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Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!
Yuxudan oyanarkən edilən zikrlər

 )) ورشِه النِإلَيا وناتا أَمم دعا بانـيِهللا الَِّذي أَح دمالْح((

[Əlhəmdulilləhil-ləzi əhyanə bə'də
mə əmatənə və ileyhin-nuşur.]
«Bizi öldürdükdən sonra dirildən Alla-
ha  həmd  olsun.  (Dirildikdən  sonra  isə)
qayıdış Onadır».

 )) لَهو لْكالْم لَه ، لَه ـَِريك الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وحده الَ ش
 دمالْحانَ اِهللا، وحبس ،ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو ،دمالْح

حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا ِهللا، والَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا، واُهللا أَكْبر، والَ
))الْعِلي الْعِظيِم رب اغِْفر ِيل

[Lə iləhə illəllahu vəhdahu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və
huvə alə kulli şeyin qadir, subhanal-
lahi, vəlhəmdulilləhi, və lə iləhə il-
lallahu, vəllahu Əkbər, və lə həulə
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və lə quvvətə illə billəhil-aliyyil-
azim, rabbiğfir li.]
«Allahdan başqa məbud yoxdur, O tək-
dir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur
və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir.
Allah pak və müqəddəsdir. Həmd Alla-
hadır. Allahdan başqa məbud yoxdur.
Allah  ən Böyükdür.  Qüdrət  və güc  yal-
nız Uca və Böyük Allaha aiddir! Ey Rəb-
bim məni bağışla!»

الْحمد ِهللا الَِّذي عافَاِني ِيف جسِدي، ورد علَي روِحي، (( 
))وأَِذنَ ِيل ِبِذكِْرِه 

   [Əlhəmdulilləhil-ləzi afəni fi cəsə-
di, və raddə aleyyə ruhi, və əzinə li
bizikrihi.]
«Bədənimə sağlamlıq verən, ruhumu mə-
nə qaytaran və mənə Onu yad etməyə
izin verən Allaha həmd olsun!»
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Paltar geyinərkən edilən dua

ورزقَِنيِه ِمن ) الثَّوب ( الْحمد ِهللا الَِّذي كَساِني هذَا (( 
))ِمين والَ قُوٍة غَيِر حوٍل 

[Əlhəmdulilləhil-ləzi kəsani həzə
(səubə)  və razəqənihi  min  ğeyri
haulin minni və lə quvvətin.]
«Bunu  (bu  paltarı)  mənə geyindirən  və
özüm  heç  bir  qüdrət  və güc  sərf  etmə-
dən onu mənə bəxş edən Allaha həmd
olsun!»

Paltarı soyunarkən nə deyilir

    [Bismilləh!] ))ِبسِم اِهللا (( 
«Allahın adı ilə!»

Ayaqyoluna girərkən edilən dua

))اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن الْخبِث والْخباِئِث ((



6

[Allahummə inni əuzu bikə minəl-
xubsi vəl-xəbais.]
«Allahım, şərdən və pis əməllərdən (er-
kək və dişi cinlərdən) Sənə pənah aparı-
ram!»

Ayaqyolundan çıxarkən edilən dua

 )) كانغُفْر(([Ğufranəkə]
«(Allahım!) Məni bağışla!»

Dəstəmazdan əvvəl edilən zikr

    [Bismilləh!] ))ِبسِم اِهللا ( (
«Allahın adı ilə!»

Dəstəmazdan sonra edilən zikr

أَشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَه وأَشهد أَنَّ (( 
 ولُهسرو هدـبا عدمحم((

[Əşhədu ən lə iləhə illəllahu vəhdə-
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hu lə şərikə ləhu və əşhədu ənnə Mu-
həmmədən abduhu və Rasuluhu.]
«Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan baş-
qa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki
yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəm-
məd Onun qulu və elçisidir!»

))ن الْمتطَهِرين اللَّهم اجعلِْني ِمن التواِبني واجعلِْني ِم(( 

[Allahumməc'alni minət-təvvabinə
vəc'alni minəl-mutətahhirin.]
«Allahım! Məni tövbə edənlərdən et! Və
məni təmizlənənlərdən et!»

 )) ،تِإالَّ أَن أَنْ الَ ِإلَه دهأَش ،ِدكمِبحو ماللَّه كانحبس
ـُوب ِإلَيك أَستغِفرك وأَ ))ت

   [Subhanəkəllahummə və bihəm-
dik, əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əs-
təğfirukə və ətubu ileyk.]
«Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sə-
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nə həmd olsun. Şahidlik edirəm ki, Sən-
dən başqa məbud yoxdur. Səndən ba-
ğışlanma diləyir, Sənə tövbə edirəm».

Yeməyə başlayarkən edilən dua

«Sizlərdən biri yemək yeməyə başlayar-
kən:

[!Bismilləh]))ِبسِم اِهللا (( 
«Allahın adı ilə!» desin. Əgər əvvəldə
bunu unutsa, onda:

))ِبسِم اِهللا ِفي أوِلِه وآِخِرِه (( 

[Bismilləhi fi əvvəlihi və axirihi!]
«Əvvəldə də, axırda da Allahın adı ilə!»
desin.
Qoy Allahın yemək verdiyi kimsə desin:

 )) ا ِمنهريا خا ِفيِه واْطِعمناِرك لَنب اللَّهم((

[Allahummə, barik lənə fihi vət'im-
nə xeyran minhu.]



9

«Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və
bizə bundan daha xeyirlisini nəsib et!»
Allahın süd nəsib etdiyi kimsə isə desin:

 )) ا ِمنهنِزدا ِفيِه واِرك لَنب ماللَّه((
[Allahummə, barik lənə fihi və zid-
nə minhu.]
«Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et
və bizə bundan artığını nəsib eylə!»

Yeməkdən sonra edilən dua

احلمد ِهللا الِّذي اطْعمِني هذَا ورزقَِنيِه ِمن غَِري حوٍل (( 
))ِمني والَ قُوٍة 

[Əlhəmdulilləlil-ləzi ət'aməni həzə
və razəqənihi min ğeyri həulin min-
ni və lə quvvətin.]
«Bunu  mənə yedirdən  və özüm  heç  bir
qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə
bəxş edən Allaha həmd olsun!»
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مكِْفي [ احلَمد ِهللا حمداً كَِثرياً طَيباً مباركاً ِفيِه غَير (( 
))مودٍع وال مستغين عنه ربنا ] والَ 

[Əlhəmdulilləhi həmdən, kəsiran,
tayyibən, mubarəkən fihi, ğeyra
məkfiyyin, və lə muvəddəin, və lə
mustəğnə anhu rabbənə.]
«Allaha həmd olsun! (Özü də)  çoxlu, xoş,
mübarək, [sonsuz], ardı-arası kəsilməyən,
hər kəsin möhtac olduğu bir həmd!»

Evdən çıxarkən edilən zikr

)لْت علَى اِهللا ، والَحولَ والَ قُوةَ ِإالَّ بِاِهللا ِبسِم اِهللا ، توكَّ( 

[Bismilləh, təvəkkəltu aləllahi və lə
həulə və lə quvvətə illə billəh.]
«Allahın adı ilə! Allaha təvəkkül etdim.
Qüdrət və güc yalnız Allaha aiddir!»

أَِضلَّ أَو أُضلَّ، أَو أَِزلَّ أَو أُزلَّ، اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك أَنْ(( 
 لَيلَ عهجي لَ أَوهأَج أَو ،أُظْلَم أَو أَظِْلم أَو((
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[Allahummə inni əuzu bikə ən ədil-
lə, əu udallə, əu əzillə, əu uzəllə, əu
əzlimə, əu uzləmə, əu əchələ, əu
yuchələ aleyyə.]
«Allahım! Doğru yoldan azmaqdan və
ya azdırılmaqdan, çaşmaqdan və ya çaş-
dırılmaqdan, zülm etməkdən və ya zül-
mə məruz qalmaqdan, cahil olmaqdan
və ya mənə qarşı cahillik edilməsindən
Sənə pənah aparıram».

Evə girərkən edilən zikr

سِم اِهللا خرجنا، وعلَى ربنا ِبسِم اِهللا ولَجنا، وِب( 
)توكَّلْـنا 

   [Bismilləhi vələcnə və bismilləhi
xaracnə və alə Rabbinə təvəkkəlnə.]
«Allahın adı ilə girdik, Allahın adı ilə
çıxdıq və Rəbbimizə təvəkkül etdik!»
Sonra ailəsinə salam versin.
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Azan zikrləri
(Azan eşidildikdə) müəzzinin dedikləri
təkrar olunmalıdır. Yalnız:

))، حي على الفالِح حي على الصالِة(( 

   [Hayyə aləs-saləh! Hayyə aləl-fə-
ləh!]
   «Namaza tələsin!», «Nicat tapmağa tə-
ləsin!» ifadələrinin hər biri:

))وةَ إالَّ باِهللا الَ حولَ وال قُ(( 
   [Lə həulə və lə quvvətə illə billəh!]
   «Qüdrət və güc yalnız Allaha aiddir!»
ifadəsi ilə əvəz edilməlidir.

 ))و لَه ِريكالَ ش هدحِإالَّ اُهللا و أَنْ الَ ِإلَه دها أَشأَنو
 دهأَشسرو هدبا عدمحا، أَنَّ مبِباِهللا ر ِضيتر ،ولُه

))وِبمحمٍد رسوالً، وِباِْإلسالَِم ِدينا 
[Və ənə əşhədu ən lə iləhə illəllahu
vəhdəhu lə şərikə ləhu və əşhədu
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ənnə Muhəmmədən abduhu və ra-
suluhu. Radıytu billəhi Rabbən və
bi Muhəmmədin rasulən və bil-islə-
mi dinən.]
«Mən də şahidlik edirəm ki, Allahdan
başqa  məbud  yoxdur,  O  təkdir,  Onun
şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki, Mu-
həmməd Onun qulu və elçisidir. Allahın
Rəbb, Muhəmmədin elçi və İslamın din
olduğundan razıyam!» Bu, müəzzinin
şəhadət gətirməyinin ardınca deyilir.
   Azanı eşidib müəzzinin dediklərini
axıra qədər təkrar edən şəxs söylədiklə-
rini bitirdikdən sonra Peyğəmbərə sala-
vat gətirməlidir. Sonra da bu duanı oxu-
malıdır:

 ))الصِة، وامِة التوعِذِه الده بر ما اللَّهدمحِة، آِت مالَِة الْقَاِئم
 هتدعا الَِّذي وودمحا مقَامم ثْهعابالْفَِضيلَةَ، وِسيلَةَ والْو((

[Allahummə Rabbə həzihid-də'və-
tit-təmmə vəs-səlatil qaimə əti Mu-
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həmmədən əl-vasılətə vəl-fadılətə,
vəb'ashu məqamən məhmudənilləzi
va'adtəhu.]
«Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın
Rəbbi olan Allahım! Muhəmmədə vasi-
təçilik  haqqı və fəzilət  ver.  Onu vəd et-
diyin təriflənən məqama çatdır».

Azan və iqamə arasında özü üçün dua
edir. Çünki bu vaxt edilən dua cavabsız
qalmır.

Namazdan sonrakı zikrlər

اللَّهم أَنت السالَم، وِمنك السالَم، ) ثالثا ( أَستغِفر اَهللا (( 
))تباركْت يا ذَا الْجالَِل واِْإلكْراِم 

[Əstəğfirullah (üç dəfə)! Allahummə
Əntəs-səlam və minkəs-səlam təbə-
raktə ya zəl-cəlali vəl-ikram.]
«Allahdan bağışlanma diləyirəm!» «Alla-
hım! Salam Sənsən və əmin-amanlıq Sən-
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dəndir. Ey əzəmət və ehtiram sahibi! Sən
xeyirxahsan».

 )) وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه ِريكالَ ش هدحِإالَّ اُهللا و الَ ِإلَه
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شا اللَّ. عِلم ِطيعالَ مو ،تطَيا أَعِلم اِنعالَ م مه

 دالْج كِمن دذَا الْج فَعنالَ يو ،تعنم((

[Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə
ləh. Ləhul-mulku və ləhul-həmdu
və huvə alə kulli şeyin qadir. Alla-
hummə, lə maniə limə ə'taytə və lə
mu'tiyə limə mənə'tə və lə yənfəu
zəl-cəddi minkəl-cəddu.]
«Allahdan başqa məbud yoxdur, O tək-
dir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur
və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!
Allahım! Sənin verdiyinə mane olacaq,
mane olduğunu da verəcək (bir kəs)
yoxdur.  Heç  bir  hörmət  sahibinə Sənin
yanında hörməti fayda verməz».

 )) دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه ِريكالَ ش هدحِإالَّ اُهللا و الَ ِإلَه
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ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهةَ ِإالَّ ِباِهللا، الَ . والَ قُولَ ووالَ ح
نعبد ِإالَّ ِإياه، لَه النعمةُ ولَه الْفَضلُ ولَه ِإلَه ِإالَّ اُهللا، والَ 

 كَِره لَوو ينالد لَه ِلِصنيخِإالَّ اُهللا م الَ ِإلَه ،نساُء الْحالثَّن
)الْكَاِفرونَ

[Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə
ləhu. Ləhul-mulku və ləhul-həmdu
və huvə alə kulli  şeyin  qadir.  Lə
həulə və lə quvvətə illə billəh. Lə
iləhə illəllahu, və lə nə'budu illə iy-
yah. Ləhun-ni'mətu və ləhul-fədlu
və ləhus-sənaul-həsənu. Lə iləhə il-
ləllahu muxlisinə ləhud-dinə və ləu
kərihəl-kafirun.]
«Allahdan başqa məbud yoxdur, təkdir,
Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! Qüd-
rət və güc yalnız Allaha aiddir! Allah-
dan başqa məbud yoxdur. Biz yalnız
Ona ibadət edirik. Nemət Onundur, lütf
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Onundur və gözəl tərif Onadır. Allah-
dan başqa məbud yoxdur. Kafirlərə xoş
gəlməsə də, biz dini yalnız Ona məxsus
edirik!»

 )) راُهللا أَكْبِهللا، و دمالْحانَ اِهللا، وحبثالثا و ثالثني ( س (
 دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه ِريكالَ ش هدحِإالَّ اُهللا و الَ ِإلَه

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو((

[Subhanallahi, vəlhəmdulilləhi, vəl-
lahu əkbər (otuz üç dəfə)! Lə iləhə
illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləhu.
Ləhul-mulku və ləhul-həmdu və
huvə alə kulli şeyin qadir.]
«Allah pak və müqəddəsdir. Həmd Alla-
hadır. Allah Böyükdür!» «Allahdan baş-
qa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki
yoxdur.  Mülk  Onundur  və həmd  Ona-
dır! O hər şeyə Qadirdir!»
Hər (vacib) namazdan sonra: «De: «O
Allah Təkdir!», «De: «Sığınıram sübhün
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Rəbbinə!», «De: «Sığınıram insanların
Rəbbinə!» (əl-İxlas, əl-Fələq və ən-Nas
surələrini bir dəfə) oxumaq.

[!"#$%&'()*+
,-./0123Z

[Qul huvəllahu əhəd. Allahus-sa-
məd. Ləm yəlid vələm yuləd, vələm
yəkul-ləhu kufuvən əhəd.]
«De:  «O  Allah  Təkdir!  Allah  [heç  kəsə,
heç nəyə] Möhtac deyildir [əksinə, hər
bir  məxluq  Ona  möhtacdır].  O,  nə do-
ğub, nə də doğulubdur. Və Onun heç
bir tayı-bərabəri də yoxdur!»

[456789:;<=>?
@ABCDEFGH

IJKLMNOZ
[Qul əu'zu birabbil-fələq. Min şərri



19

mə xaləq. Və min şərri ğasiqin izə və-
qab. Və min şərrin-nəffəsəti fil uqad.
Və min şərri həsidin izə həsəd.]
«De: «Sığınıram sübhün Rəbbinə! Yarat-
dıqlarının şərindən, çökməkdə olan zül-
mətin [gecənin] şərindən, düyünlərə
yüngülvari tüpürən [cadugər] qadınla-
rın şərindən və paxıllıq edərkən paxılın
şərindən!»

[PQRSTUVWX
YZ[\]^_`a

bcdefghiZ
[Qul əu'zu birabbinnəs. Məlikinnəs.
İlahinnəs. Min şərril-vəsvasil-xan-
nəs. Əlləzi yuvəsvisu fi sudurinnəs.
Minəl-cinnəti vənnəs.]
«De: «Sığınıram insanların Rəbbinə, in-
sanların Hökmdarına, insanların Tanrı-
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sına! Vəsvəsə verənin, [Allahın adı çəki-
ləndə isə] geri çəkilənin [şeytanın] şərin-
dən. Hansı ki, insanların kökslərinə vəs-
vəsə salır, cinlərdən də [olur], insanlar-
dan da!»

Hər (vacib) namazdan sonra Kursi ayə-
sini (əl-Bəqərə, 255) oxumaq.

[stuvwxzy{|}~¡�¢£¤
¥¦§©¨ª«¬®¯°²±³

´µ¶¸º¹»¼½¾¿ÀÁ
ÃÂÄÅÆÈÇÉÊÌËÍ
ÎÏÐZ

[Allahu lə iləhə illə huvəl-hayyul-
qayyum. Lə tə'xuzuhu sinətun vələ
nəum. Ləhu mə fis-səmavati və mə
fil-ard. Mən zəlləzi yəşfə'u indəhu
illə bi iznihi, yə'ləmu mə beynə əy-
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dihim və mə xalfəhum. Və lə yuhiy-
tunə bişeyin min ilmihi illə bimə
şəə. Vəsia kursiyyuhus-səmavati
vəl-ard. Və lə yəuduhu hifzuhumə,
və huvəl-aliyyul-azim.]
«Allah! Ondan başqa [ibadətə layiq olan]
tanrı yoxdur, [əbədi] Yaşayandır, Qəy-
yumdur [kainatı yaradan və onu idarə
edəndir, bəndələrinin işlərini yoluna qo-
yan və onları qoruyandır]. Onu nə mür-
gü tutar, nə də yuxu. Göylərdə və yerdə
nə varsa, Onundur. Onun izni olmadan
Onun yanında kim havadarlıq edər? O,
onların [yaranmışların] önlərində və ar-
xalarında  olanı [nə olub,  nə olur  və nə
olacağını] bilir. Onlar Onun elmindən
Onun istədiyindən başqa heç bir şey
qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göy-
ləri  və yeri  əhatə edir.  Bunları qoruyub
saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır,
Böyükdür!»
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 )) لَهو لْكالْم لَه ،لَه ِريكالَ ش هدحِإالَّ اُهللا و الَ ِإلَه
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو ،ِميتيِيي وحي ،دمالْح((

[Lə iləhə illəllahu vəhdahu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu,
yuhyi və yumitu və huvə alə kulli
şeyin qadir.]
«Allahdan başqa məbud yoxdur, 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.

)يبا ، وعمالً متقَبالًاللَّهم ِإني أَسأَلُك ِعلْما ناِفعا ، وِرزقًا طَ(
   [Allahummə, inni əs'əlukə ilmən
nafiən və rizqan tayyibən və əmələn
mutəqabbələn.]
«Allahım! Səndən faydalı elm, təmiz ruzi
və məqbul əməl diləyirəm!» Bu dua sübh
namazının salamından sonra oxunur.
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Səhər və axşam zikrləri

)علَى من الَ نِبي بعدهوالسالَم الْحمد لِلَِّه وحده والصالَةُ (

[Əlhəmdulilləhi vəhdəhu vəs-salatu
vəs-səlamu alə mən lə nəbiyyə
bə'dəhu.]
«Bir olan Allaha həmd olsun! Özündən
sonra Peyğəmbər olmayan kimsəyə (Mu-
həmmədə) salavat və salam olsun!»
[Əuzu billəhi minəş-şeytanir-rəcim]
deyib  Kursi  ayəsini  bir  dəfə oxumaq.
(Bax: səh.19)
əl-İxlas, əl-Fələq və ən-Nas surələrini üç
dəfə oxumaq. (Bax: səh. 16-18)

صبح الْملْك ِهللا، والْحمد ِهللا، الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا صبحنا و أَأَ(( 
وحده الَ شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ 

ِم ووِذا الْيا ِيف هم ريخ أَلُكأَس بر ،ٍء قَِديريا شم ريخ
 ،هدعا بم رشِم ووِذا الْيا ِيف هم رش ِمن وذُ ِبكأَعو ،هدعب
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 وذُ ِبكأَع بِر، روِء الِْكبسِل، والْكَس ِمن وذُ ِبكأَع بر
))ِمن عذَاٍب ِيف الناِر وعذَاٍب ِيف الْقَبِر 

[Əsbəhnə və əsbəhəl-mulku lilləh,
vəlhəmdulilləh. Lə iləhə illəllahu
vəhdahu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku
və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şe-
yin qadir. Rabbi əs'əlukə xeyrə mə fi
həzəl-yəumi və xeyrə mə bə'dəhu,
və əuzu bikə min şərri mə fi həzəl-
yəumi və şərri mə bə'dəhu. Rabbi
əuzu bikə minəl-kəsəli və suil-kibə-
ri.  Rabbi  əuzu  bikə min  əzabin  fin-
nari və əzabin fil-qabr.]
Axşam isə: [Əmsəynə və əmsəl-mul-
ku lilləh, vəlhəmdulilləh. Lə iləhə il-
ləllahu vəhdahu lə şərikə ləhu, lə-
hul-mulku və ləhul-həmdu və huvə
alə kulli şeyin qadir. Rabbi əs'əlukə
xeyrə mə fi həzihil-leylə və xeyrə
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mə bə'dəhə, və əuzu bikə min şərri
mə fi həzihil-leylə və şərri mə bə'də-
hə. Rabbi əuzu bikə minəl-kəsəli və
suil-kibəri. Rabbi əuzu bikə min
əzabin fin-nari və əzabin fil-qabr.]
«Səhərə (axşama) çıxdıq, hökm də Alla-
hın olaraq səhərə (axşama) çıxdı. Allaha
həmd olsun! Allahdan başqa məbud yox-
dur, təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk
Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə
Qadirdir! Ey Rəbbim! Səndən bu günün
(gecənin) xeyrini və bundan sonrakı xeyri
diləyirəm. Bu günün (gecənin) şərindən
və bundan sonrakı şərdən Sənə sığını-
ram.  Ey  Rəbbim!  Tənbəllikdən  və pis
qocalıqdan Sənə sığınıram. Ey Rəbbim!
Cəhənnəmdəki əzabdan və qəbirdəki
əzabdan Sənə sığınıram!»

 ))نيسأَم ِبكا ، ونحبأَص ِبك ماللَّه ِبكا ، ويحن ِبكا ، و
 ورشالن كِإلَيو ، وتمن((
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[Allahummə, bikə əsbəhnə, və bikə
əmsəynə, və bikə nəhyə, və bikə nə-
mutu,  və ileykən-nuşur.]  Axşam isə
belə deyilir: [Allahummə, bikə əmsəy-
nə, və bikə əsbəhnə, və bikə nəhyə,
və bikə nəmutu, və ileykəl-məsir.]
«Allahım! Sənin sayəndə səhərə çıxdıq,
Sənin sayəndə axşama çıxdıq, Sənin sa-
yəndə yaşayırıq, Sənin sayəndə ölürük!
Qayıdış Sənədir!»

اللَّهم أَنت ربي الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت خلَقْتِين وأَنا عبدك، وأَنا (( 
ا عم رش ِمن وذُ ِبكأَع ،تطَعتا اسم ِدكعوو ِدكهلَى ع

صنعت، أَبوُء لَك ِبِنعمِتك علَي، وأَبوُء ِبذَنِيب، فَاغِْفر ِيل 
 تِإالَّ أَن وبالذُّن ِفرغالَ ي هفَِإن((

[Allahummə, əntə rabbi lə iləhə illə
əntə, xaləqtəni və ənə abduk, və ənə
alə ahdikə və və'dukə məs-tətə'tu,
əuzu bikə min şərri mə sanə'tu.
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Əbu'u  ləkə bini'mətikə aleyyə,  və
əbu'u bizənbi. Fəğfirli fə innəhu lə
yəğfiruz-zunubə illə ənt.]
«Allahım! Sən mənim Rəbbimsən. Sən-
dən başqa məbud yoxdur. Məni sən ya-
ratdın  və mən  sənin  qulunam.  Gücüm
çatan qədər Sənə verdiyim əhdə və vədə
sadiqəm. Etdiklərimin şərindən Sənə sı-
ğınıram. Mənə verdiyin neməti etiraf
edirəm və günahımı boynuma alıram.
Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları
yalnız Sən bağışlayırsan!»

 )) ،ِشكرلَةَ عمح ِهدأُشو كِهدأُش تحبي أَصِإن ماللَّه
 تِإالَّ أَن اُهللا الَ ِإلَه تأَن كأَن ،لِْقكخ ِميعجو كالَِئكَتمو

با عدمحأَنَّ مو ،لَك ِريكالَ ش كدحو ولُكسرو كد((

[Allahummə, inni əsbəhtu uşhidukə
və uşhidu həmələtə arşikə və məlai-
kətəkə və cəmiya xalqikə ənnəkə ən-
təllahu lə iləhə illə əntə vəhdəkə lə
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şərikə ləkə və ənnə Muhəmmədən
abdukə və rasulukə.] (Dörd dəfə)
Axşam isə: [Allahummə, inni əmsəytu
uşhidukə və uşhidu həmələtə arşikə
və məlaikətəkə və cəmiya xalqikə
ənnəkə əntəllahu lə iləhə illə əntə
vəhdəkə lə şərikə ləkə və ənnə Mu-
həmmədən abdukə və rasulukə.]
«Allahım! Sənin Özündən başqa məbud
olmayan, Tək və şəriksiz Allah olduğu-
na, Muhəmmədin Sənin qulun və rəsu-
lun olduğuna Səni, Ərşini daşıyanları,
mələklərini və bütün yaratdıqlarını şa-
hid tutaraq səhərə (axşama) çıxdım!»

 )) كفَِمن لِْقكخ ٍد ِمنِبأَح ٍة أَومِنع ِبي ِمن حبا أَصم ماللَّه
الَ ش كدحو كْرالش لَكو دمالْح فَلَك ،لَك ِريك((

[Allahummə, mə əsbəhə bi min
ni'mətin əu biəhədin min xalqikə fə
minkə vəhdəkə lə şərikə ləkə fələ-
kəl-həmdu və ləkəş-şukru.]
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Axşam isə: [Allahummə, mə əmsə bi
min ni'mətin əu biəhədin min xalqi-
kə fə minkə vəhdəkə lə şərikə ləkə
fələkəl-həmdu və ləkəş-şukru.]
«Allahım! Mənim və ya yaratdıqlarından
hər biri yanında səhərə (axşama) çıxan
hər nemət Səndəndir. Təksən, şərikin
yoxdur. Həmd Sənədir, şükür Sənədir!»

للَّهم عاِفِين ِيف سمِعي، اللَّهم عاِفِين اللَّهم عاِفِين ِيف بدِني، ا(( 
تِإالَّ أَن ِري، الَ ِإلَهصالْكُفِْر، . ِيف ب ِمن وذُ ِبكي أَعِإن ماللَّه

 تِإالَّ أَن ِر، الَ ِإلَهذَاِب الْقَبع ِمن وذُ ِبكأَعالْفَقِْر، وو((

[Allahummə, afini fi bədəni. Alla-
hummə, afini fi səm'i. Allahummə,
afini fi bəsari. Lə iləhə illə ənt. Alla-
hummə, inni əuzu bikə minəl-kufri
vəl-fəqri, və əuzu bikə min əzabil-
qabri, lə iləhə illə ənt.] (üç dəfə)

«Allahım! Bədənimi sağlam et! Allahım!
Qulağımı sağlam et! Allahım! Gözümü
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sağlam et! Səndən başqa məbud yoxdur.
Allahım! Küfrdən və yoxsulluqdan Sənə
sığınıram. Qəbir əzabından Sənə sığını-
ram. Səndən başqa məbud yoxdur!»

حسِبي اُهللا الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه توكَّلْت وهو رب الْعرِش ( (
))الْعِظيِم 

[Həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə
aleyhi təvəkkəltu və huvə rabbul-ar-
şil-azim.] (yeddi dəfə)
«Allah mənə yetər! Ondan başqa məbud
yoxdur. Ona təvəkkül etdim. O, böyük
Ərşin Rəbbidir!»

واْآلِخرِة؛ اللَّهم ِإني أَسأَلُك الْعفْو والْعاِفيةَ ِيف الدنيا(( 
اللَّهم ِإني أَسأَلُك الْعفْو والْعاِفيةَ ِيف ِديِين، ودنياي وأَهِلي، 
وماِيل، اللَّهم استر عوراِتي، وآِمن روعاِتي، اللَّهم احفَظِْين 
ِمن بيِن يدي، وِمن خلِْفي، وعن يِميين، وعن ِشماِيل،

))وِمن فَوِقي، وأَعوذُ ِبعظَمِتك أَنْ أُغْتالَ ِمن تحِيت 
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[Allahummə, inni əs'əlukəl-afvə vəl-
afiyətə fid-dunya vəl-axira. Allahum-
mə, inni əs'əlukəl-afvə vəl-afiyətə fi
dini və dunyayə və əhli və mali. Alla-
humməstur aurati və amin rauati.
Allahumməhfəzni min bəyni yədey-
yə və min xalfi və an yəmiyni və an
şimali və min fəuqi və əuzu biazə-
mətikə ən uğtalə min təhti]
«Allahım! Dünyada və Axirətdə Səndən
əfv və sağlamlıq diləyirəm! Allahım! Di-
nim, dünyam, ailəm və malım üçün Sən-
dən əfv və sağlamlıq diləyirəm! Allahım!
Eyiblərimi ört və qorxularımdan xatircəm
et! Allahım! Məni önümdən, arxamdan,
sağımdan, solumdan və başımın üstün-
dən qoru. Ayağımın altının qazılmasın-
dan Sənin əzəmətinə sığınıram!»

غيِب والشهادِة فَاِطر السمواِت واَْألرِض، اللَّهم عاِلم الْ(( 
 وذُ ِبكأَع تِإالَّ أَن أَنْ الَ ِإلَه دهأَش ،ِليكَهمٍء ويكُلِّ ش بر
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ِمن شر نفِْسي وِمن شر الشيطَاِن وِشرِكِه، وأَنْ أَقْتِرف علَى 
))مسِلٍم نفِْسي سوًءا أَو أَجره ِإىلَ

[Allahummə, aliməl-ğaybi vəş-şəha-
dəti, fatirəs-səmavati vəl-ard. Rabbə
kulli şeyin və məlikəhu. Əşhədu ən
lə ilahə illə ənt. Əuzu bikə min şərri
nəfsi və min şərriş-şeytani və şirki-
hi, və ən əqtərifə alə nəfsi suən əu
əcurrəhu ilə muslimin]
«Göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aş-
karda 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 sığını-
ram!»

ِبسِم اِهللا الَِّذي الَ يضر مع اسِمِه شيٌء ِيف اَْألرِض والَ (( 
 ِليمالْع ِميعالس وهاِء ومِيف الس((
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[Bismilləhil-ləzi lə yədurru məa is-
mihi şeyun fil-ardı və lə fis-səmai və
huvəs-səmiul-alim] (üç dəfə)
«Allahın Adı ilə! Hansı ki, adı çəkildik-
də yerdə və göydə heç bir şey zərər verə
bilməz. O, Eşidəndir, Biləndir!»

))رِضيت ِباِهللا ربا، وِباِْإلسالَِم ِدينا، وِبمحمٍد نِبيا (( 

[Raditu billəhi rabbən, və bil-islami
diynən, və bi Muhəmmədin nəbiy-
yən] (üç dəfə)
«Allahın Rəbb, İslamın din və Muhəm-
mədin (Allahın salavatı və salamı olsun
ona) peyğəmbər olduğundan razıyam!»

 )) أِْني كُلَّهِيل ش ِلحِغيثُ أَصتأَس ِتكمحِبر وما قَيي يا حي
))ةَ عيٍن والَ تِكلِْين ِإىلَ نفِْسي طَرفَ

[Ya həyyu, ya qayyum! Birahmətikə
əstəğisu, əslih li şə'ni kulləhu və lə
təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn]
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«Ey (əbədi) Yaşayan, ey Qəyyum (kai-
natı yaradan və onu idarə edəndir, bən-
dələrinin işlərini yoluna qoyan və onları
qoruyan)! Mərhəmətinlə kömək diləyirəm.
Bütün işlərimi yoluna qoy! Məni bir göz
qırpımı belə başlı-başına buraxma!»

أَصبحنا وأَصبح الْملْك ِهللا رب الْعالَِمني ، اللَّهم ِإني (( 
، وره ، وبركَتهفَتحه ، ونصره ، ون: أَسأَلُك خير هذَا الْيوِم 

 هدعا بم رشا ِفيِه وم رش ِمن وذُ ِبكأَعو ، اهدهو((

[Əsbəhnə və əsbəhəl-mulku lilləhi
rabbil aləmin. Allahummə, inni əs'ə-
lukə xayra həzəl-yəumi: fəthəhu və
nəsrahu və nurahu və bərəkatəhu
və hudəhu  və əuzu  bikə min  şərri
mə fihi və min şərri mə bə'dəhu]
Axşam isə: [Əmsəynə və əmsəl-
mulku lilləhi rabbil aləmin. Alla-
hummə, inni əs'əlukə xayra həzihil-
leylə: fəthəhə və nəsrahə və nurahə
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və bərəkatəhə və hudəhə və əuzu
bikə min şərri mə fihə və min şərri
mə bə'dəhə]
«Səhərə (axşama) çıxdıq, hökm də aləm-
lərin Rəbbi Allahın olaraq səhərə (ax-
şama) çıxdı.  Allahım! Səndən bu günün
(gecənin) xeyrini – qələbəsini, zəfərini,
nurunu, bərəkətini və hidayətini dilə-
yirəm. Ondakı şərdən və ondan sonrakı
şərdən Sənə sığınıram!»

أَصبحنا علَى ِفطْرِة الإلسالِم، وعلَى كَِلمِة اإلخالَِص (( 
وعلَى ِملَِّة أَِبينا )صلى اهللا عليه وسلم(وعلَى ِديِن نِبينا محمٍد

))ِمن املُشرِكني نَام حِنيفاً مسِلماً وما كَإبراِهي

[Əsbəhnə alə fitratil-islami, və alə
kəlimətil-ixlasi, və alə dini nəbiyyi-
nə Muhəmmədin (səllallahu aleyhi
və səlləm) və alə milləti əbinə İbra-
himə hənifən muslimən və mə kənə
minəl-muşrikin] Axşam isə: [Əmsəy-
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nə alə fitrətil-islami, və alə kəlimə-
til-ixlasi, və alə dini nəbiyyinə Mu-
həmmədin (səllallahu aleyhi və səl-
ləm) və alə milləti əbinə İbrahimə
hənifən muslimən və mə kənə mi-
nəl-muşrikin]
«İslam fitrətində, ixlas kəlməsində, Pey-
ğəmbərimiz Muhəmmədin dinində, hə-
nif [ixlasla Allaha ibadət edən], müsəl-
man olan və müşriklərdən olmayan ata-
mız İbrahimin millətində olaraq səhərə
çıxdıq!»

))سبحانَ اِهللا وِبحمِدِه (( 
[Subhanəllahi və bihəmdihi.] (yüz
dəfə)
«Allah pak və müqəddəsdir! Allaha
həmd olsun!»

 )) لَه ِريكالَ ش هدحِإالَّ اُهللا و الَ ِإلَه لَهو لْكالْم لَه ،
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح((
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[Lə ilahə illəllah vəhdahu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu
və huvə alə kulli şeyin qadir!] (on
dəfə) yaxud (tənbəllik üz verdikdə
bir dəfə)
«Allahdan başqa məbud yoxdur, təkdir,
Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!»

 )) لَهو لْكالْم لَه ، لَه ِريكالَ ش هدحِإالَّ اُهللا و الَ ِإلَه
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح((

[Lə ilahə illəllah vəhdahu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu
və huvə alə kulli şeyin qadir!] (səhər
yüz dəfə)
«Allahdan başqa məbud yoxdur, təkdir,
Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!»

سبحانَ اِهللا وِبحمِدِه عدد خلِْقِه وِرضا نفِْسِه وِزنةَ (( 
اِتِه عكَِلم ادِمدِشِه ور((
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[Subhənəllahi və bihəmdihi, adədə
xalqihi, və rida nəfsihi, və zinətə ar-
şihi, və midadə kəlimətihi.] (səhər
üç dəfə)
«Yaratdıqlarının sayı, Özündən razı ol-
duğu, Ərşinin ağırlığı və kəlmələrinin
çoxluğu qədər həmd edərək Allaha tə-
riflər deyirik!»

)يبا ، وعمالً متقَبالًاللَّهم ِإني أَسأَلُك ِعلْما ناِفعا ، وِرزقًا طَ(
[Allahummə, inni əs'əlukə ilmən na-
fiən və rizqan tayyibən və əmələn
mutəqabbələn.] (hər səhər)
«Allahım! Səndən faydalı elm, təmiz
ruzi və məqbul əməl diləyirəm!»

))أَستغِفر اَهللا و أَتوب ِإلَيِه (( 

[Əstəğfirullahə və ətubu ileyh.]
(gün ərzində yüz dəfə)
«Allahdan bağışlanma diləyirəm və Ona
tövbə edirəm!»
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))ق أَعوذُ ِبكَِلماِت اِهللا التاماِت ِمن شر ما خلَ(( 

[Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti min
şərri mə xaləq.] (axşam üç dəfə)
«Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam
kəlmələrinə sığınıram!»

))اللَّهم صلِّ و سلِّم علَى نِبينا محمٍد (( 

[Allahummə, salli və səllim alə nə-
biyyinə muhəmməd!] (on dəfə)
«Allahım! Peyğəmbərimiz Muhəmmədə
salavat və salam yetir!»

Yatağa girərkən oxunan zikrlər

«Peyğəmbər r hər  gecə yatağına  uzan-
dıqda əllərini cütləşdirib onların içinə
üfürər, sonra ora «De: «O Allah Tək-
dir!», «De: «Sığınıram sübhün Rəbbinə!»,
«De: «Sığınıram insanların Rəbbinə!»
(Bax: səh. 16-18) oxuyar, daha sonra isə
əllərini baş və üz nahiyəsindən baş-
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layaraq bacardığı qədər bədəninin hər
yerinə sürtərdi. Beləcə, o, bunu üç dəfə
təkrar edərdi».
Yatağa uzananda Kursi ayəsini oxu-
maq» (Bax: səh. 19)
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[Əmənər-rasulu bimə unzilə ileyhi
min Rabbihi vəl-mu'minun kullun
əmənə billəhi və məlaikətihi və ku-
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tubihi və rusuluhi lə nufərriqu bəy-
nə əhədin min rusulih və qalu sə-
mi'nə və əta'nə ğufranəkə Rabbənə
və ileykəl-məsir Lə yukəllifullahu
nəfsən illə vus'əhə ləhə mə kəsəbət
və aleyhə məktəsəbət, Rabbənə lə
tu'axiznə in nəsiynə au əxta'nə, Rab-
bənə və lə təhmil aleynə isran kəmə
həməltəhu aləlləzinə min qablinə,
Rabbənə və lə tuhəmmilnə mə lə ta-
qətə lənə bihi va'fu annə vəğfir lənə
vərhəmnə əntə məulənə fənsurnə
aləl-qaumil-kəfirin]
«[Allahın göndərdiyi] Elçi öz Rəbbindən
ona nazil edilənə iman gətirdi, mömin-
lər də [buna iman gətirdilər]. Hamısı
Allaha, Onun mələklərinə, Onun kitab-
larına və Onun elçilərinə iman gətirdi-
lər. [Onlar dedilər]: «Biz Onun elçiləri
arasında fərq qoymuruq!» Onlar dedi-
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lər: «Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz!
Səndən bağışlanma diləyirik və dönüş Sə-
nədir!»  Allah  hər  kəsi  yalnız  onun  [hə-
min  şəxsin]  qüvvəsi  çatdığı qədər  yük-
ləyər. [Hər kəsin] qazandığı [xeyir yal-
nız]  onun özünə,  qazandığı [şər  də yal-
nız] onun əleyhinədir. «Ey Rəbbimiz,
unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalan-
dırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə
yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük yüklə-
mə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayanı
da bizə yükləmə! Bizi əfv et, bizi bağışla
və bizə rəhm et! Sən bizim Hamimizsən!
Kafir camaata qələbə çalmaqda bizə
yardım et!» (əl-Bəqərə, 285-286)

 )) كْتسفَِإنْ أَم هفَعأَر ِبكِيب ونج تعضي وبر ِمكِباس
نفِْسي فَارحمها وِإنْ أَرسلْتها فَاحفَظْها ِبما تحفَظُ ِبِه 

))ِحني ِعبادك الصاِل

[Bismikə rabbi vəda'tu cənbi və bikə
ərfəuhu. Fəin əmsəktə nəfsi fərhəm-
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hə və in ərsəltəhə fəhfəzhə bimə
təhfəzu bihi ibadəkəs-salihin]
«Ey Rəbbim! Sənin adınla böyrümü yerə
qoydum, Sənin sayəndə də qaldıraram.
Ruhumu  tutub  saxlasan,  ona  rəhm  et!
Onu buraxsan, əməlisaleh qullarını qo-
ruduğun kimi onu da qoru!»

اللَّهم ِإنك خلَقْت نفِْسي وأَنت توفَّاها ، لَك مماتها (( 
. ومحياها ، ِإنْ أَحييتها فَاحفَظْها ، وِإنْ أَمتها فَاغِْفر لَها 

ِإن مةَاللَّهاِفيالْع أَلُكي أَس((
[Allahummə, innəkə xaləqtə nəfsi,
və əntə təvəffahə, ləkə məmatuhə
və məhyahə, in əhyəytəhə fəhfəzhə,
və in əməttəhə fəğfir ləhə. Allahum-
mə, inni əs'əlukəl-afiyətə]
«Allahım! Canımı Sən yaratdın, Sən də
onu alacaqsan. Onu öldürmək də, dirilt-
mək də Sənə aiddir. Onu diriltsən, qoru,
öldürsən, bağışla! Allahım! Səndən sağ-
lamlıq diləyirəm!»
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 )) كادثُ ِعبعبت موي كذَابِقِين ع ماللَّه((

[Allahummə, qini əzabəkə yəumə
təb'asu ibadəkə.] (üç dəfə)
«Allahım! Bəndələrini dirildəcəyin gün
məni Öz əzabından qoru!»

))ِباسِمك اللَّهم أَموت وأَحيا (( 

[Bismikə Allahummə əmutu və əh-
ya.]
«Allahım! Sənin adınla ölür və dirili-
rəm!»
Otuz üç dəfə təsbih (Subhanəllah!)  otuz
üç dəfə təhmid (əlhəmdulilləh!) otuz
dörd dəfə təkbir (Allahu Əkbər) demək.

اللَّهم رب السمواِت السبِع، ورب الْعرِش الْعِظيِم، ربنا (( 
ورب كُلِّ شيٍء، فَاِلق الْحب والنوى، ومنِزلَ التوراِة 

شيٍء أَنت واِْإلنِجيِل، والْفُرقَاِن، أَعوذُ ِبك ِمن شر كُلِّ
اللَّهم أَنت اَْألولُ فَلَيس قَبلَك شيٌء، وأَنت . آِخذٌ ِبناِصيِتِه
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اْآلِخر فَلَيس بعدك شيٌء وأَنت الظَّاِهر فَلَيس فَوقَك شيٌء، 
أَغِْننو نيا الدنٌء اقِْض عيش كوند سفَلَي اِطنالْب تأَنا و

))ِمن الْفَقِْر 

[Allahummə, rabbəs-səmavatis-səb'i
və rabbəl-arşil-azim. Rabbənə və rab-
bə kulli şeyin, faliqal-həbbi vən-nə-
va, munzilət-təurati vəl-incili vəl-fur-
qan. Əuzu bikə min şərri kulli şeyin
əntə axizun binasiyətihi. Allahum-
mə, əntəl-əvvəlu fə leysə qabləkə şe-
yun, və əntəl-axiru fə leysə bə'dəkə
şeyun, və əntəz-zahiru fə leysə fəu-
qakə şeyun, və əntəl-batinu fə leysə
dunəkə şeyun, iqdi annəd-deynə və
əğninə minəl-fəqri]
«Allahım! Yeddi qat səmanın Rəbbi,
böyük Ərşin Rəbbi, Rəbbimiz və hər bir
şeyin  Rəbbi!  Toxumu  və çəyirdəyi  cü-
cərdib çatladan, Tövratı, İncili və Furqa-
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nı nazil edən! Kəkilindən tutduğun (ida-
rə etdiyin) hər bir şeyin şərindən Sənə
sığınıram. Allahım! Sən Əvvəlsən, Sən-
dən əvvəl heç nə yoxdur. Sən Axırsan,
Səndən sonra heç nə yoxdur. Sən Zahir-
sən, Səndən üstə heç nə yoxdur. Sən Ba-
tinsən, Səndən iç üzdə heç nə yoxdur!
Borcumuzu ödə, bizi yoxsulluqdan qur-
tar!»

 )) ا فَكَمانآوا ، وكَفَانا ، وقَانسا ونمِهللا الَِّذي أَطْع دمالْح
لَه الَ كَاِفي نِمم ِويؤالَ مو((

[Əlhəmdulilləhil-ləzi ət'amənə və sə-
qanə və kəfanə və əvanə, fəkəm mim-
mən lə kafiyə ləhu və lə mu'viyə.]
«Bizi yedirdən, içirdən, qoruyan və bizə
sığınacaq verən Allaha həmd olsun! Ne-
çə-neçə şəxslər vardır ki, onların nə bir
qoruyanı, nə də bir sığınacaq verəni var!»

اللَّهم عاِلم الْغيِب والشهادِة فَاِطر السمواِت واَْألرِض، (( 
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 وذُ ِبكأَع تِإالَّ أَن أَنْ الَ ِإلَه دهأَش ،ِليكَهمٍء ويكُلِّ ش بر
ِه، وأَنْ أَقْتِرف علَى ِمن شر نفِْسي وِمن شر الشيطَاِن وِشرِك

))نفِْسي سوًءا أَو أَجره ِإىلَ مسِلٍم 

[Allahummə, aliməl-ğaybi vəş-şəha-
dəti, fatirəs-səmavati vəl-ard. Rabbə
kulli şeyin və məlikəhu. Əşhədu ən
lə ilahə illə ənt. Əuzu bikə min şərri
nəfsi və min şərriş-şeytani və şirki-
hi, və ən əqtərifə alə nəfsi suən əu
əcurrəhu ilə muslim]
«Göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aş-
karda 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 mü-
səlmana yetirməkdən Sənə sığınıram!»
Peyğəmbər r “əs-Səcdə” və “əl-Mulk”
surələrini oxumadan yatmazdı.
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 )) ، كِري ِإلَيأَم تضفَوو ، كفِْسي ِإلَين تلَمأَس ماللَّه
ِهي ِإلَيجو تهجوةً وغْبر ، كِري ِإلَيظَه أْتأَلْجو ، ك

 تنآم ، كِإالَّ ِإلَي كا ِمنجنالَ مأَ ولْجالَ م ، كةً ِإلَيبهرو
 لْتسالَِّذي أَر كِبيِبنو لْتزالَِّذي أَن اِبكِبِكت((

[Allahummə, əsləmtu nəfsi ileykə,
və fəvvədtu əmri ileykə, və vəccəh-
tu vachi ileykə, və əlcə'tu zahri iley-
kə, rağbətən və rahmətən ileyk. Lə
məlcə'ə və lə məncəə minkə illə iley-
k. Aməntu bikitabikəl-ləzi ənzəltə
və binəbiyyikəl-ləzi ərsəltə]
«Allahım! Sənə ümid edərək və qorxa-
raq canımı Sənə təslim etdim, işimi Sənə
həvalə etdim, üzümü Sənə çevirdim, kü-
rəyimi Sənə etibar etdim. Sığınacaq və
Səndən  (əzabından)  xilas  olmaq  üçün
nicat yeri yalnız Sənə yönəlməkdir. Sənə
nazil etdiyin Kitaba və göndərdiyin
Peyğəmbərə iman gətirdim!»


