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Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!
Müqəddimə

4

Şübhəsiz ki, həmd Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edir, Onu köməyə
çağırır, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyir, nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız Ona pənah aparırıq. Allah kimə hidayət verərsə o, doğru
yolda olar, kimi azdırarsa onu doğru
yola yönəldən tapılmaz. Mən şahidlik
edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, təkdir, şəriki
yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir. Muhəmmədə, onun ailəsinə, onun əshabələrinə və Qiyamət gününədək gözəl tərzdə
onların ardınca gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun!

Zəvvarın cib kitabı

Bu kitabçadakı məlumatların bir qismi Muhəmməd ibn Saleh əl-Useyminin
və Abdur-Rəzzaq əl-Bədrin həcc ziyarətinə aid kitablarından götürülmüşdür.
Qüdrət və qüvvət sahibi olan Allaha
– Onun gözəl adları və uca sifətləri ilə
yalvarıram ki, bunu Kəramətli Üzü xatirinə olan xalis əməllərdən etsin, həyatımda və ölümümdən sonra onunla
mənə, habelə onu oxuyan, çap edən və
yayılmasına köməklik göstərən hər kəsə fayda versin. Şübhəsiz ki, pak və müqəddəs Allah buna qadirdir. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə,
onun əshabələrinə və Qiyamət gününədək gözəl tərzdə onların ardınca gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun!
Müəllif
25.08.2011
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Həcc və ümrənin ədəbləri
Həcc və ya ümrə ziyarətini yerinə
yetirmək istəyən hər bir müsəlman aşağıda qeyd olunanlara diqqət verməlidir:
1) Ziyarəti ixlasla – Allahın rizasını
qazanmaq üçün etməlidir;
Bu xüsusda Uca Allah buyurur:

Z) ( ' & % $ # " ! [
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«De: “Mənə, dini yalnız Allaha
məxsus edərək, Ona ibadət etmək
əmr olunmuşdur.»1
2) Ziyarətini mötəbər mənbələrə və
səhih dəlillərə əsaslanaraq doğru-düzgün şəkildə yerinə yetirməlidir:

1

"əz-Zumər", 11.
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3) Səfərə çıxdıqda özünə layiqli
dostlar seçməli və Allahdan qorxan
möminlərlə oturub-durmalıdır:
Peyğəmbər  demişdir: “Yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Ətir
satana gəlincə, ya o sənə ətir bağışlar,
ya sən ondan ətir alarsan, ya da ondan
gözəl iy gəldiyini duyarsan. Körük
vurana gəldikdə isə, ya o sənin paltarını yandırar, ya da ondan pis iy gəldiyini duyarsan.”1
4) Özü ilə ehtiyaclarını ödəyəcək qədər pul götürməlidir:
Bu xüsusda Uca Allah buyurur:

Z9 [

1

Səhih əl-Buxari, 5534.
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«Özünüzlə azuqə götürün!»1
5) Yanındakılarla gözəl əxlaqla rəftar etməlidir:
Bu xüsusda Uca Allah buyurur:

) ( ' & % $# " ! [
Z 10 / . - , + *
8

«Həcc ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu aylarda həcci yerinə yetirməyi
niyyət edən kəs həcc ziyarəti əsnasında qadınıyla yaxınlıq etməməli, günah
işlər görməməli və mübahisələrə qoşulmamalıdır.»2
6) Ziyarət əsnasında yalnız dua və
zikr etməklə məşğul olmalıdır:

1
2

"əl-Bəqərə", 197.
Əvvəlki ayə.
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Peyğəmbər  demişdir: “Kim Allaha
və Axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun.”1
7) Başqalarına əziyyət verməməlidir:
Peyğəmbər  demişdir: “Müsəlman
o kəsdir ki, onun dilindən və əlindən
başqa müsəlmanlara zərər dəyməsin.”2
8) Məsciddə camaatla namaz qılmağa riayət etməlidir:
Peyğəmbər  demişdir: “Camaat
namazı fərdi namazdan iyirmi yeddi
dərəcə üstündür.”3

Səhih əl-Buxari, 6018.
Səhih əl-Buxari, 10.
3 Səhih əl-Buxari, 645.
1
2
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Həcc və ümrənin fəziləti
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Peyğəmbərimizdən  həcc və ümrə ziyarətlərinin fəzilətinə dair onlarla
hədis rəvayət edilmişdir. Gəlin bunlardan bəzisinə nəzər salaq:
– Əbu Hureyra  rəvayət edir ki,
Peyğəmbər  demişdir: “Ümrə ziyarəti, növbəti ümrəyədək arada olan
kiçik günahlar üçün kəffarədir.1 Qəbul olunmuş həccin mükafatı isə ancaq Cənnətdir.”2
– Möminlərin anası Aişə  demişdir: “(Bir dəfə mən): “Ya Rəsulullah,
biz cihadın ən əfzəl əməllərdən olduğunu güman edirik. Elə isə biz də ciSəhih əl-Buxari, 1773.
Günahların bağışlanılması üçün şəriətin buyurduğu qaydada verilən cəza, yaxud deyilən söz
və ya verilən sədəqə.
1
2
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hadda iştirak edə bilərikmi?”– deyə soruşdum. Peyğəmbər  dedi: “Xeyr!
(Siz qadınlar üçün) ən əfzəl cihad
qəbul olunmuş həcdir!”1
– Əbu Hureyra  demişdir: “Peyğəmbərdən  soruşdular: “Hansı əməl
ən yaxşı əməl sayılır?” Dedi: “Allaha
və Onun elçisinə iman gətirmək.”
Soruşdular: “Bəs sonra hansıdır?” Dedi: “Allah yolunda cihad etmək.” (Yenə) soruşdular: “Bəs sonra hansıdır?”
Dedi: “Qəbul olunmuş həcc.”2
– Əbu Hureyra  demişdir: “Mən
Rəsulullahın  belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim Allah xatirinə həcc ziyarətini yerinə yetirsə, (ziyarət əsnasında) qadını ilə yaxınlıq etməsə və
(digər) günah işlərdən çəkinsə, dün1
2

Səhih əl-Buxari, 1520.
Səhih əl-Buxari, 26.
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yaya gəldiyi gündə olduğu kimi (pak
halda evinə) qayıdar.”1
– Peyğəmbər  Amr ibn Asa belə demişdir: “Məgər bilmirsən ki, İslam
özündən əvvəlki günahları yox edir?!2
(Bilmirsən) ki, hicrət özündən əvvəlki
günahları yox edir?! Bilmirsən ki,
həcc ziyarəti özündən əvvəlki günahları yox edir?!”3
12

Səhih əl-Buxari, 1521.
Uca Allah buyurur: “Kafir olanlara de ki, əgər
küfrə son qoysalar, olub-keçənlər onlara bağışlanar. Yox, əgər küfrə qayıtsalar, əvvəlkilərin başına gələn aqibəti gözləsinlər” (“əl-Ənfal”, 38).
3 Səhih əl-Buxari, Səhih Muslim, 321.
1
2
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Həcc və ümrənin vacibliyi
Həcc və ümrə ziyarəti, ağlı başında
olan, həddi-büluğa çatmış, azad və bu
ziyarəti yerinə yetirmək iqtidarında
olan hər bir müsəlmana vacibdir.
Uca Allah buyurur:

¤ £ ¢ ¡  ~ } |[
Z® ¬ « ª © ¨ § ¦¥
“Müqəddəs Evi ziyarət etmək insanların – yoluna gücü çatan hər kəsin – Allah qarşısında borcudur. Kim
bunu inkar edərsə, bilsin ki, Allahın
aləmlərə ehtiyacı yoxdur.”1
Peyğəmbər  də bu xüsusda belə
buyurmuşdur: “İslam beş əsas üzə1

“Ali-İmran”, 97.
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rində qurulmuşdur: Allahdan başqa
ibadətə haqqı olan məbud olmadığına və Muhəmmədin  Allahın elçisi
olduğuna şahidlik etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, həcc etmək və
Ramazan orucunu tutmaq.”1

14

1

“Səhih əl-Buxari”, 8.
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Həcc və ümrənin yerinə
yetirilməsi
Hər bir müsəlman həcc və ümrə ziyarətlərini Peyğəmbərin  etdiyi kimi
yerinə yetirməlidir ki, bunun sayəsində
Allahın sevgisini qazansın və Onun
Mərhəmətinə qovuşsun. Allah buyurur:

E D C B A @ ? >[
ZL K J IH G F
“De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə,
mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın.
Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.”1
Həccin üç növü vardır: Təməttu, Qiran və İfrad. Bunların ən məşhuru və
1

“Ali-İmran”, 31.
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ən fəzilətlisi Təməttu həccidir ki, zəvvarların əksəriyyəti məhz onu yerinə
yetirirlər. Bunu da Peyğəmbər  öz
səhabələrinə buyurmuş, hətta özü
də təmənna edib demişdir ki: “Əgər
indi mənə agah olanları əvvəlcədən
bilsəydim, qurbanı özümlə gətirməzdim. Yanımda qurbanlıq heyvan olmasaydı, ihramdan1 çıxardım.”2
Təməttu həccini niyyət edən zəvvar
həcc aylarında3 əvvəlcə ümrə ziyarətini niyyət edib onu yerinə yetirməli,
sonra ihramdan çıxmalı və nəhayət
zülhiccənin səkkizi həcc ziyarətini niyyət edib ihrama girməlidir.
1 İhrama girmək – həcc və ya ümrə ziyarətini
niyyət etmək və ziyarət əsnasında qadağan edilmiş əməllərdən çəkinmək.
2 “Səhih əl-Buxari”, 1651.
3 Şəvval, zilqidə və zilhiccə.
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Qiran həccini niyyət edən zəvvar
həcc aylarında həccə və ümrəyə niyyət edib əvvəlcə ümrə ziyarətini yerinə yetirməli, sonra ihramdan çıxmayıb zülhiccə ayınadək gözləməli və nəhayət, zülhiccənin səkkizindən başlayıb həcc ziyarətini yerinə yetirməlidir.
Təməttu ilə Qiran arasındakı fərq ondadır ki, Qiranı yerinə yetirən zəvvar
niyyət etdiyi vaxtdan bayram gününədək ihramdan çıxmamalıdır. Habelə qurbanlıq heyvanını da özü ilə gətirmiş olmalıdır.
İfrad həccini niyyət edən zəvvar
isə yalnız həcc üçün niyyət etməli və
bayram gününədək ihramdan çıxmamalıdır. Bununla həccin əvvəlki növləri arasındakı fərq ondadır ki, İfradı
yerinə yetirən zəvvar ümrə ziyarətini
etməməlidir.

17
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Ümrə ziyarəti
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Əziz müsəlman!
1) Ümrə ziyarətini yerinə yetirmək
istəyirsənsə, imkan daxilində1 cənabət
qüslü kimi qüsl et, sonra ihram libasını geyin. (Qadın isə cəlb edici libas istisna olmaqla və açıq-saçıq olmamaq
şərtilə istədiyi paltarı geyinə bilər.) Sonra de:
“Ləbbeykə umrətən”2
ًﻚ ﻋُ ْﻤَﺮة
َ ﻟَﺒﱠـْﻴ
Ardınca bu duanı oxu:

اﳊَ ْﻤ َﺪ
ْ ﻚ إِ ﱠن
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ ﻚ ﻻَ َﺷ ِﺮ
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻟَﺒﱠـْﻴ
ِ
ﻚ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ ﻚ ﻻَ َﺷ ِﺮ
َ ﻚ َواﻟْ ُﻤ ْﻠ
َ ََواﻟﻨّ ْﻌ َﻤ َﺔ ﻟ

“Ləbbeykəllahummə ləbbeyk, ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəlYəni bu qüsl vacib yox, müstəhəbdir.
Ümrə ziyarətini yerinə yetirmək üçün hüzurundayam!
1
2
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həmdə vən-ni'mətə, ləkə vəl-mulk, lə
şərikə lək!1”
Bu duanı Məkkəyə çatanadək təkrar-təkrar, həm də uca səslə oxumaq,
bəyənilən əməllərdəndir.
2) Məkkəyə gəlib çatdıqda Allahın
evini təvaf et. Bismilləh vəllahu əkbər
deyib qara daşın tuşundan təvafa başla
və həmin yerə qayıdanadək Kəbənin
başına dolan. Hər dövrədə qara daşın
tuşuna çatdıqda "bismilləh vəllahu əkbər" de. Yalnız yeddinci dövrədə – yəni təvafı tamamladıqda bunu demək
lazım deyil. Habelə təvaf əsnasında –

1 Hüzurundayam, Allahım hüzurundayam!
Hüzurundayam, Sənin şərikin yoxdur, hüzurundayam! Həmd Sənədir, nemət və mülk Sənə
məxsusdur. Sənin şərikin yoxdur!

19
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hər dövrədə Yəmən küncü1 ilə qara daşın arasında:

ِ
ِِ ِ
ِ ِ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـَﻴﺎ َﺣ َﺴﻨَﺔً َوﰲ اﻵﺧَﺮة َﺣ َﺴﻨَﺔً َوﻗﻨَﺎ َﻋ َﺬ
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“Rabbənə atinə fid-dunya həsənətən
və fil-axirəti həsənətən və qina əzabənnar”2 demək müstəhəbdir. Habelə təvaf əsnasında istədiyin duanı oxuya bilərsən.
Təvafı tamamladıqdan sonra İbrahim məqamının arxasında və ya ora
yaxın bir yerdə, imkan olmasa, bir qədər aralıda iki rükət namaz qıl. Bu namazın birinci rükətində “əl-Kafirun”,
1 Bu, Kəbənin qara daşdan solda yerləşən küncüdür. Başqa cür desək, təvaf əsnasında qara daşdan əvvəl gələn küncdür.
2 Tərcüməsi: Ey Rəbbimiz! Bizə dünyada da,
axirətdə də gözəl nemətlər bəxş et və bizi Cəhənnəm əzabından qoru!
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ikinci rükətində isə “əl-İxlas” surələrini oxumaq müstəhəbdir.

əl-Kafirun surəsi
#" !
) ( ' & % $ # " ![
5 432 10 /.- , + *
Z@ ? > = < ; : 9 8 7 6
[Qul ya əyyuhəlkafirun! Lə əbudu
mə təbudun. Və lə əntum abidunə mə
əbud. Və lə ənə abidun mə abədtum.
Və lə əntum abidunə mə əbud. Ləkum dinukum və liyə din.]1
1 Tərcüməsi: “Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı
ilə! De: “Ey kafirlər! Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm, siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz. Mən sizin ibadət
etdiklərinizə ibadət edən deyiləm, siz də mənim
ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz. Sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənədir!”

21
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əl-İxlas surəsi
#" !
* ) ( ' & % $ # " ![
Z 3 2 1 0 /. - , +
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[Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim. Qul
huvəllahu əhəd. Allahus-Saməd. Ləm
yəlid vələm yuləd, vələm yəkul-ləhu
kufuvən əhəd.]1
3) Namazı bitirdikdən sonra Səfa və
Mərvə2 dağları arasında yeddi dəfə səy
et – Səfadan başlayıb Mərvədə tamamla. Səfa dağına yaxınlaşdıqda:
1 Tərcüməsi: “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!”
2 Məscidülhəramın şərq hissəsində yerləşən
dağlar – daha dəqiq desək təpələr.
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((  )) أَﺑْ َﺪأُ ِﲟَﺎ ﺑَ َﺪأَ ا ﱠ ﺑِ ِﻪZZYXWV U[
ُ
“İnnəs-səfa vəl-mərvətə min şəairilləh. Əbdəu bimə bədə Allahu bih”1 de,
sonra Səfanın üstünə qalxıb üzünü Kəbəyə tərəf tutub: “Lə iləhə illəllah, Allahu
Əkbər”2 de və bu duanı üç dəfə oxu:

اﳊَ ْﻤـ ُﺪ
ْ ُﻚ َوﻟَـﻪ
ُ  ﻟَﻪُ اﻟْ ُﻤ ْﻠـ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
َ )) ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِﻻﱠ ﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮ
 أَ ْﳒَ ـ َـﺰ،ُ ﻻَ إِﻟَـ ـ َﻪ إِﻻﱠ ﷲُ َو ْﺣـ ـ َﺪﻩ،َوُﻫ ـ َـﻮ َﻋﻠَـ ـﻰ ُﻛ ـ ِّـﻞ َﺷ ــﻲ ٍء ﻗَـ ِـﺪ ٌﻳﺮ
ْ
(( ُاب َو ْﺣ َﺪﻩ
ﺰ
ﺣ
ﻷ
ا
م
ﺰ
ﻫ
و
َ
َ َ َوﻧ،َُو ْﻋ َﺪﻩ
َ َ ْ َ َ َ َ ،ُﺼَﺮ َﻋْﺒ َﺪﻩ

“Lə ilahə illəllahu vəhdəhu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və
huvə alə kulli şeyin qadir. Lə ilahə
illəllahu vəhdəhu, əncəzə və'dəhu, və
1 Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın nişanələrindəndir! Allah nə ilə başlamışsa, mən də onunla başlayıram!
2 Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud
yoxdur, Allah böyükdür.
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nəsara abdəhu və həzəməl-əhzabə
vəhdəh”1 Bu dualar arasında istədiyin
duanı edə bilərsən. Mərvə dağına
qalxdıqda da bu duanı oxumağın
müstəhəbdir. Həmçinin səy əsnasında
başqa dualar da oxuya bilərsən. Səy
əsnasında yaşıl işıqlarla nişanlanmış
əlamətlər arasında qaçmağın da müstəhəbdir. (Qadınlara isə bunu etmək
gərək deyildir).
4) Səyi bitirdikdən sonra saçını qısalt.
Bununla da ümrə ziyarətini tamamlamış olursan. Bundan sonra ihramdan
çıxıb istədiyin libası geyinə bilərsən.

1 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!
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Həcc ziyarəti
Əziz müsəlman!
1) Zülhiccə ayının 8-i səhər açıldıqda qaldığın yerdə imkan daxilində qüsl
et, sonra ehram libasını1 gey, sonra da
həccə niyyət et və bu duanı oxu:

اﳊَ ْﻤ َﺪ
ْ ﻚ إِ ﱠن
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ ﻚ ﻻَ َﺷ ِﺮ
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻟَﺒﱠـْﻴ
ِ
ﻚ
َ َﻳﻚ ﻟ
َ ﻚ ﻻَ َﺷ ِﺮ
َ ﻚ َواﻟْ ُﻤ ْﻠ
َ ََواﻟﻨّ ْﻌ َﻤ َﺔ ﻟ

“Ləbbeykəllahummə ləbbeyk, ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəlhəmdə vən-ni'mətə, ləkə vəl-mulk, lə
şərikə lək!”
1 Ehram libası izar və ridadan ibarətdir. İzar
– qurşaqdan aşağı bədən əzalarını örtmək üçün
belə bağlanılan, rida isə çiyinə salınan örtükdür.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu, yalnız kişiyə vacibdir. Qadın isə əl və üzünü bağlamamaq şərtilə
istədiyi libası geyə bilər.
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2) Sonra Minaya1 get və səhərədək
orada qal. Bu əsnada zöhr, əsr, məğrib,
işa və sübh namazlarını qəsr etməklə,2
hər birini öz vaxtında qıl.
3) Zülhiccənin 9-u səhər açıldıqdan
sonra Ərəfata3 get və orada zöhr vaxtı
zöhr və əsr namazlarını həm qəsr qıl,
həm də cəm et.4 Sonra gün batanadək
Ərəfatda qal. Bu vaxt əsnasında üzünü qibləyə çevir və çoxlu dua et.
4) Gün batan kimi Ərəfatdan çıx
Müzdəlifəyə5 get və gecəni orada qal.
Orada məğrib və işa namazlarını həm
qəsr qıl, həm də cəm et. (Sonra uzan
dincəl). Dan yeri söküldükdə isə sübh
Mina – Məkkə yaxınlığındakı vadidir.
Burada qəsr etmək dedikdə, dördrükətli namazları iki rükət qılmaq nəzərdə tutulur.
3 Məkkədən 25 km aralıda yerləşən vahə.
4 Yəni dalbadal qıl.
5 Ərəfat və Mina arasında yerləşən vadi.
1
2
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namazını qıl, sonra da gün çıxanadək
dua et. Zəif olanlar1 isə gecənin axırında Müzdəlifədən çıxa bilərlər.
5) Elə ki Müzdəlifədən çıxıb Minaya
gəldin, aşağıda deyilənlərə əməl et:
a) Əqəbə sütununa – yəni Məkkəyə
yaxın yerləşən böyük sütuna bir-birinin ardınca yeddi xırda daş at və hər
bir daşı atdıqda Allahu Əkbər de.
b) Sonra qurbanlıq heyvanını kəs2 və
ondan həm özün ye, həm də fağır-füqəraya payla.
c) Sonra saçını dibindən qırx və ya
qısalt. Lakin qırxmaq daha əfzəldir.
Qadına isə saçının ucundan bir-iki barmaq qısaltmaq kifayətdir.
Yəni xəstə, yaşlı, qadın və körpə.
Həcc ziyarəti əsnasında qurban kəsmək yalnız həccin təməttu və qiran növlərini yerinə yetirən kimsələrə vacibdir.
1
2
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Yaxşı olar ki, əvvəl daşları atasan,
sonra qurbanını kəsəsən, sonra da saçını qırxdırasan. Lakin məlumun olsun ki, bunlardan birini digərindən
qabaq yerinə yetirmək caizdir.
Bunların hər üçünü və ya ikisini
yerinə yetirdikdən sonra ehramdan çıxa bilərsən. Yəni sənə ehramda qadağan edilmiş əməlləri etməyə icazə verilir. Yalnız qadınınla yaxınlıq eməkdən başqa.
6) Sonra Məkkəyə get və həcc təvafını yerinə yetir, (sonra İbrahim məqamı arxasında iki rükət namaz qıl),
bundan sonra da Səfa və Mərvə dağları arasında səy et.
Beləliklə də, ehramdan tamamilə çıxmış olacaqsan. Bundan sonra sənə öz
qadınınla yaxınlıq etməyə belə icazə
verilir.

Zəvvarın cib kitabı

7) Təvafı və səyi etdikdən sonra Minaya qayıt və zülhiccənin on biri və
on ikisi – gecəni də Minada qalmaq
şərtilə – orada qal.
8) Zülhiccənin on biri və on ikisi,
gün zeniti keçdikdən (günortadan) sonra balacasından başlamaq şərtilə hər üç
sütuna – əvvəl balaca, sonra orta, sonra da böyük sütuna – hər birinə yeddi
daş at və hər daşı atdıqda Allahu Əkbər de. Birinci sütuna daşları atıb qurtardıqdan sonra bir kənara çəkil və üzünü qibləyə tutub Allaha dua et. Sonra
ikinci sütuna daşları atıb qurtardıqdan sonra yenə bir kənara çəkil və üzünü qibləyə tutub Allaha dua et. Üçüncü sütuna daş atdıqdan sonra isə dua
etməyə gərək yoxdur. Məlumun olsun ki, bu iki gündə günortadan əvvəl
o üç sütuna daş atmaq caiz deyildir.
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9) Və əgər on ikinci gün daşları atdıqdan sonra Minadan çıxmaq istəyirsənsə, gün batanadək oradan çıxmalısan. Yox əgər on üçüncü günü də Minada qalmaq istəyirsənsə, – bu isə daha əfzəldir, – onda gecəni orada qalmalı və ertəsi gün yenə günortadan
sonra hər üç sütuna daş atıb Minadan
çıxmalısan.
10) Bundan sonra nə zaman Məkkədən çıxmaq istəsən, səfərqabağı Kəbəni
təvaf et.1 Heyz2 və nifas3 görmüş qadınlara vida təvafını etmək vacib deyil.

Buna "vida təvafı" deyilir.
Həddi-büluğa çatmış qızlarda, həmçinin qadınlarda hər ay uşaqlıqdan qan ifrazı halıdır;
buna adət, aybaşı da deyirlər.
3 Doğuşdan sonra müəyyən vaxtadək uşaqlıqdan qan ifrazı halı.
1
2
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Mədinədə Peyğəmbər  məscidini
ziyarət etmək
1) İstərsən, həcdən əvvəl, istərsənsə
də həcdən sonra Peyğəmbər  məscidini ziyarət et və orada namaz qılmaq
məqsədilə Mədinəyə get. Belə ki, Peyğəmbər  məscidində qılınan bir namaz – Məscidülhəramda qılınan namaz istisna olmaqla – digər məsciddə
qılınan namazdan min dəfə üstündür.
2) Məscidə gəlib çatdığın zaman iki
rükət salam namazını və əgər iqamə
verilibsə, fərz namazını qıl.
3) Sonra Peyğəmbərin  qəbrinin yanına gedib onun önündə dur və de:

ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲ
)) ﱠ
َ اﻟﺴﻼَ ُم َﻋﻠَْﻴ
ﻚ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
َ ،ُﱠﱯ َو َر ْﲪَﺔُ ﷲ َو ﺑَـَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
ِ
((ًﻚ َﺧ ْﲑا
َ ﻚ َو َﺟَﺰ َاك َﻋ ْﻦ أُﱠﻣﺘ
َ َﻋﻠَْﻴ

“Əssəlamu aleykə eyyuhən-nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh. Səl-
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lallahu aleykə və cəzakə an ummətikə xeyra.” 1
Sonra bir və ya iki addım sağa çəkil
ki, Əbu Bəkrin  qəbri önündə durasan və deyəsən:

32

ِ ِ
ِ ٍ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
)) ﱠ
َ اﻟﺴﻼَُم َﻋﻠَْﻴ
َ ﻚ َ أََ ﺑَ ْﻜﺮ َﺧﻠ َﻴﻔ َﺔ َر ُﺳﻮل ﷲ
ِ
ِ
ﻚ َو َ◌ َﺟَﺰا َك َﻋ ْﻦ
ْ  َرﺿ َﻲ ﷲ،َُو َﺳﻠﱠ َﻢ َو َر ْﲪَﺔُ ﷲ َو ﺑَـَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
َ ﻋﻨ
ٍ ِ
((ًﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﺧ ْﲑا
َ أُﱠﻣﺖ ُﳏَ ﱠﻤﺪ

“Əssəlamu aleykə ya Əba Bəkr, xəlifətə Rəsulillahi səllallahu aleyhi və səlləmə və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Radıyallahu ankə və cəzakə an umməti
Muhəmmədin  xeyra.”2
1 Sənə salam olsun, ey Peyğəmbər! Allahın
rəhməti və bərəkəti sənə yetişsin! Sənə Allahın
salavatı olsun və ümmətinə görə Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın.
2 Sənə salam olsun, ey Rəsulullahın  xəlifəsi –
Əbu Bəkr! Allahın rəhməti və bərəkəti sənə yetişsin! Allah səndən razı qalsın və Muhəmmədin 
ümmətinə görə səni xeyirlə mükafatlandırsın.
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Sonra yenə bir və ya iki addım sağa
çəkil ki, Ömərin  qəbri önündə durasan və deyəsən:

ِ ))اﻟﺴﻼم ﻋَﻠﻴﻚ ﻋﻤﺮ أَِﻣﲑ اﳌﺆِﻣﻨِﲔ و رﲪﺔ
،ُﷲ َو ﺑَـﺮَﻛﺎﺗُﻪ
َُْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َُ ﱠ
َ
ٍ ِ ُ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو
ْ َرﺿ َﻲ ﷲ
َ ﻋﻨ
َ ﻚ َو َ◌ َﺟَﺰ َاك َﻋ ْﻦ أُﱠﻣﺖ ُﳏَ ﱠﻤﺪ
((ًَﺳﻠﱠ َﻢ َﺧ ْﲑا

“Əssəlamu aleykə ya Umər, əmirəlmuminin və rəhmətullahi və bərəkatuh. Radıyallahu ankə və cəzakə an
umməti Muhəmmədin  xeyra.”1
4) Sonra səhabələrin dəfn olunduqları Bəqi məzarlığına get və orada dəfn edilmiş cəmi müsəlmanlara belə salam ver:

ِِ
ِ ِ )) اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ُﻜﻢ أَﻫﻞ
ِِ
،ﲔ
ّ َ ْ ْ ََْ ُ َ ﱠ
َ ﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ِﻤ
َ اﻟﺪ َ ِر ﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﲔ
ﻣ
ﺪ
ﻘ
ـ
ﺘ
ﺴ
ﻤ
ﻟ
ا
ﷲ
ﻢ
ﺣ
ﺮ
ـ
ﻳ
و
]
ﻮن
ﻘ
ﺣ
ْ
َ ْ َ ْ ُ ُ ِ ُ َ ْ َ َ َ ُ ََوإ ﱠ إ ْن َﺷﺎءَ ﷲُ ﺑ ُﻜ ْﻢ ﻻ
ِ
ِ ِْ
(( ََﺳﺄ َُل ﷲَ ﻟَﻨَﺎ َوﻟَ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﻌﺎﻓﻴَﺔ
ْ ﻳﻦ[ أ
َ ﻣﻨﱠﺎ َواﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَﺄﺧﺮ

1 Sənə salam olsun, ey möminlərin əmiri –
Ömər! Allahın rəhməti və bərəkəti sənə yetişsin! Allah səndən razı qalsın və Muhəmmədin 
ümmətinə görə səni xeyirlə mükafatlandırsın.
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“Əssələmu aleykum əhləd-diyari minəl-mu'mininə vəl-muslimin və innə
inşa Allahu bikum ləhiqunə və yərhəmullahul-mustəqdiminə minnə vəlmustə'xirinə. Əs'əlullahə lənə və ləkumul-afiyətə.1
5) Sonra Quba məscidinə get və orada namaz qıl.
6) Sonra Uhuda get, orada Həmzə 
və onunla birlikdə şəhid olmuş səhabələrin qəbirlərini ziyarət et və onları
salamla, onlar üçün Allahdan bağışlanma, rəhmət və Onun rizasını qazanmağı dilə.

1 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!
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Fayda
Həcc və ümrə ziyarətlərini yerinə
yetirmək istəyən kimsəyə aşağıdakılar
vacibdir:
1) Allahın vacib buyurduğu əməlləri nizam-intizamla, vaxtlı-vaxtında, artırıb-əksiltmədən, doğru-düzgün yerinə yetirməlidir.
2) Allahın qadağan etdiyi işlərdən çəkinməlidir. Uca Allah buyurur: “Həcc
ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu
aylarda həcci yerinə yetirməyi niyyət
edən kəs həcc ziyarəti əsnasında qadınıyla yaxınlıq etməməli, günah işlər görməməli və mübahisələrə qoşulmamalıdır.”1
3) Həcc və ümrə ziyarətləri əsnasında dili və əli ilə başqalarına əziyyət
verməməlidir.
1

“əl-Bəqərə”, 197.
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4) Ehrama girdikdən sonra qadağan
olunmuş əməllərdən çəkinməlidir. Qadağan olunanlar isə bunlardır:
a) Saçından1 və dırnağından kəsməməlidir. Saçında və ya dırnağında ona
əziyyət verən bir şeyi aradan qaldırmaq isə istisnadır.
b) Ehrama girdikdən sonra nə bədəninə, nə də paltarına ətir vurmamalı,
istifadə etdiyi qab-qaşığı ətirli maddələrlə (sabun və s.) yumamalıdır.
c) Ov etməməlidir. Yəni quruda yaşayan və ovlanması halal sayılan heyvanlardan ovlamamalıdır.
ç) Qadınına şəhvətlə toxunmamalı,
onunla yaxınlıq etməməlidir.
d) Nə özü üçün, nə də başqası üçün
nikaha girməməli, həmçinin nə özü

1

Saqqal və bığ da buna aiddir.
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üçün, nə də başqası üçün nişan aparmamalıdır.
e) Əlinə əlcək geyməməlidir.
Bütün bu deyilənlər həm kişiyə, həm
də qadına aiddir.
Təkcə kişiyə qadağan olunanlar isə
bunlardır:
a) Hər hansı bir örtüklə başını örtməməlidir. Çətir götürmək, çadırda
oturmaq və ya başı üstə nə isə daşımaq caizdir.
b) Köynək, şalvar, əmmamə, corab,
xuf və bunlara bənzər geyim geyməməlidir.
Eynək, üzük, kəmər və saat taxmaq,
arxası açıq başmaq geymək və xurcun
götürmək isə caizdir.
Qadın isə üzünü niqabla örtməməlidir. Həcc ziyarəti əsnasında üz açıq olmalıdır.
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Qurandan seçilmiş dualar
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Z,
"Rabbənə zaləmnə ənfusənə və in
ləm təğfir lənə və tərhəmnə lənəkunənnə minəl-xasirin"
“Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm
etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə
rəhm etməsən, əlbəttə, ziyana uğrayanlardan olarıq”1
JI HGFEDCBA@? >= [
ZONMLK
"Rabbi inni əuzu bikə ən əsələkə mə
leysə li bihi elmun və illə təğfir li və
tərhəmni əkun minəl-xasirin"
1

əl-Əraf, 23.
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“Ey Rəbbim! Bilmədiyim bir şeyi Səndən istəməkdən Sənə sığınıram. Əgər
məni bağışlamasan, mənə rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram.”1

ÛÚÙØ×ÖÕÔÓ [
ZáàßÞÝÜ
"Rabbiğ-firli və livalideyyə və limən
dəxələ beytiyə muminən və lil-mumininə vəl-muminət və lə təzidiz-zaliminə illə təbara"
“Ey Rəbbim! Məni, valideynlərimi,
evimə mömin kimi daxil olanı və
bütün mömin kişiləri və qadınları
bağışla! Zalımlara isə həlakdan başqa
bir şey artırma”2

Z/.-,+*)([
1
2

Hud, 47.
Nuh, 28.
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"Rabbənə təqabbəl minnə, innəkə
əntə-səmiul-alim"
“Ey Rəbbimiz! bunu bizdən qəbul et!
Həqiqətən, Sən Eşidənsən, Bilənsən!”1

ZBA@?>=<[
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"Və tub aleynə, innəkə əntət-təvvabur-rəhim"
“Bizim tövbələrimizi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edənsən,
Rəhmlisən!”2

¼»º¹¸¶µ´³ [
Z½
"Rabbic-alni muqiməs-səlati və min
zurriyyəti. Rabbənə və təqabbəl duai"

1
2

əl-Bəqərə , 127.
əl-Bəqərə, 128.

Zəvvarın cib kitabı

“Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən
olanları da namaz qılan et! Ey Rəbbimiz! Duamı qəbul elə!”1

ZÆÅÄÃÂÁÀ¿[
"Rabbənəğ-firli və livalideyyə və lilmumininə yəumə yəqumul-hisab"
“Ey Rəbbimiz! Haqq-hesab günü
məni, valideynlərimi və möminləri
bağışla!”2

" !Ú Ù Ø × Ö Õ [
Z,+*)(&%$#
"Rabbi həb li hukmən və əlhiqni bissalihin vəc-əl li lisanə sidqin fil-axirin
vəc-alni min vərəsəti cənnətin-nəim"
“Ey Rəbbim! Mənə hikmət ver və
məni əməlisalehlərə qovuşdur! Sonra
1
2

İbrahim, 40.
İbrahim, 41.
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gələnlər arasında həmişə yad edilim
deyə mənə yaxşı ad qismət elə! Məni
Nəim bağının varislərindən et!”1
ZÅÄÃÂÁ[
"Rabbi həb li minəs-salihin"
“Ey Rəbbim! Mənə əməlisalehlərdən
olan övlad bəxş et!”2

ZÊÉÈÇÆÅÄ[
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"Rabbənə aleykə təvəkkəlnə və ileykə ənəbnə və ileykəl-məsir".
“Ey Rəbbimiz! Biz yalnız Sənə təvəkkül edir və yalnız Sənə üz tuturuq.
Dönüş də yalnız Sənədir.”3

Ø× Ö ÕÔÓÒ Ñ ÐÏ Î Í Ì [
ZÙ
əş-Şuəra, 83-85.
əs-Saffat, 100.
3 əl-Mumtəhənə, 4.
1
2

Zəvvarın cib kitabı

"Rabbənə lə təc-alnə fitnətən lilləzinə kəfəru vəğ-fir lənə rabbənə. İnnəkə
əntəl-azizul-həkim"
“Ey Rəbbimiz! Bizi kafirlər üçün sınaq etmə. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla. Həqiqətən, Sən Qüdrətlisən, Müdriksən!”1

~}|{ zy xw [
©¨ §¦¥ ¤£¢¡
Zª
"Rabbi əvzi'ni ən əşkura nimətəkəlləti ənamtə aleyyə və alə valideyyə və
ən ə'mələ salihən tərdah və ədxilni
birahmətikə fi ibədikəs-salihin"
“Ey Rəbbim! Mənə həm mənim özümə, həm də valideynlərimə əta etdiyin nemətə şükür etmək üçün, Sənin
razı qalacağın yaxşı əməl etmək üçün
1

əl-Mumtəhənə, 5.
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ilham ver və məni öz mərhəmətinlə
əməlisaleh qullarına qovuşdur!”1

Z10/.-,+*)('[
"Rabbi həb li min lədunkə zurriyyətən tayyibə, innəkə səmiud-dua"
“Ey Rəbbim! Öz tərəfindən mənə
pak bir nəsil bəxş et! Şübhəsiz ki, Sən
duaları Eşidənsən.”2
44

Z«ª©¨§¦¥[
"Rabbi lə təzərni fərdən və əntə xayrul-varisin"
“Ey Rəbbim! Məni tənha buraxma.
Sən varislərin ən yaxşısısan!”3


Ztsrqponml[
ən-Nəml, 19.
Ali-İmran, 38.
3 əl-Ənbiya, 89.
1
2

Zəvvarın cib kitabı

"Lə ilahə illə əntə subhənəkə inni
kuntu minəz-zalimin"
“Səndən başqa heç bir ilah yoxdur!
Sən paksan, müqəddəssən! Mən isə,
həqiqətən, zalımlardan olmuşam!”1


µ ´³²°¯®«ª©¨ [
Z¹¸
"Rabbiş-rahli sadri və yəssir li əmri
vəhlul uqdətən min lisani yəfqahu
qovli"
“Ey Rəbbim! Köksümü açıb genışlət! İşimi yüngülləşdir! Dilimdəki düyünü aç ki, sözümü anlasınlar!”2

Z]\[ZYX[
"Rabbi inni zaləmtu nəfsi fəğ-firli"
1
2

əl-Ənbiya, 87.
Ta ha, 25-28.

45

Zəvvarın cib kitabı

“Ey Rəbbim! Mən özüm-özümə zülm
etdim. Məni bağışla!”1

( '&% $ #" ! [
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Z)
"Rabbənə amənnə bimə ənzəltə vəttəbə'nər-rasulə fəktubnə məaş-şahidin"
“Ey Rəbbimiz! Biz sənin nazil etdiyinə iman gətirdik və göndərdiyin elçinin ardınca getdik. Bizi də şahidlərlə
bir yerdə yaz!”2
¡  }| { z y x [
Z¤£¢
"Rabbənə lə təc-alnə fitnətən lil-qovmiz-zalimin və nəccinə birahmətikə
minəl-qovmil-kafirin"
“Ey Rəbbimiz! Bizi zalım camaatın
əlində sınağa çəkmə! Və bizi Öz mər1
2

əl-Qəsəs, 16.
Ali İmran, 53.
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həmətinlə kafir camaatın əlindən qurtar”1

Å ÄÃ ÂÁÀ¿ ¾½ [
ZÉÈÇÆ
"Rabbənə-ğfirlənə zunubənə və israfənə fi əmrinə və səbbit əqdamənə
vən-surnə aləl-qovmil-kafirin."
“Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı və
əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə
bağışla; qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et!”2

Zmlkjihgfed[
"Rabbənə atinə min lədunkə rahmətən və həyyi lənə min əmrinə rəşədə"
1
2

Yunus, 85-86.
Ali İmran, 147.
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“Ey Rəbbimiz! Bizə Öz tərəfindən
mərhəmət bəxş et və işimizdə bizə
düz yol göstər!”1

Z321[
"Rabbi zidni ilmən"
“Ey Rəbbim! Mənim elmimi artır!”2

t s r pon m l k j [
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Zvu
"Rabbi əuzu bikə min həməzatiş-şəyatin və əuzu bikə rabbi ən yəhdurun"
“Ey Rəbbim! Şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram! Onların mənə
yaxınlaşmalarından Sənə sığınıram,
ey Rəbbim!”3
əl-Kəhf, 10.
Ta ha, 114.
3 əl-Muminun, 97-98.
1
2

Zəvvarın cib kitabı

ZÑÐÏÎÍÌ[
"Rabbiğ-firli vərhəm və əntə xeyrurrahimin"
“Ey Rəbbim, bağışla və rəhm et! Sən
rəhm edənlərin ən yaxşısısan!”1

´³²± °¯®¬[
Z¸¶µ
"Rabbənə atinə fid-dunyə həsənətən
və fil axirəti həsənətən və qinə əzabən-nər"
“Ey Rəbbimiz! Bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl nemətlər
ver və bizi od əzabından qoru!”2

Z¥¤£¢¡~[
"Səmi'nə və əta'nə ğufranəkə rabbənə və ileykəl-məsir"
1
2

əl-Muminun, 118.
əl-Bəqərə, 201.
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“Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz!
Səndən bağışlanma diləyirik, dönüş
də yalnız Sənədir!”1

Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ [
ÍÌËÊÉÈÇÆ ÅÄÃÂ
Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î
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ZßÞÝÜ
"Rabbənə lə tuaxiznə in nəsiynə əv
əxta'nə rabbənə vələ təhmil aleynə isran kəmə haməltəhu aləl-ləzinə min
qablinə rabbənə və lə tuhəmmilnə mə
lə taqətə lənə bihi vəfu annə vəğfir
lənə vərhəmnə əntə movlanə fənsurnə
aləl-qovmil-kafirin"
“Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta
etsək bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz,
1

əl-Bəqərə, 285.
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bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi,
bizə də ağır yük yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayanı da bizə yükləmə! Bizi əfv et, bizi bağışla və bizə
rəhm et! Sən bizim Himayədarımızsan! Kafir adamlara qələbə çalmaqda
bizə yardım et!”1

Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ [
ZÌË
"Rabbənə lə tuziğ qulubənə bə'də iz
hədəytənə və həb lənə min lədunkə
rahmətən innəkə əntəl-vəhhab"
“Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra qəlbimizi sapdırma
və bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş
et. Həqiqətən, Sən bəxş Edənsən.”2
1
2

əl-Bəqərə, 286.
Ali İmran, 8.
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"Rabbənə mə xaləqtə həzə batilən
subhənəkə fəqinə əzabən-nər. Rabbənə innəkə mən tudxilin-nəra fəqəd əxzəytəhu və ma liz-zaliminə min ənsar.
Rabbənə innənə səmi'nə munədiyən
yunadi lil-imani ən aminu birabbikum
fə amənnə. Rabbənə fəğfir lənə zunubənə və kəffir annə seyyiatinə və təvəffənə məal-əbrar. Rabbənə və atinə mə
vəadtənə alə rusulikə və lə tuxzinə
yovməl-qiyaməti. İnnəkə lə tuxlifulmiad"

Zəvvarın cib kitabı

“Ey Rəbbimiz! Sən bunları əbəs yerə
yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən. Bizi od əzabından qoru! Ey Rəbbimiz! Sən oda daxil etdiyin kəsi, şübhəsiz ki, rüsvay edərsən və 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!”1

ÂÁ À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ [
ZÇÆÅÄ
1

Ali İmran, 191-194.
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"Rabbənə-srif annə əzabə cəhənnəmə innə əzabəhə kənə ğaramən innəhə saət mustəqarran və muqamə"
“Ey Rəbbimiz! Cəhənnəm əzabını
bizdən uzaq elə. Doğrusu, onun əzabı
həmişəlikdir. Həqiqətən, o, nə pis məskən, necə də pis iqamətgahdır!”1

|{zyxwvu [
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Z~}
"Rabbənə həb lənə min əzvacinə və
zurriyyatinə qurratə ə'yunin vəc-alnə
lil-muttəqinə imamə"
“Ey Rəbbimiz! Bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladlar bəxş
et və bizi müttəqilərə imam et!”2
- , + *) ( ' & [
Z76543210/.
1
2

əl-Furqan, 65-66.
əl-Furqan, 74.
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"Rabbənə-ğfir lənə və li ixvaninəlləzinə səbəqunə bil-iman və lə təc'al fi
qulubinə ğıllən lil-ləzinə amənu. Rabbənə innəkə raufur-rahim"
“Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə.
Ey Rəbbimiz! Həqiqətən də, Sən Şəfqətlisən, Rəhmlisən!”1

ZONMLKJIHGFED[
"Rabbənə ətmim lənə nuranə vəğfir
lənə innəkə alə kulli şeyin qadir"
“Ey Rəbbimiz! Nurumuzu bizim
üçün tamamla və bizi bağışla. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən!”2

1
2

əl-Həşr, 10.
ət-Təhrim, 8.
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> = <;:9876 [
Z?
"Rabbi-c'al həzəl-bələdə aminən vəcnubni və bəniyyə ən nəbudəl-əsnam"
“Ey Rəbbim! Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq sal.”1

ZZYXWVUTS[
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"Rabbi inni limə ənzəltə ileyyə min
xeyrin fəqir"
“Ey Rəbbim! Sənin mənə nazil edəcəyin xeyirə ehtiyacım var!”2

ZÈÇÆÅÄ[
"Rabbin-surni aləl-qovmil-mufsidin"
1
2

İbrahim, 35.
əl-Qəsəs, 24.
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“Ey Rəbbim! Fitnə-fəsad törədən
qövmə qarşı mənə yardım et!”1

¼ » º¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° [
Z¾ ½
"Həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə aleyhi
təvəkkəltu və huvə rabbul-ərşil-əzım"
“Mənə Allah yetər. Ondan başqa
ilah yoxdur. Mən Ona təvəkkül etdim.
O, böyük Ərşin Rəbbidir!”2

Z+*)('&[
"Asə rabbi ən yəhdiyəni səvaəs-səbil"
“Ola bilsin ki, Rəbbim mənə doğru
yolu göstərsin!”3

əl-Ənkəbut, 30.
ət-Tövbə, 129.
3 əl-Qəsəs, 22.
1
2
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Hədislərdən seçilmiş dualar
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ِ ))اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَ ِﺔ اﻟﻨﱠﺎ ِر وﻋ َﺬ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر َوﻓِْﺘـﻨَ ِﺔ
ََ
ْ َ ُ ّ ُ
ِ اﻟْ َﻘ ِﱪ وﻋ َﺬ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ َو َﺷِّﺮ ﻓِْﺘـﻨَ ِﺔ اﻟْﻐِ َﲎ َو َﺷِّﺮ ﻓِﺘْـﻨَ ِﺔ اﻟْ َﻔ ْﻘ ِﺮ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ﻴﺢ اﻟ ﱠﺪ ﱠﺟﺎل اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏﺴ ْﻞ
ِ ﻚ ﻣ ْﻦ َﺷّﺮ ﻓﺘْـﻨَﺔ اﻟْ َﻤﺴ
َ إِِّﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺖ
َ ﻗَـﻠِْﱯ ﲟَﺎء اﻟﺜﱠـﻠْ ِﺞ َواﻟََْﱪد َوﻧَِّﻖ ﻗَـﻠِْﱯ ﻣ ْﻦ ا ْﳋَﻄَﺎ َ َﻛ َﻤﺎ ﻧـَﻘْﱠﻴ
ِ ِ اﻟﺜـﱠﻮب اﻷَﺑـﻴﺾ ِﻣﻦ اﻟﺪﱠﻧ
ي َﻛ َﻤﺎ
َ ْ َ َْ َ ْ
ََْﺲ َوَ ﻋ ْﺪ ﺑَـْﻴ ِﲏ َوﺑ
َ َ ﲔ َﺧﻄَﺎ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ﻚ ﻣ ْﻦ
َ ﲔ اﻟْ َﻤ ْﺸ ِﺮق َواﻟْ َﻤﻐْﺮب اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ّﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑ
َ َْت ﺑ
َ َ َﻋ ْﺪ
ِ
ِ
ْ
((اﻟْ َﻜ َﺴ ِﻞ َواﻟْ َﻤﺄ َﰒ َواﻟْ َﻤﻐَْﺮم

"Allahummə inni əuzu bikə min fitnətin-nari və əzabin-nər və fitnətil-qabri
və əzabil-qabri və şərri fitnətil-ğinə və
şərri fitnətil-fəqr. Allahummə inni əuzu bikə min şərri fitnətil-məsihid-dəccal. Allahummə-ğsil qalbi bil-maissəlci vəl-bərədi və nəqqi qalbi minəlxətayə kəmə nəqqaytəs-sovbəl-əbyədə
minəd-dənəsi və baid bəyni və bəynə
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xatayayə kəmə bəadtə beynəl-məşriqi
vəl-məğrib. Allahummə inni əuzu bikə
minəl-kəsəli vəl-mə'səmi val-məğrəmi"
"Allahım! Cəhənnəm və qəbir əzabından, onların fitnəsindən, həmçinin
var-dövlət və kasıbçılıq fitnəsinin şərindən Sənə sığınıram! Allahım! Yalançı Məsihin fitnəsinin şərindən sənə
sığınıram. Allahım! Qəlbimi qar suyu
və buz ilə ağ paltarın çirkdən təmizləndiyi kimi xətalardan təmizlə və onları məndən məşriqi məğribdən uzaq
etdiyin kimi uzaq et! Allahım! Tənbəllikdən, günahlardan və borclu olmaqdan sənə sığınıram!"1

ِ ِ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑ
ِ ْ اﳉ
ِ
ﱭ َوا ْﳍََﺮِم
َ ُ ّ ُﱠ
ُْ ﻚ ﻣ ْﻦ اﻟْ َﻌ ْﺠﺰ َواﻟْ َﻜ َﺴ ِﻞ َو
ِ واﻟْﺒﺨ ِﻞ وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻋ َﺬ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ َو ِﻣ ْﻦ ﻓِْﺘـﻨَ ِﺔ اﻟْ َﻤ ْﺤَﻴﺎ
َ ْ َ ُ َ َُْ
ِ واﻟْﻤﻤ
((ﺎت
ََ َ
1

əl-Buxari, 6377.
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"Allahunmmə inni əuzu bikə minəlaczi vəl-kəsəli vəl-cubni vəl-hərəmi vəlbuxli və əuzu bikə min əzabil-qabri və
min fitnətil-məhyə vəl-məmat"
"Allahım! Acizlik, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, qocalıqdan və paxıllıqdan
sənə sığınıram. Həmçinin qəbir əzabından, ölümün və həyatın fitnəsindən Sənə sığınıram!"1
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ِ ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﺟﻬ ِﺪ اْﻟﺒﻼ ِء ودرِك اﻟﺸﱠﻘ ِﺎء وﺳ
ﻮء
َُ َ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ ُ ُ ّ ُ ِﱠ
((ﻀﺎء َو َﴰَﺎﺗَِﺔ ْاﻷ َْﻋ َﺪاء
َ اﻟْ َﻘ

"Allahummə inni əuzu bikə min
cəhdil-bəlai və dərəkiş-şəqai və suilqədai və şəmatətil-ə'dai"
"Allahım! Bəla məşəqqətindən, bədbəxtçilikdən, pis taledən və düşmənlərin bədxahlığından sənə sığınıram!"2
1
2

əl-Buxari, 6367.
əl-Buxari, 6347.
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ِ ِ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟْﺒﺨ ِﻞ وأَﻋﻮذُ ﺑ
ِ ْ اﳉ
ﱭ
َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ّ ُﱠ
ُْ ﻚ ﻣ ْﻦ
ِ ِوأَﻋﻮذُ ﺑ
ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﻓِْﺘـﻨَ ِﺔ
َ ِﻚ ﻣ ْﻦ أَ ْن أ َُرﱠد إِ َﱃ أ َْرذَل اﻟْﻌُ ُﻤ ِﺮ َوأَﻋُﻮذُ ﺑ
َ َُ
ِ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻋ َﺬ
((اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ
َ ْ َ َُ َ

"Allahummə inni əuzu bikə minəlbuxli və əuzu bikə minəl-cubni və əuzu bikə min ən uraddə ilə ərzəlilumuri və əuzu bikə min fitnətid-dunyə və əuzu bikə min əzabil-qabr"
"Allahım! Xəsislikdən Sənə sığınıram.
Qorxaqlıqdan Sənə sığınıram. Qocalığın ən düşkün çağına çatmaqdan Sənə
sığınıram. Dünyanın fitnəsindən və
qəbir əzabından Sənə sığınıram!"1

))اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄ َﺧ ِﻄﻴﺌَِﱵ َو َﺟ ْﻬﻠِﻲ َوإِ ْﺳَﺮِاﰲ ِﰲ أ َْﻣ ِﺮي َوَﻣﺎ
ِِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ﱠ
ﺎي
َ ْأَﻧ
َ َﺖ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ﺑﻪ ﻣ ّﲏ اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏﻔ ْﺮ ﱄ َﻫ ْﺰﱄ َوﺟ ّﺪي َو َﺧﻄ
ِ
ِ
ِ
ِ
((ﻚ ﻋﻨْﺪي
َ َو َﻋ ْﻤﺪي َوُﻛ ﱡﻞ ذَﻟ
1

əl-Buxari, 6365.
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"Allahummə-ğfirli xətiyəti və cəhli
və israfi fi əmri və mə əntə ə'ləmu bihi
minni. Allahummə-ğfirli həzli və ciddi
və xatai və amdi və kullu zalikə indi"
"Allahım! Günahımı, cahilliyimi, etdiyim israfı və bilməyib etdiklərimi –
yalnız Sən hər şeyi bilənsən-bağışla.
Allahım! Zarafatla və ya ciddi, bilməyərək və ya bilərəkdən etdiyim xətalara görə məni bağışla! Bunların hamısının məndə olması mümkündür!"1

ِ
ِ
ِ
ِ ﱡ
ﻮب
ُ ))اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِّﱐ ﻇَﻠَ ْﻤ
َ ُﺖ ﻧَـ ْﻔﺴﻲ ﻇُﻠْ ًﻤﺎ َﻛﺜ ًﲑا َوﻻَ ﻳَـ ْﻐﻔ ُﺮ اﻟﺬﻧ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ﺖ
َ  َو ْار َﲪِْﲏ إِﻧ، َﻣ ْﻐﻔَﺮًة ﻣ ْﻦ ﻋْﻨﺪ َك، ﻓَﺎ ْﻏﻔ ْﺮ ِﱄ،ﺖ
َ ْﱠﻚ أَﻧ
َ ْإﻻﱠ أَﻧ
((اﻟﺮِﺣ ُﻴﻢ
ﻮر ﱠ
ُ اﻟْﻐَ ُﻔ

"Allahummə inni zaləmtu nəfsi zulmən kəsiran və lə yəğfiruz-zunubə illə
əntə fə-ğfirli məğfirətən min indikə vərhəmni innəkə əntəl-ğafurur-rahim!"
1

əl-Buxari, 6399.
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"Allahım! Mən nəfsimə çox zülm etmişəm, günahları da bağışlayan yalnız Sənsən. Özün günahımdan keçməklə məni bağışla və mənə rəhm et.
Həqiqətən, Sən Bağışlayansan, Rəhmlisən!"1

،ﺖ
َ  َو َﻋَﻠْﻴ،ﺖ
َ ِ َوﺑ،ﺖ
َ َ))اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟ
ُ ﻚ ﺗَـ َﻮﱠﻛ ْﻠ
ُ ﻚ َآﻣْﻨ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
ْﻚ أ
ِ
ِ
َﻚ ﻻ
َ  اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِِّﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻌﱠﺰﺗ،ﺖ
َ ِ َوﺑ،ﺖ
َ َوإِﻟَْﻴ
ُ ﺎﺻ ْﻤ
ُ ﻚ أَﻧَـْﺒ
َ ﻚ َﺧ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﱠ
اﳉ ﱡﻦ
ْ  َو،ﻮت
ُ َُﺖ ا ْﳊَ ﱡﻲ اﻟﺬي ﻻَ ﳝ
َ ْ أَﻧ،ﺖ أَ ﱠن ﺗُﻀﻠﱠِﲏ
َ ْإﻟَ َﻪ إﻻﱠ أَﻧ
((ﻮن
وا ِﻹﻧ
َ ُﺲ ﳝَُﻮﺗ
ُْ َ
"Allahummə ləkə əsləmtu və bikə
aməntu və aleykə təvəkkəltu və ileykə
ənəbtu və bikə xasamtu. Allahummə
inni əuzu bi izzətikə lə iləhə illə əntə
ən tudilləni. Əntəl-heyyul-ləzi lə yəmutu vəl-cinnu vəl-insu yəmutun"

1

əl-Buxari, 834.
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"Allahım! Sənə təslim oldum, Sənə
iman gətirdim, Sənə təvəkkül etdim,
Sənə qayıtdım, Sənin Sözünü hüccət
gətirdim. Allahım! azğınlığa düşməkdən sənin izzətinə sığınıram. Səndən
başqa məbud yoxdur, Sən ölməyən
əbədi yaşayansan. Cinlər və insanlar
isə öləndir"1
64

ِ
ب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش اﻟْ َﻌ ِﻈﻴ ِﻢ َرﺑﱠـﻨَﺎ
اﻟﺴْﺒ ِﻊ َوَر ﱠ
))اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َر ﱠ
اﻟﺴ َﻤ َﻮات ﱠ
ب ﱠ
ٍ
ِ
ِﺐ واﻟﻨـﱠﻮى و ﻣﻨ ِﺰَل اﻟﺘـﱠﻮراة
َوَر ﱠ
ْ ُ َ َ َ ِّ َب ُﻛ ِّﻞ َﺷ ْﻰء ﻓَﺎﻟ َﻖ ا ْﳊ
َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ آﺧ ٌﺬ
َ َوا ِﻹ ْﳒ ِﻴﻞ َواﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَﺎن أَﻋُﻮذُ ﺑ
َ ْﻚ ﻣ ْﻦ َﺷِّﺮ ُﻛ ِّﻞ َﺷ ْﻰء أَﻧ
ِِ ِ ِ
ﺖ
ﺖ اﻷ ﱠَو ُل ﻓَـﻠَْﻴ
َ َﺲ ﻗَـﺒْـﻠ
َ ْﻚ َﺷ ْﻰءٌ َوأَﻧ
َ ْ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أَﻧ،ﺑﻨَﺎﺻﻴَﺘﻪ
َ
ِ اﻵﺧﺮ ﻓـﻠَﻴﺲ ﺑـﻌﺪ َك ﺷﻰء وأَﻧﺖ اﻟﻈﱠ
ِ
ﻚ
ﺎﻫﺮ ﻓـﻠﻴ
َ َﺲ ﻓَـ ْﻮﻗ
َ ْ َ ٌ ْ َ ََْ َ ْ َ ُ
َ َْ َ ُ
ِ ﺷﻰء وأَﻧﺖ اﻟْﺒ
ِ ْﻚ َﺷﻰء اﻗ
ﺾ َﻋﻨﱠﺎ اﻟﺪﱠﻳْ َﻦ
ﺎﻃﻦ ﻓـﻠﻴ
ٌ ْ َ َﺲ ُدوﻧ
َ َْ َ ُ َ َ ْ َِ ٌ ِْ َ
((َوأَ ْﻏﻨﻨَﺎ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ ْﻘ ِﺮ

"Alahummə rabbəs-səmavati-səb'i və
rabbəl-ardi və rabbəl-arşil-azım. Rab1

Müslim, 6837.
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bənə və rabbə kulli şeyin fəliqalhəbbi vən-nəva və munzilət-tovrati
vəl-incili vəl-furqan. Əuzu bikə min
şərri kulli şeyin əntə axizun binasiyətihi. Allahummə əntəl-əvvəlu fə leysə
qabləkə şeyun və əntəl-axiru fə leysə
bə'dəkə şeyun və əntəz-zahiru fə leysə
fəuqakə şeyun və əntəl-batinu fə leysə
dunəkə şeyun, iqdı annəd-deynə və
əğninə minəl-fəqri"
"Allahım! Yeddi qat səmanın Rəbbi,
böyük Ərşin Rəbbi, bizim Rəbbimiz və
hər bir şeyin Rəbbi! Toxumu və çəyirdəyi cücərdib çatladan, Tövratı, İncili
və Furqanı nazil edən! Kəkilindən tutduğun (idarə etdiyin) hər bir şeyin şərindən Sənə sığınıram. Allahım! Sən
Əvvəlsən, Səndən əvvəl heç nə yoxdur. Sən Axırsan, Səndən sonra heç nə
yoxdur. Sən Zahirsən, Səndən üstə heç
nə yoxdur. Sən Batinsən, Səndən iç
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üzdə heç nə yoxdur! Borcumuzu ödə,
bizi yoxsulluqdan qurtar!"1

ِ ِ ِ
ِ
ﱠ
اﺟ َﻌ ْﻞ ِﰲ
ْ  َو، َوﰲ ﻟ َﺴﺎﱐ ﻧُ ًﻮرا،اﺟ َﻌ ْﻞ ﰲ ﻗَـ ْﻠِﱯ ﻧُ ًﻮرا
ْ ))اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ
ِ
ِ  واﺟﻌﻞ ِﰲ ﺑ،ﲰَْﻌِﻲ ﻧُﻮرا
،اﺟ َﻌ ْﻞ ِﰲ َﺧ ْﻠﻔﻲ ﻧُ ًﻮرا
ْ  َو،ﺼﺮي
َ َ ْ َْ َ ً
ِ
ِ
، َوِﻣﻦ َْﲢ ِﱵ ﻧُ ًﻮرا،اﺟ َﻌ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ﻓَـ ْﻮﻗِﻲ ﻧُ ًﻮرا
ْ  َو،َوﻣ ْﻦ أ ََﻣﺎﻣﻲ ﻧُ ًﻮرا
((اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أ َْﻋ ِﻄ ِﲏ ﻧُ ًﻮرا

66

"Allahunmməc'al fi qalbi nuran və fi
lisani nuran vəc'al fi səm'i nuran vəc'al
fi basari nuran vəc'al fi xalfi nuran və
min əməmi nuran vəc'al min fovqi nuran və min təhti nuran. Allahummə
ə'tini nuran!"
"Allahım! Qəlbimə və dilimə nur
saç! Qulağıma və gözümə nur saç! Arxama və önümə nur saç! Başımın üstündən və ayağımın altından nur saç!
Allahım! Mənə nur bəxş et"2
1
2

Müslim, 6827.
Müslim, 1796.
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ِ ))اﻟﻠﱠﻬﻢ أَﺻﻠِﺢ ِﱄ ِد ِ ﱠ
ِ
َﺻﻠِ ْﺢ
ْ  َوأ،ﺼ َﻤﺔُ أ َْﻣ ِﺮي
ْ ﻳﲏ اﻟﺬي ُﻫ َﻮ ﻋ
ْ ْ ُﱠ
ِ  وأَﺻﻠِﺢ ِﱄ،ﺎﺷﻲ
ِ َِﱄ دﻧـﻴﺎي اﻟﱠِﱵ ِﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌ
آﺧَﺮِﰐ اﻟﱠِﱵ إِﻟَْﻴـ َﻬﺎ
ْ ْ َ
ََ َ
َ َْ ُ
َ
ِ ﻣﻌ
ٍْ  واﺟﻌ ِﻞ ا ْﳊﻴﺎ َة ِز َد ًة ِﱄ ِﰲ ُﻛ ِﻞ ﺧ،ﺎدي
اﺟ َﻌ ِﻞ
و
،
ﲑ
َْ َ ّ
ََ
َ ََ َ ْ َ
ِاﻟْﻤﻮت ﻓ
((اﺣ ًﺔ ِﱄ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ َﺷٍّﺮ
ر
ﻴﻬﺎ
َ َْ
ََ

"Allahummə əslih li diniyəlləzi huva ismətu əmri və əslih li dunyayəlləti
fiyhə məaşi və əslih li axirətiyəlləti
fiyhə məadi vəc'alil-həyatə ziyadətən
li fi kulli xeyr vəc'alil-məutə rahətən li
min kulli şər"
"Allahım! İsmətli olan dinimi, yaşadığım dünyamı və qayıdacaq axirətimi islah et! Xeyirli işlər üçün ömrümü
artır, ölümümü isə şər əməllərdən qurtarmaq üçün rahatlıq vasitəsi et!"1

ِِ ﱠ
(( َواﻟْﻐِ َﲎ،ﺎف
َ  َواﻟْ َﻌ َﻔ، َواﻟﺘـ َﱡﻘﻰ،ﻚ ا ْﳍَُﺪى
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ ))اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ّﱐ أ

1

Muslim, 6841.
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"Allahummə inni əsəlukəl-hudə vəttuqa vəl-əfafə vəl-ğinə"
"Allahım! Səndən hidayət, təqva, iffətli və qənaətkar olmağımı diləyirəm."1

68

ِ ِ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑ
ِ ْ اﳉ
ِ
ﱭ
َ
ُ ّ ُﱠ
ُْ  َو،ﻚ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ ْﺠﺰ َواﻟْ َﻜ َﺴ ِﻞ
ِ
ِ
ِ  وﻋ َﺬ، وا ْﳍﺮِم،واﻟْﺒﺨ ِﻞ
، اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ آت ﻧَـ ْﻔﺴﻲ ﺗَـ ْﻘ َﻮ َاﻫﺎ.اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ
َ َ ََ َ ْ ُ َ
ِ
ﱠ
 اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِِّﱐ.ﺖ َوﻟِﻴﱡـ َﻬﺎ َوَﻣ ْﻮﻻَ َﻫﺎ
ﻧ
َ
أ
،ﺎ
ﺎﻫ
ﻛ
ز
ﻦ
َ ْ َ َ ْ ﺖ َﺧ ْﲑُ َﻣ
َ َْوَزّﻛ َﻬﺎ أَﻧ
ِ
ٍ ْ وِﻣﻦ ﻗَـﻠ،ﻚ ِﻣﻦ ﻋِ ْﻠ ٍﻢ ﻻَ ﻳـْﻨـ َﻔﻊ
 َوِﻣ ْﻦ،ﺐ ﻻَ َﳜْ َﺸ ُﻊ
ْ َ ُ َ
ْ َ أَﻋُﻮذُ ﺑ
ٍ
ِ
ٍ
((ﺎب َﳍَﺎ
ُ  َوﻣ ْﻦ َد ْﻋ َﻮة ﻻَ ﻳُ ْﺴﺘَ َﺠ،ﻧـَ ْﻔﺲ ﻻَ ﺗَ ْﺸﺒَ ُﻊ

"Allahummə inni əuzu bikə minəlaczi vəl-kəsəli vəl-cubni vəl-buxli vəlhərəmi və əzabil-qabri. Allahummə
ati nəfsi təqvahə və zəkkihə əntə xayru mən zəkkahə əntə vəliyyuhə və
məulahə. Allahummə inni əuzu bikə
min ilmin lə yənfə və min qalbin lə

1

Müslim, 6842.
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yəxşə və min nəfsin lə təşbə və min
də'vətin lə yustəcəbu ləhə"
"Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən,
qorxaqlıqdan, paxıllıqdan, qocalıqdan
və qəbir əzabından Sənə sığınıram!
Allahım! Nəfsimi təqvalı et və onu
təmizə çıxart, Sən təmizə çıxaranların
ən xeyirlisisən. Sən nəfsimin qəyyumu və hamisisən! Allahım! Fayda verməyən elmdən, Səndən qorxmayan
qəlbdən, doymayan nəfsdən və qəbul
olmayan duadan Sənə sığınıram!"1

ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑ
،ﻚ
َ  َوَْﲢ ِﻮ ِﻳﻞ َﻋﺎﻓَﻴﺘ،ﻚ
َ ﻚ ﻣ ْﻦ َزَوال ﻧ ْﻌ َﻤﺘ
َ ُ ّ ُﱠ
ِ ﲨﻴ ِﻊ ﺳﺨ
ِ  و،وﻓُﺠﺎءةِ ﻧـ ْﻘﻤﺘِﻚ
((ﻚ
ﻄ
َ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ َ

"Allahummə inni əuzu bikə min zəvali ni'mətikə və təhvili afiyətikə və
fucaəti nəqmətikə və cəmiy'i suxtikə."

1

Muslim, 6844.
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"Allahım! (Mənə verdiyin) nemətinin
tükənməsindən, verdiyin salamatlığın
dəyişməsindən, qəfil qisas almağından və bütün qəzəbindən Sənə sığınıram!"1

ِ  إِِﱏ أَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﺷ ِﺮ ﻣﺎ ﻋ ِﻤ،))اﻟﻠّﻬﻢ
ِ
ُ َ َ َّ ْ َ ُ ّ ﱠ
ْ ﻣ ْﻦ َو َﺷّﺮ َﻣﺎ َﱂ،ﻠﺖ
((أﻋ َﻤ ْﻞ
ْ
70

"Allahummə ini əuzu bikə min şərri
mə amiltu və min şərri mə ləm ə'məl"
"Allahım! Etdiyim və etmədiyim
əməllərin şərindən Sənə sığınıram!"2

ِ َف ﻗـﻠُﻮﺑـﻨﺎ ﻋﻠَﻰ ﻃ
ِ ُ ف
((ﻚ
َ ﺼِّﺮ
َ ﺎﻋﺘ
َ
َ ََ ُ ْ ﺻِّﺮ
َ ،اﻟﻘﻠُﻮب
َ اﻟﻠﻬ ﱠﻢ َ ُﻣ
ُ ))

"Allahummə ya musarrifəl-qulubi
sarrif qulubənə alə taətikə"
"Ey qəlbləri yönəldən Allahım! Qəlbimizi Öz itaətinə yönəlt"3
Müslim, 6879.
Müslim, 6833.
3 Müslim, 6692.
1
2
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ِِ
ِ ُ ))اﻟﻠﻬ ﱠﻢ ﻣ َﻘﻠِّﺐ
((ﻚ
َ ﺖ ﻗـُﻠُﻮﺑَـﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ دﻳْﻨ
ْ ِّ ﺛَـﺒ،اﻟﻘﻠُﻮب
َ ُ َ ُ

"Allahummə ya muqallibəl-qulubi
səbbit qulubənə alə diynik"
"Ey qəlbləri döndərən Allahım! Qəlbimizi dinin üzərində sabit et!"1

ﱠ
 َوأ َِﺟ ْﺮَ ِﻣ ْﻦ ِﺧ ْﺰ ِي،َﺣ ِﺴ ْﻦ َﻋﺎﻗِﺒَـﺘَـﻨَﺎ ِﰲ اﻷ ُُﻣﻮِر ُﻛﻠِّ َﻬﺎ
ْ ))اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ أ
ِ اب
ِ  وﻋ َﺬ،اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ
((ِاﻵﺧَﺮة
ََ َ

"Allahummə əhsin aqibətənə fil-umuri kullihə və əcirnə min xizyid-dunyə
və əzabil-axirə"
"Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi
yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından
və axirət əzabından bizi qoru!"2

ِ ِ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑ
ِ  وا ْﳉﻨ،ص
 َو،اﳉُ َﺬ ِام
ْ  َو،ﻮن
ُُ َ ِ ﻚ ﻣ َﻦ اﻟََْﱪ
َ ُ ّ ُﱠ
((ِﻣ َﻦ َﺳﻴِّ ِﺊ اﻷَ ْﺳ َﻘ ِﺎم
1
2

Səhih ət-Tirmizi, 3/180.
Əhməd, 4/181.

71

Zəvvarın cib kitabı

"Allahummə inni əuzu bikə minəlbərasi vəl-cununi vəl-cuzami və min
seyyiil-əsqam"
"Allahım! Albinosluqdan, divanəlikdən, cüzamdan və pis xəstəliklərdən
Sənə sığınıram"1
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ِ ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻣﻨ َﻜﺮ
ِ ات اﻷَﺧ
 َواﻷ َْﻋ َﻤ ِﺎل،ﻼق
ْ
َ ْ ُ ْ َ ُ ّ ُِ ﱠ
((َواﻷَ ْﻫ َﻮاء

"Allahummə inni əuzu bikə min
munkəratil-əxlaqi vəl-ə'mali vəl-əhvai"
"Allahım! Pis əxlaqdan, yaramaz
əməllərdən və fikirlərdən Sənə sığınıram!"2

ِ
((ﻒ َﻋ ِّﲎ
ﱠﻚ َﻋ ُﻔ ﱞﻮ َﻛ ِﺮﱘٌ ُﲢ ﱡ
ْ َﺐ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ ﻓ
َ ))اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِﻧ
ُ ﺎﻋ

"Allahummə innəkə afuvvun kərimun tuhibul-afvə fə'fu anni"
1
2

Səhih ən-Nəsai, 3/1116.
Səhih ət-Tirmizi, 3/184.
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"Allahım! Sən Bağışlayansan, Səxavətlisən, bağışlamağı sevirsən, məni
bağışla!"1

ِ ُ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﺳﺄَﻟ
ِ
ِ
ﺐ
ﻚ ﻓ ْﻌ َﻞ اﳋَْﲑَات َو ﺗَـ ْﺮَك اﳌْﻨ َﻜَﺮات َو ُﺣ ﱠ
َ ْ ّ ُﱠ
ُﲔ و أَن ﺗـﻐ ِﻔﺮ ِﱄ و ﺗـﺮﲪ ِﲏ و إِذا أ
ِِ
ت ﻓِْﺘـﻨَ َﺔ ﻗَـ ْﻮٍم
د
ر
َ
َ
َ َْ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ اﳌَ َﺴﺎﻛ
ِ
ٍ
ﻚ َو
ﻚ َو ُﺣ ﱠ
َ ﺐ َﻣ ْﻦ ُﳛﺒﱡ
َ ﻚ ُﺣﺒﱠ
َ ُ َو أَ ْﺳﺄَﻟ،ﻓَـﺘَـ َﻮﻓﱠِﲏ ﻏَ ْ َﲑ َﻣ ْﻔﺘُﻮن
((ﻚ
ُﺣ ﱠ
َ ِّﺐ َﻋ َﻤ ٍﻞ ﻳـُ َﻘِّﺮﺑُِﲏ إِ َﱃ ُﺣﺒ

"Allahummə inni əs'əlukə fi'ləl-xayrati və tərkəl-munkərati və hubbəl-məsakini və ən təğfira li və tərhəmni və
izə əradtə fitnətə qovmin fətəvaffəni
ğeyra məftun və əs'əlukə hubbəkə və
hubbə mən yuhibbukə və hubbə aməlin yuqarribuni ilə hubbik"
"Allahım! Xeyirxahlıq etməyi, pis
əməllərdən çəkinməyi, miskinləri sevməyi, məni bağışlamağını, mənə rəhm
1

Səhih ət-Tirmizi. 3/184.
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etməyini və hər hansı qövmə bəla göndərmək istədikdə bəla mənə toxunmazdan əvvəl canımı almağını Səndən istəyirəm. Sənin məhəbbətini və
Səni sevənin məhəbbətini qazanmağımı, Sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimi Səndən
istəyirəm"1

ﺎﺟﻠِ ِﻪ و ِ
))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ِﻣﻦ ا ْﳋ ِﲑ ﻛﻠِّ ِﻪ ﻋ ِ
آﺟﻠِ ِﻪَ ،ﻣﺎ
ُ ﱠ ّ ْ َ َ َْ ُ َ
َ
ﱠﺮ ﻛﻠِّ ِﻪ ﻋ ِ
ﺎﺟﻠِﻪِ
ﻋﻠِﻤﺖ ِﻣﻨﻪ وﻣﺎ َﱂ أَﻋﻠَﻢ ،وأَﻋﻮذُ ﺑِ ِ
ِ
َ ْ ُ ُْ ََ ْ ْ ُ َ ُ َ
ﻚ ﻣ َﻦ اﻟﺸّ ُ َ
وِ
ِ
آﺟﻠِ ِﻪ ،ﻣﺎ ﻋﻠِﻤ ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﻚ ﻣ َﻦ
َﺳﺄَﻟُ َ
َ َْ ُ
ﺖ ﻣﻨْﻪُ َوَﻣﺎ َﱂْ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ،اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ّﱐ أ ْ
َ
ﻚ ،وأَﻋﻮذُ ﺑِ
ﻚ ﻋﺒ ُﺪ َك وﻧَِ
اﳋَِْ
ﻚ ِﻣﻦ اﻟﺸ ِ
ﱠﺮ َﻣﺎ
ﻴ
ﺒ
ﻟ
َ
ﺄ
ﺳ
ﺎ
ﻣ
ﲑ
ْ
َ
ﱡ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ
َ ّ
َ
ْ َ
ﻋﺎ َذ ﺑِِﻪ ﻋﺒ ُﺪ َك وﻧَِ
ﻚ ،اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ إِِ
ب
ﺮ
ـ
ﻗ
ﺎ
ﻣ
و
ﱠﺔ
ﻨ
ﳉ
ا
ﻚ
ﻟ
َ
ﺄ
َﺳ
أ
ﱐ
ﻴ
ﺒ
ْ
ُ
ﱡ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
َ ََ َ
َْ َ
إِﻟَﻴـﻬﺎ ِﻣﻦ ﻗـﻮٍل وﻋﻤ ٍﻞ ،وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِ
ِ
ب إِﻟَْﻴـ َﻬﺎ
ﺮ
ـ
ﻗ
ﺎ
ﻣ
و
ر
ﱠﺎ
ﻨ
اﻟ
ﻦ
ﻣ
َ َ ٍ َﱠ َ
ِْ َ ْ َْ َ ََ َ ُ َ َ
ٍ
ﻀْﻴـﺘَ ُﻪ ِﱄ
ﻗ
ﺎء
ﻀ
ﻗ
ﻞ
ﻛ
ﻚ أَ ْن َْﲡ َﻌ َﻞ ُ ﱠ َ َ َ َ
َﺳﺄَﻟُ َ
ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮل َو َﻋ َﻤ ٍﻞَ ،وأ ْ
َﺧ ْ ًﲑا((
Əhməd, 5/243.

1
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"Allahummə inni əs'əlukə minəl-xeyri kullihi acilihi və əəcilihi mə alimtu
minhu və mə ləm ə'ləm və əuzu bikə
minəş-şərri kullihi acilihi və əəcilihi
mə alimtu minhu və mə ləm ə'ləm.
Allahummə inni əs'əlukə minəl-xeyri
mə sə'ələkə abdukə və nəbiyyukə və
əuzu bikə minəş-şərri mə azə bihi
abdukə və nəbiyyukə. Allahummə inni əs'əlukəl-cənnətə və mə qarrabə ileyhə min qovlin və əməl və əuzu bikə
minənnari və mə qarrabə ileyhə min
qovlin və əməl və əs'əlukə ən təc'alə
kullə qadain qadaytəhu li xeyran"
"Allahım! Bildiyim və bilmədiyim,
tez və gec olan bütün xeyirləri Səndən
diləyir və bildiyim və bilmədiyim, tez
və gec olan bütün şər əməllərdən Sənə sığınıram. Allahım! qulun və peyğəmbərinin Muhəmməd  Səndən istədiklərini Səndən istəyir və sığındığı şər

75

Zəvvarın cib kitabı

əməllərdən Sənə sığınıram. Allahım!
Cənnəti və ona yaxınlaşdıran hər bir
söz və əməli Səndən istəyir, Cəhənnəmdən və ona yaxınlaşdıran hər bir
söz və əməldən Sənə sığınıram. Səndən mənim üçün yazdığın hər bir
hökmün xeyrli olmasını istəyirəm"1
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ِ ِ ِِ
ﱠ
اﺣ َﻔﻈِْﲏ ِ ِﻹ ْﺳﻼَِم
ْ  َو،اﺣ َﻔﻈِْﲏ ﻹ ْﺳﻼَم ﻗَﺎﺋ ًﻤﺎ
ْ ))اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َﺖ ِﰊ َﻋ ُﺪوا َوﻻ
ْ  َوﻻَ ﺗُ ْﺸﻤ،اﺣ َﻔﻈِْﲏ ﻹ ْﺳﻼَم َراﻗ ًﺪا
ْ  َو،ﻗَﺎﻋ ًﺪا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ﱠ
،ﻚ ﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ َﺧ ٍْﲑ َﺧَﺰاﺋﻨُﻪُ ﺑَِﻴﺪ َك
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ  اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ّﱐ أ،َﺣﺎﺳ ًﺪا
ِ
ِ
((ﻚ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ َﺷٍّﺮ َﺧَﺰاﺋﻨُﻪُ ﺑَِﻴﺪ َك
َ َِوأَﻋُﻮذُ ﺑ
"Allahumməh-fəzni bil-islami qaimən
vəhfəzni bil-islami qaidən vəhfəzni bilislami raqidən və lə tuşmit bi aduvvən
və lə hasidən. Allahummə inni əs'əlukə min kulli xeyrin xazainuhu biyədikə və əuzu bikə min kulli şərrin xazainuhu biyədikə"
1

Səhih İbn Macə, 2/327.
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"Allahım! Məni həm ayaq üstə olduğum zaman, həm oturduğum, həm də
uzandığım halda İslam dini ilə mühafizə et. Düşməni və paxılı mənə qarşı
sevindirmə. Allahım! Xəzinəsi Sənin
Əlində olan xeyri Səndən istəyir və
xəzinəsi Sənin əlində olan şərdən Sənə sığınıram!"1

 َوَ ِرْك ِﱄ ِﰲ، َوَو ِّﺳ ْﻊ ِﱄ ِﰲ َدا ِري،))اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄ َذﻧِْﱯ
((ِرْزﻗِﻲ

"Allahummə-ğfirli zənbi və vəssi' li
fi dari və barik li fi rizqi"
"Allahım! Günahımı bağışla, yaşadığım yeri genişlət və ruzimi bərəkətləndir!"2

 َوأَﻋُﻮ ُذ، َواﻟ ِّﺬﻟﱠِﺔ، َواﻟْ ِﻘﻠﱠ ِﺔ،ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ ْﻘ ِﺮ
َ ِ))اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِِّﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑ
(( أ َْو أُﻇْﻠَ َﻢ،ﻚ ِﻣ ْﻦ أ َْن أَﻇْﻠِ َﻢ
َ ِﺑ
1
2

əl-Hakim. Səhih hədislər silsiləsi, 1540.
Əhməd, 4/63.
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"Allahummə inni əuzu bikə minəlfəqri vəl-qilləti vəz-zilləti və əuzu bikə min ən əzlimə əv uzləmə"
"Allahım! Kasıbçılıqdan, qıtlıqdan,
rüsvayçılıqdan, zülm etməyimdən və
ya zülmə məruz qalmağımdan Sənə
sığınıram!"1
78

ِ ﻮء وِﻣﻦ ﻟَﻴـﻠَ ِﺔ اﻟﺴ
ِ ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻳـﻮِم
ﻮء َوِﻣ ْﻦ
اﻟﺴ َ ْ ْ ﱡ
ُ ﱠ ّ ُ ُ َ ْ َْ ﱡ
ِ ﻮء وِﻣﻦ ﺟﺎ ِر اﻟﺴ
ِ ﺐ
ِ ﺳﺎﻋ ِﺔ
ِ ﻮء وِﻣﻦ
ﻮء ِﰲ َدا ِر
اﻟﺴ َ ْ َ ﱡ
ﺻﺎﺣ ِ ﱡ
َ َ ﱡ
َ ْ َ اﻟﺴ
((اﻟْ ُﻤ َﻘ َﺎﻣ ِﺔ

"Allahummə inni əuzu bikə min
yəumis-sui və min leylətis-sui və min
saətis-sui və min sahibis-sui və min caris-sui fi daril-muqaməti"
"Allahım! Pis gündən, pis gecədən,
pis vaxtdan, pis yoldaşdan və yaşadı1

Səhih ən-Nəsəi, 3/1111.
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ğım yerdəki pis qonşudan Sənə sığınıram!"1

ِ ))اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻓـ ِﻘﻬ ِﲏ ِﰲ
((اﻟﺪﻳْ ِﻦ
ّ
ْ َّ ُ ﱠ

"Allahummə fəqqihni fid-din"
"Allahım! Məni dində bilikli et!2”3

َﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮَك
ْ ﻚ أَ ْن أ
َ ُِﺷ ِﺮَك ﺑ
َ ِ))اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِِّﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑ
ْ  َوأ،ﻚ َوأَ َ أ َْﻋﻠَ ُﻢ
ِ
((ﻟ َﻤﺎ ﻻَ أ َْﻋﻠَ ُﻢ

"Allahummə inni əuzu bikə ən uşrikə bikə və ənə ə'ləmu və əstəğfirukə
limə lə ələmu"
"Allahım! Bilə-bilə Sənə şərik qoşmaqdan Sənə sığınır və bilməyib etdiklərimə görə də Səndən bağışlanma
diləyirəm!"4
Səhih əl-Cami, 1/411.
Bu duaya Peyğəmbərin  İbn Abbasa 
etdiyi dua dəlalət edir.
3 əl-Buxari, 143.
4 Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, 1/19.
1
2
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 َوِزْدِﱐ، َو َﻋﻠِّ ْﻤ ِﲏ َﻣﺎ ﻳَـﻨْـ َﻔﻌُِﲏ،اﻟﻠﻬ ﱠﻢ اﻧْـ َﻔ ْﻌ ِﲏ ِﲟَﺎ َﻋﻠﱠ ْﻤﺘَِﲏ
ُ ))
((ﻋِ ْﻠ ًﻤﺎ

"Allahummə-nfə'ni bimə alləmtəni və
allimni mə yənfəuni və zidni ilmən"
"Allahım! Mənə öyrətdiklərini mənim üçün faydalı et, fayda verəcək şeyləri mənə öyrət və elmimi artır!"1
80

ِِ ﱠ
(( َو َﻋ َﻤﻼ ُﻣﺘَـ َﻘﺒﱠﻼ،ﻚ ﻋِﻠْ ًﻤﺎ َ ﻓِ ًﻌﺎ َوِرْزﻗًﺎ ﻃَّﻴِﺒًﺎ
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ ))اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ّﱐ أ

"Allahummə inni əs'əlukə ilmən nafiən və rizqan tayyibən və amələn mutəqabbələn"
"Allahım! Səndən faydalı elm, təmiz
ruzi və qəbul olan əməl istəyirəm!"2

ِ ))اﻟﻠﱠﻬﻢ ﺣ
((ﺎﺳْﺒ ِﲏ ِﺣ َﺴﺎ ً ﻳَ ِﺴ ًﲑا
َ ُﱠ

"Allahummə hasibni hisabən yəsira"
1
2

Səhih İbn Macə, 1/47.
Səhih İbn Macə, 1/152.
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"Allahım! Qiyamət günü mənimlə
çəkdiyin haqq-hesabı yüngül et!"1

ِ ))اﻟﻠﱠﻬﻢ أَﻋِ ِﲏ ﻋﻠَﻰ ِذ ْﻛ ِﺮَك وﺷ ْﻜ ِﺮَك وﺣﺴ ِﻦ ﻋِﺒ
((ﻚ
َ ﺎدﺗ
ََ ْ َُ َُ
َ ّ ُﱠ

"Allahummə əinni alə zikrikə və şukrikə və husni ibadətikə"
"Allahım! Səni zikr etmək, Sənə şükr
etmək və Sənə gözəl şəkildə ibadət etmək üçün mənə yardım et!"2

ِ
ﱠ
((َﺣ ِﺴ ْﻦ ُﺧﻠُِﻘﻲ
َ َﺣ َﺴْﻨ
ْ ﺖ َﺧﻠْﻘﻲ ﻓَﺄ
ْ ))اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ أ

"Allahummə əhsəntə xalqi fə əhsin
xuluqi"
"Allahım! Məni gözəl biçimdə yaratdın, əxlaqımı da gözəlləşdir!"3

ِ))اﻟﻠﱠﻬﻢ رب ِﺟﱪاﺋِﻴﻞ وِﻣﻴﻜﺎﺋِﻴﻞ وإِﺳﺮاﻓ
ِ ﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮ
ِ
ات
َِ َ ﻴﻞ ﻓَ َ ِ ِﱠ
َ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ْ ُِ ﱠ َ ﱠ
ِ
ِ واﻷ َْر
ﻴﻤﺎ
َ ﱠﻬ
َْ َﺖ َْﲢ ُﻜ ُﻢ ﺑ
َ ْﺎدة أَﻧ
َ ض َﻋﺎﱂَ اﻟْﻐَْﻴﺐ َواﻟﺸ
َ ﲔ ﻋﺒَﺎد َك ﻓ
َ
əl-Hakim, 1/255.
əl-Hakim, 1/499.
3 İrva əl-Ğəlil, 1/115.
1
2
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ِ  اﻫ ِﺪِﱐ ﻟِﻤﺎ،ﻛﺎﻧﻮا ﻓِ ِﻴﻪ ﳜﺘﻠِﻔﻮن
اﳊَ ِّﻖ
ْ ﻒ ﻓِ ِﻴﻪ ِﻣ َﻦ
َُ
َ اﺧﺘُﻠ
ْ َ
ْ َ ُ َْ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
((ﱠﻚ َْﺪي َﻣ ْﻦ ﺗَ َﺸﺎءُ إ َﱃ ﺻَﺮاط ُﻣ ْﺴﺘَﻘﻴﻢ
َ ﻚ إﻧ
َ ِِ ْذﻧ
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"Allahummə Rabbə Cibarilə və Mikailə və İsrafilə, fatiras-səmavati vəlardi, aliməl-ğaybi vəş-şəhadəti, əntə
təhkumu bəynə ibadikə fi mə kənu
fihi yəxtəlifun, ihdini limə-xtulifə fihi
minəl-həqqi bi iznikə innəkə təhdi
mən təşau ilə sıratin mustəqim"
"Cəbrailin, Mikailin bə İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri Yaradan, qeybdə və
aşkarda olanı Bilən Allahım! Qulların
arasındakı ixtilafın hökmünü verən
Sənsən. Elə isə məni baş vermiş ixtilafdan Öz izninlə haqqa yönəlt. Həqiqətən, Sən istədiyini doğru yola yönəldirsən!"1

1

Sünən Əbu Davud, 763.
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ِ ِ))اﻟﻠﱠﻬﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑ
ِ ْ اﳉ
ِ
ﱭ
َ
ُ ّ ُﱠ
ُْ  َو،ﻚ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ ْﺠﺰ َواﻟْ َﻜ َﺴ ِﻞ
 َواﻟْﻌِﻴﻠَ َﺔ َواﻟ ِّﺬﻟﱠ َﺔ، َواﻟْﻐَ ْﻔﻠَ ِﺔ،ِ َوا ْﳍََﺮِم َواﻟْ َﻘ ْﺴ َﻮة،َواﻟْﺒُ ْﺨ ِﻞ
ِ  واﻟْﻔﺴ، وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟْﻔ ْﻘ ِﺮ واﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ،واﻟْﻤﺴ َﻜﻨﺔ
،ﻮق
ُ َ ََ ْ َ َ
َ َِ َ َ
َُُ
ِ
ِ ِ ِ ِو
ِ
ِ
ﺼ َﻤِﻢ
ﺑ
ذ
ﻮ
َﻋ
أ
و
،
ء
اﻟﺮ
و
،
ﺔ
ﻌ
ﻤ
اﻟﺴ
و
ﺎق
ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ّ َ
َ ُ ُ َ َ ّ َ َ ْ  َواﻟﻨَّﻔ َ ﱡ،اﻟﺸ َﻘﺎق
ِ  وا ْﳉ َﺬ،واﻟْﺒ َﻜِﻢ وا ْﳉﻨُﻮن
ِ وﺳﻴ،ص
ِ
ِ
((َﺳ َﻘ ِﺎم
ﻷ
ا
ﺊ
ﱪ
ﻟ
ا
و
،
ام
ْ
ْ
ّ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ

"Allahummə inni əuzu bikə minəlaczi vəl-kəsəli vəl-cubni vəl-buxli vəlhərəmi vəl-qasvəti vəl-ğafləti vəl-iyləti vəz-zilləti vəl-məskənəti və əuzu bikə minəl-fəqri vəl-kufri vəl-fusuqi vəşşiqaqi vən-nifaqi vəs-sum'ati vər-riyai
və əuzu bikə minəs-saməmi vəl-bəkəmi vəl-cununi vəl-cuzami vəl-bərasi və
seyyiil-əsqami"
"Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən,
qorxaqlıqdan, paxıllıqdan, qocalıqdan,
sərt olmaqdan, qəflətdən, ehtiyacdan,
rüsvayçılıqdan, miskinlikdən, kasıbçı-
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lıqdan, küfrdən, asilikdən, ixtilafdan,
nifaqdan, lovğalıqdan, riyakarlıqdan,
karlıqdan, lallıqdan, divanəlikdən, cüzamdan, albinosluqdan və pis xəstəliklərdən Sənə sığınıram!"1

ِ
ﱠ
ﻚ َﻋﻠَ ﱠﻲ ِﻋْﻨ َﺪ ﻛِ َِﱪ ِﺳ ِّﲏ َواﻧِْﻘﻄَﺎ ِع
َ اﺟ َﻌ ْﻞ أ َْو َﺳ َﻊ ِرْزﻗ
ْ ))اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ
((ﻋُ ْﻤ ِﺮي
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"Allahumməc-əl əvsəa rızqikə aleyyə ində kibəri sinni vən-qitai umri"
"Allahım! Ən bol ruzini mənə qocaldıqda, ömrümün sonunda ver"2

1
2

Səhih əl-Cami, 1/407.
Səhih hədislər silsiləsi, 1539.
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Səfər duası

HGF[ ،ُ ﷲُ أَ ْﻛ َﱪ،ُ ﷲُ أَ ْﻛ َﱪ،ُ))ﷲُ أَ ْﻛ َﱪ
ZS R Q PN M L K J I
ِ
 َوِﻣ َﻦ اﻟْﻌَ َﻤ ِﻞ،ﻚ ِﰲ َﺳ َﻔ ِﺮَ َﻫ َﺬا اﻟِْﱪﱠ َواﻟﺘﱠـ ْﻘ َﻮى
َ ُاﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إ ﱠ ﻧَ ْﺴﺄَﻟ
،ُ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻫ ِّﻮ ْن َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َﺳ َﻔَﺮَ َﻫ َﺬا َواﻃْ ِﻮ َﻋﻨﱠﺎ ﺑـُ ْﻌ َﺪﻩ،ﺿﻰ
َ َﻣﺎ ﺗَـ ْﺮ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
 اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ، َوا ْﳋَﻠ َﻴﻔﺔُ ﰲ اﻷَ ْﻫ ِﻞ،اﻟﺴ َﻔﺮ
ﺼﺎﺣ
ﺖ اﻟ ﱠ
ﺐﰲ ﱠ
َ ْاﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أَﻧ
ُ
ِ  وﺳ، وﻛﺂﺑ ِﺔ اﻟْﻤﻨﻈَِﺮ،إِِﱐ أَﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ وﻋﺜ ِﺎء اﻟﺴﻔ ِﺮ
ﻮء
ْ َ َ ََ َ ّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ﱠ
َُ
ِ َاﻟْﻤْﻨـ َﻘﻠ
((ﺐ ِﰲ اﻟْ َﻤ ِﺎل َواﻷَ ْﻫ ِﻞ
ُ

Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu
Əkbər. Subhanəl-ləzi səxxərə 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. Alla-
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hummə əntəs-sahibu fis-səfəri vəl-xalifətu fil-əhl. Allahummə inni əuzu
bikə min və'sais-səfəri və kəabətilmənzəri 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 et. Allahım! Səfərdə dost və ailəmiz üçün hami Sənsən. Allahım! Səfərin ağırlığından, məyus edən mənzərədən, malda
və ailədə xoşagəlməz dəyişiklikdən Sənə pənah aparıram».
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Səfərdən qayıdanda isə həmin duanı oxuyub aşağıdakı sözləri də buna
əlavə etmək lazımdır:

ِ  ﻋﺎﺑِﺪ، ﺋِﺒﻮن،))آﻳِﺒﻮن
ِ
((ون
َ  ﻟَﺮﺑِّﻨَﺎ َﺣﺎﻣ ُﺪ،ون
َ ُ َ َ َُ َ ُ

[Ayibunə, taibunə, abidunə, li Rabbinə hamidun]
«(Biz) geri dönənlər, tövbə edənlər,
ibadət edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik!»1

1

Muslim, 2/998.
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Cənazə namazının fəziləti
və ona dair bəzi məsələlər

88

Peyğəmbər  demişdir: “Kim imanla, mükafatını yalnız Allahdan umaraq cənazənin ardınca getsə, namazını qılıb dəfn edilənədək yanında qalsa, iki qirat1 savabla geri qayıdar ki,
qiratların hər biri Uhud dağı boyda
olar. Kim cənazə namazı qılıb dəfn
edilməmişdən əvvəl geri qayıtsa, bir
qiratla geri qayıtmış olar.”2
Cənazə namazında səflərin sayının
üç və daha çox olması müstəhəbdir.
Təkbirlərdən hər hansı birinə çatmayan kəs onları təkbaşına tamamlamalı
və imama tabe olmalıdır. Hərgah belə
etməyib imama qoşulub namazı qılarsa, namazı səhih, lakin naqis sayılar.
1
2

Qirat: ölçü vahididir.
Səhih əl-Buxari, 47.
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Ölmüş müsəlmana cənazə namazının qılınması vacibdir. Hətta yarımçıq
doğulmuş uşaq olsa belə. Bir şərtlə ki,
bu düşüyün ana bətnində qaldığı müddəti dörd ay və bundan artıq olmalıdır.
Əgər bir müsəlmana cənazə namazı qılmadan onu dəfn ediblərsə, dəfn
olunduqdan sonra belə, onun qəbrinin başında durub ona cənazə namazı
qılmaq gərəkdir.
Cənazəni qəbrə qoyub üstünü torpaqladıqdan sonra dəfn edilən meyit
üçün dua etmək və Allahdan onun
sabitqədəm olmasını diləmək lazımdır ki, Nəkir və Munkərin suallarına
cavab verə bilsin.
Cənazə namazına gəlincə, bu namaz aşağıdakı qaydada qılınır:
– namaza imamlıq edən kimsə kişi
xeylağının baş tərəfində, qadın xeylağınının isə orta nahiyəsində durmalıdır;
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– namaz əsnasında dörd dəfə təkbir gətirilməli və hər təkbirdə əllər qulaq və ya çiyin nahiyəsinədək qaldırılmalıdır;
– birinci təkbirdən sonra istiazə
duası (yəni əuzu billəhi minəş-şeytanir-rəcim) deyilməli, dalınca da "əl-Fatihə" surəsi oxunmalıdır.
– ikinci təkbirdən sonra Peyğəmbərə  salavat oxunmalıdır. Salavat
isə belədir:

ٍ ِ
ٍ
ﱠ
ﺖ
َ ﺻﻠﱠْﻴ
َ ﺻ ِّﻞ َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َو َﻋﻠَﻰ آل ُﳏَ ﱠﻤﺪ َﻛ َﻤﺎ
َ )) اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
 اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َ ِرْك َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َو َﻋﻠَﻰ.ﻴﺪ
ٌ ﻴﺪ َﳎ
ٌ ﱠﻚ َﲪ
َ  إﻧ،َﻋﻠَﻰ إِﺑْـَﺮاﻫ َﻴﻢ
ِ  إِﻧﱠﻚ،ِآل ﳏ ﱠﻤﺪٍ َﻛﻤﺎ رْﻛﺖ ﻋﻠَﻰ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ
(( ﲪْﻴ ٌﺪ َِﳎْﻴ ٌﺪ
َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َُ

“Allahummə salli alə Muhəmmədin və alə ali Muhəmməd, kəmə salleytə alə İbrahimə innəkə həmidun
məcid. Allahummə barik alə Muhəmmədin və alə ali Muhəmməd, kə-
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mə barəktə alə İbrahimə innəkə həmidun məcid.1”2
– üçüncü təkbirdən sonra həmin cənazə üçün dua edilir. Dualar isə belədir:

ِ  وﺷ،)) اﻟﻠﱠﻬﻢ ا ْﻏ ِﻔﺮ ِﳊِﻴﻨﺎ وﻣﻴِﺘِﻨﺎ
،ﺎﻫ ِﺪ َ َو َﻏﺎﺋِﺒَِﻨﺎ
َ َ َ ّ َ َ ََّ ْ ُ ﱠ
ﱠ
ِِ ِِ و
َﺣﻴَـْﻴـﺘَﻪُ ِﻣﻨﱠﺎ
أ
ﻦ
ﻣ
ْ ْ َ  اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ. َ  َوذَ َﻛ ِﺮَ َوأُﻧْـﺜَﺎ، َ ﺻﻐﲑ َ َوَﻛﺒﲑ
ََ
ِ  وﻣﻦ ﺗـﻮﻓﱠـﻴـﺘﻪ ِﻣﻨﱠﺎ ﻓَـﺘـﻮﻓﱠﻪ ﻋﻠَﻰ اْ ِﻹ ْﳝ،ﻓَﺄَﺣﻴِ ِﻪ ﻋﻠَﻰ اْ ِﻹﺳﻼِم
.ﺎن
َ
َ
َ ُ َ َ َُْ َ َ ْ َ َ ْ
َ ْ
ِ اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻَ َﲢ ِﺮﻣﻨﺎ أَﺟﺮﻩ وﻻَ ﺗ
(( ُﻀﻠﱠَﻨﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩ
ُ َ َُ ْ َ ْ ْ ُ ﱠ

“Allahummə-ğfir lihəyyinə və məyyitinə və şahidinə və ğaibinə və sağirinə və kəbirinə və zəkərinə və unsa-

1 Tərcüməsi: Allahım! İbrahimə xeyir-dua verdiyin kimi, Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də xeyir-dua ver! Şübhəsiz ki, Sən Tərifəlayiqsən, Şan-şöhrətlisən! Allahım! İbrahimə bərəkət verdiyin kimi, Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də bərəkət ver! Şübhəsiz ki, Sən
Tərifəlayiqsən, Şan-şöhrətlisən!
2 Səhih Muslim, 908.
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nə. Allahummə mən əhyəytəhu minnə fə əhyihi aləl-isləm və mən təvaffəytəhu minnə fətəvaffəhu aləl-imən.
Allahummə lə təhrimnə əcrahu və lə
tudillənə bə'dəhu.1”2

92

ِ
ِِ
 َوأَ ْﻛ ِﺮْم،ُﻒ َﻋﻨْﻪ
ُ  َو ْاﻋ، َو َﻋﺎﻓﻪ،)) اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏﻔ ْﺮ ﻟَﻪُ َو ْار َﲪْ ُﻪ
 َوﻧـَ ِّﻘ ِﻪ، َوا ْﻏ ِﺴﻠْ ُﻪ ِ ﻟْ َﻤ ِﺎء َواﻟﺜﱠـﻠْ ِﺞ َواﻟََْﱪِد،ُ َوَو ِّﺳ ْﻊ ُﻣ ْﺪ َﺧﻠَﻪ،ُﻧـُُﺰﻟَﻪ
ِ ِ اﳋﻄَﺎ ﻛﻤﺎ ﻧـﻘﱠﻴﺖ اﻟﺜـﱠﻮب اْﻷَﺑـﻴﺾ ِﻣﻦ اﻟﺪﱠﻧ
ِ
َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ﻣ َﻦ
ُ َوأَﺑْﺪﻟْﻪ،ﺲ
 َوَزْو ًﺟﺎ َﺧ ْ ًﲑا ِﻣ ْﻦ، َوأ َْﻫﻼً َﺧ ْ ًﲑا ِﻣ ْﻦ أ َْﻫﻠِ ِﻪ،َِد ًارا َﺧ ْ ًﲑا ِﻣ ْﻦ َدا ِرﻩ

1 Tərcüməsi: Allahım! Dirimizi və ölümüzü,
burada olanımızı və olmayanımızı, kiçiyimizi
və böyüyümüzü, kişimizi və qadınımızı bağışla! Allahım! Bizdən kimi yaşatsan müsəlman
kimi yaşat! Bizdən kimi öldürsən mömin kimi
öldür! Allahım! Onun əcrindən bizi məhrum etmə və ondan sonra bizi azdırma!
2 İbn Macə 1/480; Əhməd, 2/368. Bax: «Səhih
İbn Macə», 1/251.
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ِ اب اﻟْ َﻘ ِﱪ وﻋ َﺬ
ِ  وأ َْد ِﺧﻠْﻪ ا ْﳉﻨ َﱠﺔ وأَﻋِ ْﺬﻩ ِﻣﻦ ﻋ َﺬ،زوِﺟ ِﻪ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر
ََ ْ
َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ
((
“Allahummə-ğfir ləhu vərhəmhu və
afihi va'fu anhu və əkrim nuzuləhu və
vəssi' mudxaləhu vəğsilhu bil-məi vəssəlci vəl-bəradi və nəqqıhi minəl-xətayə kəmə nəqqaytəs-səubəl-əbyəda minəd-dənəsi, və əbdilhu dəran xayran
min dərihi, və əhlən xayran min əhlihi, və zəucən xayran min zəucihi və
ədxilhul-cənnətə və əizhu min əzabilqabri və əzabin-nəri.1”1

1 Tərcüməsi: 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
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– Həddi-büluğa çatmamış uşağın
cənazə namazında oxunulan dua isə
belədir;
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ﱠ
. ً  َو َﺷ ِﻔ ًﻴﻌﺎ ُﳎَﺎ،اﺟ َﻌﻠْﻪُ ﻓَـَﺮﻃًﺎ وذُ ْﺧًﺮا ﻟَِﻮاﻟِ َﺪﻳِْﻪ
ْ )) اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ
ِِ ِ
ِ ِِ ِ ﱠ
َﳊِ ْﻘ ُﻪ
ْ  َو أ،ُﺟ َﻮرُﳘَﺎ
ُ اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﺛـَ ّﻘ ْﻞ ﺑﻪ َﻣ َﻮازﻳﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ َوأ َْﻋﻈ ْﻢ ﺑﻪ أ
ِ ِﺑ
ِ ِِ ِ ِ
ِِ
ﻚ
َ  َوﻗﻪ ﺑَِﺮ ْﲪَﺘ،اﺟ َﻌ ْﻠﻪُ ِﰲ َﻛ َﻔﺎﻟَﺔ إِﺑْـَﺮاﻫ َﻴﻢ
َ ﺼﺎﻟ ِﺢ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
ْ  َو،ﲔ
َ
 َوأ َْﻫﻼً َﺧ ْ ًﲑا ِﻣ ْﻦ،ِ َوأَﺑْ ِﺪﻟْﻪُ َد ًارا َﺧ ْ ًﲑا ِﻣ ْﻦ َدا ِرﻩ،اب ا ْﳉَ ِﺤﻴ ِﻢ
ﺬ
َ َ َﻋ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ﱠ
 َو َﻣ ْﻦ َﺳﺒَـ َﻘﻨَﺎ، َو أَﻓْـَﺮاﻃَﻨﺎ،َﺳﻼَﻓﻨَﺎ
ْ  اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏﻔ ْﺮِ ﻷ،أ َْﻫﻠﻪ
ِ ِْ ِﻹ ْﳝ
(( ﺎن
َ

“Allahummə-c'alhu fəratan və zuxran livalidəyhi və şəfian mucabən.
Allahummə səqqil bihi məvazinəhumə və ə'zim bihi ucurahumə və əlhiqhu bisalihil-mu'mininə vəc'alhu fi kə-

ver! Onu Cənnətə daxil et! Onu qəbir əzabından
və Cəhənnəm əzabından qoru!
1 Səhih Muslim, 2/663.

Zəvvarın cib kitabı

faləti 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-imən1”2
– dördüncü təkbirdən sonra isə bir
qədər gözləməli sonra sağ tərəf salam
verilməlidir.
1 Tərcüməsi: Allahım! Onu valideynləri üçün
95
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 sələflərimizi,
uşaqlarımızı və bizdən əvvəl iman gətirmiş
kimsələri bağışla!» – desə yaxşı olar.
2 Bax: ibn Qudəmənin, «əl-Muğni», 3/416; Şeyx
Əbdüləziz ibn Abdullah ibn Baz, «əd-DurusulMuhimmə li Ammətul-Ummə», səh. 15.
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Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun
ailəsinə və onun bütün əshabələrinə
Allahın salavatı və salamı olsun, bərəkəti yetişsin!

