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Birinci fəsil: Dua, onun qəbulu və zikrin 

mənaları 

Dua nədir? 

İnsanın Allahla qəlb rabitəsi 

Dua rabitәsi  sizin Allahla qәlb rabitәnizdir. 

Allahla rabitə 

Dua vә namazın ruhu Allahla rabitәdәn, Allahla tanış 
olmaqdan, mәnәviyyatdan bәhrәlәnmәkdәn, ruhu 
paklamaqdan vә beyni şübhәlәrdәn tәmizlәmәkdәn ibarәtdir. 

 

İnsanın Allahla rabitəsi və ona arxalanması 
Dua - insanın Allahla rabitәsi vә ona arxalanmasıdır. İnsan 

qüdrәtin, qәlәbәnin zirvәsindә olduqda da duaya möhtacdır, 
Allahla danışmalı vә Allahdan istәmәlidir. Quran bizim 
Peyğәmbәrimizә (s) belә әmr edir: “Allahın yardımı vә qәlәbә 
çatdıqda”, yәni Allahın kömәyi çatdıqda vә qәlәbә nәsib 
olduqda, “vә insanların dәstә-dәstә Allahın dininә daxil 
olduğunu gördükdә”, yәni xalqın dәstә-dәstә, qrup-qrup 
İslama daxil olduğunu gördükdә “Rәbbini hәmdlә tәqdis et vә 
ondan bağışlanmaq istә!”1 Yәni bu sәnin tövbәnin 
başlanğıcıdır, Allah-Taalanın dәrgahına ehtiyac bildirmәnin 
әvvәlidir. Bizim xalqımız qәlәbә әldә edәn zaman da duadan 
әl çәkmәdi. Görün bu gün bizim cәmiyyәtimizdә Allaha dua 
vә diqqәt nә qәdәr çoxdur! Bizim qәlәbәmizin rәmzi dә elә 
bunlardır. 

İnsanın lütf mənbəyi ilə rabitəsi 
Dua elm vә qüdrәt mәnbәyi ilә möminin, çarәsizin vasitәsi, 

zәif vә cahil insanın rabitәsidir. Bәşәr Allahla ruhi rabitә 
qurmasa vә zatәn ehtiyacsız olana ehtiyac bildirmәsә, hәyatda 

                                                           

1 Nәsr 1-3 
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başını itirmiş  vә aciz durumda qalacaq, ömrü hәdәr 
gedәcәkdir: “(Ey Rәsulum) De: “Əgәr duanız olmasa, Rәbbim 
sizә diqqәt yetirmәz!”1 

Yaxınlaşmaq və ünsiyyət 
Allahı özünə yaxın hiss etmək 
Dua nәdir? Əslindә Allahı özünә yaxın hiss etmәk vә Ona 

ürәk sözünü demәk. 

Allahın yaxın olduğunu və baxdığını bilmək, Onu 
öz qarşında hiss etmək 

Qeyd etdiyimiz kimi, duanın mәnası budur ki, siz Allahla 
danışasınız, Onu öz qarşınızda hiss edәsiniz, sizә baxdığını 
bilәsiniz. İnsanın adәt üzündәn bir sözü dilә gәtirmәsi, bir 
istәyi demәsi - “İlahi, bizi bağışla, ilahi, bizim ata-anamızı 
bağışla” - lakin qәbindә istәk halının olmaması dua deyil, dil 
vәrdişidir: “Allah-Taala diqqәtsiz qәlbin duasını qәbul 
etmәz”2. Qafil vә diqqәtsiz bir qәlblә dua edilsә, Allah-Taala 
duanı qәbul etmәz. Bulaşıq ürәklәr, nәfs istәklәri vә 
ehtiraslarda qәrq olmuş qafil insan necә dua edәcәk? Əgәr 
insan belә dua etsә, onun qәbul olunmasını necә gözlәyә 
bilәr?! 

Allaha yaxınlaşmaq 
Dua etmәk özü Allaha yaxınlaşmaqdır. 

Allahla ünsiyyət 
Bәzәn dә dua hacәt dilәmәk deyil, yalnız Allahla bir 

ünsiyyәtdir. 
 

                                                           

1 Furqan, 77 
2 Əl-Kafi, c. 2, sәh. 473; Hәdis Əmirәl-möminindәndir (ә). 
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Rəblə danışmaq 

Allah-Taala ilə danışmaq, ürək sözünü Ona 
demək 

Dua nә demәkdir? Yәni Allah-Taala ilә danışmaq, әslindә 
Allahı özünә yaxın hiss etmәk vә ürәk sözünü Ona demәk. 

Rәbb ilә danışmağın, Ona yalvarışın, Ondan üzr istәmәyin, 
tövbә qılmağın vә bağışlanma dilәmәyin özü insan üçün bir 
mәqsәddir. Bu, duada mövcud olan әn üstün cәhәtdir. 

Allahla nә danışmaq istәsәniz, bu, duadır. Ona nә demәk 
istәyirsinizsә, bu, duadır; istәdiyiniz dildә,  öz ana dilinizdә  
ola bilәr. 

Bu duaları bizim ixtiyarımızda qoyub, Allahla danışmaq vә 
minacat  tәrzini öyrәtmişlәr, Allaha hansı sözlәri demәyin 
mümkünlüyünü anlatmışlar. İmamlardan nәql olunmuş 
dualarda elә cümlәlәr var ki, әgәr onlar olmasaydı, insan özü 
Allaha bu sözlәri demәyin, Allahdan belә istәmәyin vә 
yalvarmağın mümkünlüyünü tәyin edә bilmәzdi. 

Allah-Taala ilә danışın, minacat edin! 

Allahı çağırmaq 
Dua Allahı çağırmaqdır. Bu bütün dillәrdә, ana dilindә dә 

ola bilәr. Allaha nә demәk istәsәniz, bu, duadır. Nәyi 
istәyirsinizsә, onunla bir arada qoyun. 

İstәmәk, Allahı çağırmaq duadır. 

İnsanın fitri istəklərini demək 
Əgәr insan duanın, misal üçün, Əbu Hәmzә Sumali, yaxud 

İmam Hüseynin (ә) Ərәfә günündәki duasının mәnasını 
anlasa, ona diqqәt yetirsә, belә dәyәrli duadan yorulması 
çәtindir. Yәni seçilmiş, üstün vә mәrifәtli bәndә ilә Allah 
arasında bu duada deyilәn sözlәr o qәdәr cazibәli, tәsirli vә 
hәqiqidir ki, insanın fitri istәklәrini bәyan edir vә kiminsә nә 
zamansa ondan yorulması mümkün deyil. 

İstəmək 
“Dua”  istәmәk, Allahı çağırmaqdır. İstәmәk, yәni ümidvar 

olmaq. Əgәr ümidiniz olmasa, Allahdan bir şey istәmәzsiniz. 
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Ümidsiz insan bir şey istәmir. Demәli, dua ümiddir. Qәbul 
olunması ümidlә yanaşı baş tutur. 

Dua Allah-Taaladan istәmәk vә almaqdır. 
Dua maddi vasitәlәrin rәqibi deyil. Belә deyil ki, insan 

sәfәrә çıxmaq istәyirsә, ya maşınla, qatarla, tәyyarә ilә 
getmәlidir, ya da  dua ilә. Hәmçinin belә deyil ki, әgәr insan 
bir şey әldә etmәk istәdikdә ya pul xәrclәmәlidir, ya da pulu 
yoxdursa, istәdiyini әldә etmәk üçün dua etmәlidir. Duanın 
mәnası budur ki, siz Allahdan, Onun bu vasitәlәri yaratmasını 
istәyin; maddi sәbәblәrsә öz yerindә! Qәbul olunan dua 
belәdir. 

Bəndəlik, təzim və yalvarış 

İbadətin ruhu 

Hәdisdә göstәrilmişdir ki, dua ibadәtin mәğzidir.1 Yәni dua 
ibadәtin mәğzi, daha çox işlәnәn tәbirlә desәk, ibadәtin 
ruhudur. Dua nәdir? Dua  Allah-Taala ilә danışmaq, Allahı 
özünә yaxın hiss etmәk vә ürәk sözünü Ona demәkdir. 

Ən yaxşı ibadət 
Hәdisdә göstәrilir ki, әn fәzilәtli ibadәt duadır.2 
Hәr bir ibadәtin mәğzi duadır. İbadәtlәr insanı Allah-Taala 

qarşısında tәzimә, onun ürәyini  müti vә tәslimçi olmağa sövq 
etmәk üçündür. İbadәtin mәğzi duadır. 

“Dua ibadәtin mәğzidir”. Allah qarşısında olan bu itaәt vә 
kiçilmә insanların bir-biri qarşısında tәvazökarlığı, kiçilmәsi 
vә tәzimi növündәn deyil, mütlәq xeyir, mütlәq gözәllik, 
mütlәq yaxşılıq vә mütlәq fәzilәt qarşısında kiçilmәkdir. Buna 
görә, dua bir nemәtdir. Dua etmәk imkanı bir nemәtdir. 

Dua barәsindә sözün qısası budur ki, dua Allah qarşısında 
bәndәliyin tәzahüri vә insanda bәndәlik ruhunun 
güclәndirilmәsi üçündür. Allah qarşısında bu bәndәlik ruhu, 
Allahın peyğәmbәrlәrinin әvvәldәn sona qәdәr tәrbiyә vә 

                                                           

1 "Vәsail әş-şiә", c. 7, sәh. 27; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s) 
2 Əl-Kafi, c. 2, sәh. 466; hәdis İmam Baqirdәn (ә) nәql olunmuşdur. 
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sәylәrinin yönәldiyi nöqtәdir. Onlar insanlarda bәndәlik 
ruhunu dirçәltmәyә çalışmışlar. 

Allah qarşısında kiçilmək və təzim 
Duanın әsas mәqsәdi nәdir? Rәbb qarşısında kiçilmәkdir. 

Duanın әsası budur. Peyğәmbәrin (s) belә buyurduğu nәql 
olunub: “Dua ibadәtin mәğzidir”.1 Çünki duada Rәbbә mütlәq 
bağlılıqdan vә onun qarşısında kiçilmәkdәn ibarәt olan bir 
vәziyyәt var. İbadәtin әsası da budur. Mәhz buna görә 
"Rәbbiniz buyurdu: “Mәnә dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı 
qәbul edim!" ayәsinin davamında buyurur: "Mәnә ibadәt 
etmәyi tәkәbbürlәrinә (özlәrinә) sığışdırmayanlar cәhәnnәmә 
zәlil olaraq girәcәklәr!"2Duanın әsası budur ki, insan Allah-
Taala qarşısında özünü yalançı qürurdan xilas etsin. Duanın 
әsası Rәbb yanında kiçilmәkdir. Mәnim әzizlәrim! Siz istәr öz 
әtrafınızda, istәr öz ölkәnizdә, istәr bütün dünyada kiminsә 
tәrәfindәn müәyyәn şәkildә pislik vә fәsad görsәniz, diqqәtlә 
baxdıqda müşahidә edәcәksiniz ki, o pisliyin vә fәsadın әsası 
vә qaynağı mәnәm-mәnәmlik, tәkәbbür, hegemonluq vә 
insani qürurdur. Dua bunu sındırmalıdır. 

Yalvarış 
Rәbb ilә danışmağın özü, yalvarmağın özü, Allahla 

danışmağın, Allah-Taaladan üzr istәmәyin, tövbә etmәyin vә 
bağışlanmaq dilәmәyin özü insan üçün bir mәqsәddir. Bu, 
duada mövcud olan әn üstün cәhәtdir. İnsanın Rәbb qarşısında 
dayanıb göz yaşı axıtması, kiçiklik vә hәqarәt bildirmәsi onun 
üçün bir mәqam ucalığıdır. Bәşәr Allah-Taala qarşısında 
yalvarmaqla yüksәlir vә zirvәyә qalxır. İnsanın bәdbәxtliyi 
Allah-Taaladan xәbәrsiz olduğu zaman başlayır. İnsanın 
rәzilliyi özünü Allaha ehtiyaclı bilmәdiyi zaman başlayır. 

 

                                                           

1 "Vәsail әş-şiә", c. 7, sәh. 27; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s). 
2 Qafir, 60 
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İstəklərə və məqsədlərə çatmaq üçün vasitə 
Dua istәk vә mәqsәdlәrә, insanın istәdiyi vә arzuladığı hәr 

bir şeyә çatması üçün vasitәdir. 
Çox әhәmiyyәtli bir mәsәlәdir. Allah-Taala insana elә bir 

vasitә verib ki, qeyd edәcәyim istisna hallardan başqa, onunla 
bütün istәklәrini tәmin edә bilir. O vasitә nәdir? Allah-
Taaladan istәmәkdir. 

Biz Haqq-Taalanın dәrgahına dua etdikdә, әslindә öz 
istәklәrimizә nail olmaq üçün bir vasitә axtarırıq, bu istәklәrә 
sarı bir yol keçir vә ondan istifadә edirik. Bu bir növ dua 
etmәkdir: istәdiyini almaq üçün dua etmәk. İnsanın bütün 
mәqsәdlәri maddi vasitә vә yollarla әldә edilmir. İnsan bәzi 
şeylәri dua ilә әldә etmәlidir; sözsüz ki, yalqız vә әmәlsiz dua 
ilә yox. İnsanın әmәl qapısını bağlayıb, dua ilә 
kifayәtlәnmәsinin heç bir faydası yoxdur. Lakin әmәl, iş 
kәnarında, iradә vә sәylә yanaşı Allahdan istәmәk dә lazımdır. 
Bu dua insanın istәklәrini tәmin edir. Görürsünüz ki, әziz 
Peyğәmbәr (s) müharibә meydanında bütün işlәri gördükdәn 
sonra dua da edir. Demәli, dua etmәk, bu yolla öz istәk vә 
mәqsәdlәrimizә nail olmaq bizim vәzifәlәrimizdәn biridir. 

Digər vasitələrlə yanaşı bir vasitə - onlarla vasitə və 
səbəbdən biri 

Dua digәr vasitәlәrin kәnarında bir vasitәdir. Bizim böyük 
tәdqiqatçılarımızın vә mütәfәkkirlәrimizin sözü ilә desәk, 
Allah-Taala varlıq alәmindә onlarla vasitә vә sәbәb yaradıb, 
dua da onlardan biridir. 

Allahla bəndələr arasında vasitə 
Duaya ümid qapısını, Allah-Taalanın özü ilә bәndәlәri 

arasında qoyduğu bu yolu vә vasitәni öz üzünüzә bağlamayın. 

"Dua maddi vasitələrin rəqibi deyil, onlardan 
biridir!" 

Burada bir neçә sual yaranır: Biri budur ki, әgәr duanın belә 
möcüzәli rolu varsa, bәs bu dünyәvi vasitәlәr,  texnologiyalar, 
elm, sәnaye vә digәr bu kimi amillәr nәdir? Cavab budur ki, 
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dua maddi vasitәlәrin rәqibi deyil. Belә deyil ki, insan sәfәrә 
çıxmaq istәyirsә, maşınla, qatarlar, ya tәyyarә ilә getmәlidir vә 
yaxud dua ilә. Hәmçinin belә deyil ki, әgәr insan bir şey әldә 
etmәk istәdikdә ya pul xәrclәmәlidir, ya da pulu yoxdursa, 
istәdiyini әldә etmәk üçün dua etmәlidir. Duanın mәnası 
budur ki, Allahdan bu vasitәlәri yaratmasını istәyin; maddi 
sәbәblәrin hәr biri öz yerindә durur. Qәbul olunan dua belәdir. 

 Buna әsasәn, dua kiminsә tәnbәllik etmәsinә sәbәb 
olmamalıdır. Dua kiminsә elmdәn, bilikdәn, maddi 
vasitәlәrdәn, tәbii sәbәb vә nәticәdәn üz çevirmәsinә bais 
olmamalıdır. Xeyr, dua onların rәqibi deyil, onları tәmin 
edәndir. 

 Belә yerlәrdә sadәlövh insanlar deyirlәr ki, bizim dua 
vә ibadәtimiz elә budur. Biz Allah yolunda işlәyirik vә işimiz 
Allah üçündür. Lakin Əmirәlmöminin (ә) belә buyurmur. O, 
işlәri dә görür, ibadәt dә edir. 

İlahi maarifi anlamaq üçün vasitə 
Dua, ilahi maarifi dәrk etmәk üçün vasitәdir. 

Duanın qisimləri və Allahla danışmaq növləri 
İstək, tərif, səna və yaxud məhəbbət və sevgi bildirmək 
Dua ya istәkdir, ya tәrif vә sәnadır, ya da mәhәbbәt vә 

sevgi. Bunların hamısı duadır. 
 
"Dua zəruri olaraq həmişə hacət istəmək deyil!" 
Bәzәn duada hacәt istәnilmir, yalnız Allahla ünsiyyәt 

qurulur. 

Dua və zikr üçün bir nümunə 

Namaz 

Qәdr gecәsindә әmәllәrin әn yaxşısı duadır. Əhya saxlamaq 
(sәhәrәdәk oyaq qalmaq) da dua, tәvәssül vә zikr üçündür. 
Qәdr gecәlәrindә müstәhәb olan namaz da әslindә dua vә zikr 
nümunәsidir.  

Bu ümumi azğınlıq vә yayınmanın әsas amili iki mәsәlәdir: 
Biri, tәzahürü namaz olan Allah zikrindәn uzaqlaşmaqdır: 
Allahı vә mәnәviyyatı unutmaq, mәnәviyyatı hәyatdan 

 10 

ayırmaq, diqqәti, zikri, duanı, tәvvәssülü, Allah-Taaladan 
istәmәyi, Allaha tәvәkkül etmәyi vә ilahi hesabları hәyatdan 
kәnarlaşdırmaq. 

İnsan şәxsi hәyatında bәzәn çәtinlik vә müsibәtlәr, ümumi 
hәyatında da bәzәn cihada, sәdәqәyә, yaxud yoxsullara kömәk 
kimi yenilik yaradan hadisәlәrlә zikr amilinә yaxınlaşır. Bәzәn 
dә hәvәsdәn doğan mәşğuliyyәtlәrlә vә eyş-işrәtә qәrq 
olmaqla ondan uzaqlaşır. Bütün bu hallarda onu zikr cәnnәtinә 
yaxınlaşdıran, yaxud daha yaxınlaşdıran amil namazdır. 
Qәlbin, dilin vә hәrәkәtin harmonik sintezi ilә qılınan namaz 
zikrin әn gözәl vә әn kamil nümunәsidir. 

Cümə namazı 
Sizin bu cümә namazınız, ilahi zikr nümunәsidir: “Allahın 

zikrinә tәlәsin!”1 Burada sizin qәlbinizә vә hәrәkәtlәrinizә 
hakim olmalı amil Allahı yad etmәnizdir; qәlb Allahı yad edir, 
dil Allahın müqәddәs adlarını zikr edir, әlin, ayağın vә 
bәdәnin hәrәkәtlәri dә Rәbbi xatırlamaq vә ilahi әmrlәrә itaәt 
istiqamәtindә hәrәkәtlәrdir. Bizim hәr birimizin ehtiyaclı 
olduğumuz mәsәlә budur. 

Duanın qəbulu nədir? 

Allahın cavabı, nəzəri və iltifatı 

Allahın qәbul etmәsi Onun cavabı, diqqәti vә iltifatıdır. 
Mәnim vә sizin istәklәrimizin bәzәn bizim xeyrimizә 
olduğunu düşünürük, lakin bizim ziyanımıza olur vә hәyata 
keçmir. Amma sizin "ya Allah!" demәnizin ardında, şübhәsiz, 
bir "lәbbeyk" vardır. 

Ürəkdə vücuda gələn nur 
Əgәr ünsiyyәt qura bilsәniz, görәcәksәniz ki, cavabların 

çoxusu hәmin anda sizә verilәndir. Yәni insan 
düşünmәmәlidir ki, duanın cavabı mütlәq Allahdan istәdiyi 
puldur vә o çatmalıdır. Bәzәn cavab hәmin anda sizә 

                                                           

1 Cumә, 9 
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verilәndir. Sizin qәlbinizdә elә nur yaranır ki, cavabınızı 
hәmin saatda aldığınızı görürsünüz. İnsan bәzәn hiss edir ki, 
duada malik olduğu haldan başqa bir şey istәmir. 

"İstəyin dua edən şəxsin bütün vücudundan cari olması 
ilahi cavabdır". 

İstәyin sizin bütün vücudunuzdan cari olduğunu gördükdә, 
bilin ki, bu, ilahi cavabdır. Bu, Allahın hәmin cavabıdır vә 
sonrakı cavab da qәbul olunmaqdır. 

Səbəb və vasitələrin hazır olması 

İstəyin təbii qanunlar çərçivəsində təmini 

Lazım deyil ki, dua hәmişә tәbii qanunları pozsun vә 
onların ziddinә әmәl etsin. Xeyr, dua tәbii qanunlar 
çәrçivәsindә qәbul olunur vә sizin istәyiniz tәmin edilir. Bu, 
Allahın qüdrәtidir: qanunları hazır edir, bir-birinin yanına 
qoyur vә sizin istәyiniz hәyata keçir. Əlbәttә, sizin duanız 
başqa bir ilahi qanunla ziddiyyәt tәşkil etsә, dua qәbul 
olunmur. Allahın vәdi haqdır. İşsiz dayanıb, öz mәqsәdlәri 
yolunda çalışmayan şәxslәrin mәqsәdә çatmasına zәmanәt 
verilmir. Sәn dua etmәyindә ol, bәllidir ki, bu duanın qәbul  
imkanı çox deyil. Bәli, bir dә gördünüz qәbul olundu, lakin 
buna zәmanәt verilmir. Siz qәti bir tәbii qanunun ziddinә dua 
etsәniz, zәmanәtin olması bәlli deyil; baxmayaraq ki, bәzi 
yerlәrdә, şübhәsiz, dua qanunları da yarıb keçir. Lakin duanın 
qәbul olunduğunu deyiriksә, sizin duanızın digәr ilahi 
qanunlarla ziddiyyәtdә olduğu, yanında әmәlin olmadığı, 
yaxud duanın özünün diqqәtlә edilmәdiyi tәqdirdә yenә dә 
qәbul olunacağını söylәmirik. Xeyr, duada Allah-Taaladan 
hәqiqәtәn istәmәk lazımdır. Bu dua qәbul olunur. Əgәr bu 
duanın yanında böyük mәqsәdlәr yolunda әmәl vә fәaliyyәt 
olsa, onun qәbul olunma ehtimalı doğrudan da çox olar. 
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Maddi, adi və sadə vasitələrin yaranması 
Allah-Taala burada1 bu anaya iki vәd verdi: biri budur ki, 

uşağı sәnә qaytaracağıq; ikincisi budur ki, onu mürsәl 
peyğәmbәrlәrdәn edәcәyik. Bu uşağı tәlatümlü çaya atdıqan 
sonra Musanın bacısına dedi ki, onun ardınca get, gör nә baş 
verәcәk vә bu uşağın taleyi necә olacaq. Nәhayәt, bu uşaq Nil 
çayı ilә Fironun evinin yaxınlığına çatdı. Fironun ailәsi onu 
götürdü. Allah ürәklәrinә saldı ki, onu saxlasınlar. Fironun 
xanımı dedi ki, bu uşağı özümüz üçün saxlayaq. Uşaq heç 
kimdәn süd әmmәdi. Neçә dayә gәtirdilәrsә, heç birindәn süd 
almadı. Acdır vә süd istәyir. Bu arada Musanın bacısı gәlib 
dedi ki, istәyirsinizsә mәn süd verәn bir dayә tapım? Baxın, 
Allah-Taala duanı qәbul etmәk vә vәdini hәyata keçirmәk 
istәdikdә şәraiti belә hazırlayır. 

Bir hacәtinizin tәmin olunmasını istәyib, dua edәndә әgәr 
Allah-Taala o duanı qәbul etsә, demәli, bu istәyin maddi vә 
adi vasitәlәrini hazırlayıb; yәni Allah bu işi yoluna qoyacaq. 
Misal üçün, bir şәxs sizә borcludur vә borcunuzu qaytarmır. 
Lakin birdәn ürәyinә düşür vә gәlib borcunuzu qaytarır. Bu, 
bir vasitәdir. Nә maneәsi var ki, dua insan üçün bu vasitәni 
hazırlasın?! 

Dua – təbii prosesi təmin edən amil 
Bәzәn Allah-Taala möcüzә dә göstәrir; bu başqa mәsәlәdir. 

Möcüzә istisna yerlәrdә baş verir. Digәr yerlәrdә dua tәbii 
prosesi tәmin edir. Siz ehtiyac duyduğunuz bir işin baş 
vermәsini Allahdan istәdikdә, duanın yanında gәrәk 
imkanlarınızı da işlәdәsiniz. Misal üçün, әgәr sizә tәnbәllik üz 
vermişsә vә Allah-Taalanın bu hissi sizdәn uzaqlaşdırması 
üçün dua edirsinizsә, duanın yanında gәrәk iradә vә әzmkarlıq 
da göstәrәsiniz. Yәni burada da başqa bir tәbii vә maddi vasitә 
var vә o iradәdir. Gәrәk iradә vә әzmkarlıq göstәrәsiniz. Heç 
kәs düşünmәsin ki, evdә oturub, heç bir iş görmәsәk, hәtta 

                                                           

1 İçindә hәzrәt Musanın olduğu sandığın anası tәrәfindәn suya atılmasına 
işarә olunur. 



 13 

iradә dә etmәsәk, yalnız dua ilә mәşğul olsaq, Allah bizim 
istәklәrimizi tәmin edәcәk. Xeyr, belә bir şey imkansızdır. 
Demәli, dua çalışmaqla yanaşı olmalıdır. Bәzәn çalışmaq 
nәticә vermir, amma dua edәn kimi nәticә hasil olur. 

"Duanın qəbul olunması, istəyin yüz faiz təmin 
olunması mənasında deyil!" 

Allah-Taala Quranın bir neçә ayәsindә duanı qәbul 
edәcәyinә söz vermişdir. Ayәlәrin biri bu mübarәk ayәdir: 
“Rәbbiniz buyurdu: “Mәnә dua edin, Mәn dә dualarınızı qәbul 
edim!”1 Yәni sizin Rәbbiniz buyurub ki, mәni çağırın vә mәn 
cavab verim, qәbul edim. Qәbul etmәyin, istәyin yüz faiz 
tәmin olunması mәnasında olmaması da mümkündür. Bәzәn 
yaranış qanunları Allahın o hacәti tam tәmin etmәmәsini tәlәb 
edә bilәr. Bәzi qanunlar sәbәbindәn o istәyin tәmin edilmәsi, 
yaxud tezliklә tәmin edilmәsi mümkün olmur. Adi halda 
ümumi qayda kimi Allah-Taalanın cavabı budur ki, sizin 
istәyinizi tәmin etsin. Necә ki, ramazan ayının gecәlәrindә 
oxunan şәrafәtli Əbu Hәmzә Sumali duasında buna işarә 
olunmuşdur. Quranda buyurmuşdur: "Allahın lütfündәn 
(mәrhәmәtindәn) istәyin! Şübhәsiz ki, Allah hәr şeyi 
bilәndir."2 Allah alim olsa vә sizin ehtiyaclarınızı bilsә dә, siz 
Allahdan istәyin vә Ona deyin. Bu ayәni duada qeyd edir. 
Düzdür, şәrafәtli duada bir qәdәr fәrqli göstәrilmişdir. Sonra 
buyurur ki, İlahi, xalqı istәmәyә dәvәt edib, istәklәrini 
vermәmәk Sәnin xislәtinә yaddır.3 Yәni Allahın sәxavәtinin, 
rәhmәtinin vә böyük qüdrәtinin mәnası budur ki, әgәr 
istәmәnizi deyirsә, istәdiyinizi vermәyә dә iradә etmişdir. Bu, 
Allahın sözügedәn vәdәsidir. Xütbәnin әvvәlindә oxuduğum 
hәmin ayәdә aydın bildirilmişdir: “(Ey Rәsulum!) Bәndәlәrim 
sәndәn Mәni soruşduqda (bilin ki,) Mәn yaxınam. Dua edib 

                                                           

1 Qafir,60 
2 Nisa, 32 
3 "Bihar әl-әnvar", c. 95, sәh. 82; hәdis İmam Sәccaddan (ә) nәql 
olunmuşdur. 
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Mәni çağıranın duasını qәbul edәrәm“.1 Yәni mәnim 
bәndәlәrim nә zaman mәnim barәmdә, harada olduğumu 
soruşsalar, ey Peyğәmbәr, de ki, yaxınam, cavab verirәm, 
mәndәn istәyәn vә mәni çağıran şәxsin duasını vә istәyini 
qәbul edirәm. Kim Allahı çağırsa, qarşısında cavabı var. İmam 
Rizadan (ә) nәql olunmuş hәdisdә dә göstәrilir ki, Allahdan 
istәnilәn hәr bir istәyin qarşılığında qәti bir cavab vardır.2 Bu 
çox mühümdür vә Allahın mömin bәndәlәri onun qәdrini 
yaxşı bilmәlidirlәr. İmanı olmayan şәxs tәbii ki, bir çox digәr 
imkanlar kimi bu imkandan da istifadә etmәyәcәk. Bu, 
Allahın qәti vәdidir. Yәni Allah-Taala hәr istәyә cavab 
verәcәk. Bu bir vәddir vә әlbәttә, hәr bir vәdin dә şәrtlәri var. 

Heç bir dua cavabsız deyil. Cavabın mәnası bu deyil ki, 
insanın istәyi mütlәq tәmin olunacaq. Mümkündür tәmin 
olunsun, mümkündür bәzi sәbәblәrә vә mәslәhәtlәrә görә 
tәmin olunmasın. Lakin Allahın cavabı vә qәbul etmәsi var. 

Zikrin mənaları 
Özünü Allah qarşısında görmək və ona könül vermək 
Zikr - özünü Allah qarşısında görmәk, Ona qulaq asmaq vә 

könül vermәkdir. 
 

Zikr, yəni məşuqla həmsöhbət olmaq 
Allah zikrinin mәrhәlәlәri var. Biz insanlar hamımız bir 

hәddә vә bir mәrhәlәdә deyilik. Bizim dәrәcәlәrimiz 
müxtәlifdir. Bәzilәri ruhi baxımdan yüksәk dәrәcәdәdirlәr. 
Misal üçün, övliyalar, peyğәmbәrlәr, saleh insanlar, ürәk vә 
mәna adamları. Bәzilәri dә o sәviyyәlәrә malik olmayan 
mәnim kimi vә bizim kimilәrdir. O sәviyyәlәrdә nәlәr 
olduğundan bizim bәzilәrimizin xәbәrimiz dә yoxdur. Bizim 
hamımız üçün zikr var - hәm onlar üçün var, hәm bizim üçün 
var. Zikr onlar üçün Əmirәlmömininin (ә) hәdisindә 

                                                           

1 Bәqәrә,186 
2 "Bihar әl-әnvar", c. 83, sәh. 58 
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göstәrilәndir: “Zikr mәşuqla hәmsöhbәt olmaqdır”.1 Bu, 
övliyalar üçündür. Onlar üçün zikrin lәzzәti hәmsöhbәt 
olmağın lәzzәti kimidir. Əmirәlmöminin (ә) başqa bir hәdisdә 
buyurur: “Zikr sevәnlәrin lәzzәtidir”.2 Zikr aşiqlәrin, 
sevәnlәrin lәzzәtidir. 

Zikr, yəni yada salmaq, xəbərsiz qalmamaq və 
unutmamaq 

Zikr yada salmaqdır. Yada salmaq xәbәrsiz olmağın әksidir. 
Allahdan, vәzifә mәsuliyyәtindәn xәbәrsiz olmamaq, maddi 
mәrhәlәdәn sonrakı mәlәkut alәmindә ilahi mәmurlarla 
qarşılaşan hәssas zamandan xәbәrsiz olmamaq vә qiyamәtdә 
Allah qarşısında insanın böyük hesabatından xәbәrsiz 
olmamaq. Bu xatırlamalar hәlledicidir. 

Quran müsәlmanlara müraciәtlә buyurur: "Allahı çox yad 
edin!"3 Zikr, yәni yad etmәk. Zikr vә yad etmәk, xәbәrsiz 
olmağın vә unutmağın qarşı tәrәfidir. Müxtәlif hadisәlәrә qәrq 
olmaq vә әsas mәsәlәdәn qәflәtdә qalmaq Adәm övladlarının 
böyük bәlasıdır; istәyirlәr belә olmasın. Bu yad etmәk dә 
yalnız yad edib xatırlamaq deyil. Bizdәn çoxlu zikr istәmişlәr. 

Zikr, yəni yad etmək, xatırlamaq və diqqətli olmaq 
Zikr  xatırlamaq vә diqqәtli olmaqdır. Quranın şәrif ayәsi 

buyurur: “Hәqiqәtәn, sizә elә bir kitab nazil etdik ki, onda 
sizin zikriniz var”.4 Yәni Quranı bütün müsәlmanların zikr 
etmәsinin vә diqqәtli olmasının vasitәsi kimi tәqdim edir. 
Çünki çox insanlar zaman boyu dünya hәqiqәtlәrindәn, әn 
әsası Rәbbin müqәddәs zatından qafil olmuşlar. 

                                                           

1 "Qürәr әl-hikәm", sәh. 189 
2 Yenә orada 
3 Əhzab, 41 
4 Ənbiya,10 
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"Zikr yalnız bəzi sözləri təkrarlamaq deyil, ilahi 
vəzifəni və Allahın nemətini yad etməkdir". 

Zikr yalnız bәzi sözlәri tәlәffüz vә tәkrar etmәk deyil. Bu 
sözlәr zikr vasitәlәrindәn biridir. Zikr isә Allahı yad etmәk, 
vәzifәni yad etmәk vә ilahi nemәti yad etmәk demәkdir: 
“Allahın sizә verdiyi nemәtini xatırlayın ki, siz bir-birinizә 
düşmәn ikәn O sizin qәlblәrinizi birlәşdirdi vә Onun nemәti 
sayәsindә qardaş oldunuz”.1 Əgәr diqqәt yetirsәniz, Quranda 
çox yerlәrdә Allahın nemәtini yad etmәyә işarә vurulmuşdur. 

Zikr, yəni həqiqəti yada salmaq 
Bu böyük bәlanın qarşısını almaq, hәmçinin onu müalicә 

etmәk üçün Allahın dini insana zikri öyrәtmişdir. Zikr - 
hәqiqәti yada salmaqdır.  

Zikr, yəni qafil olmamaq 
Zikr vә hidayәt mәsәlәsinә özümüzün әsas mәsәlәmiz kimi 

diqqәt yetirmәliyik. Demәli, bu gün bizim xalqımızın düzgün 
diqqәt yetirmәyә ehtiyaclı olduğu mövzulardan biri dә zikr vә 
qafil olmamaq mövzusudur. 

Zikr, ayıq olmaq 
“Bu (Quran) alәmlәrә yalnız bir zikrdir!”2 Bu bütün bәşәr 

üçün zikrdir, xatırlamadır, xatırlatmadır, xәbәrdarlıqdır. 

Zikr, günaha doğru getməyin maneəsi  
Bәli, zikr nә demәkdir? Hәzrәt imam Baqir (ә) hәmin 

hәdisdә "hәr bir halda Allahı yad etmәk" mәsәlәsini izah 
etmişdir: günaha doğru getdikdә Allahın zikri ona mane olur. 
Zikr odur ki, Allahı yad edib, günah etmәsin - doğru olmayanı 
danışmağı, yalan demәyi, qeybәt etmәyi, haqqı gizlәtmәyi, 
insafsızlıq etmәyi, tәhqir etmәyi, xalqın malını, beytül-malı, 
zәiflәrin malını mәnimsәmәyi, yaxud onların barәsindә 
diqqәtsizlik göstәrmәyi vә digәr müxtәlif günahları etmәsin. 

                                                           

1 Al-imran,103 
2 Yusuf, 104 
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Bütün bunlarda insan Allaha diqqәt yetirsin. Allah zikri 
insanın bu günahlara tәrәf getmәsinә mane olur. Sonra hәzrәt 
buyurur ki, bu, Quranın bir ayәsinin tәfsiridir: “Allahdan 
qorxanlara şeytandan bir vәsvәsә toxunduğu zaman onlar 
(Allahı) xatırlayıb düşünәrlәr”.1 Şeytan onlara yaxınlaşanda, 
onlara toxunanda, hәlә tam canlarına düşmәyәndә tez 
xatırlayarlar: “vә dәrhal görәn olarlar”. Bu zikr onların 
gözlәrinin açılmasına bais olur. Hәr bir halda Allahı yad 
etmәyin mәnası budur. 

Mәnim әsas mәqsәdim olan sonrakı hәdisin әvvәlindә 
tәxminәn oxuduğum hәdisә oxşar ibarәlәrlә hәmin üç mәsәlә 
qeyd olunur. O hәdisdә “hәr bir halda Allahı yad etmәk” 
vardır. Burada İmam Sadiqin (ә) hәdisindә isә “hәr bir yerdә 
Allahı yad etmәk” kimi göstәrilmişdir. Lakin mәnim nәzәrdә 
tutduğum budur: Deyir hәr bir halda Allahı zikr etmәk 
dedikdә mәqsәdim bu deyil ki, “sübhanәllah vәl-hәmdü lillah 
vә la ilahә illәllah vәllahu әkbәr”  - deyәsiniz. Bu, dil zikridir: 
“Baxmayaraq ki, bu da ondandır”. Yәni bu da zikrdir, bu da 
yaxşıdır, bu da dәyәrlidir. Lakin mәnim mәqsәdim tәkcә bu 
deyil. Mәqsәd budur ki, Allahın itaәtinә, yaxud günaha doğru 
getdikdә Allahı yad et. Allahı belә yad etmәk, Onun belә zikri 
nәzәrdә tutulur. Düzdür, bizim rәvayәtlәrimizdә, bu dualarda, 
bu müxtәlif zikrlәrdә, hәzrәt Zәhra (s.ә) tәsbehindә vә digәr 
zikrlәrdә göstәrilәnlәrin hamısı zikr vasitәlәridir. İnsan 
mәnalara vә hәqiqәtlәrә diqqәt yetirmәklә bunları dilinә 
gәtirmәlidir, diqqәt halı әldә etmәlidir. Əlbәttә, bunlar çox 
dәyәrlidir. 
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İkinci fəsil: Duanın və zikrin əhəmiyyəti 

Duanın əhəmiyyəti 

Dua etməyə müvəffəq olmaq  Rəbbin lütf əlaməti 

Əgәr kimsә dua etmәyә müvәffәq olsa, diqqәtlә vә ürәkdәn 
dua etsә, bilsin ki, Rәbbin lütfü ona şamil olmuşdur. Sonrakı 
mәrhәlәdә duanın qәbul olunması gәlәcәk. 

İnsanın Allah-Taala ilә ünsiyyәt qurması, Allah-Taala ilә 
danışması ilahi lütfdür, Allahın insana verdiyi bir uğurdur. Bu 
“ya Allah!” demәyin özündә Rәbbin qәbul etmәsi vardır. 

Dua maddi gözəlliklər qarşısında insanı 
sığortalayan amil kimi  

Əgәr düşmәn qarşısında möhkәm olmaq istәyirsinizsә, dua 
qapısını üzünüzә açın. Əgәr heç kimdәn vә heç kәsdәn 
qorxmamaq istәyirsinizsә, Allahla rabitәnizi güclәndirin. Əgәr 
maddi gözәlliklәr qarşısında möhkәm olmağınızı vә 
sürüşmәmәyinizi istәyirsinizsә, özünüzü dua vә minacatla 
sığortalayın. 

Dua - Allah qarşısında bəndəliyin təzahürü 
Dua barәsindә bizim sözümüzün qısası budur ki, dua Allah 

qarşısında bәndәliyin tәzahüri vә insanda bәndәlik ruhunun 
güclәndirilmәsi üçündür. Allah qarşısında bu bәndәlik ruhu, 
peyğәmbәrlәrin әvvәldәn sona qәdәr tәrbiyә vә sәylәrinin 
yönәldiyi nöqtәdir. Onlar insanlarda bәndәlik ruhunu 
dirçәltmәyә çalışmışlar. 

Dua – ilahi bilgilərlə dolu olan ən yaxşı məzmunlar 
Dua Allahı çağırmaqdır. Bu hәr dildә, öz dilinizdә dә ola 

bilәr. Allaha nә demәk istәsәniz, bu, duadır. Nәyi 
istәyirsinizsә, onunla bir arada qoyun... Əlbәttә, imamlardan 
nәql olunmuş dualar ilahi bilgilәrlә dolu olan әn yaxşı 
mәzmunları ehtiva edәn әn gözәl sözlәrdir. Onların qәdrini 
bilmәk, onlardan istifadә etmәk lazımdır.  
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Dua - insan qəlbində möcüzəvi təsirlərin amili 
Allah-Taala ilә bu ünsiyyәtin, Onun zikrinin, bağışlanmaq 

istәmәyin vә dua etmәyin insan qәlbindә çoxlu möcüzәvi 
tәsirlәri var, ölü qәlblәri dirildir. 

Dua - insan həyatını mənalandıran amil 
Deyir ki, gәrәk Allah evinin qapısına gedәsiniz: “(Ey 

Rәsulum) De: “Əgәr duanız olmasa, Rәbbim sizә diqqәt 
yetirmәz!”1 Gәrәk dua edәsiniz: “Rәbbiniz buyurdu: “Mәnә 
dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı qәbul edim!”2 Dua 
etmәlisiniz ki, Allahdan cavab eşidәsiniz. Allahla rabitә 
olmadan insanın hәyatı mәnasızdır. 

Dua xilaskar bir silah kimi 
Dua insana qüdrәt verir, onu hadisәlәr qarşısında 

möhkәmlәndirir. Buna görә hәdisdә dua üçün silah tәbiri 
işlәnmişdir. Əziz Peyğәmbәrimizdәn (s) nәql olunmuşdur ki, 
sizi düşmәnlәrinizdәn xilas edәcәk bir silah göstәrimmi? Bu, 
gecә-gündüz Rәbbi çağırmaqdan ibarәtdir vә möminin silahı 
duadır.3 Hadisәlәrlә qarşılaşdıqda Allah-Taalaya diqqәt 
yetirmәk mömin insanın әlindә kәsәrli bir silahdır. Buna görә, 
İslamın әziz Peyğәmbәri (s) döyüşdә bütün lazımi işlәri 
görürdü, qoşunu düzürdü, әsgәrlәri sıralayırdı, onlara lazımi 
imkanları yaradırdı, lazımi tövsiyәlәri verirdi, öz 
komandanlığını icra edirdi. Lakin eyni zamanda meydanın 
ortasında diz çöküb, dua üçün әlini qaldırır, minacat edir vә 
Allah-Taala ilә danışıb ondan istәyirdi. Allahla bu rabitә 
insanın qәlbini möhkәmlәdir. 

Dua bütün ilahi xəzinələrin açarı kimi 
Əmirәlmöminindәn (ә) bir kәlam nәql olunmuşdur. 

Rәvayәtә әsasәn, o buyurur: "Allah-Taala sәnә Ondan istәmәk 
icazәsi vermәklә bütün xәzinәlәrinin açarını sәnә 

                                                           

1 Furqan, 77 
2 Qafir, 60 
3 Əl-Kafi, c. 2, sәh. 468 
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tapşırmışdır". Demәli, Allah-Taalanın hәr bir şeyi ondan 
istәmәyә dair verdiyi icazә bütün ilahi xәzinәlәrin açarıdır. 
Əgәr insan bu açarı düzgün işlәtsә - Allahdan istәsә, şübhәsiz, 
onu insanın ixtiyarında qoyacaq: “İstәdiyin zaman dua 
vasitәsilә Allah xәzinәlәrinin qapılarını açarsan”1 Bu, çox 
mühüm mәsәlәdir. Nә üçün insan özünü bu mühüm vasitәdәn 
mәhrum etsin?! 

Dua - dua edənin zehninin məzmununu aşkarlayan 
amil 

Bunlardan әlavә, dua, dinlәyici vә müraciәt olunan tәrәf 
üçün dua edәnin zehninin mәzmununu aşkarlayır. Siz Allahla 
danışan bir şәxsin duasını eşitsәniz, onun duasından, onun 
istәyindәn bu insanın necә insan olduğunu - kiçik ya böyük 
olduğunu, sadәlöhv, yaxud uzaqgörәn vә böyük mәqsәdli 
olduğunu, mömin, yaxud tәrәddüdlü olduğunu bilәrsiniz. Dua 
qәribә bir şeydir. 

Duanın quruculuqda təsirli rola malik olması 
Kimsә düşünmәsin ki, quruculuq halında olan bir xalqın 

yaşayışında duanın vә minacatın çox rolu yoxdur. Əksinә, 
qarşısında çәtin yolu olan vә böyük işlәr görmәk istәyәn bir 
xalq işin, fәaliyyәtin vә çalışmağın kәnarında Allaha dua 
etmәk, diqqәt göstәrmәk vә Allahdan yardım dilәmәk üçün 
açıq bir qapı qoymalıdır. Siz İslam tarixindә müşahidә 
edirsiniz ki, mәsumlar, o cümlәdәn әziz Peyğәmbәr (s) vә 
Əmirәlmöminin (ә) özü döyüş meydanlarında, tәhlükәli 
sәhnәlәrdә, böyük işlәr zamanı tәvәssül vә dua edirlәr. Heç 
kәs deyә bilmәz ki, Peyğәmbәr (s) vә erkәn İslam çağının 
müsәlmanları çalışıb işlәmirdilәr. Onların işlәrindәn böyük iş 
ola bilmәz. Peyğәmbәrin (s), o zamankı İslam cәmiyyәtinin 
hakimi olduğu onillik müddәt bütünlüklә iş vә fәaliyyәtlә 
keçmişdir. Lakin eyni zamanda, hәmin iş vә fәaliyyәtin 
yanında dua, yalvarış, tövbә, bağışlanmaq istәyi vә Allahdan 
dilәmәk dә öz yerindә olmuşdur. 
                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 74, sәh. 205 
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Dua və dua etmək imkanının bir nemət olması  
Dua bir nemәtdir. Dua etmәk imkanı bir nemәtdir. 

Əmirәlmöminin (ә) İmam Hәsәn Müctәbaya (ә) vәsiyyәtindә 
deyir ki, yerin vә göyün bütün qüdrәtinә malik olan Allah-
Taala sәnә dua etmәk, danışmaq vә ondan istәmәk icazәsi 
vermişdir: “Sәnә әmr edib ki, ondan istәyәsәn vә O sәnә әta 
etsin”. Allahdan bu növ istәmәk vә istәyi almaq rabitәsi insan 
ruhunun yüksәliş amili vә bәndәlik ruhiyyәsinin 
güclәndirilmәsidir. Allah-Taala da sәxavәtlidir, Özü ilә sәnin 
aranda heç bir mәsafә vә sәdd qoymamışdır.1 Nә vaxt Allahla 
danışmağa, ehtiyacınızı söylәmәyә başlasanız, Allah-Taala 
sizin istәyinizi vә sәsinizi eşidәcәk. Allahla hәmişә hәmsöhbәt 
olmaq, danışmaq, ünsiyyәt qurmaq vә ondan istәmәk olar. Bu, 
bәşәr üçün çox böyük fürsәt vә nemәtdir. 

Təkcə dua ayəsində Allah üçün birinci şəxs 
əvəzliyinin yeddi dəfə işlənməsi 

Oruc haqqında üç ayәnin ardınca dәrhal buyurur: “(Ey 
Rәsulum!) Bәndәlәrim sәndәn Mәni soruşduqda (bilin ki,) 
Mәn yaxınam“. Ey Peyğәmbәr! Mәnim bәndәlәrim mәnim 
barәmdә sәndәn soruşduqda, de ki, mәn yaxınam. Demir 
"onlara de ki, mәn yaxınam", Özü onlarla hәmsöhbәt olur vә 
deyir: "Mәn yaxınam". “Dua edib Mәni çağıranın duasını 
qәbul edәrәm”. Dua edәnin duasını qәbul edәrәm, Mәndәn bir 
şey istәyәnә cavab verәrәm. “Gәrәk onlar da Mәnim 
çağırışımı qәbul etsinlәr vә Mәnә iman gәtirsinlәr”. Mәnә 
cavab versinlәr, Mәnә iman gәtirsinlәr. Böyük alim  mәrhum 
Əllamә Tәbatәbai bu şәrafәtli ayәdә bir mәqama diqqәt 
yetirmişdir. O buyurur ki, alәmin Rәbbi bu ayәdә yeddi dәfә 
birinci şәxs әvәzliyi işlәtmişdir: “(Ey Rәsulum!) Bәndәlәrim 
sәndәn Mәni soruşduqda (bilin ki,) Mәn yaxınam. Dua edib 
Mәni çağıranın duasını qәbul edәrәm. Gәrәk onlar da Mәnim 
çağırışımı qәbul etsinlәr vә Mәnә iman gәtirsinlәr”.2 Quranın 
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heç bir başqa ayәsindә Allah-Taala özündәn bu qәdәr 
danışmayıb. Belә bir qısa mәtndә yeddi dәfә "mәn" demişdir. 
Bu, Allahın, Ona ürәyini açan vә sitayişinә dillәnәn 
bәndәlәrinә yaxınlığını isbat etmәk üçündür. 

Gün ərzində “Bizi düzgün yola hidayət et!” ayəsinin 
təkrarı 

Hәr bir namazın әn azı iki rәkәtindә deyirik: “Bizi düzgün 
yola hidayәt et!” Siz on yeddi rәkәt vacib namaz qılırsınız. Bu 
on yeddi rәkәtin on rәkәtindә “Bizi düzgün yola hidayәt et!” 
demәlisiniz. 

Dua uğur amili kimi 
“(Ey Rәsulum) De: “Əgәr duanız olmasa, Rәbbim sizә 

diqqәt yetirmәz!”1Allaha dua etmәdәn, diqqәt göstәrmәdәn vә 
tәvәssül etmәdәn yolda irәlilәmәk olmaz. Mәn belә 
düşünürәm ki, imamın uğurunun sәbәblәrindәn biri Allah-
Taalaya bu diqqәt vә yalvarışı idi. 

Zikrin əhəmiyyəti 
Çoxlu zikr istəyi 
Quran müsәlmanlara müraciәt edir ki, Allahı çoxlu yad 

edin.2 Zikr, yәni yad etmәk. Zikr vә yad etmәk, xәbәrsiz 
olmağın vә unutmağın qarşı tәrәfidir. Müxtәlif hadisәlәrә qәrq 
vә әsas mәsәlәdәn qafil olmaq Adәm övladlarının böyük 
bәlasıdır; istәyirlәr belә olmasın. Bu yad etmәk dә yalnız yad 
edib xatırlamaq deyil. Bizdәn çoxlu zikr istәnilib. 

"Təqva yolu Allah zikridir!" 
Tәqva yolu da Allah zikridir. 
 

                                                           

1 Furqan, 77 
2 Əhzab, 41  
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Quran zikr vasitəsi kimi 
Quranın şәrafәtli ayәsi buyurur: “Hәqiqәtәn, sizә elә bir 

kitab nazil etdik ki, onda sizin zikriniz var”.1 Yәni Quranı 
bütün müsәlmanların zikr etmәsi vә diqqәtli olması vasitәsi 
kimi tәqdim edir. Çünki bir çox insanlar zaman boyu dünya 
hәqiqәtlәrindәn, әn әsası Rәbbin müqәddәs zatından qafil 
olmuşlar. 

Zikrin mövzusu əsas məsələ kimi 
Zikr vә hidayәt mәsәlәsinә öz әsas mәsәlәmiz kimi diqqәt 

yetirmәliyik. Demәli, bu gün bizim xalqımızın düzgün diqqәt 
yetirmәyә ehtiyaclı olduğu mövzulardan biri dә zikr vә qafil 
olmamaq mövzusudur. 

Zikr - həqiqi irfan 
Hәqiqi irfan budur. Yәni insanda hәmin zikri vә Allahı yad 

etmәk hissini vücuda gәtirir. Allah qarşısında dayanmaq üçün 
lazımi baxış yaradır. 

Hüdudsuz zikr 
Bütün bu vaciblәrin vә ilahi hökmlәrin hәddi vә ölçüsü var. 

O hәddә vә sәrhәdә çatdıqda bitir, vәzifә tamamlanır: "zikrdәn 
savayı". Zikrin hәddi yoxdur, sonu yoxdur. Belә deyil ki, zikr 
vә xatırlama müәyyәn hәddә çatdıqda deyәk daha bәsdir, daha 
lazım deyil. Sonra hәzrәtin özü izah edir vә buyurur: "Kim 
vaciblәri yerinә yetirsә, onları öz (son) hәddinә çatdırmışdır". 
Misal üçün, ramazan ayı bitdikdә siz bu vacibi öz sәrhәdinә 
çatdırmısınız, sizә daha bir şey vacib deyil. Hәcc edәn şәxs 
hәccin son әmәllәrinә çatdıqda onu son sәrhәdә çatdırmışdır: 
“zikrdәn savayı”. Yalnız zikr digәr vaciblәr kimi deyil. 
Hәdisdә digәr vaciblәrin adı çәkilmәyib. Zәkat da belәdir. 
Zәkatı verdikdәn sonra vacib olmur, tәyin edilәn miqdarda 
vacibdir. Xüms da belәdir. Qohumlara baş çәkmәk dә belәdir. 
Digәr vaciblәr dә bu qәbildәndir. Lakin zikr belә deyil: “Zikr 
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belә deyil. Allah-Taala onun azına razı olmamış vә onun üçün 
hәdd tәyin etmәmişdir”.1 Allah onun üçün elә bir hәdd 
qoymayıb ki, hәmin hәddә çatdıqda daha bitsin. Sonra hәzrәt 
bu ayәni oxudu: “Ey iman gәtirәnlәr! Allahı çox zikr edin!”2 
Zikrin әhәmiyyәti budur. 

Bütün hallarda zikr etmək  möminlərin ən mühüm 
vəzifələrindəndir 

Hәzrәt imam Baqir (ә) buyurmuşdur: "Üç mәsәlә 
möminlәrin çox әhәmiyyәtli vә әn çәtin vәzifәlәrindәndir". 
Üçüncüsü budur: “Hәr bir halda Allahı zikr etmәk”. 

Səhifeyi-Səccadiyyənin əhəmiyyəti 

Çox əzəmətli kitab 

Sәhifeyi-Sәccadiyyә ilә ünsiyyәtdә olun. Çox әzәmәtli 
kitabdır. Ona Mәhәmmәd (s) ailәsinin Zәburu demişlәr. 
Doğrudan da elәdir. Mәnәvi nәğmәlәrlә doludur, dua vә 
dәrsdir. 

Bizim ən yaxşı mənəvi ehtiyatlarımızdan biri 
Mәnim fikrimcә, mübarәk Sәhifeyi-Sәccadiyyә bizim әn 

yaxşı ehtiyatlarımızdan biridir - әgәr bundan yaxşı istifadә edә 
bilsәk. 

Duaya dəvət etmək və onu tərk etməkdən 
çəkindirmək 

Dəvət 

Mәn tövsiyә edirәm ki, uşaqların Allahla rabitәsi diqqәtli vә 
mәnәvi rabitә olsun, xüsusilә namazları mәnәvi halla qılsınlar. 
Oxuduqları duanı mәnәvi halla vә diqqәtlә etsinlәr, hansı 
varlıqla danışdıqlarını, nә istәdiklәrini bilsinlәr. Bilsinlәr ki, 
bu istәyin cavabı var. Quranda bizә belә deyilmişdir: “Mәnә 
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dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı qәbul edim!”1 Mәni çağırın 
ki, sizә cavab verim. Başqa bir yerdә dә belә nәql olunub: 
“Allahın lütfündәn (mәrhәmәtindәn) istәyin!”2 Allahın 
lütfündәn istәyin. Bunlar Allahın vәdlәridir vә Allahın vәdi әn 
doğru vәddir.  

Allah zikrini cәmiyyәtdә artırın. 
Ramazan ayı dua zamanıdır. Heç bir eybi yoxdur, öz 

hacәtinizi istәdiyiniz duanı diqqәtlә, yalvarışla vә ürәkdәn 
oxuyun. Ürәyinizi Allaha yaxınlaşdırın. Mәnim vә sizin buna 
ehtiyacımız var. Mәnim qardaş vә bacılarım! Duadan qafil 
olmayın.  

Duanın lazım olması 
Qarşısında çәtin yolu olan vә böyük işlәr görmәk istәyәn bir 

xalq işin, fәaliyyәtin vә çalışmağın kәnarında Allaha dua 
etmәk, diqqәt göstәrmәk vә Allahdan yardım dilәmәk üçün 
açıq bir qapı qoymalıdır. 

Tәlәbә dua ilә, zikr ilә vә minacatla ünsiyyәtdә olmalıdır. 
İslam cәmiyyәti gәrәk Allaha yalvarış, dua vә tövbә 

cәmiyyәti olsun.  

Duanı qənimət hesab etmək 
Allah zikrini qәnimәt bilmәlisiniz. Sizin bu cümә namazınız 

Allah zikrinin nümunәsidir: ”Allahın zikrinә tәlәsin!”3 Burada 
sizin qәlbinizә, sizin dilinizә, sizin hәrәkәtlәrinizә hakim 
olmalı amil Allahı yad etmәkdir. Ürәk Allahı yad etsin, 
Rәbbin müqәddәs adlarını söylәsin, әlin, ayağın vә cismin 
hәrәkәtlәri dә Rәbbi xatırlamaq vә ilahi әmrlәrә itaәt 
istiqamәtindә olsun. Bu bizim hәr birimizin ehtiyacı olan 
mәsәlәdir.  

Vəzifə 
Ramazan ayında bizim vәzifәlәrimizdәn biri dua etmәkdir. 

                                                           

1 Qafir, 60 
2 Nisa, 32 
3 Cumә, 9 
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Duanı tərk etməyin məzəmmət olunması 

"Dua imkanının alınması, onun qəbul imkanının 
alınmasından daha nigaranedicidir!" 

Bu barәdә böyük bir söz nәql etmişlәr. Hәdisin mәsum, 
yoxsa mәsum olmayan bir şәxsin sözü olmasını bilmirәm. 
İstәnilәn halda hikmәtamiz bir tәbirdir. Deyir ki, mәn duanın 
qәbul olunmasından daha çox dua imkanının әldәn 
alınmasından qorxuram”. 

İnsandan dua halının alınmasının pis əlamət olması 
Bәzәn dua halı insandan alınır. Bu, pis әlamәtdir. Əgәr dua 

zamanı, yalvarış zamanı, diqqәt vә yaxınlaşmaq zamanı duaya 
hәvәs vә hövsәlәmiz olmursa, bu yaxşı әlamәt deyil. Lakin 
onu islah etmәk olar. İnsan diqqәtlә, yalvarmaqla vә istәmәklә 
dua halını ciddi surәtdә Allahdan ala bilәr. 

Himayəsiz qalmaq - özünü duadan ehtiyacsız 
bilməyin nəticəsi 

Ölkәnin mәhkәmә mәmurları özlәrini Allaha dua etmәkdәn, 
müstәhәb işlәrdәn, zikrdәn, diqqәtdәn, tәvәssüldәn, 
ağlamaqdan vә tövbәdәn ehtiyacsız bilmәsinlәr. Demәsinlәr 
ki, biz xalqa xidmәtlә mәşğuluq. Demәsinlәr ki, duanı çox işi 
olmayanlar etsinlәr. Xeyr, әsas iş budur. Əgәr bu olmasa, biz 
himayәsiz qalarıq. 

Dua və zikr fəzilətinin digər fəzilətlərlə müqayisəsi 

Dua mömin bəndənin ən mühüm işlərindən biri 
kimi 

Hәdisdә göstәrilmişdir ki, dua ibadәtin mәğzidir1. Daha çox 
işlәnәn tәbirlә desәk, ibadәtin ruhu duadır. Dua nәdir? Dua - 
Allah-Taala ilә danışmaq, Allahı özünә yaxın hiss etmәk vә 
ürәyin sözünü ona demәkdir. Dua ya istәkdir, ya tәrif vә 
sәnadır, ya da mәhәbbәt vә sevgi bildirmәkdir. Bunların 

                                                           

1 "Vәsail әş-şiә", c. 7, sәh. 27; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s). 
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hamısı duadır. Dua mömin bәndәnin, düzgünlük vә qurtuluş 
istәyәn bir insanın әn mühüm işlәrindәn biridir. 

Dua ibadətin məğzi kimi 
Hәr bir ibadәtin mәğzi duadır. İbadәt insanı Allah-Taala 

qarşısında tәzim edәn, ürәyini dә müti vә tәslimçi etmәk 
üçündür. Allah qarşısında olan bu itaәt vә kiçilmәk insanların 
bir-biri qarşısında tәvazökarlığı, kiçilmәsi vә tәzim göstәrmәsi 
növündәn deyil, mütlәq xeyir, mütlәq gözәllik, mütlәq 
yaxşılıq vә mütlәq fәzilәt qarşısında kiçilmәkdir. 

Dua ən mühüm çarə kimi 
Biz bunu Əmirәlmöminindәn (ә) öyrәnmәliyik. Allahı yad 

etmәk, Allaha diqqәt, zikr vә minacat Əmirәlmömininin (ә) bu 
iş üçün etdiyi әn mühüm әlacdır. 

Dua - böyük istəklərə qovuşmağın yeganə yolu 
Cümә gecәsinin müstәhәb duası qısa, lakin çox yaxşı 

duadır. Əgәr müvәffәq olsanız, bu duanı oxuyun. Əvvәl 
Allahdan bәzi mәtlәblәr istәnilir vә sonra belә deyilir: "İlahi, 
bu böyük vә nәhәng arzular, әzәmәtli istәklәr ümidsizliyә 
mәhkumdur; yalnız sәnә deyilәndәn başqa. Bizim istәk 
karvanlarımız dayanmağa mәhkumdur; yalnız sәnin evinә 
doğru gәlәndәn başqa".1 

Zikr - pis və bəyənilməz işlərdən çəkindirməkdən 
daha böyük və daha mühüm 

Dözümlülüyün vә namazın әlaqәsinә gәlincә isә, tәbii ki, 
namazı geniş mәnada "sәlat" kimi nәzәrә alın; yәni diqqәt, 
zikr vә tәzim. Zikrsiz olmaz, çünki namazın forması mәqsәd 
deyil. Buna görә, şәrafәtli ayәdә dә namaz haqqında 
danışdıqdan sonra buyurur: “Allah zikri daha böyükdür”2 Bu, 
namazın bir xüsusiyyәtidir. Lakin pis vә bәyәnilmәz işlәrdәn 
çәkindirmәkdәn daha böyük olan, namazda mövcud olan 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 86, sәh. 306; hәdis İmam Sadiqdәndir (ә). 
2 Ənkәbut, 45 
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Allah zikrinin özüdür. Bu namaz, yәni o zikr, diqqәt, tәzim, 
Allahla ürәkdәn rabitә dözümlülüyün möhkәmlәnmәsindә 
tәsirlidir. 

Dua edənlərin məqamı və duanın əhəmiyyət 
göstəricisi 

Peyğəmbər (s) 

Elә mәqama, ucalığa vә әhәmiyyәtә malik olan Peyğәmbәr 
(s) öz ibadәtini yaddan çıxarmırdı, gecә yarısı ağlayırdı, dua 
edib bağışlanmaq istәyirdi. Ümmü Sәlәmә bir gecә gördü ki, 
Peyğәmbәr (s) yoxdur. Gedib gördü ki, dua edir, göz yaşı 
tökür, bağışlanmaq istәyir vә belә deyir: “İlahi, mәni bir göz 
qırpımı öz nәfsimә tapşırma!”1 

Peyğəmbərlər 
Qurani-kәrimdә dәfәlәrlә duadan vә Allahın saleh 

bәndәlәrinin dualarından söz açılmışdır. Onların hamısı bizә 
dәrs vermәkdәn ötrüdür. Allahın peyğәmbәrlәri çәtin anlarda 
Allaha dua edib kömәk istәyirdilәr: “Rәbbinә dua edib: “Mәn 
mәğlub oldum, buna görә dә (onlardan) intiqam al!” – dedi”.2 
Bu, hәzrәt Nuhun (ә) dilindәn nәql olunmuşdur. Yaxud hәzrәt 
Musanın (ә) dilindәn belә nәql olunmuşdur: “Sonra Rәbbinә 
belә dua etdi: “Hәqiqәtәn, bunlar günahkar bir qövmdür!”3 
Musa Allaha şikayәt etdi, Ona sığındı. 

Dua barәsindә bizim sözümüzün qısası budur ki, dua Allah 
qarşısında bәndәliyin tәzahüri vә insanda bәndәlik ruhunun 
güclәndirilmәsi üçündür. Allah qarşısında bu bәndәlik ruhu, 
Allahın peyğәmbәrlәrinin әvvәldәn sona qәdәr tәrbiyә vә 
sәylәrinin yönәldiyi nöqtәdir. Onlar insanlarda bәndәlik 
ruhunu dirçәltmәyә çalışıblar. 

 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 16, sәh. 217: hәdis İmam Sadiqdәndir (ә).  
2 Qәmәr, 10 
3 Duxan, 22 
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Peyğəmbərlərin səhabələri, həvariləri 
Peyğәmbәrlәrin sәhabәlәri, hәvarilәri müharibәlәrdә vә 

müxtәlif hadisәlәrdә çәtinliyә düçar olduqda Allah-Taalaya üz 
tutub dua edirdilәr: “Ey Rәbbimiz, günahlarımıza vә 
işlәrimizdә hәddi aşdığımıza görә bizi bağışla!”1 İlahi, bizim  
günahları, israfçılıqları vә diqqәtsizliklәrimizi bağışla. 

İmam Xomeyni (r) 
Allah-Taala, şübhәsiz, onun yolunda hәrәkәt edәn vә ixlasla 

addım atan bәndәlәri müdafiә edәcәk. Mәnim bu mәsәlәdә 
heç bir şübhәm yoxdur. Əlbәttә, Allaha dua etmәyi vә 
yalvarmağı da unutmaq olmaz: “(Ey Rәsulum) De: “Əgәr 
duanız olmasa, Rәbbim sizә diqqәt yetirmәz!”2 Allaha duasız, 
diqqәtsiz vә tәvәssülsüz irәli getmәk olmaz. Mәn belә 
düşünürәm ki, imamın müvәffәqiyyәt sәbәblәrindәn biri 
Allah-Taalaya bu yalvarış vә diqqәt olmuşdur. 

                                                           

1 Al-imran, 147 
2 Furqan, 77 
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Üçüncü fəsil: Duanın şəraiti və ona 

cavabın şərtləri 

Dua öncəsi şərtlər 

Allah tərəfindən olanlar 

Allahın iradəsi 
Buyurur ki, İlahi, xalqı istәmәyә dәvәt edib,  istәklәrini 

vermәmәk Sәnin xislәtinә yaddır.1 Yәni Allahın sәxavәtinin, 
rәhmәtinin vә böyük qüdrәtinin mәnası budur ki, әgәr 
istәmәnizi deyirsә, istәdiyinizi vermәyә dә iradә etmişdir. Bu, 
Allahın sözügedәn vәdәsidir. Xütbәnin әvvәlindә oxuduğum 
hәmin ayәdә açıq-aşkar bildirilmişdir: “(Ey Rәsulum!) 
Bәndәlәrim sәndәn Mәni soruşduqda (bilin ki,) Mәn yaxınam. 
Dua edib Mәni çağıranın duasını qәbul edәrәm“.2 Yәni mәnim 
bәndәlәrim nә zaman mәnim barәmdә sәndәn harada 
olduğumu soruşsalar, ey Peyğәmbәr, de ki, yaxınam, cavab 
verirәm, mәndәn istәyәn vә mәni çağıran şәxsin duasını vә 
istәyini qәbul edirәm. Kim Allahı çağırsa, cavabı var. 
Allahdan  hәr bir istәyin qarşılığında qәti bir cavab vardır.3 Bu 
çox mühümdür vә Allahın mömin bәndәlәri onun qәdrini 
yaxşı bilmәlidirlәr. 

Rəbbin izni 
Əmirәlmöminin (ә) İmam Müctәbaya (ә) vәsiyyәtindә deyir 

ki, yerin vә göyün bütün qüdrәtinә malik olan Allah-Taala 
sәnә dua etmәk, danışmaq vә ondan istәmәk icazәsi vermişdir: 
“Sәnә әmr edib ki, ondan istәyәsәn vә O sәnә әta etsin”. 4 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 95, sәh. 82; hәdis İmam Sәccaddan (ә) nәql 
olunmuşdur. 
2 Bәqәrә, 186 
3 "Bihar әl-әnvar", c. 83, sәh. 58; hәdis İmam Rizadan (ә) nәql 
olunmuşdur. 
4 "Bihar әl-әnvar", c. 74, sәh. 205 
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Əmirәlmöminindәn (ә) bir kәlam nәql olunmuşdur. 
Rәvayәtә әsasәn, o buyurur: "Allah-Taala Ondan istәmәk 
icazәsi vermәklә bütün xәzinәlәrinin açarını sәnә 
tapşırmışdır". Demәli, Allah-Taalanın hәr bir şeyi ondan 
istәmәyә dair verdiyi icazә bütün ilahi xәzinәlәrin açarıdır. 
Əgәr insan bu açarı düzgün işlәtsә - Allahdan istәsә, şübhәsiz, 
onu insanın ixtiyarında qoyacaq: “İstәdiyin zaman dua 
vasitәsilә Allah xәzinәlәrinin qapılarını açarsan.”1 Bu çox 
mühüm mәsәlәdir. Nә üçün insan özünü bu mühüm vasitәdәn 
mәhrum etsin?! 

İlahi lütf və uğur 
İnsanın Allah-Taala ilә ünsiyyәt qurması, Allah-Taala ilә 

danışması ilahi lütfdür, Allahın insana verdiyi bir uğurdur. Bu 
“ya Allah!” demәyin özündә Rәbbin qәbul etmәsi vardır. 

Əgәr kimsә dua etmәyә müvәffәq olsa, diqqәtlә vә ürәkdәn 
dua etsә, bilsin ki, Rәbbin lütfü ona şamil olmuşdur. Sonrakı 
mәrhәlәdә duanın qәbul olunması gәlәcәk. 

Dua edən üçün şərtlər 

Ümid 

Dua - istәmәk vә Allahı çağırmaqdır. Dua - istәmәk, yәni 
ümidvar olmaqdır. Əgәr ümidiniz olmasa, Allahdan bir şey 
istәmәzsiniz. Ümidsiz insan bir şey istәmir. Demәli, dua 
ümiddir. Qәbul olunması ümidlә birgәdir. Duanın qәbul 
olunmasına  ümid ürәklәri şölәlәndirir vә nurlu saxlayır. 

Dua halının istənilməsi 
Əgәr dua zamanı, yalvarış zamanı, diqqәt vә yaxınlaşmaq 

zamanı duaya hәvәs vә hövsәlәmiz olmursa, bu yaxşı әlamәt 
deyil. Lakin onu әldә etmәk olar. İnsan diqqәtlә, yalvarmaqla 
vә istәmәklә dua halını ciddi surәtdә Allahdan ala bilәr. 

 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 74, sәh. 205 
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Şükür 
Əvvәla şükür etdikdә, bu şükür zikrә sәbәb olur. Siz Allaha 

yönәlirsiniz. Şükrün özü insanı zikr әhli edir. 

Duanın qəbul olunmasının qətiliyi 
"Dua qəbul olunacaq; ya tez, ya gec!" 
Əgәr dua halında lazımi diqqәt olsa, dua qәbul olunacaq; ya 

tez, ya gec. 

"Əgər Allah dua qapısını açırsa, qəbul olunma 
qapısını bağlamır!" 

Allahın öz bәndәlәrinә dua etmәlәrini әmr etmәsi, lakin onu 
qәbul etmәmәsi imkansızdır.  

Buyurdu: “Allaha onun lütfündәn istәyin”1 Allah-Taaladan 
istәyin vә öz ehtiyaclarınızı ondan umun. Əbu Hәmzә Sumali 
duasında İmam Sәccadın (ә) dilindәn belә deyilir: “Sәnin 
xüsusiyyәtlәrindә belә bir şey yoxdur ki, istәmәyә әmr edib, 
әta etmәkdәn çәkinәsәn.”2 Sәn öz bәndәlәrinә istәmәyi әmr 
edәsәn, lakin onların istәyini yerinә yetirmәmәyi nәzәrdә 
tutasan; bu imkansızdır. Allah-Taala mәnә vә sizә ondan 
istәmәyimizi әmr edirsә, mәnası budur ki, istәyimizi bizә 
vermәkdә qәrarlıdır. Buna görә hәdisdә göstәrilir ki, Allah-
Taala dua qapısını açıb qәbul etmәk qapısını bağlamaqdan 
daha sәxavәtlidir. 

Əgәr ürәk Allah-Taalah yad etmәklә özünü әtirlәdib bәzәyә 
bilsә, şübhәsiz, onun üçün Allahın cavabı mümkün olacaq: 
“Mәnә dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı qәbul edim!”3Heç 
bir dua cavabsız qalmır. Cavabın mәnası bu deyil ki, insanın 
istәyi mütlәq tәmin olunacaq. Mümkündür tәmin olunsun, 
mümkündür bәzi sәbәblәrә vә mәslәhәtlәrә görә tәmin 
olunmasın. Lakin Allahın cavabı vә qәbul etmәsi var. Allahın 
qәbul etmәsi - Allahın cavabı, diqqәti vә iltifatıdır. 

                                                           

1 Nisa, 32 
2 "Bihar әl-әnvar", c. 90, sәh. 82 
3 Qafir, 60 
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İstәklәrimiz bәzәn bizim ziyanımıza olur vә bu sәbәbdәn 
keçmir. Amma sizin "ya Allah!" demәnizin ardında, şübhәsiz, 
bir "lәbbeyk" vardır. 

Hacəti tez almaq istəyinin xoşagəlməz olması 
Hәdis kitablarında belә bir fәsil var: Duada tәlәsmәyin, 

ondan ümidi üzmәyin vә tez qәbul olunmasını istәmәyin 
mәkruhluğu. Yәni duada tәlәsmәyin. Əgәr bir şey istәdinizsә 
vә o sizin istәdiyiniz zaman tәmin olunmadısa, demәyin ki, 
Allah-Taala mәnim duamı qәbul etmәdi. Xeyr, hәr şeyin öz 
zamanı var. Hәdisdә gtöstәrilir ki, Allah-Taala Bәni-İsraili 
xilas etmәsini söz verdikdәn sonra onlar qırx il dua etdilәr vә 
nәhayәt baş verdi. Böyük iş dә görüldü. Fironun qәrq olması 
vә Musanın ona qәlәbә çalması üçün qırx il çalışmaq çox 
deyil. Tәlәsmәyin, Allahı diqqәtlә çağırın vә nә istәyirsinizsә, 
ondan dilәyin. Bәzi dualarda buna işarә vurulub. Bir duada 
deyilir ki, böyük arzular hәr qapıdan, hәr şәxsin tәrәfindәn 
rәdd edilir, lakin Sәnin yanında belә deyil. Sәnin yanında 
böyük arzular da tәmin edilir. 

Cavabın qeyd-şərtsiz olması 
Əlbәttә, Allah tәrәfindәn cavab üçün heç bir qeyd-şәrt 

yoxdur. Biz öz әmәllәrimizlә qәbul olunmaya maneçilik 
törәdirik. Duamızın diqqәtsiz qalmasına sәbәbkar özümüzük. 
Bunun özü duadan istifadә edilmәsi mümkün olan 
bilgilәrdәndir. Duanın xüsusiyyәtlәrindәn biri budur. 

Yәni Allahın sәxavәtinin, rәhmәtinin vә böyük qüdrәtinin 
mәnası budur ki, әgәr istәmәnizi deyirsә, istәdiyinizi vermәyә 
dә iradә etmişdir. Bu, Allahın sözügedәn vәdәsidir. Xütbәnin 
әvvәlindә oxuduğum hәmin ayәdә açıq-aşkar bildirilmişdir: 
“(Ey Rәsulum!) Bәndәlәrim sәndәn Mәni soruşduqda (bilin 
ki,) Mәn yaxınam. Dua edib Mәni çağıranın duasını qәbul 
edәrәm“.1 Yәni bәndәlәrim nә zaman mәnim barәmdә sәndәn 
harada olduğumu soruşsalar, ey Peyğәmbәr, de ki, yaxınam, 
cavab verirәm, mәndәn istәyәn vә mәni çağıran şәxsin duasını 
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vә istәyini qәbul edirәm. Kim Allahı çağırsa, cavabı var. 
Allahdan istәnilәn hәr bir istәyin qarşılığında qәti bir cavab 
vardır.1 Bu çox mühümdür vә Allahın mömin bәndәlәri onun 
qәdrini yaxşı bilmәlidirlәr. 

Qəbul olunmaq imkanını yüksəltmək üçün duanın 
şərait və qaydaları 

Dua digәr vasitәlәrin yanında bir vasitәdir. Bir hәdisdә 
Əmirәlmöminindәn (ә) nәql olunmuşdur ki, bәla gәlmәzdәn 
öncә dua ilә onu dәf edin2. Bunlar hәqiqәtdir. Əlbәttә, bu o 
demәk deyil ki, siz nә istәsәniz vә onu Allah-Taalaya necә 
desәniz, qәbul olunacaq. Xeyr, bütün adi sәbәblәr vә bütün 
istәklәr kimi onun da şәraiti vә qaydaları var. Əgәr siz 
dostunuzdan da bir şey istәsәniz, onun da qaydaları vә yolları 
var. Duaya mәxsus qaydanı işlәtmәk lazımdır. Ən әsas qayda 
budur ki, insan Allah-Taalaya diqqәt yetirsin vә bütün qәlbi 
ilә Allahdan istәsin. 

"Əgər dua sözün həqiqi mənasında dua olsa, qəbul 
olunması qəti və şərtsizdir!" 

Duanın qәbul olunmasının mühüm şәrti budur ki, o sözün 
hәqiqi mәnasında vә öz şәrtlәri ilә baş tutsun. 

"Əgər dua düzgün işlədilsə, qəbul olunması qəti və 
şərtsizdir!" 

Əmirәlmöminindәn (ә) bir kәlam nәql olunmuşdur. 
Rәvayәtә әsasәn, o buyurur: "Allah-Taala sәnә Ondan istәmәk 
icazәsi vermәklә Özünün bütün xәzinәlәrinin açarını sәnә 
tapşırmışdır". Demәli, Allah-Taalanın hәr bir şeyi ondan 
istәmәyә dair verdiyi icazә bütün ilahi xәzinәlәrin açarıdır. 
Əgәr insan bu açarı düzgün işlәtsә - Allahdan istәsә, şübhәsiz, 
onu insanın ixtiyarında qoyacaq: “İstәdiyin zaman dua 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 83, sәh. 58; hәdis İmam Rizadan (ә) nәql 
olunmuşdur. 
2 "Bihar әl-әnvar", c. 90, sәh. 89 
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vasitәsilә Allah xәzinәlәrinin qapılarını açarsan”1 Bu çox 
mühüm mәsәlәdir. Nә üçün insan özünü bu mühüm vasitәdәn 
mәhrum etsin?! 

Cavabın maneələri 

Başqa bir ilahi qanunla ziddiyyət  

Zәruri deyil ki, dua hәmişә tәbii qanunları pozsun vә 
onların ziddinә olsun. Xeyr, dua tәbii qanunlar çәrçivәsindә 
qәbul olunur vә sizin istәyiniz tәmin edilir. Bu, Allahın 
qüdrәtidir: qanunları hazır edir, bir-birinin yanına qoyur vә 
sizin istәdiyiniz hәyata keçir. Əlbәttә, sizin duanız başqa bir 
ilahi qanunla ziddiyyәt tәşkil etsә, dua qәbul olunmur. Allahın 
vәdәsi haqdır. Lakin o vәdә dә düzgündür. İşsiz dayanıb, öz 
mәqsәdlәri yolunda çalışmayan şәxslәrin mәqsәdә çatmasına 
zәmanәt verilmir. Sәn dua etmәyindә ol, bәllidir ki, bu duanın 
qәbul olunmaq şansı çox deyil. Bәli, bir dә gördünüz qәbul 
olundu, lakin buna zәmanәt verilmir. Siz qәti bir tәbii qanunun 
ziddinә dua etsәniz, zәmanәtin olması bәlli deyil; baxmayaraq 
ki, bәzi yerlәrdә, şübhәsiz, dua qanunları da yarıb keçir. Lakin 
duanın qәbul olunduğunu deyiriksә, sizin duanınızın digәr 
ilahi qanunlarla ziddiyyәtdә olduğu, yanında әmәlin olmadığı, 
yaxud duanın özünün diqqәtlә edilmәdiyi tәqdirdә yenә dә 
qәbul olunacağını söylәmirik. Xeyr, duada Allah-Taaladan 
hәqiqәtәn istәmәk lazımdır. Bu, dua qәbul olunur. Əgәr 
duanın kәnarında әmәl vә fәaliyyәt varsa, bu duanın qәbul 
olunmaq imkanı doğrudan da çoxdur. Dua davamlı olduqda 
onda qәbul olunmaq imkanı daha çoxdur. Əgәr bir duanın bir 
neçә dәfә tәkrar olunduğu vә qәbul olunmadığı görünsә, 
mәyus olmaq lazım deyil; xüsusәn dә böyük mәsәlәlәrdә, 
insan taleyinә, ölkә taleyinә vә xalqların taleyinә aid olan 
mәsәlәlәrdә. Çünki böyük mәsәlәlәrin xüsusiyyәti belәdir: 
onların hәyata keçmәsi üçün zaman tәlәb olunur. 

Qәlbin yumşalıb Allaha yönәldiyi zaman dua zamanıdır. O 
zaman Allahdan istәsәniz, adәtәn istәyiniz tәmin olunar. Lakin 
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әgәr Allahın elmindә bәzi mәslәhәtlәr mövcud olsa, heç. Biz 
bu mәtlәblәri bilmirik. Allah-Taala mәnim vә sizin dualarınıza 
görә yaradılışın, yaxud bir xalqın ümumi maraqlarını 
görmәzdәn gәlmir. Bizim istәyimizin qarşısında mәslәhәt 
mane olmasa vә dua halında lazımi diqqәtә malik olsaq, dua 
tez ya gec qәbul olunacaq. 

Allah-Taala Quranın bir neçә ayәsindә duanı qәbul 
edәcәyinә söz vermişdir. Ayәlәrin biri bu mübarәk ayәdir: 
“Rәbbiniz buyurdu: “Mәnә dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı 
qәbul edim!”1 Yәni sizin Rәbbiniz buyurub ki, mәni çağırın vә 
mәn cavab verim, qәbul edim. Qәbul etmәyin, istәyin yüz faiz 
tәmin olunması mәnasında olmaması da mümkündür. Bәzәn 
yaranış qanunları Allahın o hacәti tam tәmin etmәmәsini tәlәb 
edә bilәr. Bәzi qanunlar sәbәbindәn o istәyin tәmin edilmәsi, 
yaxud tezliklә tәmin edilmәsi mümkün olmur. Digәr yerlәrdә 
ümumi qayda kimi Allah-Taalanın cavabı budur ki, sizin 
istәyinizi tәmin etsin. 

Qeyri-mümkün istəklər 
Başqa bir nöqtә budur ki, bәzәn insan nә qәdәr dua edirsә 

dә, qәbul olunmur. Sәbәb nәdir? Dini rәvayәtlәr bu problemi 
bizim üçün hәll etmişdir. Mәsәlәn, rәvayәtlәrdә deyilmişdir 
ki, әgәr duanın şәrtlәri mövcud olmsa dua qәbul olunmaz. Hәr 
halda, duanın da şәrtlәri var. Din böyüklәri buyurmuşlar ki, 
qeyri-mümkün işlәri Allah-Taaladan istәmәyin. Rәvayәtdә 
göstәrilir ki, bir gün әziz Peyğәmbәrin (s) sәhabәlәrindәn biri 
onun yanında dua edib dedi: “İlahi, mәni mәxluqlarının heç 
birinә möhtac etmә!” Peyğәmbәr (s) buyurdu ki, belә demә, 
mәgәr bir insanın digәrlәrinә möhtac olmaması mümkündür? 
Demә ki, ilahi, mәni heç kimә möhtac etmә! Bu, bәşәr 
tәbiәtinin, ilahi qanunun vә Allahın insan vücudunda qoyduğu 
xislәtin ziddinәdir. Nә üçün deyirsәn ki, mәni heç kәsә möhtac 
etmә? Bu dua qәbul olunmayacaq. O şәxs dedi ki, ey Allahın 
Rәsulu, bәs necә dua edim? Buyurdu ki, belә de: “İlahi, mәni 
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pis bәndәlәrinә möhtac etmә!”1 Mәni şәr adamlara ehtiyaclı 
etmә; mәni sәviyyәsiz insanlara möhtac etmә. Bu 
mümkündür, Allahdan bunu istә. Demәli, әgәr Allah-Taaladan 
qeyri-mümkün vә dünyanın normal qanunlarının ziddinә bir 
şey istәsәk, qәbul olunmayacaq. 

Günah 
Günah insanı ilahi әfvin әzәmәtli dәryasının hәtta kәnarına 

çatıb ondan istifadә etmәyә qoymur. Günah bizim dua vә 
diqqәt halı әldә etmәyimizә imkan vermir. 

Yәni İlahi, mәnim duamı hәbs edәcәk günahları bağışla! 
Günahlar duanın qәbul olunmasına mane olur.  

İlahi әzabları insana nazil edәn günahlar var. Nemәtlәri 
insandan alan günahlar mövcuddur: “İlahi! Mәnim duanı hәbs 
edәn günahlarımı bağışla!”2 Duanı hәbs edәn günahlar da 
vardır. Allaha sığınırıq. İnsan elә günaha düçar ola bilәr ki, nә 
qәdәr dua etsә dә, tәsirsiz vә faydasız olar. Duanın tәsirsiz 
olması haradan bilinir? Bu zaman dua halı insandan alınır.  

Yәni İlahi, mәnim duanı hәbs edәcәk günahlarımı bağışla! 
Günahlar duanın qәbul olunmasına mane olur. 

Mәnası budur ki, biz insanlar bәzәn dualarımızın qәbul 
olunmasının qarşısını alan günah vә xәtalara yol veririk. 

Qafil ürək 
Duanın qәbul olunmasının şәrtlәrindәn biri dә onun diqqәtlә 

oxunmasıdır. Bәzәn dil “İlahi, bizi bağışla!”, “İlahi, bizә ruzi 
ver!” vә “İlahi, bizim borcumuzu ödә!” kimi cümlәlәrә vәrdiş 
edir. İnsan on il belә dua edir, lakin qәbul olunmur. Bunun 
faydası yoxdur. Duanın şәrtlәrindәn biri odur ki, (ürәk qafil 
olmasın). Allah-Taala buyurdu ki, nә istәdiyinә vә kiminlә 
danışdığına diqqәt yetirmәyәn qafil ürәk sahibinin duasını 
qәbul etmәz.3 Bәllidir ki, bu xüsusiyyәtlәrә malik dua qәbul 
olunmaz. Yalvarmaq vә ciddi istәmәk lazımdır. Allah-

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 90, sәh. 325  
2 "Əl-Bәlәd әl-әmin", sәh. 188; dua Əmirәl-möminindәndir (ә). 
3 "Bihar әl-әnvar", c. 74, sәh. 125; hәdis Peyğәmbәrdәndir (s). 
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Taaladan israrla dilәyin, yenә istәyin. Bu zaman Allah-Taala, 
sözsüz ki, duaları qәbul edәcәk.  

Duanın həqiqi və onun ardınca cavabın qəti 
olmasının şərtləri 

"Əgər duanın şərtləri mövcud olmasa, dua qəbul 
olunmaz!" 

Rәvayәtlәrdә göstәrilmişdir ki, әgәr duanın şәrtlәri mövcud 
olmasa, dua qәbul olunmaz. Hәr halda, duanın da şәrtlәri var.  

Zaman və məkanın, xüsusiyyətlərin təsirli olması 
Zaman vә mәkanın tәlәblәri, duanın xüsusiyyәtlәri vә buna 

bәnzәr amillәr dә Allahdan istәmәkdә tәsirlidir.  

Dua edənin Allaha dair etiqadları və halları ilə 
əlaqədar şərtlər 

Allaha və onun qüdrətinə inam 

Qәbul olunan duaların şәrtlәrindәn biri budur ki, insan 
duanı inamla etsin, bilsin ki, bu dua vә istәk insanın arzularını 
hәyata keçirmәyә qadir olan Allaha ünvanlanıb; yәni duanın 
tәsirinә inamı olsun. İmam Sadiqә (ә) deyildi ki, biz dua 
edirik, amma qәbul olunmaq әlamәti görmürük. Buyurdu ki, 
inamsız dua etmәyin.1 İnamsız dua edirsiniz. Bir hәdisdә 
duada inam barәsindә buyurulub ki, Rәbbin qәbul etmәk 
qüdrәtinә inamları olsun. 

Ünsiyyət 
İlahi vәdlәr әn doğru vәdlәrdir. Əgәr Allahdan istәsәniz, 

Allah mütlәq sizә cavab verәcәk. Əgәr ünsiyyәt qursanız, 
cavabların çoxunun hәmin anda sizә verildiyini görәcәksiniz. 
Yәni insan düşünmәmәlidir ki, duanın cavabı mütlәq Allahdan 
istәdiyi puldur vә o çatmalıdır. Bәzәn cavab hәmin anda sizә 
verilәndir. Sizin qәlbinizdә elә nur yaranır ki, cavabınızı 
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hәmin saatda aldığınızı görürsünüz. İnsan bәzәn hiss edir ki, 
duada malik olduğu haldan başqa bir şey istәmir. 

Təzim 
Duanın әsası nәdir? Rәbbin qarşısında kiçilmәkdir. Duanın 

әsası budur. Peyğәmbәrin (s) belә buyurduğu nәql olunub: 
“Dua ibadәtin mәğzidir”.1 Çünki duada Rәbbә mütlәq 
bağlılıqdan vә onun qarşısında kiçilmәkdәn ibarәt olan bir 
vәziyyәt var. İbadәtin әsası da budur. Mәhz buna görә 
"Rәbbiniz buyurdu: “Mәnә dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı 
qәbul edim!" ayәsinin davamında buyurur: "Mәnә ibadәt 
etmәyi tәkәbbürlәrinә sığışdırmayanlar cәhәnnәmә zәlil olaraq 
girәcәklәr!"2 Duanın әsası budur ki, insan Allah-Taala 
qarşısında özünü yalançı bәşәr qürurundan endirsin. Duanın 
әsası Rәbb yanında kiçilmәkdir. Mәnim әzizlәrim! Siz istәr öz 
әtrafınızda, istәr öz ölkәnizdә, istәr bütün dünyada kiminsә 
tәrәfindәn müәyyәn şәkilli pislik vә fәsad görsәniz, diqqәtlә 
baxdıqda müşahidә edәcәksiniz ki, o pisliyin vә fәsadın әsası 
vә qaynağı mәnәmlik, tәkәbbürlülük, hegemonluq vә insani 
qürurdur. Dua bunu sındırmalıdır. 

Yalvarış 
Dua üçün üçüncü baxış budur ki, insan dua ilә, yalvarmaqla 

vә hacәtini bildirmәklә özünü Allah-Taalaya yaxınlaşdırsın. 
Dua etmәyin özü Allah-Taalaya yaxınlaşmaqdır. Rәbb ilә 
danışmaq, yalvarmaq, Allah-Taaladan üzr istәmәk, tövbә 
etmәk vә bağışlanma dilәmәk özü insan üçün bir mәqsәddir. 
Bu, duada mövcud olan әn üstün cәhәtdir. İnsanın Rәbb 
qarşısında dayanıb göz yaşı tökmәsi, kiçiklik vә hәqarәt 
bildirmәsi onun üçün bir mәqam ucalığıdır. Bәşәr Allah-Taala 
qarşısında yalvarmaqla yüksәlir vә zirvәyә qalxır. İnsanın 
bәdbәxtliyi Allah-Taaladan xәbәrsiz olduğu zaman başlayır. 
İnsanın rәzilliyi özünü Allaha ehtiyaclı bilmәdiyi zaman 
başlayır. 
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Öz hacәtinizi istәdiyiniz duanı diqqәtlә, yalvarışla vә 
ürәkdәn edin, qәlbinizi Allaha yaxınlaşdırın.  

Dua edənin dua barəsində etiqadları ilə əlaqədar 
olan şərtlər 

Qəbul olunmağa ümid 

Əgәr ümidiniz olmasa, Allahdan bir şey istәmәzsiniz. 
Ümidsiz insan bir şey istәmir. Demәli, dua ümiddir. Qәbul 
olunması ümidlә birgәdir. Duanın qәbuluna ümid ürәklәri 
şölәlәndirir vә nurlu saxlayır. 

İstəkdə israr və duadan əl çəkməmək 
Hәdislәrdә göstәrilmişdir ki, hacәtlәr üçün dua etdikdә öz 

duanızı vә istәyinizi çox bilmәyin. Yәni nә qәdәr 
istәyirsinizsә, Allahdan dilәyin. Demәyin bu çoxdur, azını 
istәyim ki, mümkün olsun. Bizә hacәt istәmәk yasaqlanmayıb. 
Yәni Allah qarşısında duanı vә istәyi çox saymayın. Allahdan 
böyük istәklәr dilәyin. Allah-Taala verәcәk. Duaya ümid 
qapısını öz üzünüzә bağlamayın. Allah-Taalanın özü ilә 
bәndәlәri arasında qoyduğu bu yoldan vә vasitәdәn özünüzü 
mәhrum etmәyin. Hәdis kitablarında belә bir fәsil var: Duada 
tәlәsmәyin, ondan tez daşınmağın vә tez qәbul olunmasını 
istәmәyin mәkruhluğu. Yәni duada tәlәsmәyin. Əgәr bir şey 
istәdinizsә vә o sizin istәdiyiniz zaman tәmin olunmadısa, 
demәyin ki, Allah-Taala mәnim duamı qәbul etmәdi. Xeyr, 
hәr şeyin öz zamanı var. Hәdisdә gtöstәrilir ki, Allah-Taala 
Bәni-İsraili xilas etmәsini söz verdikdәn sonra onlar qırx il 
dua etdilәr vә nәhayәt baş verdi. Böyük iş dә görüldü. Fironun 
qәrq olması vә Musanın ona qәlәbә çalması üçün qırx il 
çalışmaq çox deyil. Tәlәsmәyin, Allahı diqqәtlә çağırın vә nә 
istәyirsinizsә, ondan dilәyin. Bәzi dualarda buna işarә 
vurulub. Bir duada göstәrilir ki, böyük arzular hәr bir qapıdan 
vә hәr bir şәxsin yanından qaytarılır, lakin Sәnin yanında belә 
deyil. Sәnin yanında böyük arzular da tәmin edilir. 
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Hacətləri böyük saymamaq 
Dua barәsindә başqa bir nöqtә budur ki, hacәtlәri almaq 

üçün heç bir istәyi o qәdәr böyük sayıb demәyәk ki, daha 
bunu Allahdan istәmәk olmaz, çünki çox böyükdür. Xeyr, 
әgәr istәk yaranış qanunlarının vә tәbiәtin ziddinә, qeyri-
mümkün deyilsә, nә qәdәr böyük olsa da, problemi yoxdur, 
Allah-Taaladan istәyin.  

Kiçik istəkləri deməkdən çəkinməmək 
Yeri gәlmişkәn, istәyin kiçik olmasından da qorxmayın, әn 

kiçik istәklәri dә Allahdan dilәyin. Hәdisdә göstәrilir ki, hәtta 
çox dәyәrsiz bir şey olan ayaqqabı ipini dә Allahdan istәyin. 
Bir hәdisdә İmam Baqir (ә) buyurur: "Kiçik istәklәri dәyәrsiz 
saymayın. Çünki Allah-Taala üçün әn sevimli mömin әn çox 
(dua edib) istәyәndir".1 

Duaların mənasına diqqət yetirmək 
Duanı tanımaq lazımdır. Dua insanın qәlbini Allaha 

yönәltmәkdәn, onun ruhunu paklıq vә mәnәviyyatla 
doldurmaqdan әlavә, fikrini vә beynini dә hidayәt edir. Bu 
dualar dәrsdir. Əgәr bu duaların mәnalarına diqqәt yetirsәk, 
onlarda әn böyük ilahi mәnәvi hәdiyyәlәri görәcәyik. 

Mənaların dərki 
Dua oxuyarkәn cümlәlәrin bitdiyi yerlәrin düzgün tәyini 

çox әhәmiyyәtlidir. Bu zaman duanın mәnasını dәrk edәn 
insanın fikri yayınmaz. Bu dualar gözәl tәbirlәrlә deyilmişdir. 
Əgәr düzgün oxunsa, onların gözәlliyinә xәlәl toxunmayacaq. 

Əgәr insan duanın mәnasını, misal üçün, Əbu Hәmzә 
Sumali duasının, yaxud İmam Hüseynin (ә) Ərәfә günündәki 
duasının mәnasını anlasa vә bәzәn mәnaları da bildiyini, lakin 
diqqәt yetirmәdiyindәn fikrinin yayındığını dәrk etsә, belә 
uzun dualardan yorulması imkansızdır. Mәrifәtli bәndә ilә 
Allah arasındakı  sözlәr o qәdәr cazibәli, tәsirli vә hәqiqidir ki, 

                                                           

1 "Müstәdrәk әl-vәsail", c. 5, sәh. 172 
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insanın fitri istәklәrini bәyan edir vә kiminsә nә zamansa 
ondan yorulması mümkün deyil. 

Sözsüz ki, bu duaların mәnasını bilmәliyik. Xoşbәxtlikdәn 
indi yaxşı tәrcümәlәr mövcuddur, "Mәfatih әl-cinan" vә 
müxtәlif dualar tәrcümә olunmuşdur. Tәrcümәlәrә diqqәt 
yetirilsin vә oxusunlar. Əlbәttә, biz gördüyümüz qәdәrincә, 
heç bir tәrcümә bu duaların sözlәrinin gözәlliyini әks etdirә 
bilmir. Lakin hәr halda, duanın mәzmunu bәlli olur. Bu 
tәrcümәlәrә diqqәtlә duanı oxuyun. Oxuyan şәxslәr duanın әn 
azı hamının ucadan dediyi bәzi hissәlәrini tәrcümә etsinlәr. 
Aşağı dәrәcәsi dә budur ki, әgәr insan duanın mәnasını 
bilmirsә, ürәk yanğısından xәbәr verәn aşiqanә bir dillә Allah-
Taala ilә danışdığına diqqәt yetirsin. 

Diqqəti toplamaq 
Əgәr dua halında lazımi diqqәtiniz olsa, dualarınız tez ya 

gec qәbul olunacaq. 
Duanın qәbul olunmasının şәrtlәrindәn biri dә budur ki, onu 

diqqәtlә edәk. Bәzәn dil “İlahi, bizi bağışla!”, “İlahi, bizә ruzi 
ver!” vә “İlahi, bizim borcumuzu ödә!” kimi cümlәlәrә vәrdiş 
edir. İnsan on il belә dua edir, lakin qәbul olunmur. Bunun 
faydası yoxdur. Duanın şәrtlәrindәn biri odur ki, (ürәk qafil 
olmasın). Allah-Taala buyurdu ki, nә istәdiyinә vә kiminlә 
danışdığına diqqәt yetirmәyәn qafil ürәk sahibinin duasını 
qәbul etmәz.1 Bәllidir ki, bu xüsusiyyәtlәrә malik olan dua 
qәbul olunmaz. Yalvarmaq vә ciddi istәmәk lazımdır. Allah-
Taaladan israrla dilәyin, yenә istәyin. Bu zaman Allah-Taala, 
sözsüz ki, duaları qәbul edәcәk.  

Buna görә, tövsiyә edirәm ki, uşaqların Allahla rabitәsi 
diqqәtli vә mәnәvi rabitә olsun. Xüsusilә namazları mәnәvi 
halla qılsınlar. Oxuduqları duanı mәnәvi halla vә diqqәtlә 
oxusunlar. Bilsinlәr ki, hansı varlıqla danışırlar, nә istәyirlәr 
vә bilsinlәr ki, bu istәyin cavabı var. Quranda bizә deyilmişdir 
ki, mәni çağırın, sizә cavab verim.2 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 74, sәh. 125; hәdis Peyğәmbәrdәndir (s).  
2 Qafir, 60 
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Dua digәr vasitәlәrin kәnarında bir vasitәdir... Əlbәttә, bu o 
demәk deyil ki, siz nә istәsәniz vә onu Allah-Taalaya necә 
desәniz, qәbul olunacaq. Xeyr, bütün adi sәbәblәr vә bütün 
istәklәr kimi onun da şәraiti vә qaydaları var. Əgәr siz 
dostunuzdan da bir şey istәsәniz, onun da qaydaları vә yolları 
var. Duaya mәxsus qaydanı işlәtmәk lazımdır. Ən әsas qayda 
budur ki, insan Allah-Taalaya diqqәt yetirsin vә bütün qәlbi 
ilә Allahdan istәsin. İnsanın qәlbi yumşalıb Allaha yönәldikdә 
duanın zamanıdır. O zaman Allahdan istәsәniz, adәtәn 
istәyiniz tәmin olunar. Lakin Allahın elmindә bәzi mәslәhәtlәr 
mövcud olsa, bu hal fәrqlidir. Biz bu mәtlәblәri bilmirik. 
Allah-Taala mәnim vә sizin dualarınıza görә yaradılışın, 
yaxud bir xalqın ümumi maraqlarını görmәzdәn gәlmir. Bizim 
istәyimizin qarşısında mәslәhәt mane olmasa vә dua halında 
lazımi diqqәtә malik olsaq, dua qәbul olunacaq; ya tez vә ya 
gec. 

Duanın ürəkdən edilməsi 
Duanın qәbul olunmasının şәrtlәrindәn biri dә ürәkdәn 

olması vә tәzimdir. Qeyd etdiyimiz kimi, duanın mәnası budur 
ki, siz Allahla danışasınız, Allahı öz qarşınızda hiss edәsiniz, 
yanınızda sizә baxdığını bilәsiniz. İnsanın adәt üzündәn bir 
sözü dilinә gәtirmәsi, bir istәyi demәsi - “İlahi, bizi bağışla, 
ilahi, bizim ata-anamızı bağışla” - lakin doğrudan da öz 
ürәyindә istәmәk halını duymasa bu dua deyil, dil vәrdişidir: 
“Allah-Taala diqqәtsiz qәlbin duasını qәbul etmәz”1. Qafil vә 
diqqәtsiz bir ürәk dua etsә, Allah-Taala duasını qәbul etmәz. 
Bulaşıq ürәklәr, nәfsi istәklәrdә vә ehtiraslarda qәrq olmuş 
qafil ürәklәr necә dua edәcәklәr? Əgәr insan belә dua etsә, 
onun qәbul olunmasını necә gözlәyә bilәr?! 

Öz hacәtinizi istәdiyiniz duanı diqqәtlә, yalvarışla vә 
ürәkdәn edin, ürәyinizi Allaha yaxınlaşdırın. 

                                                           

1 Əl-Kafi, c. 2, sәh. 473; hәdis Əmirәlmöminindәndir (ә). 
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Həqiqi istək 
Duanın әn mühüm sәciyyәsi Allahla rabitә, Allahın 

qarşısında, Allahın әn böyük tәsir vә xüsusiyyәti qarşısında 
bәndәlik hissidir; Allahdan istәmәk vә Allah-Taalanın da 
qәbul etmәsi. 

Duada Allah-Taaladan qәlbәn istәmәk lazımdır. Bu dua 
qәbul olunur. Əgәr bu duanın yanında böyük mәqsәdlәr 
yolunda әmәl vә fәaliyyәt olsa, bu duanın qәbul olunmaq 
şansı doğrudan da çox olar. Dua davamlı olduqda onda qәbul 
olunmaq imkanı daha çoxdur. Əgәr bir duanın bir neçә dәfә 
tәkrar olunduğu vә qәbul olunmadığı görünsә, mәyus olmaq 
lazım deyil; xüsusәn dә böyük mәsәlәlәrdә, insan taleyinә, 
ölkә taleyinә vә xalqların taleyinә aid olan mәsәlәlәrdә. Çünki 
böyük mәsәlәlәrin xüsusiyyәti belәdir, onların hәyata keçmәsi 
üçün zaman tәlәb olunur. 

Əsas budur ki, siz sözün hәqiqi mәnasında bu şәrtlәrlә 
istәyәsiniz. Allah-Taala bu istәyi qәbul edәcәk. 

Ən yaxşı dua odur ki, Allaha aşiqanә inamdan vә insan 
ehtiyaclarına arifanә bilgidәn qaynaqlansın. Bunu da yalnız 
Allah Peyğәmbәrinin (s) vә Peyğәmbәr elminin әmanәtdarı, 
onun hikmәt vә mәrifәtinin varislәri olan pak Əhli-beyt (ә) 
mәktәbindә tapmaq olar. 

Dua edənin qəlbi ilə əlaqədar olan şərtlər 
Tam ürəkdən 
Duaya mәxsus qaydaları işlәtmәk lazımdır. Qaydaların әn 

әsası budur ki, insan Allah-Taalaya diqqәt etsin vә tam 
ürәkdәn ondan istәsin. 

Qəlbən danışmaq 
Bәlkә şәban ayında bu aydan götürdüyümüz azuqә ilә o 

yanıqlı vә mәzmunlu minacatı hәqiqi halla oxuya bilәk; tәkcә 
sözlәrini tәlәffüz etmәyәk, Allahla bu minacatın dili ilә 
hәqiqәtәn ürәkdәn danışaq. 
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Pak qəlb və sədaqətli dil 
Başqa bir hәdisdә göstәrilir ki, Allah-Taala hәzrәt Musaya 

müraciәtlә buyurdu: “Ey Musa! Mәni pak qәlblә vә doğruçu 
dillә çağır.”1 Pak qәlblә vә doğruçu dillә Allah-Taala ilә 
danışın vә dua edin. Dua mütlәq qәbul olunacaq. 

Ürəyi ətirləndirmək və zinətləndirmək 
Əgәr ürәk Allah-Taalanı yad etmәklә özünü әtirlәdib 

bәzәyә bilsә, şübhәsiz, onun üçün Allahın cavabı mümkün 
olacaq: “Mәnә dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı qәbul 
edim!”2 

Ürək yumşaqlığı 
İnsanın qәlbi yumşalıb Allaha yönәldikdә duanın zamanıdır. 

O zaman Allahdan istәsәniz, adәtәn istәyiniz tәmin olunar. 

Ürək yanğısı 
Əgәr insan duanın mәnasını bilmirsә, ürәk yanğısından 

xәbәr verәn aşiqanә bir dillә Allah-Taala ilә danışdığına 
diqqәt yetirsin. 

Qəlb təravəti 
Duanın birinci şәrti budur ki, tәravәtli vә bulaşıqsız qәlblә 

istәnilsin - gәnclәrin qәlbi kimi. Buna görә, gәnclәrin 
dualarının qәbul olunma ehtimalı digәrlәrindәn çoxdur. Bәzәn 
mәnә deyirlәr ki, bizim gәnclәrimiz üçün dua elә. Düzdür, biz 
hәmişә bütün gәnclәr üçün dua edirik. Lakin әslindә bu 
gәnclәr özlәrinin tәmiz vә tәravәtli ürәklәrinin qәdrini bilsәlәr, 
onların duası qәbul olunmağa hәr bir duadan daha yaxın ola 
bilәr. 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 90, sәh. 341; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s).  
2 Qafir, 60 
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Tövbə və günahdan çəkinmək 

Tövbə 

Duanın şәrtlәrindәn başqa birisi günahdan çәkinmәk vә 
tövbәdir. Bu gecәlәr dә tövbә gecәlәridir. Hamımız günaha 
düçar olmuşuq. Nöqsanların kiçiyi vә böyüyü olur. Allah-
Taaladan üzr, әfv vә bәxşiş istәmәli, tövbә etmәli vә Allaha 
sarı qayıtmalıyıq. Biz günah etmәmәyә çalışmalıyıq. Bәzәn 
insan qәrara gәlir ki, günah etmәsin, lakin sonra unutqanlığa 
vә sәhvә düçar olur. Hәmin günah yenә baş verir. Yenidәn 
tövbә vә bağışlanma istәmәk lazımdır. Lakin tövbә ciddi vә 
hәqiqi olmalıdır. Günah etmәmәk hәqiqi vә ciddi bir qәsd 
olmalıdır. Bәzilәri duanı, ibadәti vә tövbәni qocalıq dövrünә 
saxlayırlar. Bu böyük sәhvdir. "Tövbә edin!" – deyәndә cavab 
verirlәr ki, hәlә vaxtımız var. Əvvәla vaxtımızın olması bәlli 
deyil. Ölüm gәlәndә insana xәbәrdarlıq etmir, bütün yaşlarda 
ölüm mümkündür. Əgәr hәqiqәtәn vaxtımızın olmasını fәrz 
etsәk, yәni qocalığa çatacağımız bәlli olsa da, gәnclik dövrünü 
qafilliklә vә ehtiraslara qәrq olmaqla keçirib sonra asanlıqla 
tövbә etmәyin mümkün olduğunu düşünәn şәxs böyük sәhvә 
düçar olmuşdur. Dua vә tövbә halı elә bir şey deyil ki, insan 
nә zaman istәsә, bunu bacarsın. Bәzәn istәyirik, amma olmur; 
mәnәvi hal axtarırıq, amma alınmır. Bu öncәki әmәllәrin 
tәsiridir. Əgәr insan Allaha diqqәtin vә Allaha qayıdışın 
şәraitini özündә vücuda gәtirmәsә, istәdiyi zaman Allahın 
qapısına gedә bilmәyәcәk. Siz görürsünüz ki, bәzi pak ürәklәr, 
adәtәn gәnclәr çox asanlıqla rabitә yarada bilirlәr. Amma 
bәzilәri nә qәdәr çalışırlarsa, bu rabitә bәrqәrar olmur. Fürsәti 
olanlar vә öz ürәklәrini yumşaq saxlaya bilәnlәr bunun qәdrini 
bilsinlәr. Özlәrinin Allahla rabitәlәrini qorusunlar ki, 
istәdiklәri vaxt Allahın qapısına gedә bilsinlәr. 

Günahları tərk etmək 
Duanın şәrtlәrindәn başqa birisi günahdan uzaqlaşmaq vә 

tövbәdir.  



 47 

İnsanların haqqını qaytarmaq 
Dua vә onun qәbul olunması barәdә hәdisdә göstәrilir ki, 

insan xalqın haqqını vermәlidir ki, duası qәbul olunsun. Başqa 
bir hәdisdә göstәrilir ki, Allah-Taala hәzrәt Musaya müraciәtlә 
buyurdu: “Ey Musa! Mәni pak qәlblә vә doğruçu dillә çağır.”1 
Pak qәlblә vә doğruçu dillә Allah-Taala ilә danışın vә dua 
edin. Dua mütlәq qәbul olunacaq. 

Əməl 
...Sözsüz ki,  әmәldәn ayrı dua yox. İnsanın әmәl qapısını 

bağlayıb, dua ilә kifayәtlәnmәsinin heç bir faydası yoxdur. 
Lakin әmәlin yanında, işin yanında, iradә vә sәyi işlәtmәyin 
yanında Allahdan istәmәk dә lazımdır. Bu dua insanın 
istәklәrini tәmin edir. Görürsünüz ki, әziz Peyğәmbәr (s) 
müharibә meydanında bütün işlәri gördükdәn sonra dua da 
edir. Demәli, dua, dua  yolu ilә istәk vә mәqsәdlәrimizә nail 
olmaq bizim vәzifәlәrimizdәn biridir. 

Heç kәs deyә bilmәz ki, Peyğәmbәr (s) vә erkәn İslam 
çağının müsәlmanları çalışıb işlәmirdilәr. Onların işlәrindәn 
böyük iş ola bilmәz. Peyğәmbәrin (s), o zamankı İslam 
cәmiyyәtinin hakimi olduğu onillik müddәt bütünlüklә iş vә 
fәaliyyәtlә keçmişdir. Lakin eyni zamanda, hәmin iş vә 
fәaliyyәtin yanında dua, yalvarış, tövbә, bağışlanmaq istәmәk 
vә Allahdan dilәmәk dә öz yerindә olmuşdur. 

Burada bir neçә sual irәli sürülür: Biri budur ki, әgәr duanın 
belә möcüzәli rolu varsa, bәs bu dünyәvi vasitәlәr, bu 
texnikalar, elm, sәnaye vә digәr bu kimi amillәr nәdir? Cavab 
budur ki, dua maddi vasitәlәrin rәqibi deyil. Belә deyil ki, 
insan sәfәrә çıxmaq istәyirsә, ya maşın, qatar, tәyyarә ilә 
getmәlidir,  ya da dua ilә. Hәmçinin belә deyil ki, әgәr insan 
bir şey әldә etmәk istәdikdә ya pul xәrclәmәlidir, ya da pulu 
yoxdursa, istәdiyini әldә etmәk üçün dua etmәlidir. Duanın 
mәnası budur ki, siz Allahdan, Onun bu vasitәlәri yaratmasını 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 90, sәh. 341; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s).  

 48 

istәyin; maddi sәbәblәrin hәr biri öz yerindә durur. Qәbul 
olunan dua belәdir. 

Buna әsasәn, dua kiminsә tәnbәllik etmәsinә sәbәb 
olmamalıdır. Dua kiminsә elmdәn, bilikdәn, maddi 
vasitәlәrdәn, tәbii sәbәb vә nәticәdәn әl üzmәsinә bais 
olmamalıdır. Xeyr, dua onların rәqibi deyil, onları tәmin 
edәndir. 

Bәzәn Allah-Taala möcüzә dә göstәrir; bu başqa mәsәlәdir. 
Möcüzә istisnalı yerlәrdә baş verir. Digәr yerlәrdә dua tәbii 
prosesi tәmin edir. Siz ehtiyac duyduğunuz bir işin baş 
vermәsini Allahdan istәdikdә, duanın yanında gәrәk 
qüvvәlәrinizi dә işlәdәsiniz. Misal üçün, әgәr sizә tәnbәllik 
halәti üz vermişsә vә Allah-Taalanın bu hissi sizdәn 
uzaqlaşdırması üçün dua edirsinizsә, duanın yanında gәrәk 
iradә vә әzmkarlıq da göstәrәsiniz. Yәni burada da başqa bir 
tәbii vә maddi vasitә var vә o iradә göstәrmәkdir. Gәrәk iradә 
vә әzmkarlıq göstәrәsiniz. Heç kәs düşünmәsin ki, evdә 
oturub, heç bir iş görmәsәk, hәtta iradә dә etmәsәk vә yalnız 
dua ilә mәşğul olsaq, Allah bizim istәklәrimizi tәmin edәcәk. 
Xeyr, belә bir şey imkansızdır. Demәli, dua çalışmağın 
yanında vә çalışmaqla olmalıdır. Bәzәn çalışmaq nәticә 
vermir, amma dua edәn kimi nәticә hasil olur. Bu bir mәsәlә. 
Möcüzә istisnalı yerlәrdә baş verir. Digәr yerlәrdә dua tәbii 
prosesi tәmin edir. Siz ehtiyac duyduğunuz bir işin baş 
vermәsini Allahdan istәdikdә, duanın yanında gәrәk 
qüvvәlәrinizi dә işlәdәsiniz. Misal üçün, әgәr sizә tәnbәllik 
halәti üz vermişsә vә Allah-Taalanın bu hissi sizdәn 
uzaqlaşdırması üçün dua edirsinizsә, dua ilә yanaşı әzm vә 
iradә dә göstәrәsiniz. Yәni burada da başqa bir tәbii vә maddi 
vasitә var vә o iradә göstәrmәkdir. Gәrәk iradә vә әzmkarlıq 
göstәrәsiniz. Heç kәs düşünmәsin ki, evdә oturub, heç bir iş 
görmәsәk, hәtta iradә dә etmәsәk vә yalnız dua ilә mәşğul 
olsaq, Allah bizim istәklәrimizi tәmin edәcәk. Xeyr, belә bir 
şey imkansızdır. Demәli, dua çalışmağın yanında vә 
çalışmaqla olmalıdır. Bәzәn çalışmaq nәticә vermir, amma 
dua edәn kimi nәticә hasil olur. 
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Bir neçә nәfәr әziz Peyğәmbәrin (s) yanına gәlib bir şәxsi 
tәriflәdilәr. Dedilәr ki, ey Allahın Rәsulu, biz bu kişi ilә sәfәrә 
çıxmışdıq. O çox yaxşı, pak vә allahçı bir kişidir, hәmişә 
ibadәt edirdi, harada dayanırdıqsa, dayandığımız andan 
hәrәkәt etdiyimiz vaxta qәdәr namazla, zikrlә, Quranla vә belә 
işlәrlә mәşğul olurdu. Bu tәriflәrdәn sonra Peyğәmbәr (s) 
tәәccüblә onlardan soruşdu: "Bәs onun işlәrini kim görürdü?" 
Miniyindәn düşәndәn daim namazla vә Quranla mәşğul olan 
şәxsin yemәyini kim bişirirdi? Onun әşyalarını kim daşıyır vә 
(gedәndә) miniyә yüklәyirdi? Onun işlәrini kim görürdü? 
Bunlar cavabda dedilәr ki, ey Allahın Rәsulu, biz tam rәğbәtlә 
onun işlәrini görürdük. Peyğәmbәr (s) buyurdu: “Sizin 
hamınız ondan yaxşısınız”.1 

Sizin hamınız ondan yaxşısınız. Onun öz işlәrini 
görmәmәsi, sizin üzәrinizә qoyması, özünün isә ibadәtlә 
mәşğul olması yaxşı insan olmasına sәbәb olmur. 

Əlverişli zamanlar 
Rəcəb 
Bu günlәrdәn istifadә etmәk, mәnәviyyatı güclәndirmәk, 

Allahla rabitә yaratmaq, zikrә, duaya vә tәvәssülә әhәmiyyәt 
vermәk vәzifәlәrdәndir. 

Şaban 
Bәlkә şaban ayında bu aydan götürdüyümüz ehtiyatla o 

yanıqlı vә mәzmunlu minacatı hәqiqi nәfәslә oxuya bilәk; 
tәkcә sözlәrini tәlәffüz etmәyәk, Allahla bu minacatın dili ilә 
hәqiqәtәn ürәkdәn danışaq. 

Ramazan 
Bu ay oruc ayıdır. Quranın nazil olduğu vә Quranla 

ünsiyyәt ayıdır. İbadәtin mәğzi vә ruhu olan dua, minacat vә 
ibadәt ayıdır.  

Bu il tәsadüfәn tәbiәt baharı dua vә Quran baharı ilә eyni 
zamana düşmüşdür. Bir neçә gündәn sonra mübarәk ramazan 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 73, sәh. 274 

 50 

ayı - insanın yenidәn qurulması, özünü qurması vә Allahla 
ünsiyyәt baharı başlanacaq. 

Ramazan ayını qәnimәt sayın. Bu günlәri oruc tutmaqla, bu 
gecәlәri zikr vә dua ilә yaşayın. Dua fәsli dә bu mübarәk 
aydır. Baxmayaraq ki, insan hәmişә dua ilә Allaha 
birlәşmәlidir. Lakin “(Ey Rәsulum!) Bәndәlәrim sәndәn Mәni 
soruşduqda (bilin ki,) Mәn yaxınam. Dua edib Mәni çağıranın 
duasını qәbul edәrәm”1 ayәsi Bәqәrә surәsindә oruca vә 
ramazan ayına aid olan mübarәk ayәlәrin arasında yerlәşir. Bu 
ayә oruc vә ramazan ayәlәrinin ortasında gәlib, bütün insanları 
vә bütün bәndәlәri duaya vә Allaha yönәlmәyә sövq edir vә 
çağırır. 

Fitr bayramı 
Fitr bayramı namazında dua, yalvarış, ağlamaq vә Allaha 

diqqәt var.  

"Bəlli günlər" 
Hәcc günlәri aşiq ürәklәrin şövqü vә mәhәbbәti ilә 

yanaşıdır... "Bәlli günlәr"i zikr vә minacatla yaşasınlar. 

Qələbə 
Dua qәribә bir şeydir. Erkәn İslam tarixindә hәr yerdә dua 

var. Peyğәmbәr (s) Bәdr döyüşündә dә dua etdi, Ühüd 
döyüşündә dә dua etdi. Yәni dua qәlәbә vә mәğlubiyyәt 
tanımır. Dua - insanın Allahla rabitәsi vә ona arxalanmasıdır. 
İnsan qüdrәtin, qәlәbәnin zirvәsindә olduqda da duaya 
möhtacdır. Allahla danışmalı vә Allahdan istәmәlidir. Quran 
bizim Peyğәmbәrimizә (s) belә әmr edir: “Allahın yardımı vә 
qәlәbә çatdıqda”, yәni Allahın kömәyi çatdıqda vә qәlәbә 
nәsib olduqda, “vә insanların dәstә-dәstә Allahın dininә daxil 
olduğunu gördükdә” yәni xalqın dәstә-dәstә, qrup-qrup İslama 
daxil olduğunu gördükdә “Rәbbini hәmdlә tәqdis et vә ondan 
bağışlanmaq istә!”2 Yәni bu sәnin tövbәnin başlanğıcıdır, 

                                                           

1 Bәqәrә, 186 
2 Nәsr, 1-3 
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Allah-Taalanın dәrgahına ehtiyac bildirmәnin әvvәlidir. Bizim 
xalqımız qәlәbә әldә etdikdә duadan әl çәkmәdi. Görün bu 
gün bizim cәmiyyәtimizdә Allaha dua vә diqqәt nә qәdәr 
çoxdur! Bizim qәlәbәmizin rәmzi dә elә bunlardır. 

Namaz 
Namazı diqqәtlә, tәzimlә, zikrlә vә dua ilә qılın. 

Çarəsizlik və çətinlik 
Baxın, insanın, misal üçün, övladı, yaxud әzizlәrindәn biri 

xәstә olanda vә ilahi mәkanlara gedib dua halı әldә edәndә 
Allahdan necә istәyir? 

Allahın peyğәmbәrlәri çәtin anlarda Allaha dua edib kömәk 
istәyirdilәr: “Rәbbinә dua edib: “Mәn mәğlub oldum, buna 
görә dә (onlardan) intiqam al!” – dedi”.1 Bu, hәzrәt Nuhun (ә) 
dilindәn nәql olunmuşdur. Yaxud hәzrәt Musanın (ә) dilindәn 
belә nәql olunmuşdur: “Sonra Rәbbinә belә dua etdi: 
“Hәqiqәtәn, bunlar günahkar bir qövmdür!”2 Musa Allaha 
şikayәt etdi vә ona sığındı. 

                                                           

1 Qәmәr, 10 
2 Duxan, 22 
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Dördüncü fəsil: Duanın faydaları 

Duanın üç əsas faydası: (Allah qarşısında) 
Çarəsizlik ruhiyyəsinin inkişafı, bilgi əldə etmək və 

istəklərə çatmaq 

Kiçiklik və çarəsizlik ruhiyyəsinin inkişafı 

Öz acizliyimizə, kiçikliyimizə və yoxsulluğumuza diqqət 
yetirmək 

Yeri gәlmişkәn, istәyin kiçik olmasından da qorxmayın, әn 
kiçik istәklәri dә Allahdan dilәyin. Hәdisdә göstәrilir ki, hәtta 
çox dәyәrsiz bir şey olan ayaqqabı ipini dә Allahdan istәyin. 
Bir hәdisdә İmam Baqir (ә) buyurur: "Kiçik istәklәri dәyәrsiz 
saymayın. Çünki Allah-Taala üçün әn sevimli mömin әn çox 
(dua edib) istәyәndir".1 Bәli, insanın ayaqqabı ipinә ehtiyacı 
var. Mağazaya gedib alır. Bunun üçün dә dua lazımdırmı? 
Bәli, ayaqqabı ipinә vә belә kiçik olan hәr hansı bir şeyә 
ehtiyacınız olduğunu duyan kimi ürәyinizi Allaha yönәldin vә 
deyin ki, İlahi, mәnә bunu da yetir. Yetirmәyi hansı yolladır? 
Yolu budur ki, cibimә pul qoyub küçәyә çıxım, mağazadan 
alım vә sonra  istifadә edim. Hәr halda, Allahdan 
istәmәlisiniz. Mağazaya gedib pul verib ayaqqabı ipi alsanız 
da, onu yenә Allah sizә vermişdir. Allahdan qeyrisinin yolu ilә 
insanın әlinә bir şey çatmır. Bizә nә çatırsa, Allah verir. 

Allahın verdiyini öncә Allahdan istәmәliyik. Nә üçün 
istәmәliyik? Kiçik istәklәri dә Allahdan istәmәyimizi tövsiyә 
etmәlәrinin sәbәblәrindәn biri budur ki, öz ehtiyaclarımıza, 
acizliyimizә, kiçikliyimizә vә yoxsulluğumuza diqqәt 
yönәldәk. Nә qәdәr yoxsul olduğumuzu görәk. Əgәr Allah-
Taala kömәk etmәsә, imkan yaratmasa, güc vermәsә, düşüncә 
vermәsә, tәşәbbüs vermәsә vә vasitәlәri hazırlamasa, hәmin 
ayaqqabı ipi dә bizim әlimizә çatmayacaq. Əgәr siz ayaqqabı 
ipini almaq mәqsәdilә evdәn çıxsanız vә yolda pullarınızı 

                                                           

1 "Müstәdrәk әl-vәsail", c. 5, sәh. 172 



 53 

oğurlasalar, yaxud pulunuz itsә, yaxud istәdiyiniz mağaza 
bağlı olsa, yaxud yolda hәr hansı hadisә baş versә vә siz 
qayıtmağa mәcbur olsanız, ayaqqabı ipini әldә edә 
bilmәyәcәksiniz. Buna әsasәn, hәr şeyi Allahdan istәyin. Hәtta 
ayaqqabı ipini, hәtta kiçik şeylәri vә hәtta özünüzün gündәlik 
ruzinizi dә. Qoyun bizim köksümüzdә әzәmәt qazanmış bu 
yalançı “mәn” sınsın (“mәn”deyirik vә elә bilirik ki, bütün 
qüvvәlәr bizdә cәm olub). Bu “mәn” insanları yazıq edir. Bu 
da dua barәsindә bir mәtlәbdir: insan öz istәklәrini dua ilә әldә 
etmәlidir. 

Xudpəsəndliyi və eqoistliyi əzmək 
Əgәr Allah qarşısında bu xudpәsәndlik vә eqoistlik olsa, 

yәni insan özünü Allah qarşısında görsә, onun insanda nәticәsi 
tüğyan etmәkdir: tağut. Tağut da tәkcә padşahlar deyillәr. Biz 
insanların hәr birimizin  daxilimizdә, Allah etmәmiş, bir tağut 
vә büt yetişdirmәyimiz mümkündür. Allah qarşısında 
üsyankarlıq etmәyin vә xudpәsәndliyin nәticәsi tüğyanın 
inkişaf etmәsindәn ibarәtdir. Əgәr bu xudpәsәndlik digәr 
insanların qarşısında olsa, nәticәsi digәrlәrinin hüququna 
diqqәt etmәmәk, onun-bunun haqqına tәcavüz etmәk vә әl 
uzatmaq olacaq. Əgәr bu xudpәsәndlik tәbiәt qarşısında olsa, 
nәticәsi tәbii mühiti mәhv etmәk olacaq; yәni bu gün dünyada 
haqlı olaraq diqqәt göstәrilәn mәsәlә. İnsanın tәbii yaşayış 
mühitinә diqqәtsizlik dә tәbiәt qarşısında tüğyanın, 
xudpәsәndliyin vә xudbinliyin nәticәsidir. 

Dua bunların hamısının ziddidir. Dua etdikdә әslindә 
özümüzdә tәzim etmәk halı vücuda gәtirir, bu xudpәsәndliyi 
vә eqoistliyi mәhv edirik. Nәticәdә, varlıq alәmi vә insanların 
hәyat mühiti tüğyandan, haqlara vә tәbiәtә tәcavüzdәn 
qorunur. Buna görә buyurdu ki, hәr bir ibadәtin mәğzi duadır. 
İbadәtlәr insanı Allah-Taala qarşısında tәzim edәn, ürәyini dә 
müti vә tәslimçi etmәk üçündür. Allah qarşısında olan bu itaәt 
vә kiçilmәk insanların bir-biri qarşısında tәvazökarlığı, 
kiçilmәsi vә tәzim göstәrmәsi növündәn deyil, mütlәq xeyir, 
mütlәq gözәllik, mütlәq yaxşılıq vә mütlәq fәzilәt qarşısında 
kiçilmәkdir. 
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Duanın әsas mahiyyәti nәdir? Rәbbin qarşısında 
kiçilmәkdir. Duanın әsası budur. Peyğәmbәrin (s) belә 
buyurduğu nәql olunub: “Dua ibadәtin mәğzidir”.1 Çünki 
duada Rәbbә mütlәq bağlılıqdan vә onun qarşısında 
kiçilmәkdәn ibarәt olan bir vәziyyәt var. İbadәtin әsası da 
budur. Mәhz buna görә "Rәbbiniz buyurdu: “Mәnә dua edin, 
Mәn dә sizin dualarınızı qәbul edim!" ayәsinin davamında 
buyurur: "Mәnә ibadәt etmәyi tәkәbbürlәrinә sığışdırmayanlar 
cәhәnnәmә zәlil olaraq girәcәklәr!"2 Duanın әsası budur ki, 
insan Allah-Taala qarşısında özünü aldadıcı bәşәr qürurundan 
endirsin. Duanın әsası Rәbb yanında kiçilmәkdir. 

Nəfsi sındırmaq 
Duanın xüsusiyyәti budur ki, nәfsi sındırır. Buna görә 

deyiblәr ki, hәtta kiçik şeylәri dә Allahdan istә vә zәif 
olduğunu anla, bil ki, bәzәn bir ağcaqanad, yaxud milçәk dә 
insanı yorub onun rahatlığını ala bilәr: “Əgәr milçәk onlardan 
(bütlәrin üstündә olanlardan) bir şey götürüb aparsa, onu 
milçәkdәn geri ala bilmәzlәr. İstәyәn dә aciz, istәnilәn dә! 
(Bütlәr dә aciz, milçәk dә, yaxud bütlәrә ibadәt edәn dә aciz, 
ibadәt edilәn bütlәr dә!)”3 Odur ki, dua Allaha yalvarmaq 
üçündür, Allahdan hacәt dilәmәk üçündür, tәvazökarlıq 
üçündür, yalançı tәkәbbürlülük vә xudpәsәndlik pәrdәsindәn 
çıxmaq üçündür. Allah-Taala mәnim vә sizin üçün problemlәr 
vücuda gәtirir ki, bizi yalvarmağa, diqqәt yönәltmәyә vә 
kiçilmәyә vadar etsin. Quranın şәrafәtli ayәlәrindә dә buyurur: 
“Sәndәn әvvәl dә ümmәtlәri müsibәt vә fәlakәtә düçar etdik 
ki, (Allaha) yalvarsınlar. Barı, әzabımız onların başlarının 
üstünü alanda yalvaraydılar. Lakin qәlblәri sәrtlәşdi vә şeytan 
da onlara etdiklәri әmәllәri süstlü göstәrdi”.4 Bu yalvarış 
Allah üçün yox, bizim özümüz üçündür. Allahın mәnim vә 
sizin yalvarmağımıza ehtiyacı yoxdur. 

                                                           

1 "Vәsail әş-şiә", c. 7, sәh. 27. Hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s). 
2 Qafir, 60 
3 Hәcc, 73 
4 Ənam, 42-43 
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Bu yalvarış halәti ürәyi Allah eşqi ilә doldurur, insanı 
Allahla tanış edir, onu fәsadlı xudbinlikdәn vә 
tәkәbbürlülükdәn uzaqlaşdırır, Pәrvәrdigarın müqәddәs 
nuruna vә ilahi lütfә boyayır. Bunun qәdrini bilin. Bu hәr 
şeydәn üstündür. 

Nəfsi cilovlamaq 
Bütün insanlar öz daxilindә bu mәst filin azğınlığı ilә 

üzbәüzdürlәr vә onu cilovlamalıdırlar. Bu cilovlamaq Allah 
zikri ilә, Allahı yad etmәklә, Allaha sığınmaqla, Allaha 
ehtiyac duymaqla, özünü ilahi әzәmәt qarşısında kiçik hiss 
etmәklә, Haqq-Taalanın mütlәq gözәlliyi qarşısında 
çirkinliklәrini duymaqla baş verir. Bunların hamısı zikrlәdir. 
Tәqvalı olan - yәni özünü gözlәyәn diqqәtli insan ona-buna 
qarşı şәrin, zülmün, fәsadın, tüğyanın vә pisliyin qaynağı 
olmur. Hәmin Allah zikri daim otu çәkindirir, daim onu 
saxlayır.  

Bilgilərin əldə edilməsi 
Bu dualar doğrudan da maariflә doludur. Əgәr bunları dua 

halından çıxarsalar, bәnzәri bizim hәdislәrdә az olan möhkәm, 
güclü vә köklü İslam bilgilәrini tәşkil edәcәklәr. 

Duada mövcud olan ikinci mәsәlә bilgilәrdir. Bu, 
mәsumlardan bizә çatmış dualara mәxsusdur. İmam Sәccad 
(ә) Sәhifeyi-Sәccadiyyәni dua surәtindә tәnzimlәmişdir vә 
ümumiyyәtlә dua etmişdir. Lakin bu kitab ilahi vә dini 
bilgilәrlәrlә doludur. Sәhifeyi-Sәccadiyyәdә xalis tövhid var. 
Sәhifeyi-Sәccadiyyәdә İslam Peyğәmbәrinin (s) müqәddәs 
mәqamına eşq vә nübüvvәt var. Bu kitabda mәsumlardan nәql 
olunmuş digәr dualar kimi yaradılış bilgilәri var. Gecәlәrә 
mәxsus olan bu Əbu Hәmzә Sumali duası (onu oxumağa vә 
mәnaları üzәrindә diqqәtlә düşünmәyә çalışın) vә cümә 
gecәlәri oxunan bu Kumeyl duası İslam bilgilәri ilә dolu olan 
dualardandır. Orada hәqiqәtlәr dua dili ilә bәyan olunmuşdur. 
Belә deyil ki, İmam Sәccad (ә) dua etmәk istәmәmiş vә duanı 
vasitә seçmişdir, xeyr, dua etmiş, minacat etmiş vә Allahla 
danışmışdır, lakin qәlbi Allahla vә ilahi bilgilәrlә tanış olan 
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insanın danışması belә olur, ondan hikmәt aşıb-daşdığından 
duası da eynilә hikmәtdir. 

Oxuduğumuz dualar hikmәtlә doludur. İmamlardan nәql 
olunmuş dualarda hәqiqәtәn insanın ehtiyacı olan bilgilәrә aid 
mәqamlar var. Bu böyüklәr bu mәqamları dualara salmaqla 
bizә Allahdan nә istәmәyimizi öyrәdirlәr. 

Bu dualar dәrsdir. Əgәr bu duaların mәnalarına diqqәt 
yetirsәk, Allahın әn böyük hәdiyyәlәrini onlarda taparıq. 

Dua barәsindә son mәqam mәsumlardan nәql olunmuş 
dualardır. İmamların duaları әn yaxşı dualardır. Əvvәla bu 
dualarda yerlәşdirilmiş istәklәr bizim kimilәrin ümumiyyәtlә 
yadına düşmür vә insan imamların dili ilә onları Allahdan 
istәyir. Əbu Hәmzә duasında, İftitah duasında vә Ərәfә 
duasında insan üçün әn yaxşı istәk vә hacәtlәr dilә gәtirilir. 
Əgәr insan bunları Allahdan istәsә vә alsa, onun üçün böyük 
sәrvәt olar. İkincisi budur ki, bu dualarda kiçilmә vә yalvarış 
mәqamları var. Mәtlәb elә dillә, elә tonla vә nitqlә deyilmişdir 
ki, ürәyi tәvazökarlığa vadar edir vә yumşaldır. Fәsahәtli vә 
sәlis ibarәli bu dualarda eşq, mәhәbbәt vә şövq dalğalanır. 
İnsan bu duaların qәdrini bilmәli vә onlardan istifadә 
etmәlidir. 

Sözsüz ki, duaların mәnasını bilmәliyik. Xoşbәxtlikdәn indi 
yaxşı tәrcümәlәr mövcuddur, "Mәfatih әl-cinan" vә müxtәlif 
dualar tәrcümә olunmuşdur. Tәrcümәlәrә diqqәt yetirilsin vә 
oxusunlar. Əlbәttә, biz gördüyümüz qәdәrincә, heç bir 
tәrcümә bu duaların sözlәrinin gözәlliyini әks etdirә bilmir. 
Lakin hәr halda, duanın mәzmunu bәlli olur. Bu tәrcümәlәrә 
diqqәtlә duanı oxuyun. Oxuyan şәxslәr duanın әn azı hamının 
ucadan dediyi bәzi hissәlәrini tәrcümә etsinlәr. Aşağı dәrәcәsi 
dә budur ki, әgәr insan duanın mәnasını bilmirsә, ürәk 
yanğısından xәbәr verәn aşiqanә bir dillә Allah-Taala ilә 
danışdığına diqqәt yetirsin. 

Əlbәttә, Allah tәrәfindәn cavab üçün heç bir qeyd-şәrt 
yoxdur. Biz öz әmәllәrimizlә qәbul olunmaya maneçilik 
törәdirik. Duamızın diqqәtsiz qalmasına sәbәbkar özümüzük. 
Bunun özü duadan istifadә edilmәsi mümkün olan 
bilgilәrdәndir. Duanın xüsusiyyәtlәrindәn biri budur. 
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Dünәnki dua vә zikrlәrdә bu cümlә vardı: “İlahi, 
Əmirәlmömininin (ә) qatillәrinә lәnәt elә!”1Onları öz 
rәhmәtindәn uzaqlaşdır. Kufә mәscidindә hәzrәtin mübarәk 
başına yalnız bir nәfәr xәncәr vurdu, lakin deyir "qatillәr". Bu 
da insanın duadan alacağı dәrslәrdәn biridir. Lazım deyil ki, 
insanın özü hadisәdә birbaşa iştirak etsin, yaxud hadisә ona 
aid edilsin.  

Bunlar tәkcә dua deyil, dәrsdir. İmam Sәccadın (ә) bu 
sözlәri vә imamlardan әlimizә çatmış bütün dualar bilgilәrlә 
doludur. 

Duada tәkcә insanın qәlbini Allaha yaxınlaşdırmaq yoxdur. 
Bu var, hәm dә genişdir. Duada tәlim dә var, nәfsin 
paklanması da var. İmamlardan nәql olunmuş bu dualar hәm 
zehni aydınlaşdırır, hәm hәyatda ehtiyacımız olan hәqiqәtlәri 
vә bilgilәri bizә öyrәdir, hәm dә qәlbi Allaha yönәldir. Allah 
zikrini çox böyük fürsәt bilmәk lazımdır. 

Duada mövcud olan digәr cәhәt budur ki, imamlardan nәql 
olunmuş dualarda İslam maarifinin böyük dәrslәri var. Əgәr 
bu Sәhifeyi-Sәccadiyyәni mütaliә etsәniz vә sözlәrin dua 
cәhәtinә diqqәt yetirmәsәniz, görәrsiniz ki, onun hәr bir duası 
İslam vә Quran bilgilәrinin uca bir dәrsidir. Əgәr insan 
Əmirәlmömininin (ә) Nәhcül-bәlağәnin birinci xütbәsi olan 
Tövhid xütbәsini vә Sәhifeyi-Sәccadiyyәnin Allaha hәmd 
barәsindә olan birinci duasını qarşısına qoysa, görәr ki, onlar 
bir-birinә bәnzәyir vә fәrqlәnmirlәr; xütbәdirlәr vә dәrsdirlәr. 
Əmirәlmöminin (ә) bir toplumun qarşısında dayanıb ilahi 
bilgilәri bәyan etmiş, İmam Sәccad (ә) dua etmiş vә dua dili 
ilә hәmin bilgilәri söylәmişdir. Yaxud Sәhifәnin sәkkizinci 
duası bir әxlaq duasıdır. Mәn onun bәzi hissәlәrini qeyd 
etmişәm. Sanki bir nәfәrin oxuduğu xütbә, yaxud xalq üçün 
әxlaqi uçurumları açıqladığı bir çıxışdır. 

Demәli, ikinci mәqam budur ki, bu dualarda çoxlu bilgilәr 
yatmışdır. Misal üçün, Kumeyl duasının әvvәllәrindә hamımız 
belә oxuyuruq: “İlahi! Mәnim hәya pәrdәlәrini yırtan 

                                                           

1 "Bihar әl-әnvar", c. 97, sәh. 273; hәdis İmam Sadiqdәndir (ә).  
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günahlarımı bağışla! İlahi! Mәnim әzab göndәrәn günahlarımı 
bağışla! İlahi! Mәnim nemәtlәri dәyişdirәn günahlarımı 
bağışla!“. Pәrdәlәri yırtan günahlar mövcuddur, insana Allah 
bәlasını endirәn günahlar mövcuddur, nemәtlәri insanlardan 
alan günahlar mövcuddur. “İlahi! Mәnim duanı hәbs edәn 
günahlarımı bağışla!”1 Elә günahlar da var ki, duanı hәbs edir.  

İnsan qəlbində bilgiləri həmişəyaşar və təsirli etmək 
Dua insanı Allaha yaxınlaşdırır, bilgilәri insan qәlbindә 

hәmişәyaşar vә tәsirli edir, imanı güclәndirir. 

Duanın qəbul olunması, ehtiyacların aradan 
qaldırılması, bəlanın uzaqlaşdırılması və ruzi əldə 

edilməsi 
Dua ehtiyaclara, mәqsәdlәrә, insanın istәdiklәrinә vә arzu 

etdiklәrinә çatması üçün vasitәdir. 
Duada ümumi mәqsәd Allah-Taaladan istәmәk vә almaqdır. 

Biz insanların ehtiyacları çoxdur. Vücudumuz başdan-ayağa 
ehtiyacdır. Əgәr öz vücudunuza diqqәt yetirsәniz, görәrsiniz 
ki, nәfәs almaqdan vә yemәkdәn tutmuş yol yerimәyә, qulaq 
asmağa vә görmәyә qәdәr hәr bir şey biz insanların 
ehtiyacından xәbәr verir. Yәni Allah-Taala mәnim vә sizin 
ixtiyarımızda imkanlar mәcmusu qoymuşdur. Biz onlarla 
yaşaya bilirik. Hamısı da Allahın iradәsindәn asılıdır. Bu 
qüvvә vә imkanların hәr hansı birindә çatışmazlıq olsa, misal 
üçün, bir damar, yaxud sinir sistemi işdәn düşsә, bir әzәlәdә 
problem yaransa, insan öz hәyatında әsaslı çәtinliklә 
üzlәşәcәk. Nәhayәt, insan vücudundan xaric olan mәsәlәlәrә, 
yaxud ruhi vә ya ictimai mәsәlәlәrә qәdәr bәşәr başdan-ayağa 
ehtiyac içindәdir. Bu problemlәrin aradan qaldırılmasını vә bu 
ehtiyacların tәmin edilmәsini kimdәn istәmәliyik? Bizim 
ehtiyaclarımızı bilәn Allah-Taaladan: “Allahın lütfündәn 
(mәrhәmәtindәn) istәyin! Şübhәsiz ki, Allah hәr şeyi 
bilәndir”.2 Allah sizin nә istәdiyinizi, sizә nәyin lazım 
                                                           

1 "Əl-Bәlәd әl-әmin", sәh. 188 
2 Nisa, 32 
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olduğunu vә ondan nәyi dilәdiyinizi bilir. Buna görә Allahdan 
istәyin. Başqa bir yerdә buyurur: “Rәbbiniz buyurdu: “Mәnә 
dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı qәbul edim!“1 Yәni mәni 
çağırın, sizә cavab verim. Əlbәttә, bu cavab vermәk istәyi 
tәmin etmәk mәnasında deyil. Deyir cavab verәrәm vә 
lәbbeyk deyәrәm. Lakin Allahın bu cavabı çox zaman sizin 
hacәtinizi vә istәyinizi vermәklә yanaşı olur. Demәli, bu 
birinci mәsәlә: insanın ehtiyacları var vә o bu ehtiyacların 
aradan qaldırılmasını Allahdan istәmәlidir. Allahın qapısına 
getmәli vә digәrlәrinә yalvarmaqdan ehtiyacsız olmalıdır. 

Cümә günü - zikr günü, Peyğәmbәrlәrin vә imamların 
sözlәrinә mәrifәt günü olduğundan bir neçә qısa hәdis oxumaq 
istәyirәm. Bir hәdisdә göstәrilir ki, әn fәzilәtli ibadәt duadır.2 
Başqa bir hәdis Peyğәmbәrdәndir (s). O hәzrәt öz sәhabәlәrinә 
belә buyurdu: “Sizi düşmәnlәrinizdәn xilas edәcәk vә 
ruzilәrinizi artıracaq bir silah göstәrimmi?” Bu, ehtiyacları 
tәmin etmәk üçün Allahdan istәmәkdir. Sәhabәlәr dedilәr: 
"Bәli, buyurun". Peyğәmbәr (s) buyurdu: "Gecә-gündüz 
Allaha dua edin. Hәqiqәtәn möminin silahı duadır!”3 Yәni dua 
silahı ilә ehtiyacların arxasınca getmәk, dua silahı ilә 
düşmәnlә, hadisә ilә vә bәlalarla mübarizә aparmaq lazımdır. 

İnsan öz istәklәrini dua yolu ilә әldә etmәlidir! 
Allah-Taala Quranın bir neçә ayәsindә duanı qәbul 

edәcәyinә söz vermişdir. Ayәlәrin biri bu mübarәk ayәdir: 
“Rәbbiniz buyurdu: “Mәnә dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı 
qәbul edim!”4 Yәni sizin Rәbbiniz buyurub ki, mәni çağırın vә 
mәn cavab verim, qәbul edim. “Qәbul etmәk” istәyin yüz faiz 
tәmin olunması mәnasında olmaya da bilәr. Bәzәn yaranış 
qanunları Allahın o hacәti tam tәmin etmәmәsini tәlәb edә 
bilәr. Bәzi qanunlar sәbәbindәn o istәyin tәmin edilmәsi, 
yaxud tezliklә tәmin edilmәsi mümkün olmur. Digәr yerlәrdә 
ümumi qayda kimi Allah-Taalanın cavabı budur ki, sizin 

                                                           

1 Qafir, 60 
2 Əl-Kafi, c. 2, sәh. 466; hәdis İmam Baqirdәndir (ә).  
3 Əl-Kafi, c. 2, sәh. 468 
4 Qafir, 60 
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istәyinizi tәmin etsin. Necә ki, ramazan ayının gecәlәrindә 
oxunan şәrafәtli Əbu Hәmzә Sumali duasında buna işarә 
olunmuşdur. Quranda buyurmuşdur: “Allahın lütfündәn 
(mәrhәmәtindәn) istәyin! Şübhәsiz ki, Allah hәr şeyi 
bilәndir“.1 Allah alim olsa vә sizin ehtiyaclarınızı bilsә dә, siz 
Allahdan istәyin vә Ona deyin. Bu ayәni duada qeyd edir. 
Düzdür, şәrafәtli duada bir qәdәr fәrqli göstәrilmişdir. Sonra 
buyurur ki, İlahi, xalqı istәmәyә dәvәt edib, istәklәrini 
vermәmәk sәnin xislәtinә yaddır.2 Yәni Allahın sәxavәtinin, 
rәhmәtinin vә böyük qüdrәtinin mәnası budur ki, әgәr 
istәmәnizi deyirsә, istәdiyinizi vermәyә dә iradә etmişdir. Bu, 
Allahın sözügedәn vәdәsidir. Xütbәnin әvvәlindә oxuduğum 
hәmin ayәdә açıq-aşkar bildirilmişdir: “(Ey Rәsulum!) 
Bәndәlәrim sәndәn Mәni soruşduqda (bilin ki,) Mәn yaxınam. 
Dua edib Mәni çağıranın duasını qәbul edәrәm“.3 Yәni mәnim 
bәndәlәrim nә zaman mәnim barәmdә sәndәn harada 
olduğumu soruşsalar, ey Peyğәmbәr, de ki, yaxınam, cavab 
verirәm, mәndәn istәyәn vә mәni çağıran şәxsin duasını vә 
istәyini qәbul edirәm. Kim Allahı çağırsa, qarşısında cavabı 
var. İmam Rizadan (ә) nәql olunmuş hәdisdә dә göstәrilir ki, 
Allahdan istәnilәn hәr bir istәyin qarşılığında qәti bir cavab 
vardır.4 Bu çox mühümdür vә Allahın mömin bәndәlәri onun 
qәdrini yaxşı bilmәlidirlәr. İmanı olmayan şәxs tәbiidir ki, 
digәr çoxlu imkanlar kimi bu imkandan da istifadә etmәyәcәk. 
Bu, Allahın qәti vәdәsidir. Yәni Allah-Taala hәr istәyә cavab 
verәcәk. Bu bir vәdәdir vә әlbәttә, hәr bir vәdәnin dә şәrtlәri 
var. 

Dua tәbii qanunlar çәrçivәsindә qәbul olunur vә sizin 
istәyiniz tәmin edilir. Bu, Allahın qüdrәtidir: qanunları 
hazırlayır, sıralayır vә nәticәdә sizin istәdiyiniz hәyata keçir... 
Əgәr bu duanın yanında böyük mәqsәdlәr yolunda әmәl vә 

                                                           

1 Nisa, 32 
2 "Bihar әl-әnvar", c. 95, sәh. 82; hәdis İmam Sәccaddan (ә) nәql 
olunmuşdur. 
3 Bәqәrә, 186 
4 "Bihar әl-әnvar", c. 83, sәh. 58 
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fәaliyyәt olsa, bu duanın qәbul olunmaq ehtimalı doğrudan da 
çox olar. Dua davamlı olduqda onda qәbul olunmaq imkanı 
daha çoxdur. Əgәr bir duanın bir neçә dәfә tәkrar olunduğu vә 
qәbul olunmadığı görünsә, mәyus olmaq lazım deyil; xüsusәn 
dә böyük mәsәlәlәrdә, insan taleyinә, ölkә taleyinә vә 
xalqların taleyinә aid olan mәsәlәlәrdә. Çünki böyük 
mәsәlәlәrin xüsusiyyәti belәdir: onların hәyata keçmәsi üçün 
zaman tәlәb olunur. 

Duanın digәr faydası istәklәrin tәminidir. Duanın 
faydalarından biri budur ki, insan istәklәrini Allah-Taaladan 
istәyir vә Allah onları tәmin edir. Əlbәttә, duanın bütün 
xüsusiyyәti bu deyil. Bu, duanın digәr xüsusiyyәtlәrinin 
yanında bir xüsusiyyәtdir. Buyurdu: “Allaha onun lütfündәn 
istәyin”.1 Allah-Taaladan istәyin vә öz ehtiyaclarınızı ondan 
umun. Əbu Hәmzә Sumali duasında İmam Sәccadın (ә) 
dilindәn belә deyilir: “Sәnin xüsusiyyәtlәrindә belә bir şey 
yoxdur ki, istәmәyә әmr edib, әta etmәkdәn çәkinәsәn”.2 Öz 
bәndәlәrinә istәmәyi әmr edib onların istәyini yerinә 
yetirmәmәyi nәzәrdә tutmağın mümkünsüzdür. Allah-Taala 
mәnә vә sizә ondan istәmәyimizi әmr edirsә, mәnası budur ki, 
istәyimizi bizә vermәkdә qәrarlıdır. Buna görә hәdisdә 
göstәrilir ki, Allah-Taala dua qapısını açıb qәbul etmәk 
qapısını bağlamaqdan daha sәxavәtlidir. 

Quranda buyurmuşdur: “Allahın lütfündәn 
(mәrhәmәtindәn) istәyin!“3 "İlahi, xalqı istәmәyә dәvәt edib, 
lakin istәklәrini vermәmәk sәnin xislәtinә yaddır".4 
Mümkündürmü istәyәsiniz, amma vermәsin?! Əlbәttә, zaman 
vә mәkanın tәlәblәri, duanın xüsusiyyәtlәri vә buna bәnzәr 
amillәr dә Allahdan istәmәkdә tәsirlidir. 

Əgәr ürәk Allah-Taalanı yad etmәklә özünü әtirlәndirib 
bәzәyә bilsә, şübhәsiz, onun üçün Allahın cavabı mümkün 

                                                           

1 Nisa, 32 
2 "Bihar әl-әnvar", c. 90, sәh. 82 
3 Nisa, 32 
4 "Bihar әl-әnvar", c. 95, sәh. 82; hәdis İmam Sәccaddan (ә) nәql 
olunmuşdur. 
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olacaq: “Mәnә dua edin, Mәn dә sizin dualarınızı qәbul 
edim!”1Heç bir dua cavabsız deyil. Cavabın mәnası bu deyil 
ki, insanın istәyi mütlәq tәmin olunacaq. Mümkündür tәmin 
olunsun, mümkündür bәzi sәbәblәrә vә mәslәhәtlәrә görә 
tәmin olunmasın. Lakin Allahın cavabı vә qәbul etmәsi var. 
Allahın qәbul etmәsi - Allahın cavabı, diqqәti vә iltifatıdır. 
İstәklәrimizin bәzәn xeyrimizә olduğunu düşünürük, lakin 
bizim ziyanımıza olur vә hәyata keçmir. Amma sizin "ya 
Allah!" demәnizin ardında, şübhәsiz, bir "lәbbeyk" vardır. 

Biz Haqq-Taalanın dәrgahına dua etdikdә, әslindә öz 
istәklәrimizә nail olmaq üçün bir vasitә axtarırıq, bu istәklәrә 
doğru bir yol keçir vә ondan istifadә edirik. Bu bir növ dua 
etmәkdir: istәdiyini almaq üçün dua etmәk. İnsanın bütün 
mәqsәdlәri maddi vasitә vә yollarla әldә edilmir. İnsan bәzi 
şeylәri dua ilә әldә etmәlidir; sözsüz ki, yalqız vә әmәlsiz dua 
ilә yox. İnsanın әmәl qapısını bağlayıb, dua ilә 
kifayәtlәnmәsinin heç bir faydası yoxdur. Lakin әmәl, iş, iradә 
vә tәlaş yanında Allahdan istәmәk dә lazımdır. Bu dua insanın 
istәklәrini tәmin edir. Görürsünüz ki, әziz Peyğәmbәr (s) 
müharibә meydanında bütün işlәri gördükdәn sonra dua da 
edir. Demәli, dua etmәk, bu yolla öz istәk vә mәqsәdlәrimizә 
nail olmaq bizim vәzifәlәrimizdәn biridir. 

Dua digәr vasitәlәrin yanında bir vasitәdir. Bizim böyük 
tәdqiqatçılarımızın vә mütәfәkkirlәrimizin sözü ilә desәk, 
Allah-Taala varlıq alәmindә onlarla vasitә vә sәbәb qoyub; 
dua da onlardan biridir. Duaların çoxunda hacәt vә istәk irәli 
sürülür. Misal üçün, mübarәk ramazan ayının çox yüksәk 
mәzmuna malik olan Sәhәr duasında Allah-Taalanı adlara vә 
sifәtlәrә and verdikdәn sonra deyir: “İstәdiyini dua et vә 
nәzәrdә tutduqlarını Allahdan istә”. Allah-Taalaya bu qәdәr 
and verdikdәn sonra dua qәbul olunur. Buna görә 
Əmirәlmöminindәn (ә) nәql olunmuşdur ki, bәla gәlmәzdәn 
öncә dua ilә onu dәf edin2. Bunlar hәqiqәtdir. Əlbәttә, bu o 

                                                           

1 Qafir, 60 
2 "Bihar әl-әnvar", c. 90, sәh. 89 
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demәk deyil ki, siz nә istәsәniz vә onu Allah-Taalaya necә 
desәniz, qәbul olunacaq. Xeyr, bütün adi sәbәblәr vә bütün 
istәklәr kimi onun da şәraiti vә qaydaları var. Əgәr siz 
dostunuzdan da bir şey istәsәniz, onun da qaydaları vә yolları 
var. Duaya mәxsus qaydanı işlәtmәk lazımdır. Ən әsas qayda 
budur ki, insan Allah-Taalaya diqqәt yetirsin vә bütün qәlbi 
ilә Allahdan istәsin. Qәlbin yumşalıb Allaha yönәldiyi zaman 
dua zamanıdır. O zaman Allahdan istәsәniz, adәtәn istәyiniz 
tәmin olunar. Lakin Allahın elmindә bәzi mәslәhәtlәr mövcud 
olsa, heç. Biz bu mәtlәblәri bilmirik. Allah-Taala mәnim vә 
sizin dualarınıza görә yaradılışın, yaxud bir xalqın ümumi 
maraqlarını görmәzdәn gәlmir. Bizim istәyimizin qarşısında 
mәslәhәt mane olmasa vә dua halında lazımi diqqәtә malik 
olsaq, dua qәbul olunacaq; tez vә ya gec. 

Bәzi dualarda bu iki mәsәlәdәn әlavә çox mühüm olan üç 
mәsәlә dә var. Bu üç mәsәlәnin biri duanın ümumi 
mәqsәdindәn ibarәtdir. 

Çox mühüm mәsәlәdir. Allah-Taala insana elә bir vasitә 
verib ki, o, bәzi istisnalarla istәklәrini dua ilә tәmin edә bilәr. 
Bu vasitә nәdir? Allah-Taaladan istәmәkdir. 

Bəlanı dəf etmək 
Hәzrәt Sәccaddan (ә) nәql olunan bir hәdisdә deyilir ki, dua 

sizә nazil olan vә hәlә nazil olmayan bәlaları uzaqlaşdırır.1 
Yәni әgәr dua etsәniz, o bәla sizә gәlmәyәcәk.  

Ruzi əldə etmək və düşməndən xilas olmaq 
Başqa bir hәdis Peyğәmbәrdәndir (s). O hәzrәt öz 

sәhabәlәrinә belә buyurdu: “Sizi düşmәnlәrinizdәn xilas 
edәcәk vә ruzilәrinizi çoxaldacaq bir silah göstәrimmi?” Bu, 
ehtiyacları tәmin etmәk üçün Allahdan istәmәkdir. Sәhabәlәr 
dedilәr: "Bәli, buyurun". Peyğәmbәr (s) buyurdu: "Gecә-
gündüz Allaha dua edin". 

                                                           

1 Əl-Kafi, c. 2, sәh. 469 
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Duanın digər faydaları 

Materialist duyğuları uzaqlaşdırmaq 

Zikrin qәribә faydaları var. Mәn indi burada qeyd 
etdiklәrimi deyәcәyәm: Materialist duyğuların vә azdırıcı 
hәvәslәrin uzaqlaşdırılması. 

Zikr hәvәslәrin hücumu qarşısında bizi vә qәlbimizi 
qoruyan bir müdafiәçi kimidir. Ürәk çox zәrәrә uğraya bilәr. 
Bizim qәlbimizin vә ruhumuzun zәrәrә uğraması çox 
mümkündür. Bәzi mәsәlәlәr qarşısında tәsirlәnirik, ürәk 
müxtәlif cazibәlәrә yönәlir. Allahın yeri vә insan vücudunda 
әn uca mәqama malik olan ürәyin - yәni insan varlığının 
hәqiqәtinin sağlam vә tәmiz qalmasını istәyiriksә, müdafiә 
lazımdır. Bu müdafiә zikrdir. Zikr ürәyin, müxtәlif hәvәslәrin 
amansız hücumlarına mәruz qalmasının qarşısını alır. Zikr 
ürәyi azdırıcı fәsad vә cazibәlәrә qәrq olmaqdan saxlayır. Mәn 
bu barәdә çox mәnalı bir hәdis gördüm. Buyurur: “Qafillәr 
arasında zikr edәn insan qaçanlar arasında vuruşan kimidir”.1 
Döyüş meydanında müdafiә edәn, müqavimәt göstәrәn, 
düşmәnin hücumunun qarşısını almaq üçün bütün 
imkanlarından istifadә edәn bir döyüşçünü görürsünüz. Lakin 
başqa bir әsgәrin qaçması, dözümünü әldәn vermәsi vә 
düşmәn qarşısından qaçması da mümkündür. Buyurur ki, 
qafillәr arasında zikr edәn insan qaçanlar arasında müqavimәt 
göstәrәn әsgәr kimidir. Baxın, bu bәnzәtmә hәmin cәhәtә 
görәdir. Çünki o, әcnәbi hücumçu qarşısında müdafiә edir vә 
müqavimәt göstәrir. Sizin zikriniz dә müqavimәt göstәrir. 

Daxili maneələri ortadan götürmək 
Allah dәrgahına yalvarmaqla, dua ilә, zikrlә, tәrbiyә ilә, 

nәfsi paklamaqla, әxlaqı güclәndirmәklә, ibadәtlә vә 
tәvәssüllә daxili maneәlәri ortadan götürün.  

                                                           

1 "Vәsail әş-şiә", c. 7, sәh. 165; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s).  
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Qəfləti yox etmək 
Duanın faydası nәdir? Biz Allahla danışanda Onu özümüzә 

yaxın hiss edir, dinlәyicimiz bilirik. Bu faydalar duanın 
sәmәrәlәrindәndir. Ürәkdә Allahın xatirәsini yaşatmaq insanın 
bütün yayınmalarının vә fәsadlarının anası olan qәflәti yox 
edir. Dua insanın qәlbindәn qәflәti yox edir, insana Allahı 
xatırladır, Allahın xatirәsini ürәkdә yaşadır. Duadan mәhrum 
olan insanların mübtәla olduğu әn böyük zәrәr budur ki, 
Allahın xatirәsi onların ürәyindәn çıxır. Allah-Taalanı 
unutmaq vә yaddan çıxarmaq bәşәr üçün çox zәrәrlidir. 

Yolun aydınlaşması və həyatın məna kəsb etməsi 

Sərgərdanlığın dəf edilməsi 

Dua elm vә qüdrәt mәnbәyi ilә möminin vasitәsi, çarәsizin 
pәnahı, zәif vә cahil insanın rabitәsidir. Bәşәr Allahla ruhi 
rabitә qurmasa vә mahiyyәtcә ehtiyacsız olana ehtiyac 
bildirmәsә, hәyatda sәrgәrdan vә aciz qalacaq, ömrü hәdәr 
gedәcәkdir: “(Ey Rәsulum) de: “Əgәr duanız olmasa, Rәbbim 
sizә diqqәt yetirmәz!”1 

Yolun aydınlaşması, karıxmadan və heyrətdən 
qurtulmaq 

Dua insan üçün yolu aydınlaşdırır, onu karıxmadan vә 
heyrәtdәn xilas edir. Bunlardan әlavә, dua, dinlәyici vә 
müraciәt olunan tәrәf üçün dua edәnin zehnini aşkarlayır. Siz 
Allahla danışan bir şәxsin duasını eşitsәniz, onun duasından, 
onun istәyindәn bu insanın necә insan olduğunu - kiçik, yaxud 
böyük olduğunu, sadәlöhv, yaxud uzaqgörәn vә böyük 
mәqsәdli olduğunu, mömin, yaxud tәrәddüdlü olduğunu 
bilәrsiniz. Dua qәribә bir şeydir. Erkәn İslam tarixindә hәr 
yerdә dua var. Peyğәmbәr (s) Bәdr döyüşündә dә, Ühüd 
döyüşündә dә dua etdi. Yәni dua qәlәbә vә mәğlubiyyәt 
tanımır. Dua - insanın Allahla rabitәsi vә ona arxalanmasıdır. 
İnsan iqtidar zirvәsindә olduqda da duaya möhtacdır. Allahla 

                                                           

1 Furqan, 77 
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danışmalı vә Allahdan istәmәlidir. Quran bizim 
Peyğәmbәrimizә (s) belә әmr edir: “Allahın yardımı vә qәlәbә 
çatdıqda”, yәni Allahın kömәyi çatdıqda vә qәlәbә nәsib 
olduqda, “vә insanların dәstә-dәstә Allahın dininә daxil 
olduğunu gördükdә” yәni xalqın dәstә-dәstә, qrup-qrup İslama 
daxil olduğunu gördükdә “Rәbbini hәmdlә tәqdis et vә ondan 
bağışlanmaq istә!”1 Yәni bu sәnin tövbәnin başlanığıcıdır, 
Allah-Taalanın dәrgahına ehtiyac bildirmәnin әvvәlidir. Bizim 
xalqımız qәlәbә әldә etdikdә duadan әl çәkmәdi. Görün bu 
gün bizim cәmiyyәtimizdә Allaha dua vә diqqәt nә qәdәr 
çoxdur! Bizim qәlәbәmizin rәmzi dә elә bunlardır. 

Düzgün yolda irəliləmək 
Buna әsasәn, zikr bizim düzgün yolda hәrәkәt etmәyimizә 

vә irәlilәmәyimizә bais olur. Bizim mömin kimi, müsәlman 
kimi, mütәrәqqi bir mәktәbin ardıcılı kimi, özümüz üçün 
cızdığımız mәqsәd yolunda, gәlәcәkdә vә gәlәn әsrlәrdә İslam 
sivilizasiyasının çiçәklәnmәsindәn xәbәr verәn bu uca binanı 
ayaqda saxlamaq istәyәn şәxslәr kimi Allah zikrinә 
ehtiyacımız var. Bununla bu yolda hәrәkәt edә bilәrik. 

Qəlbin və ruhun yenidən cana gəlməsi 
İnsan Allahdan qafil olduğu an qәlb öz hәyatını әldәn verir, 

ruh ölür. Əgәr zikr vә Allaha diqqәt onda yenidәn yaransa, 
canlanacaq, әks tәqdirdә, ölәcәk. Əgәr Allaha vә mәnәviyyata 
yenidәn qayıdışı çox çәksә, cansız әşyaya çevrilәcәk. Bunu 
İslam vә Quran ayәlәri bizә deyir: “İman gәtirәnlәrin 
qәlblәrinin Allahın zikri üçün tәzim göstәrmәsinin vaxtı gәlib 
çatmadımı?!“2 Vә yaxud: “Bilin ki, qәlblәr yalnız Allahı zikr 
etmәklә aramlıq tapar!”3 Bunlar İslamdadır. Yәni “tәbii 
mәnbәlәri kәşf edin, bu dünyanı qurun, maddi vasitәlәri 
öyrәnin, beyninizi elmlә silahlandırın, dünyanı, tәbiәti, 
maddәni vә qaynaqları tanıyın, kәşf edin, yetişdirin; çünki 

                                                           

1 Nәsr, 1-3 
2 Hәdid, 16 
3 Rәd, 28 
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bunlar sizә mәxsusdur” - deyәn İslam xatırladır ki, bunların 
hamısını Allah üçün edin, Allahı yada salın, Allahın xatirәsini 
ürәyinizdәn çıxarmayın vә bütün bu hәrәkәtlәri ibadәt 
formasında yerinә yetirin. 

İnsan həyatının mənalanması 
Deyir ki, Allahın qapısına getmәlisiniz: “(Ey Rәsulum) de: 

“Əgәr duanız olmasa, Rәbbim sizә diqqәt yetirmәz!”1 Dua 
etmәlisiniz: “Rәbbiniz buyurdu: “Mәnә dua edin, Mәn dә sizin 
dualarınızı qәbul edim!”2 Dua etmәlisiniz ki, Allahdan cavab 
eşidәsiniz. İnsanın hәyatı yalnız Allahla rabitәdә mәnasını 
tapır. 

Allaha eşq və bəndəlik ruhunun gücləndirilməsi 

Allahla rabitə və bəndəlik ruhunun 
gücləndirilməsi 

Duanın әn mühüm sәciyyәsi Allahla rabitә, Allahın 
qarşısında, Allahın әn böyük tәsir vә xüsusiyyәti qarşısında 
bәndәlik hissidir; Allahdan istәmәk vә Allah-Taalanın da 
qәbul etmәsi. 

Allahdan bu növ istәmәk vә istәyi almaq rabitәsi insan 
ruhunun yüksәliş amili vә bәndәlik ruhiyyәsinin 
güclәndirilmәsidir. Allah-Taala sәxavәtlidir, sәninlә öz  
arasında heç bir mәsafә vә sәdd qoymamışdır.3 Nә vaxt 
Allahla danışmağa, ehtiyacı söylәmәyә başlasanız, Allah-
Taala sizin istәyinizi vә sәsinizi eşidәcәk. Allahla hәmişә 
hәmsöhbәt olmaq, danışmaq, ünsiyyәt qurmaq vә ondan 
istәmәk olar. Bu, bәşәr üçün çox böyük fürsәt vә nemәtdir. 

Allahla tanışlıq və ürəyin Onun eşqilə dolması 
Bu yalvarış halәti ürәyi Allah eşqi ilә doldurur, insanı 

Allahla tanış edir, onu fәsadlı xudbinlikdәn vә 
tәkәbbürlülükdәn uzaqlaşdırır, Pәrvәrdigarın müqәddәs 
                                                           

1 Furqan, 77 
2 Qafir, 60  
3 "Bihar әl-әnvar", c. 74, sәh. 205 
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nuruna vә ilahi lütfә boyayır. Bunun qәdrini bilin. Bu hәr 
şeydәn üstündür. 

Dua vә namazın ruhu Allahla rabitәdәn, Allahla tanış 
olmaqdan ibarәtdir.  

İnsanın Allaha yaxınlaşması və ürəkdə Allahın 
xatirəsinin saxlanılması 

Dua insanı Allaha yaxınlaşdırır. 
Duanın faydası nәdir? Biz Allahla danışdıqda Onu özümüzә 

yaxın hiss edir, öz dinlәyicimiz bilir vә Onunla danışırıq. Bu 
faydalar duanın sәmәrәlәrindәndir. Ürәkdә Allahın xatirәsini 
yaşatmaq insanın bütün yayınmalarının vә fәsadlarının anası 
olan qәflәti yox edir. Dua insanın qәlbindәn qәflәti yox edir, 
insana Allahı xatırladır, Allahın xatirәsini ürәkdә yaşadır. 
Duadan mәhrum insanların mübtәla olduğu әn böyük zәrәr 
budur ki, Allahın xatirәsi onların ürәyindәn çıxır. Allah-
Taalanı unutmaq vә yaddan çıxarmaq bәşәr üçün çox 
zәrәrlidir. Quranda bu barәdә bir neçә ayә qeyd olunub. Bu, 
geniş mövzudur.  

Qəlbdə imanın gücləndirilməsi 
Ramazan ayında bizim vәzifәlәrimizdәn biri dua etmәkdir. 

Dua insanı Allaha yaxınlaşdırır, bilgilәri insan qәlbindә 
hәmişәyaşar vә tәsirli edir, imanı güclәndirir. 

Duanın ikinci faydası imanı güclәndirmәsidir. Duanın 
xüsusiyyәti budur ki, ürәkdә imanı möhkәm vә qәrarlı edir. 
Sıradan çıxması mümkün olan iman dünya hadisәlәrilә, 
insanın çәtinliklәri, şadlıqları, nemәtlәri vә müxtәlif 
vәziyyәtlәrilә rastlaşdıqda, mәhv olmaq tәhlükәsindә olur. Elә 
insanlar tanıyırsınız ki, imanlı idilәr, lakin iman dünya malı 
ilә, dünya qüdrәti ilә, fiziki lәzzәtlә, ürәk ehtirasları ilә 
әllәrindәn çıxdı. Bu zәif vә qәrarlı olmayan imandır. Duanın 
xüsusiyyәti budur ki, imanı insanın ürәyindә qәrarlı vә 
möhkәm edir. Dua ilә vә Allah-Taalanı hәmişә yad etmәklә 
imanın sıradan çıxması tәhlükәsi dәf edilir. 
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Allaha eşq 
Duanın beşinci faydası Allah-Taalaya mәhәbbәt 

yaratmasıdır. Dua ürәkdә Allah-Taalaya eşqi dirildir. Bütün 
gözәlliklәrin vә yaxşılıqların tәrәnnümü Pәrvәrdigarın 
müqәddәs zatıdır. Allah-Taala ilә danışmaq, dua vә ünsiyyәt 
ürәkdә bu mәhәbbәti vücuda gәtirir.  

İnsanın qəlbinin canlanması və nurlu olması 

Qəlbləri dirçəltmək və canlandırmaq 

Allah-Taala ilә bu ünsiyyәtin, Allah-Taalanın zikrinin, 
bağışlanmaq istәyinin vә duanın insan qәlbindә çox möcüzәli 
tәsirlәri var; ölü ürәklәri dirildir. 

Nurluluq, paklıq və mənəviyyat 
Quranda bizә belә deyilmişdir: “Mәnә dua edin, Mәn dә 

sizin dualarınızı qәbul edim!”1 Mәni çağırın ki, sizә cavab 
verim. Başqa bir yerdә dә belә gәlmişdir: “Allahın lütfündәn 
(mәrhәmәtindәn) istәyin!”2 Allahın lütfündәn istәyin. Bunlar 
Allahın vәdlәridir vә Allahın vәdlәri әn doğru vәdlәrdir. Əgәr 
Allahdan istәsәniz, Allah mütlәq sizә cavab verәcәk. Əgәr 
ünsiyyәt qura bilsәniz, görәcәksәniz ki, cavabların çoxu hәmin 
anda sizә verilәndir. Yәni insan düşünmәmәlidir ki, duanın 
cavabı mütlәq Allahdan istәdiyi puldur. Bәzәn cavab hәmin 
anda sizә verilәndir. Sizin qәlbinizdә elә nur yaranır ki, 
cavabınızı hәmin saatda aldığınızı görürsünüz. İnsan bәzәn 
hiss edir ki, duada malik olduğu haldan başqa bir şey istәmir. 

Dua insanın qәlbini Allaha yönәltmәkdәn, onun ruhunu 
paklıq vә mәnәviyyatla doldurmaqdan әlavә, fikrini vә 
beynini dә hidayәt edir. 

Əgәr kimsә ürәyi vә ruhu bunlar olmadan tәmizlәyә 
bilәcәyini güman etsә, çox sәhvdәdir. İnsanın qәlbi gecә 
yarısının ağlaması, diqqәt vә tәfәkkürlә Quran tilavәti vә 

                                                           

1 Qafir, 60 
2 Nisa, 32 
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Sәhifeyi-Sәccadiyyәni oxumaqla paklanır. Demәk olmaz ki, 
cәnab, get qәlbini pakla, sonra nә iş görürsәnsә, gör!  

Onun fәrdi vә ictimai tәsirlәrdәn әlavә, beynәlxalq tәsirlәri 
olacaq. Başqa hansı vacibimiz belәdir?! Bu vacib әmәl hәcci 
yerinә yetirәn insanın öz qәlbinin vә ruhunun daxilini 
tәmizlәyir, nurlu edir, Allaha yaxınlaşdırır, bağışlanmaq 
istәmәklә, yalvarmaqla, Allah minacatı ilә tanış vә mәnәvi 
edir. 

İnsan qəlbini nurlu saxlamaq 
Ümidsiz insan bir şey istәmir. Demәli, dua ümiddir. Qәbul 

olunması ümidlә birgәdir. Qәbul olunmasına ümid ürәklәri 
şölәlәndirir vә nurlu saxlayır. 

Nəfsi təmizləmək və ruhu paklamaq 

Ruhu paklamaq 

Bu gecәdә әn yaxşı әmәl duadır. Dua barәsindә dә bu gün 
siz qardaş vә bacılara bәzi mәtlәblәr deyәcәyәm. Əhya 
(sәhәrәdәk oyaq qalmaq) da dua, tәvәssül vә zikr üçündür. 
Qәdr gecәlәrindә müstәhәb әmәl olan namaz da әslindә dua vә 
zikrin tәzahürüdür. Hәdisdә göstәrilmişdir ki, dua ibadәtin 
mәğzidir.1 Yәni dua ibadәtin mәğzidir, yaxud daha çox 
işlәnәn tәbirlә desәk, ibadәtin ruhu duadır. Dua nәdir? Dua - 
Allah-Taala ilә danışmaq, Allahı özünә yaxın hiss etmәk vә 
ürәyin sözünü ona demәkdir. Dua ya istәkdir, ya tәrif vә 
sәnadır, ya da mәhәbbәt vә sevgi bildirmәkdir. Bunların 
hamısı duadır. Mömin bәndәnin, düzgünlük vә qurtuluş 
istәyәn bir insanın әn mühüm işlәrindәn biri duadır. Ruhun 
paklanmasında duanın belә rolu var. 

Əxlaqi saflıq 
O mәşhur arif2 deyir: “Allahın bәrәkәtlәrindәn olan su 

bütün çirklәri vә murdarları tәmizlәyir. Su ilә tәmasda olan 
hәr şey tәmiz olur. Lakin suyun özünün napaklarla, 
                                                           

1 "Vәsail әş-şiә", c. 7, sәh. 27; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s). 
2 Mәqsәd Mövlanadır. O bu mәtlәbi Mәsnәvidә söylәmişdir.  
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murdarlarla tәmasın tәsirindәn paklanmaya ehtiyacı olur. 
Allah-Taala tәbii bir dövranla suyu buxara çevirir, sәmaya 
qaldırır, yuxarıdan yağış damlaları formasında yenidәn yerә 
qaytarır, çirklәri ondan ayırır, tәmizlәyir vә yenә paklayıcı su 
şәklindә insanların vә digәr varlıqların ixtiyarına qoyur”. 

Bu hikmәtli sözün müәllifi deyir: “Sizin  canınız, 
bilgilәriniz, nәsihәtlәriniz, hәtta qәlbinizin vә ruhunuz 
insanlardan çirki tәmizlәyәn hәmin pakedici sudur. Lakin bu 
pakedici suyun özü tәdricәn tәmizlәnmәyә vә paklanmaya 
ehtiyaclı olur. Onun tәmizlәnmәsi yalnız mәnәvi bir 
yüksәlişlә, zikr vә dua ilә hasil olan uca mәqamlara sarı 
mәnәvi bir dövranla mümkün olur”. Allah qarşısında zikr 
etmәklә, diqqәtlә, tәvәssüllә, minacatla, müstәhәb işlәrlә vә 
yalvarmaqla tәbiәtdә vә insanın özündә olan әlamәtlәr barәdә 
tәfәkkür etmәklә bu pakedici su yenә dә öz paklığını әldә edir. 

Nəfsi paklamaq, ruhu təmizləmək və zehni 
şübhələrdən uzaqlaşdırmaq 

Diqqәtli namaz, Quranla ünsiyyәt, dua, tәvәssül, yalvarış, 
ramazan ayının orucu, gecә  ibadәtlәri, xüsusәn tәsirlәnmә 
imkanı çox olan gәnclәr üçün nәfsi paklaya bilәr. 

Dua vә namazın ruhu Allahla rabitәdәn, Allahla tanış 
olmaqdan, mәnәviyyatdan istifadә etmәkdәn, ruhu tәmizlәyib 
paklamaqdan vә zehni şübhәlәrdәn uzaqlaşdırmaqdan 
ibarәtdir. 

Duada hәm tәlim var, hәm әxlaqi tәmizlik. 

Əxlaqi dəyərlərin inkişafı 
Duanın dördüncü faydası insanda özünüislahın vә әxlaqi 

dәyәrlәrin inkişafıdır. İnsan Allaha diqqәtlә, Allah-Taala ilә 
danışmaqla әxlaqi dәyәrlәri özündә güclәndirir. Bu, Rәblә 
ünsiyyәtin zәruri vә tәbii xüsusiyyәtidir. Buna әsasәn, dua 
insanın kamala doğru yüksәliş pillәkanı olur. Qarşılıqlı olaraq 
dua әxlaqi rәzilәtlәri - tamahkarlığı, tәkәbbürlülüyü, 
xudpәsәndliyi, Allah bәndәlәri ilә düşmәnliyi, zәifliyi, 
qorxaqlığı vә dözümsüzlüyü insandan uzaqlaşdırır.  
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Əxlaq dərsi 
İmam Sәccad (ә) dua etmiş vә dua dili ilә hәmin bilgilәri 

söylәmişdir. Yaxud Sәhifәnin sәkkizinci duası bir әxlaq 
duasıdır. Mәn onun bәzi hissәlәrini qeyd etmişәm. Sanki bir 
nәfәrin oxuduğu bir xütbә, yaxud xalq üçün әxlaqi uçurumları 
açıqlayan bir çıxışdır. 

İmam Sәccad (ә) bu duada tamahkarlıqdan, hәrisliyin 
artmasından, qәzәbin çoxluğundan, paxıllığın hakim 
olmasından, dözümsüzlükdәn, qәnaәtin azlığından, әxlaqın 
pisliyindәn, çoxlu şәhvәtbazlıqdan, haqsız tәәssübkeşlikdәn, 
nahaq tәrәfdarlıqdan, öz günahını kiçik bilmәkdәn, öz itaәtini 
böyük saymaqdan, ixtiyarımızda vә tabeliyimizdә olan 
toplumu pis idarә etmәyimizdәn, zalıma kömәk etmәyimizdәn 
vә çarәsizә kömәk etmәmәyimizdәn Allaha pәnah aparır. 
İmam Sәccad (ә) bütün bu nöqtәlәri bir duada bu dillә bәyan 
edir. Deyir ki, İlahi, bunlardan Sәnә sığınıram. Bunlar әxlaq 
dәrslәridir. Sәhifeyi-Sәccadiyyәnin duaları, Əbu Hәmzә 
Sumali duası, İftitah duası, ramazan ayının digәr duaları, cümә 
gecәsi, günü vә digәr zamanlarda oxunan dualar 
imamlarımızdan bizә çatmış bütün bu dualar tövhid barәsindә, 
nübüvvәt barәsindә, hüquq barәsindә, cәmiyyәtin vәziyyәti 
barәsindә, әxlaq barәsindә, hökumәt barәsindә, insanın 
bilmәyә ehtiyacı olan bütün İslam mәsәlәlәri barәsindә İslam 
bilgilәri ilә doludur. Bu dualarda bizim üçün dua dili ilә bәyan 
olmuş nöqtәlәr var. Bizim imamlarımız tağutların hakimiyyәti 
dövründә bilgilәri bu yolla xalqa çatdıra bilmişlәr. Bu da dua 
barәsindә başqa bir baxışdır.  

İnsana ixlas ruhunun üfürülməsi 
Üçüncü fayda insana ixlas ruhunun üfürülmәsidir. Allahla 

danışmaq, özünü Ona yaxın bilmәk insana ixlas ruhu verir. 
İxlas - yәni işi Allah üçün görmәk. Bütün işlәri Allah üçün 
görmәk olar. Allahın yaxşı bәndәlәri hәyatın bütün adi vә 
gündәlik işlәrini dә Allaha yaxınlıq niyyәti ilә görürlәr. 
Bәzilәri dә hәtta әn yaxın vә әn ibadi işlәri, misal üçün, 
namazı da Allahdan ötrü qıla bilmirlәr. İxlassızlıq insan üçün 
böyük dәrddir. Dua insana ixlas ruhunu aşılayır. 
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İnsanın fəsada düşmək bəlasının və günahların dəf 
edilməsi 

İnsanın fəsada düşmək bəlasının dəf edilməsi 

Bu böyük bәlanın qarşısını almaq, elәcә dә müalicә etmәk 
üçün din insana zikr öyrәtmişdir. Zikr, yәni hәqiqәti yada 
salmaq, özünü Allahın qarşısında görmәk, Ona qulaq asmaq 
vә Ona könül vermәk. 

Namaz qәlbin, dilin vә hәrәkәtin harmonik tәrkibi ilә zikrin 
әn xalis vә әn kamil nümunәsidir. 

Günahın dəf edilməsi 
Bәs zikr nәdir? İmam Sadiqdәn (ә) bir hәdis var. Başqa bir 

hәdis dә var. Mәn daha çox ikinci hәdisi nәzәrdә tutmuşam. 
Lakin hәr iki hәdisi oxuyuram. Birinci hәdis İmam 
Baqirdәndir (ә). Hәzrәt Baqir (ә) buyurur ki, möminlәrin çox 
mühüm vә çәtin vәzifәlәri arasında üç mәsәlә var. Üçüncüsü 
hәr bir halda Allah-Taalanı yada salmaqdır. Zikr budur. 

Hәzrәt Baqir (ә) hәmin hәdisdә "hәr bil halda Allahı yad 
etmәk" mәsәlәsini izah etmişdir: günaha doğru getdikdә 
Allahın zikri ona mane olur. Zikr odur ki, Allahı yad edib, 
günah etmәsin - doğru olmayanı danışmağı, yalan demәyi, 
qeybәt etmәyi, haqqı gizlәtmәyi, insafsızlıq etmәyi, tәhqir 
etmәyi, xalqın malını, beytül-malı, zәiflәrin malını 
mәnimsәmәyi, yaxud onların barәsindә diqqәtsizlik 
göstәrmәyi vә digәr müxtәlif günahları etmәsin. Bütün 
bunlarda insan Allaha diqqәt yetirsin. Allah zikri insanın bu 
günahlara doğru getmәsinә mane olur. 

Allah zikri insanın bu günahlara tәrәf getmәsinә mane olur. 
Sonra hәzrәt buyurur ki, bu, Quranın bu ayәsinin tәfsiridir: 
“Allahdan qorxanlara şeytandan bir vәsvәsә toxunduğu zaman 
onlar (Allahı) xatırlayıb düşünәrlәr”.1 Şeytan bunlara 
yaxınlaşanda, bunlara toxunanda, hәlә tam canlarına 
düşmәyәndә tez xatırlayarlar: “Vә dәrhal görәn olarlar”. Bu 
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zikr onların gözlәrinin açılmasına sәbәb olur. Hәr bir halda 
Allahı yad etmәyin mәnası budur. 

Mәnim әsas mәqsәdim olan sonrakı hәdisin әvvәlindә 
tәxminәn oxuduğum hәdisә oxşar ibarәlәrlә hәmin üç mәsәlә 
qeyd olunur. O hәdisdә “hәr bir halda Allahı yad etmәk” 
vardır. Burada İmam Sadiqin (ә) hәdisindә isә “hәr bir yerdә 
Allahı yad etmәk” kimi göstәrilmişdir. Lakin mәnim nәzәrdә 
tutduğum budur: Deyir hәr bir halda Allahı zikr etmәk 
dedikdә mәqsәdim bu deyil ki, “sübhanәllah vәl-hәmdü lillah 
vә la ilahә illәllah vәllahu әkbәr” deyәsiniz. Bu, söz zikridir: 
“Baxmayaraq ki, bu da ondandır”. Yәni bu da zikrdir, bu da 
yaxşıdır, bu da dәyәrlidir. Lakin mәnim mәqsәdim tәkcә bu 
deyil, mәqsәd budur ki, Allahın itaәtinә, yaxud günaha doğru 
getdikdә Allahı yad et. Belә yad etmәk, Allahın belә zikri 
nәzәrdә tutulur. Düzdür, bizim rәvayәtlәrimizdә, bu dualarda, 
bu müxtәlif zikrlәrdә, hәzrәt Zәhra (ә) tәsbihindә vә digәr 
zikrlәrdә göstәrilәnlәrin hamısı zikr vasitәlәridir, zikrin 
kapsullarıdır. İnsan mәnalara vә hәqiqәtlәrә diqqәt yetirmәklә 
bunları dilinә gәtirmәlidir, diqqәt halı әldә etmәlidir. Əlbәttә, 
bunlar çox dәyәrlidir. 

Qəflətin dəf edilməsi 

Yüksəliş və qurtuluş 

Məqam və dərəcənin ucalması, yüksəlmə 
Rәbb ilә danışmağın özü, yalvarmağın özü, Allahla 

danışmağın, Allah-Taaladan üzr istәmәyin, tövbә etmәyin vә 
bağışlanmaq dilәmәyin özü insan üçün bir mәqsәddir. Bu, 
duada mövcud olan әn üstün cәhәtdir. İnsanın Rәbb qarşısında 
dayanıb göz yaşı axıtması, kiçiklik vә hәqarәt bildirmәsi onun 
üçün bir mәqam ucalığıdır. Bәşәr Allah-Taala qarşısında 
yalvarmaqla yüksәlir vә zirvәyә qalxır. İnsanın bәdbәxtliyi 
Allah-Taaladan xәbәrsiz olduğu zaman başlayır. İnsanın 
rәzilliyi özünü Allaha ehtiyaclı bilmәdiyi zaman başlayır. 
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Qurtuluş 
Allahı yada salın. Allahı yada salmaq sizin qurtuluşunuza 

vә uğurunuza sәbәb olacaq. Allahın zikri, addım 
möhkәmliyinin tәminatçısıdır.  

Ürək qüvvəsi və düşmən qarşısında möhkəm olmaq 

Ürək və ruh qüvvəsi əldə etmək 

Dua zәiflik әlamәti deyil, qüvvәt әlamәtidir. İnsan dua ilә 
qüdrәt әldә edir, fiziki qüdrәtinin dayağı olan qәlb vә ruh 
qüvvәsini artırır.  

İslam Respubilkası, dünya quldurları ilә mübarizә aparmalı 
olan bir quruluş, fәsad dağları ilә vuruşmalı olan xalq, heç bir 
quldur qarşısında baş әymәyәn vә bәşәriyyәtin xilası üçün 
danışan cәmiyyәt öz fәrdlәrinin daxilindә vә qәlbindә dua vә 
yalvarışa sarı qapılar açmalıdır. Bunsuz olmaz. Əgәr düşmәn 
qarşısında möhkәm olmağınızı istәyirsinizsә, dua qapısını öz 
üzünüzә açmalısınız. Əgәr heç kimdәn vә heç kәsdәn 
qorxmamaq istәyirsinizsә, özünüzün Allahla rabitәnizi 
güclәndirin. Əgәr maddi gözәlliklәr qarşısında möhkәm 
olmağınızı vә sürüşmәmәyinizi istәyirsinizsә, özünüzü dua vә 
minacatla sığortalayın. Bu duadır. Bu bütün müsәlmanların 
qәlbinә aid olan vәzifәdir, insanın öz daxilindәn Allah-
Taalaya sarı açdığı yoldur. Buna görә siz görürsünüz ki, 
Əmirәlmöminin (ә) - o qorxmaz insan, o mücahid, o böyük 
insan, o qüvvәli vә qüdrәtli hakim, fikri, zehni, ağlı, hikmәti 
vә elmi dünyanın әn bilikli filosof vә hәkimlәri üçün dәrs 
olan, diz qatlayıb öyrәnmәli olduqları bu şәxs, qarşısında 
bütün dünya dayansa da, arxa çevirmәyәn bu güclü insan öz 
dövrünün bütün insanlarından daha abid, Allah-Taala yanında 
daha çox ağlayan vә yalvaran idi. 

Dua insana qüdrәt verir, onu hadisәlәr qarşısında 
möhkәmlәndirir. Buna görә hәdisdә dua üçün silah tәbiri 
işlәnmişdir. Əziz Peyğәmbәrdәn (s) nәql olunmuşdur ki, sizi 
düşmәnlәrinizdәn xilas edәcәk bir silah göstәrimmi? Bu, gecә-
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gündüz Rәbbi çağırmaqdan ibarәtdir vә möminin silahı 
duadır.1 Hadisәlәrlә qarşılaşdıqda Allah-Taalaya diqqәt 
yetirmәk mömin insanın әlindә kәsәrli bir silahdır. Buna görә, 
İslamın әziz Peyğәmbәri (s) döyüşdә bütün lazımi işlәri 
görürdü, qoşunu düzürdü, әsgәrlәri sıralayırdı, onlara lazımi 
imkanları yaradırdı, lazımi tövsiyәlәri verirdi, öz 
komandanlığını icra edirdi. Lakin eyni zamanda meydanın 
ortasında diz çöküb, dua üçün әlini qaldırır, minacat edir vә 
Allah-Taala ilә danışıb ondan istәyirdi. Allahla bu rabitә 
insanın qәlbini möhkәmlәdir. 

Qüdrətlərdən qorxmamaq 
Allahın qorxusu, mәhәbbәti vә Rәbbә diqqәtlә dolu olan 

qәlb daha heç bir qüdrәtdәn qorxmayacaq. Duanın faydası 
budur.  

                                                           

1 Əl-Kafi, c. 2, sәh. 468 
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Beşinci fəsil: Duada Allahdan nə 

istəyək? Kitablardan və dəyərli 

dualardan nümunələr 

Dualarda Allahdan nə istəyək? 

Hər şey 
Duaları buraxmayın, hәr bir şeyi dua ilә istәyin. 

Din rəhbərləri bizə nə istəməyi öyrədir: əsas 
məsələləri! 

Bizim oxuduğumuz dualar hikmәtlә doludur. İmamlardan 
әlimizә çatmış dualarda hәqiqәtәn insanın ehtiyacı olan 
bilgilәrә aid mәqamlar var. Bu böyüklәr bu mәqamları dualara 
salmaqla bizә Allahdan nә istәmәyimizi öyrәdirlәr. 

Mәsumlar Allahdan nә istәmәyi öyrәdir. Allahdan istәmәli 
olduğumuz onların dediklәridir. Bәzi insanlar dünyada 
maddiyyatın çoxluğunu düşünürlәr. Deyirlәr ki, filan ticarәt 
işim düzәlsin, filan sәfәr düzәlsin, filan işә düzәlә bilim vә 
sair. Nә üçün insan әsas mәsәlәlәri Allahdan istәmәsin?! Din 
rәhbәrlәri bizә öyrәdirlәr ki, belә dua edin vә belә şeylәri 
Allahdan istәyin. Əlbәttә, onların bizә öyrәtdiyi duaların 
növlәri çox genişdir. 

Böyük istəklər 
Duada iradәniz güclü olsun, böyük istәklәr dilәyin, dünya 

vә axirәt sәadәti istәyin. Demәyin ki, bunlar böyükdür, bunlar 
çoxdur. Xeyr, Allah-Taala üçün bunlar bir şey deyil. Əsas 
budur ki, siz sözün hәqiqi mәnasında hәmin şәrtlәrlә 
istәyәsiniz. Allah-Taala bu istәyi qәbul edәcәk.  

Hətta kiçik şeylər 
Yeri gәlmişkәn, istәyin kiçik olmasından da qorxmayın, әn 

kiçik istәklәri dә Allahdan dilәyin. Hәdisdә göstәrilir ki, hәtta 
çox dәyәrsiz bir şey olan ayaqqabı ipini dә Allahdan istәyin. 
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Bir hәdisdә İmam Baqir (ә) buyurur: "Kiçik istәklәri dәyәrsiz 
saymayın. Çünki Allah-Taala üçün әn sevimli mömin әn çox 
(dua edib) istәyәndir".1 Bәli, insanın ayaqqabı ipinә ehtiyacı 
var. Mağazaya gedib alır. Bunun üçün dә dua lazımdırmı? 
Bәli, ayaqqabı ipinә vә belә kiçik olan hәr hansı bir şeyә 
ehtiyacınız olduğunu duyan kimi ürәyinizi Allaha yönәldin vә 
deyin ki, İlahi, mәnә bunu da yetir. Yetirmәyi hansı yolladır? 
Yolu budur ki, cibimә pul qoyum, küçәnin başına gedim, 
mağazadan alıb istifadә edim. Hәr halda, Allahdan 
istәmәlisiniz. Mağazaya gedib pul verib ayaqqabı ipi alsanız 
da, onu yenә Allah sizә vermişdir. Allahdan qeyrisinin yolu ilә 
insanın әlinә bir şey çatmır. Bizә nә çatırsa, Allah verir. 

Allahın verdiyini öncә Allahdan istәmәliyik. Nә üçün 
istәmәliyik? Kiçik istәklәri dә Allahdan istәmәyimizi tövsiyә 
etmәlәrinin sәbәblәrindәn biri budur ki, öz ehtiyaclarımıza, 
acizliyimizә, kiçikliyimizә vә yoxsulluğumuza diqqәt 
yönәldәk. Nә qәdәr yoxsul olduğumuzu görәk. Əgәr Allah-
Taala kömәk etmәsә, imkan yaratmasa, güc vermәsә, düşüncә 
vermәsә, tәşәbbüs vermәsә vә vasitәlәri hazırlamasa, hәmin 
ayaqqabı ipi dә bizim әlimizә çatmayacaq. Əgәr  ayaqqabı ipi 
almaq mәqsәdilә evdәn çıxsanız vә yolda pullarınızı 
oğurlasalar, ya pulunuz itsә, ya istәdiyiniz dükan bağlı olsa, ya 
yolda hәr hansı hadisә baş versә vә siz qayıtmağa mәcbur 
olsanız, ayaqqabı ipini әldә edә bilmәyәcәksiniz. Buna görә dә 
hәr şeyi Allahdan istәyin. Hәtta ayaqqabı ipini, hәtta kiçik 
şeylәri vә hәtta özünüzün gündәlik ruzinizi dә. Qoyun bizim 
sinәmizdә әzәmәt qazanmış bu yalançı “mәn” sınsın 
(“mәn”deyirik vә elә bilirik ki, bütün qüvvәlәr bizdә cәm 
olub). Bu “mәn” insanları yazıq edir. Bu da dua barәsindә bir 
mәtlәbdir: insan öz istәklәrini dua ilә әldә etmәlidir. 

Deyiblәr ki, hәtta kiçik şeylәri dә Allahdan istә. Zәif 
olduğunu anla, bil ki, bәzәn bir ağcaqanad, yaxud milçәk dә 
insanı yorub onun rahatlığını әlindәn ala bilәr: “Əgәr milçәk 
onlardan (bütlәrin üstündә olanlardan) bir şey götürüb aparsa, 

                                                           

1 "Müstәdrәk әl-vәsail", c. 5, sәh. 172 
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onu milçәkdәn geri ala bilmәzlәr. İstәyәn dә aciz, istәnilәn dә! 
(Bütlәr dә aciz, milçәk dә, yaxud bütlәrә ibadәt edәn dә aciz, 
ibadәt edilәn bütlәr dә!)”1 

Yer üzündə olan bütün insanların istəkləri 
İndi öz istәklәrinizә, müsәlmanların istәklәrinә, ölkәnizin 

istәklәrinә, mömin qardaşlarınızın istәklәrinә, xәstәlәrә, 
xәstәsi olanlara, müsibәt görәnlәrә, qәmgin ürәklәrә, nigaran 
gözlәrә, sizin әtrafınızda, sizin ölkәnizdә, İslam dünyasında vә 
Yer kürәsindә olan insanların ehtiyaclarına baxın, bu qәdr 
gecәlәrindә bütün bu hacәtlәri bir-bir Allahdan istәyin. 

Siz ramazan ayında hәr gün namazdan sonra mәsumdan 
nәql olunmuş bu duanı deyirsiniz: “İlahi, bütün qәbir 
sahiblәrinә sevinc daxil et! İlahi, bütün yoxsulları varlandır!”. 
Allahdan istәyirsiniz ki, bütün yoxsulları zәnginlәşdirsin. 
Tәkcә ölkәnizin yoxsullarını demirsiniz, bütün İslam 
dünyasının yoxsullarını deyirsiniz. Bunlar çox әhәmiyyәtlidir. 
Bu duanın davamında deyirsiniz: “İlahi, bütün acları doydur! 
İlahi, bütün çılpaqlara libas ver!”2 İnsan Allahdan bu qәdәr 
böyük hacәt istәyir. 

Bütün müsəlmanlar üçün 
Bәzi şeylәri bütün müsәlmanlar üçün istәyin. Bu duada 

deyilir ki, İlahi, müsәlmanların işlәrindәki bütün fәsadları 
düzәlt!3 Bu, müsәlmanlara mәxsusdur. 

"Əvvəl digərləri, sonra özümüz!" 
İmam Hәsәn Müctәba (ә) buyurur ki, bir cümә gecәsi anam 

sәhәrә qәdәr ibadәt etdi; gecәdәn dan yeri sökülәnә qәdәr 
ibadәtlә mәşğul oldu. Mәnim anam gecәdәn sәhәrә qәdәr 
ibadәt, dua vә minacat etdi. İmam Hәsәn (ә) deyir: “Eşitdim 
ki, hәmişә mömin kişi vә qadınları dua etdi, xalqı dua etdi, 
İslam dünyasının ümumi mәsәlәlәri üçün dua etdi. Sәhәr 

                                                           

1 Hәcc, 73 
2 "Müstәdrәk әl-vәsail", c. 7, sәh. 447; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s). 
3 Yenә orada 
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olanda dedim ki, ey anam, özün üçün bir dua etmәdin, 
gecәdәn sәhәrә qәdәr başqalarını dua etdin. Cavabda buyurdu: 
“Əvvәl başqaları, sonra özümüz”. Bu yüksәk ruhiyyәdir.  

Nümunə kitab 

Səhifeyi-Səccadiyyə 

Sәhifeyi-Sәccadiyyә ilә ünsiyyәt qurun. Bu çox әzәmәtli 
kitabdır. Deyirlәr ki, Mәhәmmәd (s) ailәsinin Zәburudur. 
Doğrudan da belәdir. Mәnәvi nәğmәlәrlә doludur, dua vә 
dәrsdir.  

Mәnim fikrimcә, mübarәk Sәhifeyi-Sәccadiyyә bizim әn 
yaxşı mәnәvi ehtiyatlarımızdandır; әgәr bundan istifadә edә 
bilsәk. 

Ən yaxşı dualardan nümunələr 
İmamlardan nәql olunmuş dualar әn yaxşı dualardır. Əvvәla 

bu dualarda yerlәşdirilmiş istәklәr bizim kimilәrin 
ümumiyyәtlә yadına düşmür vә insan imamların dili ilә onları 
Allahdan istәyir. Əbu Hәmzә duasında, İftitah duasında vә 
Ərәfә duasında insan üçün әn yaxşı istәk vә hacәtlәr irәli 
sürülür. Əgәr insan bunları Allahdan istәsә vә alsa, onun üçün 
böyük sәrvәt olar. 

Səhifeyi-Səccadiyyənin səkkizinci duası 
İmam Sәccad (ә) dua etmiş vә dua dili ilә hәmin bilgilәri 

söylәmişdir. Sәhifәnin sәkkizinci duası bir әxlaq duasıdır. 
Mәn onun bәzi hissәlәrini qeyd etmişәm. Sanki bir nәfәrin 
oxuduğu xütbә, yaxud xalq üçün  әxlaqi uçurumların 
açıqlandığı çıxışdır. 

İmamlardan nəql olunmuş dualar, o cümlədən Əbu 
Həmzə duası, İftitah duası və Ərəfə duası 

Dua barәsindә son mәqam mәsumlardan nәql olunmuş 
dualardır. İmamlardan çatmış dualar әn yaxşı dualardır. 
Əvvәla bu dualarda yerlәşdirilmiş istәklәr bizim kimilәrin 
ümumiyyәtlә yadına düşmür vә insan imamların dili ilә onları 
Allahdan istәyir. Əbu Hәmzә duasında, İftitah duasında vә 
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Ərәfә duasında insan üçün әn yaxşı istәk vә hacәtlәr irәli 
sürülür. Əgәr insan bunları Allahdan istәsә vә alsa, onun üçün 
böyük sәrvәt olar. İkincisi budur ki, bu dualarda kiçilmә vә 
yalvarış mәqamları var. Mәtlәb elә dillә, elә tonla vә nitqlә 
deyilmişdir ki, insanı tәvazökarlığa vadar edir vә ürәyi 
yumşaldır. Fәsahәtli vә sәlis ibarәli bu dualarda eşq, mәhәbbәt 
vә şövq dalğalanır. İnsan bu duaların qәdrini bilmәli vә 
onlardan istifadә etmәlidir. 

Sözsüz ki, bu duaların mәnasını bilmәliyik. Xoşbәxtlikdәn 
indi yaxşı tәrcümәlәr mövcuddur, "Mәfatih әl-cinan" vә 
müxtәlif dualar tәrcümә olunmuşdur. Duaları tәrcümәlәrә 
diqqәtlә oxusunlar. Əlbәttә, biz gördüyümüz qәdәrincә, heç 
bir tәrcümә bu duaların sözlәrinin gözәlliyini әks etdirә bilmir. 
Lakin hәr halda, duanın mәzmunu bәlli olur. Bu tәrcümәlәrә 
diqqәtlә duanı oxuyun. Oxuyan şәxslәr duanın әn azı hamının 
ucadan dediyi bәzi hissәlәrini tәrcümә etsinlәr. Aşağı dәrәcәsi  
budur ki, әgәr insan duanın mәnasını bilmirsә, ürәk 
yanğısından xәbәr verәn aşiqanә bir dillә Allah-Taala ilә 
danışdığına diqqәt yetirsin. 

Əgәr insan duanın, misal üçün, Əbu Hәmzә Sumali, yaxud 
İmam Hüseynin (ә) Ərәfә günündәki duasının mәnasını 
anlasa, ona diqqәt yetirsә, belә dәyәrli duadan yorulması 
imkansızdır. Yәni bu seçilmiş, üstün vә mәrifәtli bәndә ilә 
Allah arasında bu duada deyilәn sözlәr o qәdәr cazibәli, tәsirli 
vә hәqiqidir ki, insanın fitri istәklәrini bәyan edir vә kiminsә 
nә zamansa ondan yorulması mümkün deyil. 

Şәrafәtli Əbu Hәmzә Sumali duasının – bu uzun duanın 
qәribә minacat halı var. Amma bu minacatların arasında 
insanın hәqiqi ehtiyacları gizlәnmişdir. Hәqiqi ehtiyaclar bu 
hәzrәtin Allah-Taaladan istәdiyidir. 

Ən yaxşı dua odur ki, Allaha aşiqanә inamdan vә insan 
ehtiyaclarına arifanә bilgidәn qaynaqlansın. Bunu da yalnız 
Allahın Peyğәmbәrinin (s) vә Peyğәmbәr elminin әmanәtdarı, 
onun hikmәt vә mәrifәtinin varislәri olan pak Əhli-beytin (ә) 
mәktәbindә tapmaq olar. 

Bu duaları bizim ixtiyarımızda qoyub, Allahla danışmaq vә 
minacat etmәk tәrzini öyrәtmişlәr, Allaha hansı sözlәri 
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demәyin mümkünlüyünü anlatmışlar. İmamlardan nәql 
olunmuş duaların bәzi cümlәlәri elәdir ki, әgәr onlar 
olmasaydı, insanın özü Allaha bu sözlәri demәyin, Allahdan 
belә istәmәyin vә yalvarmağın mümkünlüyünü tәyin edә 
bilmәzdi. 

İstək nümunələri 

Düzgün yola hidayət 

Hәr bir namazın әn azı iki rәkәtindә deyirik: “Bizi düzgün 
yola hidayәt et!” Siz on yeddi rәkәt vacib namaz qılırsınız. Bu 
on yeddi rәkәtin on rәkәtindә “Bizi düzgün yola hidayәt et!” 
demәlisiniz. 

İnsan hәr duanı adәtәn bir dәfә edir. Bizim daimi olaraq 
düzgün yolu Allahdan istәmәyimiz: “Sәnә әmr edildiyi kimi 
(bu yolda) sәbatlı ol”1 ayәsinә cavabdır.  

Bağışlanma istəmək 
Peyğәmbәrlәrin sәhabәlәri vә hәvarilәri müharibәlәrdә vә 

müxtәlif hadisәlәrdә müsibәtә düçar olduqda Allaha dua edib 
deyirdilәr: “Ey Rәbbimiz! Bizim günahlarımızı vә işlәrimizdә 
israfçılığımızı bağışla”.2 Yәni İlahi, bizim günahlarımızı vә 
işlәrimizdәki israfçılıqları vә diqqәtsizliklәri bağışla! 

Əbu Həmzə duasında olan istəklərdən nümunələr 

Gözəl həyat 

Mәn şәrafәtli Əbu Hәmzә duasından sizin üçün bir neçә 
parça oxuyacağam. Bu uzun duanın qәribә minacat halı var. 
Üçüncü hissәdә bu haqda danışacağam. Lakin bu minacatların 
arasında insanın hәqiqi ehtiyacları yatmışdır. Bu hәzrәt 
onların hәqiqi ehtiyaclarını Allah-Taaladan istәyir. Misal 
üçün, duanın bir yerindә Qadir Allaha müraciәtlә deyir: 
“Hәyatımı gözәl et!”3 Hәyatın gözәl olması nә pulladır, nә 

                                                           

1 Şura, 15 
2 Al-İmran, 147 
3 "Bihar әl-әnvar", c. 95, sәh. 91; dua İmam Sәccaddandır (ә). 
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qüdrәtlә, nә qızıl vә güc sahibi olmaqla. Çünki bütün bu 
imkanlara malik olmaqla hәyatın gözәl olmaması mümkündür. 
Hәyatı gözәl olmağa qoymayan bir nigaranlığı ola bilәr, ailә-
övlad problemi ola bilәr - Allaha pәnah aparıram, Allaha 
sığınırıq - övladlarının birinin pis әxlaqı ola bilәr, daha hәyat 
onun üçün gözәl olmaz. İnsana pis bir xәbәr çatır, hәyat onun 
üçün acı vә xoşagәlmәz olur. Bu insanın hәm pulu var, hәm 
gücü var, hәm imkanları var; hәr şeyi var, amma gözәl hәyatı 
yoxdur. Sadә hәyatı olan, kiçik bir otaqda ailәsi vә uşaqları ilә 
yoxsul vәziyyәtdә dolanan insanın hәyatı, hәr şeyә malik olan 
bu sәrvәtli vә qüdrәtli şәxsin hәyatından daha gözәldir. 

Alicənablığın aşkara çıxması 
Görün hәzrәt Sәccad (ә) necә әsl nöqtәyә diqqәt çәkir, 

deyir: “Hәyatımı gözәl et vә alicәnablığımı aşkarla!”1 Güman 
ki, ikinci tәbirin mәnası budur: elә şәrait yarat ki, mәn onda 
alicәnablıq xüsusiyyәtini aşkara çıxara bilim, nәinki xalq 
mәnim alicәnablığımı görsün. Çünki alicәnablığın aşkara 
çıxmasını istәsәk, gәrәk alicәnablıq edәk. Alicәnablığın 
insanın daxilindә olması kifayәt etmir. İnsan alicәnablığı әmәl 
mәrhәlәsinә çıxarmalı vә kimәsә qarşı alicәnablıq 
göstәrmәlidir. 

Bütün işlərin düzəlişi 
Davamında buyurur: “Mәnim bütün hallarımı vә işlәrimi 

düzәlt!” Mәnim bütün işlәrimi vә hallarımı islah et. Mәnim 
dua halımı, mәnim vә ailәmin adi yaşayış halını, çalışdığım 
işin halını, bütün xüsusiyyәtlәrimi islah et. Hәr bir işin 
düzәlmәsi, özünә görә kamil vә hәrtәrәfli bir duadır. Sonra 
deyir ki, mәni yaxşı әmәllә, kamil ilahi nemәtlә, Rәbbin 
razılığı ilә vә gözәl hәyatla uzun ömür sürәn şәxslәrdәn et. 
Bundan yaxşı bir şey varmı?! Mәsumlar Allahdan nә istәmәyi 
öyrәdirlәr. Allahdan istәmәli olduğumuz onların 
göstәrdiklәridir. Bәzi insanlar dünyada maddiyyatın 
çoxluğunu düşünürlәr. Deyirlәr ki, filan ticarәt işim düzәlsin, 

                                                           

1 Yenә orada 
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filan sәfәr düzәlsin, filan işә düzәlә bilim vә sair. Nә üçün 
insan әsas mәsәlәlәri Allahdan istәmәsin?! Din rәhbәrlәri bizә 
öyrәdirlәr ki, belә dua edin vә belә şeylәri Allahdan istәyin. 
Əlbәttә, onların bizә öyrәtdiyi duaların növlәri çox genişdir. 

Mənəvi cəhətdən zəif nöqtələrin islahı 
Başqa bir mәqam budur ki, onlar sözügedәn duaların 

arasında mәnәvi cәhәtdәn zәif nöqtәlәri bizә öyrәdirlәr, bu 
nöqtәlәrdәn vurulub tәhlükәyә düşә bilәcәyimizi xatırladırlar. 
Bu şәrafәtli Əbu Hәmzә duasında deyilir ki, İlahi, mәnim 
tәrәfimdәn görülәn işlәri riyasız et, onun-bunun görmәsi üçün 
olmasın, ağız-ağız gәzmәsi üçün olmasın, camaatın “xәbәriniz 
var filankәs necә yaxşı iş gördü, necә yaxşı ibadәt etdi?” 
demәsi üçün olmasın, lovğalıq vә qürur üçün olmasın. Çünki 
insan bәzi işlәri lovğalıq vә qürur üzündәn görür. Özü ilә 
öyünüb deyir ki, bәli, bu işi görәn biz idik. Bunlar zәif 
nöqtәlәrdir. İnsan çox işlәr görür. Lakin azca riya ilә o işlәri 
puça çıxarır, tüstü kimi havaya sovurur. Mәsumlar bizә 
xәbәrdarlıq edib buyururlar ki, ehtiyatlı olun belә olmasın. 

Ramazan ayının duasında olan istəklərdən bir 
nümunə 

“İlahi, bütün yoxsulları zəngin et!” 

Bunlar çox mühümdür, böyük istәkdir. “İlahi, bütün 
yoxsulları zәngin et!” deyirsinizsә, bәli, Allahdan istәyirsiniz, 
nә üçün qәbul olunmasın?! Əgәr zәnginlәşmәyin maneәlәri 
aradan qaldırılsa, nә üçün olmasın?! Yoxsulluq mәsәlәsi 
cәmiyyәtdә bir mahiyyәt xüsusiyyәti deyil. Cәmiyyәtdә 
yoxsulluq mәcburәn yaradılmış bir mәsәlәdir. Yoxsulluğu 
dünyanın zülmkar, hegemonçu vә tamahkar qüvvәlәri 
insanlara vә xalqlara mәcburәn yaratmışlar. Əgәr bu qüvvәlәr 
mәhv edilsәlәr, bu dua nә üçün qәbul olunmamalıdır?! Belә 
bir istәyin dә qәbul olunması mümkündür.  
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"İlahi, bütün çılpaqlara libas ver!" 
Bu duanın davamında buyurur ki, İlahi, bütün acları doydur; 

İlahi, bütün çılpaqlara paltar ver!1 İnsan Allahdan bu qәdәr 
böyük hacәt istәyir. Cümә gecәsinin müstәhәb olan çox qısa 
duası da yaxşı duadır. Əgәr müvәffәq olsanız, mütlәq bu duanı 
oxuyun. Əvvәl Allahdan bәzi istәklәr dilәnilir. Bu tәbir gәlir: 
"İlahi, bu böyük vә nәhәng arzular, әzәmәtli istәklәr 
ümidsizliyә mәhkumdur; yalnız sәnә deyilәndәn başqa. Bizim 
istәk karvanlarımız dayanmağa mәhkumdur; yalnız sәnin 
evinә sarı gәlәndәn başqa".2 

“İlahi, müsəlmanların işlərindəki bütün fəsadları 
islah et!” 

Allah insanın böyük dilәklәrindәn qorxmur. Allahdan nә 
qәdәr istәsәniz, böyük istәklәr dilәyin. İnsan öz-özünә 
demәsin ki, mәn bunu özüm üçün istәyirәm, bu mümkündür, 
lakin bütün insanlar üçün sağlamlıq istәmәk çox böyükdür, 
bunu necә Allahdan istәyim? Xeyr, istәyin, bәşәriyyәt üçün 
istәyin, insanlar üçün istәyin, bәzi şeylәri bütün insanlar üçün 
istәyin. Hәmin duada “İlahi, müsәlmanların işlәrindәki bütün 
fәsadları islah et!”3 duası müsәlmanlara mәxsusdur, İslam 
әhlinә aid olan bir duadır. Əlbәttә, bunun da sәbәblәri var. 
Bәlkә dә bu, müsәlmanlardan qeyrisindә mümkün deyil. 
Bәlkә dә İslamın hakimiyyәti olmadan, Allah-Taalanın bütün 
fәsadları aradan qaldırması mümkün deyil, bunun şәrti 
İslamdır. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

1 "Müstәdrәk әl-vәsail", c. 7, sәh. 447; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s).  
2 "Bihar әl-әnvar", c. 86, sәh. 306; hәdis İmam Sadiqdәndir (ә). 
3 "Müstәdrәk әl-vәsail", c. 7, sәh. 447; hәdis hәzrәt Peyğәmbәrdәndir (s). 
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