niməl Nasir” (Allah bizə yetər. O, nə gözəl dostdur. O, nə
gözəl vəkildir. O, nə gözəl yardımçıdır).
Nəyə görə üzüldüyün haqda heç düşünmüsənmi?
Xəstəlik və sıxıntıların keçib gedəcəyi, günahların bağışlanacağı halda üzülməyə nə gərək var? Çünki, bu dünyada
hər bir sıxıntı müvəqqətidir. Borclar ödənər, məhbus azadlığa çıxar, itirilmişlər geri qayıdar, günahkarlar tövbə edər,
kasıblar da bu vəziyyətdən xilas olarlar.
Üzülmə! Görmürsənmi qara buludlar necə dağılıb
gedirlər. Qaranlıq gecələrin necə aydınlığa qovuşduğunu,
fırtınaların necə sovuşduğunu görmədinmi? Əgər bunlar
belədirsə, əmin ol ki, sən də bir gün sıxıntılardan qurulub rahatlığa qovuşacaqsan, həyatın şənlənəcək və gələcəyin də gözəl olacaq. Uca Allah buyurur: “…Allahdan
qorxub pis əməllərdən çəkinənləri gözəl bir gələcək/
qayıdış yeri (Cənnət) gözləyir!” (Quran, 38/49).
Üzülmə! Günorta istisinin susuzluğunu sərin bir su,
aclığın ağrısını da isti bir çörək aradan götürər. Yuxusuzluq şirin bir yuxu ilə, xəstəlik də sağlamlığa qovuşmağın
ləzzəti ilə sona çatar. O halda, bir az səbir etmən və gözləmən gərəkdir.
Üzülmə! İlahi qüdrətin təcəllisi qarşısında həkimlər
çaşıb qalar, filosoflar aciz qalar, müdriklər ayaq saxlayar,
şairlər bir-birindən soruşar, çarələr tükənər.
Əli b. Cəbələ belə demişdir:
“Bəlkə bir rahatlama olar, bəlkə ümidlənər könlümüz
“bəlkə” ilə.
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Ümidini itirmə heç zaman öldürücü bir kədər görsən
belə.
Rahatlığın insana ən yaxın olduğu an – ümidsizliyə
qapıldığı andır.”
Üzülmə! Allahın sənin üçün seçdiyinə razı ol. Allah
səni kasıb etmişsə, səbir et, səni zəngin etmişsə, şükür
et. Bütün bunlar sənin “Allahın Rəbb, İslamın din və
Muhəmmədin peyğəmbər olduğundan razıyam!” (Hədis, Tirmizi) zikrini – deməyinin gərəklərindəndir.
Üzülmə və insanların nə etdiklərinə baxma. Çünki başqaları sənə nə zərər, nə də xeyir verə bilərlər; nə öldürə, nə də
həyat verə bilərlər; nə imtahan edə bilər, nə də savab və ya
mükafat verə bilərlər. Müdriklər gözəl demişlər: “Digərlərinin həyatı ilə məşğul olanlar öz həyatını yaşamağı qaçırar.
İnsanlardan ümidini üz. Yalnız Allaha güvən” .

ŞÜKÜR ETMƏYƏ BAŞLASAN,
ÜZÜLMƏYƏ VAXTIN QALMAZ
Allah sənə elə gözəlliklər nəsib etmişdir ki, onlara
görə şükür edəcək olsan, üzülməyə vaxtın qalmaz. Uca
Allah buyurur: “Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz.” (Quran, 14/34).
Nemətlərin nə olduğunumu düşünürsən? Öz bədənindən, sağlamlığından başlaya bilərsən məsələn. Məşhur rəvayətdə varid olmuşdur ki, gözləri kor, ayaqları şikəst bir
kişi yol kənarındakı ağacın kölgəsində əllərini açmış və
görməyən gözlərini bir nöqtəyə dikərək dua edirdi:
– Ey bir çox zənginə vermədiyi nemətləri mənə verən
Rəbbim! Yarpaqların, ulduzların sayı qədər Sənə şükürlər
olsun!
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Bu vaxt buradan keçən İsa peyğəmbər (ona salam
olsun) kişinin bu duasını eşidərək ayaq saxlayır və ona
yaxınlaşaraq buyurur:
– Ey Allahın qulu, sənin üzərində nə nemətlər vardır
ki, “bir çox zənginə vermədiyi neməti mənə verən Rəbbim” – deyə, dua edirsən?
Dua edən, görməyən gözləri ilə səs gələn tərəfə yönəlir və cavab verir:
– Rəbbim mənə elə bir qəlb vermişdir ki, o qəlb ilə
Onu tanıyıram. Elə bir dil vermişdir ki, o dil ilə də Ona şükür edirəm. Onu tanımaqdan daha üstün nemət, Ona şükür
etməkdən daha böyük hidayət varmı? Halbuki, nə qədər
zənginlər, sağlamlar var ki, ürəyində Onu (Allahı) tanıma,
dilində də Ona şükür etmə xoşbəxtliyi yoxdur. Bax, bunu
düşünərək bu cür dua edirəm:
– Nə qədər zənginlərə vermədiyi hidayət nemətini
mənə lütf edən Rəbbimə, yarpaqların, ulduzların sayı qədər şükürlər, həmd sənalar olsun!
Bu cavab qarşısında İsa peyğəmbər (ona salam olsun)
yerə çökərək kişinin gözlərindən öpür.
Çox nankor olduğumuzun şahidi olmaq üçün, bu hekayə çox gözəl bir örnəkdir.
Ey Allahın bəndəsi! Sənin Uca Rəbbin, möhtəşəm bir
kitabın (Quranın), tər-təmiz bir dinin (İslamın) və əbədi
olaraq (inşallah) orada yaşayacağın Cənnətin var. Bu halda sən çox xoşbəxtsən. Lakin, bunun fərqində deyilsən.
Dua et.
İbrahim b. Ədhəm necə də gözəl buyurmuşdur: “Elə
bir (dua və zikrlə dolu) həyatın içindəyik ki, padşahlar bu
həyatı bilsəydilər, onun üçün qılınclarını çəkərək var gücləri ilə bizimlə mübarizə aparardılar.”
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DUA VƏ ZİKR ÇOX ASANDIR
Dua və zikr elə bir məqamdır ki, bir çox insan o məqama çata bilməz. Həqiqətən də, dua edə bilməyən – yəni,
dua etməyə müvəffəq olmayan neçə-neçə insanlar vardır.
Bu, həqiqətən də böyük faciədir. Burada Hz. Ömərin “Mənim üçün duanın qəbul edilib-edilməyəcəyi önəmli deyil.
Mənim üçün önəmli olan – dua etməyə nail olmaqdır”
– sözləri yada düşür. İnsanı duadan məhrum edən səbəb
– qəlbinin qəfləti və sərtliyidir. Necə də gözəl demişlər:
“Qəlbin qəfləti artdıqca onun sərtliyi də artar. Nə zaman
ki, Uca Allahı yad edib xatırlayarsa, qurğuşunun odda
əridiyi kimi qəlbində olan o sərtlik də eləcə əriyib gedər”.
(İbn Qayyim, Valib əs-Sayyib, s. 71). Əgər dua və zikr
etməyə gücün çatmırsa, bil ki, şeytanın ən böyük məqsədi
də insanı Allahdan – yəni, dua və zikrdən uzaqlaşdırmaqdır. Təslim olma...
Elə düşünmə ki, zikr etmək üçün əlində böyük kitablar və ərəbcə uzun, qəliz ifadələr olmalıdır. Kiçik sözlərlə də bu mümkün və asandır. Məsələn, “Əlhəmdulilləh”
demək də, böyük zikrdir. Əziz Peyğəmbərimiz (ona salam
olsun) buyurmuşdur: “Kim, ‘Əlhəmdulilləhi kəsira’ (Allaha çoxlu həmd olsun) deyərsə, Uca Allah (mələklərə)
belə deyər: Bəndəmə mərhəmətimi çox yazın”. (Səhih
Tərğib, 1578).
Yəni, kim bu zikri çox edərsə, daima Allah ona rəhm
edər, günahlarını əfv edər və həmişə ona arxa olar. Bunu
kim istəməz ki?..
Səhabələrdən olan İbn Əbu Əufə demişdir: “Bədəvilərdən biri Peyğəmbərimizin (ona salam olsun) yanına
gəlib dedi: “Ey Allahın elçisi, mən Quranı öyrənə bil-
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mirəm. Mənə bunu əvəz edəcək xeyirli sözlər öyrət!”.
Peyğəmbərimiz buyurdu: “De: “Subhanəllahi, val-həmdulilləhi, va lə ilahə illəllahu, vallahu əkbər va lə həvlə
va lə quvvətə illə billəh”. Bədəvi barmaqları ilə (bu kəlmələri) sayıb əlini yumdu və dedi: “Bunlar Allaha aiddir.
Bəs mənə aid olanı nədir?” Hz. Məhəmməd (ona salam
olsun) buyurdu: “De: “Allahumməğ-firli, var-həmni, va
afini, var-zuqni, vah-dini. (Allahım, məni bağışla, mənə
rəhm et, mənə salamatlıq bəxş et, mənə ruzi ver, mənə
hidayət ver)!” Bədəvi barmaqları ilə (bu kəlmələri də)
sayıb əlini yumdu. Bundan sonra Peyğəmbərimiz belə
buyurdu: “Bu adam hər iki əlini xeyirlə doldurdu!”.
Gördüyümüz kimi, insan çox kiçik sözlərlə də Allahı
yad edə bilər. Bu yad etmənin xeyrini isə, bütün həyatında
hiss edər, qəlbi genişlənər, sıxıntıları isə onu gücsüzləşdirməz.

QƏLBİN XOŞBƏXTLİYİ –
HƏTTA XOŞBƏXTLİKDƏN COŞARAQ
RƏQS ETMƏSİ – NƏYƏ BAĞLIDIR?
İnsanın qəlb xoşbəxtliyi Allaha olan yaxınlığına bağlıdır. Belə ki, insan nə qədər öz Rəbbinə təvəkkül edər,
işlərini Ona həvalə edər, darlıqda da, bolluqda da, Ona üz
tutaraq şükür edər və Ona bol-bol dua edərsə, bir o qədər
də Rəbbi ilə bağını gücləndirmiş olar.
Qəlbi Allaha bağlı olan və xeyirli əməllər edən insan,
bu dünyadakı ən xoşbəxt insandır. Bu sadəcə dünya xoşbəxtliyidirsə, cənnətdəki xoşbəxtliyi də, bir düşünün. Böyük alim Təqiyuddin əl-Hərrani necə də gözəl demişdir:
“Qəlbdən bəzən elə xoş və şən duyğular keçir ki, öz-ö-

Ruhun əsl qidası – zikr və dua

23

zümə belə deyirəm: ‘Əgər Cənnət sakinləri də (çox yox,
elə dünyada bəzən hiss etdiyimiz) bu haldadırlarsa, onlar
həqiqətən də gözəl bir həyatın içərisindədirlər...”
O, həmçinin demişdir: “Qəlbin elə halları olur ki, Allahı zikr etmək və Ona yaxın olmaqla, xoşbəxtlikdən coşaraq rəqs edir.” Həqiqətən də belədir. Çünki, Uca Allah buyurmuşdur: “Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə
rahatlıq tapır.” (Quran, 13/28).
Dünyadakı hər bir ləzzət və xoşbəxtliyin bir son nöqtəsi vardır. Hətta insan müəyyən müddət sonra bu ləzzətlərin
heç birindən zövq almaz dərəcəyə gəlib çatar. Yalnız Allahı zikr etmək, Allaha bağlı olmaq və Allahın razılığını
qazanmaq üçün xeyirli əməllər etmək bunun xaricindədir.
Bunun verdiyi xoşbəxtlik və ləzzət bu dünyada itməz, hətta əbədi olaraq cənnətdə davam edər. Böyük mütəfəkkir
Təqiyuddin əl-Hərrani işgəncələrə məruz qalaraq həbsə
atıldığı zaman belə demişdir: “Düşmənlərim mənə nə edə
bilər axı?! Mənim bağçam və cənnətim sinəmdə, mənim
içimdədir. Hara getsəm mənimlədir. Həbs etsələr, cənnətimdə xəlvət yaşayacam, öldürsələr şəhid olacam, vətənimdən sürgün etsələr səyahət (hicrət) edəcəm.”
Müdriklər belə demişlər: “Allahı itirən nəyi tapa
bilər?! Allahı tapan nəyi itirə bilər?! Bu ikisi əsla bir deyildir. Allahı tapan hər şeyi tapmış, Allahı itirmiş insan isə
hər şeyi itirmişdir.”
Buna görə də insan bu dünyaya nə üçün gəldiyi, bu
dünyada nə üçün sevindiyini və bu dünyada nəyə görə
üzüldüyünü yaxşı bilməli və bunu daima düşünməlidir.
Hər bir məsələdə olduğu kimi, bu məsələdə də bizə örnək
– Allahın elçisi Hz.Məhəmməddir. O, dünya üçün üzülməz və xoşbəxtliyini Allahı yad etməkdə görərdi. Hədislərindən birində buyurduğu kimi: “SubhənAllah (Allah
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pak və nöqsansızdır), Əlhəmdulilləh (Allaha həmd olsun), Lə iləhə illəllah (Allahdan başqa haqq ilah yoxdur), Allahu Əkbər (Allah ən böyükdür)” – demək, mənim üçün günəşin üzərinə doğduğu hər şeydən daha
xeyirlidir. (Tirmizi).
Bizdən öncə yaşamış xeyirli insanlar zənginlər və onların mal-mülkləri haqda belə deyərdilər: “Biz də yeyirik,
onlar da yeyirlər; Biz də içirik, onlar da içirlər; Bizdə
baxırıq, onlar da baxırlar. Amma biz (çox şeyə sahib olmadığımız üçün) hesaba çəkilməyəcəyik. Onlar isə (sahib
olduqları hər şey üçün) hesaba çəkiləcəklər.”
Müdriklər necə də gözəl buyurmuşlar: “İlk gündəcə qəbirdə unudular: Qarunun xəzinələri, Kisranın sarayları.”
Uca Allah buyurur: “Hüzurumuza ilk dəfə sizi
xəlq etdiyimiz kimi tək-tənha, həm də sizə verdiyimiz
(nemətləri) arxanızda qoyub gəldiniz.” (Quran, 6/94).
Buna görə də bizdən öncə yaşamış xeyirli insanlar
belə deyərdilər: “Qiyamət günü Adəm oğluna, yaşamış olduğu ömrünün saatları ərz edilər (göstərilər), Allah’ı zikr
etmədiyi hər bir saata görə peşmançılıqdan ürəyi parçalanar!..” (Cəmi’ul-Ulum val-Hikəm).
ONDAN BAŞQA YÖNƏLƏCƏK KİMİN VAR?
Rəbbimizdən başqa dua edəcək başqa kim var ki? Onu
da itirsək, bu dünyada qazanacağımız hansı bir şeyin önəmi ola bilər ki? Rəbbindən uzaq düşməklə insanın qəlbi
daralar, şeytan isə, sevinər. Bir çox zaman “yaxşı ki, elə
filan istədiyimiz baş tutmadı” – demirikmi? Həqiqətən də,
insan çox tələskən və çox zəif varlıqdır. Buna görə də, Allaha güvənərək Ona etimad etməkdən başqa bir yolu yox-
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dur. Dahi alim İbn Qayyim necə də gözəl demişdir:
Qəlbdə – bir dağınıqlıq vardır, onu yalnız Allaha tərəf
yönəlməklə yox etmək olar;
Qəlbdə – bir vəhşət vardır, onu yalnız təklikdə Allah’la ünsiyyət quraraq (dərdləşərək bol-bol dua edərək)
yox etmək olar;
Qəlbdə – bir hüzn vardır, onu yalnız Allahı tanımaq
sevinci və sədaqətli münasibətlə yox etmək olar;
Qəlbdə – bir həyəcan vardır, onu yalnız Allaha sığınmaqla yox etmək olar;
Qəlbdə – bir həsrət yanğısı vardır, onu yalnız Allahın
əmri, qadağası, qəzavü-qədəri ilə razılaşmaq və Onunla
görüşəcəyi günə qədər səbir etməklə söndürmək olar...
(Ləzzətul-İbədə, səh. 16-17).
BAĞIŞLAMAĞI BACAR Kİ,
DUALARIN QƏBUL OLUNSUN
Bilmək lazımdır ki, bağışlamaq, əfv edən bir kimliyə
sahib olmaq da duaların qəbuluna və həmçinin başqalarından dua qazanmağa ən böyük səbəblərdəndir. Yəni, Dua
– təkcə əl açmaqla edilən bir əməl deyil. İnsanın yaşayışı,
xarakteri və əməlləri, “duası qəbul olan birisi” – olmaq
yolunda ən böyük amildir. Çünki, insan pis xarakterli zalım birisi olarsa, onun dualarının qəbul edilməsi də asan
olmaz. Məkkədən Mədinəyə hicrət əsnasında, qız övladı
Zeynəb’i dəvədən yerə salaraq, bətnində daşıdığı körpənin ölməsinə və hətta, bir müddət sonra elə Zeynəb’in
də (dəvədən yıxıldığına görə) ağrılar içərisində vəfat etməsinə səbəb olan Həbbar b. Əsvad’ı bağışlayan bir ata;
bir peyğəmbər; bir mükəmməl örnək sahibi olan – Hz.
Muhəmməd’in (ona salam olsun) ümməti olduğumuzu
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unutmamalıyıq... Əfv etmə yolunu tutmağı Rəbbimiz əmr
etmişdir: “Sən bağışlama (yolunu) tut, yaxşı iş görməyə
çağır və cahillərdən üz döndər.” (Quran, 7/199).
DUALARIN QƏBUL EDİLMƏSİ
HİKMƏTƏ BAĞLIDIR
Bilmək lazımdır ki, insanın duasının qəbul olması,
onun saleh olmasına dəlalət edir. Lakin bəzən Allahın hikməti gərəyi ilə bunun əksi də ola bilər. Məsələn: Uca Allah
sevmədiyi zalım bir bəndəsinin duasını qəbul edərək onun
haqq yoldan daha da azması üçün mal-dövlət, övlad və digər nemətlər bəxş edərək ona imtahan üçün möhlət verər.
Buna – istidrac deyilir. Necə ki, Allah buyurmuşdur:
“(Ya Rəsulum!) Ayələrimizi inkar edib “(Əgər
Qiyamət qopsa, axirətdə) mənə mütləq mal-dövlət və
övlad veriləcəkdir!” – deyən adamı (As b. Vaili) gördünmü? Görəsən, o, qeybi bilmiş, yoxsa Rəhmandan
(bu barədə) söz (əhd) almışdır?! Xeyr, onun dediklərini (əməl dəftərinə) yazacaq, əzabını artırdıqca artıracağıq. Onun dediyi şeylər (mal-dövləti, övladı) Bizə
qalacaq və hüzurumuza tək-tənha gələcəkdir. (Bütün
malını və övladını əlindən alacağıq və o məhşərə ilk
dəfə dünyaya gəldiyi kimi lüt-üryan, heç kimsiz və heç
nəsiz gələcəkdir).” (Quran, 19/77-80).
Buna misal olaraq Uca Allahın, Şeytanın duasını hikmət olaraq qəbul etməsini də göstərmək olar. Allah, Şeytan barədə buyurmuşdur:
“(İblis) dedi: “Ey Rəbbim! İnsanların (qəbirlərindən qalxıb) diriləcəkləri günə (Qiyamətə) qədər mənə
möhlət ver!” (Allah) buyurdu: “Sən möhlət verilənlərdənsən.” Ancaq məlum vaxtın gününə (İsrafil surunu
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birinci dəfə çalana və bütün məxluqat məhv olana) qədər!” (Quran, 15/36-38).

ALLAHDAN HƏR ŞEYİ İSTƏ VƏ İSRAR ET
“Bunu Allahdan necə istəyim?” – deyə düşünmə... İstədiyin, kiməsə zərər verəcək bir şey və ya haramlardan deyilsə, utanma. Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) bu haqda
belə buyurmuşdur: “Allahdan hər bir şeyi istəyin. Hətta
(qırıldıqda) ayaqqabının ipini belə... Həqiqətən, Allah-Təala onu asanlaşdırmasaydı, asanlaşmazdı.” (Tirmizi, 4/92).
Bundan əlavə, bilmək lazımdır ki, zikr və dualardan
səmərə əldə etmək üçün son dərəcə davamlı olmaq önəmlidir. Allah sevgisinə nail olmaq, bu zikrləri çoxlu sayda etməyə bağlıdır. Dualarının qəbul edilməsi isə, duaya davamlı və israrlı olmağa bağlıdır. (İlm əl-əqaid va Təvhid, səh.
47). Çünki, insan bir çox önəmli şeyə, məhz israrı nəticəsində nail ola bilər. Böyük alim İbn Covzi demişdir: “Gecənin
qaranlığında Rəbbinin qarşısında oturarkən (gecə vaxtı namaza/duaya qalxarkən) uşaqların davrandığı kimi davran.
Belə ki, uşaq valideynindən bir şey istədikdə, valideyni isə
vermədikdə, o ağlamağa başlayar”. (əl-Mudhiş). Bəli! Bizi
yaradan Rəbbimizin qarşısında uşaq kimi olmaq lazımdır.
Bir çox insan vardır ki, dua etməyi bacarmaz... Bir çoxu da,
əlini açıb beş-on saniyə dua etdikdən sonra, dərhal nəticə
gözləyər. Allaha dua etməkdən yorulmamaq lazımdır... Qapının açılmasına çox az qalmış, yorularaq böyük nemətdən
məhrum olmaq çox qorxuncdur. Böyük alim İbn Qayyim
necə də gözəl buyurmuşdur: “Dua edib, onun qəbul olunmasına tələsən kəs, ağacın toxumunu torpaqda basdırdıqdan sonra dərhal meyvə gözləyən kəs kimidir...”
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Dua etməyə davam et. Sən dua edərkən, Ona ibadət
etdiyini düşün. Elə bir varlığa dua edirsən ki, O – ən uca
olandır. Buna görə də heç vaxt məyus olma.
“Allah duamı qəbul etməz” – deyib, məyus olmaq şeytanın ən böyük hiylələrindəndir. Şeytana təslim olsan, qəlbin
daralar, dünya sənə dar gələr, dünyanın heç bir nemətindən
həzz ala bilməzsən. “Etdiyin duanı Allah ya bu dünyada
qəbul edər, ya əvəzində səndən bədbəxt hadisələri uzaqlaşdırar, ya da sənə qarşı rəhmli olduğuna görə, əvəzini
axirətdə verər”. – hədisini xatırla.
UCA ALLAHIN ÇAĞIRIŞINDAN
DAHA GÖZƏL BİR ÇAĞIRIŞ VARMI?
“Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin! Onu
səhər-axşam təqdis edib şəninə təriflər deyin!” (Quran,
33/41-42).
Şanı Uca Rəbbimiz buyurmuşdur:
“Belə olduqda siz Məni xatırlayın ki, Mən də sizi
yada salım! Mənə şükür edin, Məni danmayın!” (Quran, 2/52).
“Səhər-axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma!” (Quran, 7/205).
Zəkəriyyə (aleyhissalam) Uca Rəbbimizdən ona bir
nişanə göstərməsini istədikdə, Uca Rəbbimiz ona zikr etməsini buyurmuşdu:
“(Zəkəriyya:) “Ey Rəbbim! Mənə (yoldaşımın hamilə olduğu vaxtı bilmək üçün) bir nişanə göstər” – dedikdə, (Allah:) “Sənin nişanən üç günün ərzində adamlarla yalnız işarə ilə (əl, baş və gözlə) danışmaq olacaqdır.
O vəziyyətdə belə Rəbbini çox zikr et və səhər-axşam
şəninə təriflər deyib şükür et!” buyurdu.” (Quran, 2/41).
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Musa peyğəmbər Allahı o qədər çox sevirdi ki, Onu
daha da çox zikr etmək üçün çalışır və bu yolda Allahdan
yardım diləyirdi. Çoxlu zikr etməsi üçün, öz ailəsindən
ona bir köməkçi verilməsini belə istəmişdi.
“Mənə öz ailəmdən bir köməkçi ver – Qardaşım
Harunu! Onun sayəsində mənim gücümü artır! Onu
işimə ortaq et (ona da peyğəmbərlik ver) ki, Sənə çoxlu
təriflər deyək və Səni çox zikr edək.” (Quran, 20/29-35).
Zikr əhlinin ən gözəl nümunəsi Hz. Məhəmməddir
(ona və ailəsinə salam olsun). Uca Allah, Onu örnək götürməyə, Onun həyatından ibrətlər çıxarmağa çağırmışdır:
“Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiyamət gününə ümid bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət günündən
qorxanlar) və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!” (Quran, 33/21).

QƏLBİM NARAHATDIR...
Qəlbinin narahatlığını, sıxıldığını hiss edirsənmi?
Qəlbindəki ağırlığı aradan qaldırmaq üçün vasitələr axtarırsan, elə deyilmi? O zaman dua və zikr qapısından uzaq
olmamaq lazımdır. Çünki, hər bir narahatlığın səbəbi, Allahı yad etməkdən (zikr etməkdən) uzaq olmaqdadır. Pak
və Nöqsansız Uca Rəbbimiz buyurmuşdur:
“O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapmışdır. Bilin ki, qəlblər
yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar! İman gətirib
yaxşı işlər görənlərin xoş halına! Onları gözəl bir sığınacaq gözləyir!” (Quran, 13/28-29).
İnsan hər bir zaman zikr edə bilər. Uca Allah Öz sevdiyi bəndələri haqda danışarkən belə buyurmuşdur:
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“O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı zikr edər, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər (və deyərlər): “Ey Rəbbimiz! Sən
bunları boş yerə yaratmamısan! Sən pak və müqəddəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru!” (Quran,
3/190-191). (Tashih Dua kitabından istifadə edilmişdir).

VAXT SEÇİMİ
Dua edərkən ən önəmli nöqtələrdən biri də, vaxt seçimidir. Doğrudur, insan istədiyi zaman və istədiyi məkanda
dua edə bilər. Lakin, müəyyən zamanlar vardır ki, o zaman
edilən duaların qəbul olunma ehtimalı daha çox yüksəkdir.
Məsələn, Cümə günü edilən duaların qəbul olunacağıyla
bağlı bir çox hədislər mövcuddur. Lakin, insanlar tənbəlləşməsin deyə, “cümə günü bütün dualar qəbuldur” – deyil, “cümə günü ELƏ BİR AN vardır ki, o an bütün dualar
qəbul edilir” – deyilmişdir. O anın hansı vaxta təsadüf etməsiylə bağlı isə, müxtəlif fikirlər vardır, məsələn, cümə
gününün son saatları (məğrib/axşam namazına az qalmış).
Bundan əlavə, gecənin sonluğunda edilən duaların qəbul
olunacağına dair Quran və hədislərdə bir çox müjdəli xəbərlər mövcuddur. Cabirin rəvayət etdiyinə görə Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) demişdir: “Həqiqətən gecə elə
bir an vardır ki, müsəlman insan o vaxta yetişib Allahdan
dünya və Axirətə aid xeyirli şeylər istəyərsə, Allah ona
istədiyini verər. Bu, hər gecə belədir”. (Muslim, 757).
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BƏZƏN DUALARDA BİR SİRR OLAR...
(Yunus peyğəmbərin duası)
Bəzən dualarda bir sirr olar. O sirr, duanın dərhal qəbul olunmasına səbəb olar... Təsəvvür edin ki, gecənin
zülmət qaranlığında, dəryanın ortasında sizi gəmidən suya
atırlar... Bu vaxt böyük bir balıq sizi udur və dənizin dibinə doğru üzüb gözdən itir. Zülmətlər içində tək qalırsınız. Gecənin zülməti... Dənizin dərinliklərindəki zülmət...
Balığın qarnındakı zülmət. Bəlkə də “dünya həyatı artıq
bitdi!” – deyə düşünərdik. Bu, sizlərə bir hekayəni xatırlatdı, elə deyilmi? Bəli, Yunus peyğəmbər (ona salam olsun)... Bu hadisə başına gəldikdə Yunus peyğəmbər ümidsizliyə qapılmadı. Zülmətlər içindən məhz bu məşhur dua
ilə Rəbbinə səsləndi:

ٰ
ِِ ﱠ
ِ ُ ت ﺴ ْﺒﺤ َﺎﻨ َك ِإﱢﻨﻲ ُﻛ ْﻨ
ﯿن
َ ُ َ َﻻ ِإﻟَﻪَ ِإ ﱠﻻ أ َْﻨ
َ ت ﻤ َن اﻟظﺎﻟﻤ

[Lə iləhə illə əntə subhəənəkə, inni kuntu minəz-Zaalimin]
Bu hadisə haqda Quranda nələrin deyildiyinə nəzər
salaraq, həmin möhtəşəm duanın mənasını da öyrənmiş
olacağıq:
“Sonra da zülmətlər içində yalvarıb demişdi:
«Səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir haqq ibadət
olunan yoxdur! Sən paksan, müqəddəssən! Mən isə,
həqiqətən, zalımlardan olmuşam!” “Biz onun duasını
qəbul etdik və onu qəm-qüssədən qurtardıq. Biz möminləri belə xilas edirik!” (Quran, 21/87-88).
Bu duadakı sirrin nə olduğunu bilirsinizmi?
Allahın təkliyi, Ondan başqa yardım istəniləcək, boyun əyiləcək heç bir varlığın olmadığını – yəni, tövhidi
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bilmək və əməl etmək – insanı dünya və axirət sıxıntılarından qurtaracaq ən əsas amildir. Yunus peyğəmbər də,
elə bir dünya sıxıntısında idi ki, artıq onun xilas olması
mümkünsüz görünürdü. Amma o elə bir dua etdi ki, Rəbbi onun duasına cavab verdi və onu zülmətlər içərisindən
xilas etdi.
Diqqət edin, “lə iləhə illə əntə” (Səndən başqa ibadətə
layiq olan heç bir haqq məbud yoxdur) deməklə, duaya tövhid kəlməsi ilə başladı. Sonra “subhənəkə” (Sən paksan,
müqəddəssən) dedi və Rəbbinə gözəl bir zikrlə yaxınlaşdı.
Sonda isə, “inni kuntu minəz-Zaalimin” (mən isə, həqiqətən,
zalımlardan olmuşam) deyərək, özünə qarşı etdiyi zalımlığı, yəni – günahını etiraf etdi, acizliyini göstərdi. Beləcə,
Rəbbi onun duasına cavab verdi və onu balığın qarnından
xilas etdi. Ayənin sonluğu isə, həqiqətən möhtəşəmdir:
“Biz onun duasını qəbul etdik və onu qəm-qüssədən qurtardıq. Biz möminləri belə xilas edirik!”
İslam müdrikləri demişlər ki, Allahın qullarına qarşı olan lütfündən və rəhmətindəndir ki, bu duanı yalnız
Yunus peyğəmbərə aid etmədi, bütün inananlara (möminlərə) də müjdə verdi. “Biz MÖMİNLƏRİ belə xilas edərik!” – deməklə, hər bir sıxıntı və qəm-qüssə səbəbiylə, tövhid ilə Rəbbinə yaxınlaşan möminləri Allah
sıxıntıdan qurtarar. Sadın rəvayətinə görə, Peyğəmbərimiz buyurmuşdur:
“Mən elə bir kəlmə bilirəm ki, kim onu deyərsə, mütləq aydınlığa çıxar. O da qardaşım Yunusun bu duasıdır”
– dedi, Ənbiya surəsinin 87-ci ayəsini oxudu və buyurdu
ki, “Elə bir müsəlman yoxdur ki, bu cür dua etsin və Allahdan qarşılığını görməsin!” (Tirmizi rəvayət etmişdir).
Bu barədəki möhtəşəm rəvayəti, çoxumuz bəlkə də ilk
dəfə oxuyacağıq:
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...Hz. Ömərin xəlifəliyi zamanında Sad ibn Əbi Vaqqas
məscidə daxil olur və Hz. Osmanı məscidin bir kənarına çəkilərək Allahı zikr edən halda görür. Sad Osmanın
(Allah ondan razı olsun) yanına gəlir və: “Əs-Salamu
aleykum” – deyir. Hz. Osman Sad’a baxır, amma onun
salamını alma. Sonra bir daha Sad Osmana “Əs-Salamu
aleykum” – deyir və Osman yenidən Sad’a baxır, lakin
onun salamını almır. Sad bu hadisəyə görə qəzəblənir, Hz.
Ömərin yanına gedir və belə deyir: “Ey Ömər, mən Osmandan şikayətçiyəm”. Hz. Ömər soruşur “Niyə?”. Sad
cavab verir: “Çünki mən ona iki dəfə salam verdim, lakin
o mənim salamımı almadı”.
Ömər (Allah ondan razı olsun) deyir: “Belə bir şey
necə ola bilər?! Hamımız Osmanı tanıyırıq. Təvazökarlıqda və həyada nə cür olduğunu bilirik. Bəlkə də eşitmədiyi üçün sənin salamını almamışdır”. Sad deyir: “Vallahi ki, o, məni eşitdi. Hətta iki dəfə çevrilib mənə baxdı”.
Bundan sonra, Hz. Ömər və Sad məscidə, Osmanın yanına gedirlər. Ömər Osmana deyir: “Sad sənə salam verib, amma sən onun salamını almamısan”. Osman (Allah
ondan razı olsun) deyir: “Vallahi mən onun salamını eşitmədim”. Sad deyir: “Mən ona salam verdim və o, bunu
eşitdi. Hətta çevrilib mənə tərəf baxdı”. Osman (Allah
ondan razı olsun) deyir: “Mən onun heç fərqində belə
olmamışam”. O anda Osmanın ağlına bir şey gəlir və deyir: “Əstəğfirullah, bəlkə də sən mənə salam vermiş ola
bilərsən. Mən fikrə getmişdim. O anda bir şeylər oldu.
Amma mən bunun fərqində olmamışam. Ola bilsin ki,
sən o vaxt mənə salam vermisən. Bir müddət mən özümdə olmamışam. Dünyadan qopmuşdum”. Sad isə təəccüblənir və deyir: “Sənə nə olmuşdu, ey Osman? Mən
salam verdikdə, bunu eşitməyəcək qədər dünyadan ayı-
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ran şey nədir?”. Osman (Allah ondan razı olsun) dərdini
ona açaraq belə deyər: “Ey Sad, bilmirəm sən o zaman
orada idin, ya yox. Bir dəfə biz Peyğəmbərlə (Ona salam
olsun) birlikdə məsciddə oturmuşduq. Peyğəmbər (Ona
salam olsun) namazı qıldı və bizə tərəf çevrildi. Dedi ki,
“sizə elə bir dua öyrədəcəm ki, dualarınızın əvvəlində
bu duanı etsəniz, Allah bütün istəklərinizi yerinə yetirəcək, onları sizə verəcək. Sən bunu eşitdinmi?. “Bəli, eşitdim.” – deyərək, Sad bu suala cavab verir. Osman davam
edir: “O anda bədəvilərdən biri məscidə daxil oldu. Bizə
və peyğəmbərə salam verdi, peyğəmbərlə danışdı. Bir
anda ortalıq qarışdı. Peyğəmbər (Ona salam olsun) bizə
deyəcəyini unutdu və məsciddən qalxıb getdi. Heç birimiz onun arxasınca getmədik. Əgər biz peyğəmbərdən
o duanı öyrənsəydik, onu bütün dualarımızın əvvəlində
deyərdik və bütün dualarımız qəbul olardı.
Subhanallah, ey Sad, mən o gün itirdim və unuda bilmirəm. O günü heç unuda bilmirəm.... Sad deyir:
“Ey Osman, üzülmə! Mən də o gün məsciddə idim və
peyğəmbər (Ona salam olsun) ordan qalxıb getdikdən
sonra, mən onun arxasınca getdim. Peyğəmbər evinə
girəcəyi zaman, mən Peyğəmbərin arxasında ayağımı yerə sürtdüm ki, arxasında birinin olduğunu bilsin.
Peyğəmbər (ona salam olsun) arxasını çevirdi və mənə
baxdı”. Belə dedi: “Ey Sad, sənsənmi?”. Dedim: “Bəli,
ya Rəsulallah”. Dedi: “Buyur”. Dedim: “Ya Rəsulallah,
hər halda siz unutdunuz... Allahın bütün diləklərimizi,
bütün istədiklərimizi yerinə yetirməsi üçün duanın əvvəlində deyəcəyimiz duanı unutdunuz...”. Dedi: “O duanı
öyrənmək istəyirsənmi, ey Sad?”. “Bəli” – deyərək, cavab verdim. Dedi: “Zün-nun’un duası... Yunus’un (ona
salam olsun) duası... “Lə iləhə illə əntə subhənəkə inni
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kuntu minəz-zalimin (Səndən başqa heç bir ilah yoxdur! Sən paksan, müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən,
zalımlardan olmuşam!)”.
Kim bunu dualarının əvvəlində oxuyarsa və Allahdan nə istəyərsə, Allah onu ona verəcək. Allahdan uşaq
istəsə, Allah ona verəcək. Allahdan yoldaş istəsə, onu
verəcək. Allahdan mal, izzət, əməl, elm istəsə, Allah onları ona verəcək. Allahdan nə istəyir istəsin, Allah ona
onu verəcək. Amma duasının başında: “Lə iləhə illə əntə
subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin (Səndən başqa
heç bir ilah yoxdur! Sən paksan, müqəddəssən! Mən
isə, həqiqətən, zalımlardan olmuşam!)” – deyəcək. Biz
də dualarımızın əvvəlində bu duanı oxusaq, Allahdan nə
istəsək, inşallah, Allah onu bizə verəcək.
Bütün bunlardan anlayırıq ki, dua edərkən Allahı təkləşdirmək, tövhid kəlməsini qeyd etmək çox mühümdür.
Deyilir ki, Dəniz də, dəniz heyvanları da sakit dayanmışdı... Lakin, Yunus peyğəmbər həbsdə (balığın qarnında)
Allahın zikrindən sakit dayanmırdı...” (Cəmi’ul-Ulum).
Yunus peyğəmbər, sıxıntı artdıqca duanın gücünü daha
da artırırdı... Çünki, başa düşürdü ki, sıxıntı nə qədər artırsa, qurtuluş da bir o qədər yaxınlaşır... Məhəmməd Saleh necə də gözəl demişdir: “Əgər sıxıntılar, (dözülməz
dərəcədə) artırsa, bu, zəfər/qurtuluş – çox yaxındadır –
deməkdir...”. Süzülürsə gözündən yaşlar, kədərlidirsə o
gözəl üzün, RƏBBİN səni gözləyir... Səsini eşitmək istəmişdir... Bəlkə də DUA vaxtı gəlmişdir... Duasız qalmaqla öz dəyərini düşürmə. Uca Allah demişdir: “De: “Əgər
yalvarmağınız (duanız) olmasa, Rəbbimin yanında nə
qədir-qiymətiniz olar?..” (Quran, 25/77).
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BAĞIŞLANSAN, ALLAH SƏNƏ
İSTƏDİYİNİ VERƏCƏK
Günahları xatırlamaq və Allahdan bağışlanma diləmək, dua ilə onun qəbulu arasındakı böyük maneəni qaldırmış olur. Ğazzali demişdir: “Gözlər yaşarmadıqca,
könüldə/qəlbdə göy qurşağı yaranmaz...” Hətta bəzən
duanı ürəkdə saxlayaraq, sadəcə günahlardan bağışlanma
diləmək də, ürəkdəki arzunun həyata keçməsinə səbəb ola
bilər. Dahi alim İbn Qayyim buyurmuşdur:
“(Allahdan istəyəcəyin) ehtiyaclarını, qəlbində saxlayaraq dua etdikdə, hər bir duanda, Allahın səni(n günahlarını) bağışlamasını istə. Çünki O, əgər səni bağışlayarsa/
əfv edərsə, (ürəyində saxladığın) ehtiyaclarını, (Ondan heç)
istəməsən belə, sənə verəcək...” (Mədaric əs-Salikin, 2/511).
Duanın Allah yanında qəbul olması üçün bir neçə
şərtləri vardır. Yəni, duanın qəbul olunması, o şərtlərin
yerinə yetirilməsinə bağlı ola bilər. Həmin şərtlər bunlardır:

QADİR OLAN YALNIZ ALLAHDIR!
Dua edən bilməlidir ki, onun duasına cavab verməyə
qadir olan yalnız Allahdır və həmçinin, bilməlidir ki,
Allahdan başqa heç kəs ona nə xeyir verə nə də, ondan bir
zərəri uzaqlaşdıra bilər.
Uca Allah buyurmuşdur:
“[Ey Məhəmməd, de ki, Allahdan qeyrilərinə ibadət etdikləriniz yaxud köməyə çağırdıqlarınız yaxşıdır] yoxsa əli hər yerdən üzülüb darda qalan bir kimsə
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Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran,
[sizdən] şəri sovuşduran, sizi yer üzünün varisləri edən
kəs? Məgər Allahla yanaşı başqa bir haqq ilahmı var,
Siz nə az düşünüb daşınırsınız!” (Quran, 27/62).

ALLAHDAN QEYRİSİNƏ DUA ETMƏMƏK,
BAĞLANMAMAQ
Allahdan qeyrisinə dua edən kəs Allaha şərik qoşmuş
və bağışlanmayan böyük bir günah etmiş sayılır.
Uca Allah buyurmuşdur:
“Allah Ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz. Bundan aşağı olan günahları isə istədiyi şəxsə bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs şübhəsiz ki, [haqq yoldan] çox
azmışdır.” (Quran, 4/116).
Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) buyurmuşdur:
“İstədiyin vaxt Allahdan istə, kömək istədiyin zaman
Allahdan kömək istə.” (Tirmizi, Əhməd).
Allaha şərik qoşmaq – psixoloji cəhətdən də mənəvi
bir geriləmədir. Hətta elə bir təhlükədir ki, insanın mənəvi
varlığını param-parça edir və onu, bir qasırğa kimi uçurumlara sürükləyir. Uca Allah da buna işarə edərək buyurmuşdur:
“...Allaha şərik qoşan kimsə göydən düşən, quşların onu sürətlə alıb apardığı, yaxud küləyin sovurub
uzaqlara atdığı bir şeyə (məxluqa) bənzər.” (Quran,
22/31).
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DÜZGÜN TƏVƏSSÜL (YAXINLAŞMA)
Şəriətdə icazəli olan təvəssüllərin bir neçəsi bunlardır:
a) Allahın adlarından yaxud sifətlərindən (vəsflərindən) biri ilə Ona təvəssül etmək;
Necə ki, Peyğəmbərimiz bəzi dualarında deyərdi:
“…Allahım, özünü adlandırdığın bütün adlarınla
Səndən istəyirəm…” (Əhməd).
Yaxud tələb olunan duaya münasib olan ad seçmək.
Yəni: Bağışlanma istəyərkən Allahı əl-Ğafur [bağışlayan]
adı ilə, ruzi diləyərkən ər-Razzəq [ruzi verən] və ya əl-Vahhəb [əta edən-hədiyyə verən] adı ilə, elm istəyərkən əl-Alim
[hər şeyi bilən] adı ilə və s. çağıraraq dua etmək (bu haqda
kitabımızın irəli səhifələrində geniş məlumatlar vardır).
Allah-Təala buyurmuşdur:
“Allahın gözəl adları vardır. Onu həmin adlarla
çağırıb dua edin…” (Quran, 7/180).
Allahın sifəti ilə təvəssül etmək. Yəni, misal üçün:
Allahım, mən Səndən, Sənin uca sifətlərinlə, hər şeyi əhatə
edən rəhmətinlə, əzəmətinlə (və s.) istəyirəm – deyərək
duaya başlamaq.
b) Allaha saleh/gözəl əməllərlə təvəssül etmək;
Məsələn; Allahım, mən Sənə iman etdiyim üçün, Səni
sevdiyim üçün, Rəsuluna tabe olduğum üçün Səndən istəyirəm deyərək duaya başlamaq. Yaxud duadan öncə etdiyi
saleh əməli zikr edərək həmin əməllə Allaha təvəssül etmək.
Bir kəsə yaxşılıq etmək, dərdini dinləmək və yardımına tələsmək də – gözəl əməllərdəndir. Ənəs (Allah ondan
razı olsun) rəvayət edir ki, Allahın elçisi (ona salam olsun)
demişdir:
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“Kim müsibətə düçar olmuş mömin qardaşına (və ya
bacısına) təsəlli verərsə, Qiyamət günü Allah onu fərəhləndirəcək yaşıl paltar geyindirər.” Soruşdular: “Ey
Allahın Elçisi, onu nə cür fərəhləndirəcək?” O isə, belə
buyurdu: “Qiyamət günü hər kəs ona qibtə edəcək”. (İrvaul-Ğalil, 3/217).
Bu cür təvəssül növünə, Qurani-Kərimdə çoxlu nümunələr
vardır. Uca Allah belə kəsləri tərifləyərək buyurmuşdur:
“O bəndələr ki, ey Rəbbim, biz həqiqətən Sənə
iman gətirmişik günahlarımızı bağışlayıb bizi Cəhənnəm əzabından qoru deyirlər.” (Quran, 3/16).
Həmçinin, buyurmuşdur:
“[O kəslər ki, deyərlər:] Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz
Rəbbinizə inanın deyə imana tərəf çağıran bir kimsənin
[Rəsulunun] çağırışını eşidib Sənə iman gətirdik. İndi
günahlarımızı bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı
yaxşı əməl sahibləri ilə bir yerdə al!” (Quran, 3/193).
c) Allaha saleh, diri və qadir olan adamın duası ilə
təvəssül etmək;
Ənəs (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki; “Peyğəmbər (ona salam olsun) cümə günü xütbə verərkən bir
bədəvi gələrək Ona yağışın yağmadığına görə çətinlikdə
olduqlarından şikayət edir. Peyğəmbərimiz yağışın yağması üçün Allaha dua edir. Minbərdən enməmiş yağışın
suyu Onun saqqalından damcıldamağa başlayır.” (Buxari və Muslim). Gördüyümüz kimi, dua istənilən şəxs, saleh, zikr və dua etməyə qadir birisi idi.
ç) Dua edənin ehtiyaclı, zəif, günahkar və təqsirli olduğunu etiraf edərək təvəssül etməsi;
Məsələn; Allahım, mən Sənin, Sənə möhtac olan və günahkar bir qulunam məni bağışlamağını istəyirəm demək.
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Uca Allah Yunus (ona salam olsun) haqqında buyurmuşdur:
“…[Yunus] qaranlıqlar içində ey Rəbbim, Səndən
başqa heç bir haqq ilah yoxdur. Sən pak və müqəddəssən. Mən isə həqiqətən zalımlardan olmuşam [əmrinə
qarşı çıxaraq özümə zülm etmişəm] – deyib dua etmişdi.” (Quran, 21/87-88).

DUANIN QƏBULUNA TƏLƏSMƏ!
“Duam qəbul olunmadı” – deyirsən, amma istədiyin
şeyin bəlkə də sənin dünyada bədbəxtliyinə səbəb olacağını heç düşündünmü? Uca Allah sənin bədbəxt olmaman
üçün istədiyini verməmişdir. Bədbəxt olmadın deyəmi
üzülürsən? Buna görəmi Rəbbindən üz döndərirsən? İnsan
həqiqətən çox zəifdir, bunları düşünmək istəməz...
Bil ki, duanın cavabı gecikibsə, burada hikmətlər, bilmədiklərimiz vardır. Uca Allah səbəbsiz yerə duaların qəbulunu gecikdirməz, yalnız insanın – görə bilmədiyi– xeyri üçün bunu edər... Allah bəzən planlarını yıxar...Planların
səni yıxmaması üçün...
“Allah dualarımı niyə dərhal qəbul etmədi?” – deyə,
heyfslənmək əvəzinə, “xətalarıma görə niyə dərhal cəza
vermədi və tövbə etməm üçün vaxt verdi?” – deyə, şükür et!
Buna görə də insan dua edərkən, duanın qəbul olmasına tələsməməlidir. Əgər duanın qəbulunun gecikdiyini
görərsə, “nə üçün gecikdi?” – deməməlidir. Çünki tələsmək, duanın qəbulunun qarşısını alan səbəblərdən biridir.
Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Hər birinizin duası tələsmədikcə qəbul olar. [Tələsmək odur ki,] deyər: Dua etdim lakin qəbul olmadı.” (Buxari).
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Həmçinin, buyurmuşdur:
“Qul tələsmədən, günah və ya qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi üçün dua etmədikcə diləyi qəbul olmaqda
davam edər.” Deyildi: “Ey Allahın Rəsulu, tələsmək nədir?” Peyğəmbər (ona salam olsun) buyurdu: “Deyər:
Çoxlu dua etdim lakin qəbulunu görmədim. O zaman
bezər və duanı tərk edər”. (Muslim, 2736).
Dahi alim İbn Qayyim necə də gözəl buyurmuşdur:
“Dua edib, onun dərhal qəbul edilməsini gözləyən, ağacın
kökünü torpağa basdırdıqdan sonra dərhal meyvə gözləyən adama bənzəyir”.
Dua etdiyinə görə hər bir halda qazanan yenə də
sənsən! İtirmək ehtimalın yoxdur, lakin qazanmaq ehtimalın olduqca yüksəkdir. Bəs nə üçün “duam qəbul olmadı?” – deyib, məyus olur və Rəbbindən uzaqlaşırsan?
Şeytanın “əşşi, onsuz da duan qəbul olunmayacaq, boşuna dua etmə” – deyə, insanı nə üçün aldatdığını indi daha
yaxşı anlaya bildinmi? Çünki, orada bəndə üçün böyük bir
qazanc var. Şeytan isə, insana düşmən olduğu üçün bunu
əsla istəməz. “(İblis) dedi: “Sənin izzətinə-qüdrətinə
and olsun ki, onların (Adəm övladının) hamısını (haqq
yoldan) azdıracağam” (Quran, 38/82).
Buna görə də insan dua etdiyi zaman, öz Rəbbinə qarşı
gözəl zəndə, gözəl düşüncədə olmalıdır. Uca Allahın heç
bir işdən aciz olmadığını, Onun gücünün çatmadığı heç
bir şeyin olmadığını unutmamalıdır. Əgər bir duası dərhal
qəbul olunursa buna şükür etməli, gecikirsə “vardır bir
hikməti” – deyərək, tələsməməli, üsyan etməməlidir. Bir
qapının bağlanmasıyla, bütün həyatın dayandığını düşünməməlidir. İbn Qayyim demişdir: “Əgər Allah, hikməti ilə
bəndəsinə bir qapını bağlayarsa, mərhəməti ilə onun üçün
iki qapını açar”. Rəbbimiz hər şeyə qadirdir, əzəmətlidir,
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heç bir güc Onu aciz edə bilməz. Əgər qəlbdə buna tam
əminlik yoxdursa, demək ki, Rəbbimizə qarşı gözəl zəndə
deyilik. O zaman vay insanın halına! Bu dünyanın ağırlıqlarını Allaha tam əminlik hissi olmadan necə daşımaq
olar?!

ALLAH HAQQINDA YAXŞI ZƏNDƏ OL
Bir-iki dünya malına görə Uca Allaha qarşı pis zənnə
qapılmaq... Budur insanın acı halı. Heç bilmirsən, etmiş
olduğun hər hansı bir dua qəbul olmasa da, onun əvəzində
Rəbbin nə qədər pis işlərdən səni xilas etmiş və ya axirətdə əvəzini sənə verəcəkdir. Sən isə, ümidsizliyə düçar olaraq, Allahı hələ də tanımamısan...
Hz. Peyğəmbər (ona və ailəsinə salam olsun) buyurmuşdur: “Allaha dua edərkən, dualarınızı qəbul edəcəyinə yəqin olduğunuz halda edin”. (Tirmizi, 3479).
İnsan Rəbbinə dua etdiyi zaman onun duasına cavab
verəcəyinə, tövbə etdiyi zaman tövbəsini qəbul edəcəyinə,
bağışlanma dilədiyi zaman bağışlayacağına və yaxşı əməl
etdiyi zaman savab verəcəyinə səmimi qəlbdən iman etməlidir. Lakin günahlarda davam edərək və əməllərində
nöqsanlı olaraq Allahın onu bağışlayacağını, savab və duasına cavab verəcəyini zənn etmək heç də Allah haqqında
yaxşı zəndə olmaq deyildir. Əksinə, bu qürurdan və cəhalətdən doğan batil arzulardır.
Qəlbini ayıq tut! Bəndə dua edərkən qəlbi ayıq olmalı, nə dediyini anlamalı və dua edilənin böyüklüyünü
dərk etməlidir. Çünki bəzən insan əzbərlədiyi yaxud hər
dəfə təkrarladığı duanı adət halına çevirərək dili ilə deyir,
lakin qəlbi ilə başqa yerdə olur, nə üçün və kimə dua etdi-
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yinə məhəl qoymur. Belə etmək duanın qəbul olunmasına
mane olan ən böyük amillərdəndir.
Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Bilin ki, Allah-Təala
ayıq olmayan (dilinin nə dediyini anlamayan) qəlbdən
edilən duanı qəbul etməz”. (Tirmizi, 3479).

HARAMLARDAN QAÇMADIQCA,
DUA NECƏ QƏBUL OLUNSUN?
Haramlardan qaçmadıqca, duanın qəbul edilməməsindən şikayətlənmə. Halal-harama qarşı həssasiyyətin varmı?
Yoxdursa, o zaman islaha elə məhz bundan başla. “Birdən
faiz’ə girər” – deyə, ona borcu olan şəxsin ağacının altında
belə kölgələnməkdən uzaq duran Əbu Hənifələr yetişdirmiş
İslam ümməti, bu gün puldan başqa bir şey düşünməyən
zəif “müsəlmanlarla” imtahan olunur... Bunu düşün və
həssasiyyətini artırmaq üçün imanını yüksəltməyə çalış ki,
dua edərkən Allah ona qəbul etmə nəzəri ilə baxsın.
Bəziləri vardır ki, haram mallarla; oğurluqla, donuz
əti yeməklə, içki içməklə, insanların haqqına girməklə və
digər haramlarla qidalanar, sonra isə dualarının qəbul olmamasından şikayətlənərlər. Halbuki, haram yemək, duanın qarşısını alan ən böyük amillərdəndir.
Uca Allah belə buyurmuşdur:
“Allah yalnız müttəqilərdən [Ondan qorxanlardan] qəbul edər!” (Quran, 5/27).
Şübhəsiz ki, azuqəsi haram olan insan, məsafə olsun
(probel) Allahdan layiqincə qorxmuş sayılmaz. Çünki, “mən
Allahdan qorxuram, mənim qəlbim təmizdir” – deməklə, nə
həqiqi qorxu əmələ gələr, nə də qəlb təmizlənər. Təmizlik
– Allahın qoyduğu qayda və qanunlara riayət etməklə ger-
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çəkləşir. Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) buyurmuşdur:
“Həqiqətən də, Allah pakdır və yalnız pakı qəbul edər…”
(Muslim).
Başqa bir hədisdə haram geyib, haram ilə qidalanaraq
dua edən kəs barəsində buyurmuşdur: “…O, əllərini göyə
qaldıraraq “ey Rəbb, ey Rəbb”, – deyər. Onun yeməyi,
içməyi, geyimi və qidası haram olduğu halda, duası necə
qəbul olunar?” (Muslim, 1015).
Məşhur səhabə Sad b. Əbu Vaqqasdan “Ey Sad, necə
oldu ki, səhabələr içərisində sənin duaların məqbul
oldu?” – deyə soruşduqda, Sad: “Çünki, hər loxmamın/
tikəmin haradan gəldiyini bilirəm” – deyə cavab vermişdir. (İbn Racəb rəvayət etmişdir).
Bundan əlavə, Peyğəmbərimiz, Allahı çoxlu yad edənin (zikr edənin), zülmə məruz qalmış adamın və ədalətli
başçının duasının rədd olunmayacağını da bildirmişdir.
(Şuəbul-İman, Beyhəqi).
Dua edərkən səsi ucaldaraq
həddi aşmamaq lazımdır.
Uca Allah buyurmuşdur:
“Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua
edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları [qışqıraraq dua
edənləri] sevməz!” (Quran, 7/55).
Həmçinin, buyurmuşdur:
“Dua edərkən səsini nə çox qaldır, nə də çox alçalt. Bunun [bu ikisinin] arasında orta bir yol tut!” (Quran, 7/110).
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DUANIN QƏBUL OLUNMASI ÜÇÜN
YERİNƏ YETİRİLMƏSİ TÖVSİYƏ EDİLƏN –
ƏDƏBLƏR
Duanın şərtləri olduğu kimi, eləcə də ədəbləri vardır.
Bunların hamısının və ya hər hansı birinin edilməsi vacib
olmasa da, duanın qəbul olması ehtimalının yüksək olması üçün bu ədəbləri yerinə yetirmək bəyənilir və tövsiyə
edilir.
Dua edərkən dəstəmazlı olmaq
Əbu Musa əl-Əşari (Allah ondan razı olsun) belə rəvayət edir: “Peyğəmbər (ona salam olsun) Hüneyn döyüşü qurtardıqdan sonra su gətizdirdi, dəstəmaz aldı, sonra
isə əllərini qaldıraraq dedi: “Allahım, Ubeyd Əbu Amiri
bağışla...” (Buxari, 4323). Gördüyümüz kimi, hətta döğuş
meydanında olmaq kimi çox çətin bir halda belə, dəstəmaz
almış, sonra duasını etmişdir.
Dişləri sivakla (misvak) təmizləmək
Çünki dua – dil ilə edilən ibadətdir və ağzın dua
edərkən təmizlənməsi, gözəl ədəblərdəndir. Peyğəmbərimizin mübarək sözlərində (sünnədə) namaz üçün ağzı
misvak ilə təmizləmək varid olmuşdur. Buradakı məqsəd
– namazda zikr edən hissənin təmizlənməsidir ki, o da
ağızdır. (Şövkani, “Tuhfətu-z-zəkirin”, səh. 44). İnsanlarla ünsiyyət zamanı ağız təmizliyinə diqqət yetirən insanın,
Allahla ünsiyyət zamanı buna daha çox önəm verməyə çalışması ədəb qaydalarındandır.
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Qibləyə yönəlmək
Hz. Ömər (Allah ondan razı olsun) deyir: “Bədr döyüşü günü Peyğəmbər (ona salam olsun) müşriklərə
baxdı və gördü ki, onlar min nəfər, səhabələri isə üç
yüz on doqquz nəfərdirlər. Allahın Peyğəmbəri qibləyə
yönələrək əllərini qaldırdı və Rəbbini çağırmağa (dua etməyə) başladı…” (Muslim, 1763).
Dua edərkən qibləyə yönəlmək vacib olmasa da, duanın
ədəblərindən hesab olunur. Çünki Peyğəmbərimiz (ona salam
olsun), qibləyə yönəlmədən də dua etmişdir. Ənəs (Allah ondan razı olsun) belə söyləyir: “Peyğəmbər (ona salam olsun)
Cümə günü xütbə verdiyi zaman bir kişi qalxaraq dedi: “Ey
Allahın Rəsulu! Allaha dua et ki, yağış yağdırsın.” Peyğəmbər (ona salam olsun) dua edir, göy buludlanır və yağış yağmağa başlayır…” (Buxari, 6342). Aydındır ki, xütbə verilən
zaman, imamın arxası qibləyə tərəf olur.
Əlləri qaldırmaq
Duanın ən böyük ədəblərindən biri də, dua edərkən
əlləri qaldırmaqdır. Çünki qul əllərini Rəbbinə tərəf qaldırmaqla özünün Ona olan acizliyini bildirir.
Böyük alim Suyuti demişdir: “…Peyğəmbərdən (ona
salam olsun) yüzə yaxın hədisdə dua edərkən əllərini qaldırdığı varid olmuşdur”. (“Tədribu-r-ravi”, 2/180).
Məşhur səhabə Salman əl-Farisidən (Allah ondan
razı olsun) rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (ona salam olsun) buyurmuşdur: “Həqiqətən Rəbbiniz utanan
və səxavətlidir. Qulu əllərini Ona doğru uzadarsa, geriyə
boş qaytarmağa həya edər”. (Əbu Davud, 1488).
İbn Abbasdan (Allah ondan razı olsun) rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (ona salam olsun) buyurmuşdur:
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“İstəmək [dua] – odur ki, əllərini çiyinlərinə bərabər,
yaxud yaxın tutaraq qaldırasan”. (Əbu Davud, 1489).
Dua zamanı əlləri qaldırarkən yol verilən xətalar:
1. Dua zamanı əlləri qaldırarkən üstünü göyə, içini isə
yerə tutmaq:
2. Əlləri göbəklə bərabər və ya daha da aşağı tutmaq;
3. Əlləri dua üçün qaldırmamışdan öncə, yaxud sonra
bir-birinə sürtmək və ya öpmək;
4. Namazdan sonra sağ əli başın üzərinə qoyaraq dua
etmək;
5. Namaz daxilində dua edərkən göyə baxmaq.
Duadan əvvəl Allah-Təalaya həmd-səna etmək və
Peyğəmbərə salavat gətirmək
Əbu Hureyrədən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər
(ona salam olsun) buyurmuşdur: “Allah-Təala buyurmuşdur: “Mən namazı Özümlə qulum arasında iki yerə bölmüşəm. Quluma istədiyini verərəm. Əgər qul “Əlhəmdu
lilləhi Rabbi-l-aləmin” [Həmd olsun Allaha aləmlərin
Rəbbinə] deyərsə, Allah deyər: Qulum Mənə həmd etdi.
Əgər “ər-Rahməni-r-Rahim” [Mərhəmətli və Rəhmli olana] deyərsə, Allah-Təala deyər: Qulum Məni tərif etdi.
Əgər “məliki yəumiddin” [haqq-hesab gününün sahibinə]
deyərsə, Allah-Təala buyurar: Qulum Məni tərifləyərək uca
tutdu. Əgər “iyyəkə nəbudu va iyyəkə nəstəin” [Biz yalnız
Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik] deyərsə, Allah deyər: Bu Mənimlə qulum arasındadır və quluma
istədiyini verərəm. Əgər “ihdinə-s– sırata-l mustəqim” [bizi
doğru yola yönəlt] deyərsə, Uca Allah deyər: Bu qulumundur və quluma istədiyini verdim.” (Muslim, 876).

48

Ayxan Yaquboğlu, Yaşar Qurbanov

Hədisdən məlum olduğu kimi, Uca Allah bu əzəmətli
surə ilə qullarının Ondan necə və hansı yolla dua edərək
istəmələrini açıq-aydın bizə bəyan etmişdir.
İbn əl-Qayyim demişdir: “Allahdan doğru yola yönəldərək hidayət etməsini istəmək, istənilənlərin ən üstünüdür.
Ona nail olmaq isə, mükafatların ən qiymətlisi olduğu üçün,
Uca Allah öz qullarını, Ona necə dua edərək istəyəcəklərini
öyrədərək duadan əvvəl Ona həmd-səna (şükür) etmələrini
və şəninə təriflər deyərək Uca tutmalarını əmr etmişdir”.
Fudala b. Ubeyd rəvayət edir ki: “Peyğəmbər (ona salam olsun) oturmuşdu. Bir nəfər daxil olaraq namaz qılmağa başladı və dedi: – Allahım, məni bağışla və mənə
rəhm et. Peyğəmbər (ona salam olsun) dedi: “Ey namaz
qılan, tələsdin. Namaz qılıb oturduqdan sonra, Allaha
layiqincə həmd et, mənə salavat de, sonra Allaha dua
et.” Ondan sonra başqa birisi namaz qılır, Allaha həmd
edərək Peyğəmbərə salavat gətirir və Peyğəmbər (ona salam olsun) ona belə deyir: “Ey namaz qılan, dua et, duan
qəbul olar.” (Tirmizi, 3476).
Salavat haqqında Peyğəmbərimiz (ona salam olsun)
demişdir: «Kim mənim üçün bir dəfə salavat gətirsə, Allah
bunun sayəsində ona on dəfə salavat gətirər!» (Muslim).
«Xəsis o kəsdir ki, yanında xatırlandığım zaman mənə
salavat gətirmir!» (Tirmizi, 5/551).
«Doğrudan da, Allahın yer üzünü gəzib-dolaşan mələkləri vardır ki, ümmətimdən mənə salam çatdırırlar!» (Nəsai).
«Kim mənə salam versə, salamını almaq üçün Allah
ruhumu mənə qaytarar!» (Əbu Davud).
Dua əsnasında Peyğəmbərə (ona salam olsun) salavat
gətirmək üç cür olur:
1. Dua etməzdən əvvəl Allaha həmd-səna etdikdən
sonra salavat demək;
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2. Duanın əvvəlində, ortasında və sonunda salavat
demək;
3. Duadan əvvəl və sonra salavat demək.
Dua edərkən Peyğəmbərə (ona salam olsun) salavat
demək açara bənzəyir. İbn Qayyim demişdir: “Namazın
açarı dəstəmaz olduğu kimi, duanın da açarı Peyğəmbərə
salavat deməkdir.” (Cələul-Əfhəm, səh. 260).
TÖVBƏ – İnsanın dua edərkən günahkar olduğunu etiraf etməsi.
Bu səbəblədə, Yunus peyğəmbərin (ona salam olsun)
etdiyi dua ən böyük dualardan biri sayılır. Allah-Təala Yunus peyğəmbər haqqında belə buyurmuşdur: “Zün-nunu
[balıq sahibi Yunisi] xatırla. Bir zaman o [küfr etməkdə
həddi aşmış, ümmətinə qarşı] qəzəblənərək çıxıb getmiş
və [Bizə xoş gəlməyən bu səbirsizliyinə görə] onu möhnətə düçar etməyəcəyimizi güman etmişdi. Amma sonra, qaranlıqlar içində [balığın qarnında, gecənin, yaxud,
dənizin zülmətində] “(Allahım,) Səndən başqa ibadətə
haqqı olan məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən.
Mən isə, həqiqətən zalımlardan olmuşam, [Əmrinə qarşı çıxaraq özümə zülm etmişəm]!” – deyib, dua etmişdi.
Biz onun duasını qəbul buyurduq və (balığın qarnından
çıxartmaqla) onu qəmdən qurtardıq. Biz möminlərə
belə nicat verərik!” (Quran, 21/87-88).
Həmçinin, “Seyyidu-l-istiğfar” adlanan dua günahların bağışlanması üçün edilən ən üstün və fəzilətli dualardandır. Çünki qul bu duada özünün günahkar və xətakar
olduğunu təsdiq edir.
Şəddad b. Ovsdan rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (ona salam olsun) buyurmuşdur: “Seyyidu-l– istiğfar”

50

Ayxan Yaquboğlu, Yaşar Qurbanov

[bağışlanma diləməyin (ağası) ən üstünü] qulun belə
söyləməsidir: “Allahummə, əntə rabbi lə iləhə illə əntə,
xalaqtəni va ənə abdukə va ənə alə ahdikə va vadikə
mə-stətatu, əuzu bikə min şərri mə sanatu. Əbuu ləkə bi
nimətikə aleyyə əbuu bi zənbi fəğfirli fəinnəhu lə yağfiru-z-zunubə illə əntə.”
Duanın mənası: Allahım! Sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa ibadət olunmağa haqqı olan məbud yoxdur.
Məni Sən yaratdın. Mən Sənin qulunam. Gücüm yetdiyi
qədər Sənə verdiyim əhd və vədə sadiqəm. Etdiklərimin şərindən Sənə sığınıram. Mənə verdiyin nemətini etiraf edir
və günahımı boynuma alıram. Məni bağışla, şübhəsiz ki,
Səndən başqa günahları bağışlayan yoxdur.
Kim bunu yəqinliklə iman edərək səhər deyər və həmin gün axşamlamamışdan öncə dünyasını dəyişərsə,
Cənnət əhlindən olar. (Həmçinin,) Kim bunu yəqinliklə,
inanaraq axşam deyərsə və sabahlamamışdan öncə dünyasını dəyişərsə, Cənnət əhlindən olar.” (Buxari, 6306).
Tövbə etməkdən qorxma! Çünki, günah etməyən insan yoxdur, hər kəs xəta edir. Əsas odur ki, xətanın fərqinə
vararaq, inadkarlıq edilməsin.
Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) demişdir: «Allaha and
olsun ki, mən gündə yetmiş dəfədən artıq Allahdan bağışlanma diləyir və Ona tövbə edirəm!» (Fəthul-Bari, 11/101).
Həmçinin, demişdir: «Ey insanlar! Allaha tövbə edin!
Mən Ona gündə yüz dəfə tövbə edirəm!» (Muslim).
Tövbənin qəbulunu asanlaşdıran söz və əməllər də
mövcuddur. Hz. Peyğəmbər (ona salam olsun) demişdir:
«Kim, [Əstəğfiru-llahəl-aziməl-ləzi lə ilahə illə huvəl-həyyul-qayyum və ətubu ileyhi]
«Özündən başqa məbud olmayan, Əzəmətli, Əbədi
Yaşayan və Qəyyum olan Allahdan bağışlanma diləyir,
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Ona tövbə edirəm!» – deyərsə, döyüş meydanından qaçsa belə Allah onu bağışlayar.» (Əbu Davud, 2/85). Yəni,
günahı nə qədər boyük olsa da, tövbə etdiyi təqdirdə Allah
tərəfindən bağışlanar.
Tövbə üçün vaxt seçimi.
Peyğəmbərimiz, başqa bir hədisdə belə buyurmuşdur:
«Rəbbin bəndəyə ən yaxın olduğu vaxt gecənin axırıdır. O
saatda Allahı zikr edənlərdən ola bilirsənsə, ol!» (Tirmizi).
Tövbənin qəbul anı.
Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) demişdir: «Bəndənin Rəbbinə ən yaxın olduğu (hal) onun səcdə vəziyyətidir. Odur ki, (səcdədə) duaları artırın!» (Muslim, 1/350).
Peyğəmbərimiz, bütün yaradılmışların ən üstünü olsa
da, bu Onu məxluq olmaqdan çıxarmaz. Buna işarə edərək
belə buyurmuşdur: «Mənim də qəlbim tutulur və mən gündə yüz dəfə Allahdan bağışlanma diləyirəm!» (Muslim).
Böyük alim İbnul-Əsir deyir:
«qəlbim tutulur», yəni örtülür, bürünür. Burada səhv
etmək qəsd edilir. Çünki Peyğəmbər (ona salam olsun)
çoxlu zikr və ibadət edər, (Allaha) davamiyyətli şəkildə
itaət edərdi. Hərdən nəyisə unudur, yaxud səhv edirdisə,
bunu özü üçün günah sayıb Allahdan bağışlanma diləyirdi» (Camiul-Usul, 4/386).
Bizim bəlkə də xəta adını belə vermədiyimiz şeylər
üçün gündə 100 dəfə tövbə etmiş Peyğəmbəri olan bir ümmətin övladı, həyatı boyunca etdiyi minlərlə ciddi günaha
görə, tövbə qapısından ayrılmamalı, Allahdan daima yardım diləməlidir.
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Dua edənin məqsədinin yaxşı olması
Yəni, insan dua edərkən əgər Allah-Təala onun duasını qəbul edərsə, həmin duadan doğan səmərəni xeyirli işdə
sərf edəcəyinə niyyət etməlidir.
Məsələn: “Allahım, mənə mal-dövlət ver dinimə, ölkəmə və kasıblara kömək edim.”
Yaxud “Allahım, mənə ismətli olmaq üçün, günahlardan qorunmaq üçün xeyir əməl sahibi həyat yoldaşı
nəsib et” və s.
Bunlara misal olaraq Allahın Musa peyğəmbər haqqında söylədiyi ayəni göstərmək olar:
“(Musa) dedi: “Ey Rəbbim! (Peyğəmbərliyi yerinə yetirməyə qadir olmaq, Fironla danışmağa cürət
etmək və bu yolda bütün məşəqqətlərə tab gətirə bilmək üçün) köksümü açıb genişlət; İşimi yüngülləşdir; Dilimdəki düyünü aç (pəltəkliyimi götür) ki, Sözümü yaxşı anlasınlar! Və mənə öz ailəmdən bir vəzir
(köməkçi) ver.
Qardaşım Harunu! Onunla arxamı möhkəmləndir.
Onu işimə ortaq et (ona da peyğəmbərlik ver) ki, Səni
çox təqdis edib şəninə təriflər deyək. Və Səni çox zikr
edək (daim yada salıb şükür-səna edək). Sən şübhəsiz
ki, Bizi görürsən!” (Quran, 20/25-35).
Nəticəsi nə oldu?.. Uca Allah buyurdu:
“(Allah) buyurdu: “Dilədiyin sənə verildi, ey Musa!”
(Quran, 20/35).
Həmçinin, İbn Ömərdən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (ona salam olsun) buyurmuşdur: “Bir
insan xəstə ziyarət edərkən belə desin; “Bəndən filankəsə… namaza gedə bilməsi üçün şəfa ver” (Əbu
Davud, 3107).
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Dua edərkən ağlamaq
Abdullah b. Amrdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər
(ona salam olsun) Allahın İbrahim peyğəmbər barəsində
buyurduğu bu kəlamını: “Ey Rəbbim! Onlar həqiqətən,
çox insanı (haqq yoldan) azdırıblar. İndi kim arxamca gəlsə, o, şübhəsiz ki, məndəndir. Kim mənə qarşı
çıxsa, (bilsin ki, tövbə edəcəyi təqdirdə) Sən (günahları) bağışlayansan, (bəndələrinə) rəhm edənsən!” (Quran, 14/36).
Və İsa Peyğəmbərin bu kəlamını:
“Əgər onlara əzab versən, şübhə yoxdur ki, onlar Sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, yenə
şübhə yoxdur ki, Sən yenilməz qüvvət sahibi, hikmət
sahibisən” (İstədiyin bəndəyə əzab verməyə, istədiyini
bağışlamağa və hər hansı bir məsələni həkimanə həll
etməyə qadir olan ancaq Sənsən!)” (Quran, 5/118). –
oxuyaraq, əllərini qaldırıb dedi; “Allahım, ümmətim,
ümmətim!” və ağlamağa başladı. Allah-Təala daha
yaxşı bildiyi halda dedi; “Ey Cəbrayıl, Məhəmmədin
yanına get və soruş ki, səni ağladan nədir?” Cəbrayıl
onun yanına gedərək soruşur və Peyğəmbər (ona salam
olsun) ona dediklərini – Uca Allah bildiyi halda – xəbər
verir. Allah deyir; “Ey Cəbrayıl, Məhəmmədin yanına
gedərək de ki, Biz səni ümmətin (müsəlmanlar) üçün
istədiyin şeydə razı salacağıq və səni pərişan etmərik.”
(Muslim, 202).
Bu hədisi oxuduqda Əziz Peyğəmbərimizin biz
müsəlmanları necə düşündüyünü və bizləri necə sevdiyini hiss edərək təsirlənməmək mümkün deyildir.
Uca Allah, bizləri Onun sevgisinə layiq bəndələrindən
etsin!
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Duanın qısa, lakin çox mənalı və gözəl
kəlmələrlə olması
Edilən dua uzunçuluqdan, lazımsız və artıq kəlmələrdən
uzaq olmalıdır. Aişədən (Allah ondan razı olsun) rəvayət
olunur ki: “Peyğəmbər (ona salam olsun) qısa və çox mənalı olan duanı sevər ondan qeyrilərini tərk edərdi.” (Əbu
Davud, 5/1452). Lakin, insan öz duasını istədiyi qədər uzada
bilər. Çünki, nəticədə öz Rəbbi ilə dərdləşir, qəlbini boşaldır. Bir nəfər, İslam müdriklərindən birinin yanına gələrək
uzun-uzun dərdini danışdıqda, müdrik ağlamışdır. Bunun səbəbini soruşduqda isə, “Sənə yardım edəcək aləmlərin Rəbbi
Uca Allahla deyil, mənim kimi aciz məxluqla dərdləşirsən!
Buna üzülərək ağlayıram.” – deyə, cavab vermişdir.
Dua edənin ən birinci özündən başlaması
Ubey b. Kəbdən rəvayət olunur ki: “Peyğəmbər (ona
salam olsun) bir kəsi xatırlayıb ona dua etmək istədiyi
zaman özündən başlayardı.” (Əbu Davud, 3984).
Dua edənin özündən başlaması haqqında Qurani-Kərimdə çox yerlərdə varid olmuşdur. Necə ki, Allah-Təala
səhabələrdən sonra gələnlər barəsində buyurmuşdur:
“Onlardan (mühacirlərdən və ənsarlardan) sonra
gələnlər (tabeinlər) belə deyərlər: “Ey Rəbbimiz! Bizi
və bizdən əvvəlki iman gətirmiş (din) qardaşlarımızı
bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı
kinə (həsədə) yer vermə. Ey Rəbbimiz! Sən, həqiqətən,
şəfqətlisən, mərhəmətlisən!” (Quran, 59/10).
Əgər insan özü və başqaları üçün dua etmək istəyirsə ən birinci özündən başlaması icazəlidir. Yalnız, başqası
üçün dua etmək istəyirsə, özünə dua etmədən, ona etdiyi
dua ilə kifayətlənə bilər.
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Duanı bir neçə dəfə təkrar etmək
İbn Məsuddan rəvayət olunur ki: “Peyğəmbər (ona
salam olsun) üç dəfə dua və üç dəfə istiğfar etməyi (bağışlanma diləməyi) xoşlayardı.” (Əbu Davud, 1524).
Duanı təkrarlamaq və yorulmamaq, qəbul olunması üçün
önəm kəsb edir.

EHTİYACIMI BİLDİRİRƏM,
ŞİKAYƏT ETMİRƏM!
Uca Allah, Zəkəriyya peyğəmbər haqqında belə buyurmuşdur:
“(Ey Rəsulum!) Zəkəriyyanı da (yada sal)! Bir vaxt
o: “Ey Rəbbim! Məni tək (kimsəsiz, varissiz) buraxma.
Sən varislərin ən yaxşısısan! (Bütün məxluqat yox olar,
ancaq Sən qalarsan!)” – deyə, yalvarıb Rəbbinə dua
etmişdi. Biz (Zəkəriyyanın) duasını qəbul buyurduq,
ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini (dünyaya uşaq gətirməyə) qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə tələsər (yaxşı əməllər etməkdə bir-birini ötməyə
çalışar), ümid və qorxu ilə (rəhmətimizə ümid bəsləyib
əzabımızdan qorxaraq) Bizə ibadət edirdilər. Onlar
Bizə müti idilər.” (Quran, 21/89-90).
Yəqub peyğəmbər haqqında belə buyurmuşdur:
“(Yəqub) belə cavab verdi: “Mən dərd-sərimi yalnız Allaha ərz edirəm.” (Quran, 12/86).
Musa peyğəmbər haqqında belə buyurmuşdur:
“(Musa) dedi: “Ey Rəbbim! Mən Sənin mənə nazil
edəcəyin xeyirə möhtacam!” (Musa yeddi gün idi ki, çöldəki otlardan başqa yeməyə bir şey tapmırdı. Buna görə
də Allahdan yemək üçün bir ruzi dilədi).” (Quran, 28/24).
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Peyğəmbərimiz: “İlahi! Qüvvətimin zəiflədiyini,
çarəsiz qaldığımı ancaq Sənə ərz edirəm” – deyərək
şikayət etmişdir. Buna görə, ağlamaq və Allah’a edilən
şikayət, səbrə zidd deyildir. Çünki bu şikayət, qulun öz
dərdini yalnız Allaha ərz etməsindən ibarətdir. Şikayətin
yalnız Allaha ərz olunması isə, elə səbrin özüdür. Uca
Allah, şikayətini, yalvarmasını və duasını dinləmək üçün
bəzən quluna dərd və bəla verir. Belə ki, Allah-Təala,
müsibət və bəla zamanında Ona boyun əyərək yalvarmayanları məzəmmət edərək:
“Biz, həqiqətən, onları əzabla yaxaladıq, lakin onlar yenə öz Rəbbinə itaət etmədilər, (Ona) yalvarıb-yaxarmadılar.” (Quran, 23/76) – buyurmuşdur.
Bəndə, Allaha qarşı ‘igidlik’ göstərmək üçün çox
zəifdir. Uca Allah, qulunun O’na qarşı özünü igid kimi
göstərməsini deyil, əksinə, boyun əyərək yalvarıb-yaxarmasını – Allaha yaxınlaşmasını istəyir. Uca Allah qulunun
öz dərdinə görə insanlara şikayət etməsinə qəzəblənərək,
Özünə şikayət etməsini istəyir.
Salehlərin birindən: “O’na heç bir şeyin gizli qalmadığı (hər şeyi onsuz da bildiyi) halda, Allah’a niyə şikayət
edirsən?” – deyə soruşulduqda o: “Rəbbim, qulun O’na
(Allaha) baş əyməsini sevir.” – deyə cavab vermişdir...
(Uddətus-Sabirin).
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XOŞ GÜNÜNDƏ YADA SAL Kİ,
ÇƏTİNLİKDƏ EŞİDİLƏSƏN
Dua etməyin mühüm əsaslarından biri də – duanı yalnız çətin hallarda deyil, hər bir zaman; yəni, sağlam, varlı, xoşbəxt olanda da etməkdir. Çünki şən və xoş anlarda
dua etmək, çətinlik və müsibətlərdə edilən duanın qəbul
olmasına səbəb olur. Həyat isə, daima xoş və şən keçmir,
xoşbəxtlik öz yerini kədərə, kədər də öz növbəsini sevincə
ötürür. Bu, həyatın dəyişməz nizamıdır.
Əbu Hureyrədən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər
(ona salam olsun) buyurmuşdur: “Kim Allah-Təalanın
onun duasını şiddətli və çətinlik anında qəbul etməsini
istəyirsə, xoş anlarında çoxlu dua etsin.” (Tirmizi, 3382).
Yalnız çətin anlarda Allahı yada salmaq – müşriklərin
xüsusiyyətlərindən sayılırdı. Allah düşmənləri olan müşriklər, yalnız çətin anlarında Allah-Təalaya üz tutaraq dua
edər, xoş anlarında isə Allahı unudaraq onlara nə bir xeyir,
nə də bir zərər verə bilən daşlara, ağaclara və digər bütlərə
yalvararaq kömək istəyərdilər. Allah-Təala onlar barəsində belə buyurmuşdur:
“İnsana bir zərər toxunduqda tövbə edərək Rəbbinə
yalvarar. Sonra (Allah Öz) dərgahından ona bir nemət əta
etsə, əvvəlcə kimə dua etmiş olduğunu unudar və (xalqı)
Allah yolundan çıxartmaq üçün Ona şəriklər qoşar. (Ey
Peyğəmbər! Ona) De: “Hələ küfrünlə bir müddət dövran
sür. Şübhəsiz ki, sən cəhənnəm əhlindənsən!” (Quran, 39/8).
Bununla yanaşı, Allah-Təala xoş, gözəl, əmin-amanlıq
anlarında Onu unudaraq mal-dövlətinə, cah-cəlalına, vəzifəsinə arxayın olub çətinlik və bədbəxtlik üz verən zaman
isə, Onu ötəri yad edənlər barəsində belə buyurmuşdur:
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“İnsana bir zərər toxunduğu (sıxıntı üz verdiyi)
zaman Bizə dua edər. Sonra dərgahımızdan ona bir
nemət əta etdikdə: “Bu mənə yalnız biliyimə (ticarətdən, qazanc işlərindən başım çıxdığına) görə verilmişdir!” – deyər. Xeyr, bu bir imtahandır, lakin onların
(insanların) əksəriyyəti (cahilliyi üzündən bunu) bilməz! Şübhəsiz ki, bu sözü onlardan əvvəlkilər (keçmiş
ümmətlər) də demişdilər. Lakin qazandıqları (dünya
malı) onlara heç bir fayda vermədi (əzabı onlardan dəf
edə bilmədi)” (Quran, 39/49-50).
İbn Abbasdan rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (ona
salam olsun) ona buyurmuşdur: “Allahı xoş anında (ibadət və dua edərək) tanı ki, Allah da səni çətin anında tanısın.” (Əhməd, 1/293).
Böyük alim Dəhhaq demişdir: “Uca Allahı xoş anlarınızda xatırlayın ki, O da sizi çətin anlarınızda xatırlasın. Yunus
peyğəmbər Allahı xoş anlarında Ona ibadət və zikr edərək
xatırlayardı. Balıq onu udduqda, Allah onu balığın qarnından sağ-salamat xilas edərək belə buyurdu:
“Əgər o, (Allahı) çox zikr edənlərdən (həmçinin: namaz qılanlardan) olmasaydı, yəqin ki, balığın qarnında
qiyamət gününə qədər qalardı.” (Quran, 37/143-144).
Firon yer üzündə fitnə-fəsad törədər və Allaha ibadət
etməyərək Onu xatırlamağı unudardı. Dənizdə boğulmağa
başladıqda isə dedi: “İndi Allaha iman etdim” – dedi. Lakin
Allah-Təala onun imanını qəbul etməyərək belə buyurdu:
“İndimi? (Ölüm qabağı, bütün var-dövlətin, hakimiyyətin əlindən çıxdıqdan sonramı iman gətirirsən?)
Halbuki əvvəlcə (Allaha) qarşı çıxmış və fitnə-fəsad
törədənlərdən olmuşdun!” (Quran, 10/91).
Böyük alim İbn Rəcəb, bu məsələyə diqqəti çəkərək
belə demişdir: “Kim Allahı xoş və firavan günlərində tanı-
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mazsa, Allah da onu ağır günlərində nə bu dünyada, nə də
axirətdə tanımaz.” (Nuru-l-İqtibəs, səh. 43).
Əbu Dərda (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Şən
günlərində Allaha dua et ki, O da sənin duanı çətin günlərində qəbul etsin.” (Musannəfu Abdur-Razzəq, 11/180).
Sevgi, qorxu və ümid ilə yalvararaq dua etmək
Uca Allah Öz peyğəmbərlərini tərifləyərək belə demişdir:
“Biz (Zəkəriyyanın) duasını qəbul buyurduq, ona
Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini (dünyaya uşaq gətirməyə) qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə tələsər (yaxşı əməllər etməkdə bir– birini ötməyə
çalışar), ümid və qorxu ilə (rəhmətimizə ümid bəsləyib
əzabımızdan qorxaraq) Bizə dua edirdilər. Onlar Bizə
müti idilər.” (Quran, 21/90).
Dua edərkən əzm edərək qətiyyətlə istəmək
Yəni dua edərkən insan “Allahım, istəyirsən məni bağışla”, yaxud “Allahım, istəyirsən mənə rəhm et” – deməməlidir. Əksinə qətiyyətlə “Allahım, məni bağışla və mənə rəhm
et” – deməlidir. Əbu Hureyrədən rəvayət olunan hədisdə
Peyğəmbər (ona salam olsun) buyurmuşdur: “Heç kəs
“Allahım, istəyirsənsə məni bağışla”, “Allahım, istəyirsənsə mənə rəhm et” – deməsin. İstədiyini əzm (qətiyyətlə)
etsin. Çünki Allahı məcbur edən yoxdur.” (Buxari, 6339).
Bəzi insanlar zənn edirlər ki, dua edərkən “et” – deyə,
müraciət etmək, Allaha əmr vermək olduğu üçün ədəbsizlik sayılır. Lakin bu heç də belə deyildir. Çünki bəzən
yuxarı təbəqənin aşağı təbəqəyə “et” – deyə, müraciət etməsi əmr, aşağı təbəqənin yuxarı təbəqəyə “et” – deyə,
müraciət etməsi isə, xahiş sayılır.
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BİRİSİ ÜÇÜN GİZLİCƏ DUA ETMƏKLƏ
ƏLDƏ OLUNAN MÜKAFAT
Dua edərkən mühüm məsələlərdən biri də, digər
müsəlmanlar üçün dua etməkdir. Şübhəsiz ki, hər kəs
başqasının onun üçün dua etməsini istəyir və buna sevinir. İnsan üçün istədiyi xeyri başqaları üçün də istəməlidir.
Kim belə edərsə, Allah-Təala müsəlman qardaşlarının da
onun üçün dua etməsinə kömək edər.
Əbu Dərdadan rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər
(ona salam olsun) buyurmuşdur: “Müsəlman birisinin öz
(müsəlman) qardaşı üçün onun xəbəri olmadan gizlicə
etdiyi duası qəbuldur. Onun (dua edənin) başı üzərində
bir mələk vardır ki, hər dəfə qardaşı üçün xeyir-dua etdiyi zaman ona vəkil olunmuş mələk deyər: “Amin! Sənə
də onun mislində (olsun).” (Muslim, 2732).
Dahi alim Nəvəvi bu hədisin şərhində belə demişdir:
“…Keçmiş salehlərdən bəziləri özü üçün dua etmək istədiyi zaman həmin duanı müsəlman qardaşı üçün edərdi.
Çünki insanın müsəlman qardaşı üçün gizlicə etdiyi duası
hədisdə göstərildiyi kimi həm öz duasının, həm də başqası üçün etdiyi duanın qəbul olmasına səbəb olur.” (Səhih
Muslimin şərhi, 17/51).
Şübhəsiz ki, hər bir çətinlikdə olanın, öz din qardaşlarının onun üçün dua etməsinə ehtiyacı vardır. Müsəlmanlardan elələri vardır ki, fitnə-fəsad və döyüş içərisində
yaşayırlar. Düşmənləri onları məğlub etmiş, haqsız yerə
qanlarını axıtmışlar. Qadınlarını ərsiz, uşaqlarını yetim
qoymuş və mallarını əllərindən almışlar. Müsəlman ümmətinin haqsız yerə zülm olunmaları hər bir müsəlmanı
kədərləndirməli və narahat etməlidir.
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Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) buyurmuşdur:
“Möminlərin bir-birinə olan sevgisinin, rəhmətinin və
şəfqətinin misalı, bir bədənə bənzəyir. Əgər bir bədən
üzvü ağrılardan şikayət edərsə, digər üzvlərdə yuxusuzluq və qızdırma ilə narahat olarlar.” (Buxari, 5665).
Ona görə də hər bir iman sahibi, müsəlman qardaş
və bacılarının çəkdikləri ağrılara şərik olmalı və Allahdan səmimi qəlblə onların qəm-kədərlərinin yox olmasını, düşmənlərinin məğlub edilməsini və aralarında əminamanlığın bərqərar olmasını istəməlidir. Peyğəmbərimiz
(ona salam olsun), müsəlmanlara bir müsibət baş verdiyi
zaman namazda qunut tutar, onlar üçün Allahdan kömək,
düşmənləri üçün isə həlak və məğlubiyyət diləyərdi.

DUA VƏ ZİKR NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR...
Bu kiçik kitabımızda, bəzi müxtəsər dua və zikrlərə
yer verəcəyik. Sizləri yormamaq üçün, maksimum dərəcədə qısa həcmli olanları seçməyə çalışmışıq. Təqdim etdiyimiz bu dua və zikrlər, sıravi bir insanın tərtib etdiyi və
ya heç bir əsası olmayan xurafatlar deyil, bu dinin müəllimi olan Həzrəti Peyğəmbərdən (ona salam olsun) birbaşa
nəql edilmiş yazılı materiallardır. Bütün zikrlərin səhih/
doğru isnadlarla dəqiq mənbələri (mötərizələrdə) qeyd
olunmuşdur. Bunun üstünlüyü, hansısa uydurma kitablarda tərtib olunmuş əsassız dua və ovsunlarla əsla bir ola bilməz. Bununla yanaşı qeyd edək ki, kitabımızda Quran və
Peyğəmbərimizin səhih isnadla rəvayət olunmuş hədisləri
işığında, bir çox peyğəmbər, səhabə, alim və saleh şəxslərdən nəqllərə yer verilmişdir. Bəzilərinin adlarını tanımasanız da, hər biri çox məşhur və dahi insanlar olmuşlar.
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Qeyd edək ki, oxuyuculara rahat olsun deyə, dua və
zikrlərin bəzilərini (qeyd: bəzi zikr və dualar fərqli hissələrdə qeyd olunmuşdur) bölmələrə ayırmış və başlıqlarla
qeyd etmişik. Hər başlıq altında bəzən birdən çox zikrlərə
yer verilmişdir. Diləyən şəxs, daha çox ehtiyacı olan başlıq altındakı zikrlərdən dilədiyini seçib deyə bilər. Qeyd
olunmuş zikrlərə nəzər yetirdikdə, demək olar ki, hər bir
an və hər bir məkana xas olan zikrlərin olduğunu görəcəksiniz. Çünki dinimiz, gündəlik sosial həyatımızın hər bir
anına diqqət yetirmiş, ən asan ibadət forması olan zikrləri qeyd etmişdir. Şərt deyil ki, hər biri deyilsin, əsas olan
odur ki, kitabı rəfdə tək buraxma, yanında saxla və boş
oturduqda çayını içərək vərəqlə :) İnan ki, harada olduğun
və ya nə işlə məşğul olduğunla bağlı bir zikri tapacaqsan :)
Nə qədər çox zikr oxunarsa, bir o qədər qəlb rahatlaşar və
ləzzət alar. Bu kitabı əlçatmaz bir yerə qoymayın ki, daima
istədiyiniz zaman əliniz çatsın :) Çünki, əlinizdəki bu kitab tipik standart bir kitab deyil, qəlbinizi rahatlaşdırmağa
yardımçı ola biləcək kiçik bir dostdur. Hə, bir də deyək
ki, oxuduğunuz hər bir dua və zikrin mənasını da oxuyub
düşünməyi şiddətlə tövsiyə edirik:) Ruhsuz bədəndə bir
fayda olmadığı kimi, mənasını bilmədən deyilən dua və
zikrdə də faydalı bir təsir olmaz...
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GÜNDƏLİK ZİKRLƏR:
Yuxudan oyanarkən edilən zikrlər
[Əlhəmdulilləhi-l-ləzi əhyənə bə’də mə əmətənə və
ileyhi-n-nuşur]
Duanın mənası: Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun. (Ölüb dirildikdən sonra isə) qayıdış Onadır. (Muslim, 4/2083).
Paltar geyinərkən edilən dua
[Əlhəmdulilləhi-l-ləzi kəsəni həzə (əs sovbə) va
razəqanihi min ğayri havlin minni va lə quvvətin]
Duanın mənası: Bunu (bu paltarı) mənə geyindirən və
özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş
edən Allaha həmd olsun! (Əbu Davud, Sunən).
Təzə paltar geyinərkən edilən dua
[Allahummə, ləkə-l-həmdu əntə kəsovtənihi, əs’əlukə
min xayrihi va xayri mə sunia ləhu va əuzu bikə min şərrihi va şərri mə sunia ləhu]
Duanın mənası: Allahım, Həmd Sənədir! Bunu mənə
Sən geyindirdin. Onun xeyrini və onun istifadəsinin xeyrini Səndən diləyirik! Onun şərindən və onun istifadəsinin
şərindən Sənə sığınırıq! (Tirmizi).
Təzə paltar geyinən üçün edilən dua
[Tubli və yuxlifullahu təalə]
Duanın mənası: (Bunu) köhnəldəsən, Uca Allah da
yenisini versin! (Əbu Davud, 2/760).
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Paltarı soyunarkən nə deyilir?
[Bismilləh]
Duanın mənası: Allahın adı ilə! (Tirmizi).
Ayaqyoluna girərkən edilən dua
[Bismilləh] [Allahummə inni əuzu bikə minə-l-xubsi
va-l-xabəis]
Duanın mənası: (Allahın adı ilə!) Allahım, pislikdən
və pis əməllərdən (erkək və dişi cinlərdən) Sənə sığınıram! (Buxari və Muslim).
Ayaqyolundan çıxarkən edilən dua
[Ğufranəkə]
Duanın mənası: (Allahım!) Məni bağışla! (İbn Macə,
Sunən).
Dəstəmazdan əvvəl edilən zikr
[Bismilləh]
Duanın mənası: Allahın adı ilə! (Əbu Davud).
Dəstəmazdan sonra edilən zikr
1 – [Əşhədu ən lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu
va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasuluhu]
Duanın mənası: Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan
başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur və
şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir!
(Muslim).
2 – [Allahumməc’alni minə-t-təvvabinə vəc’alni
minə-l-mutətahhirin]
Duanın mənası: Allahım! Məni tövbə edənlərdən et!
Və məni təmizlənənlərdən et! (Tirmizi).
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Evdən çıxarkən edilən zikr
[Bismilləh, təvakkəltu aləllahi va lə havlə va lə quvvatə illə billəhi]
Duanın mənası: Allahın adı ilə! Allaha təvəkkül etdim.
Qüdrət və güc yalnız Allahdadir! (Əbu Davud, 4/325).
Evə girərkən edilən zikr
[Bismilləhi valəcnə va bismilləhi xaracnə va alə Rabbinə təvakkəlnə]
Duanın mənası: Allahın adı ilə girdik, Allahın adı ilə
çıxdıq və Rəbbimizə təvəkkül etdik! (Əbu Davud).
(Bu zikri etdikdən) sonra ailəsinə salam versin.
Məscidə gedərkən edilən dua
[Allahumməc’al fi qalbi nuran va fi lisəni nuran va fi
səm’i nuran va fi bəsari nuran va min fovqi nuran va min
təhti nuran va an yəmini nuran va an şiməli nuran va min
əməmi nuran va min xalfi nuran, vac’al fi nəfsi nuran va
a’zim li nuran va azzım li nuran, vac’al li nuran, vac’alni
nuran. Allahummə a’tıni nuran, vac’al fi asabi nuran va fi
ləhmi nuran va fi dəmi nuran va fi şə’ri nuran va fi bəşəri
nuran] [“Allahumməc’al li nuran fi qabri va nuran fi izami”] [“va zidni nuran, va zidni nuran, va zidni nuran”]
[“va həb li nuran alə nurin”]
Duanın mənası: Allahım! Qəlbimə və dilimə nur saç!
Qulağıma və gözümə nur saç! Başımın üstündən və ayağımın altından nur saç! Sağımdan və solumdan nur saç!
Önümə və arxama nur saç! Nəfsimi nurlandır! Mənim
üçün böyük bir nur və uca bir nur saç! Mənim üçün nur
et və məni nurlu et! Allahım mənə nur bəxş et! Sinirimi
nurlu et! Ətimi və qanımı nurlu et! Saçımı və dərimi nurlu
et! [«Allahım! Qəbrimə nur saç! Sümüyümü nurlandır!»]
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[«Nurumu artır, nurumu artır, nurumu artır!»] [«Mənə nur
üzərindən nur bəxş et!»] (Buxari, Muslim, Tirmizi və digərləri).
Məscidə girərkən edilən dua
[Əuzu billəhil-azim və bivachihil-kərim və sultanihil-qadim minəş-şeytanir-racim [Bismilləh, vəs-səlatu]
[vəs-sələmu alə Rasulilləh] Allahumməftəh ki əbvabə rahmətik]
Duanın mənası: Daşqalaq olunmuş [Allahın rəhmətindən qovulmuş, lənətə gəlmiş] şeytandan Böyük Allaha,
Onun kəramətli Üzünə və əzəli hökmünə pənah aparıram.
[Allahın adı ilə! Salavat] [və salam olsun Allahın elçisinə!]
(Əbu Davud 1/26 və İbnus-Sunni).
Məsciddən çıxarkən edilən dua
[Bismilləh, vəs-sələtu vəs-sələmu alə Rasulilləh. Allahummə inni əs’əlukə min fadlıkə. Allahummə’sımniy
minəş-şeytanir-racim]
Duanın mənası: Allahın adı ilə! Salavat və salam olsun Allahın elçisinə! Allahım! Sənin lütfündən diləyirəm.
Allahım! Məni daşqalaq olunmuş [rəhmətindən qovulmuş,
lənətə gəlmiş] şeytandan qoru! (Əbu Davud).
Azan zikrləri
(Azan eşidildikdə) müəzzinin dedikləri təkrar olunmalıdır. Yalnız:
[Hayyə alə-s-saləti! Hayyə alə-l-fələhi]
«Namaza tələsin!», «Nicat tapmağa tələsin!» ifadələrinin hər biri:
[Lə havlə va lə quvvatə illə billəhi]
«Qüdrət və güc yalnız Allahdadır!» ifadəsi ilə əvəz
edilməlidir. (Buxari və Muslim)
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Sonra isə, bu dua oxunur:
[Allahummə Rabbə həzihi-d-də’vati-t-təmmə. va-ssaləti-l qaimə. əti Muhəmmədəni-l-vasilətə va-l-fadılə,
vəb’ashu məqamən məhmudəni-l-ləzi va’adtəh] [İnnəkə
lə tuxlifu-l-miad]
«Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi olan
Allahım! Muhəmmədə vasitəçilik haqqı və fəzilət ver.
Onu vəd etdiyin təriflənən məqama çatdır. [Həqiqətən,
Sən vədə xilaf çıxmırsan!]» (Buxari və Beyhəqi).
Bununla yanaşı, azan və iqamə arası – duaların qəbul
olunduğu zamandır. (Tirmizi).
Namaza başlayarkən birinci təkbirdən sonra
edilən açılış duası
[Subhənəkə Allahummə va bihəmdikə va təbarəkə-smukə və təalə cəddukə va lə iləhə ğayrukə]
Duanın mənası: Allahım! Sən pak və müqəddəssən.
Sənə həmd olsun. Sənin adın mübarək, əzəmətin ucadır.
Səndən başqa məbud yoxdur! (İbn Macə).
Rükuda edilən dua
[Subhənə rabbiyəl-azim]
Duanın mənası: Böyük Rəbbim pak və müqəddəsdir!
(üç dəfə) (Tirmizi).
Rükudan qalxarkən edilən dua
[Səmi Allahu limən həmidəhu]
Duanın mənası: Allah Ona həmd edəni eşitdi!
[Rabbənə va ləkə-l-həmd [davamında bunu demək
yaxşıdır:] həmdən, kəsiran, tayyibən, mubərakən fiih]
Duanın mənası: Ey Rəbbimiz! Sənə həmd olsun; (özü
də) çoxlu, xoş, mübarək bir həmd! (Fəthul-Bari, 2/284).
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Səcdədə edilən dua
1 – [Subhənə Rabbiyə-l-Ə’la]
Duanın mənası: «Ən Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir!» (üç dəfə) (Tirmizi).
2 – [Subhənəkə Allahummə Rabbənə va bihəmdikə,
Allahummə-ğ-firli]
Duanın mənası: «Allahım! Sən pak və müqəddəssən.
Ey Rəbbimiz! Sənə həmd olsun. Allahım, məni bağışla!»
(Buxari).
Tilavət səcdəsində* (Quran oxunarkən səcdə olunması əmr edilmiş ayəni oxuduqdan sonra səcdə etmək
– red.) edilən dua
[Səcədə vachiyə lilləzi xaləqahu, va şəqqa səm’ahu,
va bəsarahu bi havlihi va quvvatihi (fə təbərakə-l-lahu
əhsənu-l-xaliqin)]
Duanın mənası: «Üzüm onu yaradana, Öz qüdrət və
gücü ilə onda göz və qulaq açana səcdə etdi. Yaradanların ən
gözəli olan Allah nə qədər xeyirxahdır!» (Tirmizi, 2/474).
Axırıncı təşəhhüddən sonra, salamdan qabaq edilən dua
1 – [Allahummə inni əuzu bikə min əzabil-qabri, və
min əzabi Cəhənnəmə, və min fitnətil-məhyə vəl-məmati,
və min şərri fitnətil-məsihid-dəccal]
Duanın mənası: «Allahım! Qəbir əzabından, Cəhənnəm əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən, dəccal məsihin fitnəsinin şərindən Sənə pənah aparıram!» (Buxari
və Muslim).
2 – [Allahummə inni əuzu bikə minəl-buxli, və əuzu
bikə minəl-cubni, və əuzu bikə min ən uraddə ilə ərzəlil-umri, və əuzu bikə min fitnətid-dunya və əzabil-qabr]
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Duanın mənası: «Allahım! Xəsislikdən Sənə sığınıram. Qorxaqlıqdan Sənə sığınıram. Qocalığın ən düşkün
çağına çatmaqdan Sənə sığınıram. Dünyanın fitnəsindən
və qəbir əzabından Sənə sığınıram!» (Fəthul-Bari, 6/35).
Salam verib namazı bitirdikdən sonra edilən zikrlər
[Əstəğfiru-l-lahə (üç dəfə)! Allahummə əntə-s-sələmu
va minkə-s-sələmu təbəraktə yə zə-l-cələli va-l-ikrami]
Duanın mənası: «Allahdan bağışlanma diləyirəm!»
(üç dəfə). «Allahım! Salam Sənsən və əmin-amanlıq Səndəndir. Ey əzəmət və ehtiram sahibi! Sən xeyirxahsan».
(Muslim, 1/414).
Hər (vacib) namazdan sonra: İxlas, Fələq və Nas
surələrini bir dəfə oxumaq.
Hər (vacib) namazdan sonra Ayətul Kursi ayəsini
(Bəqərə, 255) oxumaq. Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: «Kim
(vacib) namazdan sonra bunu oxusa, onun Cənnətə daxil olmasına ölümdən başqa heç nə mane ola bilməz». (Nəsai)
[Lə iləhə illə-l-lahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi va yumiytu va huva alə kulli
şeyin qadir]
Duanın mənası: «Allahdan başqa məbud yoxdur, O
təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və öldürür. O hər şeyə Qadirdir!» Bu zikri məğrib və sübh namazlarından sonra on dəfə oxumaq
müstəhəbdir (savabı çoxdur). (Tirmizi, 5/515).
İstixarə namazının duası
Cabir ibn Abdullah (Allah ondan razı olsun) rəvayət
edir ki, Peyğəmbər (ona salam olsun) Qurandakı surələri bizə öyrətdiyi kimi istixarə duasını da bizə öyrədib
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deyərdi: «Sizdən biriniz bir işə başlamaq istədikdə fərz
namazlarından əlavə iki rükət namaz qılsın və desin:
[Allahummə inni əstəxirukə bi ilmikə, va əstəqdirukə bi
qudratikə, va əs’əlukə min fadlikə-l-azim, fə innəkə təqdiru
va lə əqdir, va tə’ləmu va lə a’ləm, va əntə alləmu-l-ğuyubi.
Allahummə in kuntə tə’ləmu ənnə həzə-l-əmra xayrun li fi
dini va məaşi va aqibəti əmri, acilihi va əəcilihi – fəqdurhu
li va yəssirhu li, summə bərik li fihi. Va in kuntə tə’ləmu
ənnə həzə-l-əmra şərrun li fi dini va məaşi va aqibəti əmri,
acilihi va əəcilihi – fa-s-rifhu anni, va-s-rifni anhu, va-q-dur
liyə-l-xayra heysu kənə, summə ərdıni bihi]
Duanın mənası: «Allahım! Səndən Öz elminlə mənə
kömək etməyi və Öz qüdrətinlə mənə qüdrət verməyi diləyirəm. Səndən, Sənin böyük lütfünü diləyirəm. Sənin (hər
şeyə) qüdrətin çatır, mənimsə qüdrətim çatmır, Sən (hər
şeyi) bilirsən, mən isə bilmirəm. Qeybləri bilən Sənsən.
Allahım! Bu işin (işin adını çəkir) mənim dinim, yaşayışım və aqibətim üçün – yaxud deyir: dünyam və axirətim üçün – xeyirli olduğunu bilirsənsə onu mənə nəsib et,
asanlaşdır, sonra da onu mənim üçün bərəkətli et. Bu işin
mənim dinim, yaşayışım və aqibətim üçün – yaxud deyir:
dünyam və axirətim üçün – zərərli olduğunu bilirsənsə,
onu məndən, məni də ondan uzaq et! Harada olsa, mənə
xeyir nəsib et, sonra məni ondan razı sal!» (Buxari, 7/162).
Yaradandan uğur diləyən, mömin insanlarla məsləhətləşən və öz işində ehtiyatla davranan kəs peşman olmaz.
Səhər və axşam zikrləri
Peyğəmbər (ona salam olsun) demişdir:
«Mənim üçün sübh namazından günçıxana qədər
Allahı zikr edən camaatla oturmaq İsmail övladından dörd
qulu azad etməkdən daha sevimlidir. (Həmçinin) əsr na-
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mazından günbatana qədər Allahı zikr edən camaatla oturmaq mənim üçün dörd qul azad etməkdən daha sevimlidir». (Əbu Davud, 3667).
Qeyd: Səhər zikrlərinin vaxtı – sübh namazının vaxtı
girdikdən, vaxt çıxana qədərdir. Gecikən insan, gün çıxandan sonra da bu zikrləri edə bilər.
1 – [Əlhəmdulilləhi vahdəhu va-s-salətu va-s-sələmu
alə mən lə nəbiyyə bə’dəhu]
Duanın mənası: «Bir olan Allaha həmd olsun! Özündən sonra Peyğəmbər olmayan kimsəyə (Muhəmmədə)
salavat və salam olsun!»
2 – [Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-racim] deyib Ayətul Kursi ayəsini bir dəfə oxumaq.
Ayətul Kursi: [Allahu lə iləhə illə huvə-l-həyyu-lqayyum. Lə tə’xuzuhu sinətun valə nəvm. Ləhu mə
fi-s-səməvati vamə fi-l-ard. Mən zəlləzi yəşfəu indəhu
illə bi iznihi. Yə’ləmu mə beynə əydihim vamə xalfəhum. Valə yuhitunə bişeyin min ilmihi illə bimə şəə
vasi’ə kursiyyuhu-s-səməvati va-l-ard. Valə yəuduhu
hifzuhumə va huvə-l-aliyyu-l-azim] (əl Bəqərə, 255).
Duanın mənası: «Allah! Ondan başqa [ibadətə layiq
olan] tanrı yoxdur, [əbədi] Yaşayandır, Qəyyumdur [kainatı yaradan və onu idarə edəndir, bəndələrinin işlərini
yoluna qoyan və onları qoruyandır]. Onu nə mürgü tutar,
nə də yuxu. Göylərdə və yerdə nə varsa, Onundur. Onun
izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edər? O, onların [yaranmışların] önlərində və arxalarında olanı [nə
olub, nə olur və nə olacağını] bilir. Onlar Onun elmindən
Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər.
Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub
saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Böyükdür!»
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Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Kim bunu səhər
desə, axşamadək, kim də axşam desə, səhərədək cindən
qorunmuş olar.” (Hakim, 1/562).
3 – (İxlas, Fələq və Nas surələrini üç dəfə oxumaq).
İxlas surəsi: Bismilləhi-r-rahmənir-rahim. [Qul huvəllahu əhəd, Allahu-s-saməd, Ləm yəlid və ləm yuləd, Va
ləm yəkul-ləhu kufuvan əhəd]
Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De: «O Allah
Təkdir! Allah [heç kəsə, heç nəyə] Möhtac deyildir [əksinə, hər bir məxluq Ona möhtacdır]. O, nə doğub, nə də
doğulubdur. Və Onun heç bir tayı-bərabəri də yoxdur!»
Fələq surəsi: Bismilləhi-r-rahməni-r-rahim. [Qul əuzu
bi rabbi-l-fələq, Min şərri mə xaləq, Va min şərri ğasiqin
izə vaqab, Va min şərri-n-nəffəsəti fi-l-uqad, Va min şərri
həsidin izə həsəd]
Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De: «Sığınıram
sübhün Rəbbinə! Yaratdıqlarının şərindən, çökməkdə olan
zülmətin [gecənin] şərindən, düyünlərə yüngülvari tüpürən [cadugər] qadınların şərindən və paxıllıq edərkən
paxılın şərindən!»
Nəs surəsi: Bismilləhi-r-rahməni-r-rahim. [Qul əuzu bi
rabbi-n-nəs, Məliki-n-nəs, İləhi-n-nəs, Min şərri-l-vasvasi-l-xannəs, Əlləzi yuvasvisu fi sududuri-n-nəs, Minə-l-cinnəti va-n-nəs]
Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! «De: «Sığınıram insanların Rəbbinə, insanların Hökmdarına, insanların Tanrısına! Vəsvəsə verənin, [Allahın adı çəkiləndə
isə] geri çəkilənin [şeytanın] şərindən. Hansı ki, insanların kökslərinə vəsvəsə salır, cinlərdən də [olur], insanlardan da!»
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Allahın elçisi (ona salam olsun) demişdir: “Kim bunları səhər və axşam üç dəfə oxusa, hər şeydən (hər bir
şərdən qorunmaq üçün) kifayət edər!” (Əbu Davud,
4/322).
Bu surələr, Peyğəmbərimizin bizlərə öyrətmiş olduğu
ən qoruyucu dualardır. Buna görə də, onlara “Muavvizateyn” (iki qoruyucu) adı verilmişdir.
4 – [Asbəhnə va asbəhə-l-mulku li-l-ləhi, va-lhəmduli-l-ləh. Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu,
ləhu-l-mulku va ləhu-l-həmdu va huvə alə kulli şeyin qadir. Rabbi əs’əlukə xayra mə fi həzə-l-yovmi va xayra mə
ba’dəhu, va əuzu bikə min şərri mə fi həzə-l-yovmi va şərri
mə ba’dəhu. Rabbi əuzu bikə minə-l-kəsəli va sui-l-kibəri.
Rabbi əuzu bikə min əzabin fi-n-nəri va əzabin fi-l-qabri]
Duanın mənası: «Səhərə çıxdıq, hökm də Allahın olaraq səhərə çıxdı. Allaha həmd olsun! Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur
və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! Ey Rəbbim! Səndən
bu günün xeyrini və bundan sonrakı xeyri diləyirəm. Bu
günün şərindən və bundan sonrakı şərdən Sənə sığınıram.
Ey Rəbbim! Tənbəllikdən və pis qocalıqdan Sənə sığınıram. Ey Rəbbim! Cəhənnəmdəki əzabdan və qəbirdəki
əzabdan Sənə sığınıram!» (Muslim).
[Axşam isə: (Asbəhnə va əsbəhəl-mulku li-l-ləhi) əvəzinə (Əmsəynə va əmsəl-mulku li-l-ləh); (Rabbi əs’əlukə
xayra mə fi həzə-l-yovmi va xayra mə ba’dəhu, va əuzu
bikə min şərri mə fi həzə-l-yovmi va şərri mə ba’dəhu) əvəzinə (Rabbi əs’əlukə xayra mə fi həzihi-l-leyləti va xayra
mə ba’dəhə, va əuzu bikə min şərri mə fi həzihi-l-leyləti va
şərri mə ba’dəhə) deyilir.]
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5 – [Allahummə, bikə asbəhnə, va bikə əmsəynə, va
bikə nəhyə, va bikə nəmutu, va ileykə-n-nuşuri]
Duanın mənası: «Allahım! Sənin sayəndə səhərə çıxdıq, Sənin sayəndə axşama çıxdıq, Sənin sayəndə yaşayırıq, Sənin sayəndə ölürük! Qayıdış Sənədir!»
Axşam isə: “Allahummə, bikə əmsəynə, və bikə əsbəhnə, və bikə nəhyə, və bikə nəmutu, və ileykəl-masir.”
(Tirmizi, 5/466).
6 – [Allahummə, əntə rabbi lə iləhə illə əntə, xaləqtəni
va ənə abdukə, va ənə alə ahdikə va va’dikə mə-s-təta’tu,
əuzu bikə min şərri mə sanə’tu. Əbu’u ləkə bini’mətikə aleyyə, va əbu’u bizənbi. Fəğfir li fə innəhu lə yəğfiru-z-zunubə illə əntə]
Duanın mənası: «Allahım! Sən mənim Rəbbimsən.
Səndən başqa məbud yoxdur. Məni sən yaratdın və mən sənin qulunam. Gücüm çatan qədər Sənə verdiyim əhdə və
vədə sadiqəm. Etdiklərimin şərindən Sənə sığınıram. Mənə
verdiyin neməti etiraf edirəm və günahımı boynuma alıram.
Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları yalnız Sən bağışlayırsan!» Allahın elçisi bu dua haqda demişdir: “Kim bunları
yəqinliklə axşam desə, sonra da o gecə ölüm ona gəlsə,
Cənnətə daxil olar. Səhər də həmçinin.” (Buxari, 7/150).
7 – [Allahummə, inni asbəhtu uşhidukə va uşhidu
həmələtə arşikə va mələikətəkə va cəmia xalqikə ənnəkə
əntə-l-lahu lə iləhə illə əntə vahdəkə lə şərikə ləkə va ənnə
Muhəmmədən abdukə va rasulukə] [Axşam isə: (Allahummə inniy əsbəhtu) əvəzinə (Allahummə inniy əmsəytu...) deyir]
Duanın mənası: «Allahım! Sənin Özündən başqa məbud olmayan, Tək və şəriksiz Allah olduğuna, Muhəmmə-
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din Sənin qulun və rəsulun olduğuna Səni, Ərşini daşıyanları, mələklərini və bütün yaratdıqlarını şahid tutaraq səhərə
çıxdım!» (Dörd dəfə) Peyğəmbərimiz (ona salam olsun)
demişdir: “Kim bunları səhər və ya axşam dörd dəfə desə,
Allah onu Oddan xilas edər.” (Əbu Davud, 4/317).
8 – [Allahummə, mə asbəhə bi [Axşam isə: (Allahummə mə əsbəhə bi...) əvəzinə (Allahummə mə əmsə bi...)
deyir.] min ni’mətin av biəhədin min xalqikə fə minkə
vahdəkə lə şərikə ləkə fələkə-l-həmdu va ləkə-ş-şukru]
Duanın mənası: «Allahım! Bu səhər [axşam] mənə və ya
yaratdıqlarından hər hansı birinə verdiyin nemət Səndəndir.
Sən Təksən, şərikin yoxdur. Həmd Sənədir, şükür Sənədir!»
“Kim bunu səhərə çıxanda desə, gündüzün şükrünü,
axşama çıxanda desə, gecənin şükrünü ödəmiş olar.”
(Hədis: Əbu Davud, 4/318).
9 – [Allahummə, afini fi bədəni. Allahummə, afini fi
səm’i. Allahummə, afini fi bəsari. Lə iləhə illə əntə. Allahummə, inni əuzu bikə minə-l-kufri va-l-faqri, va əuzu
bikə min əzəbi-l-qabri, lə iləhə illə əntə]
Duanın mənası: «Allahım! Bədənimi salamat et! Allahım! Qulağımı salamat et! Allahım! Gözümü salamat et!
Səndən başqa məbud yoxdur. Allahım! Küfrdən və yoxsulluqdan Sənə sığınıram. Qəbir əzabından Sənə sığınıram.
Səndən başqa məbud yoxdur!» (üç dəfə) (Əhməd, 5/42).
10 – [Həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə aleyhi təvakkəltu
va huvə rabbu-l-arşi-l-azim]
Duanın mənası: «Allah mənə yetər! Ondan başqa məbud yoxdur. Ona təvəkkül etdim. O, böyük Ərşin Rəbbidir!» (yeddi dəfə)
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“Kim bunu səhər və axşam yeddi dəfə deyərsə, Allah
ona başına gələcək dünya və Axirət işlərində kifayət
edər.” (İbn əs-Sunni, 71).
11 – [Allahummə, inni əs’əlukə-l-afva va-l-afiyətə
fi-d-dunyə va-l-əxirati. Allahummə, inni əs’əlukə-l-afva
va-l-afiyətə fi dini va dunyəyə va əhli va məli. Allahummə-s-tur avrati va əmin ravatiy. Allahummə-h-fazni min
bəyni yədeyyə va min xalfi va an yəmini va an şiməli va
min fovqi va əuzu bi azəmətikə ən uğtələ min təhti]
Duanın mənası: «Allahım! Dünyada və Axirətdə Səndən əfv və salamatlıq diləyirəm! Allahım! Dinim, dünyam,
ailəm və malım üçün Səndən əfv və salamatlıq diləyirəm!
Allahım! Eyiblərimi ört və qorxularımdan məni xatircəm
et! Allahım! Məni önümdən, arxamdan, sağımdan, solumdan və başımın üstündən qoru. Ayağımın altının qazılmasından Sənin əzəmətinə sığınıram!» (Əbu Davud).
12 – [Allahummə, alimə-l-ğaybi va-ş-şəhədəti, fətira-s-səməvati va-l-ardi. Rabbə kulli şeyin va məlikəhu.
Əşhədu ən lə iləhə illə əntə. Əuzu bikə min şərri nəfsi va
min şərri-ş-şeytani va şirkihi, va ən aqtərifə alə nəfsi suən
av əcurrahu ilə muslimin]
Duanın mənası: «Göyləri və yeri yaradan, qeybdə və
aşkarda olanı Bilən Allahım! Hər şeyin Rəbbi və Hökmdarı! Şahidlik edirəm ki, Səndən başqa məbud yoxdur. Nəfsimin şərindən, şeytanın şərindən və şirkindən, özümə pislik etməkdən yaxud onu bir müsəlmana yetirməkdən Sənə
sığınıram!» (Tirmizi).
13 – [Bismilləhi-l-ləzi lə yədurru məa-i-smihi şeyun
fi-l-ardi va lə fi-s-səməi va huvə-s-səmiu-l-alimi]
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Duanın mənası: «Allahın Adı ilə! Hansı ki, adı çəkildikdə yerdə və göydə heç bir şey zərər verə bilməz. O,
Eşidəndir, Biləndir!» (üç dəfə)
Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Kim bunu səhər üç
dəfə və axşam da üç dəfə deyərsə, ona heç bir şey zərər
toxundura bilməz.” (Əbu Davud 4/323).
14 – [Raditu billəhi rabbən, va bi-l-isləmi dinən, va bi
Muhəmmədin (sallallahu aleyhi va səlləm) nəbiyyən]
Duanın mənası: «Allahın Rəbb, İslamın din və
Muhəmmədin (sallallahu aleyhi və səlləm) peyğəmbər olduğundan razıyam!» (üç dəfə)
Hədisdə buyurulmuşdur: “Kim bunu səhər 3 dəfə,
axşam da üç dəfə deyərsə Qiyamət günü onun razı salınması Allah üzərində haqq olar.” (Əhməd, 4/337).
15 – [Ya həyyu, ya qayyum! Bi rahmətikə əstəğiysu,
aslih li şə’ni kulləhu va lə təkilni ilə nəfsi tarfətə aynin]
Duanın mənası: «Ey [əbədi] Yaşayan, ey Qəyyum
[kainatı yaradan və onu idarə edən, bəndələrinin işlərini
yoluna qoyan və onları qoruyan]! Mərhəmətinlə kömək
diləyirəm. Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Məni bir göz
qırpımı belə başlı-başına buraxma!» (Hakim).
16 – [Asbəhnə va asbəhə-l-mulku li-l-ləhi Rabbi-l-aləmin. Allahummə, inni əs’əlukə xayra həzə-l-yovmi: fəthəhu va nəsrahu va nurahu va bərakətəhu va hudəhu va əuzu
bikə min şərri mə fihi va min şərri mə ba’dəhu]
Duanın mənası: «Səhərə çıxdıq, hökm də aləmlərin
Rəbbi Allahın olaraq səhərə çıxdı. Allahım! Səndən bu
günün xeyrini – qələbəsini, zəfərini, nurunu, bərəkətini və
hidayətini diləyirəm. Ondakı şərdən və ondan sonrakı şərdən Sənə sığınıram!» (Əbu Davud, 4/322).
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Axşam isə «Əmsəynə və əmsəl-mulku lilləhi Rabbil aləmin. Allahummə, inniy əs’əlukə xayra həzihil-leyləti: fəthəhə
və nəsrahə və nurahə və bərakatəhə və hudəhə və əuzu bikə
min şərri mə fihə və min şərri mə bə’dəhə» deyilir.
17 – [Asbəhnə alə fitrati-l-isləmi va alə kəliməti-lixləsı, va alə dini nəbiyyinə Muhəmmədin (sallallahu
aleyhi va səlləm) va alə milləti əbiynə İbrahimə hənifən
muslimən va mə kənə minə-l-muşrikin]
[Axşam isə: (Əsbəhnə alə fitratil-islami) əvəzinə
(Əmsəynə alə fitratil-islami...) deyilir].
Duanın mənası: «İslam fitrətində, ixlas kəlməsində,
Peyğəmbərimiz Muhəmmədin (ona salam olsun) dinində, hənif [ixlasla Allaha ibadət edən], müsəlman olan və
müşriklərdən olmayan atamız İbrahimin millətində olaraq
səhərə (axşama) çıxdıq!» (Əhməd, 3/406).
18 – [Subhənə-l-lahi va bi həmdihi]
Duanın mənası: «Allah pak və müqəddəsdir! Allaha
həmd olsun!» (yüz dəfə)
Allahın elçisi demişdir: “Kim bunu səhər və axşam
yüz dəfə deyərsə Qiyamət günü heç kəs onun gətirdiyindən üstün heç bir şey gətirə bilməz. Yalnız o şəxsdən
başqa ki, o bunu onun kimi və ya ondan çox demişdir.”
(Muslim, 4/2071).
19 – [Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulku va ləhu-l-həmdu va huvə alə kulli şeyin qadir]
Duanın mənası: «Allahdan başqa məbud yoxdur, O
təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!» (on dəfə yaxud tənbəllik üz verdikdə bir dəfə) (Əbu Davud 4/319).
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20 – [Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulku va ləhu-l-həmdu va huvə alə kulli şeyin qadir]
Duanın mənası: «Allahdan başqa məbud yoxdur, O
təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!» (səhər yüz dəfə)
“Kim bunları bir gündə yüz dəfə desə, bu onun
üçün on qulu azad etməyə bərabər olar, ona yüz savab
yazılar, onun yüz günahı silinər, axşamadək də şeytandan qorunmuş olar və [Qiyamət günü] heç kəs onun
gətirdiyindən əfzəl heç bir şey gətirə bilməz. Yalnız o
şəxsdən başqa ki, o bunu ondan çox etmişdir.” (Buxari,
4/95. Muslim, 4/2071).
21 – [Subhənəllahi va bi həmdihi, adədə xalqihi, va
rida nəfsihi, va zinətə arşihi, va midədə kəlimətihi]
Duanın mənası: «Yaratdıqlarının sayı, Özündən razı
olduğu, Ərşinin ağırlığı və kəlmələrinin çoxluğu qədər
həmd edərək Allaha təriflər deyirik!» (səhər üç dəfə)
(Muslim, 4/2090).
22 – [Allahummə, inni əs’əlukə ilmən nəfiən va rizqan
tayyibən va amələn mutəqabbilən]
Duanın mənası: «Allahım! Səndən faydalı elm, təmiz
ruzi və məqbul əməl diləyirəm!» (hər səhər) (İbn Macə, 925).
23 – [Əstəğfirullahə va ətubu ileyhi]
Duanın mənası: «Allahdan bağışlanma diləyirəm
və Ona tövbə edirəm!» (gün ərzində yüz dəfə) (Muslim,
4/2075).
24 – [Əuzu bi kəliməti-l-ləhi-t-təmməti min şərri mə
xaləq]
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Duanın mənası: «Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam
kəlmələrinə sığınıram!» (axşam üç dəfə)
Peyğəmbərimiz demişdir: “Kim bunu axşam üç dəfə
deyərsə, həmin gecə ona qızdırma toxunmaz.” (Əhməd,
2/290).
25 – [Allahummə, salli va səllim alə nəbiyyinə Muhəmmədin]
Duanın mənası: «Allahım! Peyğəmbərimiz Muhəmmədə salavat və salam yetir!» (on dəfə)
“Kim səhər on dəfə, axşam da on dəfə mənə salavat
gətirsə, Qiyamət günü şəfaətim (ən böyük duam/yardımım) ona çatar.” (Təbərani).
Yatağa girərkən oxunan zikrlər
1 – Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) hər gecə yatağına uzandıqda əllərini cütləşdirib onların içinə üfürər, sonra
ora İxlas, Fələq və Nas surələrini oxuyardı. Daha sonra isə
əllərini baş və üz nahiyəsindən başlayaraq bacardığı qədər
bədəninin hər yerinə sürtərdi. Beləcə, o, bunu üç dəfə təkrar edərdi. (Muslim, 4/1723).
Allahın elçisi buyurmuşdur: “Kim onu (ayətul-Kursi’ni) yerinə uzananda oxusa, Allahın göndərdiyi mühafizəçi səhərədək onu qoruyar və şeytan səhərədək ona
yaxınlaşmaz”. (Fəthul-Bari, 4/487).
Daha sonra “Əmənə-r-Rasulu” ayəsini oxumaq:
Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-racim: “Əmənə-r-rasulu bimə unzilə ileyhi mir-rabbihi va-l-mu’minun,
Kullun əmənə billəhi va mələikətihi va kutubihi va
rusulih, lə nufərriqu beynə əhədi-m-mir-rusulih, va
qalu səmi’nə va əta’nə, ğufranəkə rabbənə va ileykə-l-masir, Lə yukəllifu-l-lahu nəfsən illə vusahə, ləhə
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mə kəsəbət va aleyhə mə-k-təsəbət, rabbənə lə tuəxiznə
in nəsinə av əxta’nə, rabbənə va lə təhmil aleynə isran
kəmə həməltəhu alə-l-ləzinə min qablinə, rabbənə va lə
tuhəmmilnə mə lə taqatə lənə bih, va’fu annə va-ğ-fir
lənə, va-r-həmnə, əntə movlənə, fə-n-surnə alə-l-qavmi-l-kəfirin.” (Quran, 2/285-286).
Mənası: Allahın hüzurundan qovulmuş şeytandan
Allaha sığınıram! “Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil
edilənə iman gətirdi, möminlər də (iman gətirdilər). Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman
gətirdilər. (Onlar dedilər): “Biz Onun elçiləri arasında fərq
qoymuruq!” Onlar dedilər: “Eşitdik və itaət etdik! Ey
Rəbbimiz! Səndən bağışlanma diləyirik, dönüş də yalnız
Sənədir!” Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı (xeyir yalnız) onun
özünə, qazandığı (şər də yalnız) öz əleyhinədir. “Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma! Ey
Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi, bizə də
ağır yük yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan
şeyi daşımağa bizi vadar etmə! Bizi əfv et, bizi bağışla
və bizə rəhm et! Sən bizim Himayədarımızsan! Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım et!” (Quran, 2/285286) Allahın elçisi demişdir: “Kim gecə bu ayələri oxusa,
ona kifayət edər”. (Muslim, 1/554).
Qeyd: Bu kimi ayələri daha düzgün tələffüz etmək
üçün, mp3 şəklində dinləməyi tövsiyə edirik. Məsələn,
youtube’da “amenerrasulu” yazmaqla, çox rahatlıqla tapıb
dinləyə bilərsiz :)
2 – [Bismikə rabbi vəda’tu cənbi va bikə ərfəuhu. Fə
in əmsəktə nəfsi fərhəmhə va in ərsəltəhə fəhfazhə bimə
təhfazu bihi ibaədəkə-s-salihin]
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Duanın mənası: «Ey Rəbbim! Sənin adınla böyrümü
yerə qoydum, Sənin sayəndə də qaldıraram. Ruhumu tutub saxlasan, ona rəhm et! Onu buraxsan, əməlisaleh qullarını qoruduğun kimi onu da qoru!» (Buxari, Muslim)
3 – [Bismikə, Allahummə əmutu va əhyə]
Duanın mənası: «Allahım! Sənin adınla ölür və dirilirəm!» (Buxari, Muslim).
4 – Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) buyurmuşdur:
«Yatağa uzandıqda namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi
dəstəmaz al, sonra sağ tərəfin üstə uzanıb de:
[Allahummə, əsləmtu nəfsi ileykə, və fəvvadtu əmri ileykə, va vaccəhtu vachi ileykə, va əlcə’tu zahri ileykə, rağbətən
va rahmətən ileykə. Lə məlcə’ə va lə məncəə minkə illə ileykə.
Əməntu bi kitəbikə-l-ləzi ənzəltə va bi nəbiyyikə-l-ləzi ərsəltə]
Duanın mənası: «Allahım! Sənə ümid edərək və Səndən qorxaraq canımı Sənə təslim etdim, işimi Sənə həvalə
etdim, üzümü Sənə çevirdim, kürəyimi Sənə etibar etdim.
Sığınacaq və Səndən (əzabından) xilas olmaq üçün nicat
yeri yalnız Sənə yönəlməkdir. Sənin nazil etdiyin Kitaba
və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətirdim!»
Peyğəmbər bu dua haqda demişdir:
«Əgər bunu deyib ölsən, fitrət üzərində (heç bir günahı olmadan, anadan doğulmuş uşaq kimi) ölmüş olarsan».
(Muslim, 4/2081).
Pis yuxu görən nə etməlidir?
«Üç dəfə sol tərəfinə (yüngülcə) tüpürməli».
«Üç dəfə «Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-racim deyərək» lənətlənmiş şeytandan və gördüyünün şərrindən Uca
Allaha sığınmalı».
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«Onu heç kəsə danışmamalı».
«Digər böyrü üstə çevrilməli».
«Əgər istəsə, qalxıb namaz qılsın». (Muslim, 1772-73).
Üzüntü və kədər anında oxunan dua
1 – [Allahummə inniy abdukə, ibnu abdikə, ibnu əmətikə, nasıyətiy biyədikə, madın fiyyə hukmukə, adlun fiyyə
qadaukə, əs’əlukə bikulli ismin huvə ləkə, səmmeytə bihi
nəfsəkə, əu ənzəltəhu fi kitəbikə, əu alləmtəhu əhədən min
xalqikə, əu istə’sərtə bihi fi ilmil-ğaybi indəkə, ən təc’aləlQur’anə rəbiya qalbiy, və nura sadriy, və cəlaə huzniy, və
zəhabə həmmiy]
Duanın mənası: «Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Kəkilim (məni idarə
etmək) Sənin əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə
yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin yaxud yaratdıqlarından
kiməsə öyrətdiyin yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki,
Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün
aradan qalxması və kədərimin getməsi (üçün səbəb) et!»
(Əhməd, 1/391).
2 – [Allahummə inniy əuzu bikə minəl-həmmi
vəl-həzəni, vəl-aczi vəl-kəsəli, vəl-buxli vəl-cubni, və
daləid-deyni və ğaləbətir-ricali]
Duanın mənası: «Allahım! Üzüntü və kədərdən, acizlik və tənbəllikdən, xəsislik və qorxaqlıqdan, borc altında
qalmaqdan və insanların (məni) sıxışdırmasından Sənə sığınıram!» (Buxari, 7/158).
Rəsulullah bu duanı çox edərdi.
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Sıxıntı anında oxunan dua
1 – [Lə ilahə illəllahul-aziymul-həliym lə ilahə illəllahu Rabbul-arşil-aziym, lə ilahə illəllahu Rabbus-səməvati
va Rabbul-ardı va Rabbul-arşil-kərim]
Duanın mənası: «Əzəmətli, Həlim olan Allahdan
başqa məbud yoxdur! Ərşin Əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa məbud yoxdur! Göylərin, Rəbbi, yerin Rəbbi
və Ərşin Səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa məbud yoxdur!» (Buxari, Muslim).
2 – [Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilniy ilə nəfsiy
tarfətə aynin, və əslih liy şə’niy kulləhu, lə ilahə illə ənt]
Duanın mənası: «Allahım! Sənin mərhəmətini diləyirəm! Məni bir göz qırpımı belə başlı-başına buraxma! Bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa məbud yoxdur!»
(Əbu Davud, 4/324).
3 – [Lə ilahə illə əntə. Subhanəkə, inniy kuntu
minə-z-zalimin]
Duanın mənası: «Səndən başqa məbud yoxdur. Sən
pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!» (Tirmizi, 5/529).
4 – [Allahu, Allahu Rabbii! Lə uşriku bihi şeyən]
Duanın mənası: «Allahdır, Allahdır mənim Rəbbim!
Mən heç bir şeyi ona şərik qoşmuram!» (Əbu Davud,
2/87).
Zəlzələ anında bu duaları etmək olar:
1 – [Bismilləhi-l-ləzi lə yədurru məa-i-smihi şeyun fil-ardi va lə fi-s-səməi va huvə-s-səmiu-l-alimi]
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Duanın mənası: «Allahın Adı ilə! Hansı ki, adı çəkildikdə yerdə və göydə heç bir şey zərər verə bilməz. O,
Eşidəndir, Biləndir!»
2 – [Allahummə-h-fazni min bəyni yədeyyə va min
xalfi va an yəmini va an şiməli va min fovqi va əuzu bi
azəmətikə ən uğtələ min təhti]
Duanın mənası: “Allahım! Məni önümdən, arxamdan,
sağımdan, solumdan və başımın üstündən qoru. Ayağımın
altının qazılmasından Sənin əzəmətinə sığınıram!”
Düşmən və ixtiyar sahibi ilə rastlaşarkən edilən dua
1 – [Allahummə inna nəc’alukə fi nuhurihim və nəuzu
bikə min şururihim]
Duanın mənası: «Allahım! Onların yaxasını Sənə tapşırırıq və onların şərindən Sənə sığınırıq!» (Əbu Davud, 2/89).
2 – [Allahummə əntə adudiy və əntə nəsıyriy, bikə
əculu və bikə əsulu və bikə uqatilu]
Duanın mənası: «Allahım! Dayağım Sənsən, köməyim Sənsən. Sənin sayəndə hərəkət edir, Sənin sayəndə
(düşmənin üstünə) atılır və Sənin sayəndə vuruşuram!»
(Əbu Davud, 3/42).
3 – [Həsbunəllahu və ni’məl-vəkil]
Duanın mənası: «Allah bizə bəs edər. O nə gözəl
Vəkildir!» (Buxari, 5/172).
Rəhbərin zülmündən qorxan kimsənin etdiyi dua
1 – [Allahummə Rabbəs-səmavatis-səb’i və Rabbəl-arşil-aziym kun ki cəran min fulən ibni fulənin (bu
hissədə zülmündən qorxduğu kimsənin adını çəkir – red.)
və əhzabihi min xaləiqikə, ən yəfruta aleyyə əhədun min-
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hum, əu yətğa, azzə carukə və cəllə sənaukə və lə ilahə
illə ənt]
Duanın mənası: «Allahım! Yeddi qat səmanın Rəbbi,
böyük Ərşin Rəbbi! Filankəs oğlu filankəsdən (həmin şəxsin
adı deyilir) və yaratdıqlarından olan onun köməkçilərindən
mənim üçün himayəçi ol ki, onlardan heç biri mənə zərər
verməsin və ya (mənə qarşı) azğınlaşaraq həddini aşmasın.
Sənin himayə etdiyin kimsə qüdrətlidir. Uca təriflər Sənədir.
Və Səndən başqa məbud yoxdur!» (Ədəbul-Mufrad, 707).
2 – [Allahu Əkbər, Allahu ə’azzu min xalqihi cəmiyan, Allahu ə’azzu mimmə əxafu və əhzəru, əuzu billəhil-ləzi lə ilahə illə huvə, əlmumsikis-səməvatis-səb’i ən
yəqa’nə aləl-ardı illə bi iznihi, min şərri abdikə fulənin,
(həmin şəxsin adı çəkilir) və cunudihi və ətbaihi və əşyaihi
minəl-cinni vəl-insi, Allahummə kun liy cəran min şərrihim, cəllə sənaukə və azzə cərukə və təbarəkəsmukə və lə
ilahə ğayrukə]
Duanın mənası: «Allah ən Böyükdür! Allah bütün
yaratdıqlarından qüdrətlidir. Allah qorxduğum və həzər etdiyim hər şeydən qüdrətlidir. (Allahım!) Sənin filan qulunun şərindən, onun cinlərdən və insanlardan olan qoşunundan, köməkçilərindən və tərəfdarlarından, Özündən başqa
məbud olmayan, Öz izni olmadan yerin üzərinə düşməsin
deyə yeddi göyü saxlayan, Allaha sığınıram. Allahım! Onların şərindən məni himayə et. Uca təriflər Sənədir. Sənin
himayə etdiyin kimsə qüdrətldir. Sənin adın mübarəkdir
və Səndən başqa məbud yoxdur!» (Ədəbul-Mufrad, 708).
Düşmənə qarşı edilən dua
[Allahummə munziləl-kitəbi, səriyal-hisabi ihzimil-əhzabə, Allahummə-hzimhum və zəlzilhum]
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Duanın mənası: «Kitabı nazil edən, haqq-hesabı tez
çəkən Allahım! (Düşmənlərdən olan) dəstələri darmadağın et! Allahım, onları darmadağın et və onları sarsıt!»
(Muslim).
Hər hansı bir camaatdan qorxan kimsənin etdiyi dua
[Allahummək-finiyhim bimə şi’tə]
Duanın mənası: «Allahım, istədiyin kimi məni onlardan qoru!» (Muslim, 4/2300).
İmanda şəkkə düşənin duası
«(O kəs) Allaha sığınmalı».
“Şəkk etdiyi şeyi tərk etməli və tez-tez bu duanı oxumalıdır”.
[Əməntu billəhi va rusulihi!]
«Allaha və Onun elçilərinə iman gətirdim!» deməli.
(Muslim).
Uca Allahın bu kəlamını oxumalıdır:
[Huva-l-Əvvalu va-l-Əxiru va-z-Zahiru va-l-Bətınu va huva bikulli şeyin alim]
«Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O hər
şeyi Biləndir!» (Quran, 57/3).
Borcdan qurtarmaq üçün edilən dua
1 – [Allahumməkfini bi həlalikə an həramikə va əğnini bi fadlikə ammən sivakə]
Duanın mənası: «Allahım! Məni Öz halalınla kifayətləndirib haramına möhtac etmə! Məni Öz lütfünlə Özündən başqasına möhtac etmə!» (Tirmizi).
2 – Mədinəli müsəlmanlardan olan Əbu Umamə adlı
səhabənin, məsciddə kədərli bir şəkildə oturmuş halda
görən Peyğəmbər (ona salam olsun) ondan: “Namaz vax-
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tı deyil. Nə üçün məsciddə oturmusan?” – deyə, soruşdu.
Əbu Umamə belə cavab verdi: “Üzüntülərimə və borclarıma görə buradayam, ey Allahın elçisi!”. Bunun ardınca
Peyğəmbərimiz: “Sənə elə bir dua öyrədimmi ki, onu dediyin zaman Allah səndən kədəri uzaqlaşdırsın və borclarını qaytarmaqda sənə kömək olsun?”. Əbu Umamə: “Bəli,
öyrət, ey Allahın elçisi!” – deyə, cavab verdi. Peyğəmbər (ona salam olsun) ona bu aşağıdakı duanı öyrədərək,
səhər-axşam bu duanı etməyi tövsiyə edir:
[Allahummə inni əuzu bikə minəl-həmmi val-həzəni,
val-aczi val-kəsəli, val-buxli val-cubni, va daləid-deyni va
ğaləbətir-ricəli]
Duanın mənası: “Allahım, üzüntü və kədərdən Sənə sığınıram. Acizlik və tənbəllikdən Sənə sığınıram, qorxaqlıqdan və xəsislikdən Sənə sığınıram. Borcu ödəyə bilməməkdən və insanların məni sıxışdırmasından Sənə sığınıram”.
Əbu Umamə deyir: “Mən bu duanı oxudum, Allah
kədəri məndən uzaqlaşdırdı, borcumu da ödəyə bildim”.
(Əbu Davud, Salat, 367).
Borcu qaytararkən onu verən şəxs üçün edilən dua
[Bərakəllahu ləkə fi əhlikə və məlikə, innəmə
cəzəus-sələfil-həmdu vələdau]
Duanın mənası: «Allah sənin üçün ailəni və malını
bərəkətli etsin! Həqiqətən borcun qarşılığı təşəkkür etmək
və (onu) ödəməkdir». (Nəsai)
Namaz qılarkən yaxud Quran oxuyarkən gələn
vəsvəsəyə qarşı edilən dua
[Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim]
«Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram!» – de və
sol tərəfinə üç dəfə yüngülvari tüpür. (Muslim, 4/1729)
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Osman ibnul-As (Allah ondan razı olsun) demişdir:
«Mən belə etdim və Allah da onu məndən uzaqlaşdırdı».
Bir iş ağır gəldikdə edilən dua
1 – [Allahummə lə səhlə illə mə cə’altəhu səhlən və
əntə təc’alul-həznə izə şi’tə səhlən]
Duanın mənası: «Allahım! Sənin asanlaşdırdığından
başqa asan olan bir şey yoxdur. Sən istəsən, çətin işi asanlaşdırarsan!» (İbn Hibban).
2 – [Allahummə yəssir va lə tuassir. Allahummə təmmim bil-xayr]
Duanın mənası: «Allahım, asanlaşdır, çətinləşdirmə!
Allahım, xeyirlə nəticələndir!»
Günah edən kəs nə deməli və nə etməlidir
«Günah edən bir bəndə gözəl tərzdə dəstəmaz alsa,
sonra qalxıb iki rükət namaz qılsa, sonra da Allahdan bağışlanma diləsə, Allah onu mütləq bağışlayar». (Əbu Davud, 2/86).
Şeytanı və onun vəsvəsələrini uzaqlaşdıran dua
«Ondan Allaha sığınmaq».
«Azan vermək». (Buxari və Muslimin rəvayət etdiyi
hədisə əsasən).
«Şəriətə müvafiq zikrlər etmək və Quran oxumaq»
Əziz Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) demişdir:
«Evlərinizi qəbiristanlığa çevirməyin. Şübhəsiz ki, şeytan
“Bəqərə” surəsi oxunan evdən qaçar!» (Muslim, 1/539).
Həmçinin səhər və axşam zikrləri, yuxudan oyanarkən
və yatağa girərkən oxunan zikrlər, evə girərkən və evdən
çıxarkən edilən zikrlər, məscidə girərkən və məsciddən
çıxarkən edilən zikrlər və başqa bu kimi zikrlər, habelə
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yatmazdan əvvəl Kursi ayəsini və Bəqərə surəsinin axır
iki ayəsini oxumaq, yüz dəfə “Lə ilahə illəllah vəhdahu lə
şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli
şeyin qadir!” demək, – onun üçün gün ərzində şeytandan
qoruyucu olar – azan vermək şeytanı uzaqlaşdırar.
Xoşa gəlməyən bir hadisə baş verdikdə yaxud istədiyi bir iş baş tutmadıqda edilən dua
[Qadərullahi və mə şə-ə fəalə!]
Duanın mənası: «Allahın qədəridir. O, istədiyini edir!».
Peyğəmbərimiz demişdir: «Allah üçün güclü mömin
zəif mömindən daha yaxşı və daha sevimlidir. Onların hər
ikisində xeyir var. Sənə fayda verən şeyi götür, (yalnız)
Allahdan kömək dilə və aciz olma! Sənə bir hadisə üz versə, demə ki, kaş belə edəydim. Əksinə, de: «Allahın qədəridir. O istədiyini edir. Çünki “əgər” şeytana qapı açır».
(Muslim, 4/2052).
Övladı dünyaya gəlmiş insanı təbrik etmək və bunun
qarşılıqlı cavabı
[Bərakəllahu ləkə fil-məuhubi ləkə və şəkərtəl-vahibə
və bələğa əşuddəhu və ruziqtə birrahu]
Duanın mənası: «Allah sənə (əvəssiz olaraq) verdiyi
(bu uşağı) sənin üçün mübarək etsin! (Onu sənə) verənə
şükür edəsən. (Övladın) gəncliyin ən yetkin çağına yetişsin və onun yaxşılıqlarını dadasan!»
Təbrik edilən adam onu təbrik edənə cavab verərək
deyir:
[Barakəllahu ləkə və barakə aleykə və cəzakəllahu
xayran və razəqakəllahu misləhu və əczələ səvabəkə]
Duanın mənası: «Allah mübarək eləsin, sənin üçün
bərəkətli etsin! Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın! Allah
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sənə də beləsini bəxş etsin və savabını da artırsın!» (Nəvəvi «əl-Əzkar», səh. 349).
Uşaqları qorumaq üçün oxunan dua
Peyğəmbərimiz, sevimli nəvələri Həsən və Hüseyni
(Allah onlardan razı olsun) qorumaq üçün belə dua edərdi:
[Uizukumə bikəlimətilləhit-təmməti min kulli şeytanin va həmmətin va min kulli aynin ləmmətin]
Duanın mənası: «Hər bir şeytandan, zərərli həşəratdan və hər pis gözdən qorumaq üçün sizi Allahın tam kəlmələrinə həvalə edirəm». (Buxari, 4/119).
Xəstəni ziyarət edərkən onun üçün edilən dua
1 – [Lə bə’sə tahurun inşə Allah]
Duanın mənası: «Eybi yoxdur, inşallah (günahların)
təmizlənir!» (Fəthul-Bari, 10/118)
2 – [Əs’əlullahəl-azimə Rabbəl-arşil-azimi ən yəşfiyəkə]
Duanın mənası: «Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli
Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!» (yeddi dəfə)
Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) yuxarıdakı dua
haqqında belə demişdir: «Müsəlman bəndə əcəli çatmamış xəstəni ziyarət edib yeddi dəfə bu duanı desə, xəstə
sağalar». (Tirmizi və Əbu Davud).
Xəstə üçün oxunan dua
Əlini ağrı hiss etdiyi yerə qoyaraq, yeddi dəfə:
“Əs-əlullahil Azim, Rabbil arşil-Azim an yəşfiyəkə”.
[Əzəmətli Ərşin Rəbbi sənə şəfa versin]
Bədənində ağrı hiss edən nə deməlidir
«Əlini bədəninin ağrıyan yerinə qoyub üç dəfə [Bismilləh!] «Allahın adı ilə!» de və yeddi dəfə də:
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[Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhaziru]
Duanın mənası: «Duyduğum və həzər etdiyimin şərindən Allaha və Onun qüdrətinə sığınıram!» (Muslim,
4/1728).
Həyatından əlini üzmüş xəstənin duası
1 – [Allahummə-ğfirliy vərhəmniy və əlhiqniy birrafiqil-a’lə]
Duanın mənası: «Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm
et, məni Uca Dosta qovuşdur!» (Buxari və Muslim).
2 – Peyğəmbərimiz ölümündən əvvəl əllərini suya salıb üzünə sürtər və deyərdi:
[Lə ilahə illəllahu, innə lilməuti ləsəkərat]
Duanın mənası: «Allahdan başqa məbud yoxdur. Həqiqətən, ölümün öz bihuşluğu var». (Fəthul-Bari, 8/144).
3 – [Lə ilahə illəllahu Allahu Əkbər, lə ilahə illəllahu
vəhdəhu, lə ilahə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləhu, lə ilahə
illəllahu ləhul-mulku və ləhul-həmdu, lə ilahə illəllahu və
lə həulə və lə quvvətə illə billəh]
Duanın mənası: «Allahdan başqa məbud yoxdur. Allah ən Böyükdür. Tək Allahdan başqa məbud yoxdur. Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur.
Allahdan başqa məbud yoxdur. Mülk Onundur və həmd
Onadır. Allahdan başqa məbud yoxdur. Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!» (İbn Macə).
Can verənə təlqin edilən dua
“Kimin son sözü:
[Lə ilahə illəllah!]
Allahdan başqa məbud yoxdur!» olsa, Cənnətə daxil
olar.” (Əbu Davud, 3/190)
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Ölüm – haqdır. Hər bir insan ölümü dadacaq. Bizim
üçün həyat, bu dünyada gözləri yummaqla qurtarmır, əksinə, əbədi olaraq davam edəcəkdir. Bir insan, bu dünyadakı
həyatını gözəl, əxlaqlı və ibadət edərək keçirərsə, onun aqibəti əbədi olaraq xoşbəxt olacaq. Buna görə də, ölüm anında, can verən insanın halını yaxşılaşdırmağa çalışmalı, dua
etməli və son kəlməsinin, yuxarıda qeyd olunmuş hədisdəki
kimi, şəhadət olmasına çalışmaq lazımdır.
Başına müsibət gələnin duası
[İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun, Allahummə’curni fi
musiybətiy və əxlif liy xayran minhə]
«Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq! Allahım! Başıma gələn müsibət sayəsində məni mükafatlandır
və əvəzinə ondan da xeyirlisini ver!» (Muslim, 2/632).
Uca Allah Bəqərə surəsində belə buyurur: “O kəslər
ki, onlara bir müsibət üz verdikdə: “Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq!”– deyirlər. Onlara öz
Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məhz
onlar doğru yolda olanlardır”. (Quran, 2/156).
Müsibətə düçar olmuş kimsəni görərkən edilən dua
[Əlhəmdu lilləhi-lləzi afəniy mimməbtəlakə bihi və
fəddaləniy alə kəsiyrin mimmən xaləqa təfdiylən]
«Sənə üz vermiş müsibətdən məni salamat edən və
məni yaratdıqlarının çoxundan fəzilətli edərək üstün tutan
Allaha həmd olsun!» (Tirmizi , 5/493-494)
Meyitin gözlərini qapayarkən edilən dua
[Allahummə-ğfir lifulənin (ölənin adı çəkilir) vərfa’
dəracətəhu fil-məhdiyyinə vəxlufhu fi aqıbihi fil-ğabirinə
vəğfir lənə və ləhu yə Rabbəl-aləmin vəfsəh ləhu fi qabrihi
və nəvvir ləhu fiyhi]
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«Allahım! Filankəsi (ölənin adını çəkməli) bağışla,
doğru yolda olanlar arasında onun dərəcəsini yüksəlt, geridə qalanlara (onun yaxınlarına) vəkil ol. Ey aləmlərin
Rəbbi! Bizi də, onu da bağışla! Onun qəbrini geniş et və
oranı onun üçün nurlandır! (Muslim, 2/634).
Cənazə namazında meyit üçün oxunan dua
[Allahummə-ğfir ləhu vərhəmhu və afihi va’fu anhu və
əkrim nuzuləhu və vəssi’ mudxaləhu vəğsilhu bil-məi vəs-səlci vəl-bəradi və nəqqıhi minəl-xətayə kəmə nəqqaytəs-səubəl-əbyəda minəd-dənəsi, və əbdilhu dəran xayran min dərihi,
və əhlən xayran min əhlihi, və zəucən xayran min zəucihi və
ədxilhul-cənnətə və əizhu min əzabil-qabri [və əzabin-nəri]]
«Allahım! Onu bağışla, ona rəhm et, ona salamatlıq ver,
onu əfv et, onu gözəl tərzdə qarşıla, onun yerini geniş et! Onu
su, qar və dolu ilə yu! Ağ paltarı kirdən təmizlədiyin kimi onu
da günahlardan təmizlə! Ona evinin əvəzinə daha xeyirli ev,
ailəsinin əvəzinə daha xeyirli ailə, zövcəsinin əvəzinə daha
xeyirli zövcə ver! Onu Cənnətə daxil et! Onu qəbir əzabından
(və Cəhənnəm əzabından) qoru!» (Muslim, 2/663).
[Allahummə abdukə vəbnu əmətikə-htacə ilə rahmətikə və əntə ğaniyyun an əzabihi, in kənə muhsinən fəzid fi
həsənatihi və in kənə musiən fətəcavəz anhu]
«Allahım! Sənin qulun, Sənin kənizinin oğlu Sənin
mərhəmətinə möhtacdır. Sənin ona əzab verməyə ehtiyacın yoxdur. Əgər o, yaxşı əməl sahibidirsə, savabını artır!
Yox əgər pis əməl sahibidirsə, günahından keç!» (Hakim).
Həddi-büluğa çatmamış uşağın cənazə namazında
oxunulan dua
[Allahummə, əizhu min əzabil-qabri]
«Allahım! Onu qəbir əzabından qoru!» Sonra:
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[Allahummə-c’alhu fəratan və zuxran livalidəyhi və
şəfiyan mucəbən. Allahummə səqqil bihi məvazinəhumə
və ə’zim bihi ucurahumə və əlhiqhu bisalihil-mu’miniynə
vəc’alhu fi kəfaləti İbrahim və qıhi birahmətikə əzabəl-cəhim, və əbdilhu dəran xayran min dərihi, və əhlən xayran
min əhlihi, Allahummə-ğfir liəsləfinə və əfratinə və mən
səbəqanə bil-iymən]
«Allahım! Onu valideynləri üçün (cənnətə girməkdə
onları) qabaqlayan, saxlanılan bir nemət və duası qəbul
olunan bir şəfaətçi et! Allahım! Onun sayəsində onların
(yaxşı əməl) tərəzilərini ağır et və onların mükafatlarını
böyük et! Onu əməlisaleh möminlərə qovuşdur və İbrahimin himayəsinə götür. Öz mərhəmətinlə onu Cəhənnəm
əzabından qoru! Ona evinin əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə daha xeyirli ailə ver! Allahım! Bizim keçmiş
nəsillərimizi, uşaqlarımızı və bizdən əvvəl iman gətirmiş
kimsələri bağışla!» – desə yaxşı olar. (Muğni, 3/416).
Təziyə (başsağlığı) duası
[İnnə lillahi mə əxazə və ləhu mə ə’ta və kullu şey’in
indəhu biəcəlin musəmmə... fəl-təsbir vəl-təhtəsib]
«Şübhəsiz ki, Allahın aldığı da, verdiyi də Özünə aiddir. Onun yanında hər şeyin öz müəyyən əcəli var... Səbir
et və (bunun əvəzinə Allah yanında mükafat qazanacağına) ümid bağla!» (Buxari) Sonra:
[Ə’zəməllahu əcrakə və əhsənə azaəkə və ğafəra
liməyyitikə]
«Allah sənin mükafatını böyük etsin, sənə gözəl təskinlik versin və ölmüş adamını bağışlasın!» – desə yaxşı
olar. (Əzkar, səh. 126)
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Cənazəni qəbrə qoyarkən edilən dua
[Bismilləh və alə sunnəti Rasulilləhi]
«Allahın adı ilə və Rəsulullahın Sünnəsi üzrə!» (Əbu
Davud, 3/314).
Cənazəni dəfn etdikdən sonra edilən dua
Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) cənazəni dəfn etdikdən sonra onun qəbri üstündə durub deyərdi:
«(Allahdan) qardaşınız üçün bağışlanma diləyin və onun
sabit olmasını istəyin. Çünki onu, indi sorğu-sual edirlər».
[Allahummə-ğfir ləhu. Allahummə səbbithu.]
«Allahım, onu bağışla! Allahım, onu səbatlı et!» (Əbu
Davud, 3/315)
Qəbirləri ziyarət edərkən oxunan dua
[Əs-sələmu aleykum əhləd-diyəri minəl-mu’miniynə
vəl-muslimiyn və innə inşə Allahu bikum ləhiqunə [və
yərhəmullahul-mustəqdimiynə minnə vəl-mustə’xiriynə].
Əs’əlullahə lənə və ləkumul-afiyətə]
«Ey (bu) diyarın mömin və müsəlman sakinləri! Sizə
salam olsun! Allah istəsə biz də sizə qovuşacağıq. [Allah
bizdən əvvəl gedənlərə və qalanlara rəhmət etsin!] Allahdan
özümüzə və sizə salamatlıq diləyirəm!» (Muslim, 2/671)
Külək əsərkən edilən dua
[Allahummə inniy əs’əlukə xayrahə və xayra mə fiyhə
və xayra mə ursilət bihi, və əuzu bikə min şərrihə və şərri
mə fiyhə və şərri mə ursilət bihi]
«Allahım! Səndən onun (küləyin) xeyrini, onda olanın
xeyrini və onunla birlikdə göndərilənin xeyrini diləyirəm!
Onun şərindən, onda olanın şərindən və onunla birlikdə
göndərilənin şərindən Sənə sığınıram!» (Buxari, Muslim)
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Göy guruldayarkən edilən dua
[Subhənə-l-ləzi yusəbbihu-r-ra’du bihəmdihi va-lmələikətu min xiyfətihi]
«Göy gurultusunun həmd edərək, mələklərin isə
qorxusundan şəninə təriflər dediyi (Allah) pak və müqəddəsdir!» (Muvatta, 2/992).
Yağışın yağması üçün edilən bəzi dualar
[Allahummə əsqinə ğaysən muğiysən, məriyən, məriyan, nafian ğayra darrin, acilən ğayra əcilin]
«Allahım! Bizə imdadımıza çatan, xoş, bərəkətli, faydalı, zərəri olmayan, həmən, gecikdirmədən yağmur endir!» (Əbu Davud, 1/303).
[Allahummə əğisnə, Allahummə əğisnə, Allahummə
əğisnə]
«Allahım, bizə yağmur endir! Allahım, bizə yağmur
endir! Allahım, bizə yağmur endir!» (Buxari, 1/224)
Yağış yağanda edilən dua
[Allahummə sayyibən nafian]
«Allahım! (Bu yağışı) bol, faydalı et!» (Fəthul-Bari, 2/518)
Havanın açılması üçün edilən dua
[Allahummə həvaleynə va lə aleynə. Allahummə alə-ləkəmi va-z-zirabi va butuni-l-avdiyəti va mənəbiti-ş-şəcəri]
«Allahım! Üzərimizə deyil, ətrafımıza (yağdır). Allahım! Təpələrə, dağlara, vadilərə və ağac bitən yerlərə
(yağdır)!» (Buxari, Muslim)
Yağış yağandan sonra edilən zikr
[Mutirnə bi fadli-l-ləhi va rahmətihi]
«Allahın lütfü və mərhəməti ilə bizə yağmur endirildi» (Buxari, 1/205; Muslim, 1/83).
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Hilal (yeni ay) görünərkən edilən dua
[Allahu Əkbər, Allahummə əhilləhu aleynə bi-l-əmni,
va-l-iyməni, va-s-sələməti, va-l-isləmi, va-t-tovfiqi limə
tuhibbu Rabbənə va tərda. Rabbunə va Rabbukə-l-lahu]
«Allah ən Böyükdür! Allahım! Onu əmin-amanlıqla,
imanla, salamatlıqla, islamla və ey Rəbimiz, sevdiyin və
razı qaldığın işlərə müvəffəqiyyət verməklə başımız üzərinə çıxart! (Ey hilal!) Bizim də Rəbbimiz, sənin də Rəbbin Allahdır!» (Tirmizi, 5/504)
İftar zamanı edilən dua
[Zəhəbə-z-zaməu, va-b-təlləti-l-uruqi, va səbətə-l-əcru inşə Allah]
«Susuzluq getdi və damarlar islandı. Allah istəsə, savab yazıldı!» (Əbu Davud, 2/306)
[Allahummə inni əs’əlukə birahmətikə-l-ləti vasi’at
kullə şey’in ən təğfira li]
«Allahım! Səndən hər şeyi əhatə edən mərhəmətinlə
məni bağışlamanı diləyirəm!» (İbn Macə, 1/557)
Başqa evdə orucunu açan şəxsin ev əhli üçün etdiyi dua
[Əftəra indəkumus-saimunə və əkələ təaməkumul-əbraru və sallət aleykumul-məlaikətu]
«Oruc tutanlar sizdə iftar açsın, yeməyinizi yaxşı
adamlar yesin, mələklər də sizin üçün dua etsin!» (İbn
Macə 1/556)
Oruc tutan onu söyən adama nə deməlidir
[İnni saimun, inni saimun]
«Mən orucam, mən orucam!» (Muslim)
Yeməyə başlayarkən edilən dua
«Sizlərdən biri yemək yeməyə başlayarkən:
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[Bismilləh]
«Allahın adı ilə!» desin.
Əgər əvvəldə bunu unutsa, onda:
[Bismi-l-ləhi fi əvvalihi va əxirihi]
«Əvvəlində də, axırında da Allahın adı ilə!» desin.
(Əbu Davud, 3/347)
[Allahummə bərik lənə fihi va at’imnə xayran minhu]
«Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və bizə bundan daha xeyirlisini nəsib eylə!»
Allahın süd nəsib etdiyi kimsə isə [belə] desin:
[Allahummə bərik lənə fihi va zidnə minhu]
«Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və bundan
bizə çox nəsib eylə!» (Tirmizi, 5/506)
Yeməkdən sonra edilən dua
[Əlhəmdu lilləhi-l-ləzi ət’aməni həzə va razəqanihi
min ğayri havlin minni va lə quvvatin]
«Bunu mənə yedirdən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf
etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!» (Nəsai)
[Əlhəmdu-li-l-ləhi həmdən kəsiran tayyibən mubərakan fihi ğayra [məkfiyyin va lə] muvaddəin va lə mustağnən anhu Rabbənə]
«Rəbbimiz Allaha həmd olsun! (Özü də) çoxlu, xoş,
mübarək, [sonsuz], ardı-arası kəsilməyən, onsuz keçinmək mümkün olmayan bir həmd!» (Buxari, 6/214)
Qonağın ona yemək verən üçün etdiyi dua
[Allahummə bərik ləhum fimə razəqtəhum vəğfir ləhum vərhəmhum]
«Allahım! Onlara verdiyin ruzini bərəkətli et, onları
bağışla və onlara rəhm et!» (Muslim)
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Su verən şəxs üçün edilən dua
[Allahummə ət’im mən ət’aməniy vəsqi mən səqaniy]
«Allahım! Mənə yemək verənə yemək ver, su verənə
su ver!» (Muslim, 3/126)
Novbar (daha çox “nübar” deyilir) meyvə görərkən
edilən dua
[Allahummə bərik lənə fi səmərinə və bərik lənə fi mədiynətinə və bərik lənə fi sainə və bərik lənə fi muddinə]
«Allahım! Məhsulumuzu bizim üçün bərəkətli et, şəhərimizi bizim üçün bərəkətli et, saamızı (dörd ovuca bərabər ölçü
vahididir) bizim üçün bərəkətli et və muddumuzu (Bir ovuca
bərabər ölçü vahididir) bizim üçün bərəkətli et!» (Muslim)
Asqırdıqda edilən dua
«Sizlərdən biri asqırsa, [Əlhəmdulilləh] «Həmd olsun
Allaha!» – desin. Qardaşı və ya dostu isə ona: [Yərhəmukəllah] «Allah sənə rəhm etsin!» – desin.
O da «Allah sənə rəhm etsin!» deyənə:
[Yəhdikumullahu va yuslihu bələkum]
«Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin!» desin. (Buxari, 7/125)
Evlənən üçün edilən dua
[Bərakəllahu ləkə və bərakə aleykə və cəmə’a bəynəkumə fi xayrin]
«Allah mübarək eləsin, sənin üçün bərəkətli etsin, hər
ikinizi xeyir üzərində birləşdirsin!» (Tirmizi)
Həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girməmişdən əvvəl
edilən dua
[Bismilləh. Allahummə cənnibnəş-şeytanə, və cənnibiş-şeytanə mə razəqtənə]
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«Allahın adı ilə! Allahım! Bizi şeytandan uzaqlaşdır, şeytanı da bizə bəxş etdiyin şeydən uzaqlaşdır!» (Buxari, Muslim)
Qəzəblənərkən edilən dua
[Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim]
«Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram!» (Buxari, 7/99)
Məclisdə nə deyilir
Səhabələrdən İbn Ömər (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) bir məclisdən qalxmazdan öncə:
[Rabbiğfirli va tub aleyyə. İnnəkə əntə-t-təvvabul-ğafur]
«Ey Rəbbim! Məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et!
Şübhəsiz ki, Sən Tövbələri qəbul edənsən, Bağışlayansan!» – sözlərini yüz dəfə dediyini sayardıq. (Tirmizi)
Məclisdən qalxdıqda nə deyilir? Məclisin kəffarəsi
İnsan, hər hansı bir ortamda/məclisdə, istəmədən yalnış sözlər söylərə və kiminsə haqqına girə bilər. Bunun
üçün də, qalxarkən, aşağıdakı kəffarə (günahların bağışlanılması üçün şəriətin buyurduğu qaydada deyilən söz
yaxud verilən sədəqə) sözlərini deməsi yaxşıdır:
[Subhanəkə Allahummə və bihəmdik, əşhədu ən lə
ilahə illə ənt, əstəğfirukə va ətubu ileyk]
«Allahım! Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Səndən başqa məbud yoxdur. Səndən bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm!»
(Tirmizi)
Aişə anamız (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki,
Peyğəmbər (ona salam olsun) hər bir məclisin sonunda,
habelə Quran oxuduqdan və namaz qıldıqdan sonra bu
kəlmələri deyərdi...» (Nəsai).
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Sənə yaxşılıq edən şəxs üçün edəcəyin dua
[Cəzakəllahu xayran]
«Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın!» desə, gözəl tərzdə təşəkkür etmiş olar. (Tirmizi, 2035)
O zikr ki, Allah onun sayəsində Dəccaldan qoruyar
«Kim “əl-Kəhf” surəsinin ilk on ayəsini əzbərləsə,
Dəccaldan qorunar!» (Muslim, 1/555) Başqa bir rəvayətdə
də deyilir ki, «son on ayəsini ...» (1/556)
Malını sənə təklif edən kimsə üçün edilən dua
[Bərakəllahu ləkə fi əhlikə və məlikə]
«Allah sənin üçün ailəni və malını bərəkətli etsin!»
(Fəthul-Bari, 4/88)
Allaha şərik qoşmaqdan qorxanın edəcəyi dua
[Allahummə inniy əuzu bikə ən uşrikə bikə və ənə
ə’ləmu, və əstəğfirukə limə lə ə’ləmu]
«Allahım! Bilə-bilə Sənə şərik qoşmaqdan Sənə sığınıram və bilmədiklərimə görə də Səndən bağışlanma diləyirəm!» (Əhməd 4/403)
Bəd əlamətə qarşı nə etməli?
Bəd əlamət – hər hansı bir şey gördükdə yaxud eşitdikdə və ya bir hadisə baş verdikdə bunu uğursuzluğa yozmağa – deyilir.
Bəd əlamətlərə, “nəslik” deyilən uğursuzluğa inanmaq, hələ İslamdan öncəki cahiliyyət dövründə mövcud
idi. Cahiliyyət dövründə ərəblər səfərə çıxmaq istədikdə
onun uğurlu və ya uğursuz olacağını bilmək üçün göyə
quş uçurdardılar. Onlar fikrləşirdilər ki, quş sağ tərəfə uçsa
səfər uğurlu, sol tərəfə uçsa uğursuz olacaq. Belə ki, onlar
səfərin uğurlu və ya uğursuz olacağını quşun sağ və ya sol

Ruhun əsl qidası – zikr və dua

103

tərəfə uçması ilə əlaqələndirirdilər. Lakin Peyğəmbərimiz
(ona salam olsun) onlara, aşağıdakı ayəni oxuyaraq, bu
inancın bir xurafat və batil olduğunu bildirdi:
“Məgər onlar başları üstündə qanad çalaraq (qanadlarını açıb-yumaraq) uçan quşları görmürlərmi? Onları
(göydə) ancaq Rəhman (olan Allah) saxlayır. Həqiqətən,
O, hər şeyi görəndir!” (Quran, 67/19)
Bununla yanaşı, Əziz Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) bizlərə, bu cür batil inanc və xurafatlarla mübarizə
aparmaq üçün dua’lar da öyrətmişdir. Bu səbəblə də, insaın beyninə belə düşüncələr gəldiyi zaman, hər şeyin
yaradıcısının Allah olduğunu, Onun izni olmadan heç bir
əlamətin, heç bir xəyali düşüncənin zərər vura bilməyəcəyinə yəqinliklə inanmalıdır.
[Allahummə lə tayra illə tayrukə, va lə xayra illə xayrukə, va lə ilahə ğayrukə]
«Allahım! Sənin (izninlə göydə uçan) quşundan başqa
heç bir quş yoxdur, Sənin verdiyin xeyirdən başqa xeyir
yoxdur və Səndən başqa məbud yoxdur!» (Əhməd, 2/220)
Xoş əlamətə gəldikdə isə, bu, Peyğəmbərimizin (ona
salam olsun) xoşuna gələrdi. Hətta bəzən bir nəfərin yaxşı söz söylədiyini eşidib onu bəyənmiş və belə demişdir:
“Ağzından çıxan xoş əlaməti bəyəndik!” (Əhməd, Əbu
Davud).
Minik vasitəsinə minərkən edilən dua
[Bismilləh. Əlhəmdulilləh. Subhanəl-ləzi səxxara
lənə həzə və mə kunnə ləhu muqrinin. Və innə ilə Rabbinə ləmunqalibun. Əlhəmdulilləh, əlhəmdulilləh, əlhəmdulilləh. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər.
Subhanəkə Allahummə inniy zaləmtu nəfsiy fəğfir liy,
fəinnəhu lə yəğfiruz-zunubə illə ənt]
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«Allahın adı ilə! Allaha həmd olsun! «Bunu bizə tabe
edən [Allah] pak və müqəddəsdir. [Yoxsa] bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq».
Allaha həmd olsun! Allaha həmd olsun! Allaha həmd olsun! Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür. Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Mən özümə
zülm etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları ancaq
Sən bağışlayırsan». (Əbu Davud, 3/34)
Minik vasitəsi büdrədikdə (ilişib qaldıqda) edilən dua
[Bismilləh]
«Allahın adı ilə!» (Əbu Davud, 4/296)
Kəndə yaxud şəhərə daxil olarkən edilən dua
[Allahummə Rabbəs-səmavətis-səb’i və mə əzləlnə,
və Rabbəl-əradıynəs-səb’i və mə əqləlnə, və Rabbəş-şəyatıyni və mə ədləlnə, və Rabbər-riyəhi və mə zəraynə.
Əs’əlukə xayra həzihil-qaryəti və xayra əhlihə, və xayra
mə fiyhə, və əuzu bikə min şərrihə, və şərri əhlihə, və şərri
mə fiyhə] «Allahım! Yeddi qat səmanın və kölgələndirdiklərinin Rəbbi! Yeddi qat yerin və daşıdıqlarının Rəbbi! Şeytanların və azdırdıqlarının Rəbbi! Küləklərin və
sovurub apardıqlarının Rəbbi! Səndən bu kəndin xeyrini,
onun əhalisinin xeyrini, orada olanların xeyrini diləyirəm!
Onun şərindən, onun əhalisinin şərindən, orada olanların
şərindən Sənə sığınıram!» (Hakim).
Bazara girərkən edilən dua
[Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku
və ləhul-həmdu, yuhyi və yumiytu və huvə həyyun lə yəmutu, biyədihil-xayru və huvə alə kulli şeyin qadir]
«Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki
yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və öldü-
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rür. O, diridir və ölməzdir. Xeyir onun əlindədir və O hər
şeyə Qadirdir!» (Tirmizi, 5/291)
Peyğəmbərimiz bu zikr haqda belə buyurmuşdur:
“Bunu oxuyana Allah bir milyon savab verər, bir milyon
günahını silər, bir milyon da dərəcəsini yüksəldər”.
Vidalaşdıqda müsafirin sakinlər üçün etdiyi dua
[Əstəudiukumu-llahəl-ləzi lə tədıyu vədaiuhu]
«Sizi (Özünə həvalə edilmiş) əmanətləri itməyən Allaha əmanət edirəm!» (Əhməd, 2/403)
Vidalaşdıqda sakinlərin müsafir üçün etdiyi dua
[Zəvvadəkə-llahut-təqva, və ğafəra zənbəkə, və yəssəra ləkəl-xayra]
«Allah sənə təqva (Allah qorxusu) nəsib etsin, günahını bağışlasın və harada olsan xeyirli olanı sənin üçün asanlaşdırsın!» (Tirmizi)
Səfər duası
[Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Subhanəl-ləzi səxxara lənə həzə və mə kunnə ləhu muqrinin.
Və innə ilə Rabbinə ləmunqalibun. Allahummə innə nəs‘əlukə fi səfərinə həzə əl-birra vət-təqva, və minəl aməli mə
tərda. Allahummə həvvin aleynə səfəranə həzə vətvi annə
bu’dəhu. Allahummə əntəs-sahibu fis-səfəri vəl-xaliyfətu
fil-əhli. Allahummə inniy əuzu bikə min və’sais-səfəri və
kəabətil-mənzari və suil-munqaləbi fil-mali vəl-əhl]
«Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür. «Bunu bizə tabe edən Allah pak və müqəddəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq». Allahım! Bu səfərimizdə Səndən yaxşılıq,
Allah qorxusu və razı qalacağın əməl diləyirik. Allahım! Bu
səfərimizi bizim üçün rahat et və onun uzaqlığını bizə yaxın
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et. Allahım! Səfərdə dost və ailəmiz üçün hami Sənsən. Allahım! Səfərin ağırlığından, məyus edən mənzərədən, malda
və ailədə xoşagəlməz dəyişiklikdən Sənə pənah aparıram».
Səfərdən qayıdanda isə həmin duanı oxuyub aşağıdakı
sözləri də buna əlavə etmək lazımdır:
[Ayibunə, taibunə, abidunə, li Rabbinə hamidun]
«(Biz) geri dönənlər, tövbə edənlər, ibadət edənlər,
Rəbbimizə həmd edənlərik!» (Muslim, 2/998).
Səfərdə yol gedərkən təkbir və təsbih
Məşhur səhabə Cabir (Allah ondan razı olsun) demişdir: «Biz yüksəyə qalxanda təkbir edər [“Alaahu Əkbər”
deyər], aşağı enəndə isə təsbih edərdik [“Subhanəllah”
deyərdik]!» (Fəthul-Bari, 6/135)
Müsafirin səhərə yaxın etdiyi dua
[Səmmə’a (səmmi’a) samiun bihəmdilləhi, və husni
bəlaihi aleynə. Rabbənə sahibnə və afdıl aleynə aizən billəhi minən-nər]
«Üzərimizə olan gözəl sınağından dolayı Allaha etdiyimiz həmdi eşidən eşitdi [və ya eşitdirdi]. Oddan Allaha
sığınaraq (deyirəm:) Ey Rəbbimiz! Bizə yoldaş ol və bizə
mərhəmət et!» (Muslim, 4/2086).
Hədisdəki «eşidən eşitdi», yəni «Allahın (bizə verdiyi) nemətlərinə və lütfünə görə Ona etdiyimiz həmd-ə
şahid olan şahid oldu». «Eşidən eşitdirdi» sözünün mənası da odur ki, «Mənim bu sözlərimi eşidən, onları başqalarına çatdırdı və o da eyni ilə həmin sözləri dedi». Bu,
səhər-səhər zikr və dua etməyə daha çox diqqət yetirmək
üçündür. «Ey Rəbbimiz! Bizə yoldaş ol və bizə mərhəmət
et!», yəni «bizi hifz et, bizi qoru, bizə nəzarət et, bol-bol
nemətlərinlə bizə lütf et və xoşagəlməyən bütün şeyləri
bizdən uzaqlaşdır!» (Nəvəvi, Şərh Səhih Muslim, 17/39).
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Səfərdə və ya başqa vaxtlarda mənzil başına çatdıqda edilən dua
[Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti min şərri mə xaləq]
«Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram!» (Muslim, 4/2080).
Səfərdən qayıdarkən edilən zikr
[Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Ayibunə, taibunə, abidunə, li Rabbinə hamidun. Sadəqallahu
va’dəhu, və nəsara abdəhu və həzəməl-əhzabə vəhdəhu]
«Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir. (Biz) geri dönənlər, tövbə edənlər, ibadət edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik! Allah vədinə sadiq oldu,
quluna kömək etdi və (düşmənlərdən olan) dəstələri tək
Özü məğlub etdi!»
Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) döyüşdən yaxud
həcdən qayıdarkən belə edərdi. (Buxari, 7/163; Muslim,
2/980).
Sevindirici yaxud xoşagəlməyən hadisə ilə rastlaşan adam nə deməlidir
Peyğəmbərimiz bir hadisə baş verdikdə deyərdi:
[Əlhəmdu-lilləhil-ləzi bini’mətihi tətimmus-salihat]
«Neməti sayəsində yaxşı işlər tamamlanan Allaha
həmd olsun!».
Xoşuna gəlmədiyi bir hadisə baş verdikdə isə deyərdi:
[Əlhəmdulilləhi alə kulli hal]
«Hər bir halda Allaha həmd olsun!» (Hakim)
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Gecə itlərin hürməsini eşidərkən edilən dua
«Gecə itlərin hürməsini və uzunqulaqların anqırmasını eşitsəniz, onlardan Allaha sığının. Çünki onlar sizin
görmədiklərinizi görürlər!» (Əbu Davud, 4/327)
Söydüyün adam üçün edəcəyin dua
[Allahummə fə əyyumə mu’minin səbəbtuhu fəc’al
zəlikə ləhu qurbətən ileykə yəuməl-qiyaməti]
«Allahım! Hansı mömini söymüşəmsə, Qiyamət günü
bunu onun üçün Sənə yaxınlaşdıran bir vasitə et!» (Fəthul-Bari, 11/171)

BİR KƏSİ TƏRİFLƏYƏRKƏN
NƏ DEMƏK LAZIMDIR
Həzrəti Peyğəmbər demişdir: «Birinizə öz dostunu tərifləmək labüddürsə, desin:
[Əhsibu fulənən vallahu həsibuhu va lə uzəkki aləllahi
əhədən]
Mən filankəsi (yaxşı adam) hesab edirəm. Onu hesaba
çəkən isə Allah olacaq. Mən heç kəsi Allah yanında təmizə
çıxartmıram!» Əgər [həmin şəxsi həqiqətən] o cür olduğunu bilirsə, «Mən onun bu cür və bu cür olduğunu hesab
edirəm» – desin.» (Muslim, 4/2296).
Təriflənən müsəlman nə deməlidir
[Allahummə lə tuaxizniy bimə yəqulunə, vəğfir liy mə
lə yə’ləmunə [vəc’alniy xayran mimmə yəzunnunə]]
«Allahım! Onların söylədiklərinə görə məni qınama,
bilmədikləri şeyləri (onlardan gizli qalan günahlarımı)
mənə bağışla [və məni zənn etdiklərindən daha xeyirli
et]!» (Ədəbul-Mufrad, 761).
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HƏCC VƏ ÜMRƏ DUALARI
Həcc və ya ümrə ziyarəti əsnasında ihram paltarında olan şəxs necə təlbiyə etməlidir?
‘Təlbiyə’ – Allahın əmrinə müntəzir olduğunu bildirmək.
[Ləbbeykəllahummə ləbbeyk, ləbbeykə lə şəriykə
ləkə ləbbeyk, innəl-həmdə vən-ni’mətə, ləkə vəl-mulkə, lə
şəriykə lək]
«Hüzurundayam, Allahım hüzurundayam! Hüzurundayam, Sənin şərikin yoxdur, hüzurundayam! Həmd
Sənədir. Nemət və mülk Sənə məxsusdur. Sənin şərikin
yoxdur!» (Fəthul-Bari, 3/408)
Qara daş yerləşən küncə gəlib çatdıqda təkbir gətirmək
«Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) Kəbəni dəvənin
üstündə təvaf etdi. O, hər dəfə (qara daş yerləşən) küncə
gəlib çatanda əlindəki bir şeylə ona tərəf işarə etdi və təkbir gətirdi [“Allahu Əkbər” dedi]». (Fəthul-Bari, 3/476)
Yəmən küncü ilə qara daş arasında edilən dua
(Kəbəni təvaf edərkən qara daş olan künclə ondan əvvəlki künc arasında ediləcək dua)
[Rabbənə atinə fid-dunyə həsənətən və fil-axirati
həsənətən və qınə azəbən-nər]
«Ey Rəbbimiz! Bizə dünyada da yaxşılıq [gözəl
nemətlər] ver, axirətdə də yaxşılıq [Cənnət] ver və bizi
Odun [Cəhənnəmin] əzabından qoru.
Səfa və Mərvə dağları üzərində dayandıqda edilən dua
Peyğəmbərimiz Səfaya yaxınlaşanda:
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[‘İnnəs-səfa vəl-mərvatə min şəairilləh’. Əbdəu bimə
bədə Allahu bihi]
«Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın nişanələrindəndir!» (Quran, 2/158).
“Allah nə ilə başlamışsa, mən də onunla başlayıram!”
– dedi.
Sonra Səfadan başlayıb onun üstünə qalxdı, Kəbəni
görəndə isə üzünü qibləyə tərəf tutub “Lə iləhə illəllah”
[Allahdan başqa məbud yoxdur] və “Allahu Əkbər” [Allah ən Böyükdür] söylədi və dedi:
[Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Lə ilahə
illəllahu vahdəhu, əncəzə va’dəhu, və nəsara abdəhu va
həzəməl-əhzabə vəhdəhu]
«Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir. Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir. Allah
vədini yerinə yetirdi, quluna kömək etdi və (düşmənlərdən
olan) dəstələri tək Özü məğlub etdi!»
Peyğəmbər (ona salam olsun) bu duanı üç dəfə təkrarladı və hər birinin arasında da [Allaha] dua etdi. Hədisdə
həmçinin deyilir ki, Peyğəmbərimiz Mərvada da eyni ilə
Səfada etdiklərini etdi. (Muslim, 2/888).
Ərafa günü edilən dua
(Zil-Hiccə ayının doqquzu)
Hz. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va səlləm) demişdir: «Ən xeyirli dua, Ərafa günü edilən duadır. Mənim və
məndən əvvəlki Peyğəmbərlərin söylədiklərinin ən xeyirlisi budur:
[Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku
və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir]
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«Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki
yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!» (Tirmizi).
Təəccüblənərkən və ya sevinərkən edilən dua
[Subhanəllah] «Allah pak və müqəddəsdir!» (Fəthul-Bari, 8/441)
[Allahu Əkbər] «Allah ən Böyükdür!» (Əhməd, 5/218).
Sevindirici hadisə ilə rastlaşan adam nə etməlidir?
«Peyğəmbər (ona salam olsun) onu sevindirən yaxud
sevindirici bir hadisə baş verdikdə, xeyirxah və uca olan
Allaha şükür əlaməti olaraq səcdə edərdi» (İbn Macə).
Bir şeyi gözə gətirəcəyindən qorxan adamın etdiyi dua
«Biriniz qardaşında yaxud özündə yaxud da malında xoşuna gələn bir şey görsə, onun üçün bərəkət diləsin
(‹Təbərakəllah› desin)! Çünki gözdəymə həqiqətdir!»
(Əhməd, 4/447).
QORXDUQDA NƏ DEYİLİR?
[Lə ilahə illəllah]
«Allahdan başqa ibadət layiq yoxdur!» (Muslim)
QURBAN KƏSƏRKƏN NƏ DEYİLİR?
[Bismilləhi, vallahu əkbər (Allahummə minkə və
ləkə) Allahummə təqabbəl minniy]
«Allahın adı ilə, Allah ən Böyükdür! [Allahım! Sən
vermisən, Sənin üçün də kəsirəm!] Allahım, məndən qəbul et!» (Muslim, 3/1557).
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Üsyankar şeytanların hiyləsini dəf etmək üçün nə deyilir.
[Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti-lləti lə yucəvizuhunnə
bərrun və lə facirun min şərri mə xaləqa, və bəraə və zəraə, və
min şərri mə yənzilu minəs-səmai, və min şərri mə yə’rucu
fiyhə, və min şərri mə zəraə fil-ardı, və min şərri mə yəxrucu
minhə, və min şərri fitənil-leyli vən-nəhari, və min şərri kulli
tariqin illə tariqan yətruqu bixayrin yə Rahmən]
«Yaratdıqlarının, düzəltdiklərinin və icad etdiklərinin şərindən, səmadan nazil olanların və orada yüksələnlərin şərindən, yerə əkdiklərinin və oradan çıxanların şərindən, gecənin
və gündüzün fitnələrinin şərindən, – gecə xoş xəbərlə gələn
müstəsna olmaqla – gecə gələnlərin hər birinin şərindən həm
itaətkarın, həm də günahkarın möhtac olduğu Allahın tam
kəlmələrinə sığınıram! Ey Rəhman!» (Əhməd, 3/419).
Təsbih, təhmid, təhlil və təkbirin üstünlüyü (Subhanəllah! Əlhəmdulilləh! Lə ilahə illəllah! Allahu Əkbər!)
Bu barədə Peyğəmbərimizdən nəql edilən bəzi hədisləri qeyd edirik:
«Kim gündə yüz dəfə:
[Subhanəllahi və bihəmdihi] «Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd olsun!» desə, günahları dəniz köpüyü
qədər olsa belə silinər» (Buxari).
«Kim gündə on dəfə:
[Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku
və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir]
«Allahdan başqa məbud yoxdur, təkdir, Onun şəriki
yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!» desə, sanki İsmayıl övladından dörd nəfəri azad
etmiş olar» (Muslim).
«Dilə yüngül gələn, çəkidə ağır gələn, ər-Rəhmana
əziz olan iki kəlmə bunlardır:
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[Subhanəllahi və bihəmdihi, subhanəllahil-azim]
«Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd olsun! Böyük Allah pak və müqəddəsdir!» (Buxari).
«Mənə: [Subhanəllahi, vəlhəmdulilləhi, və lə ilahə illəllahu, vəllahu əkbər]
«Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Allahadır! Allahdan başqa məbud yoxdur! Allah ən Böyükdür!» demək,
üzərində günəş doğan hər bir şeydən əzizdir» (Muslim).
Bir hədisdə Peyğəmbərimiz demişdir: «Aranızdan hər
gün min savab qazanmaqda aciz qalanı varmı?» Yanında
oturanlardan biri soruşdu: «Bizlərdən biri min savabı necə
qazana bilər?» O dedi: «Yüz dəfə təsbih etsə [“Subhanəllah” desə], ona min savab yazılar, yaxud min günahı silinər!» (Muslim).
«Kim: [Subhanəllahil-aziymi və bihəmdihi]
«Böyük Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd olsun!» desə, onun üçün Cənnətdə bir xurma ağacı əkilər»
(Tirmizi).
«Ey Abdullah b. Qeys! Sənə Cənnət xəzinələrindən
birini göstərimmi?» Mən: «Bəli, ya Rəsulullah!» söylədikdə, o buyurdu: «De:
[Lə həulə və lə quvvətə illə billəh]
«Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!» (Muslim).
«Allaha ən sevimli olan kəlmələr dörddür:
[Subhanəllahi, vəlhəmdulilləhi və lə ilahə illəllahu,
vəllahu əkbər]
«Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Allahadır! Allahdan başqa məbud yoxdur! Allah ən Böyükdür!» Bunların
hansından başlasan, zərəri olmaz» (Muslim).
Bədəvi ərəb Peyğəmbərin (ona salam olsun) yanına
gəlib dedi: «Mənə zikr edəcəyim kəlmələri öyrət!» O buyurdu: «De:
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[Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu. Allahu əkbəru kəbiyran, vəlhəmdulilləhi kəsiyran, subhanəllahi
rabbil-aləmiyn. Lə həulə və lə quvvətə illə billəhil-azizil-həkim]
«Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Allah böyüklükdə ən Böyükdür! Allaha çoxlu-çoxlu həmd olsun! Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak
və müqəddəsdir! Qüdrət və güc yalnız Qüdrətli, Müdrik
Allahdadir!» Bədəvi ərəb dedi: «Bunlar Rəbbim üçündür.
Bəs mənim üçün?» O buyurdu: «De:
[Allahummə-ğfirliy, vərhəmniy, vəhdiniy, vərzuqniy]
«Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et, məni doğru
yola yönəlt, mənə ruzi ver!» (Muslim)
Əbu Davudun əlavəsində: «Bədəvi ərəb gedəndə Allahın elçisi (ona salam olsun) dedi: «O, əllərini xeyirlə doldurdu!» (1/220).
Bir kimsə İslamı qəbul etdikdə Peyğəmbərimiz ona
namaz qılmağı öyrədər, sonra əmr edərdi ki, bu kəlmələrlə
Allaha dua etsin:
[Allahummə-ğfirli, varhəmni, vahdini, va afini, varzuqni]
«Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et, məni doğru
yola yönəlt, mənə salamatlıq və ruzi ver!» (Muslim).
«Ən fəzilətli dua «əlhəmdulilləh», ən fəzilətli zikr isə
«lə ilahə illəllah»dır. (Tirmizi)
«Əbədi qalacaq saleh əməllər (bunlardır):
(Subhanəllahi, valhəmdulilləhi va lə iləhə illəllahu,
vallahu əkbər, va lə həulə və lə quvvatə illə billəh)
«Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd olsun! Allahdan başqa məbud yoxdur! Allah ən Böyükdür! Qüdrət
və güc yalnız Allahdadir!» (Əhməd).
Başqa bir hədisdə buyurulmuşdur: “İsra gecəsi İbrahim
peyğəmbər, Hz. Məhəmmədə belə demişdi: Ey Muhəmməd,
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ümmətinə məndən salam de. Onlara de ki, cənnətin torpağı
gözəl, suyu safdır. Orada boş düzənliklər də vardır. Oranın
ağacları isə, bu sözlərdir: Allah nöqsanlardan və eyiblərdən
pakdır, Allaha həmd olsun, Allahdan başqa ibadətə və itaətə
layiq haqq məbud yoxdur, Allah böyükdür, Allahdan başqa
kömək və qüvvət dayağı yoxdur. (yəni, kim bu sözlərlə zikr
edərsə, orada onun üçün ağaclar əkilər.)”

GECƏ UŞAQLARI BAYIRA BURAXMAQ,
QAPILARI VƏ ÜSTÜ AÇIQ HƏR ŞEYİ ÖRTMƏK
Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: «Gecənin bir aləmində yaxud axşama çıxanda uşaqlarınızı (bayıra çıxmağa)
qoymayın. Çünki həmin vaxt şeytanlar hər tərəfə yayılırlar.
Gecədən bir müddət keçəndə onları sərbəst buraxın, Allahın adını zikr edərək qapıları bağlayın. Çünki şeytan bağlı
qapını aça bilmir. Allahın adını zikr edərək tuluqlarınızın
boğazını bağlayın. Allahın adını zikr edərək qablarınızın
ağzını, hətta üstünə bir şey qoymalı olsanız belə örtün və
işıqlarınızı da söndürün!» (Muslim, 3/1595).

1 DƏQİQƏ ƏRZİNDƏ ALLAH YOLUNDA NƏLƏR
ETMƏK MÜMKÜNDÜR?
Vaxt – bir insan ömrüdür... Deməli, israf ediləcək
yaxud gözardı ediləcək qədər qiymətsiz deyil. Ağıllı insan
vaxtını dəyərləndirir, buna ucuz şeylər və boş sözlərlə doldurulacaq bir əşya kimi baxmır. Əksinə, vaxtını Allahı razı
salan və insanlara fayda verən tərifəlayiq işlər və xeyir
əməllərlə məhdudlaşdırır. Ömrümüzün hər dəqiqəsi Allah
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qatında məqamımızı yüksəltmək və insanları xoşbəxtliyə
çatdırmaq potensialı daşıyır. Peyğəmbərimiz (ona Salam
olsun) buyurmuşdur: “Hər vəfat edən peşman olacaqdır”. Dedilər: “Peşmanlığın səbəbi nədir?” Dedi: “Əgər
yaxşılıq sahibi insandırsa, (dünyada yaşayarkən) daha
çox yaxşı əməl edə bilmədiyinə görə peşman olacaq,
əgər günahkar insandırsa, Allahı razı salacaq əməllər
etmədiyi üçün peşman olacaq” (Tirmizi, 2405).
Bir dəqiqə ərzində çoxlu xeyir işlər görmək və böyük
savab qazanmaq olar. Sadəcə bir dəqiqə ərzində sədəqə
verərək, faydalı bir şey oxuyaraq, əzbərləyərək, yaxud xeyir
işlər görməyə çalışaraq həyatınızın həmin dəqiqəsinin boşa
getməməsindən əmin ola bilərsiniz. Bu dəqiqədən maksimum yararlanmaq və bunun qeydinə qalmağın yolunu bilsəniz, həmin bu dəqiqə sizin yaxşı əməllər dəftərinizə yazıla
bilər. İslam dininin tövsiyyə etdiyi balanslı (iş və din) həyat
da budur. Gündəlik iş həyatımızda çox deyil, bir dəqiqə ərzində nə edə bilərik? 1-cə dəqiqəmiz var, getdik:
● Bir dəqiqə ərzində Fatihə surəsini üç dəfə sürətlə
və səssiz oxumaq olar. Bəzi alimlər Fatihə surəsini oxumağa görə 600-dən çox həsənət/savab yazıldığını bildiriblər. Deməli Fatihə surəsini 3 dəfə oxuduqda 1800 savab
yazılır. Bütün bunlar cəmi bir dəqiqə ərzində olur.
● Bir dəqiqə ərzində İxlas surəsini 20 dəfə sürətlə və
səssiz oxumaq olar. İxlas surəsini 1 dəfə oxumaq Quranın üçdə birinə bərabərdir. 20 dəfə oxusanız 7 dəfə Quranı oxumağa bərabərdir. Əgər hər gün 1 dəqiqə ərzində
20 dəfə oxusanız ay ərzində 600 dəfə, ildə isə 7200 dəfə
oxumuş olacaqsınız ki, bu da Qurani-Kərimi 2400 dəfə
oxumaq mükafatına bərabər olacaqdır.
● Bir dəqiqə ərzində Allahın Kitabından 1 səhifə
oxuya bilərsiniz.
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● Bir dəqiqə ərzində Allahın Kitabından qısa bir ayəni əzbərləyə bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində “Lə iləhə illəllah vahdəhu lə şərikə ləh, ləhul mulku və ləhul həmdu və huva alə kulli şeyin
qadir” zikrini 20 dəfə söyləmək olar və bunun mükafatı –
İsmayıl peyğəmbərin övladından Allah yolunda 8 qul azad
etməyə bərabərdir.
● Bir dəqiqə ərzində “Sübhənallahi va bihəmdihi”
zikrini 100 dəfə söyləmək olar. Kim gün ərzində bunu
söyləyərsə dəniz köpüyü qədər də olsa günahları silinər.
● Bir dəqiqə ərzində “Sübhənallahi bihəmdihi və
sübhənallahil azim” zikrini 50 dəfə söyləmək olar. Bu iki
kəlmə, Peyğəmbərimizin buyurduğu kimi “Dildə söylənməsi asan, əməl tərəzisində çəkisi ağır gələn, Rəhman
olan Allaha sevimli olan kəlmələrdir”. (Buxari).
● Bir dəqiqə ərzində “Lə həulə va lə quvvətə illə billəh” zikrini 40 dəfə söyləmək olar. Buxari və Muslimdə
rəvayət olunduğu kimi bu zikr cənnət xəzinələrindən bir
xəzinədir və eləcə də çətinliklərə tab gətirmək və böyük
işlərə nail olmağa istiqamətlənmək üçün səbəblərdir.
● Bir dəqiqə ərzində “Lə iləhə illəllah” zikrini təxminən 50 dəfə söyləmək olar. Bu ən əzəmətli kəlmə, tövhid kəlməsi, gözəl kəlmə, sabit söz, axır kəlamı bu kəlimə
olan insanın cənnətə daxil olduğu, fəziləti və əzəmətinə
dair digər rəvayətlərin nəql olunduğu bir kəlmədir.
● Bir dəqiqə ərzində “Sübhənallahi və bihəmdihi
adədə xəlqihi va rida nəfsihi, va zinətə arşihi və midəədə
kəliməətihi” zikrini 15 dəfədən çox demək olar. Peyğəmbərimizə istinadən rəvayət olunan səhih hədislərdə bildirildiyi kimi bu zikr digər zikr formalarına nisbətən qat-qat
daha çox əcr-savab qazandırır.
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● Bir dəqiqə ərzində Uca Allahdan 100 dəfədən çox
“Əstəğfirullah” söyləməklə bağışlanma diləmək olar. İstiğfarın nə qədər fəzilətli olması heç kəsə gizli deyil. Bağışlanma diləmək bağışlanmaq, cənnətə daxil olmaq üçün
bir səbəbdir. Gözəl yaşayış, güc-qüvvətin artması, bəlaların dəf olunması, işlərin asanlaşması, yağışın yağması,
mal-dövlətin, övlafların artması üçün bir səbəbdir.
● Bir dəqiqə ərzində bir neçə qısa və müxtəsər kəlmələr söyləyə və bununla Allah-Təalanın, sizin üçün
təsəvvürünüzə belə gətirməyəcəyiniz xeyir qapıları açmasına səbəb ola bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində Allahın elçisinə (ona salam olsun) 50 dəfə salavat demək olar. Bunun əvəzində
Allah-Təala sizə 500 dəfə salavat deyir. Çünki bir salavat,
on mislinə bərabərdir.
● Bir dəqiqə ərzində Allaha şükr etmək, Onu sevmək, Ondan qorxmaq və Ona ümid etmək, Onun şövqündə olmaq üçün qəlbinizi buna yönəldə bilərsiniz və bu
yolla Allaha qulluq mərhələlərindən keçə bilərsiniz. Bunu
çarpayıda uzanılı halda yaxud yolda gəzərkən belə edə
bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində başa düşülməsi asan faydalı bir
kitabdan 2 səhifə oxuya bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində telefonla qohumlarla əlaqə saxlayaraq nəhəng savab qazana bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində əlinizi qaldırıb dua kitabından
istənilən duanı edə bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində birdən çox adamla salamlaşa
bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində yaxınlarınızı pis işlərdən çəkindirə bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində yaxşılıqlara təşviq edə bilərsiniz.
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● Bir dəqiqə ərzində yaxınlarınızdan birinə gözəl nəsihət edə bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində depresiyada olan bir insana yardımçı ola bilərsiniz.
● Bir dəqiqə ərzində, insanlara əziyyət verən bir
şeyi yoldan kənarlaşdıra bilərsiniz.
● Bir dəqiqədən maksimum faydalanma istəyi sizi,
irəlidə israf oluna biləcək digər uzun zaman müddətlərindən daha faydalı şəkildə istifadə etməyə sövq edəcək.
Bilmək lazımdır ki, bu əməllərin çoxu heç də zəhmət
tələb etmir. Əksinə yolda gedərkən, maşın sürərkən və ya
uzanılı halda, ayaq üstə, oturarkən, kimisə gözləyərkən
belə bunları edə bilərsiniz.
Eləcə də bu əməllər səadətə qovuşmaq, köksün genişlənməsi, qəm-kədərin aradan qalxması üçün ən böyük
səbəblərdir. Uca Allah bizi sevdiyi və razı qaldığı əməlləri
etməyə müvəffəq etsin!

ƏN ÇOX TÖVSİYƏ EDİLƏN BİR NEÇƏ ZİKRİ
ÖYRƏNMƏK İSTƏYİRƏM...
Araşdırmalar nəticəsində, Peyğəmbərimizin (ona salam
olsun) ən çox tövsiyə etdiyi zikrlərin aşağıdakılar olduğu
aydın olur. Bilmək lazımdır ki, bu zikrlər sıxıntı, kədər,
problemlər və xəstəliklərin aradan qalxması və günahların
silinməsi üçün ən yaxşı və uzun mübarizə yoludur:
1. Peyğəmbərimizə salavat zikri demək. (məsələn: “sallallahu aleyhi va səlləm”, “Allahummə salli alə Muhəmməd” və s.).
2. Çox sayda “Əstağfirullah” (Allahım məni bağışla) –
demək. Boş vaxtında bunu deməklə, bəlkə də gün ərzində
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minlərlə günahdan qurtulmuş, qəlbindəki ağırlıqları qaldırmış ola bilərsən. Çoxlu istiğfar (Allahdan bağışlanma
diləmək), bir çox qapının açılmasına səbəbdir!
Bir gün bir nəfər, böyük alim Həsən əl-Bəsriyə quraqlıq, uzun müddətdir yağışın yağmamasından şikayət etdi.
Həsən əl-Bəsri (Allah rəhmət etsin) ona: “Allahdan çoxlu
bağışlama dilə” – deyərək cavab verdi.
Başqa gün bir nəfər Həsən əl-Bəsrinin yanına gələrək
ona dedi: “Çoxdandır ki övladım olmur. Allaha dua et ki,
məni övladla ruziləndirsin. Həsən əl-Basri isə cavabında
ona da: “Allahdan çoxlu bağışlanma dilə” – deyə nəsihət
etdi.
Bundan sonra bir çox adam öz ehtiyacları üçün dua etmək mövzusunda Həsən əl-Bəsrinin yanina gəlsə də, eyni
ilə onlara Allahdan çoxlu bağışlama diləmələrini tövsiyə
etdi. Bunu görən tələbəsi Rabi ibn Suheyb: “Ey müəllimimiz! İnsanlar sənə müxtəlif şeylərdən şikayət etdilər, ancaq
sən onların hamısına bir şeyi (“istiğfar etməyi) nəsihət etdin. Bu necə olan şeydir?” Həsən əl-Bəsri belə cavab verdi:
“Mən bunların heç birini özümdən demədim. Uca
Allahın, “Nuh” surəsində olan bu ayəsini oxumadınmı?
“Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin! Həqiqətən, O,
çox Bağışlayandır! O, sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər. O, sizə mal-dövlət, oğul-uşaq əta edər. O, sizin
üçün bağlar-bağçalar yaradar və çaylar axıdar!” (Quran, 71/10-12). (Təfsir əl-Qurtubi, 18/303).
3. “Yə Zəl Cələli va-l İkram” – çoxlarının unutduğu
zikrdir. Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) bu zikri çoxçox deməyi tövsiyə etmişdir. Çünki bu zikrdə böyük bir
sirr vardır. “Yə Zəl Cələl” – ey əzəmət sahibi, “val-İkram”
isə, – səxavət və kərəm sahibi deməkdir. Uca Allah, gün
ərzində bu zikri dəfələrlə deyən kəsin sıxıntılarını aradan
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qaldırar. Çünki, kərəm sahibi olan Allah, hər bir kəsin ehtiyacını, bütün insanlardan daha yaxşı bilir.
4. “Lə həvlə va lə quvvatə illə billəh” – Peyğəmbərimizin (ona salam olsun) ən çox tövsiyə etdiyi zikrlərdəndir. Bu zikr çox-çox deyildikdə, Uca Allah, böyük lütfü və
rəhməti ilə neçə-neçə xeyirlərə qapı açar.
5. “Subhənallah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər”.
İbn Qayyim necə də gözəl demişdir: “Əgər insana
bütün dünya verilsə və o da «əlhəmdulilləh» desə; Allahın ona «əlhəmdulilləh» dedirtməsi, (ona) dünyanı verməsindən daha böyük nemət olar. Çünki, dünya sevinci
bitər, «əlhəmdulilləh»-in (Allaha şükür etməyin) savabı
isə bitməz...”

STRES’DƏN TAMAMİLƏ QURTULMAQ ÜÇÜN
NƏ EDƏ BİLƏRİK?
Günlərimizi cürbəcür qayğıların, çəkişmələrin əhatəsində keçirə-keçirə gözləmədiyimiz nöqtələrdən müxtəlif
zədələr alırıq. Bir gün çox xoşbəxt, növbəti gün isə, tamamilə əhval-ruhiyyəsiz ola bilirik. Yorğun oluruq, başımız ağrıyır, bəzən özümüzü o qədər halsız, taqətsiz hiss
edirik ki, qalxıb evə getməyə belə, əziyyət çəkirik. Bütün
bu problemlərin təməlində dəhşətli bir xəstəlik dayanır:
stress...
Stress – orqanizmdə əsəb sistemlərinin normal vəziyyətdən kənara çıxması deməkdir. Tibb lüğətində stress adlı
bir xəstəliyə rast gəlinməsə də, əksər xəstəliklərin əmələ
gəlməsi məhz bu amillə bağlıdır. Stres’in müalicəsi, aşağıda qeyd etdiyimiz bəzi əsaslarla mümkündür:
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● “ər-Rizqu aləl-lah” – Ruzini verən Allahdır.
Hər işdə bir xeyir olduğunu daima düşün, başqasının
qarşısında qul olma və düşünmə ki, ruzin kəsiləcək və ya
ac qalacaqsan. Uca Allah buyurur:
“Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzisini
Allah verməsin. Allah onların qərar tutduqları yeri də,
qorunub saxlanıldıqları yeri də bilir...” (Quran, 11/6)
Peyğəmbərimiz belə demişdir: “Əgər Adəm övladı ruzisindən, ölümdən qaçdığı kimi qaçsaydı, ölüm onu haqladığı kimi ruzisi də onu mütləq haqlayardı.” (Səhihə, 952)
“Təvakkəltu aləl-lah” – Allaha təvəkkül et.
Bir problem baş verən kimi, dərhal “arxamda filankəs
var, o mənə kömək edəcək” deyə düşünürsən, elə deyilmi?
Halbuki müsəlman şəxs, ilk olaraq “məni bu sıxıntıdan,
Allahdan başqa heç kim qurtara bilməz! Yalnız Onadır
ümidim! Bəndələr isə, ancaq vasitə ola bilərlər!” – deyə
düşünməli, ilk olaraq öz Rəbbini ağlına gətirməlidir. Uca
Allah buyurmuşdur:
“...Kim Allahdan qorxsa, Allah ona (hər çətinlikdən) bir çıxış yolu göstərər. Və ona gözləmədiyi yerdən
ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər...” (Quran, 65/2-3).
Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) bu ayəni Əbu Zər’ə
oxudu, sonra isə belə buyurdu: «Əgər insanların hər biri,
bu ayədən (lazımi) dərəcədə yararlana bilsəydilər, (təkcə
bu ayə) onlara kifayət edərdi...» (Əhməd və Tirmizi. Durrul-Mənsur, 6/355)
● “Nəsib (qismət)...” – əgər nəsibində varsa, o özü
gəlib səni tapacaq.
Buna görə də, heç üzülmə. İşin başında Allahdan sənin üçün xeyirli olanı istə və gerisini düşünmə. Çünki,
insan özü üçün nəyin xeyirli, nəyin isə zərərli olduğunu
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bilməz. Bəlkə də arzuladığın həmin şey, sənin üçün çox
zərərli olacaqdı və Rəbbin səni qorudu. Sənə, bundan daha
xeyirlisini nəsib edəcək, həm də – heç ummadığın bir zamanda... Uca Allah buyurmuşdur:
“...Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli,
bəzən də xoşladığınız bir şey sizin üçün zərərli ola bilər.
(Onu) Allah bilir, siz bilməzsiniz...” (Quran, 2/216).
● “Səbir, səbir, səbir...”
Səbir etməyi bacar. Vaxtından öncə bahar gəlməz. Payız
və qışı gözləmədən bahara tələsməklə, yalnız özünə zərər
vuracaq və heç bir şey əldə etməyəcəksən. Səbir etməklə
isə, Allahın sevgisini və yardımını qazanacaqsan. Bu yardım elə bir yardımdır ki, qəlbində səni yeyib bitirnən kədər,
öz yerini mətanət və sevincə verəcək. Şablon sözlər deyil,
sən sına və nəticəyə özün şahid ol... Uca Allah demişdir:
“Səbir edənlər və yaxşı işlər görənlər müstəsnadır.
Məhz onları (günahlardan) bağışlanma və böyük bir
mükafat gözləyir.” (Quran, 11/11).
● “Bu da keçib gedəcək...”
Bu həyatda daimi olan heç bir şey yoxdur. Dünən sağlam idinsə, bu gün xəstələnə bilərsən, dünən pulun çox idisə,
bu gün ‘əli aşağı’ ola bilərsən... Eləcə də, bunun əksi üçün
də bu keçərlidir. Düşünmə ki, çətinliyin daimi olacaq, xeyr!
Unutma ki, çətinliklə sadəcə olaraq imtahan olunursan. Sən
səbrli ol, Allah’a üsyan etmə... Qalanı, onsuz da keçib gedəcək zamanla... Əsas odur ki, bu imtahandan ‘kəsilmə’...
Çoxlu dua etməyi unutma! Dua – hər şeyin çarəsidir, özünü məhrum etmə! Quranda Şərh surəsi (94-cü surə) var. O
surənin 5-ci ayəsini biz qeyd edirik, 6-cı ayəni özün oxuyaraq, çətinlik anlarında daima bu iki ayəni xatırlayarsan...
“Şübhəsiz ki, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq
gələr!” (Quran, 94/5).
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ÇOX BÖYÜK EHTİMALLI ZAMANLAR...
Dua etmək üçün təyin olunmuş xüsusi vaxtlar olmasa
da, qəbul olunmasının daha çox ehtimallı olduğu zamanlar vardır. Quran və mötəbər hədislərə əsasən bu vaxtların
bəzilərini qeyd edə bilərik:
● Ramazan ayı, Qədr gecəsi;
● Gecənin son üçdə biri;
● Fərz namazlarının arxasınca;
● Hər bir gecədə qeyri-müəyyən bir vaxtda;
● Fərz namazlarına çağırış zamanı;
● Azan verilərkən və döyüşdə əsgərin edilən dua.
Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “İki dua vardır ki, əsla
geri qaytarılmazlar. Azan verilərkən və döyüş qızışarkən
edilən dua.” (Əbu Davud).
● Yağış başlayandan qurtarana qədər. Təbəraninin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz, bu zaman edilən duanın
əsla geriyə qaytarılmayağını bildirmişdir. Ənəs b. Malik rəvayət edir ki, biz Peyğəmbərlə (ona salam olsun) birgə yağışa
düşdük. Allahın elçisi paltarının bir tərəfini açdı ki, bədəninə
yağış dəysin. Biz niyə belə etdiyini soruşduqda, “çünki, bu yağış Rəbbimin yaratdığı yeni bir rəhmətdir» – deyə cavab verdi.
● Allah yolunda sıralarda dayanan zaman;
● Cümə günü qeyri-müəyyən bir vaxtda; — Bu vaxt
müddəti barədə ən dolğun rəy – bu vaxtın axşam çağının
sonuna təsadüf etməsidir. Lakin bu vaxt müddəti cümə
xütbəsi və namaz vaxtlarında da ola bilər.
● Sadiq niyyətlə Zəm-zəm suyunu içdikdə;
● Səcdədə;
● Gecə yuxudan ayılan zaman bu barədə mövcud
dua (kitabda qeyd olunmuşdur) ilə dua etdikdə;
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● Dəstəmazlı vəziyyətdə yatıb, gecə yuxudan ayılaraq dua etdikdə;
● Yunus peyğəmbərin etdiyi: «Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Mən isə,
həqiqətən, zalımlardan olmuşam» — zikri ilə dua etdikdə;
● Ölüm baş verdikdən dərhal sonra insanların cənazə
üçün duası;
● Namazda sonuncu təşəhhüddə (oturuşda) Allaha
həmd-səna etdikdən və Peyğəmbərə salavat gətirdikdən sonra;
● Allahın dua etdikdə qəbul olunan və istənildikdə
verilən əzəmətli adı ilə (bütün adlar ola bilər) dua etdikdə;
● Müsəlmanın müsəlman qardaşı üçün gizlində etdiyi duası;
● Ərəfat günü Ərəfat dağında;
● Ramazan ayında;
● Müsəlmanlar xeyirli məclislərdə cəm olduqda;
● Müsibət baş verdikdə: «Biz Allahın bəndələriyik
və [öləndən sonra] Ona tərəf [Onun dərgahına] qayıdacağıq!» Allahım, başıma gələn müsibətə görə məni savabla
mükafatlandır. Bu müsibətin arxasından isə mənə xeyir və
mərhəmət bəxş et!” – deyə dua etdikdə;
● Allaha ürəkdən və möhkəm ixlasla dua edilən hər
bir anda;
● Məzlumun ona zülm edənə qarşı etdiyi bəd dua;
● Valideynin övlada etdiyi xeyir-duası və bəd duası. Peyğəmbərimiz (Ona salam olsun) buyurmuşdur: «Üç
dua vardır ki, geri qaytarılmır: Valideynin övladına etdiyi
dua, oruclunun və müsafirin duası» (Beyhaqi, 6619). Buna
görə də, valideyn dua edərkən çox diqqətli və səbirli olmalıdır. Çünki, Uca Allah valideynin haqqını, Öz haqqından
sonra ən üstün saymış, duasını isə, mütləq şəkildə qəbul
edəcəyini vəd vermişdir. Bu səbəblə də, ani bir əsəb anın-
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da tələsməyərək bəd dua etməkdən çəkinmək lazımdır.
Əziz valideyn! Bəlkə də övladının başına gəlmiş bir dərd,
sənin bir vaxtlar dözümsüzlük və səbirsizlik edərək etdiyin bir (bəd) dua nəticəsində olmuşdur. Səbirli olmaq və
daima xoş niyyətlə gözəl və xeyirli dualar etməyə çalışmaq lazımdır.
● Qonağın etdiyi dua;
● Oruclu olanın iftaradək etdiyi dua;
● Oruclu olanın iftar zamanı etdiyi dua;
● Məcburiyyət qarşısında qalan şəxsin duası;
● Ədalətli rəhbərin duası;
● Xeyirxah övladın valideyninə etdiyi dua. Xeyirli
övlad həqiqətən də tükənməz bir xəzinədir.
Onun etdiyi dua da, etdiyi xeyirli əməllər də, valideynə -hətta öldükdən sonra belə– əzəmətli savablar qazandıra bilər. Peyğəmbərimiz bununla əlaqədar olaraq belə buyurmuşdur: “İnsan öldüyü zaman onun əməli kəsilir (yəni,
artıq savab yazılma kitabı bağlanır). Ancaq üç şey bundan
istisnadır: Ondan qalan sədəqə. Yəni, uzun müddət qalan
bir xeyirli əməl əsəri (məsələn: tikdirdiyi məscid, kitabxana, əkdiyi ağac, çəkdirdiyi su və s.); fayda əldə edilən elm
(yazdığı kitab, yetişdirdiyi tələbə və s.) və onun özünə xeyir-dua edən yaxşı övlad”.
● (Həcdə) Kiçik cəmrəyə daş atdıqdan sonra;
● (Məkkədə) Səfa və Mərva təpələri üstündə və s.
Sadiq müsəlman, harada olursa, olsun həmişə öz Rəbbinə dualar etməyə çalışmalıdır. Uca Allah buyurmuşdur: «Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən
onlara yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul
edərəm…». Lakin duaların məhz bu müvafiq vaxt, hal və
yerlərdə edilməsinə xüsusi diqqət və maraq göstərilməyə
də çalışılmalıdır ki, qəbul olunması tezləşsin...
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DUADAN YORULMA!
Allah bir qulunu, daima dua edərkən görməyi sevir...
Bilirsinizmi niyə? Çünki, bəndənin yeganə qurtuluşu –
məhz dua’dadır. Məktəbə getmək istəməyən övladını,
-onun xeyrinə olduğu üçün– dərsə məcburi aparan, bu
yolda onu həvəsləndirən valideyn misalını, Allahın bizləri duaya yönləndirməsinə kiçik bir anlayış nümunəsi kimi
dəyərləndirə bilərik. Hətta Allah, bəndəsinin ‘duasız’ qalmasına qəzəblənər... Çünki, dua qapısından başqa bütün
qapılar, müvəqqəti aldatmacadan başqa bir şey deyildir.
Bu səbəblə də, Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) buyurmuşdur: “Kim Allahdan istəməzsə, Allahın ona qəzəbi
tutar”. (Tirmizi).
Duadan yorulan insan, şeytanın məqsədinin uğurla reallaşmasına səbəb olur. Çünki, şeytan, ilk olaraq insanın
dua etməsini əngəlləməyə çalışar. Bu alınmadıqda isə, onu
yormağa, “dua edirəm, amma qəbul olunmur” düşüncəsinə doğru çəkir. Beləliklə, onu bu cür məğlub etməyə, həyatdan küsdürməyə və ümidsizliyə düçar olmasına çalışır.
Necə azğın bir düşmənimizin olduğunu görürsünüzmü?..
Allahın elçisi, məhz bu səbəblə belə buyurmuşdur: “Allah
duada israrlı olanları sevər”. (Təbərani).
Dua edərkən, buna “10 saniyəlik yolavermə” kimi
baxan insan da, uduzar. Halbuki o, duanın gücünü görmək
istəyirdisə, yorulmadan, bezmədən dua etməli idi. İslam
mütəfəkkirlərindən olan Muvarriq (Allah rəhmət etsin)
bunu, çox gözəl şəkildə izah etmişdir: “Allaha həqiqi mənada inanan insana (dua metodu haqda) yalnız belə bir
misal çəkə bilərəm... (Təsəvvür etsin ki) o, sanki dənizin
ortasında bir taxta parçasından yapışmışdır. Ümidini Uca
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və Əzəmətli olan Allaha bağlamış, bəlkə onu xilas edər
deyə, Ey Rəbbim! Ey Rəbbim! – deyə dua edər.” (Əhməd,
“Zühd”, 1756)
Heç belə bir düşüncə ilə dua etməyi yoxladınmı? Duaya qiymət ver! Onu “5-10 saniyəlik yola vermə” kimi
dəyərsizləşdirmək, səni o böyük qurtuluş qapısından məhrum edəcək...
Qəzəbləndiyin insana qarşı etdiyin bəd duaları yadına
sal... O bəd duaların, qarğışların və şiddətli qəzəbin yerinə, gözəl bir dua etsəydin, Allah onu islah edər, sənin
isə qəlbini sakitləşdirərdi. Bizdən öncə yaşamış xeyirli
və müdrik insanlar, nifrət etdikləri insanların siyahısını
(чёрный список) tutmaz, əksinə, sevdikləri insanları daima nəzərlərində saxlayardılar. Məsələn, məşhur tabiin
Əbu Hamdun’un -yaxın dostlarının adlarından ibarət 300
nəfərlik– qoruyub saxladığı kağızı var idi və o, (kağıza
baxıb hamısını xatırlayaraq) onların hər biri üçün, hər
gecə dua edərdi... (Sifətus-Safva, 1/492).

DUA EDİRƏM, LAKİN QƏBUL EDİLMİR!
BƏLKƏ DƏ GECİKİR...
Möminin başına gələn imtahanlardan biri də odur ki,
Rəbbinə üz tutaraq təkrar-təkrar, uzun müddət və səmimi
qəlbdən dua edir, lakin duasının qəbul olduğunu hiss etmir. O zaman bunu görən Şeytan, fürsətdən istifadə edərək
həmin insana vəsvəsə verər və Rəbbi barədə cürbəcür pis
zənlərə qapılmasına çalışar.
Lakin kimin başına belə bir iş gələrsə, Şeytanın vəsvəsələrinə uymayaraq, Rəbbi barəsində gözəl zəndə olmalıdır. Bilməlidir ki, əgər o duanın qəbul olması üçün bütün
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şərtləri yerinə yetirərək, səmimi qəlbdən Allaha dua etdikdən sonra, duası qəbul olmayıbsa, burada böyük bir hikmət vardır. Bunu isə, yalnız hər şeydən xəbərdar və hikmət
sahibi olan Allah daha gözəl bilir.
Yeri gəlmişkən həmin hikmətlərdən bir neçəsini qeyd
etmək yaxşı olardı ki, hər bir dua edən qul, onları heç vaxt
unutmasın:
● Duanın qəbul olmaması Allahın qulunu etdiyi imtahandır və ona səbr etmək lazımdır
Duanın tez qəbul olunması – bir sınaq olduğu kimi,
eləcə də gec qəbul olunması və ya ümumiyyətlə qəbul
olunmaması da – Allahın, Öz bəndəsinin səbrini yoxlaması üçün bir imtahan sınağıdır. Uca Rəbbimiz buyurmuşdur:
“Hər bir kəs (hər bir canlı) ölümü dadacaqdır. (Dözüb-dözməyəcəyinizi, şükür edəcəyinizi, yaxud nankor
olacağınızı) yoxlamaq məqsədilə Biz sizi şər və xeyirlə
(xəstəlik, yoxsulluq, ehtiyac və sağlamlıq, var-dövlət və
cah-calalla) imtahana çəkərik. Və siz (Qiyamət günü
əməllərinizin əvəzini almaq üçün), ancaq Bizim hüzurumuza qaytarılacaqsınız!” (Quran, 21/35).
Ona görə də qul xeyir ilə imtahan olunarsa şükür etməli, şər ilə imtahan olunarsa səbr etməlidir. Duanın qəbul
olmaması heç də bəla deyildir. Əsl bəla qulun öz yaradanını unudaraq qəflət içərisində yaşamasıdır. Ola bilsin ki,
duasının qəbul olmadığını görən insan yenə də davamlı
olaraq uzun-uzadı dua edər və Rəbbinə olan qəflətdən qurtulmuş olar.
● Allahın qulu üçün seçdiyi, qulun özü üçün seçdiyindən daha üstün və xeyirlidir
Uca Allah sonsuz hikmət sahibidir. Yalnız hikmət
olaraq verir və yalnız hikmət olaraq alır. Lakin ola bilsin

130

Ayxan Yaquboğlu, Yaşar Qurbanov

ki, insan zahiri baxımdan bunu dərk edə bilməsin. Həkim
xəstəni müalicə etdiyi zaman, xəstə müalicə əsnasında
müəyyən ağrılar hiss edir və həmin müvəqqəti ağrılara səbir edərək, nəhayət Allahın izni ilə şəfaya nail olur.
Allah-Təala buyurmuşdur:
“…Ola bilsin ki, xoşlamadığınız hər hansı bir şeydə Allah (sizdən ötrü) çoxlu xeyir nəzərdə tutmuş olsun.” (Quran, 4/19).
Zülm etmək – Uca Allahın gözəl ad və vəsflərinə uyğun deyildir. Ola bilsin ki, bəndə istədiyinin aqibətindən
xəbərdar olmadığı üçün Allah-Təaladan bir şey tələb edə,
zahirən onu özünə xeyir sana, lakin əslində isə bu, onun
üçün ona xeyir yox, şər ola bilər. Necə ki, körpə uşaq şirin
şeyi çox yemək istər, lakin ona ziyan verəcəyini anlamaz.
Uca Allah buyurmuşdur:
“...Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli, bəzən də xoşladığınız bir şey sizin üçün zərərli ola
bilər. (Onu) Allah bilir, siz bilməzsiniz.” (Quran, 2/216).
Bilmək lazımdır ki, insanın xeyir sanaraq arzuladığı
hər bir şey ona xeyir gətirməz.
Əksinə, şərr də ola bilər. Bu səbəblə, Allahdan bir şey
istəyərkən, “Allahım bu mənim üçün xeyirlidirsə, onu nəsib et, xeyirli deyilsə onu məndən, onu məndən, məni də
ondan uzaq et və məni bundan razı et” – deyə dua etmək
daha doğrudur. Çünki biz, nəyin bizim üçün xeyirli, nəyin
isə şərli olduğunu çox vaxt bilmirik.
● Duasının qəbul olmaması ilə imtahan olunan insan, Allahın sevimli qullarının zümrəsinə daxil ola bilər.
Çünki Allah-Təalanın bəndəsini imtahan etməsi ona olan
sevgisinə dəlalət edir. Ənəsdən (Allah ondan razı olsun)
rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (ona salam olsun) buyurmuşdur: “Mükafatın böyüklüyü, imtahanın ağırlığına
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görədir. Uca Allah bir qövmü sevərsə, o qövmü imtahana
çəkər. Kim razı olarsa, ona Allahın razılığı, kim qəzəblənərsə, ona Allahın qəzəbi vardır.” (İbn Macə, 4031)
● Allah-Təala qulunun ona qarşı razılığını imtahan edir...
Əgər qul başına gələn hər bir müsibətə görə Rəbbindən narazılıq etməz, əksinə razı olarsa, şübhəsiz ki, Allah
da ondan razı olar və onu istəyinə qovuşduraraq razı salar.
İnsan Rəbbinə hər zaman, davamlı olaraq dua edərək ondan istəyər, yaxud başına gələn müsibətin aradan qaldırılmasını tələb edərsə, lakin duasının qəbul olmasının əsərəlamətini görməzsə, o zaman Uca Allah həmin bəndəsinin
qəlbinə baxar. Əgər o, Rəbbindən tam şəkildə, heç bir narazılıq etmədən razı olarsa, Allah da onu razı salması üçün
duasını qəbul edərək istədiyini verər və başına gələn müsibəti aradan qaldırar. Həqiqətən də, səmimi qəlbdən uzun
müddət dua edən, lakin duasının qəbul olmadığını görərək
Rəbbindən zərrə qədər də olsa narazı olmayıb əksinə, razı
olan qul həqiqi iman sahibidir. Uca Allah buyurmuşdur:
“(Ey möminlər!) Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlməmiş cənnətə daxil olacağınızımı güman edirsiniz? Onları (şiddətli) fəlakət və sıxıntı
elə bürümüş, elə sarsılmışdılar ki, hətta, Peyğəmbər
və iman gətirənlər birlikdə: “Allahın köməyi nə vaxt
gələcək?” – demişdilər. Bilin ki, Allahın köməyi (sizə)
yaxındır!” (Quran, 2/214).
● Allahla ünsiyyətdə olaraq onun məhəbbətinə nail
olmaq.
Bəzən qulun duasının gec qəbulu və ya ümumiyyətlə qəbul olmamasının xeyri, onun Allahdan tələb edərək
fani dünya həyatı üçün istədiyindən qat-qat üstün ola bilər.
Çünki insan duanın bütün vacibatlarını və ədəblərini yerinə yetirərək, daima ümidlə, səmimi qəlbdən dua edərsə,
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Allahın məhəbbətini qazanmış olar. Bunun mükafatı isə
əbədi olan Cənnətdir. Çünki Allahın məhəbbətini qazanmaq, onun Cənnətini əldə etmək deməkdir.
● Duanın gec qəbulu və ya qəbul edilməməsi, qulun
öz nəfsini hesaba çəkməsinə səbəb olur.
Bunun səbəbi, dua edənin özündən asılı ola bilər.
Məsələn: Əgər dua edənin qidasında haram varsa və ya
duasının qəbulunun qarşısını alan günahlara yol verirsə,
yaxud dua əsnasında duanı dili və qəlbi ilə yox, etdiyi duanın mahiyyətinə varmadan sadəcə dili ilə edirsə, duasının
qəbuluna mane olmuş olar. Belə halda, duasının qəbulunu
görməyən hər bir iman sahibi, öz nəfsini hesaba çəkərək,
özündə olan nöqsanları axtarar, günahlardan çəkinərək
tövbə edər və Rəbbinə tərəf dönər. Halbuki, əgər duası tez
qəbul olarsa, özündən qafil olaraq nəfsini hesaba çəkməz,
əksinə, özünü güclü iman sahibi zənn edərək yanılmış olar.
● İnsan, günahları ilə duasının qəbuluna mane ola
bilər.
Elə insanlar vardır ki, daima Allahdan narazılıq
edərək, dualarının qəbul olmamasından şikayətlənirlər.
Lakin özünə diqqətlə nəzər saldıqda görər ki, dua etdiyi
Rəbbinə bircə dəfə də olsun boyun əyərək namaz qılmamışdır. Əksinə, haramlara qurşanaraq həmişə Ona qarşı
üsyanda olmuşdur. Bu cür insan, duasının qəbul olmadığından gileylənməsin! Əksinə, Allaha şükür etsin ki, onun
sağlamlığını günahlarına görə əlindən almamışdır. Ona
görə də kimliyindən asılı olmayaraq hər bir bəndə, onu yaradanı unutmamalı və qafilliyindən tövbə edərək Ona tərəf
yönəlməlidir ki, duaları qəbul olunsun. Əgər belə edərsə,
Rəbbini razı salar və üzərinə bütün xeyir qapılarının açıq
olduğunun yəqinliklə şahidi olar.
Uca Allah buyurmuşdur:
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“(Ya Rəsulum!) Bəndələrim Məni səndən soruşduqda (söylə ki), Mən (onlara) yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da Mənim
çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər. Bununla
da, ola bilsin ki, doğru yola yetişsinlər.” (Quran, 2/186).
● Şeytanla mübarizə apararaq savab qazanmaq.
Şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir. Xüsusən də, insanda bir boşluq görərsə, həmin boşluqdan istifadə edərək
vəsvəsə verməyə başlayır. Qul Rəbbinə dua edərsə, lakin
duası qəbul olunmazsa, o zaman Şeytan bu fürsəti əldən
verməyərək qulun qəlbinə, Allah barədə pis zəndə olması,
yaxud duanı tərk edərək qəbul olmasından ümidini üzməsi üçün müxtəlif fikirlər irəli sürər. Əgər bəndə Şeytanla
mübarizə apararaq onun vəsvəsələrinə məhəl qoymadan
Allah barədə gözəl zəndə olarsa və ümidini üzməyərək
dua etməkdə davam edərsə, Şeytanı qəzəbləndirərək Rəbbini razı salmış olar. Şeytanla mübarizə aparmaq ən böyük
ibadətlərdəndir.
Əgər bir kəs duasının qəbul olmadığını görərsə və Şeytanın vəsvəsələrinə qələbə çalaraq duasına səmimi qəlblə
davam edərsə, Allah qatında məqamı ucalar. Bu nailiyyəti
əldə etməsi, duasının qəbul olmasından qat-qat üstün olar.
● Ola bilsin ki, dua qəbul olunsun, lakin dua edənin
bundan xəbəri olmasın.
Artıq duanın fəzilətindən bəhs edərkən bizə məlum
oldu ki, əgər insan duanın qəbul olmasına səbəb olan bütün amilləri yerinə yetirər və qəbuluna mane olan bütün
şeyləri tərk edərsə, onun duası müxtəlif formada Allah yanında mütləq qəbul olmuş olar. İnsan, duasının səmərəsini
bu dünyada görməsə belə, axirətdə Allahın izni ilə mütləq
görəcəkdir.
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QURANDAKI QƏBUL OLUNMUŞ
(TƏRCÜMƏLİ) DUA NÜMUNƏLƏRİ
Qurani-Kərimdə bizdən öncə yaşamış xeyirli insanların etdikləri dua və zikrlərə dair bir çox örnəklər mövcuddur. Etdikləri duaların əzəməti o qədər böyükdür ki,
Uca Allah onları, Öz mübarək kitabında qeyd etmişdir. Bir
sözlə, “QƏBUL OLUNMUŞ DUA NÜMUNƏSİ” istəyirsənsə, bunlar sənin üçün ən ideal misallar olacaq. Dua
edərkən bunlardan istifadə etmək, çox böyük bir fürsət və
şansdır. Aşağıda bunların bəzilərinin tərcümələrinə yer verilmişdir. İstəyənlər, qeyd etdiyimiz mənbələrdən ərəbcə
yazılışlarını da oxuya bilərlər.
“...Ey Rəbbimiz! Biz (günahlar etməklə) özümüzə
zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən,
əlbəttə, ziyana uğrayanlardan olarıq...” (Quran, 7/23).
“...Ey Rəbbim! Bilmədiyim bir şeyi Səndən istəməkdən Sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan,
mənə rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram”
(Quran, 11/47).
“Ey Rəbbim! Məni, valideynlərimi, evimə mömin
kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları
bağışla! Zülmkarların isə ancaq həlakını artır” (Quran,
71/28).
“O zaman İbrahim və İsmail evin (Kəbənin) bünövrəsini qaldırarkən belə dua etdilər: “Ey Rəbbimiz! Bunu bizdən qəbul et! Həqiqətən, Sən Eşidənsən,
Bilənsən! Ey Rəbbimiz! İkimizi də Sənə təslim olacaq,
nəslimizdən də Sənə təslim olan bir ümmət et. Bizə iba-
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dət qaydalarını göstər və bizim tövbələrimizi qəbul et!
Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edənsən, Rəhmlisən!”
(Quran, 2/127-128).
“Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılan et! Ey Rəbbimiz! Duamı qəbul elə! Ey Rəbbimiz! Haqq-hesab günü məni, valideynlərimi və möminləri bağışla!” (Quran, 14/40-41).
“Ey Rəbbim! Mənə hikmət ver və məni əməlisalehlərə qovuşdur! Sonra gələnlər arasında həmişə yad
edilim deyə mənə yaxşı ad qismət elə! Məni Nəim bağının varislərindən et!” (Quran, 26/83-85).
“Ey Rəbbim! Mənə əməlisalehlərdən olan övlad
bəxş et!” (Quran, 37/100).
“Ey Rəbbimiz! Biz yalnız Sənə təvəkkül edir və
yalnız Sənə üz tuturuq. Dönüş də yalnız Sənədir”. (Quran, 60/4).
“Ey Rəbbimiz! Bizi kafirlər üçün sınaq etmə. Ey
Rəbbimiz, bizi bağışla. Həqiqətən, Sən Qüdrətlisən,
Müdriksən!” (Quran, 60/5).
“Ey Rəbbim! Mənə həm mənim özümə, həm də
valideynlərimə əta etdiyin nemətə şükür etmək üçün,
Sənin razı qalacağın yaxşı əməl etmək yolunda ilham
ver və məni Öz mərhəmətinlə əməlisaleh qullarına qovuşdur!” (Quran, 27/19).
“Ey Rəbbim! Öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş
et! Şübhəsiz ki, Sən duaları Eşidənsən” (Quran, 3/38).
“Ey Rəbbim! Məni tənha buraxma. Sən varislərin
ən yaxşısısan!” (Quran, 21/89).
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“Musa dedi: “Ey Rəbbim! Köksümü açıb genişlət!
İşimi yüngülləşdir! Dilimdəki düyünü aç ki, sözümü
anlasınlar!” (Quran, 20/25-28).
“Ey Rəbbim! Mən özüm-özümə zülm etdim. Məni
bağışla!” O da onu bağışladı. Həqiqətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir” (Quran, 28/16).
“Ey Rəbbimiz! Biz sənin nazil etdiyinə iman gətirdik və göndərdiyin elçinin ardınca getdik. Bizi də şahidlərlə bir yerdə yaz!” (Quran, 3/53).
“Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla; qədəmlərimizi sabit et və kafir
qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et!” (Quran, 3/147).
“Biz ancaq Allaha təvəkkül edirik. Ey Rəbbimiz! Bizi
zalım qövmün əlində sınağa çəkmə! Və bizi Öz mərhəmətinlə kafir qövmün əlindən qurtar” (Quran,10/85-86).
“Ey Rəbbimiz! Bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş
et və işimizdə bizə düz yol göstər!” (Quran, 18/10).
“Ey Rəbbim! Elmimi artır!” (Quran, 20/114).
“De: “Ey Rəbbim! Şeytanların vəsvəsələrindən Sənə
sığınıram! Onların mənə yaxınlaşmalarından Sənə sığınıram, ey Rəbbim!” (Quran, 23/97-98).
“De: “Ey Rəbbim, bağışla və rəhm et! Sən rəhm
edənlərin ən yaxşısısan!” (Quran, 23/118).
“Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman
gətirdi, möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allaha,
Onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Onlar dedilər: “Biz Onun elçiləri arasında fərq
qoymuruq!” Onlar dedilər: “Eşitdik və itaət etdik! Ey
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Rəbbimiz! Səndən bağışlanma diləyirik, dönüş də yalnız Sənədir!”. Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı
qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı xeyir yalnız
onun özünə, qazandığı şər də yalnız öz əleyhinədir. “Ey
Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma!
Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi, bizə
də ağır yük yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan
şeyi daşımağa bizi vadar etmə! Bizi əfv et, bizi bağışla
və bizə rəhm et! Sən bizim Himayədarımızsan! Kafirləri
məğlub etməkdə bizə yardım et!” (Quran, 2/285-286).
“Ey Rəbbimiz! Bizi hidayət yoluna yönəltdikdən sonra qəlbimizi sapdırma və bizə Öz tərəfindən mərhəmət
bəxş et. Həqiqətən, Sən Bəxşedənsən” (Quran, 3/8).
“Ey Rəbbimiz! Sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən pak və müqəddəssən. Bizi Odun əzabından qoru!. Ey Rəbbimiz! Sən Oda saldığın kəsi rüsvay
edərsən. Zalımların köməkçiləri olmaz. Ey Rəbbimiz!
Həqiqətən, biz: “Rəbbinizə iman gətirin!”— deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik.
Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itaətkarlarla bir yerdə al! Ey
Rəbbimiz! Öz elçilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və Qiyamət günü bizi rüsvay etmə! Şübhəsiz ki,
Sən vədindən dönməzsən!” (Quran, 3/191-194).
“Ey Rəbbimiz! Biz iman gətirdik. Bizi bağışla, bizə
rəhm et! Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!”. (Quran,
23/109).
“Ey Rəbbimiz! Cəhənnəm əzabını bizdən uzaq elə.
Doğrusu, onun əzabı həmişəlikdir. Həqiqətən, o, nə pis
məskən, necə də pis iqamətgahdır!” (Quran, 25/65-66).
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“Ey Rəbbimiz! Bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi Allah qorxusu olanlara
örnək et!” (Quran, 25/74).
“Ey Rəbbim! Mənə, mənim özümə və valideynlərimə bəxş etdiyin nemətə şükür etmək və Sənin razı
qalacağın yaxşı işlər görmək üçün ilham ver, nəslimi
də mənim üçün əməlisaleh et. Mən Sənə tövbə etdim.
Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!” (Quran, 46/15).
“Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki Sənə iman
etmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman
gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən də, Sən Şəfqətlisən, Rəhmlisən!”. (Quran, 59/10).
“Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz iman gətirdik, bizim günahlarımızı bağışla və bizi Od əzabından qoru!”
(Quran, 3/16).
“Ey Rəbbim! Sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə ehtiyacım var!”. (Quran, 28/24).
“Ey Rəbbim! Fitnə-fəsad törədən qövmün əleyhinə
mənə kömək et!”. (Quran, 29/30).
“Ey Rəbbimiz, bizi zalımlara tay tutma!”. (Quran, 7/47).
“Mənə Allah yetər. Ondan başqa ibadətə layiq olan
məbud yoxdur. Mən Ona təvəkkül etdim. O, böyük Ərşin Rəbbidir!”. (Quran, 9/129).
“Ey Rəbbim! Məni zalım adamların əlindən qurtar!”. (Quran, 28/21-22).
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PEYĞƏMBƏRLƏRİN VƏ SALEH İNSANLARIN
QƏBUL OLUNMUŞ DUALARINDAN
BİR NEÇƏ NÜMUNƏ

ADƏM PEYĞƏMBƏRİN DUASI
İnsanlığın atası Adəm (ona salam olsun) İblisin hiyləsinə aldanmış və Allahın ona qadağan etdiyi ağacdan
dadaraq Allaha asi olmuşdu. Uca Allah buyurmuşdur:
“Beləliklə, (Şeytan) onları batil sözlərlə aldatdı
(onları aldadaraq uca yerlərdən, yüksək mərtəbələrdən aşağı endirdi). (Adəm və Həvva) ağacın meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri (gözlərinə) göründü.
Onlar Cənnət (ağaclarının) yarpaqlarından (dərib)
ayıb yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi
onlara müraciət edib buyurdu: Məgər sizə bu ağacı
(ağaca yaxınlaşmağı) qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir, deməmişdimmi?”
(Quran, 7/22).
Bundan sonra Adəm Uca Allaha dua edərək tövbə
edir, Ondan bağışlanma və əfv diləyir. Allah da onun tövbəsini qəbul edir:
“(Nəhayət) Adəm Rəbbindən (bəzi xüsusi) kəlmələr öyrənərək (Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vasitəsilə) tövbə etdi. Doğrudan da, O, (Allah) tövbələri
qəbul edəndir, mərhəmətlidir.” (Quran, 2/37).
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İBRAHİM PEYĞƏMBƏRİN DUASI
Uca Allah buyurmuşdur:
“(Ey Rəsulum!) Xatırla ki, bir zaman İbrahim belə
demişdi: “Ey Rəbbim! Bu diyarı (Məkkəni) əmin-amanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə! ”” (Quran, 14/35).
İbrahim peyğəmbər (ona salam olsun) ilk duasını, öz
vətəni, doğma torpaqları üçün etmişdir. Çünki, yaşanılan
torpaqlarda əmin-amanlıq olmazsa, insanın gündəlik yaşayışı da, ibadət həyatı da çox ağır olar. Doğma torpaqlar
əmin-aman olmazsa, insanın həyatı zəhərə dönər. Buna
görə də, hər bir insan, ilk olaraq yaşadığı, suyunu içib
çörəyini yediyi torpaqların salamatlığı və düşmən hiyləsindən uzaq olması üçün bol-bol dua etməlidir. Təfsirçi
alim İbn Kəsirin izahına görə, Allah-Təalanın lütfündən,
səxavətindən, rəhmətindən və bərəkətindəndir ki, Məkkədə bar verən ağac olmadığı halda İbrahim peyğəmbərin duasının qəbulu olaraq ətraf yerlərdən oraya hər cür
meyvələrdən daşınıb gətirilirdi. Quranda bu barədə məlumat vardır (Quran, 28/57).
Bu duadakı hikmət, təkcə bu deyil... Diqqətdən qaçan ikinci nöqtə – arxayınlıq hissidir. Həzrəti İbrahim
bizlərə öz doğma torpaqlarımız üçün dua etməyi öyrətdikdən sonra, arxayınlığa qapılmamaq üçün dua etməyi
də öyrətmişdir. Arxayınlıq hissi, şeytanın insana qarşı
istifadə etdiyi ən böyük tələ’lərdən biridir. Çünki, insanın ən zəif zamanı – onun arxayınlaşaraq, hər hansı bir
işdəki məsuliyyəti tərk etdiyi andan etibarən başlayır.
Bu, istənilən məsələ üçün keçərlidir, eyni zamanda da,
İMAN üçün...
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Dövrün müsəlmanları olaraq düşünürük ki, “Allah
mənə və ailəmə, əbədi bir hidayət (inanc) verib, mən və
ya ailəm qətiyyən dinimdən dönə bilmərəm”. Bu düşüncə
tərzi, insanı rahatlaşdırır və bu dini doğru şəkildə anlamağa əngəl olur. Əgər, dırnaq içindəki düşüncə tərzi doğru
olsaydı, Hz. İbrahim (ona salam olsun), “ailəm heç vaxt
bütlərə sitayiş etməz” – deyə tam rahatlaşardı. Lakin, Kəbə’ni öz əllərilə inşa etmiş və oğlunu da Allah yolunda
fəda edən bir peyğəmbər (!) bu təəccüblü duanı etmişdi:
“...(Ey Rəbbim) Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq et!” (Quran, 14/35).
Təsəvvür edirsinizmi, peyğəmbərlərin atası statusunda olan bir insan, övladlarının, digər böyük günahlara
deyil, İslam dinindəki ən ağır cinayət olan – Şirk’ə düşəcəyindən ehtiyat edirdi. Çünki, bu dini doğru şəkildə anlamışdı. “Mən peyğəmbərəm, bu iş bitdi” deyə rahatlığa
qapılmadı.
Bu günün ən aktual şirk növü, bildiyimiz insan əliylə
düzəldilmiş bütlər olmaya bilər. İnəyə sitayiş də olmaya
bilər. Pul sevgisi və məqam arzusu kimi şeylər də, qəlbdə
hakim olarsa, büt’ə bənzər bir sitayişə çevrilə bilər. Günümüzdə, təkcə elə bu iki forma, milyonlarla insanı Allaha
səcdə etməkdən və ya bu səcdənin mahiyyətini anlayaraq:
yalandan, qeybətdən, hiylədən, pul sevgisindən, təkəbbürdən və vəzifə köləliyindən uzaq bir müsəlman olmaqdan
yayındırmırmı?..
Arxayınlıq içində “yatan” deyil, daima Allahdan iman
sabitliyi istəyən və gündəlik həyatında örnək bir müsəlman şəxsiyyət olmaq üçün çoxlu dua edən birisi olmalıyıq.
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ƏYYUB PEYĞƏMBƏRİN DUASI
Əyyub peyğəmbərin (ona salam olsun) çoxlu miniyi,
davarı, əkini və övladları var idi. Lakin, Allah onu imtahan edərək əlində olan mal-dövlətini ondan alır. Əyyub
peyğəmbər (ona Allahın salamı olsun) varlı və ailə üzvləri
çox olan bir birisi idi. Lakin, evinin dağılması nəticəsində,
ailə üzvlərindən bir çoxu vəfat etdi, mal-mülkü də əlindən
getdi. Bundan sonra, on ildən çox davam edən ağır xəstəliyə tutuldu. Hətta yoldaşları belə ondan çirginərək uzaq
durur və şəhərin bir kənarına çəkilərək tək yaşamaq məcburiyyətində qalırdı. Lakin ona sadiq qalan, hətta, onun
ehtiyacını ödəmək üçün başqalarına qulluqçuluq belə edən
yalnız həyat yoldaşı olur. Əyyub peyğəmbər bütün bunlara
baxmayaraq, halından şikayət edən bir vəziyyətə düşməkdən qorxduğu və Allahın təqdirinə səbir etmək – üçün, öz
halını Uca Allaha ərz edərək, O’ndan sağlamlıq və salamatlıq istəməkdən çəkinirdi. Həyat yoldaşının xahişi ilə,
nəhayət, bu ayələrdə qeyd olunmuş sözlərlə Allah’a müraciət etdi və bununla kifayətləndi. Uca Allah bu barədə
belə buyurmuşdur:
“(Ey Rəsulum!) Əyyubu da (yada sal)! Bir vaxt
o, Rəbbinə yalvarıb dua edərək belə demişdi: “Mənə
bəla üz verdi (Sənə pənah gətirdim). Sən rəhmlilərin
rəhmlisisən!” (Quran, 21/83).
Əyyub peyğəmbər (ona salam olsun) səbir edərək
Rəbbinə dua etməkdə davam edir və Allah da onun duasını qəbul edir. Bu böyük peyğəmbər, Rəbbindən çox
həya etdiyinə görə, sıxıntısını dilinə belə gətirməyərək,
yuxarıdakı duanı etdikdə, Uca Allah onu bu çətinlikdən
xilas edir:
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“Biz (Əyyubun) duasını qəbul buyurduq, onu düçar
olduğu bəladan (xəstəlikdən və ailəsinə üz vermiş müsibətdən) qurtardıq. Dərgahımızdan (Əyyuba) bir rəhmət
və (Allaha) ibadət edənlərə ibrət dərsi (öyüd-nəsihət) olsun deyə, (həlak olmuş) övladlarını qaytarıb ona verdik,
üstəlik bir o qədər də əlavə etdik.” (Quran, 21/83-84).
Həmin duanı ayrıca olaraq əzbərləmək istəyənlər
üçün qeyd edirik:

َﱠاﺣ ِﻤﯿﻦ
ِ أَﻧﱢﻲ َﻣ ﱠﺴﻨِ َﻲ اﻟﻀﱡ ﺮﱡ َوأَ ْﻧﺖَ أَرْ َﺣ ُﻢ اﻟﺮ
“İnnii məssəniyə-d-Durru va əntə ərhəmur-Rahimin”
(Mənə bəla üz verdi (Sənə pənah gətirdim). Sən rəhmlilərin rəhmlisisən).

ZƏKƏRİYYƏ PEYĞƏMBƏRİN DUASI
Uca Allah buyurmuşdur:
“(O zaman) Zəkəriyyə, Rəbbinə dua edərək dedi:
“Ey Rəbbim! Mənə də Öz tərəfindən pak bir övlad bəxş
et! Sən, həqiqətən, duaları eşidənsən! ”” (Quran, 3/38).
Həmçinin, buyurmuşdur:
“(Ya Rəsulum!) Zəkəriyyəni də (yada sal)! Bir vaxt o
“Ey Rəbbim! Məni tək (kimsəsiz, varissiz) buraxma. Sən
varislərin ən yaxşısısan! (Bütün məxluqat yox olar, ancaq
Sən qalarsan!)” – deyə yalvarıb Rəbbinə dua etmişdi.
Biz (Zəkəriyyənin) duasını qəbul buyurduq, ona
Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini (dünyaya uşaq gətirməyə) qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə tələsər (yaxşı əməllər etməkdə bir-birini ötməyə
çalışar), ümid və qorxu ilə Bizə ibadət edirdilər. Onlar
Bizə qarşı itaətkar idilər.” (Quran, 21/89-90)
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PEYĞƏMBƏRİMİZİN HƏZRƏTİ ƏLİ ÜÇÜN
ETDİYİ DUASI
Əli (Allah ondan razı olsun) belə rəvayət edir:
“Mən minik üzərində idim. Peyğəmbər (ona salam
olsun) yanımdan keçərkən, “Allahım, əgər əcəlim yaxınlaşıbsa, mənə rəhm et… əgər başıma bəla gələcəksə,
məni səbirli et” – dediyim zaman dedi: “Necə dedin?”
Mən duamı təkrarladım. Peyğəmbər dedi: “Allahım, ona
salamatlıq və şəfa ver.” Əli deyir: “Həmin duadan sonra
heç vaxt ağrıdan şikayət etmədim.” (Tirmizi).

PEYĞƏMBƏRİMİZİN ƏNƏS B. MALİK ÜÇÜN
ETDİYİ DUA
Kiçik yaşlarından bəri peyğəmbərimizə xidmətçilik
etmiş Ənəs (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Allahın
elçisi (ona salam olsun) bizim yanımıza, ailəmizə gələrdi.
Bir gün gəlib bizim üçün dua etdi. Ummu Suleym dedi:
“Bu balaca xidmətçin üçün dua etməyəcəksənmi?”. O
(ona salam olsun) üç dəfə mənim üçün dua edib dedi:
“Allahummə Əksir Mələhu va Valədəhu, Və Atil
Həyətəhu, Vağfirləhu”
(Allahım! Onun malının və övladının sayını çoxalt,
onun ömrünü uzat və onu bağışla)
Ənəs deyərdi: (Nəslimdən) yüz üç kişi basdırdım.
Ağaclarım ildə iki dəfə məhsul verir. Ömrüm də o qədər
uzanıb ki, artıq insanlardan utanıram. Bağışlanmağa
ümid edirəm”. (Ədəbul Mufrad, 653)
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PEYĞƏMBƏRİMİZİN URVA ƏL-BƏRİQİ ÜÇÜN
ETDİYİ DUA
Peyğəmbər (ona salam olsun) Urva əl-Bəriqiyə bir qoyun alması üçün bir dinar verir. O isə həmin bir dinarla
iki qoyun alaraq birini bir dinara satır və bir qoyun və bir
dinarla Peyğəmbərin yanına gəlir. Bunu görən Peyğəmbərimiz onun ticarətinin bərəkətli olması üçün dua edir. Ticarəti o qədər çox və bərəkətli olur ki, hətta, torpaq alsaydı
belə ondan qazanc əldə edərdi. (Buxari).

ÖMƏR B. XƏTTABIN DUASI
Zeyd b. Əsləm atasından, o da Ömərdən (Allah onlardan
razı olsun) belə dediyini rəvayət edir: “Allahım, mənə sənin
yolunda şəhid olmağı qismət et və ölümümü Sənin Peyğəmbərinin şəhərində elə.” Allah onun duasını qəbul edərək Mədinədə şəhid olmasını nəsib etmişdir. (Musannəf, 10/440)
Məni az`lardan et!
Allah “Səba” surəsinin 13-cü ayəsində “Qullarımdan
şükür edənlər azdır” – deyə bildirir. Buna görə də, Ömər b.
Xattab həmişə belə dua edərdi: “Allahım, məni o azlardan et!”

HƏSƏN ƏL– BASRİNİN DUASI
Xəvariclərdən olan bir kişi, Həsən əl-Basrinin elm
məclisinə gələrək onlara əziyyət verərdi. Bir gün Həsən
əl-Basridən həmin kişinin uzaqlaşdırılması üçün Əmirə
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(başçıya) müraciət etməsini tələb edirlər. Lakin o, buna
məhəl qoymur. Bir gün dostları ilə oturarkən həmin kişi
onların yanına gəlir və Həsən əl-Basri deyir: “Allahım,
onun bizə verdiyi əziyyəti artıq bilirsən. Onu bizdən istədiyin kimi uzaqlaşdır”. Kişi tez yerə yıxılır və evinə ölmüş
halda aparılır. (İbn Əbi Dunyə, “Mucəbu-d-dua”, səh. 66)

DƏNİZ TƏLATÜMÜNDƏ EDİLƏN DUA
Məşhur Əndəluslu alim Abdullah b. Hubeyb, duası qəbul olunan insanlardan idi. Bir gün gəmidə gedərkən dənizdə təlatüm baş verir. Bunu görən Abdullah b. Hubeyb
dəstəmaz alaraq əllərini göyə qaldırır və deyir: “Allahım, əgər bu səfərim Sənin və Peyğəmbərin yolunu, dirçəlişi üçündürsə, bizi bu çətinlikdən xilas et və bizə əzabını göstərdiyin kimi, rəhmətini də göstər”. Elə həmin an
Allah-Təala, onları Öz lütfü ilə düşdükləri bəladan xilas etdi.”
(Nubəzu-l-mustətabə fi Dəavati-l-mustəcəbə”, səh. 71)

DUA İLƏ QURAQLIĞA YAĞAN YAĞIŞ
İbadət əhlindən olan bir kəs nəql edir ki: Mən ailəm ilə
səhrada yaşayırdım. Ətrafımızda olan bütün gölməçələr qurumuşdu. Ailəmə su gətirmək üçün uzaqlara üz tutdum. Lakin heç bir yerdən su əldə edə bilmədiyimi görüb evə qayıtdım. Yenə də sağa-sola göz gəzdirərək su axtarmağa başladıq.
Bir damcı da olsa belə su tapmadıq. Uşaqlarım susuzluqdan
taqətdən düşmüşdülər. İzzət və qüdrət sahibi, dualara cavab
verən və bəndələrini darda qoymayan Rəbbimizə yalvararaq
dua etməyi qərara aldım. Təyəmmüm edərək qibləyə yönəlib
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iki rükət namaz qıldıqdan sonra əllərimi qaldıraraq göz yaşlarımı axıda-axıda Rəbbimizin bu sözlərini:
“(Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz yaxşıdır)
Yaxud əli hər yerdən üzülüb darda qalan bir kimsə,
ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran
[sizdən] şəri sovuşduran, sizi yer üzünün varisləri edən
kəs? Məgər Allahla yanaşı başqa bir (ibadətə layiq)
İlahmı var? Siz nə az düşünüb daşınırsınız!” (Quran,
27/62) – xatırlayaraq səmimi qəlbdən dua etməyə başladım. Vallahi, yerimdən durarkən göydə bir buludun belə
olmadığı halda uzaqdan bulud parçasının evimizin üstünə
gəldiyini gördüm. Elə həmin an yağış yağmağa başladı.
Bütün ətrafımızdakı gölməçələr su ilə doldu. Həmin sudan
içib qüsl edərək dəstəmaz aldıq və Allah çoxlu şükürlər
etdik. Bir qədər sonra mənzilimizdən uzaqlaşaraq ətrafa
göz gəzdirdim, lakin yağışdan bir əsər əlamət görmədim
və bildim ki, Uca Allah bu yağışı mənim duam ilə yalnız
bizə yağdırmışdır”. (Min acəibi-d-dua, səh. 47).
GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN)
EDİLƏN BƏZİ DUA VƏ ZİKRLƏR
● Əbu Bəkr əs-Sıddıq (Allah ondan razı olsun) minbər üzərində ayağa qalxaraq ağladı və: “Peyğəmbər bir
il bundan öncə bu minbər üzərində ayağa qalxaraq ağlamış və buyurmuşdu: “Allahdan bağışlanma və salamatlıq diləyin. Çünki heç kimsəyə (imanda) yəqinlikdən
sonra afiyətdən (salamatlıq) daha xeyirli bir şey verilməmişdir”. (Tirmizi, 3558).
● Şəhr b. Həuşəb deyir ki: «Ummu Sələmədən soruşdum: «Ey möminlərin anası! Allah Elçisi (ona və ailəsinə
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salam olsun) sənin yanında olduqda ən çox hansı duanı
edərdi?». O, dedi: «Onun ən çox etdiyi dua:
“Yə Muqallibəl Qulub, Səbbit Qalbi Alə Dinik”
(Ey qəlbləri çevirən! Qəlbimi dinin üzərində sabit et!)
Mən ondan: «Ey Allahın Elçisi! Nəyə görə ən çox
bu duanı edirsən?» – deyə soruşdum. O buyurdu: «Ey
Ummu Sələmə! Elə bir Adəm oğlu yoxdur ki, onun qəlbi Allahın iki barmağı arasında olmasın. O, istədiyini
düz saxlayır, istədiyini də döndərir». Sonra o, bu ayəni
oxudu: «Ey Rəbbimiz! Bizi hidayət yoluna yönəltdikdən
sonra qəlbimizi azdırma!» (Quran, 3/8). (Tirmizi 2140).
● Bir kişi Peyğəmbərin yanına gəlib dedi: «Ey Allahın Elçisi! Hansı dua daha üstündür/fəzilətlidir?» O dedi:
“Allahummə İnni Əs’əlukəl Afva val-Afiyətə fid-Dunyə val-Əxirati”
(Allahım, Səndən dünyada və axirətdə bağışlanma
və salamatlıq diləyirəm).
Həmin şəxs ertəsi gün yenə gəlib soruşdu: «Ey Allahın Elçisi! Hansı dua daha fəzilətlidir?» O, həmin duanı
bir daha təkrarladı, sonra isə belə dedi: Əgər dünyada və
axirətdə sənə salamatlıq nəsib olsa, nicat (xeyirə doğru
qurtuluş) tapmış olarsan.» (Ədəbul Mufrad, 637).
● Qatadə deyir ki, Ənəsdən (Allah hər ikisindən razı
olsun): “Peyğəmbər ən çox hansı duanı edərdi?” – deyə
soruşduqda, belə dedi:
“Allahummə Rabbənə Ətinə fid-Dunyə Həsənətən
va fil-Əxirati Həsənətən va qinə azəbən-Nər”
(Allahım! Bizə dünyada da, axirətdə də yaxşılıq ver
və bizi Cəhənnəm atəşidən qoru)
Ənəs dedi: Qısa şəkildə dua edərkən bu sözlərlə dua
edərdi, uzun dua etmək istədikdə bu duanı da, oxuduğu
dualar arasında oxuyardı (Muslim, 7016)
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Həsən əl-Basri bu duanı izah edərkən belə deyərdi:
“Dünyadan istənilən yaxşılıq – elm və ibadət, axirətdən
istənilən isə – Cənnətdir”.
● Hz. Ömər belə dua edərdi:
“Allahummə təvaffəni məal-əbrar və lə tuxallifni
fil-Əşrar, val-hiqni bil-Əxyər”
(Allahım! Mənim canımı yaxşı insanlarla birlikdə
al, məni pis insanların arasında buraxma və məni xeyirxah insanlara qovuşdur). (Ədəbul-Mufrad, 629).
Şəqiq rəvayət edir ki, Abdullah b. Ömər (Allah ondan
razı olsun) çoxlu-çoxlu bu duaları edərdi:
“Rabbənə aslih beynənə vahdinə Səbiləl-İsləmi va
Nəccinə Min Zuluməti İlə-n-Nur, vasrif annə fəvahişə mə
zahra Minhə Va Mə Batn. Və Bərakə Lənə Fi Əsməinə Və
Əbsarinə Və Qulubinə Və Əzvəcinə Və Zuriyyətinə Və Tub
Aleynə. İnnəkə Əntət-Təvvəbur Rahim. Vacəalnə Şəkirinə
Linimətikə Musninə Bihə, Qailinə Bihə, vatməmhə Aleyhə”
(Ey Rəbbimiz! Bizim aramızdakı münasibətləri
düzəlt, bizi İslam yoluna yönəlt, bizi zülmətlərdən qurtarıb nura çıxart. Aşkara çıxan və gizli qalan yaramaz
əməlləri (və pis sözləri) bizdən uzaq et. Qulaqlarımıza,
gözlərimizə, qəlblərimizə, zövcələrimizə və nəsillərimizə bərəkət ver. Tövbələrimizi qəbul et. Həqiqətən,
Sən tövbələri qəbul Edənsən, Rəhmlisən! Bizləri Sənin
nemətlərinə şükr edən, onları tərifləyən, onlar barədə danışan kimsələrdən et və nemətlərini bizə tamamla” (Ədəbul Mufrad, 630).
● İbn Abbas rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz belə
dua edərdi:
“Allahummə əaniy va lə Tuin Aleyyə Vansurni va
lə Tənsur Aleyyə, va Yəssir Hudə Li”
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(Allahım! Mənə yardım et, əleyhimə olan şeylərdə
isə, yardım etmə. Mənə qələbə bəxş et, (heç kəsə) mənim
üzərimdə qələbə qazandırma. Mənim üçün doğru yola
yönəlməyi asanlaşdır) (Ədəbul Mufrad, 653).
● İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki,
Peyğəmbər (ona salam olsun) bu sözlərlə dua edədi:
“Rabbi İnni Va Lə Tuin Aleyyə Vansurni Va Lə
Tənsur Aleyyə Vamkurli Va Lə Təmkur Aleyyə Vahdini Vayəssir Hudəyə İleyyə Vansurni alə mən Bəğa Aleyyə, Allahummə-calni Ləkə Şəkiran Ləkə Zəkiran Ləkə
Rahibən Ləkə Mitvəan İleykə Muxbitən Əv Munibən.
Rabbi Təqabbəl Təvbəti Vağsil Həvbəti Va Əcib Dəuvati Va Səbbit Huccəti Vahdi Qalbi Va Səddid Lisəni
Vaslul Səximətə Qalbi (Sadri)”
(Ey Rəbbim! Mənə yardım et, əleyhimə olan şeylərdə yardım etmə. Mənə qələbə bəxş et, (heç kəsə) mənim
üzərimdə qələbə qazandırma. Mənə (düşmənlərimə) hiylə
qurmağa kömək ol, (onların) mənə hiylə qurmasına imkan vermə. Mənim üçün doğru yola yönəlməyi asanlaşdır.
Mənə qarşı azğınlıq edənə qalib gəlməyimə yardım et. Ey
Rəbbim! Məni, Sənə çoxlu şükür edən, Səni tez-tez yad
edən, Səndən qorxan, Sənə müti olan, Sənə boyun əyən,
(Sənə) çox yalvaran və (Sənə) üz tutan bir bəndə et. Mənim tövbəmi qəbul et, günahlarımı yu, duamı qəbul et, dəlilimi möhkəmləndir, qəlbimi haqqa yönəlt, dilimi doğruluğa öyrət və qəlbimin qara ləkəsini yox et” (Əbu Davud
1510, İbn Macə 3830).
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PEYĞƏMBƏRİMİZİN MİNBƏR ÜZƏRİNDƏKİ
MÖHTƏŞƏM DUASI
“Lə Mənia Limə Əateytə Va Lə Mutiyə Limə Mənəallahu, Və Lə Yənfəu Zəl Cəddi Minhul Cəd. Va mən Yuridilləhu Bihi Xayran Yufəqqihhu Fiddin“
(Həqiqətən də Onun verdiyinə mane olacaq bir kimsə
yoxdur. Allahın mane olduğunu da verəcək bir kimsə yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə, Onun yanında hörməti fayda
verməz. Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, onu dində fəqih
(geniş anlayışlı, elmli, hikmətli) edər) (Ədəbul-Mufrad, 666).
QƏTİYYƏT VƏ YƏQİNLİK DUASI
Məşhur tabiinlərdən olan A’ta əl-Xorasani məclisdən
qalxmamışdan öncə belə deyərdi: “Allahım! Bizə yəqinlik/
qətiyyət inancını bəxş et! Elə bir qətiyyətli iman ki, dünya müsibətləri/çətinlikləri bizə kiçik gəlsin, bilək ki, bizim
başımıza yalnız sənin yazdığın şeylər gələcək və ruzidən
bizə nə ayırmısansa, o da bizə çatacaq...” (Cəmiul-Ulum).
İnsan bunları bilir, lakin çox vaxt qafillik edərək unudur. Buna görə də, belə dua etmək – çox faydalıdır.
DUANIN QƏBUL OLMASINA YARDIMÇI OLAN
BƏZİ AMİLLƏR
Duanın qəbul olmasına səbəb olan bir neçə şeylər vardır ki, bu haqda kitabımızın duanın şərtləri və ədəblərinə
dair fəsillərində bəhs olunmuşdur. Həmin səbəblərdən bəziləri də aşağıdakılardır:
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● İxlasla və səmimi qəlblə dua etmək
Dua edərkən ixlasın və qəlbin səmimiliyi nə qədər
güclü olarsa, dua da o qədər qəbul olunmağa layiq olar.
Buna misal olaraq Yunis peyğəmbərin (ona salam olsun)
balığın qarnında olarkən etdiyi duasını və mağarada olanların, qaya parçası enərək çıxışı örtdüyü zaman etdikləri
dualarını misal gətirmək olar. Allah belə buyurmuşdur:
“De: “Rəbbim ədaləti əmr etdi. Hər səcdədə (namaz
vaxtı) üzünüzü (Qibləyə) tutun. Dini yalnız Ona məxsus
edərək səmimi qəlbdən dua edin. Sizi (yoxdan) yaratdığı
kimi, yenə Onun hüzuruna qayıdacaqsınız!” (Quran, 7/29)
● Duanın qəbul olmasına güclü ümid bəsləmək
Allahın peyğəmbəri Yaqub (ona salam olsun), oğullarının, öz doğma qardaşları olan Həzrəti Yusifin başına
gətirdiklərini gördükdə belə buyurdu:
“(Qardaşlar Yəqubun yanına qayıdıb əhvalatı
atalarına danışdıqdan sonra) o dedi: “Xeyr, sizin öz
nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi (pis əməlinizi sizə yaxşı
göstərdi). (Bir dəvə yükü artıq ərzaq almaq xatirinə
qardaşınızı bada verdiniz. Əvvələn, Binyamin heç vaxt
oğruluq etməz. İkincisi, oğruluq edənin tutulub kölə
edilməsi bizim şəriətimizdədir. Misir hökmdarı bizim
şəriətimizi haradan bilir? Bunu siz ona demisiniz).
(Mənə) yalnız gözəl (tükənməz, dözümlü) səbr (gərəkdir). Ola bilsin ki, Allah onların (oğlanlarımın) hamısını mənə yetirsin! O, həqiqətən, (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!” (Quran, 12/83)
Yaqub peyğəmbərin (ona salam olsun) ovladlarını itirdiyinə görə dərdi-qəmi bir az da artdıqda, o, yenə də Allaha olan ümidini üzməyərək belə dedi:
“Oğullarım! Gedin Yusifdən və qardaşından (Binyamındən) bir xəbər alın. Allahın mərhəmətindən ümi-
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dinizi kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidini üzər!” (Quran, 12/87)
Nəticə nə olur? Uca Allah onun duasını qəbul edərək
sevimli övladlarını bir daha ona qovuşdurur.
● Tövbə edib günahlardan çəkinmək
Necə ki, Allah-Təala Nuh peyğəmbərin dilindən belə
buyurmuşdur:
“Və dedim: “(Tövbə edib) Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin. Çünki O, (tövbə edən bəndəsinin günahlarını) çox bağışlayandır! O sizə göydən bol yağış göndərər.
O sizə mal-dövlət, oğul-uşaq əta edər. O sizin üçün bağlar-bağçalar yaradar və çaylar axıdar!” (Quran, 71/10)
Böyük alim Sufyan (Allah rəhmət etsin) demişdir:
“Günahları tərk etməyin özü dua etməkdir.” (Cəmiu-l-ulum, 1/276)
İnsan öz orqanlarını günahlardan qorumalı, ölümü daima yada salmalı, dünya həyatına qapanıb boş ümid və xəyallarla yaşamamalıdır. Dünya zinəti və şəhvətlərinə uyaraq, axirəti unutmamalıdır. Səhih bir hədisdə belə rəvayət
olunmuşdur: «Kim Allahdan həya edərsə (utanarsa), Allah
da ondan utanar». Allahın öz qulundan utanması, alicənablıq, ucalıq və yüksəklik mənasındadır. Bəndə əlini qaldıraraq dua edərsə, onu geri döndərməyə və müsəlman olaraq
yaşayan bir qocaya əzab verməyə utanar.
● Qəflətdən uzaq olmaq
İnsanın duasında nə dediyini düşünə-düşünə və anlayaraq etməsi, duanın qəbul olmasına səbəb olan ən böyük
amillərdən biridir. Bunun əksi isə, duanın qəbul olmasına
ən böyük maneədir.
Yəhya b. Muaz demişdir: “Allah-Təala kimin duası
ilə qəlbini bir yerə cəm edərsə, onun duasını geri qaytar-
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maz.” (Fəvaid, səh. 73) Yəni, dua edərkən bunu qəlbimdə
hiss edərsə, duası qəbul olunar.
● Fürsətlərdən istifadə etmək
Fürsətlərdən istifadə etmək – duanın qəbul vaxtlarını,
hallarını və məkanlarını əldən buraxmayaraq dua ilə keçirməklə olur (Kitabımızın fərqli bölümlərində bu haqda
məlumatlara yer verilmişdir).
● Çoxlu saleh/gözəl əməllər işləmək
Saleh əməllər, duanın yüksələrək qəbul olmasına
kömək olan ən böyük səbəblərdən biridir. Çünki, dua etmək gözəl sözlərdəndir. Gözəl sözün Allaha tərəf qalxması üçün isə, saleh əmələ ehtiyac vardır.
Uca Allah buyurmuşdur:
“Hər kəs (dünyada) izzət-qüdrət (şərəf-şan) istəsə,
(bilsin ki, dünyada da, axirətdə də) bütün izzət-qüdrət
(şərəf-şan), ancaq Allaha məxsusdur. (Buna yalnız Allaha itaət və ibadət etməklə nail olmaq mümkündür). Pak
söz (tovhid kəlməsi, zikr, həmd-səna və dua) Ona tərəf
yüksələr və pak sözü də (Allah dərgahına) yaxşı əməl
qaldırar. (Allah pak sözü eşidəndir, saleh əməli də qəbul
edəndir). Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab gözləyir.
Onların qurduqları hiylələr boşa çıxar.” (Quran, 35/10).
Vahb ibn Munəbbih belə buyurmuşdur: “Saleh əməli
olmadan dua edənin misalı ipsiz yayla ox atana bənzəyir.”
(İbn Mubarək, Zuhd, 322)
● Vacib olan ibadətləri tam olaraq yerinə yetirdikdən
sonra nafilə ibadətlərlə Allaha yaxınlaşmaq. Allah-Təala
Hədisi-Qudsidə buyurmuşdur:
“Qulum mənə, ona fərz etdiyim ibadətlərdən daha
sevimli olan heç bir şeylə yaxınlaşmamışdır. Qulum
mənə nafilə ibadətlərlə də yaxınlaşmaqda davam edər-
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sə, mən onu sevərəm. Əgər onu sevərəmsə… Məndən nə
istəyərsə, (istədiyini) mütləq verərəm. Əgər Mənə sığınarsa, Mən onu mütləq qoruyaram.” (Buxari).
● Yaxşı işlərə çağıraraq pis işlərdən çəkindirmək
Huzeyfə b. Yəməndən rəvayət olunan hədisdə
Peyğəmbərimiz buyurmuşdur:
“Canım əlində olan Allaha and olsun ki, ya yaxşı işlər görməyə çağırar, pis işlərdən çəkindirəcəksiniz, ya da
Allah sizə elə bir əzab göndərəcək ki, Ona dua edəcəksiniz, lakin duanız qəbul olunmayacaq.” (Tirmizi, 2169).
Bu qeyd olunanlar, duanın qəbul olmasına səbəb olan
ən böyük amillərdir. Duanın şərt və ədəblərini yerinə yetirərək, pis olan şeylərdən çəkinməklə, duanın Allah yanında qəbul olacağına zəmanət vermək olar.
Duanın gec qəbul olduğunu fikirləşmək, haram yemək,
duada həddi aşmaq, yaxşı işlər görməyə çağırmayaraq pis
işlərdən çəkindirməmək, çoxlu günahlara yol vermək və
digər bu kimi amillər, duanın qəbul olmasına mane olur.
Dahi alim İbn Qayyim demişdir: “Allaha dua edərək
Ona sığınmaq qılınca bənzəyir. Qılınca yalnız itilik deyil, onu
vuran güclü əl də lazımdır. Nə vaxt ki, qılınc sağlam və nöqsansız, onu vuran əl isə güclü olar və onu vurmağa mane olan
bir şey olmazsa, düşmənə qələbə çalmaq mümkün olar. Əgər
bunların üçündən biri nöqsanlı olarsa, təsiri də olmaz. Əgər
dua edən şəxsin özü saleh olmazsa, qəlbi ilə dilini bir yerə
cəm etməzsə [dua edərkən fikri başqa yerdə olarsa], yaxud
duanın qəbul olmasına mane olan bir şey olarsa, [duanın]
təsiri də olmaz.” (əl-Cavabu-l-Kafi, səh. 14)
*Dua insanı Allaha yaxınlaşdıran ən gözəl ibadətdir.
Peyğəmbərimiz demişdir: “Uca Allah üçün duadan daha
əziz heç bir şey yoxdur.” (Tirmizi, 3370).
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ALLAHA DOĞRU AÇILAN ƏLLƏR,
ƏSLA BOŞ QAYITMIR
Allah Elçisi buyurmuşdur: “Həqiqətən, sizin Rəbbiniz həyalıdır, səxavətlidir; əllərini Ona doğru qaldırıb
dua edən qulunun əllərini boş qaytarmağa həya edər.”
(Əbu Davud, 1490).
Allaha dua etdikdə üç QƏBUL FORMASINDAN
BİRİ baş verir. Peyğəmbər (ona salam olsun) demişdir:
“Hansı bir müsəlman, daxilində günah və qohumluq
əlaqələrinin kəsilməsi olmayan bir dua edərsə, Allah
ona üç şeydən birini verər – ya istədiyini ona bu dünyada verər, ya ona verəcəyini Axirət gününə saxlayar, ya
da (gələcəkdə) başına gələcək bir müsibəti ondan uzaq
edər”. Əbu Səid dedi: “Elə isə duaları çoxaldaq!” Allah
Elçisi dedi: “Allah daha çox verəndir!” (Ədəbul-Mufrad,
710). Müdriklər deyərdilər: “Duanın mükafatının axirətə
qalmasının necə olacağını görsəydiniz, bütün duaların cavabının axirətə saxlanılmasını istəyərdiniz...”
Səhabələrdən olan Sovbən (Allah ondan razı olsun)
Peyğəmbərmizin (ona salam olsun) belə dediyini rəvayət
etmişdir: “Qədəri yalnız dua dəyişər. Ömrü də yalnız yaxşılıq uzadır.” (İbn Macə, 3264).
Hədisin izahı:
Uca Allah, Öz hikməti ilə, hər şeyi bir səbəblə yaratmışdır. Hədisdə qeyd olunmuş “qədəri yalnız dua dəyişər”
kəlməsinin mənası budur ki: yəni dua, insanın başına gələcək müsibətin qarşısını almaq üçün əsas səbəbdir. Bəzi
alimlər isə, bunun mənasının: insanın başına gələcək bəlanın, dua səbəbi ilə daha yüngül şəkildə gəlməsi demək
olduğunu bildiriblər.
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Hədisdə keçən “ömrü də yalnız yaxşılıq uzadır” sözündəki məqsəd isə, valideynlərə qarşı yaxşılıq etmək və
qohumluq əlaqələrini möhkəm tutmağın, ömrün uzanmasına səbəb olduğunu bildirməkdir. Bəzi alimlər isə, ömrün
uzanmasını – onun bərəkətli olması kimi şərh ediblər.
Uca Allah insanın Qədərində (Lövhi-Məhfuzda) insanın ömrünü yazmış və eyni zamanda hansı səbəblə onun
ömrünün nə qədər uzanması da qeyd olunmuşdur.
Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) buyurmuşdur:
«Kimə dua (etmək) verilmişsə (nəsib edilmişsə), icabət
(o duanın qəbul olunması) də verilmişdir. Çünki Allahu-Təala «Mənə dua edin ki, duanızı qəbul edim» (Quran, 40/60) – deyə buyurmuşdur.» (Heysəmi, əl-Əvsat
10/149).
Allahdan nə qədər istəmək lazımdır? Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Biriniz Allahdan istədikdə, çox istəsin, çünki o, nəticədə öz Rəbbindən istəyir”.
Əziz Peyğəmbərimiz bizlərə o qədər dua və zikrlər öyrətmişdir ki, hər gün bir neçəsini oxusaq və ya öyrənsək,
həyatımız həqiqətən də çox rəngarəng olar. Bu səbəblə də,
Quran və Peyğəmbərimizdən varid olmuş hədis kitabları,
dualar və zikrlərlə doludur. Məqsəd, insanın daima motivasiyalı olması, Allahla daima irtibatda olması və qəmginlikdən uzaq olmasıdır. Bu səbəblə də, dua və zikrdən əsla
yorulma. Onsuz da, ən rahat və sadə ibadət forması – məhz
dua və zikrlərdir. Odur ki, boş vaxtın olan kimi, kitabı götür,
dua və zikrlərdən (tərcüməsini də) oxumağa başla. Kitabımızda hər bir ehtiyac halı üçün bu qədər çox sayda dua və
zikrlərə yer verməmizin səbəbi də məhz budur.
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PEYĞƏMBƏRİMİZDƏN
BƏZİ MÜSTƏCƏB DUALAR
Dua və zikrlərlə bol olan kitabımızda, Quran və mötəbər hədislərdə varid olmuş bir çox dualara verilmişdir. Bu
bölümdə isə, Peyğəmbərimizdən (ona salam olsun) nəql
edilmiş digər dualara yer veriləcək:
1. [Allahummə inni ə‘uzu bikə minə-l-‘aczi va-l-kəsəli
va-l-cubni va-l-hərami va-l-buxli va ə‘uzu bikə min ‘azəbi-l-qabri va min fitnəti-l-məhyə va-l-məmət]
«Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan,
qocalıq dərdindən, paxıllıqdan, o cümlədən qəbr əzabından, həyat və ölümün fitnəsindən Sənə sığınıram» (Buxari, 7/59, Müslim, 4/2079).
2. [Allahummə inni ə‘uzu bikə min cəhdi-l-bələ’i va
dəraki-ş-şəqa’i va su’i-l-qada’i va şəmə’təti-l-ə‘də’i]
«Allahım! Bəlanın məşəqqətindən, bədbəxtçiliyə düçar olmaqdan, pis qəzavü-qədərdən və düşmənlərin bədxahlığından Sənə pənah aparıram» (Buxari, 7/155, Müslim, 4/2080).
3. [Allahummə əslih li di’niyəlləzi huva ismətu əmri
va əslih li dunyəyəlləti fiyhə mə‘ə’şi va əslih li a’xirəti-l-ləti fiyhə mə‘ə’di vac‘əli-l-həyətə ziyə’dətən li fi kulli
xeyr vac‘əli-l-məutə ra’hətən li min kulli şərr]
«Allahım! Xoşbəxtliyimin zəmanəti olan dinimi təkmilləşdir, yaşayışımın əsası olan dünyamı sahmana sal,
qayıdış yerim olan axirətimi yaxşılaşdır. Həyatı mənim
üçün hər bir xeyir işdə artım və ölümü mənim üçün hər bir
şər işdən qurtuluş et!» (Muslim, 4/2087).
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4. [Allahummə inni əs’əlukə-l-hudə va-t-tuqa va-lafə’fə va-l-ğinə]
«Allahım! Səndən hidayət, Allah qorxusu, iffətli və
zəngin olmağı diləyirəm» (Muslim, 4/2087).
5. [Allahummə inni ə‘uzu bikə minə-l-aczi va-l-kəsəli
va-l-cubni va-l-buxli va-l-hərami va ‘azəbi-l-qabri. Allahummə ə’ti nəfsi təqvə’hə va zəkkihə əntə xayru mən zəkkəhə əntə vəliyyuhə va məulə’hə. Allahummə inni ə‘uzu
bikə min ‘ilmin lə yənfə‘ va min qalbi lə yəxşə‘ va min
nəfsin lə təşbə‘ va min də‘vətin lə yustəcə’bu ləhə]
«Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan,
qocalıq dərdindən, paxıllıqdan və qəbr əzabından Sənə sığınıram. Allahım! Nəfsimi təqvalı et və onu təmizə çıxart!
Sən onu təmizə çıxaranların ən xeyirlisisən. Sən nəfsimin
qəyyumu və hamisisən! Allahım! Faydasız elmdən, təslim
olmayan qəlbdən, doymaz nəfsdən və eşidilməyən duadan
Sənə sığınıram» (Muslim, 4/2088).
6. [Allahummə ihdini va səddidni. Allahummə inni
əs`əlukə əl-hudə va əs-sədə‘d]
«Allahım! Məni haqq yoluna yönəlt və mənim səhvlərimi düzəlt! Allahım! Səndən hidayət və düzgünlük istəyirəm» (Muslim, 4/2090).
7. [Allahummə inni ə‘uzu bikə min zəvali ni‘mətikə va
təhəvvuli ‘əfiyətikə va fucə‘əti niqmətikə va cəmi‘ səxatikə]
«Allahım! Nemətinin dayanmasından, bəxş etdiyin
salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən Sənə pənah aparıram» (Muslim, 4/2097).
8. [Allahummə inni ə‘uzu bikə minə-l-aczi va-l-kəsəli
va-l-cubni va-l-buxli va-l-hərami va ‘azəbi-l-qabri. Allahummə ə’ti nəfsi təqvə’hə va zəkkihə əntə xayru mən zək-
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kəhə əntə vəliyyuhə va məulə’hə. Allahummə inni ə‘uzu
bikə min ‘ilmin lə yənfə‘ va min qalbi lə yəxşə‘ va min
nəfsin lə təşbə‘ va min də‘vətin lə yustəcə’bu ləhə]
«Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan,
qocalıq dərdindən, paxıllıqdan və qəbr əzabından Sənə sığınıram. Allahım! Nəfsimi təqvalı et və onu təmizə çıxart!
Sən onu təmizə çıxaranların ən xeyirlisisən. Sən nəfsimin
qəyyumu və hamisisən! Allahım! Faydasız elmdən, təslim
olmayan qəlbdən, doymaz nəfsdən və eşidilməyən duadan
Sənə sığınıram» (Muslim, 4/2088).
9. [Allahummə ihdini va səddidni. Allahummə inni
əs`əlukə əl-hudə va əs-sədə‘d]
«Allahım! Məni haqq yoluna yönəlt və mənim səhvlərimi düzəlt! Allahım! Səndən hidayət və düzgünlük istəyirəm»
10. [Allahummə inni ə‘uzu bikə min şərri mə amiltu va
min şərri mə ləm ə‘məl]
«Allahım! Etdiyim və etmədiyim əməllərin şərindən
Sənə sığınıram» (Muslim, 4/2085).
11. [Allahummə əksir məli, va valədi, va bərik li fimə
ə`ataytəni [va atıl həyəti alə taətikə va əhsin əməli] vağfirli]
«Allahım! Mal-dövlətimi və övladlarımı çoxalt və
mənə bəxş etdiklərini bərəkətli et! [Ömrümü Sənin itaətinlə keçirməklə uzat və əməlimi gözəlləşdir!] Mənim günahlarımı bağışla!» (Buxari, 7/154).
12. [Allahummə rahmətəkə ərcu fələ təkilni ilə nəfsi
tarfətə aynin, va aslih li şə‘ni kulləhu, lə iləhə illə ənt]
«Allahım! Sənin mərhəmətini diləyirəm. Bir göz qırpımına belə məni öz ixtiyarıma buraxma və bütün işlərimi
sahmana sal. Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur» (Əbu Davud, 4/324; Əhməd, 5/42).
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13. [Allahummə əhsin aqibətənə fi-l-umuri kullihə va
əcirnə min xizyi-d-dunyə va azəbi-l-axirəti]
«Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizi qoru!» (Əhməd, 4/181).
14. [Lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin]
«Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Səni
bütün nöqsanlardan tənzih edirəm. Həqiqətən mən zalimlərdən idim» (Tirmizi, 5/295).
15. [Allahummə inni abdukə, ibnu abdikə, ibnu əmətikə, nəsıyəti biyədikə, madın fiyyə hukmukə, adlun fiyyə
qada‘ukə, əs‘əlukə bikulli ismin huva ləkə, səmmeytə bihi
nəfsəkə, au ənzəltəhu fi kitəbikə, au alləmtəhu əhədən min
xalqikə, au istə‘sərtə bihi fi ilmi-l-ğeybi indəkə, ən təc‘aləl-qur‘anə rabi‘a qalbi, va nura sadri, va cələ‘ə huzni va
zəhəbə həmmi]
«Allahım! Mən sənin qulunam. Sənin qulunun oğluyam, kənizinin övladıyam. Kəklim (idarəçiliyim) sənin
əlindədir. Barəmdə olan hökmün keçərlidir, mənə qismət
etdiyin qəzavü-qədər ədalətlidir. Özünü adlandırdığın, Kitabında nazil etdiyin, yaratdıqlarından birinə öyrətdiyin və
ya dərgahındakı qeyb elmində gizlətdiyin Sənə aid hər bir
adla Quranı qəlbimin baharı, köksümün nuru, hüznümün
ortadan qalxması və kədərimin getməsi üçün bir [vəsilə]
etməyini istəyirəm» (Əhməd, 1/3910.
16. [Allahummə musarrifə-l-qulubi sarrif qulubənə
alə taətikə]
«Qəlbləri yönəldən Allahım! Qəlblərimizi Sənə itaət
üçün yönəlt» (Muslim, 4/2045).
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17. [Ya muqallibə-l-qulub səbbit qalbi alə dinik]
«Ey qəlbləri döndərən! Qəlbimi dinin üzərinə sabit
et!» (Tirmizi, 5/238)
18. [Allahummə inni əs’əlukə-l-afiyətə fi-d-dunyə
va-l-axirati]
«Allahım! Səndən həm bu dünyada, həm də axirətdə
salamatlıq diləyirəm!» (Tirmizi, 5/534)
19. [Allahummə əhsin aqibətənə fi-l-umuri kullihə va
əcirnə min xizyi-d-dunyə va azəbi-l-axirəti]
«Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizi qoru!» (Əhməd, 4/181)
20. [Rabbi əi’nni valə tui’n aleyyə, vansurni valə tənsur aleyyə, vamkur li valə təmkur aleyyə, vahdini va yəssir
əl-hudə ileyyə, vansurni alə mən bəğa aleyə, rabbi əc’əlni
ləkə şəkkəran, ləkə zəkkəran, ləkə rahhəbən, ləkə mitvaən,
ileykə muxbitən əvvahən munibən, rabbi təqabbəl taubəti,
vağsil həvbəti, vaəcib də’vəti, vasəbbit huccəti, vahdi qalbi, vasəddid lisəni, vaslul səximətə qalbi]
«Ey Rəbbim! Mənə yardım et, məni kimsənin qarşısında zəif buraxma! Mənə kömək et, məni kiminsə önündə məğlub olmuş vəziyyətdə buraxma! Mənə düşmənlərimdən müdafiə olunmaq üçün yol göstər, düşmənimə isə
məndən müdafiə olunması üçün yol göstərmə! Məni haqq
yoluna yönəlt və bu yolu mənim üçün asanlaşdır. Mənə
qarşı düşmənçilik və zülm edənlərə qalib gəlməyim üçün
mənə kömək et! Ey Rəbbim! Məni Sənə şükr edən, Səni
xatırlayan, Səndən qorxan, Sənə boyun əyən, itaətkar, təvazökar, etdiyi günahlardan peşmançılıq çəkən, günahları
tərk edərək Sənin itaətinə qayıdaraq tövbə edən kəslərdən
et! Ya Rəbbi! Tövbəmi qəbul et, günahlarımı bağışla, dua-
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larıma cavab ver, şəhadətimi və ya dəlilimi sabit qıl [qəbrdə mələklərin məni sorğu-suala tutduqları zaman onlara
tərəddüdsüz və qəti cavab verməkdə mənə kömək et], qəlbimi haqq yoluna yönəlt, dilimi xətalardan təmizlə, düzəlt
və qəlbimdən kin-küdurəti, qeyzi, nifrəti və yalanı çıxart!»
(Əbu Davud, 2/83)
21. [Allahummə innə nəs`əlukə min xeyri mə səələkə
minhu nəbiyyukə muhəmmədun, va nə’uzu bikə min
şərri mə əstə’azə minhu nəbiyyukə muhəmmədun, va
əntəl-məstə’anu, va aleykə əl-bələğu, va lə haulə va lə
quvvatə illə billəhi]
«Allahım! Peyğəmbərin Məhəmmədin (Ona salam
olsun) Səndən istədiklərini Səndən istəyir, sığındığı şərlərdən isə Sənə sığınırıq. Kömək istənilməyə layiq olan
Sənsən, bəndələrinə zamin olan və yalnız qüdrət sahibi
Sənsən. Güc və qüdrət sahibi yalnız Allahdır» (Tirmizi,
5/537; İbn Macə, 2/1264)
22. [Allahummə inni ə‘uzu bikə min şərri səmi‘i, va
min şərri basari, va min şərri lisəni, va min şərri qalbi, va
min şərri məniyyi]
«Allahım! Qulağımın, gözümün, dilimin, qəlbimin və
zinanın şərindən Sənə sığınıram»
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XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏRDƏN
QORUNMA DUASI
23. [Allahummə inni əuzu bikə minə-l-bərasi va-l-cununi va-l-cuzəmi va min seyyi-i-l-əsqam]
«Allahım! Albinizmdən (Orqanizmdə piqment azlığı və bunun nəticəsində dəri və saçların həddən artıq
ağlığı.) divanəlikdən, cüzamdan (Əsasən dəri və toxumaların çürüməsi şəklində təzahür edən ağır xroniki
xəstəlik) və pis xəstəliklərdən Sənə pənah aparıram»
(Əbu Davud, 2/93)
24. [Allahummə inni ə‘uzu bikə min munkərati-l-əxləqi
va-l-ə‘məli va-l-əhvə’i]
«Allahım! Əxlaqsızlıqdan, pis istək və ehtiraslardan,
ədəbsiz əməllərdən Sənə pənah aparıram» (Tirmizi, 5/575)
25. [Allahummə innəkə afuvvun kərimun tuhibbu-l-‘əfv fə‘fu ‘ənni]
«Allahım Sən bağışlayansan, səxavətlisən və bağışlamağı sevənsən, məni bağışla!» (Tirmizi, 5/534)
26. [Allahummə inni əs-əlukə fi‘lə-l-xayrati va
tərkə-l-munkərati va hubbə-l-məsə’kini va ən təğfira li
va tərhəmni va izə əradtə fitnətə qaumin fətəvaffəni ğeyra
məftun va əs-əlukə hubbəkə va hubbə mən yuhibbukə va
hubbə ‘aməlin yuqarribuni ilə hubbikə]
«Allahım! Səndən xeyirxah işlərin sahibi, xoşagəlməz
işlərdən isə uzaq olmağı, kasıbları sevməyi, məni bağışlamağını, mənə rəhm etməyini və istənilən bir xalqa bəla
göndərmək istədikdə bəlaya düçar olmamış canımı almağını diləyirəm. Həmçinin Səndən Sənin və Səni sevənin
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məhəbbətini qazanmağımı və məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyi istəyirəm» (Əhməd, 5/243)
27. [Allahummə inni əs-əlukə minə-l-xeyri kullihi:
‘a’cilihi va ə’cilihi mə’ ‘alimtu minhu va mə ləm ə‘ləm
va ə‘uzu bikə minə-ş-şərri kullihi ‘a’cilihi və ə’cilihi mə’
‘alimtu minhu va mə ləm ə‘ləm. Allahummə inni əs-əlukə
min xeyri mə’ sə-ələkə ‘əbdukə va nəbiyyukə va ə‘uzu bikə
min şərri mə-s-tə‘ə’zə bikə minhu ‘əbdukə va nəbiyyukə.
Allahummə inni əs-əlukə-l-cənnətə va mə qarrabə ileyhə
min qaulin au ‘əməl va ə‘uzu bikə minə-n-nəri va mə qarrabə ileyhə min qaulin au ‘əməl va əs-əlukə ən təc‘ələ kullə qada’in qadaytəhu li xəyran]
«Allahım! Tez və gec olan, bildiyim və bilmədiyim bütün xeyirləri Səndən diləyir, tez və gec olan, bildiyim və bilmədiyim bütün şərlərdən Sənə sığınıram. Allahım! Qulun və
Peyğəmbərinin Səndən dilədiyi xeyri Səndən diləyir, sığındığı şərlərdən isə Sənə sığınıram. Allahım! Səndən Cənnəti və
ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməli diləyir, Cəhənnəmdən
və ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməldən isə Sənə sığınıram. Həmçinin Səndən mənim barəmdə çıxardığın hər bir
hökmün xeyirli olmasını istəyirəm» (İbn Macə, 2/1264)
28. [Allahummə-hfəzni bi-l-isləmi qa’imən va-hfizni bi-l-isləmi qa’idən va-hfizni bi-l-isləmi ra’qidən va lə
tuşmit bi əduvvən va lə hə’sidən. Allahummə inni əs-əlukə
min kulli xeyrin xazə’inuhu biyədikə va ə‘uzu bikə min kulli şərrin xazə’inuhu biyədikə]
«Allahım! Məni ayaq üstə, oturan və uzanan vəziyyətdə İslamla hifz et! Düşməni və paxılı mənim əleyhimə
sevindirmə! Allahım! Xəzinəsi Sənin əlində olan hər bir
xeyri Səndən istəyir, xəzinəsi Sənin əlində olan hər bir şərdən isə Sənə pənah aparıram» (Hakim, 1/525)
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29. [Allahummə-q-sim lənə min xəşyətikə mə təhulu
bihi beynə nə va beynə mə‘asikə, va min ta‘ətikə mə tubəlliğunə bihi cənnətəkə, va min əl-yəqini mə tuhəvvinu bihi
aleynə məsaibəd-dunyə. Allahummə mətti‘inə bi əsmə‘inə,
va əbsarinə, va quvvatinə mə əhyəytənə, vac‘əlhu əl-varisə minnə, vac‘əl sə‘rənə alə mən zaləmənə, vansurnə
alə mən ədənə va lə təcə‘əl musibətənə fid-dininə, va lə
təc‘əlid-dunyə əkbərə həmminə, va lə məbləğə ‘ilminə valə
tusəllit aleynə mən lə yarhəmunə]
«Allahım! Bizimlə günahlar arasında pərdə olan Sənin
qorxundan, bizi Cənnətinə yetişdirməkdə vəsilə olan Sənə
itaətdən, bu dünya müsibətlərini bizim üçün yüngülləşdirməkdə vasitə olan yəqinlikdən bizə pay ver! Allahım! Bizi
yaşatdığın müddət ərzində eşitmə, görmə və güc nemətilə mükafatlandır. Bu nemətləri bizim övladlarımıza da
bəxş et! İntiqamımızı bizə zülm edənlərə qarşı yönəlt və
düşmənlərimiz üzərində qələbə çalmaqda bizə yardım et!
Müsibətimizin dinimizdə olmasına yol vermə, dünyanı ən
başlıca dərdimiz, qayğımız və elmimizin son pilləsi etmə!
Bizə qarşı mərhəmətli olmayanları üzərimizə göndərmə!»
(Tirmizi, 5/528; Hakim, 1/258)
30. [Allahummə inni ə‘uzu bikə minə-l-buxli va ə‘uzu
bikə minə-l-cubni va ə‘uzu bikə min ən uraddə ilə ərzəli-l-umuri va ə‘uzu bikə min fitnəti-d-dunyə va ə‘uzu bikə
min azəbi-l-qabri]
«Allahım! Qorxaqlıqdan, paxıllıqdan, ömrün ən rəzil
[ixtiyar] çağlarına çatdırılmaqdan, o cümlədən dünya fitnəsindən və qəbr əzabından Sənə pənah aparıram» (Buxari)
31. [Allahummə-ğfirli xatiyyəti va cəhli va isra’fi fi
əmri va mə əntə ə‘ləmu bi minni. Allahummə-ğfirli həzli
va cəddi va xatai va amdi va kullu zə’likə indi]
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«Allahım! Günahımı, cahilliyimi, israfçılığımı və
məndən daha yaxşı bildiyin günahlarımı bağışla! Allahım!
Ciddi və qeyri-ciddi, bilmədən və qəsdən etdiyim səhvlərə
görə məni bağışla! Bunların hamısı məndə mövcuddur»
(Buxari)
32. [Allahummə inni zaləmtu nəfsi zulmən kəsiran va
lə yəğfiru-z-zunu’bə illə əntə fə-ğfirli məğfiratən min indikə varhəmni innəkə əntə-l-ğafuru-r-rahim]
«Allahım! Həqiqətən, mən özümə çox zülmlər etmişəm., günahları isə bağışlayan yalnız Sənsən! Dərgahındakı bir məğfirətlə məni bağışla və mənə rəhm et!
Həqiqətən, Sən bağışlayan və rəhm edənsən!» (Buxari,
1/302, Muslim, 4/2087)
33. [Allahummə ləkə əsləmtu va bikə ə’məntu va ‘aleykə təvəkkəltu va ileykə ənəbtu va bikə xa’samtu. Allahummə inni ə‘uzu bi ‘izzətikə lə iləhə illə əntə ən tudilləni əntəl-həyyu-l-ləzi lə yəmu‘tu va-l-cinnu va-l-insu yəmu’tun]
«Allahım! Sənə təslim oldum, Sənə iman gətirdim,
Sənə təvəkkül etdim, tövbə edərək Sənə qayıtdım və Sənin adını və ya kəlamını hüccət tutaraq mübahisə etdim.
Allahım! Zəlalətə uğramaqdan Sənin izzətinə sığınıram.
Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Sən ölməz, əzəli və əbədisən. Cinlər və insanlar isə öləndir»
(Buxari, 7/167)
34. [Allahummə innə nəs`əlukə mucibəti rahmətikə, va
azəimə məğfirətikə, vas-sələmətə min kulli ismin, val-ğənimətə min kulli birrin, val-fauzə bil cənnəti, van-nəcəti
minən-nər]
«Allahım! Səndən mərhəmətinə layiq olan əməllər
sahibi olmağı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirxah işdən pay əldə etmə-
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yi, Cənnətə nail olmağı və Cəhənnəm alovundan qurtuluşu
diləyirik» (Hakim, 1/525)
35. [Allahummə-c‘əl əvsə-‘ə rizqikə aleyyə ində kibəri
sinni vanqita‘i umri]
«Allahım! Mənə ən bol ruzini ixtiyar çağlarımda və
ömrümün sonlarında bəxş et!» (Hakim, 1/542)
36. [Allahumə-ğfirli zənbi va vassi li fi dəri va bə’rik
li fi rizqi]
«Allahım! Günahımı bağışla, evimi geniş, ruzimi
bərəkətli et!»
37. [Allahummə inni əs`əlukə min fadlikə va rahmətikə, fəinnəhu lə yəmlikuhə illə ənt]
«Allahım! Səndən fəzilətini və rəhmətini istəyirəm.
Həqiqətən, onların sahibi yalnız Sənsən!» (Təbərani)
38. [Allahummə inni ə‘uzu bikə minət-tərəddi, val-hədmi, val-ğaraqi, val-haraqi, va ə‘uzu bikə ən yətaxəbbatani
əş-şeytanu indəl-maut, va ə‘uzu bikə ən əmutə fi səbilikə
mudbiran, va ə‘uzu bikə ən əmutə lədiğən]
«Allahım! Yüksəklikdən yıxılmaqdan, dağıntıdan, boğularaq və yanaraq ölməkdən Sənə sığınıram. Ölüm ayağında olarkən şeytanın məni aldatmasından Sənə pənah
aparıram. Sənin yolunda döyüşərkən döyüş meydanından
qaçaraq ölməkdən, ilan və ya əqrəbin çalması nəticəsində
ölməkdən Sənə pənah aparıram» (Əbu Davud, 2/92)
39. [Allahummə inni ə‘uzu bikə minəl-cu`i, fəinnəhu bi`səld-daci`u, va ə‘uzu bikə minəl-xiyanəti, fəinnəhə
bi`sətil-bitanətu]
«Allahım! Aclıqdan Sənə pənah aparıram. Aclıq nə
pis yoldaşdır. Xəyanətdən Sənə pənah aparıram. Xəyanət
nə pis sirdaşdır» (Əbu Davud, 2/91)
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40. [Allahummə inni ə‘uzu bikə minə-l-fəqri va-l-qilləti va-z-zilləti va ə‘uzu bikə min ən əzlimə əu uzləmə]
«Allahım! Yoxsulluqdan, qıtlıqdan, zəlillikdən, o
cümlədən zalimlikdən və məzlumluqdan Sənə pənah aparıram» (Nəsai, Əbu Davud, 2/91)
41. [Allahummə inni ə‘uzu bikə minə-l-aczi va-l-kəsəli va-l-cubni va-l-buxli va-l-hərami va-l-qasvəti va-l-ğafləti va-l-‘ayləti va-z-zilləti va-l-məskənəti va ə‘uzu bikə
minə-l-fəqri va-l-kufri va-l-fusuqi va-ş-şiqaqi va-n-nifə’qi
va-s-sum‘əti va-r-riyə’i va ə‘uzu bikə minə-s-saməmi val-bəkəmi va-l-cunu’ni va-l-cuzə’mi va-l-bərasi va seyyi-iləsqa’mi]
«Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan,
paxıllıqdan, qocalıq dərdindən, qəddarlıqdan, qəflətdən,
kasıbçılıqdan, zəlillikdən, miskinlikdən, yoxsulluqdan,
küfrdən, fasiqlikdən, ədavətdən, nifaqdan, pis tanınmaqdan (adımın çıxmasından), riyakarlıqdan, karlıqdan, lallıqdan, divanəlikdən, cüzamdan, albinizmdən və pis xəstəliklərdən Sənə sığınıram» (Hakim və Beyhəqi)
42. [Allahummə inni ə‘uzu bikə min cəris-sui fi dəril-muqaməti fəinnə cərəl-bədiyəti yətəhavvalu]
«Allahım! Əbədilik evindəki pis qonşudan (cəhənnəmdən) Sənə sığınıram. Həqiqətən səhra [dünya] qonşusu dəyişir» (Hakim, 1/532; Nəsai, 8/274)
43. [Allahummə inni ə‘uzu bikə min lə yəxşəu, va min
du`əin lə yusmə`u, va min nəfsin lə təşbə`u, va min `ilmin
lə yənfə`. Ə‘uzu bikə min həuləil-arbə`i]
«Allahım! Təslim olmayan qəlbdən, eşidilməyən duadan, acgöz nəfsdən və faydasız elmdən Sənə sığınıram.
Bu dörd şeydən Sənə sığınıram» (Tirmizi, 5/519; Əbu
Davud, 2/92)
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44. [Allahummə inni ə‘uzu bikə min yəumi-s-su’i va
min leyləti-s-su‘i va min sə’-‘əti-s-su’i va min sahibi-s-su’i
va min cə’ri-s-su’i fi də’ri-l-muqa’mə]
«Allahım! Pis gündən, pis gecədən, pis vaxtdan, pis
dostdan və axirətdəki pis qonşudan Sənə sığınıram» (Səhih əl-Cami, 1/411)
45. [Allahummə inni əs`əlukə əl-cənnətə va əstəciru
bikə minən-nər]
«Allahım! Səndən Cənnəti diləyir və Cəhənnəm alovundan Sənə sığınıram (3 dəfə)» (Tirmizi, 4/700)
46. [Allahummə fəqqihni fi-d-din]
«Allahım! Məni dində fəqih [elmli] et!» (Muslim,
4/1797)
47. [Allahummə inni ə‘uzu bikə ən uşrikə bikə va ənə
ə‘ləmu va əstəğfirukə limə lə ə‘ləmu]
«Allahım! Bilərəkdən edə biləcəyim şirkdən Sənə sığınır və bilmədən etdiklərim şirkə görə isə Səndən bağışlanma diləyirəm» (Əhməd, 4/403)
48. [Allahummə-nfə‘ni bimə ‘alləmtəni va ‘allim¬ni
mə yənfə‘uni va zidni ‘ilmən]
«Allahım! Mənə öyrətdiklərini mənim üçün faydalı
et, mənə faydası toxuna biləcək şeyləri isə mənə öyrət və
elmimi artır!» (İbn Macə, 1/92)
49. [Allahummə inni əs`əlukə yə Allahu biənnəkə
əl-vahidul-əhədu, əs-samədu, əlləzi ləm yəlid va ləm yuləd,
va ləm yəkun ləhu kufuvvən əhədun, ən təğfirə li zunubi,
innəkə əntəl-ğafuru-r-rahim]
«Allahım! Həqiqətən, Sən tək və bir [heç bir şəriki
olmayan] olduğun, [heç kəsə və heç nəyə] möhtac olmadığın, doğmayıb, doğulmadığın və bənzərsiz olmağın
naminə Səndən günahlarımın bağışlanmasını istəyirəm.
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Həqiqətən, Sən bağışlayan və rəhm edənsən!» (Nəsai,
3/52; Əhməd, 4/338)
50. [Allahummə inni əs`əlukə biənnə ləkəl-həmdu, lə
iləhə illə əntə [vahdəkə lə şərikə ləkə ] əl-mənnanu [yə]
bədi`ə-s-səmavati val-ardı, yə zəl-cələli val-ikram, yə həyyu yə qəyyumu, inni əs`əlukə [əl-cənnətə va ə‘uzu bikə
minən-nəri]
«Allahım! Həmdin təkcə Sənə məxsusiyyəti naminə
Səndən diləyirəm. Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. [Təksən, heç bir şərikin yoxdur]. Lütfkar və
səxavətlisən! Ey səmaların və yerin yaradıcısı! Ey calal,
əzəmət və kəramət sahibi! Ey əbədi və əzəli olan! Səndən
[Cənnəti] istəyir [və Cəhənnəm odundan Sənə sığınıram]»
(Əbu Davud, 2/80)
51. [Allahummə inni əs`əlukə biəni əşhədu ənnəkə
əntə Allahu lə iləhə illə əntəl-əhədu, əs-samədu, əlləzi ləm
yəlid va ləm yuləd, va ləm yəkun ləhu kufuvvən əhədun]
«Allahım! Sənin Allah olduğuna, Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbudun olmadığına, bir olduğuna və [heç
kəsə və heç nəyə] möhtac olmadığına, doğmuş və doğulmamış olduğuna və heç bir tayın-bərabərin və bənzərinin
olmadığına şəhadət verərək Səndən diləyirəm».
52. [Allahummə biilmikəl-ğeybə, va qudratikə aləlxəlqi, əhyini mə əlimtə əl-həyətə xəyran li, va tavaffəni izə
əlimtə əl-vafətə xəyran li. Allahummə inni əs`əlukə xaşyətəkə fil-ğeybi vaş-şəhədəti, va əs`əlukə kəlimətəl-haqqi
fir-rida val-ğadabi, va əs`əlukə əl-qasdə fil-ğinə val-fəqri,
va əs`əlukə nəimən lə yənfədu, va əs`əlukə qurratə aynin lə
tunfətiu, va əs`əlukə ər-rida bədəl-ğadai, va əs`əlukə bərdəl-iyşi bədəl-mauti, va əs`əlukə ləzzətən– nəzari ilə vachikə, vaş-şauqi ilə liqaikə, fi ğeyri darrəə mudirrətin, va

172

Ayxan Yaquboğlu, Yaşar Qurbanov

lə fitnətin mudillətin. Allahummə zəyyinnə bizinətil-imən,
vacəlnə hudətən muhtədinə]
«Allahım! Qeybi bilməyin və məxluqatın üzərindəki
qüdrətinlə həyatın mənim üçün xeyirli olduğunu bildiyin müddətədək məni yaşat! Ölümün mənim üçün daha
xeyirli olduğunu bildiyin təqdirdə isə məni öldür! Allahım! Gizlində və aşkarda Səndən qorxmağımı diləyirəm.
Allahım! Səndən əsəbi və razı qaldığım anlarda həqiqəti
deməyi, zəngin və kasıb vəziyyətlərdə qənaətçil olmağı, tükənməz bir nemət, davamlı göz aydınlığı, başıma
gələn qəzavü-qədərdən sonra mənə məmnunluq bəxş etməyini, ölümdən sonra rahat həyatı, mübarək camalına
tamaşa etməyin ləzzətini, hər hansı zərər verici bir amilə
və azdırıcı fitnəyə məruz qalmadan Sənə qovuşmağın
həsrətini diləyirəm. Allahım! Bizi iman zinətilə zinətləndir və doğru yola yönələnlərin hidayətinə səbəb olmuş
kimsələrdən et!».
53. [Allahummə-r-zuqni hubbəkə, va hubbə mən uhibbu fəcəlhu quvvatən li fimə tuhibbu. Allahummə mə zəvaytə ənni mimmə uhibbu fəcəlhu fərəğan li fimə tuhibbu]
«Ey Allahım! Mənə bəxş etdiyin sevgini Sənin sevdiklərini sevməyim üçün qüvvə verici amil et. Mənim sevmək
istədiyim, amma Sənin onlardan uzaq etdiklərinin sevgisinin yerini Sənin sevdiklərinin məhəbbəti ilə doldur»
54. [Allahummə tahhirni minəz-zunubi val-xatayə.
Allahummə nəqqini minhə kəmə yunəqqə əs-savbul-əbyadu minəd-dənəsi. Allahummə tahhirni bis-səlci val-bərədi
val-məil-bəridi]
«Allahım! Məni günah və xətalardan təmizlə! Allahım!
Məni onlardan ağ paltarın ləkədən təmizləndiyi kimi təmizlə! Allahım! Məni qar, dolu və soyuq su ilə paklaşdır!»
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55. [Allahummə inni ə‘uzu bikə minə-l-buxli va-l-cubni, va sui-l-umri va fitnəti-s-sadri, va əzəbil-qabri]
«Allahım! Paxıllıqdan, qorxaqlıqdan, pis ömürdən
[tüfeyli həyat sürməkdən], qəlb fitnəsindən və qəbr əzabından Sənə pənah aparıram!»
56. [Allahummə rabbə cibrəilə va mikəilə, va rəbbə
israfilə, ə‘uzu bikə min hərrin-nəri va min əzəbil-qabri]
«Cəbrayılın, Mikayılın və İsrafilin Rəbbi olan Allahım! Cəhənnəm alovunun hərarətindən və qəbr əzabından
Sənə sığınıram!»
57. [Allahummə əl-həmni ruşdi, va əizni min şərri nəfsi]
«Allahım! Haqqı mənə öyrət, nəfsimin şərindən məni
qoru!»
58. Allahummə inni əs`əlukə ilmən nəfiən, va ə‘uzu
bikə min ilmin lə yənfəu
«Allahım! Səndən faydalı elmi istəyir, faydasız elmdən isə Sənə sığınıram!»
59. [Allahummə rabbə-s-səmə’və’ti [səbi] va rabbə-l-ardi va rabbə-l-arşi-l-‘azım. Rabbənə va rabbə kulli
şey‘in fə’liqa-l-həbbi va-n-nəva va munzilə-t-təura’ti val-inci’li va-l-furqan. Ə‘uzu bikə min şərri kulli şey’in əntə
ə’xizu binə’sıyətihi. Allahummə əntə-l-əvvəlu fəleysə qabləkə şey’un va əntə-l-ə’xiru fəleysə bə‘dəkə şey’un va əntəz-za’hiru fəleysə fəuqakə şey’un va əntə-l-bə’tinu fəleysə
du’nəkə şey’un, iqdi ‘annə-d-deynə va əğninə minə-l-fəqr]
«[Yeddi qat] göyün, yerin və əzəmətli ərşin Rəbbi olan
Allahım! Bizim və hər şeyin Rəbbi olan, dənə və çəyirdəyi
yaran, Tövratı, İncili və Fürqanı [Quranı] nazil edən Rəbbimiz! Kəklindən tutduğun hər şeyin (Hər şey Sənin mülkiyyətindədir və onu istədiyin kimi istifadə edirsən) şərindən

174

Ayxan Yaquboğlu, Yaşar Qurbanov

Sənə pənah aparıram. Sən Əvvəlsən, Səndən qabaq heç bir
şey olmayıb. Sən Axırsan, Səndən sonra heç bir şey olmayacaq. Sən Zahirsən, Səndən üstdə heç bir şey yoxdur. Sən
Batinsən, Sənsiz heç nə yoxdur. Bizim əvəzimizə borcumuzu ödə və bizi kasıbçılıqdan çıxarıb zənginləşdir!».
60. [Rabbə iğfirli, va tub aleyyə, innəkə əntə təvvabul-ğafur]
«Rəbbim! Məni bağışla və tövbəmi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edən və bağışlayansan!»
61. [Allahummə əlləf beynə qulubinə va əslih zətə bəyninə vahdinə subuləs-sələmi, va nəccinə minəz-zuluməti
ilən-nur, va cənnibnəl-fəva hişə mə zahəra minhə va mə
batanə, va barik lənə fi əsmainə, va əbsarinə, va qulubinə,
va əzvacinə, vazurriyyətinə, va tub aleynə innəkə əntə-ttəvvabu-r-rahim. Vacəlnə şəkirinə liniəmikə musninə bihə
aleykə qabilinə ləhə va ətmimhə aleynə]
«Allahım! Ürəklərimizi birləşdir, aramızdakı münasibətləri düzəlt, bizi salamat yollara yönəlt, zülmətdən nura
çıxart, bizi zahiri və batini pisliklərdən uzaq et! Eşitdiklərimizdə, gördüklərimizdə, ürəklərimizdə, zövcələrimizdə, övladlarımızda bizə xeyir-bərəkət ver! Tövbələrimizi
qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edən və rəhm
edənsən! Bizi nemətlərinə şükr edən, bu nemətlərlə Sənə
həmd-səna oxuyan, onları qəbul edən kəslər et və bizə
olan nemətlərini başa çatdır!»
62. [Allahummə inni əs`əlukə xəyral-məs`ələti, va xəyrad-duəi, va xəyran-nəcəhi, va xəyral-əməli, va xəyras-səvabi, va xəyral-həyati, va xəyral-məməti. Va səbbitnəi, va
səqqil məvazini, va həqqiq iyməni, varfəu dərracəti, va
təqəbbəl salati, vağfir xatiəti, va əs`əlukəd-dərəcətil-ulə
minəl-cənnəti. Allahummə inni əs`əlukə fəvatihəl-xeyri, va
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xavatiməhu, va cəvamiəhu, va əvvaləhu, va zahirəhu, va
batinəhu vad-dərəcətil-ulə minəl-cənnəti. Amin! Allahummə inni ə`səlukə xəyra mə ati, va xəyra mə əf`əlu, va xəyra mə ə`əməlu va xəyra mə batanə, va xəyra mə zaharə,
vad-dərəcətil-ulə minəl-cənnəti. Amin! Allahummə inni
əs`əlukə ən tərfəu zikri, va tadaə vizri, va tuslihə əmri, va
tutahhirə qalbi, va tuhəssinə fərci, va tunəvvira qalbi, va
təğfirə li zənbi, va əs`əlukəd-dərəcətil-ulə minəl-cənnəti.
Amin! Allahummə inni əs`əlukə ən tubarik fi nəfsi, va fi
səm`i va fi basari, va fi ruhi, va fi xəlqi, va fi xuluqi, va fi
əhli, va fi məhyəyə, va fi məməti, va fi əməli, fətəqəbbəl
həsənəti, va əs`əlukəd-dərəcətil-ulə minəl-cənnəti. Amin!]
«Allahım! Səndən diləklərin, duaların, müvəffəqiyyətlərin, əməllərin, mükafatların [savabların], həyatın,
ölümün ən xeyirlisini diləyirəm. Məni möhkəm və sabitqədəm et! Çəkimi (savabımı) ağırlaşdır, imanımı gerçəkləşdir, dərəcələrimi yüksəlt, namazımı qəbul et, günahlarımı bağışla! Səndən Cənnətin ən yüksək zirvələrini
istəyirəm. Allahım! Səndən xeyrin başlanğıcını, sonunu,
hamısını, əvvəlini, zahirdə və batində olanını və Cənnətin
ən yüksək zirvələrini istəyirəm. Amin! Allahım! Səndən
gəlməyimin, etdiyimin xeyrini, batində və zahirdə olanların xeyrini və Cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirəm.
Amin! Allahım! Səndən ad-sanımı ucaltmağını, yükümü
götürməyini, işlərimi səhmana salmağını, qəlbimi təmizləməyini, zinadan qorumağını, qəlbimi nurlandırmağını,
günahlarımı bağışlamağını və Cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirəm. Amin! Allahım! Canımda, eşitməyimdə, görməyimdə, ruhumda, xilqətimdə, əxlaqımda, ailəmdə, yaşayışımda, ölümümdə və əməlimdə xeyir-bərək
ver! Yaxşılıqlarımı qəbul et və mənə Cənnətin ən yüksək
zirvələrini nəsib et. Amin!»
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63. [Allahummə cənnibnə munkəratil-əxlaqi, val-əhvai, val-ə`əməli, val-ədvai]
«Allahım! Məni əxlaqsızlıqdan, pis istək və ehtiraslardan, ədəbsiz əməllərdən və pis xəstəliklərdən qoru!»
64. [Allahummə qanni`ini bimə razəqtani, va barik li
fihi, vax-luf aleyyə kullə ğaibətin li bixeyrin]
«Allahım məni ruziləndirdiyinlə qənaətləndir və onu
bərəkətli et! Hər bir itirdiyimin əvəzinə daha da xeyirlisini
mənə nəsib et!».
65. [Allahummə həsibni hisəbən yəsira]
«Allahım! Mənimlə yüngül haqq-hesab çək!».
66. [Allahummə əinni alə zikrikə,va şukrikə, va husni
ibadətik]
«Allahım! Səni zikr etmək, Sənə şükr etmək və Sənə
layiqincə ibadət etmək üçün bizə yardım etmək!».
67. [Allahummə inni əs`əlukə iymənən lə yərtəddu, va
nəimən lə yənfədu, va murafəqatə Muhəmmədin fi ə`əla
cənnətil-xuld]
«Allahım! Səndən tərəddüdsüz iman, tükənməz nemət
və əbədi Cənnətin ən yüksək qatında Məhəmmədin -sallallahu aleyhi və səlləm– yanında olmağı istəyirəm».
68. [Allahummə qini şərrə nəfsi, va`əzim li alə ərşədi
əmri. Allahummə-ğ-firli mə əsrartu, va iə ə`ələntu va mə
əxta’tu, va mə əmədtu, va mə əməltu,va mə cəhiltu]
«Allahım! Məni nəfsimin şərindən qoru, ən doğru
işimdə məni qətiyyətli et! Gizlində və aşkarda, səhvən və
qəsdən, həmçinin bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyim
günahlarımı bağışla!»
69. [Allahummə inni ə‘uzu bikə min ğələbəti-d-dəyni,
va ğələbətil-uduvvi, va şəmətətil-ə`ədəi]

Ruhun əsl qidası – zikr və dua

177

«Allahım! Borc dərdindən, düşmənin bizdən yüksəkdə olmasından və bədbəxtliyimizə sevinməsindən Sənə
sığınıram».
70. [Allahummə-ğ-firli, vahdini, varzuqni, vaəfini,
ə‘uzu billəhi min dıqil-muqami yauməl-qiyamə]
«Allahım! Məni bağışla, doğru yola yönəlt, mənə ruzi
və cansağlığı bəxş et! Qiyamət günü qaldığım yerin darısqallığından Allaha pənah aparıram».
71. [Allahummə mətti`ini bisəm`i, va basari, vacəlhumə əl-varisə minni, vansurni alə mən yəzlimuni, va xuz
minhu bisə’ri]
«Allahım! Məni eşitmə və görmə qabiliyyətim ilə mükafatlandır. Mənə zülm edənlər üzərində qələbə çalmaqda mənə kömək ol və onlardan intiqamımı al!» (Tirmizi,
3/188; Hakim, 1/523)
72. [Allahummə mətti`ini bisəm`i, va basari, vacəlhumə əl-varisə minni, vansurni alə mən yəzlimuni, va xuz
minhu bisə’ri]
«Allahım! Məni eşitmə və görmə qabiliyyətim ilə mükafatlandır. Mənə zülm edənlər üzərində qələbə çalmaqda mənə kömək ol və onlardan intiqamımı al!» (Tirmizi,
3/188; Hakim, 1/523)
73. [Allahummə inni əs’əlukə işətən nəqiyyətən, va
məytətənsəviyyətən, va mərəddən ğəyra muxzin va lə fədih]
«Allahım! Səndən Allaha itaət və ibadət altında keçirilən həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsvayedici və biabırçı
olmayan qayıdış yeri istəyirəm»
74. [Allahummə ləkəl-həmdu kulluhu. Allahummə lə
qabida limə bəsəttu va lə bəsitə limə qabədtu, va lə hədiyə
limən ədləltu va lə mudillə limən hədəytu, va lə mutiyə
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limə mənə`ətə va lə məniə limə ə`atəytə, va ləmuqarribə limə bəədtə, va lə mubəidə limə qarrəbtə. Allahummə-b-sut aləynə min bərəkətikə va rahmətikə va fadlikə va
rizqikə. Allahummə inni əs’əlukən-nəiəməl-muqiməl-ləzi
lə yəhulu va lə yəzulu. Allahummə inni əs’əlukən-nəimə
yauməl-əyləti, val-əmnə yauməl-xaufi. Allahummə inni
əizun bikə min şərri mə ətaytənə va şərri mə mənə’ətənə.
Allahummə həbbib iləynəl-iymənə va zəyyinhu fi qulubinə
va kərrihu iləynə əl-kufrə val-fusuqə val-isyənə vac`əlnə
minər-raşidinə. Allahummə təvaffənə musliminə, va əhyinə musliminə, vaəlhiqnə bis-salihinə ğəyra xəzəyə va
lə məftuninə. Allahummə qatili-l-kəfərətə-l-ləzinə yukəzzibunə rusulukə va yəsuddunə ən səbilikə, vacəl aləyhim
riczəkə va azəbəkə. Allahummə qatili-l-kəfərətə-l-ləzinə
utul-kitəbə, iləhə-l-haqqi. [Amin!]]
«Allahım! Həmd bütünlüklə Sənə məxsusdur. Allahım! Sənin döşədiyini heç kəs bükə bilməz, bükdüyünü isə heç kəs döşəyə bilməz. Sənin azdırdığını heç kəs
haqq yoluna yönəldə bilməz, haqq yoluna yönəltdiyini
isə heç kəs azdıra bilməz. Vermədiyini verə biləcək, verdiyinə isə mane ola biləcək heç kəs yoxdur. Uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıracaq, yaxınlaşdırdığını isə uzaqlaşdıra
biləcək heç bir qüvvə yoxdur. Allahım! Bərəkət, rəhmət,
fəzilət və ruzi qapısını üzümüzə aç! Allahım! Səndən,
üz çevirməyən və sabit qalan real xoşbəxtlik diləyirəm.
Allahım! Səndən kasıbçılıq günündə xoşbəxtlik, qorxu
içində yaşadığımız gündə isə əmin-amanlıq diləyirəm.
Allahım! Verdiyinin və vermədiyinin şərindən Sənə
pənah aparıram. Allahım! Bizdə imana qarşı məhəbbət
oyat və qəlblərimizi onunla zinətləndir! Həmçinin bizdə
küfrə, fasiqliyə və asiliyə qarşı nifrət oyat və bizi doğru
yolun yolçularından et! Allahım! Bizi müsəlman kimi öl-
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dür və müsəlman kimi dirilt! Bizi xəcalətli və divanə bir
halda deyil, üzüağ və ağıllı bir vəziyyətdə əməlisalehlərə
qovuşdur. Allahım! Elçilərini təkzib edən və düz yoldan
sapdıran kafirlərə qarşı mübarizə apar! Onları Öz cəzana
və əzabına düçar et! Allahım! Kitab verilən (və ona əməl
etməyən) kafirlərə qarşı mübarizə apar! Ey Haqq olan
Allah! [Amin!]»
75. [Allahummə-ğ-fir li, varhəmni, vahdini, vaəfini,
varzuqni] [vacburni, varfə`əni]
«Allahım! Məni bağışla! Mənə rəhm et! Məni doğru
yola yönəlt! Mənə cansağlığı və ruzi bəxş et”! «Məni islah
et və ucalt!».
76. [Allahummə zidnə va lə tənqusnə, va əkrimnə va
lə tuhinnə, va ə`ətinə va lə təhrimnə, va əsirnə va lə tu’sir
aleynə, va ərdınə vardə ənnə]
«Allahım! Bizə (yaxşılıqları, nemətləri) artır, əksiltmə! Bizə hörmət et, bizi alçaltma! Bizə bəxş et, bizi məhrum etmə! Bizi üstün tut, bizdən üstün tutma! Bizi razı sal,
bizdən qal!».
77. [Allahummə əhsəntə xalqi fə-əhsin xuluqi]
«Allahım! Mənim yaradılışımı gözəl etdin, əxlaqımı
da gözəl et!».
78. [ Allahummə səbbitni vacəlni hədiyən məhdiyyən]
«Allahım! Məni sabitqədəm et və haqq yoluna yönəldən və o yolun yolçusu et!».
79. [Allahummə atinil-hikmətə-l-ləti mən utiyəhə
fəqəd utiyə xəyran kəsiran]
«Allahım! Mənə hikmət [elm, mərifət, müdriklik]
bəxş et, özü də elə bir hikmət ki, o kimə bəxş edilmişsə,
ona çoxlu xeyir verilmişdir».
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MÜSTƏCƏB DUALARIN
MÖHTƏŞƏM TƏSİRİ
Peyğəmbərimizin etdiyi dualar, Allah tərəfindən qəbul olunur. Bu səbəblə də, Onun dilindən nəql etdiyimiz
müstəcəb dualara önəm verilməsi tövsiyyə olunur. Bu dualar qəbul olunarsa, insan sadəcə xoşbəxt olmaz, Allahdan
razı qalar!
Uca Allahın, bəndəsinə verdiyi ən gözəl nemət - sadəcə xoşbəxtlik deyildir. Çünki xoşbəxtlik müvəqqəti bir
hisdir. Allahın Öz bəndəsinə verdiyi ən uca, ən dəyərli və
bənzərsiz nemət – rizadır (Allahın ondan, onun da Allahdan razı qalması).
Uca Allah Öz elçilərinə “Rəbbin sənə bəxş edəcək
və sən xoşbəxt olacaqsan” demədi. “Rəbbin sənə bəxş
edəcək və sən (Ondan) razı qalacaqsan” demişdir.
Allahın bu haqda Öz peyğəmbəri və bütün müsəlmanlar üçün nazil etdiyi bu ayələr, çox möhtəşəmdir:
“Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də (sənə) acığı tutmuşdu. Həqiqətən, Axirət sənə dünya həyatından daha
xeyirlidir. Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə (nemət) bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan. Məgər O, səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimi? Səni çaşqın olduğun
halda doğru yola yönəltmədimi? Kasıb olduğun zaman
səni varlandırmadımı?...” (Quran, 93/3-8)
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ALLAHIN ADLARI
(ƏSMAUL-HUSNA) İLƏ DUA
Duanın ən böyük açarlarından biri – Allahın isimləri
ilə dua etməkdir. Uca Allah “Ən gözəl adlar Allahındır.
Ona bu adlar vasitəsi ilə dua edin...” (Quran, 7/180) –
buyurmaqla, bunu bizlərə izah etmişdir. Buna görə də,
Allahın isimləri haqda oxumaq, mənalarını anlayaraq duada
istifadə etmək, çox önəmlidir. Misal üçün, Allahdan bağışlanma və mərhəmət diləyən birisi, Rəhman (rəhmli), Ğafur (bağışlayan) kimi isimlərdən, ruzi istəyən Rəzzaq (ruzi
verən) ismindən, şəfa diləyən Şafii (şəfa verən) ismindən
öz duasında istifadə edə bilər. Allahın adları çoxdur, lakin
onlardan doxsan doqquzunu (mənasını anlayaraq) oxuyan
və öyrənən – Cənnətlə müjdələnmişdir. Bununla yanaşı Peyğəmbərimiz, bu adlar içərisindən – hansı olduğunu
bilmədiyimiz– bir adın, duaların qəbul olunmasına səbəb
olduğunu qeyd etmişdir. Yəni, bu doxsan doqquz ad içərisində elə bir ad var ki, kim onunla dua edərsə, duası mütləq
şəkildə qəbul edilər. Lakin, o adın hansı olduğu, Quran və
hədislərdə dəqiq olaraq qeyd olunmamışdır. İslam müdriklərindən, bu adın – Həkiim, Zul Cələli val İkram, Mucib,
Allah, Həyy, Qayyum və s. olduğunu deyənlər olmuşdur.
Gördüyümüz kimi, yenə də konkret bir nəticə hasil olmamışdır. Buna görə də, dua edərkən Allahın adlarından maksimum dərəcədə istifadə etmək lazımdır ki, bu ada isabət
etmiş olaq. Kitabımızda, Allahın adlarının mənalarına uyğun olaraq çox gözəl dua nümunələrinə yer verilmişdir. Dualarınızda rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz :)
Sənsən Allah, Sənədir qulluğum, Səndədir çarəm, Səninlədir varlığım, Səni axtarar ruhum, Səni anar qəlbim,
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başqasına deyil, sənə möhtacam. Başqasını deyil, Səni çağıraram. Başqası yaradılmışdır, Sən Yaradansan. Başqaları davamsızdır, Sən daimsən və daim edənsən. Başqaları
möhtacdır, Sən ehtiyacsızsan, ehtiyacları görənsən. Başqa
İlah yoxdur, Sən Allahsan. Sən tayı-bərabəri və bənzəri
olmayansan. Sənki bütün əksiksiz sifətlərin sahibisən, cəmalına çevir üzümü, başqasına rəğbət etdirmə qəlbimi.
Ya Həədi! Sənsən hidayət verən, sənsən qəlblərimizə
haqq yolunu göstərən. Sənsən vicdanımıza haqqı bəlli
edən, hidayətini yar et mənə, Sənə olan yolu yol et mənə,
lütfünü bol et mənə!
Ya Nur! Sən varlıq aləminin nurusan. Gözə baxış
verən sirr Səndəndir, könüllərə nəşə verən sevinc Səndəndir, hər parlayan işıq da Səndəndir. Səninlə nurlanır qəlbim, Səninlə aydınlanır ağlım, nurunu yağdır üzərimizə!
Ya Naafi! Yoxkən var edişin mənə elə bir faydadır ki,
sanki kömürü almaza çevirmisən. Vicdanıma saxladığın
sirr elə bir cövhərdir ki, Adəmin peşmanlığını açıq edən
dua kimi. Qəlbimə qoyduğun məhəbbət elə dəyərlidir ki,
Hz. İbrahimə atəşi sərin edən sirr kimi. Dərimə verdiyin
afiyət elə bir məlhəmdir ki, Əyyubun yaralarını sağaldan
dərman kimi. Hər bir xeyir Sənin əlindəndir, qatındakı
xeyrə çatdır məni! Hər bir mənfəət Sənin miqdarınladır,
mərhəmətinlə mənfəət ver mənə! Hər bir fayda Sənin izninlə gələr, lütfünlə faydalandır məni! Sənsiz, məndən
mənə çarə yoxdur, Sənin yaxşılığına ehtiyacım var!
Ya Bərr! Zərər də, fayda da Sənin izninlə olur. Zərərə
izn verməndə də bir hikmət vardır. Sən haqqımda zərər
istəməzsən. Zərər kimi görünsə də, Sənin təqdir etdiyin
həmişə faydalıdır. Özümə fayda verə bilmirəm, zərərdən
qurtar məni!

Ruhun əsl qidası – zikr və dua

183

Ya Maani! Sən mane olsan, heç kim maneələri aradan
qaldıra bilməz! Sən əngəlləri qaldırsan heç bir şey əngəl yarada bilməz! Mən mənə gərək olanı bilməm. Hikmətli Sənsən,
Sənə döğru gəlməmə əngəl olan şeylərdən məhrum et məni!
Ya Muğnii! Bütün zənginliklər Sənin ikramındır. Yalnız
əlimizdə olanlar deyil, əlimiz də Sənin ikramındır. Sadəcə
sahib olduqlarımız deyil, varlığımız da Sənin ikramındır.
Hər zənginin zənginliyi Səndəndir, başqalarına əl açdırma
məni! Yalnız Sənə qarşı fəqir olanlardan et məni və yoxsulluq qorxusundan azad et nəfsimi! Nəyim varsa Sənin verdiyini bilənlərdən et məni! Kainata dilənçi etmə qəlbimi, nazlı
bir qonağın olaraq qəbul et iki dünyada da məni!
Ya Ğani! Elə zənginsən ki, nə lütfünü qazanmaq, nə
də ikramına layiq olmaq gərəkdir. Əlim istədiklərimə yetişmir, qəlbimin arzuları da bitmir. Kainat xəyallarıma dar
gəlir, amma dilimə sadəcə dua dəyir. İstəsəm ancaq Səndən istərəm.
Ya Caami! Sən İbrahimin quşlarını dağ başlarından
geri toplayansan, az olan savablarımı da topla hesab günü
gəldiyində! Bütün yaxşılıqlar Sənin qatındadır, yetərsiz
olan yaxşılıqlarımı topla hesab günü gəldiyində! Kərəm
et, məni, qardaş və bacılarımı yaxşıların məclisində bir
yerə topla!
Ya Muqsit! Haqq Sənin yanındadır, haqlıların haqqı
Sənin qatındadır. Hər möhtaca payını verən Sənin ədalətindir, payıma düşənə razı et məni, Öz fəzilətindən bol ver
mənə!
Ya Zul-Cəlali val-İkram! Sən kərəmini cəlalınla göstərirsən. Lütfün elə çoxdur ki, bir damla suya min həyat bəxş
edərsən. Görünmürsən, zühurunun şiddətindən gözlərdən
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gizlənirsən, amma camalını kərəminlə göstərirsən. Sən ən
sevgili qulunu (ona salam olsun) bizlərə elçi etmisən, ən
sevgili qulunu ən sevimli et mənə! Qaranlıqlarımı dağıt,
aydınlığa çıxar məni!
Ya Malikəl-Mulk! Ey mülkün sahibi! Sənindir mülk,
dilədiyini mülkünə daxil edərsən. Bədənim Sənin mülkündəndir, hücrə-hücrə tək sahibim Sənsən! Qəlbim Sənin əlindədir, üsyanda da, itaətdə də tək sahibim Sənsən!
Sözüm Sənin verdiklərindəndir, susduğumda da, danışdığımda da tək sahibim Sənsən! Ruhum Sənin əmrindədir,
həyatımda da, ölümümdə də tək sahibim Sənsən. Yoxluğumda da, varlığımda da tək Sahibim Sənsən. Mülkünün
xaricində bir yer yoxdurki çıxa biləm, başqa qapı yoxdurki
döyüm. Mülkündən xeyirli olanı bəxş et bizlərə!
Ya Rəhim! Ya Rauf! Yoxluğumda məni var edənsən.
Sən bütün mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisisən. Sən elə
Rəhimsən ki, qulaqlarım Sənin sözlərini dinləməyə can
atır. Elə Rəhimsən ki, Səndən istəyəndə həmişə verirsən,
Səndən istəməyəndə belə, bizə lütf edirsən. Elə Rəhimsən
ki, haqqı olana həmişə verərsən, haqqı olmayana belə çox
bəxş edirsən. Elə Rəhimsən ki, dünyanı bu qədər gözəl etmisən, Axirəti bundan daha gözəl etmisən. Ey Rəbbim!
Qəlbimi qorxudan əmin et, hüzndən qəlbimi azad et. Atəşdən uzaq et məni, rəhmətinin rəhminə al məni!
Ya Rəhman! Sən elə rəhm/rəhmət edirsən ki, rəhmətinin bir parçası mənim üçün cənnət olar. Rəhmətindən bir parıltı, sonsuz xoşbəxtliyim olar. Rəhmətinin
bir damlası, hər kəsin ruzisini yetirməyə kifayətdir. Bu
çarəsiz qəlbimə mərhəmətini endir və bu fani ömrümü
sonsuzluğa çatdır.
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Ya Afuvv! Sən əfv edənsən, Sən əfv etməyi sevirsən,
Sən sevərək əfv edərsən. Sənin mərhəmətli baxışın bütün günahları silib süpürər. Sənin əfvinin kölgəsində bütün günah dəftərləri yanıb kül olar. Sən elə nəzakətlə əfv
edərsən ki, öz yaddaşımdan da silərsən işlətdiyim günahı,
utandırmazsan məni. Xətalarım var etiraf edirəm, qüsurlarım çoxdur qəbul edirəm, üsyanlar etmişəm bilirəm, çox
unutdum utanıram. Unutduğumu da unutmuşammış, indi
xatırlayıram, əfvini umuram.
Ya Muntəqim! Sən üsyana və inkara çox şiddətli qarşılıq verirsən, intiqamın haqdır Sənin. Sən məzlumların
ahını eşidən və əzilənlərin halını görənsən, Cəhənnəmin
haqdır Sənin. Sən dilədiyinə rəhm edər, dilədiyinə əzab
verərsən, ədalətin haqdır Sənin. Zalimdən və zülmdən
uzaq tut, ədalətinə razı et məni! Ədalitini ver, qəzəbindən
uzaq tut, lütf et mənə!
Ya Təvvab! Budur qapına gəldim, günahlarım çoxdur, etiraf edirəm. Edə bilmədiyim bütün tövbələr üçün
Sənə tövbə edirəm. Dərğahına gəlmişəm, üzür istəyə bilmədiyim bütün üzrlər üçün Səndən üzr istəyirəm. Sənə
dönürəm, çünki gedəcək başqa qapı tanımıram. Elə indicə Sənə tövbə edirəm, Sən tövbə edənləri sevirsən, bilirəm.
Ya Bərr! Ey yaxşılıq sahibi! Yox idim, heç yoxluğumdan xəbərim də yox idi. Yaxşılıq edib məni var etdin.
Heç anılmırdım və anılmağa dəyərim də yox idi, yaxşılıq edib insan etdin məni. Yetim idim, sahibimi axtarırdım, yaxşılıq edib rəhmətinə aldın məni. Xətalarım var,
peşmanlıq duyuram, yaxşılıq edib qapına çağırdın məni.
Günahım çoxdur, Səndən utanıram, yaxşılıq etdin əfvinə
aldın məni.
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Ya Mutəal! Sən bütün ucalıqlardan ucasan, ucaların
ucası Sənsən. Sən mutəalsan, hər şeydən ali, hər qüsürdan
uzaq və hər nöqtədən paksan. Sonsuz qüsurlar içində bir
fəqirəm və hər qüsurum Sənin kəmalını anlamam üçündür. Sən mutəalsan, hər şeyin üzərində, hər şeydən üstün,
hər şeydən öndə və hər əksiklikdən münəzzəhsən. Sonsuz
fəqirlik içindəyəm və fəqirliyim Sənin rəhmətini dadmam
üçündür. Sən mutəalsan, mənsə sonsuz acizlik içindəyəm
və acizliyim Sənin qüdrətinə dayanmam üçündür. İlah
Sənsən, Rəbb Sənsən, Mutəal Sənsən! Qulluğumu, rizanı
qazanmaq üçün vəsilə et!
Ya Vali! Nəfsimlə məni sınayan Sənsən, ömrümü əksildən və artıran da Sənsən, ömrüm Sənin dilədiyindir.
Malımı azaldan da çoxaldan da Sənsən, əlimdəkilər Sənin
verdiyindir. Sən ki hər an hər ehtiyaca kifayətsən, yoxsulluğuma mədəd et və qatında şəfaətçi et!
Ya Batin! Sən hər kəsə gizlisən və gizli qalırsan, heç
bir şey Sənə gizli qalmaz. Qəlbimin sızıntıları, ruhumun
arzuları, ağlımın sirrləri Sənə aşkardır. Sən, heç bir təsəvvürün çata bilmədiyi bir gizlilikdəsən. Ağlımı hikmətinin
incəliklərinə aşkar et! Varlıq Sənin izzət və əzəmətinə pərdədir, sirlərini aç və pərdələri endir!
Ya Zahir! Hər şeyin üzündə qüdrət və rəhməti ilə
görünən Sənsən. Hər şey özünü göstərdiyindən çox Səni
göstərir. Sən zahir olmasan işıq kor qalar. Səni görür kimi
yaşamaqla gözəlləşdir halımı! Gözlərim Səni görməyə
yetmir, qəlbimdə görünür et Özünü!
Ya Axir! Sənsən sonraların sonrası, nəhayətin yoxdur
Sənin. Hər şeyin sonu Sənin yanındadır. Hər işin sonu
Sənin lütfünlədir. Səninlə son tapar həsrətlərim və Səndə
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bitər bütün gözlədiklərim. Səninlə gözəlləşər sonum, Səndə gerçəkləşər ümidlərim. Səninlə sonsuzlaşır an, Səninlə
gələr sabahlar, Səninlə var olar sonralar. Sənin lütfünlə var
oldum, bu gün var, sabah yoxam. Sonumu sonsuzluq et,
aqibətimi xeyir et!
Ya Əvval! Sənin varlığın əvvəldən əvvəl, Sənindir
qavraya bilmədiyim əzəl. Sən öncələrdən də öncəsən, Sənindir zaman, Sən öncəsizsən, hər şeyin əsli Sənin qatındadır, hər işin başı Sənin yanındadır. Öncələri yox idim,
Sən var etdin. Sonraları unudulacam, Sən an məni!
Ya Muaxxir! Zaman Sənindir, istədiyin işi əvvəl edərsən, dilədiyini ertələrsən. İzzət Sənindir, istədiyini yanına
alarsan, istədiyini uzaq edərsən. İradə Sənindir, istədiklərimi indi də verərsən, sonraya da buraxarsan. Hökm Sənindir, dilərsən məni başqalarından üstün tutarsan, dilərsən
başqalarını məndən üstün tutarsan. Həyat Sənindir, istərsən
əcəlimi tez verərsən, istərsən bir az gecikdirərsən. Təqdir
Sənindir, istərsən cəzamı həmin an verərsən, istərsən bir
az gecikdirərsənki tövbə edim. Məni başqasına üstün tut,
amma başqasını məndən üstün tutma! Məni məndən al,
amma məni Səndən uzaq etmə! Rəhmətini öncələ, qəzəbini
isə ertələ! Əcəlimi gecikdir, mənə peşman olmağa izn ver!
Ya Muqəddim! Sən hər şeyi varlıqdan öncə təqdir
edirsən. Sən hər işin başını, ortasını və sonunu bilirsən.
Mən sevdiklərimi Sən var etdikdən sonra sevdim. Sən
isə sevdiklərini məndən öncə sevdin və sevdiyin üçün
var etdin. Muqəddim Sənsən, dilədiyini dilədiyinə üstün
edərsən, dilədiyini önə alar, dilədiyini sona buraxarsan.
Bundan əvvəl etdiklərimi və sonra edəcəklərimi bağışla!
Başqa ilah yoxdur, ancaq Sənsən Allah.
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Ya Muqtədir! Sənin qüdrətinə sərhəd çəkilməz, qüdrətinin həddi-hüdudu olmaz. Çünki qüdrətinə acizlik deyilən
bir şeyin zərrəsi dəyməz. Sənin qüdrətinə görə çətin və
ya asan bir şey yoxdur, Sənin qüdrətinə görə istər hər şey
olsun, istər bir şey olsun fərq etməz. Sən bir şeyi hər şey
kimi özəl yaradırsan, unudulmağa buraxma məni!
Ya Qadir! Elə Qadirsən ki, qüdrətin olmasa var deyə
bir şey olmaz, yoxluq isə heç anılmaz. Sən ki Varsan, yoxluqdan qorxmam. Sən ki Qadirsən, acizliyimdən utanmam.
Sən ki Rəhimsən, fəqrimdən sıxılmaram. Acizliyimə qüdrətinlə mədət et.
Ya Saməd! Doğmadın, doğulmadın, bənzərin yoxdur,
hər kəs Sənə möhtacdır, hər şey Sənə möhtacdır, Sən heç
nəyə və heç kimsəyə möhtac deyilsən. Mən sahib olduğuma da möhtacam, sahib olmağa da. Sən hər şeyin sahibisən,
Sənə möhtaclığım ən böyük zənginliyimdir. Səndən başqasına möhtac etmə məni! Səndən başqasına əl açdırma məni!
Ya Vahid! Ya Əhəd! Başqasına da möhtac deyilsən!
Mən isə tək qalsam, Sənsiz qalsam, dünyam qaralar, qəlbim paralanar. Məni Sənsiz buraxma ya Rəbbim! Qəlbim
hər şeyə bağlanar, ayrılığın ardından ağlayar. Ruhum hər
gələnə sevdalıdır, gedənlərin gedişiylə yaralanır. Sənki
təksən, Çoxluqda buraxıb ağalatma məni! Qayğılarım min
cür, qorxularım dağlar qədər. Sənki təksən, Yoxluğa düşürüb unutma məni! Sözüm kimsəyə keçməz, qüvvətim çox
zəif... Sən ki təksən, boynu bükük, çarəsiz buraxma məni!
Bircə Səni tək tanıyıram, qapına gəldim, başqalarına buraxma məni!
Ya Məcid! İzzət sahiblərinin nə izzəti varsa, hamısı
Sənə aiddir! Öyünənlərin bütün gözəllikləri Sənə aiddir.
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Yaxşıların bütün yaxşılıqları Sənə aiddir. Savab sahiblərinin bütün savabları Sənə aiddir. Sənin verdiklərinə qarşılıq deyil ibadətim, ola da bilməz əsla. Ancaq verdiklərin
üçündür, Cənnətlə mükafatlandır məni!
Ya Vacid! Varlığını anlatmağa var sözü yetməz, varlar
Səninlə vardır. Varlığını anlamağa varlığım yetməz, varlıq
Sənə şükr edər. Varlığının öncəsi yoxdur Sənin, öncələr
Səninlə vardır. Varlığına son yoxdur Sənin, sonralar Səninlə vardır. Məni mənsiz buraxma, məni Sənsiz buraxma!
Ya Qayyum! Yoxluğa düşürmə qəlbimi, yanımda tut
sevdiklərimi! Unuduşlara gömmə üzümü! Nəzərində tut
gözəlliyimi!
Ya Hayy! Hər diri Səndən alır diriliyini və həyatını.
Ölüm belə Sənin həyat vermənlə diridir. Ölümümü əbədi
həyata bəhanə et!
Ya Mumit! Ölüm uzaq deyil bədəndən. Faniyəm, fani
olanı istəmərəm. Acizəm, aciz olanı istəmərə0m. Ruhumu
Rəhmana təslim etdim mən. Ölümüm son deyil, başlanğıcdır, bilirəm. Sonsuzluğa başlanğıcımı iman üzrə et ya
Rəbbi!
Ya Muhyii! Çürüyüb toz olmuş sümükləri yalnız Sən
çağırarsan. Ölmüşlərə və unudulmuşlara yalnız Sən həyat
verərsən. Ölümümü əbədi irəliyişimə başlanğıc et!
Ya Muiid! Cəsədlərin qəfəsindən çıxan kimi ruhlar Sənə
üz tutar. Səndə son tapar sonluqlar. Sonumuzu xeyir et!
Ya Mubdii! Sən ki hər şeyi misilsiz, ilkin Yaradansan.
Yaratdığını hər an yeniləyən və yenidən yaradacaq olansan. Savabımın yoxluğunu rəhmətinə vəsilə et, ağrılarımı
lütfünə səbəb et!
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Ya Muhsii! Hədsiz acizlik və zəiflik içindəyəm, düşmənlarım çox, incidənlərim isə saysızdır! Sənə olan şükürlərim yetərsiz, arzularım isə saysız, hesabsızdır. Fitrətimin diliylə yalvarıram Sənə, dualar edirəm! İstəyənlərin
və istənənlərin sayını bilən ancaq Sənsən, qəlbimə yoldaş
et mərhəmətini!
Ya Həmiid! Həmiid Sənsən, həmd Sənədir! Dillər
Sənə həmd etməklə dadlanar! Hər nəfəs Sənin sayəndə
verilir və alınır. Sənə həmd edirəm yalnız! Başqalarının
minnəti altında əzdirmə məni!
Ya Valiy! Sənə təvəkkül etdim, vəkilim Sənsən! Sənə
iman etdim, sahibim Sənsən! Sənə sığındım, sirdaşım
Sənsən! Sənə güvəndim, valim Sənsən! Sənə bağlandım,
dostum Sənsən! Sənə tutunuram bütün varlığımla, kimsənin məni yerə yıxmasına izin vermə!
Ya Mətin! Dəmir, Sənin əmrinlə parçalanar. Nəfsimin
əlinə buraxma məni! Dağlar Sənə boyun əyər, şeytanın aldatmacalarına buraxma məni! Dənizlər əmrinlə parçalanar, səbəblərin arasında buraxma məni!
Ya Vakil! Ya Qaviyy! Acizliyimi bilib dərgahına
gəldim! Sən güclüsən, mən isə çox zəif! Mənə güc ver!
Acizəm və Səndən yardım diləyirəm, qüdrətinə sığınıram!
Gücsüzəm, Sənə yönəlirəm, rəhmətini sığınacağım et!
Ya Haqq! Quluna haqq olan ancaq Sənə yönəlməkdir,
qibləndən azdırma məni! Quluna haqq olan ancaq sənə
dua etməkdir, məhrum etmə məni! Ancaq Səndən diləmək
quluna haqqdır, sahibsiz buraxma məni! Ancaq sənə güvənmək quluna haqdır, çarəsiz buraxma məni! Ancaq
Sənə çatdıran yollar quluna haqqdır, yoldan çıxarma məni!
Quluna haqq olan, hər şeydən çox Səni sevməkdir, yetim
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buraxma məni! Haqqımdakı hökmün haqqdır ya Rəbbim,
haqqıma görə deyil öz lütfünə görə ver mənə!
Ya Şahiid! Səni görür kimi yaşamaq ən gözəl haldır.
Sənin görən olduğunu görmək ən gözəl təcəllidir. Məni
hər an gördüyünü daima xatırlat mənə!
Ya Məcid! Mənə ağla və xəyala gəlməz gözəlliklər
bəxş etmisən. Mənə məndən də yaxın olduğunu bildirmisən, uzaqlaşmama izn vermə ya Rəbbim!
Ya Vadud! Üzlər – Sən sevdiyin və sevdirdiyin üçün
baxar üzlərə. Sən sevdiyin və sevdirdiyin üçün günəş doğar hər gün. Sən sevdiyin və sevdirdiyin üçün bahar gələr
hər yerə. Sən sevdiyin və sevdirdiyin üçün kəlamın gəzər
dillərdə.
Ya Hakiim! Sən hər yaratdığına məna və dəyər
verənsən, sonsuz hikmətinə aşiq et qəlbimi! Səni hər yaratdığında bir hikmət var. Biz bu hikmətləri anlamaqda
çox vaxt o qədər aciz olarıq ki, tələsər və Sənə qarşı nankorluq edərik... Zaman keçdikdən sonra isə, “yaxşı ki belə
oldu” deyər, yalnışımızı anlayarıq. Sən bizi əfv et, bizlərə
hikmət ver! Hər bir hadisəyə “vardır bir hikməti” deyəcək
qədər hikmət...
Ya Mucib! Elan etməyə və göstərməyə ehtiyac yoxdur,
halım Sənə əyandır. Söz deməyə gərək yoxdur, səssizliyim
Sənə bəyandır. Sən Mucibsən, duaları qəbul edənsən. Bu
İsmin o qədər güc verir ki mənə! Çünki, dua edərkən, qəbul edəcəyinə tam inam verir mənə! Əziz peyğəmbərinin
dediyi kimi, Sən duaları qəbul etməməyə həya edərsən...
Dua qapısından ayırma məni ey Rəbbim!
Ya Raqib! Ömrümün hər anında Səni anmağı dilərəm,
lakin halım imkan vermir, unuduram. Qəlbimə zikrini yer-
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ləşdir, oyandır məni! Ölüm anımı səni anaraq yaşamaq
istərəm, lakin vəziyyətim macal verməz, susaram. Dualarımı qatına yetişdir! Hesab günü Səni razı etməyi arzu
edirəm, lakin savabım yetməz, qorxuram. Əməllərimi xeyirli et, yaxşı insanlarla xatıra məni!
Ya Kərim! Kərəminlə gözəl et hər halımı! Kərəminlə
sevindir qəlbimi! Sən ki ən çox zəiflərə və acizlərə ikram
edənsən! Sən ki səbəbsiz və hesabsız kərəm edənsən! Sən
ki bir ovuc toxumda bir bağçanın ağacını saxlarsan! Cənnətinə al və heç bitməyən ikramına yetişdir məni, kərəm et
bu acizə, az savabı çox et!
Ya Hasib! Əməllərim hesaba gəlməz, arzularımın sayı-hesabı olmaz, dəftərimdən xətalarımı çıxar ki, hesabım
asan olsun! Ehtiyaclarımın ən kiçiyinə, xəyallarımın heç
birinə əlim yetişməz, qəlbimin sızıntılarını topla ki, hesaba gələn bir duam olsun!
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HƏR GÜN EDƏ BİLƏCƏYİMİZ
DUA NÜMUNƏLƏRİ
Dua etmək üçün xüsusi simvolik qayda ve qanunlar
yoxdur. Bəyənilir ki, edilən dua Quranda dua halında keçən
ayələrdən, yaxud mötəbər hədislərdən olsun. Lakin insan,
öz ürəyindən keçən hər hansı bir duanı –haramlardan uzaq
olmaq şərtilə– istədiyi şəkildə edə bilər. Önəmli olan, duanın qəbul ediləcəyinə sidq ürəklə inanmaq və Uca Allaha bağlanmaqdır. Həmçinin, unutmamaq lazımdır ki, Uca
Allahın gözəl isimlərindən istifadə etmək – duanın qəbul
edilmə səbəblərindəndir. Buna görə də, Allahın isimləri
haqda oxumaq, mənalarını anlayaraq duada istifadə etmək,
çox önəmlidir. Bu kitabı qələmə almaqdakı məqsədimiz, bu
əzəmətli əmələ olan rəğbəti artırmaq və bu yolda köməkçi
bir vasitə olmaqdır. Bəzi nümunələr verməklə, gözəl bir dua
modeli yaratmaq üçün yardımçı olmağa çalışacağıq.
Ya Allah!
Ey bizi yaradan, ey bizə can verən, ey bizi yoxdan
var edən, ey bizi yaşadan uca Allahımız! Sən böyüksən,
biz acizik! Sən zənginsən, biz möhtacıq! Sən tayı bərabəri
olmayan Allahsan, biz Sənin günahkar, zavallı qullarınıq!
Biz Sənin rəhmətinə möhtacıq.
Sənin gözəl adlarınla səmanın qapılarını döyürük. Aç
rəhmət qapılarını üzümüzə!
Sənin salam və xeyir-duan əziz Peyğəmbərimizin,
Onun pak ailəsinin, Onun sevimli səhabələrinin üzərinə
olsun! Bizləri axirətdə Peyğəmbərimizin şəfaətinə (böyük
duasına) nail olan kəslərdən et! Ey xəzinəsi tükənməz olan
Rəbbimiz! Ruzimizi bol və bərəkətli et!
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Ey bağışlayansan, bağışlamağı sevənsən, bizləri bağışla!
Sənin sevgili qulun olan və bizim də ömür boyu sevdiyimiz Məhəmməd Peyğəmbərimizlə eyni cənnətdə olmağı
nəsib et. Çünki o gözəl insan bizləri “qardaşlarım” adlandırıb. Bizləri Firdovs Cənnətində birlikdə və onun mübarək
əllərindən kövsər hovuzunun suyundan içənlərdən et!
Ruzimizi bol və bərəkətli et!
Evi olmayanlara gözəl, geniş ev nəsib et!
Evli olmayan gənclərimizə gözəl ailə qurmağı nəsib et!
Övladlarımızı sənə itaət edən, səni sevən bəndələrindən et!
Sıxıntısı olanların sıxıntısını aradan qaldır!
Borcu olanların borclarını ödəmələrinə yardım et!
Xəstələrmizə şəfa ver. Övladı olmayanlara gözlərinin
nuru olacaq saleh övladlar nəsib et!
Dünyasını dəyişən valideynlərimizə, yaxınlarımıza
rəhm et, bizləri valideynlərimizlə bərabər cənnətdə Əziz
Peyğəmbərimizlə qonşu et!
Həyatda olan valideynlərimizin isə, ömrünü uzun, xeyirli və bərəkətli et!
Ey Rəbbimiz! Biz bilirik ki, gün gələcək və çiyinlərdə
daşınıb o soyuq qəbirlərə qoyulacağıq... O gün bizə maldölət və övlad fayda verə bilməyəcək. O gün Sən bizlərin
imdadına yetiş, qəbirlərimizi cənnət baxçası, sorğu-sualımızı isə, yüngül et!
Qiyamət günü hüzuruna gətirildiyimiz zaman üzümüzü ağ et!
“Ey qulum, səni bağışladım” – deyərək xitab olunanlardan et bizləri!
Göz yaşları içində bu duaları edirik, halımız Sənə bəllidir, Sənə möhtacıq, Sən isə heçnəyə möhtac deyilsən.
Biz isə acizik...
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Ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi olan Rəhman, ey
Rəhim! Bizlərə rəhm et.
Allahım! Sevgili peyğəmbərimizin etdiyi müstəcəb
dualarla Sənə dua edirik. Dualarımızı qəbul et!.
Allahım! Səndən – Allaha itaət və ibadət altında keçirilən həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsvayedici və biabırçı
olmayan qayıdış yeri istəyirik.
Allahım! Bizə nemətlərini artır, əksiltmə! Bizə hörmət
et, bizi alçaltma! Bizə bəxş et, bizi məhrum etmə! Bizi
üstün tut, bizdən üstün tutma! Bizi razı sal, bizdən razı qal.
Allahım! Bərəkət, rəhmət, fəzilət və ruzi qapısını üzümüzə aç! Allahım! Səndən, üz çevirməyən və sabit qalan
real xoşbəxtlik diləyirəm. Allahım! Səndən kasıbçılıq
günündə xoşbəxtlik, qorxu içində yaşadığımız gündə isə
əmin-amanlıq diləyirəm. Allahım! Verdiyinin və vermədiyinin şərrindən Sənə pənah aparıram. Allahım! Bizdə imana qarşı məhəbbət oyat və qəlblərimizi onunla zinətləndir!
Həmçinin, bizdə küfrə, fasiqliyə/günahkarlığa və Sənə asi
olmağa qarşı nifrət oyat və bizi doğru yolun yolçularından
et! Allahım! Bizi müsəlman kimi öldür və müsəlman kimi
dirilt! Bizi xəcalətli və divanə bir halda deyil, üzü ağ bir
vəziyyətdə əməlisalehlərə qovuşdur.
Allahım! Bəlanın çətinliyindən, bədbəxtçiliyə düçar
olmaqdan, pis qəzavü-qədərdən/taledən və düşmənlərin
bədxahlığından Sənə sığınırıq.
Sən bizi yaratmısan, sıxıntılarımızı hər kəsdən daha
yaxşı bilirsən!
Allahım! Ya Qarib! Ya Mucib! Ya Kərim! Ya Rahim!
Ya Aziz! Ya Azim!
Sən bizim ölkəmizi qoru, zalım düşmənlərin hiylələrindən qoru! Ölkəmizə və digər müsəlman ölkələrinə sülh
və əmin-amanlıq bəxş et. Bizi zalım düşmənə qarşı qalib
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et! Ey Qahhar! Ey Adil! Torpaqlarımızı azad etmək yolunda bizlərə güc və qüvvət bəxş et, övladlarımızı imanlı
və cəsur böyütməyə yardım et! Sən, Sənə doğru açılmış
əlləri geriyə boş qaytarmazsan, Sən bizim qoruyucumuz,
Sən bizim yar və yardımçımızsan! Dualarımızı qəbul et və
günahlarımızı bağışla!
Ey Rəbbimiz! Ey İlahımız! Hər zaman və hər məkanda, bütün hayatımda, hər işimdə, rəhmətdən uzaq şeytan
və onun dostlarının şərrindən sənə sığınıram.
Ey Rəbbim! Sən Rəhman’san. Bizi bizdən çox sevən,
rəhmət və mərhəmət sahibisən. Hər əmrinə boyun əyərəm.
Çünki, sonunda Cənnət ümidim var... Sən Rəhimsən
(rəhmlisən) Allahım!
Göylərdə və yerdə var etdiyin, səma ilə yer arasında
olanlar və hələ yaradacağın hər şey sayınca Sənə həmd/
şükürlər olsun! Səni tam və mükəmməl bilirəm. Əksik və
nöqsanlardan uzaqsan. Bütün aləmə yol göstərən, həyatlarını səhmana salan güclü və hər şeyi bilən Rəbb Sənsən!
Sən Rəhman, Sən Rəhim’sən... Bu bizləri çaşdırıb
özümüzə arxayın etdirməsin... Bu gün olduğu kimi, sabah
da, axır gündə də söz sahibi Sənsən, Malik Sənsən. Hesaba çəkəcəksən...
Bunun üçün sadəcə sənə qul-kölə oluruq, bütün qulluğumuz Sənədir. Sənin köməyinə möhtacıq və yalnız Səndən gözləyirik. Çünki, bu daimi qulluğu Sən bizə kömək
etməzsən, edə bilmərik. Şeytan və dostlarına qarşı Sənin
köməyin olmadan gücümüz yetməz, dayana bilmərik.
Qullarını bağışlayan və onlara qarşı cömərd olan
Allah’dan başqa yaradan yoxdur. Böyük ərşin sahibi
olan Allah, bütün əksikliklərdən uzaqdır. Həmd, aləmlərin Rabbi olan Allah’adır. Ey Rəbbim; sənin rəhmətini,
məğfirətinin böyüklüyünü arzulayıram. Bütün günahlar-
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dan və pisliklərdən məni qoru! Məni bütün yaxşiliqlara
yönəlt. Bağışlanmamış günahımı buraxma ey Rəbbim!
Sıxıntılarımı qaldır, Sənin razılığına uyğun olan bütün
istəklərimi qəbul et!

MÜHÜM!
Sonda bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, dua – normal
həyat nizamına bağlıdır. İnsanın həyatının, Allahın buyurduğu nizam və qaydalara uyğun olması, onun dualarının qəbuluna təsir edən ən böyük amildir. Yəni, insan əgər Allah
yolunda bir əməli etmək üçün ərinirsə, həvəs göstərmirsə,
onun duaları cavabsız qala bilər. Bu səbəblə də, bizi yaradan və saysız-hesabsız nemətlər verən Uca Rəbbimizə boyun əyməyə tənbəllik etmək əvəzinə, Ona böyük bir sevgi
ilə itaət etməyə, Onun Öz mübarək Kitabında buyurduqlarına əməl etməyə maksimum dərəcədə çalışmaq lazımdır.
Axı O bizi sevir, axı o bizim dualarımızı qəbul edir, axı o
bizə, nankorluq edərək heç haqqında belə düşünmədiyimiz
saysız-hesabsız nemətlər verir... “O sizə istədiyiniz hər
şeydən vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan
çox zalım, çox nankordur.” (Quran, 14/34)
Bəli, bu haqda oturub düşünmək lazımdır. Allahın
sənə vermiş olduğu nemətləri saymağa başlamaq istəsən,
öz bədənindən başlaya bilərsən. Göz və qulaq nemətlərindən danışmayacayıq xeyr. Adicə burunla nəfəs almanın
necə böyük bir zövq olduğunu, qrip olana qədər anlaya
bilmirik. Çünki -yuxarıdakı ayədə bildirildiyi kimi– insan
çox nankordur, düşünməz, həmişə əksikləri görər və şikayətlənər. Halbuki, şükür etməyə başlasaydı, əksiklər də
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tamamlanar və qəlbi də xoşbəxtlikdən uçardı...
Amma insan, şükrü də yalnış anladı... Elə bildi ki,
şükür – “Allaha qurban olum”, “Ona şükürlər olsun”
deməkdən ibarətdir. Əgər elə olsaydı, Musa peyğəmbər
“Ey Rəbbim! Artıq Sənə necə şükür edəcəyimi bilmirəm.
Nə edim? Necə edim ki, Sənə layiq olduğun kimi şükür
edim?” – deməzdi... Çünki, şükür etmək – sadəcə dil ilə
ediləcək bir şey olsaydı, nə peyğəmbərlər, nə də onların
ardıcılları bu qədər çətinliklərə qatlanmaz və ibadət şərəfinə nail olmaq üçün çalışmazdılar. Özümüzü aldatmayaq,
Allaha şükür etmək və Ona layiqli bəndə olmaq üçün,
Onun əmr etdiklərinə əməl etmək lazımdır. Əks halda,
Allah sevgisi iddiamızda səmimilik payımız olmayacaq.
Ehtiyac anında yalvar, yaxar, amma digər vaxtlarda Allaha boyun əyməmək üçün bəhanələr axtar... Səmimi olaq,
özümüzü aldatmırıqmı?
Belələrini Allah da sevməz. Allahın sevdiyi kəslər,
Onu zikr etməklə, Onu daima xatırlamaqla məşğul olarlar. Dahi alim İbn Rəcəb demişdir: “Allah kimi sevərsə,
ona sevgisini və itaətini bəxş edərək, onu zikrlə məşğul
etdirər”. Davud peyğəmbər belə dua edərdi: “Allahım,
məni sevdiklərindən et. Çünki, sən bir bəndəni sevərsənsə, onun günahlarını bağışlayarsan, əməllərini -istər
böyük olsun, istər kiçik– qəbul edərsən...” Başqa duasında buyurur: “Allahım, Səndən – Sənin sevgini, sevdiyin
kimsələrin sevgisini və Sənin sevginə müvəffəq edəcək
əməllərin sevgisini istəyirəm...” (Tirmizi, 3485) Peyğəmbərimiz (onlara salam olsun) demişdir: “Rəbbimi yuxuda gördüm, mənə: “Ey Muhəmməd! De ki: Allahım,
Səndən – Sənin sevgini, sevdiyin kimsənin sevgisini və
sevginə olacaq edəcək şeyin (əməllərin) sevgisini istəyirəm...” (Tirmizi, 3233 və Əhməd). Sevgi yolunda heç
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bir şey etməyən bir aşiqin iddiası nə qədər səmimidir? Kitabı bir neçə dəqiqəlik kənara qoyaraq, bu barədə səmimi
bir şəkildə düşünmək istərsənmi?
Həyatdakı xoşbəxtliyin sirri – Uca Allaha boyun
əyərək ibadət etməkdə və dua açarına sahib olmaqdadır.
Bunların bir-birinə bağlılığı isə, aşkardır. Çünki dua etmək
– Quranın ifadə etdiyi kimi, özü də ibadət hesab olunur. Bu
xoşbəxtlikdən boyun qaçıranların sevincləri uzun çəkməz,
kədərləri onları həyatdan daha çox küsdürər. Uca Allah,
çoxumuzun çox aşkar şəkildə hiss etdiyimiz bu həqiqəti
izah edərək belə buyurur:
“Kim Mənim Zikrimdən (öyüd-nəsihətdən, Allaha
boyun əyərək ibadət etməkdən, Qurandan) üz döndərsə, onun güzəranı daralacaq (sıxıntılı olacaq)...” (Quran, 20/124)
Allah Nuh’a “gəmi düzəlt” dedi, O da düzəltdi. Dünya batdı, amma o gəmi batmadı. Bilirsinizmi niyə? Çünki,
Allah’ın Sözünü dinləyənlərin gəmisi batmaz...
Yenə də dua, dua, dua...
Ey Allahım! Alnımızın tərləyib, inləməmizin çoxaldığı, həkimlərin belə ümidi kəsdiyi zaman, bizə rəhm et!
Allahım! Göz qapaqlarımızın gözlərimizi bağladığı kimi,
torpağın üzərimizi örtdüyü, yaxınlarımızın bizi tərk etdiyi,
verdiyin növbənöv nemətlərin əlimizdən alındığı zaman
bizə rəhm et! Bizi Öz mübarək yolundan ayırma! Bizi,
Sənə boyun əymək və ibadət etməklə şərəfləndir!
Allahım! Adımızın unudulduğu, cismimizin çürüdüyü, qəbrimizin yoxa çıxdığı və əməl dəftərimizin bağlandığı zaman bizə rəhm et! Allahım! Sirlərin ortaya çıxacağı, qəlbdə olanlar da daxil olmaqla bütün gizlilərin aşkar
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olacağı, haqq-hesab tərəzilərinin ortaya qoyulacağı zaman
bizə rəhm et!
Allahım! Sənin razılığını qazanmaq üçün yola çıxan,
Sənin yolunda bədənlərini qalxan edərək canlarını yurdunun əmin-amanlığı üçün fəda edən igidləri rəhmətinlə
ucalt! Onların əziz xatirələrinə sahib çıxmağı və gələcək
nəsilləri onların şüarları üzərinə yetişdirməyi bizlərə
nəsib et!
Ey Rəbbimiz! Oxuduqlarımızın həyatımıza faydalar
qatmasını və öyrəndiklərimizə gözəl şəkildə əməl etməmizi bizə nəsib et!
Ey Rəhman! Ey Rəhim! Rəhminə sığınırıq! Dualarımızı Öz lütfünlə qəbul et!

RUHUNU QİDALANDIR,
DUA VƏ ZİKRSİZ QALMA...
Xeyirli əməllərdən heç birini kiçik və önəmsiz hesab
etmə. “Bəlkə bu kiçik xeyirli əməlimə, bəlkə indi edəcəyim dua və zikrə görə Allah məni qoruyur, görmədiyim
bəlaları məndən uzaqlaşdırır, məni bağışlayır” – deyə düşün. Bax o zaman, Allah yolunda bir əməl etmənin zövqünü hiss edəcəksən...
Ruhun əsl qidası olan dua və zikrdən – bir gün belə
olsun – ayrı qalma...
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