
 1 

 

 

 

 

 

ÇƏRƏKƏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƏRTİB EDƏN:..HACI FAİQ NƏBİYEV 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kitabın adı:..................................................Çərəkə 

Tərtib edən:..............................Hacı Faiq Nəbiyev 

Kompüterdə yığdı:.........................Məşədi Rasim 

Çap növbəsi:................................................Birinci 

Nəşr edən:................................................Şəhriyar 

Tiraj:..................................................................5000 

Çap tarixi:........................................................2005 

964-5934-44-3 

«Alul-Beyt» mərkəzi 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 طبع هذا الكتاب 

 تحت إشراف سماحت السيد صادق دهسرخي دام ظله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kitabça cənab Seyyid Sadiq Dehsorxinin 

rəhbərliyi altında çap olunmuşdur. 

 

Çapa hazırlayan: Hacı Faiq Nəbiyev 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

MÜNDƏRİCAT 

 
KƏLMEYİ TƏYYİBƏ ..................................... 7 

QUR’AN TAPŞIRMA VAGİRƏSİ ................. 7 

QUR’AN TAPŞIRMA SURƏLƏRİ ................ 8 

NƏSR SURƏSİ ................................................. 8 

MƏSƏD SURƏSİ.............................................. 8 

İXLAS SURƏSİ ................................................ 9 

FƏLƏQ SURƏSİ .............................................. 9 

NAS SURƏSİ .................................................. 10 

FATİHƏ SURƏSİ ........................................... 10 

BƏQƏRƏ SURƏSİNİN İLK BEŞ AYƏSİ ... 11 

YASİN SURƏSİ .............................................. 11 

ƏRRƏHMAN SURƏSİNİN VAGİRƏSİ ...... 19 

ƏRRƏHMAN SURƏSİ .................................. 19 

İNSAN SURƏSİ .............................................. 24 

CÜMƏ SURƏSİ .............................................. 27 

NƏBƏ SURƏSİ ............................................... 29 

FƏCR SURƏSİ ............................................... 31 

İNŞİRAH SURƏSİ ......................................... 33 

TİN SURƏSİ ................................................... 34 

İQRƏ SURƏSİ ................................................ 34 

ƏLA SURƏSİ .................................................. 35 

ŞƏMS SURƏSİ ............................................... 36 

QƏDR SURƏSİ .............................................. 37 

FİL SURƏSİ .................................................... 37 

QUREYŞ SURƏSİ .......................................... 38 

MAUN SURƏSİ .............................................. 38 



 5 

KOVSƏR SURƏSİ ......................................... 39 

KAFİRUN SURƏSİ ........................................ 39 

QUR’AN XƏTMİNİN DUASI ...................... 40 

AYƏTƏL KÜRSİ ........................................... 40 

(BƏQƏRƏ SURƏSİNİN  255,256 VƏ 257-Cİ 

AYƏLƏRİ) ...................................................... 40 

MEYYİT NAMAZI ........................................ 42 

MEYYİTİN TƏLQİNİ ................................... 45 

VƏHŞƏT NAMAZI ........................................ 49 

FİTİR VƏ QURBAN BAYRAMININ 

NAMAZININ QILINMA QAYDASI ........... 49 

BƏDNƏZƏR DUASI ...................................... 50 

SÜFRƏ DUASI ............................................... 51 

QURBAN DUASI ........................................... 51 

QORXU DUASI .............................................. 52 

SƏFƏR DUASI ............................................... 52 

RUZU BUASI ................................................. 52 

BÜTÜN NARAHATLIQLARI VƏ 

BƏLALARI DƏF ETMƏK ÜÇÜN DUA ..... 53 

ÇƏTİNLİKLƏRİ ARADAN QALDIRMAQ 

ÜÇÜN DUA ..................................................... 53 

XƏSTƏLİYİN ARADAN QALDIRILMASI 

ÜÇÜN DUA ..................................................... 54 

RƏCƏB AYININ DUASI ............................... 54 

ŞƏBAN AYININ DUASI ............................... 55 

MÜBARƏK RAMAZAN AYININ ÜMUMİ 

DUASI .............................................................. 56 

MÜBARƏK RAMAZAN AYININ 

GÜNDƏLİK DUALARI ................................ 58 

İFTAR DUASI ................................................ 64 

NOVRUZ BAYRAMININ (İLİN TƏHVİL 

OLMASI) DUASI ........................................... 64 



 6 

FƏRƏC DUASI .............................................. 64 

ƏHD DUASI .................................................... 64 

ZİYARƏTİ ƏHLİ QUBUR ........................... 67 

MÜCİR DUASI ............................................... 68 

KUMEYL DUASI ........................................... 74 

TİLAVƏT ........................................................ 83 

ƏQD OXUMAĞIN QAYDALARI ............... 84 

(QEYRİ-DAİMİ ƏQDİN SİĞASININ 

OXUNMA QAYDALARI) ............................. 85 

KƏBİNDƏN QABAQ OXUNAN XÜTBƏ ... 85 

KƏBİNDƏN SONRA OXUNAN DUA ......... 86 

 

 

 



 7 

 

KƏLMEYİ TƏYYİBƏ  

La ilahə illəllah, Muhəmmədun rəsulullah, 

Əliyyun vəliyyullah. 

 

Kəlmeyi şəhadət 

Əşhədu ənla ilahə iləllah, və əşhədu ənnə 

Muhəmmədən rəsulullah, və əşhədu ənnə 

Əmirəl mumininə Əliyyən vəliyyullah. 

 

QUR’AN TAPŞIRMA VAGİRƏSİ  

Əllahu əkbər, Əllahu əkbər, la ilahə illəllah, 

vəllahu əkbər, Əlahu əkbər və lilləhil həmd. 
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QUR’AN TAPŞIRMA SURƏLƏRİ 

NƏSR SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اء ن ْصُر اللَِّه و اْلف ْتحُ ِإذ   و ر أ ْيت  النَّاس   (1) ا ج 
بِّْح ِب   (2) ا  أ فْ و اج ي ْدُخُلون  ِف ِديِن اللَّهِ  ْمِد ف س 

 (3) ا  ت  وَّاب و اْست  ْغِفْرُه ِإنَُّه ك ان   ر بِّك  

MƏSƏD SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا أ ِب َل  ٍب و ت بَّ  ُه ْغَن  ع ْنُه م الُ م ا أ    (1) ت  بَّْت ي د 
ي ْصل ى ن ارا  ذ ات   (2)  و م ا ك س ب     (3)  َل  بٍ س 

ْبٌل مِّن   (4) و اْمر أ تُُه مح َّال ة  اْلْ ط بِ  ا ح  ِف ِجيِده 
 (5)) مَّس دٍ 
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İXLAS SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ْد ي لِ  ل ْ  (2) صَّم دُ اللَُّه ال  (1) ُقْل ُهو  اللَُّه أ ح دٌ 
 (4)  أ ح دٌ  ُفوا  كُ و لْ  ي ُكن لَُّه    (3) و لْ  يُول دْ 

 

FƏLƏQ SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  (2) رِّ م ا خ ل ق  ش  ِمن  (1) ُقْل أ ُعوُذ ِبر بِّ اْلف ل قِ 

 و ِمن ش رِّ   (3) و ِمن ش رِّ غ اِسٍق ِإذ ا و ق ب  

ِإذ ا  ِسدٍ رِّ ح اش  و ِمن   (4) الن َّفَّاث اِت ِف اْلُعق دِ 
 (5) ح س د  
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NAS SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ِإل هِ  (2)  النَّاسِ م ِلكِ  (1) ُقْل أ ُعوُذ ِبر بِّ النَّاسِ 

الَِّذي  (4) نَّاسِ ِمن ش رِّ اْلو ْسو اِس اْل   (3) النَّاسِ 
ِمن  اْْلِنَِّة  (5) يُ و ْسِوُس ِف ُصُدوِر النَّاسِ 

  (6)و النَّاسِ 

FATİHƏ SURƏSİ 

 (1) بسم اهلل الرمحن الرحيم

  الرَّمْح ِن الرَِّحيمِ  (2)  ر بِّ اْلع ال ِمي   اْلْ ْمُد لّلهِ 
 ِإيَّاك  ن  ْعُبُد وِإيَّاك   (4) م اِلِك ي  ْوِم الدِّينِ   (3)
ُست ِقيم   (5) ن ْست ِعيُ 

 (6)  اهِدن     ا الصِّر اط  امل

غُضوِب الَِّذين  أ نع مت  ع ل يِهْم غ   ِصر اط  
 
رِي امل

  (7)ع ل يِهْم و ال  الضَّالِّي  



 11 

BƏQƏRƏ SURƏSİNİN İLK BEŞ AYƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يِه ُهد ىاْلِكت اُب ال  ر ْيب  فِ  ذ ِلك   (1) ال
ُمون  يُِقيِب و  ون  بِاْلغ يْ الَِّذين  يُ ْؤِمنُ   (2)  لِّْلُمتَِّقي  

والَِّذين    (3) ُقون  نفِ يُ  الصَّالة  و ِمَّا ر ز قْ ن اُهمْ 
 ِلك  ا أُنزِل  ِمن ق  بْ ِإل ْيك  و م   يُ ْؤِمُنون  ِب ا أُنزِل  

ن  ِئك  ع ل ى ُهد ى مِّ أُْول    (4)و بِاآلِخر ِة ُهْم يُوِقُنون  
ْم و أُْول  ِئك    (5) ِلُحون  ُهُم اْلُمفْ  رَِّّبِِّ

YASİN SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِإنَّك  ل ِمن   (2) اْلْ ِكيمِ  و اْلُقْرآنِ  (1)  يس
ت نزِيل   (4)  ع ل ى ِصر اٍط مُّْست ِقيمٍ  (3)  اْلُمْرس ِلي  

لُِتنِذر  ق  ْوما  مَّا أُنِذر  آب اُؤُهْم  (5)   اْلع زِيِز الرَِّحيمِ 
أ ْكث رِِهْم  ل ق ْد ح قَّ اْلق ْوُل ع ل ى  (6) غ اِفُلون   ف  ُهمْ 
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ج ع ْلن ا ِف أ ْعن اِقِهْم  نَّاإِ  (7)  ف  ُهْم ال  يُ ْؤِمُنون  
 (8) مُّْقم ُحون   أ ْغال ال  ف ِهي  ِإَل  األ ْذق اِن ف  ُهم

ّدا   و ج ع ْلن ا ِمن ب  ْيِ أ ْيِديِهمْ  ْلِفِهْم س  ّدا  و ِمْن خ  س 
ن اُهْم ف  ُهْم ال  يُ ْبِصُرون   ي ْ و س و اء ع ل ْيِهْم  (9) ف أ ْغش 

ْرت  ُهْم أ ْم ل ْ  ِإَّنَّ ا  (10)  ُهْم ال  يُ ْؤِمُنون  تُنِذرْ  أ أ نذ 
م ِن ات َّب ع  الذِّْكر  و خ ِشي  الرَّمْح ن بِاْلغ ْيِب  تُنِذرُ 

ِريٍ  ف  ب شِّْرُه ِب ْغِفر ةٍ   ِإنَّا َن ُْن َُنِْيي  (11)   و أ ْجٍر ك 

ْوت ى و ن ْكُتُب م ا ق دَُّموا و آث ار ُهْم و ُكلَّ ش ْيٍء  اْلم 
ن اُه ِف  ُم مَّث ال    (12)م اٍم ُمِبيٍ إِ  أْحص ي ْ  و اْضِرْب َل 

ا اْلُمْرس ُلون   اءه  ِإْذ   (13) أ ْصح اب  اْلق ْري ِة ِإْذ ج 
ْلن ا ِإل ْيِهُم اثْ ن  ْيِ ف ك ذَّبُوُهُ ا ف  ع زَّْزن ا بِث اِلٍث ف  ق اُلوا  أ ْرس 

 ق اُلوا م ا أ نُتْم ِإالَّ ب ش رٌ   (14) ِإنَّا ِإل ْيُكم مُّْرس ُلون  
ْيٍء ِإْن أ نُتْم ِإالَّ  مِّثْ ُلن ا و م ا أ نز ل  الرَّمْحن ِمن ش 
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 ق اُلوا ر ب ُّن ا ي  ْعل ُم ِإنَّا ِإل ْيُكمْ  (15)  ت ْكِذبُون  

ن ا ِإالَّ اْلب ال غُ   (16) ل ُمْرس ُلون    اْلُمِبيُ  و م ا ع ل ي ْ

ا ل ِئن لَّْ ت نت  ُهو  ق اُلوا ِإنَّا ت ط ي َّْرن ا ِبُكمْ   (17)
  (18)  أ لِيمٌ  ل ن  ْرُُج نَُّكْم و ل ي م سَّنَُّكم مِّنَّا ع ذ ابٌ 

ذُكِّْرُُت ب ْل أ نُتْم ق  ْوٌم  ق اُلوا ط ائِرُُكْم م ع ُكْم أ ِئن
ِدين ِة ر ُجٌل  (19) مُّْسرُِفون   اء ِمْن أ ْقص ى اْلم  و ج 

ُعوا اتَّبِ   (20) اْلُمْرس ِلي   ي ْسع ى ق ال  ي ا ق  ْوِم اتَِّبُعوا
و م ا ِل   (21) أ ْجرا  و ُهم مُّْهت ُدون   م ن الَّ ي ْسأ ُلُكمْ 

ِإل ْيِه تُ ْرج ُعون   ال   ُذ   (22) أ ْعُبُد الَِّذي ف ط ر ِن و  أ أ َّتَِّ
الرَّمْح ن ِبُضرٍّ الَّ تُ ْغِن ع ِّنِّ  ِمن ُدونِِه آَِل ة  ِإن يُرِْدنِ 

ْيئا  و ال  يُنِقُذونِ  ِإِنِّ ِإذا  لَِّفي   (23) ش ف اع تُ ُهْم ش 
 ِإِنِّ آم نُت ِبر بُِّكْم ف اْْس ُعونِ   (24)  ض ال ٍل مُِّبيٍ 

 ِقيل  اْدُخِل اْلْ نَّة  ق ال  ي ا ل ْيت  ق  ْوِمي  (25)
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ِمن   ِب ا غ ف ر  ِل ر ِبِّ و ج ع ل ِِّن   (26) ي  ْعل ُمون  
ب  ْعِدِه  ق  ْوِمِه ِمن و م ا أ نز ْلن ا ع ل ى  (27)اْلُمْكر ِمي  

اِء و م ا ُكنَّا ُمنزِِلي   ِإن   (28)  ِمْن ُجنٍد مِّن  السَّم 
ة  ف ِإذ ا ُهمْ  ان ْت ِإالَّ ص ْيح ة  و اِحد  اِمُدون   ك   خ 

ي ْأتِيِهم مِّن رَُّسوٍل  ي ا ح ْسر ة  ع ل ى اْلِعب اِد م ا (29)
انُوا بِِه ي ْست  ْهزِئُون ْم   (30) ِإالَّ ك  أ ْهل ْكن ا أ لْ  ي  ر ْوا ك 

ل ُهم مِّنْ   (31)  اْلُقُروِن أ ن َُّهْم ِإل ْيِهْم ال  ي  ْرِجُعون   ق  ب ْ

يْ ن ا ُُمْض ُرون   يٌع لَّد  ُُم  (32) و ِإن ُكلٌّ لَّمَّا ُجِ  و آي ٌة َلَّ
ن اه ا ْيت ُة أ ْحي  ي ْ ّبا  ف ِمْنُه  اأْل ْرُض اْلم  ا ح  و أ ْخر ْجن ا ِمن ْه 

ع ْلن    (33) ي ْأُكُلون   يٍل و ج  نَّاٍت ِمن َّنَِّ ا ج  ا ِفيه 
ا ِمْن اْلُعُيونِ  و أ ْعن ابٍ   لِي ْأُكُلوا (34) و ف جَّْرن ا ِفيه 

 (35) ِمن َث  رِِه و م ا ع ِمل ْتُه أ ْيِديِهْم أ ف ال  ي ْشُكُرون  

ا ِمَّا ل ق  اأْل ْزو اج  ُكلَّه  تُنِبُت  ُسْبح ان  الَِّذي خ 
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و آي ٌة  (36) و ِمَّا ال  ي  ْعل ُمون  اأْل ْرُض و ِمْن أ نُفِسِهْم 
ار   ُْم اللَّْيُل ن ْسل ُخ ِمْنُه الن َّه   ف ِإذ ا ُهم مُّْظِلُمون   َلَّ

ِلُمْست  ق رٍّ َلَّ ا ذ ِلك  ت  ْقِديُر  و الشَّْمُس َت ِْري (37)
ْرن اُه م ن ازِل  ح َّتَّ ع اد   (38) اْلع زِيِز اْلع ِليمِ   و اْلق م ر  ق دَّ

اْلُعْرجُ  َل  ا  ال  الشَّْمُس ي نب ِغي (39)   وِن اْلق ِديِ ك 
اِر و ُكلٌّ ِف  اِبُق الن َّه   أ ن ُتْدرِك  اْلق م ر  و ال  اللَّْيُل س 

ُْم أ نَّا (40) ف  ل ٍك ي ْسب ُحون   مح  ْلن ا ُذرِّي َّت  ُهْم  و آي ٌة َلَّ
ُم مِّن  (41)    ِف اْلُفْلِك اْلم ْشُحونِ  ل ْقن ا َل  و خ 

ُبون  مِّ  ْأ نُ ْغرِقْ ُهْم ف ال   (42) ْثِلِه م ا ي  رْك  و ِإن نَّش 
ُْم و ال    ِإالَّ ر مْح ة  مِّنَّا (43) ُهْم يُنق ُذون   ص رِيخ  َل 

ُمُ  (44) و م ت اعا  ِإَل  ِحيٍ  ات َُّقوا م ا ب  ْي   و ِإذ ا ِقيل  َل 
ْلف ُكْم ل ع لَُّكْم تُ ْرمح ُون   م ا و   (45) أ ْيِديُكْم و م ا خ 

مْ  ا  ت ْأتِيِهم مِّْن آي ٍة مِّْن آي اِت ر ِّبِِّ انُوا ع ن ْه  ِإالَّ ك 
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ُْم أ نِفُقوا ِمَّا ر ز ق ُكْم اللَُّه  و ِإذ ا ِقيل   (46) ُمْعِرِضي   َل 
اُء  ق ال  الَِّذين  ك ف ُروا لِلَِّذين   آم ُنوا أ ُنْطِعُم م ن لَّْو ي ش 
ُه ِإْن أ نُتْم ِإالَّ  ٍل مُِّبيٍ   ِف اللَُّه أ ْطع م   (47)  ض ال 

ا  (48) اْلو ْعُد ِإن ُكنُتْم ص اِدِقي   و ي  ُقوُلون  م َّت  ه ذ 

ة  ت ْأُخُذُهْم و ُهْم  م ا ي نظُُرون   ِإالَّ ص ْيح ة  و اِحد 
صُِّمون   ف ال  ي ْست ِطيُعون  ت  ْوِصي ة  و ال  ِإَل   (49)  َيِ 

  الصُّوِر ف ِإذ ا ُهمو نُِفخ  ِف  (50) ي  ْرِجُعون   أ ْهِلِهمْ 

ْم ي نِسُلون   اِث ِإَل  ر ِّبِِّ ق اُلوا ي ا  (51) مِّن  اأْل ْجد 
ا م ا و ع د   الرَّمْح ُن  و يْ ل ن ا م ن ب  ع ث  ن ا ِمن مَّْرق ِدن ا ه ذ 

ان تْ  (52) و ص د ق  اْلُمْرس ُلون   ة   ِإن ك  ِإالَّ ص ْيح 
يْ ن ا ُمُْ  يٌع لَّد  ة  ف ِإذ ا ُهْم ُجِ  ف اْلي  ْوم  (53)  ض ُرون  و اِحد 

ْيئا  و ال   َُتْز ْون  ِإالَّ م ا ُكنُتْم  ال  ُتْظل ُم ن  ْفٌس ش 
ُلون   أ ْصح اب  اْلْ نَِّة اْلي  ْوم  ِف ُشُغٍل  ِإنَّ  (54) ت  ْعم 
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ٍل ع ل ى  (55)) ف اِكُهون   ُهْم و أ ْزو اُجُهْم ِف ِظال 
ُْم ِفيه   (56) ُمتَِّكُؤون   اأْل ر اِئكِ  ُمَل  ٌة و َل  مَّا  ا ف اِكه 
ٌم ق  ْوال  ِمن رَّبٍّ  (57) ي دَُّعون     رَِّحيمٍ  س ال 

ا(58) أ لْ   (59)  اْلُمْجرُِمون   و اْمت اُزوا اْلي  ْوم  أ ي ُّه 
ْد ِإل ْيُكْم ي ا ب ِِّن آد م  أ ن الَّ ت  ْعُبُدوا الشَّْيط ان   أ ْعه 

ا و أ ْن (60)  ِإنَُّه ل ُكْم ع ُدوٌّ مُِّبيٌ  اْعُبُدوِن ه ذ 
و ل ق ْد أ ض لَّ ِمنُكْم ِجِباّل  (61)  ِصر اٌط مُّْست ِقيمٌ 

ِثريا   نَّمُ  (62)  أ ف  ل ْم ت ُكونُوا ت  ْعِقُلون   ك  ِذِه ج ه  الَِِّت  ه 
ا اْلي  ْوم   (63) ُكنُتْم تُوع ُدون   ِب ا ُكنُتْم  اْصل ْوه 

اِهِهْم و ُتك لُِّمن ا ع ل ى أ فْ و   اْلي  ْوم  َّن ِْتمُ  (64) ت ْكُفُرون  
ُد أ ْرُجُلُهْم ِب ا انُوا ي ْكِسُبون   أ ْيِديِهْم و ت ْشه   (65)ك 

ْسن ا ع ل ى أ ْعُيِنِهْم ف اْست ب  ُقوا الصِّر اط   و ل ْو ن ش اء ل ط م 
و ل ْو ن ش اء ل م س ْخن اُهْم ع ل ى  (66) ف أ َّنَّ يُ ْبِصُرون  
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ان ِتِهمْ  ا اْست ط اُعوا مُ  م ك    ِضّيا  و ال  ي  ْرِجُعون  ف م 

ْسُه ِف اْل ْلِق أ ف ال  ي  ْعِقُلون  (67) ْرُه نُ ن كِّ  و م ْن نُ ع مِّ
ُهو  ِإالَّ  و م ا ع لَّْمن اُه الشِّْعر  و م ا ي نب ِغي ل ُه ِإنْ  (68)

قَّ  لُِينِذر   (69) ِذْكٌر و قُ ْرآٌن مُِّبيٌ  ّيا  و َيِ  م ن ك ان  ح 
ا ُْم  (70) ِفرِين  اْلق ْوُل ع ل ى اْلك  ل ْقن ا َل  أ و لْ  ي  ر ْوا أ نَّا خ 

 (71) ع ِمل ْت أ ْيِدين ا أ نْ ع اما  ف  ُهْم َل  ا م اِلُكون   ِمَّا

ا ا ر ُكوبُ ُهْم و ِمن ْه  ُْم ف ِمن ْه  ا َل   (72) ي ْأُكُلون   و ذ لَّْلن اه 

ا م ن اِفعُ  ُْم ِفيه  اِرُب أ ف ال  ي ْشُكُرون   و َل   (73) و م ش 

 (74) ُدوِن اللَِّه آَِل ة  ل ع لَُّهْم يُنص ُرون   و اَّتَّ ُذوا ِمن

ُْم ُجنٌد ُمُّْض ُرون   ال    ي ْست ِطيُعون  ن ْصر ُهْم و ُهْم َل 

ُيِسرُّون  و م ا  ف ال  َي ْزُنك  ق  ْوَُلُْم ِإنَّا ن  ْعل ُم م ا (75)
ل   أ و لْ  ي  ر   (76)   يُ ْعِلُنون   اُن أ نَّا خ  نس  ْقن اُه ِمن اْْلِ

و ض ر ب  ل ن ا  (77) نُّْطف ٍة ف ِإذ ا ُهو  خ ِصيٌم مُِّبيٌ 
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ْلق ُه ق ال  م نْ  َُيِْيي اْلِعظ ام  و ِهي   م ث ال  و ن ِسي  خ 
ا أ وَّل  م رٍَّة و ُهو   ُقلْ  (78) ر ِميمٌ  ا الَِّذي أ نش أ ه  َُيِْييه 

ْلٍق ع ِليمٌ  ن  الَِّذي ج ع ل  ل ُكم مِّ  (79)ِبُكلِّ خ 
ِر اأْل ْخض رِ    ن ارا  ف ِإذ ا أ نُتم مِّْنُه تُوِقُدون   الشَّج 

او اِت و اأْل ْرض   (80) أ و ل ْيس  الَِّذي خ ل ق  السَّم 
ُق  ِبق اِدٍر ع ل ى أ نْ  َي ُْلق  ِمثْ ل ُهم ب  ل ى و ُهو  اْل الَّ

ْيئا  أ ْن ي  ُقو  (81) اْلع ِليمُ  ل ُه  ل  ِإَّنَّ ا أ ْمرُُه ِإذ ا أ ر اد  ش 
م ل ُكوُت  ف ُسْبح ان  الَِّذي بِي ِدهِ  (82)  ُكْن ف  ي ُكونُ 

ِإل ْيِه تُ ْرج ُعون    (83) ُكلِّ ش ْيٍء و 

ƏRRƏHMAN SURƏSİNİN VAGİRƏSİ 

La bişəyin min alai Rəbbina nukəzzib, fələkəl 

həmd. 

ƏRRƏHMAN SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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نس ان  (2)  ْرآن  ع لَّم  اْلقُ (1)  الرَّمْح نُ  ل ق  اْْلِ  خ 
ُه اْلب  ي ان  (3) ُر ِبُْسب انٍ (4)  ع لَّم   (5) الشَّْمُس و اْلق م 

انِ  و النَّْجمُ  ُر ي ْسُجد  ا (6)  و الشَّج  اء ر ف  ع ه   و السَّم 

و أ ِقيُموا  (8)اْلِميز انِ  أ الَّ ت ْطغ ْوا ِف  (7) و و ض ع  اْلِميز ان  
 و اأْل ْرض   (9)ال  َُّتِْسُروا اْلِميز ان  و   اْلو ْزن  بِاْلِقْسطِ 

ا ِلْْل ن امِ  ةٌ  (10) و ض ع ه  ا ف اِكه  و النَّْخُل ذ اُت  ِفيه 
امِ   (12)   اْلع ْصِف و الرََّْي انُ  و اْلْ بُّ ُذو (11) اأْل ْكم 

ء ا ُتك ذِّب انِ  ف ِبأ يِّ آال  نس ان  ِمن (13) ر بُِّكم  ل ق  اْْلِ  خ 

اْلف خَّ  مَّارٍِج مِّن  و خ ل ق  اْلْ انَّ ِمن (14) ارِ ص ْلص اٍل ك 
ا (15) نَّارٍ  ء ر بُِّكم  ب انِ  ف ِبأ يِّ آال  ر بُّ  (16) ُتك ذِّ

ْشرِق  ْيِ و ر بُّ  ْغرِب  ْيِ  اْلم  ا (17) اْلم  ء ر بُِّكم   ف ِبأ يِّ آال 

ب انِ  ا  (19)   م ر ج  اْلب ْحر ْيِن ي  ْلت ِقي انِ  (18) ُتك ذِّ ن  ُهم  ب  ي ْ
ا ُتك ذِّب انِ  (20) ْرز ٌخ الَّ ي  ْبِغي انِ ب    ء ر بُِّكم   ف ِبأ يِّ آال 
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انُ  (21) ا اللُّْؤُلُؤ و اْلم ْرج  ُهم  ف ِبأ يِّ (22)  َي ْرُُج ِمن ْ
ب انِ  ا ُتك ذِّ ء ر بُِّكم  و ل ُه اْلْ و اِر اْلُمنش آُت ِف  (23) آال 

مِ  اْلب ْحرِ  اأْل ْعال  ء ر بِّ  (24) ك  اف ِبأ يِّ آال   ُتك ذِّب انِ  ُكم 

ا ف انٍ  (25) و ي  ب ْق ى و ْجُه ر بِّك   (26)   ُكلُّ م ْن ع ل ي ْه 
ِل و اْْلِْكر امِ  ء ر بُِّكم ا (27)  ُذو اْلْ ال  ف ِبأ يِّ آال 

ب انِ  او اِت و اأْل ْرِض  (28) ُتك ذِّ ي ْسأ لُُه م ن ِف السَّم 
ْأنٍ  ُكلَّ  ء (29)ي  ْوٍم ُهو  ِف ش  ا  ف ِبأ يِّ آال  ر بُِّكم 

ب انِ  ن  ْفرُُغ ل ُكمْ  (30) ُتك ذِّ نِ  س  ا الث َّق ال  ف ِبأ يِّ  (31) أ ي ُّه 
ا ء ر بُِّكم  نسِ  (32) ُتك ذِّب انِ  آال   ي ا م ْعش ر  اْلِْنِّ و اْْلِ

ِإِن اْست ط ْعُتْم أ ن ت نُفُذوا ِمْن أ ْقط اِر السَّم او اِت 
   ِبُسْلط انٍ ف انُفُذوا ال  ت نُفُذون  ِإالَّ  و اأْل ْرضِ 

ب انِ (33) ء ر بُِّكم ا ُتك ذِّ  يُ ْرس لُ  (34) ف ِبأ يِّ آال 

ا ُشو اٌظ مِّن نَّاٍر و َُن اٌس ف ال  ت نت ِصر انِ     ع ل ْيُكم 
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ب انِ  (35) ء ر بُِّكم ا ُتك ذِّ ف ِإذ ا انش قَِّت  (36) ف ِبأ يِّ آال 
ان ْت و ْرد ة   اء ف ك  الدِّه انِ  السَّم  ء ف بِ  (37) ك  أ يِّ آال 

ا ب انِ  ر بُِّكم  ذ نِبِه  ف  ي  ْوم ِئٍذ الَّ ُيْسأ ُل ع ن (38) ُتك ذِّ
ء (39) ِإنٌس و ال  ج انٌّ   ر بُِّكم ا ُتك ذِّب انِ  ف ِبأ يِّ آال 

ُذ  يُ ْعر ُف اْلُمْجرُِمون   (40) اُهْم ف  يُ ْؤخ  ِبِسيم 
امِ  ء ر بِّكُ (41)  بِالن َّو اِصي و اأْل ْقد  ا ف ِبأ يِّ آال  م 

ب انِ  نَُّم الَِِّت ُيك ذُِّب ِِّب ا (42) ُتك ذِّ ِذِه ج ه   ه 

ن  ه ا و ب  ْي   (43) اْلُمْجرُِمون   يٍم آنٍ  ي طُوُفون  ب  ي ْ   محِ 

ا(44) ء ر بُِّكم  ب انِ  ف ِبأ يِّ آال  و ِلم ْن خ اف   (45) ُتك ذِّ
نَّت انِ  م ق ام  ر بِّهِ  ا (46)ج  ء ر بُِّكم   انِ ُتك ذِّب   ف ِبأ يِّ آال 

ا ُتك ذِّب انِ  (48)  ذ و ات ا أ فْ ن انٍ  (47) ء ر بُِّكم   ف ِبأ يِّ آال 

ن اِن َت ْرِي انِ  (49) ا ع ي ْ ا  (50) ِفيِهم  ء ر بُِّكم  ف ِبأ يِّ آال 
ب انِ  انِ  (51) ُتك ذِّ ٍة ز ْوج  ا ِمن ُكلِّ ف اِكه   (52) ِفيِهم 
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ب انِ  ء ر بُِّكم ا ُتك ذِّ ِئي  ع ل ى ُمتَّكِ  (53) ف ِبأ يِّ آال 
ا ِمنْ  ر ٍق و ج َن  اْلْ نَّت  ْيِ د انٍ  فُ ُرٍش ب ط ائِنُ ه   (54) ِإْست ب ْ

ب انِ  ء ر بُِّكم ا ُتك ذِّ ق اِصر اُت  ِفيِهنَّ  (55) ف ِبأ يِّ آال 
ل ُهْم و ال  ج انٌّ   (56) الطَّْرِف لْ  ي ْطِمثْ ُهنَّ ِإنٌس ق  ب ْ

ب انِ  ا ُتك ذِّ ء ر بُِّكم  أ ن َُّهنَّ اْلي اُقوُت  (57) ف ِبأ يِّ آال  ك 
ء ر بُِّكم ا ُتك ذِّب انِ  (58) و اْلم ْرج انُ    ف ِبأ يِّ آال 

ْحس انُ (59) ْحس اِن ِإالَّ اْْلِ ف ِبأ يِّ  (60) ه ْل ج ز اء اْْلِ
ا ُتك ذِّب انِ  ء ر بُِّكم  نَّت انِ  (61)آال  ا ج   (62) و ِمن ُدوِِنِم 

ا ُتك ذِّب   ء ر بُِّكم  امَّت انِ  (63)  انِ ف ِبأ يِّ آال   (64) ُمْده 

ب انِ  ء ر بُِّكم ا ُتك ذِّ ا (65)    ف ِبأ يِّ آال  ن اِن  ِفيِهم  ع ي ْ
ت انِ  ء(66)  ن ضَّاخ  ا ُتك ذِّب انِ  ف ِبأ يِّ آال   (67)  ر بُِّكم 

ةٌ  ا ف اِكه  ء  (68)   و َّن ٌْل و ُرمَّانٌ  ِفيِهم  ف ِبأ يِّ آال 
ا ب انِ  ر بُِّكم  ي ْر اٌت ِحس انٌ فِ  (69) ُتك ذِّ  (70) يِهنَّ خ 
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ب انِ  ء ر بُِّكم ا ُتك ذِّ ُحوٌر  (71)     ف ِبأ يِّ آال 
ا  (72) مَّْقُصور اٌت ِف اْلِي امِ  ء ر بُِّكم  ف ِبأ يِّ آال 

ب انِ  ل ُهْم و ال  ج انٌّ  (73) ُتك ذِّ  لْ  ي ْطِمثْ ُهنَّ ِإنٌس ق  ب ْ

ب ا (74) ء ر بُِّكم ا ُتك ذِّ ُمتَِّكِئي  ع ل ى  (75) نِ ف ِبأ يِّ آال 
ق ِريٍّ  ء  (76) ِحس انٍ  ر فْ ر ٍف ُخْضٍر و ع ب ْ ف ِبأ يِّ آال 

ب انِ  ا ُتك ذِّ لِ  (77) ر بُِّكم   ت  ب ار ك  اْسُم ر بِّك  ِذي اْلْ ال 

  (78)و اْْلِْكر امِ 
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نس اِن ِحٌي مِّن   ْل أ ت ى ع ل ى اْْلِ ْهِر لْ  ي ُكن  ه  الدَّ
ْيئا  مَّْذُكورا   نس ان  ِمن نُّْطف ٍة  ِإنَّا (1) ش  ل ْقن ا اْْلِ خ 
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اٍج ن َّْبت ِليِه  يعا  ب ِصريا   ج ع ْلن اهُ ف  أ ْمش  يْ ن اُه  (2) ْسِ  ِإنَّا ه د 
ُفورا   السَِّبيل   أ ْعت ْدن ا  ِإنَّا (3) ِإمَّا ش اِكرا  و ِإمَّا ك 

سِ  اِفرِين  س ال  ال  و س ِعريا  لِْلك  ِإنَّ اأْل بْ ر ار   (4) ال  و أ ْغال 
ان   ْأٍس ك  اُفورا   ي ْشر بُون  ِمن ك  ا ك  ع ْينا   (5) ِمز اُجه 

ا ت  ْفِجريا   ي ْشر ُب ِِّب ا يُوُفون  (6)  ِعب اُد اللَِّه يُ ف جُِّرون  ه 
 (7) بِالنَّْذِر و َي  اُفون  ي  ْوما  ك ان  ش رُُّه ُمْست ِطريا  

و ي ِتيما   ُمون  الطَّع ام  ع ل ى ُحبِِّه ِمْسِكينا  و ُيْطعِ 
ِلو ْجِه اللَِّه ال  نُرِيُد ِمنُكْم  ِإَّنَّ ا ُنْطِعُمُكمْ  (8) و أ ِسريا  

ِإنَّا َّن  اُف ِمن رَّب ِّن ا ي  ْوما   (9)   ج ز اء و ال  ُشُكورا  
ي  ْوِم الْ  ف  و ق اُهُم اللَُّه ش رَّ ذ ِلك   (10)  ق ْمط رِيرا   ع ُبوسا  

و ج ز اُهم ِب ا ص ب  ُروا  (11)  و ل قَّاُهْم ن ْضر ة  و ُسُرورا  
نَّة  و ح رِيرا   ا ع ل ى اأْل ر اِئِك ال   (12) ج  ُمتَِّكِئي  ِفيه 

و د انِي ة  ع ل ْيِهْم  (13) ز ْمه رِيرا   ي  ر ْون  ِفيه ا َش ْسا  و ال  
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َلُ ا ا ت ْذلِيال   ِظال   و ُيط افُ  (14) و ُذلِّل ْت ُقطُوفُ ه 

ان ْت ق  و ارِير ا  (15) ع ل ْيِهم ِبآنِي ٍة مِّن ِفضٍَّة و أ ْكو اٍب ك 

ا ت  ْقِديرا   و ُيْسق ْون   (16)  ق  و ارِير  ِمن ِفضٍَّة ق دَُّروه 
ا ْأسا  ك ان  ِمز اُجه  ا ك  ا  (17)  ز جن ِبيال   ِفيه  ع ْينا  ِفيه 

ِبيال   اٌن و ي طُوُف ع ل   (18) ُتس مَّى س ْلس  ْيِهْم ِوْلد 
ِسْبت  ُهْم ُلْؤُلؤا  مَّنثُورا   ُّمُّ لَُّدون   و ِإذ ا  (19) ِإذ ا ر أ يْ ت  ُهْم ح 

ِبريا   ر أ ْيت  َث َّ ر أ ْيت  ن ِعيما  و ُمْلكا   ع الِي  ُهْم  (20) ك 
اِور  ِمن  ثِي اُب ُسنُدٍس ُخْضرٌ  و ِإْست ب ْر ٌق و ُحلُّوا أ س 
ا  (21)  ط ُهورا    ش ر ابا  ِفضٍَّة و س ق اُهْم ر ب ُُّهمْ  ِإنَّ ه ذ 

ْعُيُكم مَّْشُكورا   ك ان  ل ُكْم ج ز اء و ك ان   ِإنَّا  (22)  س 
 ف اْصِبْ ِْلُْكمِ  (23)  ع ل ْيك  اْلُقْرآن  ت نزِيال   َن ُْن ن  زَّْلن ا

ُفورا   ُهْم آَثا  أ ْو ك  و اذُْكِر  (24) ر بِّك  و ال  ُتِطْع ِمن ْ
و ِمن  اللَّْيِل ف اْسُجْد  (25) ْكر ة  و أ ِصيال  اْسم  ر بِّك  بُ 
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بِّْحُه ل ْيال   ء َيُِبُّون   (26)  ط ِويال   ل ُه و س  ِإنَّ ه ُؤال 
ُرون  و ر اءُهْم ي  ْوما  ث ِقيال   اْلع اِجل ة    َن ْنُ  (27)  و ي ذ 

ْلن ا أ ْمث اَل ُ  ن ا ب دَّ ْدن ا أ ْسر ُهْم و ِإذ ا ِشئ ْ ل ْقن اُهْم و ش د   مْ خ 
ِذِه ت ْذِكر ٌة ف م ن ش اء (28) ت  ْبِديال   اَّتَّ ذ  ِإَل   ِإنَّ ه 

ِبيال   ِإالَّ أ ن ي ش اء  اللَُّه ِإنَّ  و م ا ت ش اُؤون   (29) ر بِِّه س 
ِكيما   اُء  (30)  اللَّه  ك ان  ع ِليما  ح  يُْدِخُل م ن ي ش 

ابا   ِف ر مْح ِتِه و الظَّاِلِمي   ُْم ع ذ    (31) أ لِيما   أ ع دَّ َل 
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او اِت و م ا ِف  بُِّح لِلَِّه م ا ِف السَّم  اأْل ْرِض  ُيس 
ِلِك اْلُقدُّوِس اْلع زِيِز اْلْ ِكيمِ  ُهو  الَِّذي  (1)  اْلم 

ُلو ع ل ْيِهْم آي اتِِه   اأْلُمِّيِّي  ر ُسوال  ب  ع ث  ِف  ُهْم ي  ت ْ مِّن ْ
انُوا  ِهْم و يُ ع لُِّمُهُم اْلِكت اب  و يُ ز كِّي و اْلِْْكم ة  و ِإن ك 
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ٍل مُِّبيٍ  ُهْم ل مَّا  (2)  ِمن ق  ْبُل ل ِفي ض ال  و آخ رِين  ِمن ْ
ُقوا ِِّبِْم و ُهو   ذ ِلك  ف ْضُل  (3)  اْلع زِيُز اْلْ ِكيمُ  ي  ْلح 

 (4)  يُ ْؤتِيِه م ن ي ش اُء و اللَُّه ُذو اْلف ْضِل اْلع ِظيمِ  اللَّهِ 

ث ِل  م ث ُل الَِّذين  مُحُِّلوا الت َّْور اة  َُثَّ ل ْ  ا ك م  َي ِْمُلوه 
اِر َي ِْمُل أ ْسف ارا  بِْئس  م ث ُل اْلق ْومِ  بُوا  اْلِْم  الَِّذين  ك ذَّ

 (5)  الظَّاِلِمي   ِبآي اِت اللَِّه و اللَُّه ال  ي  ْهِدي اْلق ْوم  

اُدو  ا الَِّذين  ه  ِإن ز ع ْمُتْم أ نَُّكْم أ ْولِي اء  اُقْل ي ا أ ي ُّه 
ن َُّوا اْلم ْوت  ِإن ُكنُتْم  لِلَِّه ِمن ُدوِن النَّاِس ف  ت م 

ن َّْون ُه أ ب دا  ِب ا ق دَّم ْت أ ْيِديِهْم  و ال   (6) ص اِدِقي   ي  ت م 
 ُقْل ِإنَّ اْلم ْوت  الَِّذي (7)  بِالظَّاِلِمي   و اللَُّه ع ِليمٌ 

ِقيُكْم َُثَّ تُ ر دُّون  ِإَل  ع الِِ ت ِفرُّون  ِمنْ   ُه ف ِإنَُّه ُمال 

ُلون   اد ِة ف  يُ ن بُِّئُكم ِب ا ُكنُتْم ت  ْعم  ي ا  (8) اْلغ ْيِب و الشَّه 
ا الَِّذين  آم ُنوا ِإذ ا نُوِدي ِة ِمن ي  ْوِم  أ ي ُّه  لِلصَّال 
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 ذ ِلُكْم اْلب  ْيع   اْلُُْمع ِة ف اْسع ْوا ِإَل  ِذْكِر اللَِّه و ذ ُروا
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم ت  ْعل ُمون   ي ْ ف ِإذ ا ُقِضي ِت  (9)  خ 

ُة ف انت ِشُروا ِف اأْل ْرضِ  و ابْ ت  ُغوا ِمن ف ْضِل اللَِّه  الصَّال 
ِثريا  لَّع لَُّكمْ  و ِإذ ا ر أ ْوا (10)  تُ ْفِلُحون   و اذُْكُروا اللَّه  ك 

ْوا  انف ضُّوا ِإل ي ْه   َِت ار ة  أ وْ  ا و ت  ر ُكوك  ق اِئما  ُقْل م ا َل 
رٌ  ي ْ ُر  ِعند  اللَِّه خ  ي ْ ار ِة و اللَُّه خ  مِّن  اللَّْهِو و ِمن  التِّج 

  (11) الرَّازِِقي  
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الَِّذي  (2)  ع ِن النَّب ِإ اْلع ِظيمِ  (1)  ع مَّ ي  ت س اءُلون  
ي  ْعل ُمون   (3)  ُهْم ِفيِه ُُّمْت ِلُفون   ك الَّ   َُثَّ  (4)  ك الَّ س 

ي  ْعل ُمون   ادا   أ لْ  جن ْع لِ  (5)  س  و اْْلِب ال  (6)  اأْل ْرض  ِمه 
ل ْقن اُكْم أ ْزو اجا   (7)  أ ْوت ادا   و ج ع ْلن ا ن  ْوم ُكْم  (8)  و خ 
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و ج ع ْلن ا  (10)  و ج ع ْلن ا اللَّْيل  لِب اسا   (9)  ُسب اتا  
ار  م   ادا   (11)  ع اشا  الن َّه  ْبعا  ِشد  ن ا ف  ْوق ُكْم س   و ب  ن  ي ْ

و أ نز ْلن ا ِمن   (13)  و ج ع ْلن ا ِسر اجا  و هَّاجا   (12)
ّبا   (14)  اْلُمْعِصر اِت م اء ث جَّاجا   لُِنْخرِج  بِِه ح 

نَّاٍت أ ْلف افا   (15)  و ن  ب اتا   ِإنَّ ي  ْوم  اْلف ْصِل  (16)  و ج 
يُنف ُخ ِف الصُّوِر ف  ت ْأتُون   ي  ْوم   (17)  ك ان  ِميق اتا  

ان ْت أ بْ و ابا   (18)  أ فْ و اجا   اء ف ك    و فُِتح ِت السَّم 

ان ْت س ر ابا   (19)  ِإنَّ  (20)  و ُسي ِّر ِت اْْلِب اُل ف ك 

ان ْت ِمْرص ادا   نَّم  ك   (22)  م آبا   لِْلطَّاِغي   (21)  ج ه 

ا أ ْحق ابا   بِِثي  ِفيه  ا ب  ْردا  و ال  (23)  ال  الَّ ي ُذوُقون  ِفيه 
يما  و غ سَّاقا   (24) ش ر ابا     ج ز اء ِوف اقا   (25)  ِإالَّ محِ 
ابا   (26) انُوا ال  ي  ْرُجون  ِحس  بُوا  (27) ِإن َُّهْم ك  و ك ذَّ

ابا   ن اُه ِكت ابا   و ُكلَّ ش ْيءٍ  (28)  ِبآي اتِن ا ِكذَّ   أ ْحص ي ْ
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ابا   نف ُذوُقوا ف  ل   (29)  ِإنَّ  (30) نَّزِيد ُكْم ِإالَّ ع ذ 

اِئق  و أ ْعن ابا   (31)  لِْلُمتَِّقي  م ف ازا    (32)  ح د 

اقا   (33)  و ك و اِعب  أ تْ ر ابا   ْأسا  ِده  الَّ  (34)  و ك 
ابا   ا ل ْغوا  و ال  ِكذَّ ج ز اء مِّن رَّبِّك   (35)  ي ْسم ُعون  ِفيه 

ابا   او اِت و اأْل ْرِض و م ا  ر بِّ  (36)    ع ط اء ِحس  السَّم 
ِْلُكون  ِمْنهُ  ا الرمْح ِن ال  َي  ن  ُهم  ي  ْوم   (37)  ِخط ابا   ب  ي ْ

لَُّمون  ِإالَّ م ْن  ي  ُقوُم الرُّوحُ  ُة ص ّفا  الَّ ي  ت ك  ِئك  و اْلم ال 
ذ ِلك  اْلي  ْوُم اْلْ قُّ  (38)  و ق ال  ص و ابا   أ ِذن  ل ُه الرمْح نُ 

ْرن اُكْم  ِإنَّا (39)  اء اَّتَّ ذ  ِإَل  ر بِِّه م آبا  ش   ف م ن أ نذ 
اهُ  ْرُء م ا ق دَّم ْت ي د  ابا  ق رِيبا  ي  ْوم  ي نظُُر اْلم   ع ذ 

اِفُر ي ا ل ْيت ِِّن ُكنُت تُ ر ابا     (40) و ي  ُقوُل اْلك 
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 (3) و الشَّْفِع و اْلو ْترِ  (2)  و ل ي اٍل ع ْشرٍ  (1)  و اْلف ْجرِ 

ه ْل ِف ذ ِلك  ق س ٌم لِِّذي  (4)  و اللَّْيِل ِإذ ا ي ْسرِ 
ِإر م   (6)  ك ْيف  ف  ع ل  ر بُّك  ِبع ادٍ  أ لْ  ت  ر   (5)   ِحْجرٍ 
ادِ  ذ اتِ  دِ  الَِِّت لْ  َُيْل ْق ِمثْ ُله ا ِف  (7)  اْلِعم    اْلِبال 
ابُو  (8) ُود  الَِّذين  ج  و ِفْرع ْون   (9)  بِاْلو ادِ  ا الصَّْخر  و َث 

دِ  (10)  ِذي اأْل ْوت ادِ   (11)  الَِّذين  ط غ ْوا ِف اْلِبال 

ا اْلف س اد   ف ص بَّ ع ل ْيِهْم ر بُّك   (12)  ف أ ْكث  ُروا ِفيه 
 (14)  ِإنَّ ر بَّك  ل ِباْلِمْرص ادِ  (13)   س ْوط  ع ذ ابٍ 

نس اُن ِإذ ا م ا ُه ر بُّهُ  ف أ مَّا اْْلِ ُه  ابْ ت ال  ف أ ْكر م ُه و ن  عَّم 
ر   (15)  ف  ي  ُقوُل ر ِبِّ أ ْكر م نِ  ُه ف  ق د  و أ مَّا ِإذ ا م ا ابْ ت ال 

ان نِ  ع ل ْيهِ  الَّ  ك الَّ ب ل (16)   رِْزق ُه ف  ي  ُقوُل ر ِبِّ أ ه 
ع ل ى ط ع اِم  و ال  َت  اضُّون   (17)  ُتْكرُِمون  اْلي ِتيم  

 (19)  الت ُّر اث  أ ْكال  لَّّما   و ت ْأُكُلون   (18)  يِ اْلِمْسكِ 
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ّا   و َتُِبُّون  اْلم ال   ك الَّ ِإذ ا دُكَِّت  (20)  ُحّبا  ُج 
اء ر بُّك  و اْلم ل ُك ص ّفا   (21)  د ّكا  د ّكا   اأْل ْرضُ   و ج 

نَّم  ي  ْوم ِئذٍ  (22)  ص ّفا   ي  ت ذ كَُّر  و ِجيء  ي  ْوم ِئٍذ ِِب ه 
ي  ُقوُل ي ا ل ْيت ِِّن  (23)  نس اُن و أ َّنَّ ل ُه الذِّْكر ىاْْلِ 

اب ُه  (24)  ق دَّْمُت ْلِ ي اِت  ف  ي  ْوم ِئٍذ الَّ يُ ع ذُِّب ع ذ 
ا  (26)  و ال  يُوِثُق و ث اق ُه أ ح دٌ  (25)     أ ح دٌ  ي ا أ ي َّتُ ه 

ِئنَّةُ  ة  اْرِجِعي ِإَل  ر بِِّك ر اِضي   (27)  الن َّْفُس اْلُمْطم 
و اْدُخِلي  (29)  ف اْدُخِلي ِف ِعب اِدي (28) مَّْرِضيَّة  
نَِِّت    (30) ج 
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   و و ض ْعن ا ع نك  ِوْزر ك   (1)  أ لْ  ن ْشر ْح ل ك  ص ْدر ك  

  و ر ف  ْعن ا ل ك  ِذْكر ك  (3)  الَِّذي أ نق ض  ظ ْهر ك   (2)  
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  ِإنَّ م ع  اْلُعْسِر ُيْسرا   (5)  ُيْسرا   ع  اْلُعْسرِ ف ِإنَّ م   (4)
 و ِإَل  ر بِّك  ف اْرغ بْ (7)  ف ِإذ ا ف  ر ْغت  ف انص بْ (6)
(8) 
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ا(2)  و طُوِر ِسيِني  (1)  و التِِّي و الزَّيْ ُتونِ  اْلب  ل ِد  و ه ذ 
ل ْقن ا اْْلِ (3)  اأْل ِميِ    ِف أ ْحس ِن ت  ْقِويٍ  نس ان  ل ق ْد خ 

ِإالَّ الَِّذين  آم ُنوا (5)  س اِفِلي   َُثَّ ر د ْدن اُه أ ْسف ل  (4)
ُْنونٍ  و ع ِمُلوا ُر ِم  ا (6)  الصَّاْلِ اِت ف  ل ُهْم أ ْجٌر غ ي ْ ف م 

ِم  أ ل ْيس  (7)  ُيك ذُِّبك  ب  ْعُد بِالدِّينِ  اللَُّه بِأ ْحك 
 (8)  اْلْ اِكِمي  

İQRƏ SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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ل ِة اْلق ْدرِ  ل ُة (1)  ِإنَّا أ نز ْلن اُه ِف ل ي ْ و م ا أ ْدر اك  م ا ل ي ْ
ٌر مِّْن أ ْلِف ش ْهرٍ (2)  اْلق ْدرِ  ي ْ ل ُة اْلق ْدِر خ    ل ي ْ

ا بِِإْذنِ (3) ُة و الرُّوُح ِفيه  ِئك  م مِّن ُكلِّ  ت  ن  زَُّل اْلم ال  ر ِّبِِّ
ٌم ِهي  ح َّتَّ س  (4)  أ ْمرٍ   (5)  م ْطل ِع اْلف ْجرِ  ال 

ƏLA SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بِِّح اْسم  ر بِّك  اأْل ْعل ى  الَِّذي خ ل ق  ف س وَّى(1)  س 
 اْلم ْرع ى و الَِّذي أ ْخر ج   (3) و الَِّذي ق دَّر  ف  ه د ى(2)

نُ ْقرُِؤك  ف ال  ت   (5)  ف ج ع ل ُه ُغث اء أ ْحو ى (4)   نس ىس 
 (7)  و م ا َي ْف ى ِإالَّ م ا ش اء اللَُّه ِإنَّهُ ي  ْعل ُم اْلْ ْهر   (6)

  ف ذ كِّْر ِإن ن َّف ع ِت الذِّْكر ى (8)  و نُ ي سُِّرك  لِْلُيْسر ى
ا اأْل ْشق ى (10)  س ي ذَّكَُّر م ن َي ْش ى (9) نَّبُ ه    و ي  ت ج 

ُوُت  (12)  الَِّذي ي ْصل ى النَّار  اْلُكب ْر ى (11) َُثَّ ال  َي 
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ا و ال  َي ْي    (14)  ق ْد أ فْ ل ح  م ن ت  ز كَّى (13)  ِفيه 

ب ْل تُ ْؤثُِرون  اْلْ ي اة   (15)  و ذ ك ر  اْسم  ر بِِّه ف ص لَّى
نْ ي ا ٌر و أ بْ ق ى (16)  الدُّ ي ْ ا  (17)  و اآْلِخر ُة خ  ِإنَّ ه ذ 

ر اِهيم  ُصُحِف ِإب ْ  (18)  ل ِفي الصُُّحِف اأْلُوَل  
 (19)  و ُموس ى

ŞƏMS SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا اه  ا (1)  و الشَّْمِس و ُضح  ه  ِر ِإذ ا ت ال   (2) و اْلق م 

ا ه  اِر ِإذ ا ج الَّ ا (3) و الن َّه   (4) و اللَّْيِل ِإذ ا ي  ْغش اه 

ا اء و م ا ب  ن اه  ا (5)  و السَّم  اه   (6)  و اأْل ْرِض و م ا ط ح 

ا و ن  ْفسٍ  ا (7)  و م ا س وَّاه  ا و ت  ْقو اه  ا ُفُجور ه    ف أ َْل م ه 
ا ق دْ  (8) و ق ْد خ اب  م ن  (9)  أ فْ ل ح  م ن ز كَّاه 

ا ا (10)  د سَّاه  ُوُد ِبط ْغو اه  ِإِذ  (11)  ك ذَّب ْت َث 
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ا ُْم ر ُسوُل اللَِّه ن اق ة   (12)  انب  ع ث  أ ْشق اه  ف  ق ال  َل 
ا (13)  او ُسْقي اه   اللَّهِ  بُوُه ف  ع ق ُروه  م   ف ك ذَّ ْمد  ف د 

ا نِبِهْم ف س وَّاه  و ال  َي  اُف  (14)  ع ل ْيِهْم ر ب ُُّهم ِبذ 
  (15)  ُعْقب اه ا

QƏDR SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ل ِة اْلق   ل ُة  (1)  رِ دْ ِإنَّا أ نز ْلن اُه ِف ل ي ْ و م ا أ ْدر اك  م ا ل ي ْ
رٌ ل   (2)  اْلق ْدرِ  ي ْ ل ُة اْلق ْدِر خ  ْهرٍ  ْلفِ  مِّْن أ  ي ْ  (3)  ش 

ُة و الرُّوُح فِ  ِئك  م مِّ  ِإْذنِ بِ ا يه  ت  ن  زَُّل اْلم ال  ن ُكلِّ ر ِّبِِّ
ٌم ِهي  ح َّتَّ  (4)  أ ْمرٍ    (5)  ْلف ْجرِ ام ْطل ِع  س ال 

FİL SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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أ لْ   (1) ِفيلِ الْ  بِ ح اصْ أ لْ  ت  ر  ك ْيف  ف  ع ل  ر بُّك  بِأ  
ُهْم ِف ت ْضِليلٍ  ْيد   رْيا  و أ ْرس ل  ع ل ْيِهْم ط   (2)  َي ْع ْل ك 

ار ٍة  (3)  أ ب ابِيل    (4)  ن ِسجِّيلٍ مِّ ت  ْرِميِهم ِبِج 

  (5)  ف ج ع ل ُهْم ك ع ْصٍف مَّْأُكولٍ 

QUREYŞ SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِف قُ ر ْيشٍ  يال  اء ْحل ة  الشِّت  ِفِهْم رِ ِإيال   (1)  ِْلِ
ا اْلب    ف  ْلي  ْعُبُدوا ر بَّ  (2)     و الصَّْيفِ   (3)  ْيتِ ه ذ 

  (4)  ْوفٍ ْن خ  م مِّ هُ الَِّذي أ ْطع م ُهم مِّن ُجوٍع و آم ن   

MAUN SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ينِ  ف ذ ِلك  الَِّذي  (1)  أ ر أ ْيت  الَِّذي ُيك ذُِّب بِالدِّ
  و ال  َي ُضُّ ع ل ى ط ع اِم اْلِمْسِكيِ  (2)  ْلي ِتيم  ي دُعُّ ا
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ِِتِْم  (4)  ف  و ْيٌل لِّْلُمص لِّي   (3) الَِّذين  ُهْم ع ن ص ال 
ْن  ُعون   (6)  ُهْم يُ ر اُؤون   الَِّذين   (5)  س اُهون   و َي 

اُعون    (7)  اْلم 

KOVSƏR SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن اك   ْوث  ر  ِإنَّا أ ْعط ي ْ  (2)  ف ص لِّ ِلر بِّك  و اَْن رْ  (1)  اْلك 

انِئ ك  ُهو  اأْل بْ ت  رُ    (3)  ِإنَّ ش 

KAFİRUN SURƏSİ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اِفُرون   ا اْلك    ال  أ ْعُبُد م ا ت  ْعُبُدون   (1)  ُقْل ي ا أ ي ُّه 
ِبٌد مَّا و ال  أ ن ا ع ا (3)  و ال  أ نُتْم ع اِبُدون  م ا أ ْعُبدُ  (2)

ل ُكْم  (5) و ال  أ نُتْم ع اِبُدون  م ا أ ْعُبدُ  (4)  ع ب دُتُّْ 
  (6)  ِديُنُكْم و ِل  ِدينِ 
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QUR’AN XƏTMİNİN DUASI 

Əllahummə nəvvir qulubəna binuril Qur’an. 

Və kəffir ənnə səyyiatina biizzətil Qur’an. Vəşfi 

mərzana biayətil Qur’an. Və səllim əhyana 

bihurmətil Qur’an. Əllahumməcəlil Qur’anə 

ləna fid dunya rahətən və fil qəbri munisən və 

fis siratə cəvaza. Və minən nari sitrən və 

hicaba. Əllahummə bəlliğ və əvsil ma 

qərənahu min kitabikəl kərim və ayətikəl əzim. 

Hədiyyətən minna vasilətən ləkə ila 

Muhəmmədinil Mustəfa səlləllahu ələyhi və 

alihi və səlləm. Və Əliyyinil Murtəza 

ələyhissəlam. Və Fatimətəz Zəhra səyyidəti 

nisail aləminə ələyha səlam. Vəl Həsənil 

Muctəba ələyhissəlam. Vəl Husəyniş şəhidi bi 

Kərbəla ələyhissəlam. Və baqi əimmətil huda 

salavatullahi ələyhim əcməin. Və ila ərvahil 

mərhuminəl məğfurinəl məlumin. Bihəqqi 

nəbiyyina və alihit tahirin. Və bihurmətil 

mubarəkətil fatihəti məəs sələvat. 

AYƏTƏL KÜRSİ  

 (Bəqərə surəsinin  255,256 və 257-ci ayələri) 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 ُذُه ِسن ٌة و ال   ال  ت ْأخُ يُّومُ ْلق  ا ل  ه  ِإالَّ ُهو  اْلْ يُّ الّلُه ال  إِ 

 ْرِض م ن ذ ا األ  ِف  م ان  ْوٌم لَُّه م ا ِف السَّم او اِت و  
ُه ِإالَّ بِِإذْ  الَِّذي ي ْشف عُ  ْم  أ ْيِديهِ ا ب  ْي  ُم م  نِِه ي  ْعل  ِعْند 
ْلف ُهمْ  الَّ ِب ا ِه إِ ْلمِ ْيٍء مِّْن عِ و ال  َيُِيُطون  ِبش   و م ا خ 

او اِت  ش اء و ِسع  ُكْرِسيُّهُ  ُدُه ُؤو ي   األ ْرض  و ال  و  السَّم 
ا و ُهو  اْلع ِليُّ  ِف  ال  ِإْكر اه   (255)  اْلع ِظيمُ  ِحْفظُُهم 

يِن ق د ُفْر ْن ي كْ م  ف  اْلغ يِّ  ت َّب  يَّ  الرُّْشُد ِمن   الدِّ
 ْرو ةِ اْلعُ ْست ْمس ك  بِ  ابِالّلِه ف  ق دِ  بِالطَّاُغوِت و يُ ْؤِمن

يٌع ع ِليمٌ و الّلهُ  اْلُوثْ ق ى  ال  انِفص ام  َل  ا الّلُه  (256)   ْسِ 
الظُّ مِّن  ا الَِّذين  آم ُنوْا َُيْرُِجُهم و ِلُّ  ُوِر ِت ِإَل  الن ُّ ُلم 

 ون  ُهم مِّن  رِجُ َيُْ  لطَّاُغوتُ اك ف ُروْا أ ْولِي آُؤُهُم  و الَِّذين  
اِت أُْول  ِئك   النُّوِر ِإَل   اُب الظُُّلم  ْم اِر هُ لنَّ ا أ ْصح 

اِلُدون   ا خ   (257)   ِفيه 
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MEYYİT NAMAZI 

Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyk. Fə təbiru 

ya ulil əbsari ləəlləkum tubsirun. Fə təbiru ya 

ulil əlbabi ləəlləkum tuflihun. 

  3 dəfə:Əstəğfirullahəlləzi la ilahə illa huvəl 

həyyul qəyyum, zul cəlali vəl ikram və ətubu 

iləyh. 

 3 dəfə: Əssəlah. 

Niyyət: Namaz qılıram bu hazır olan meyyitə 

vacib qurbətən iləllah. 

 

Meyyit namazının beş təkbiri vardır və əgər 

namaz qılan beş təkbiri bu tərtiblə desə 

kifayətdir:  

Niyyət edib birinci təkbiri desin: 

Əllahu əkbər (1) 

Əşhədu ənla ilahə illəllahu və ənnə 

Muhəmmədən rəsulullah. 

İkinci təkbir: 

Əllahu əkbər (1) 

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali 

Muhəmməd. 

Üçüncü təkbir: 

Əllahu əkbər (1) 
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Əllahumməğfir lil mumininə vəl muminat. 

Dördüncü təkbir: 

Əllahu əkbər (1) 

Əllahumməğfir lihazəl meyyit, qadındırsa: 

Əllahumməğfir li hazihil meyyitə, deyib 

beşinci təkbiri desin.Daha yaxşı olar ki, birinci 

təkbirdən sonra desin: 

Əllahu əkbər (1) 

Əşhədu ənla ilahə illəlahu vəhdəhu la şərikə 

ləhu və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və 

rəsuluhu ərsələhu bil həqqi bəşirən və nəzirən 

bəynə yədəyis saəh. 

İkinci təkbirdən sonra: 

Əllahu əkbər (1) 

 Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali 

Muhəmməd və barik əla Muhəmmədin və ali 

Muhəmməd vərhəm Muhəmmədən və ali 

Muhəmməd kəəfzəli ma səlləytə və barəktə və 

tərəhhəmtə əla İbrahimə və ali İbrahimə 

innəkə həmidun məcid və səlli əla cəmiil 

ənbiyai vəl mursəlinə vəş şuhədai vəs 

siddiqinə və cəmiyi ibadillahis salihin. 

Üçüncü təkbirdən sonra: 

Əllahu əkbər (1) 

Əllahumməğfir lil mumininə vəl muminat 

vəl musliminə vəl muslimat əl əhyai minhum 
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vəl əmvat tabi bəynəna və bəynəhum bil 

xəyrat innəkə mucibut dəəvat innəkə əla kulli 

şəyin qədir 

Dördüncü təkbirdən sonra kişidirsə : 

Əllahu əkbər (1) 

Əllahummə innə hazə əbdukə vəbnu əbdikə 

vəbnu əmətikə nəzələ bikə və əntə xəyru 

mənzulin bihi Əllahummə innə la nələmu 

minhu illə xəyrən və əntə ələmu bihi minna  

Əllahummə in kanə mohsinən fəzid fi ihsanihi 

və in kanə musiyən fətəcavəz ənhu vəxfir ləhu 

Əllahumməc əlhu indəkə fi əla illiyyinə vəxluf 

əla əhlihi fil ğabirinə vərhəmhu birəhmətikə ya 

ərhəmər rahimin, sonra beşinci təkbiri desin. 

Əgər meyyit qadındırsa dördüncü təkbirdən 

sonra: 

Əllahummə innə hazihi əmətukə vəbnətu 

əbdikə vəbnətu əmətikə nəzələt bikə və əntə 

xəyru mənzulinə bihi Əllahummə inna la 

nələmu minhu illa xəyrən və əntə ələmu biha 

minna əllahummə in kanət muhsinətən fəzid fi 

ihsaniha və in kanət musiyyətən fətəcavəz 

ənha vəxfir ləha Əllahumməc əlha indəkə fi əla 

illiyyinə vəxluf əla əhliha fil ğabirinə 

vərhəmha birəhmətikə ya ərhəmər rahimin. 
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MEYYİTİN TƏLQİNİ 

Qəbri orta boylu insanın boyu qədər qazmaq, 

meyyitin yaxınlıqda olan qəbristanlıqda dəfn 

etmək müstəhəbbdir. Amma uzaq olan 

qəbristanda üstün bir cəhət olsa, məsələn, 

orada yaxşı insanlar dəfn olubsa, ya camaat 

əhli qubura «Fatihə» oxumaq üçün ora daha 

çox gəlirlərsə,onu orada da dəfn etmək olar . 

Eləcə də qəbrə bir neçə zira (dirsək) qalmış 

cənazəni yerə qoyub üç dəfəyə az-az aparmaq 

müstəhəbbdir. Yəni hər dəfə yerə qoyub 

götürsünlər və dördüncü dəfə qəbrə 

qoysunlar. Əgər meyyit kişidirsə üçüncü dəfə 

onu yerə qoyduqda baş tərəfi qəbrin aşağı 

tərəfinə düşsün və dördüncü dəfə meyyitin baş 

tərəfindən qəbirə daxil etsinlər. Əgər 

qadındırsa üçüncü dəfə onu qəbrin qiblə 

tərəfinə qoyub yan tərəfdən qəbrə daxil 

etsinlər, qəbrə daxil etdikdə qəbrin üstünə 

parça çəksinlər.    Həmçinin, müstəhəbbdir ki, 

cənazəni aramla tabutdan götürüb qəbrə daxil 

etsinlər, dəfindən əvvəl və dəfn zamanı 

göstərilmiş duaları oxusunlar, meyyiti ləhədə 

qoyandan sonra kəfənin düyünlərini açsınlar , 

üzünü torpağın üstünə qoysunlar, torpaqdan 

başının altında balış düzəltsinlər, arxası üstə 
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aşmaması üçün arxasına ağac parçası, ya kəsək 

qoysunlar, qəbri örtməzdən əvvəl sağ əl ilə 

meyyitin sağ çiyninə vurub sol əli qüvvətlə sol 

çiyninə qoyaraq ağızı onun qulağına 

yaxınlaşdırsınlar, onu şiddətlə tərpədib üç dəfə 

desinlər: 

İsmə (isməi) ifhəm (ifhəmi) ya filanəbnə 

(bintə) filan. Filanəbnə filan sözünün yerinə 

meyyitin və atasının adını desinlər. Məsələn, 

əgər meyyitin adı Məhəmməd, atasının adı 

Əlidirsə üç dəfə « İsmə ifhəm ya 

Muhəmmədəbnə Əli» deyib sonra desinlər: 

  Həl əntə ələl əhdil ləzi farəqtənə ələyhi min 

şəhadəti ən la ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə 

ləhu və ənnə muhəmmədən səlləllahu ələyhi 

və alihi əbduhu və rəsuluhu və səyyidun 

nəbiyyinə və xatəmul mursəlinə və ənnə 

Əliyyən əmirul-mumininə və seyyidul 

vəsiyyinə və imamun iftərəzəllahu taətəhu ələl 

aləminə və ənnəl Həsənə vəl Husəynə və 

Əliyyəbnəl Husəyni və Muhəmmədəbnə 

Əliyyin və Cəfərəbnə Muhəmmədin və 

Musəbnə Cəfərin və Əliyyəbnə Musa və 

Muhəmmədəbnə Əliyyin və Əliyyəbnə 

Muhəmmədin vəl Həsənəbnə Əliyyin vəl 

Qaiməl Huccətəl Məhdiyyə sələvatullahi 
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əleyhim əimətul mumininə və hucəcullahi ələl 

xəlqi əcməinə və əimmətukə əimmətu hudən 

bikə əbrarun ya filanəbnə filan. 

 Filanəbnə filan sözünün yerinə meyyitin və 

atasının adını desin və sonra: 

  İza ətakəl (ətakil) mələkanil muqərrəbani 

rəsulləyni min indillahi təbarəkə və təala və 

səəlakə (ki) ən rəbbikə (ki) və ən nəbiyyikə (ki) 

və ən dinikə (ki) və ən kitabikə (ki) və ən 

qiblətikə (ki) və ən əimmətikə (ki) fəla təxəf 

(təxafi) vəla təhzən (təhzəni) və qul (quli) fi 

cəvabihima Əllahu rəbbi və Muhəmmədun 

səlləllahu ələyhi və alihi nəbiyyi vəl islamu 

dini vəl Qur’anu kitabi vəl Kəbətu qibləti və 

Əmirul-mumininə Əliyyibnu Əbi Talibin 

İmami vəl Həsənubnu Əliyyinil Muctəba 

İmami vəl Husəynubnu Əliyyin əşşəhidu bil 

Kərbəla İmami və Əliyyun Zəynul abidinə 

İmami və Muhəmmədun əl Baqiru  İmami və 

Cəfərun əs Sadiqu İmami və Musa  əl Kazimu 

İmami və Əliyyun ər Riza İmami və 

Muhəmmədun əl Cəvadu İmami və Əliyyun əl 

Hadi İmami vəl Həsənu əl Əskəriyyu İmami 

vəl Huccətu əl muntəzəru İmami haulai 

sələvatullahi ələyhim əimməti və sadəti və 

qadəti və şufəai bihim ətəvəlla və min ədaihim 
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ətəbərrəu fid dunya vəl axirəti summələm 

(summə ləmi) ya filan əbnə (bintə) filan. 

Filanəbnə filan sözünün yerinə meyyitin və 

atasının adını desin və sonra:  

  Ənnəllahə təbarəkə və təala nimər rəbbu və 

ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi 

nimər rəsulu və ənnə Əliyyəbnə Əbi Talibin və 

əvladəhum məsuminəl əimmətəl isna əşərə 

niməl əimmətu və ənnə ma caə bihi 

Muhəmmədun səlləllahu ələyhi və alihi 

həqqun və ənnəl məvtə həqqun və sualə 

munkərin və nəkirin fil qəbri həqqun vəl bəsə 

həqqun vən nuşurə həqqun vəs siratə həqqun 

vəl mizanə haqqun və tətyurəl kutubi həqqun 

və ənnəl cənnətə həqqun vən narə həqqun və 

ənnəs saətə atiyətun la rəybə fihi və ənnəllahə 

yəbəsu mən fil qubur. Sonra desin: «Əfəhimtə 

(ti) ya filan» filan sözünün yerinə meyyitin  

adını desin sonra: «Səbbtəkəllahu (killahi) bil 

qəvlis sabiti və hədakəllahu (hədakillahu) ila 

siratin mustəqimin ərrəfəllahu bəynəkə (ki) və 

bəynə əvliyaikə (ki) fi mustəqərrin min 

rəhmətih», sonra desin: «Əllahummə cafil ərzə 

ən cənbəyhi vəsəd biruhihi (ha) iləykə və 

ləqqihi (ha)minkə burhanən Əllahummə 

əfvəkə əfvək»   Əgər meyyit qadındırsa onda 
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mətnə uyğun olaraq mötərəzədə olanları 

desinlər. 

VƏHŞƏT NAMAZI 

Meyyitin qəbrə qoylan birinci gecəsindən 

onun üçün iki rükət vəhşət namazı qılmaq 

daha yaxşıdır. Onun qaydası belədir: 

  Birinci rükətdə həmddən sonra bir dəfə 

Ayətul-Kürsü, ikinci rükətdə həmddən sonra 

on dəfə Qədr surəsi oxunur. 

Salamdan sonra «Əllahummə səlli əla 

Muhəmmədin və ali Muhəmmədin vəbəs 

səvabəha ila qəbri filan»  filan sözünün yerinə 

meyyitin  adını desinlər. Vəhşət namazını 

qəbrə qoyulan birinci gecənin hər bir vaxtında 

qılmaq olar, lakin gecənin əvvəlində işa 

namazından sonra qılmaq daha yaxşıdır. 

 

FİTİR VƏ QURBAN BAYRAMININ 

NAMAZININ QILINMA QAYDASI 

  Bayram namazı iki rükətdir. Bu namaz 

doqquz qunutla belə qılınır: birinci rəkətdə 

həmd-surədən sonra beş təkbir deyilməli, hər 

təkbirdən sonra bir qunut tutulmalıdır. Beşinci 

qunutdan sonra isə bir təkbir deyib rükü və iki 

səcdəni yerinə yetirmək lazımdır. 
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  İkinci rükətdə isə həmd surədən sonra dörd 

təkbir deyilməli, hər təkbirdən sonra bir qunut 

tutub beşinci təkbirdən sonra rükü, səcdəni 

yerinə yetirib təşəhhüd və salamı demək 

lazımdır. 

Bayram namazının qunutunda hər hansı dua 

oxunsa, kifayətdir. Amma daha yaxşı olar ki, 

aşağıdakı dua oxunsun: 

«Allahummə əhləl kibriyai vəl əzəməti və 

əhləl cudi vəl cəbərut. Və əhləl əfvi vər rəhməti 

və əhlət təqva vəl məğfirəti əsəlukə bi həqqi 

hazəl yovm. Əlləzi cəəltəhu lil musliminə iyda 

. və li Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi 

zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzida. Ən 

tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, 

və ən tudxiləni fi kulli xəyrin ədxəltə fihi 

Muhəmmədən və alə Muhəmməd. Və ən 

tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu 

Muhəmmədən və alə Muhəmməd. Sələvatukə 

ələyhi və ələyhim. Allahummə inni əsəlukə 

xəyrə ma sələkə bihi ibadukəs salihun, və əuzu 

bikə mimməstəazə minhu ibadukəl muxləsun. 

BƏDNƏZƏR DUASI 

Bismillahir rəhmanir rəmim 
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  Və in yəkadulləzinə kəfəru la yuzliqunəkə 

bi əbsarihim ləmma səmiuz zikrə və yəqulunə 

innəhu ləməcnun. Və ma huvə illa zikrun lil 

aləmin. 

SÜFRƏ DUASI 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin. Vəl aqibətu lil 

muttəqin. Əssəlatu vəs səlamu əla səyyidina və 

nəbiyyina Əbilqasimi Muhəmməd. Və alihit 

tahirin. Və lənətullahi əla ədaihim əcməin. 

Minəl anə ila qiyami yəvmiddin. Həniən lil 

akilinə və bərəkətən lil bazilin. Və sihhətən və 

səlamətən lil hazirinə vəl calisinə və musafirin 

. Və rəhmətən li əmvatil hazirin. Əllahummə 

təqəbəl həsənatil muhsinin və itaməl mutimin. 

La siyyəma hazihil həsənəh . Və bəlliğ 

səvabəha ila ərvahi əmvati sahibil ihsan. 

Bihəqqi ayətil Qur’an. Və bi həqqi əsmaikəl 

husna. Və bihəqqi surətil mubarəkətil fatihəti 

məəssələvat. 

QURBAN DUASI 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

Vəccəhtu vəchiyə lilləzi fətərəs səmavati vəl 

ərzə hənifən muslimən və ma ənə minəl 

muşrikin. İnnə səlati və nusuki və məhyayə və 
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məmati lilləhi rəbbil aləmin. La şərikə ləh. Və 

bizalikə umirtu və ənə minəl muslimin. 

Əllahummə təqəbbəl minni kəma təqəbbəltə 

ən ibrahimə xəlilik. Və Musa kəlimik. Və 

Muhəmmədin həbibik. Səlləllahu ələyhi və 

alihi və ələyhim əcməin. 

QORXU DUASI 

Ya kafiyən min kulli şəyy. Və la yəkfi minkə 

şəyun fissəmavati vəl ərz. İkfini ma əhəmməni 

min əmrid dunya vəl axirəh. Və səlli əla 

Muhəmmədin və alih. 

SƏFƏR DUASI 

Bismillahi və billah. Və minəllahi və iləllahi 

və fi səbilillah. Əllahummə iləykə əsləmtu 

nəfsi. Və iləykə vəccəhtu vəchi. Və iləykə 

fəvvəztu əmri. Fəhfəzni bihifzil imani min 

bəyni yədəyyə və min xəlfi və ən yəmini vən 

şimali və min fəvqi min təhti. Vədfə ənni 

bihəvlikə və quvvətik.  Fəinnəhu la həvlə və la 

quvvətə illa billahil əliyyil əzim. 

RUZU BUASI 

1. Ya raziqəl muqillin. Və ya rahiməl 

məsakin, və ya vəliyyəl muminin, və ya zəl 

quvvətil mətin. Səlli əla Muhəmmədin və əhli 



 53 

bəytihi. Vərzuqni və afini vəkfini ma 

əhəmməni. 

2. Əllahummərzuqni min fəzlikəl vasiil 

həlalit təyyibi rizqən vasiən həlalən təyyibən 

bəlağən liddunya vəl axirəh.səbbən səbbən 

həniən məria. Min ğəyri kəddin və la mənnin 

min əhədin min xəlqikə illa səətən min fəzlikəl 

vasi. Fəinnəkə qultə vəsəlullahə min fəzlih. 

Fəmin fəzlikə əsəlu vəmin ətiyyətikə əsəlu və 

min yədikəl mələi əsəl. 

BÜTÜN NARAHATLIQLARI VƏ BƏLALARI 

DƏF ETMƏK ÜÇÜN DUA 

Əllahu Əllahu rəbbi la uşriku bihi şəyən 

təvəkəltu ələl həyyilləzi la yəmut. 

ÇƏTİNLİKLƏRİ ARADAN QALDIRMAQ 

ÜÇÜN DUA 

Əllahummə inni əsəlukə biənnə ləkəl həmd. 

La ilahə illa əntəl Mənnab. Bədius səmavati və 

ərz. Zul cəlali vəl ikram. Ən tusəlliyə əla 

Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və ən təcələ 

li mimma ənə fiyhi fərəcən və məxrəca. 
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XƏSTƏLİYİN ARADAN QALDIRILMASI 

ÜÇÜN DUA 

Ya mənismuhu dəva. Və zikruhu şifa. Ya 

mən yəcəluş şifaə fiyma yəşau minəl əşya. Səlli 

əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəcəl 

şifai min hazəd dai fismikə haza ya Əllahu, ya 

Əllahu, ya Əllah. ya Əllahu, ya Əllahu, ya 

Əllah. ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. Ya 

Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya Rəbbi, 

ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya Rəbbi, ya 

Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya ərhəmər rahimin, 

Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya 

ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya 

ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya 

ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya 

ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin. 

RƏCƏB AYININ DUASI 

Ya mən ərcuhu likulli xəyr, və amənə 

səxətəhu ində kulli şərr, ya mən yutil kəsirə bil 

qəlil, ya mən yuti mən sələh. Ya mən yuti mən 

ləm yəsəlh, və mən ləm yərifhu təhənnunən 

minhu və rəhməh, ətini biməsələti iyyak, cəmiə 

xəyrid dunya və cəmiə xəyril axirəh, vəsrif 

ənni biməsələti iyyak, cəmiə şərrid dunya və 
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şərril axirəh, fəinnəhu ğəyrumənqusin ma 

ətəyt, və zidni min fəzlikə ya kərim. 

Sağ əlin işarə barmağını yellətməyə 

başlayaranq bu duanı oxu: 

Ya zəl cəlali vəl ikram, ya zənnəmai vəl cud, 

ya zəl mənni vət təvl, hərrim şeybəti ələn nar. 

ŞƏBAN AYININ DUASI 

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali 

Muhəmməd.Şəcərətin nubuvvə, və məvziir 

risalə, və muxtələfil məlaikə, və mədinil ilmi, 

və əhli beytil vəhyi. Əllahummə səlli əla 

Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Əl fulkil 

cariə fil lucəcil ğamirə yəmənu mən rəkibəha 

və yəğrəqu mən tərəkəha əl mutəqəddimu 

ləhum mariqun vəl mutəəxxiru ənhum 

zahiqun vəllazimu ləhum la hiqun. 

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali 

Muhəmməd. Əlkəhfil həsin vəl ğiyasil 

muztərril mustəkin və məlcəil haribin və 

ismətil mutəsimin. Əllahummə səlli əla 

Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Səlatən 

kəsirətən təkunu ləhum rizən və li həqqi 

Muhəmmədin və ali Muhəmməd ədaən və 

qəzaən bi həvli minkə və quvvətin ya rəbbəl 

almin.Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali 
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Muhəmməd əttəyyibinəl əbraril əxyaril ləzinə 

əvcəbətə huquqəhum və fərəztə taətəhum və 

vilayətəhum. Əllahummə səlli əla 

Muhəmmədin və ali Muhəmməd vəmur qəlbi 

bi taətikə və la tuxzini bi məsiyətikə vərzuqni 

bi muvasatə mən qəttərtə ələyhi min rizqikə 

bima vəssətə ələyyə min fəzlikə və nəşərtə 

ələyyə min ədlikə və əhyəytəni təhtə zillikə. Və 

haza şəhru nəbiyyikə səyyidi rusulikə şəbanal 

ləzi həfəftəhu minkə birrəhməti vərrizvanil ləzi 

kanə rəsulul lahi səllallahu ələyhi və alihi 

yədəbu fi siyamihi və qiyamihi fi ləyalihi və 

əyyamihi buxuən ləkə fi ikramihi və izamihi ila 

məhəlli himamihi. Əllahummə fə əinna ələl 

istinani bi sunnətihi fihi və nəyliş şəfaəti 

lədəyhi. Əllahummə vəcəlhu li şəfiən 

muşəffəən və təriqən iləykə məhyəən vəcəlni 

ləhu muttəbiən hətta əlqakə yəuməl qiyaməti 

ənni raziyən və ən zunubi ğaziyən qəd əvcəbtə 

li minkər rəhmətə vər rizvanə və ənzəltəni 

darəl qərari və məhəlləl əxyari. 

MÜBARƏK RAMAZAN AYININ ÜMUMİ 

DUASI 

Ya Əliyyu ya Əzimu ya Ğəfuru ya Rəhim, 

əntər rəbbul əzimulləzi ləysə kəmislihi şəy, və 
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huvəs səmiul bəsir, və haza şəhrun əzzəmtəhu 

və kərrəmtəhu,və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş 

şuhur. Və huvəş şəhrulləzi fərəztə siyaməhu 

ələyy, və huvə şəhru rəməzanəlləzi ənzəltə 

fihil Qur’an, hudən linnasi və  bəyyinatin 

minəl huda vəl furqan, və cəəltə fihi ləylətəl 

qədr, və cəəltəha xəyrən min əlfi şəhr, fə ya 

zəlmənni və la yumənnu ələykə munnə ələyyə 

bifəkakirəqəbəti minən nar, fimən təmunnu 

ələyhi və ədxilnil cənnəh, birəhmətikə ya 

ərhəmər rahimin. 

Əllahummə ədxil əla əhlil quburis surur. 

Əllahummə əğni kullə fəqir. Əllahummə əşbi 

kullə cayi. Əllahumməksu kullə uryan. 

Əllahumməqzi dəynə kulli mədin. 

Əllahummə fərric ən kulli məkrub. 

Əllahummə ruddə kullə ğərib. Əllahummə 

fukkə kullə əsir. Əllahummə əslih kullə fasidin 

min umuril muslimin. Əllahumməşfi kullə 

məriz. Əllahummə suddə fəqrəna biğinak. 

Əllahummə ğəyyir suə halina bihusni halik. 

Əllahumməqzi ənnəd dəyn. Və əğnina minəl 

fəqr. İnnəkə əla kulli şəyin qədir. 
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MÜBARƏK RAMAZAN AYININ GÜNDƏLİK 

DUALARI 

1-ci günün duası 

Əllahumməcəl siyami fihi siyaməssaimin, və 

qiyami fiyhi qiyaməl qaimin, və nəbbihni fihi 

ən novmətil ğafilin, və həb li curmi fiyhi ya 

ilahəl aləmin, vəfu ənni ya afiyən ənil 

mucrimin. 

2-ci günün duası 

Əllahummə qərribni fiyhi ila mərzatik, və 

cənnibni fiyhi min səxtikə və nəqimatik, və 

vəffiqni fiyhi liqira-əti ayatik, birəhmətikə ya 

ərhəmər rahimin. 

3-cü günün duası 

Əllahummərzuqni fiyhizzihnə vəttənbih, və 

baidni fiyhi minəssəfahəti vəttəmviyh, vəcəl li 

nəsibən mən kulli xəyrin tunzilu fiyhi, bi 

cudikə ya əcvədəl əcvədin. 

4-cü günün duası 

Əllahummə qəvvini fiyhi əla iqaməti əmrik 

və əziqni fiyhi həlavətə zikrik və əvzin fiyhi li 

ədai şukrikə bi kərəmik. Vəhfəzni fiyhi bi 

hifzikə və sitrik. Ya əbsərənnazirin. 

5-ci günün duası 

Əllahumməcəlni fiyhi minəl mustəğ firin. 

Vəcəlni fiyhi min ibadikəssalihinəl qanitin, 
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vəcəlni fiyhi min ovliyaikəl muqərrəbin, bi 

rəfətikə ya ərhəmərrahimin. 

6-cı günün duası 

Əllahummə la təxzulni fiyhi bi təərruzi 

məsiyətik, və la təzribni bi siyati nəqimətik və 

zəhzihni fiyhi min mucibati səxətik, bi 

mənnikə və əyadiyik, ya muntəha 

rəğbətirrağibin. 

7-ci günün duası 

Əllahummə əinni fiyhi əla siyamihi və 

qiyamih, və cənnibni fiyhi min həfəvatihi və 

asamih, vərzuqni fiyhi zikrəkə bi dəvamih. Bi 

tovfiqikə ya hadiyəl muzillin. 

8-ci günün duası 

Əllahummərzuqni fiyhi rəhmətəl əytami və 

itaməttəam, və ifşaəs salam və suhbətəl kiram, 

bi tovlikə, ya məlcəəl amilin. 

9-cu günün duası  

Əllahumməcəl li fiyhi nəsibən min 

rəhmətikəl vəsiə, vəhdini fihi 

libərahinikəssatiəh. Və xuz bi nasiyəti ila 

mərzatikəl camiəh, bi həbbətikə ya əmələl 

muştaqin. 

10-cu günün duası 

Əllahumməcəl fiyhi minəl mutəvəkkilinə 

ələyk, vəcəlni fiyhi minəl faizinə lədəyk, 
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vəcəlni fiyhi minəl muqərrəbinə iləyk. Bi 

ihsanikə, ya ğayətət talibin. 

11-ci  günün duası 

Əllahummə həbbib iləyyə fiyhil ihsan, və 

kərrih iləyyə fiyhil fusuqə vəl isyan, və hərrim 

ələyyə fiyhis səxətə vənniyran, bi ovnikə ya 

ğiyasəl mustəğisin. 

12-ci  günün duası 

Əllahummə zəyyinni fiyhi bissətri vəl ifaf, 

vəsturni fiyhi bi libasil qunui vəl kəfaf, 

vəhmilni fiyhi ələl ədli vəl insaf, və aminni 

fiyhi min kulli ma əxafu bi ismətikə ya ismətəl 

xaifin. 

13-cü günün duası 

Əllahummə təhhirni fiyhi minəddənəsi vəl 

əqzar, və səbbirni fiyhi əla kainatil əqdari, və 

vəffiqni fiyhi littuqa və suhbətil əbrar, bi 

ovnikə ya qurrətə əynil məsakin. 

14-cü günün duası 

Əllahummə la tuaxizni fiyhi bil əsərati və 

əqilni fiyhi minəl xətaya vəl həfəvat, və la 

təcəlni fiyhi ğərəzən lil bəlaya vəl afat. Bi 

izzətikə ya izzəl muslimin. 

15-ci günün duası 
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Əllahummərzuqni fiyhi taətəl xaşiin, vəşrəh 

fiyhi sədri bi inabətil muxbitin, bi əmanikə ya 

əmanəl xaifin. 

16-cı günün duası 

Əllahummə vəffiqni fiyhi li muvafiqətil 

əbrar, və cənnibni fiyhi murafəqətəl əşrar, və 

əvini fiyhi bi rəhmətikə ila daril qərar, bi 

iləhiyyətikəya ilahəl aləmin. 

17-ci günün duası 

Əllahumməhdini fiyhi li salihil əmal,vəqzi li 

fiyhil həvaicə vəl amal, ya mən la yəhtacu 

iləttəfsiri vəssual, ya alimən bima fi suduril 

aləmin. Səlli əla Muhəmmədin və alihittahirin. 

18-ci günün duası 

Əllahummə nəbbihni fiyhi li bərəkati 

əsharih,və nəvvir fiyhi qəlbi,bi ziyai ənvarihi 

və xuz bi kulli əzai iləttibai asarih, bi nurikə ya 

munəvvirə qulubil arifin 

19-cu günün duası 

Əllahummə vəffir fiyhi həzzi min bərəkatih, 

və səhhil səbili ila xəyratih, və la təhrimni 

qəbulə həsənatih, ya hadiyən iləl həqqil mubin. 

20-ci günün duası 

Əllahumməftəh li fiyhi əbvabəl cinan, və 

əğliq ənni fiyhi əbvabənniyran, və vəffiqni fiyh 
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li tilavətil Qur’an. Ya munziləssəkinəti fi 

qulubil muminin. 

21-ci günün duası 

Əllahumməcəl fiyhi ila mərzatikə dəlilə, və la 

təcəl lişşəytani fiyhi ələyyə səbila, vəcəlil 

cənnətə li mənzilən və məqila, ya qaziyə 

həvaicittalibin. 

22-ci günün duası 

Əllahummə li fiyhi əbvabi fəzlik, və ənzil 

ələyyə fiyhi bərəkatik, və vəffiqni fihi 

limucibati mərzatik, və əskinni fiyhi buhbuhati 

cənnatik, ya mucibə dəvatil muztərrin. 

23-cü günün duası 

Əllahumməğsilni fiyhi minəzzunubi, və 

təhhirni fiyhi mənil uyub, vəmtəhin qəlbi fihi 

bitəqvəl qulub, ya muqiyəl əsəratil muznibin 

24-cü günün duası 

Əllahummə inni əsəlukə fiyhi ma yurzik, və 

əsəlukəttovfiqə fiyhi li ən utiəkə və la əsiyək 

yacəvadəssailin. 

25-ci günün duası 

Əllahumməcəlni fiyhi muhibbən liəvliyaik,və 

muadiyən li ədaik, mustənnən bi sunnəti 

xatəmi ənbiyaik, ya asimə qulubinnəbiyyi. 

26-cı günün duası 
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Əllahumməcəl səyi fiyhim məşkura, və zənbi 

fiyhim məğfura,və əməli fiyhim məqbula, və 

əybi fiyhim məstura, ya əsməəssamiin. 

27-ci günün duası 

Əllahummərzuqni fiyhim fəzlə leylətil qədr, 

və səyyir umuri fiyhim minəl usri iləl yusr, 

vəqbəl məaziyri, və huttə ənnizzənbə  vəl vizr, 

ya rəufən bi ibadihissalihin. 

28-ci günün duası 

Əllahummə vəffiq həzzi fiyhi minəl nəvafil, 

və əkrimni , fiyhi bi ihzaril məsail, və qərrib 

fiyhi vəsiləti iləykə min bəynil vəsail, ya mən 

la yəşğəluhu ilhahul mulihhin. 

29-cu günün duası 

Əllahummə ğəşşini fiyhi birrəhməh, 

vərzuqni fiyhittovfiqə vəl isməh, və təhhir 

qəlbi min ğəyahibit tuhəməh, yarəhimən bi 

ibadihil muminin. 

30-cu günün duası 

Əllahumməcəl siyami fiyhi bişşukri vəl 

qəbul, əla ma tərzahu və yərzahur Rəsul, 

muhkəmətun furuuhu bil usul, bi həqqi 

səyyidina Muhəmmədin və alihittahirin, 

vəlhəmdu lillahi Rəbbil aləmin. 
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İFTAR DUASI 

«Əllahummə ləkə sumtu və əla rizqikə 

əftərtu və ələykə təvəkkəltu». 

NOVRUZ BAYRAMININ (İLİN TƏHVİL 

OLMASI) DUASI 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

Ya muqəllibəl qulubi vəl əbsar. Ya 

mudəbbirəl ləyli vən nəhar. Ya muhəvviləl 

həvli vəl əhval. Həvvil haləna ila əhsənil hal. 

FƏRƏC DUASI  

Əllahummə kullivəliyyikəl huccət ibnil 

həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi 

hazihissaəti və fi kullissaəh, vəliyyən və 

hafizən və qaidən və nasira və dəlilən və əyna, 

hətta tuskinəhu ərzəkə təvlən (təvən) və 

tuməttiəhu fi ha təvila. Və həb ləna rəfətəhu və 

əşrikna fi dəəvətih,və səlli ələyhi və əccil 

fərəcəhu vəcəlna musəlliminə li əmrih. 

ƏHD DUASI  

İmam Cəfər Sadiq (ə) dan nəql olunub ki, 

buyurur: «Hər kəs bu «Əhd duasını» qırx gün 

oxuyarsa, bizim Qaimimiz (Həzrəti Mehdi (ə)-

ın) köməkçilərindən olar. O həzrətin 

zuhurundan qabaq vəfat edərsə, Allah taala 
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onu həzrət Mehdi (ə)-ın xidmətində olmaq 

üçün qəbirdən xaric edər. Həmçinin Allah 

taala bu duanın hər bir kəlməsi müqabilində 

ona min savab  kəramət edib, onun min 

günahını bağışlayar».  

«Əhd duası» belədir: 

 «Əllahummə Rəbbən nuril əzim. Və Rəbbəl 

kursiyyir rəfi. Və Rəbbəl bəhril məscur. Və 

munzilət təvrativəl incili vəz zəbur. Və 

munzilən Qur’anil əzim. Və Rəbbəl məlaikətil 

muqərrəbin. Vəl ənbiyai vəl mursəlin. 

Əllahummə inni əsəlkə bivəchikəl kərim. Və 

binuri vəchikəl munir. Və mulkikəl qədim. Ya 

həyyu ya qəyyum. Əsəlukə bismikəl ləzi 

əşrəqət bihis səmavatu vəl ərəzun. Və bismikəl 

ləzi yəsləhu bihil əvvəlunə vəl axirun. Ya 

həyyən qəblə kulli həyyin və ya həyyən bədə 

kulli həyy. Və ya həyyən hinə la həyyə ya 

muhyiyəl məvta və mumitəl əhya. Ya həyyu la 

ilahə illa ənt. Əllahummə bəlliğ məvlanəl 

imaməl Məhdiyyəl hədiyyəl qaimə bi  əmrik. 

Sələvatullahi ələyhim və əla abaihit tahirin. Ən 

cəmiil mumininə vəl muminət. Fi məşariqil 

ərzi və məğaribiha. Səhliha və cəbəliha. 

Bərriha və bəhriha. Və ənni və ən valideyyə 

minəs sələvati zinətə ərşillah və midadə 
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kəlimatihi və ma əhsahu ilmuhu və əhatə bihi 

kitabuhu. Əllahummə inni ucəddidu ləhu fi 

səbihəti yəvmi haza və ma iştu min əyyami 

əhdən və əqdən və beyətən ləhu fi unuqi la 

əhulu ənha və la əzulu əbəda. Əllahumməcəlni 

min ənsarihi və əvanihi vəz zabbinə ənhu vəl 

musariinə ileyhi fi qəzai həvaicihi vəl 

mumtəsilinə liəvamirihi vəl muhaminə ənhu 

vəs sabiqinə ilə iradətihi vəl mustəşhədinə 

beynə yədəyh. Əllahummə in halə beyni və 

beynəhul məvtul ləzi cəəltəhu əla ibadikə 

hətmən məqziyyən fəxricni min qəbri 

mutəzirən kəfəni şahidən seyfi mucərrədən 

qənati muləbbiyən dəvətəd dai filhaziri vəl 

badi. Əllahummə ərinit tələtər rəşidətə vəl 

ğurrətəl həmidətə vəkhul naziri binəzrətin 

minni ileyhi vəəccil fərəcəhu və səhhil 

məxrəcəhu və əvsi mənhəcəhu vəsluk bi 

məhəccətəhu vəənfiz əmrəhu vəşdud əzrəhu 

vəmurillahummə bihi biladək. Və əhyi bihi 

ibadək. Fəinnəkə qultə və qəvlukəl həqq. 

Zəhərəl fəsadu fil bərri vəl bəhri bima kəsəbət 

əydin nas. Fəəzhirillahummə ləna vəliyyəkə 

vəbnə binti nəbiyyikəl musəmma bismi 

rəsulik. Hətta la yəzfərə bişeyin minəl batili illa 

məzzəqqəhu və yuhiqqəl həqqə və 
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yuhəqqiqəhu vəcəlhullahummə məfzəən 

liməzlumi ibadikə və nasirənlimən la yəcidu 

ləhu nasirən ğeyrək. Və mucəddidən lima 

uttilə min əhkami kitabikə və muşəyyidən lima 

vərədə min əlami dinikə və sunəni nəbiyyik. 

(Səlləllahu əleyhi və alih.) Biruyətihi və mən 

təbiəhu əla dəvətih. Vərhəmistikanətəna 

bədəh. Əllahumməkşif hazihil ğummətə ən 

hazihil umməti bihuzurih. Vəəccil ləna 

zuhurəh. İnnəhum yərəvnəhu bəida. Və 

nərahu qəriba. Birəhmətikə ya ərhəmər 

rahimin. 

   Sonra üç dəfə əlini sağ buduna vurub hər 

dəfə bu sözləri de: 

Əl əcəl, əl əcəl ya Məvlayə ya Sahibəz 

zəman.» 

ZİYARƏTİ ƏHLİ QUBUR 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

Əssəlamu əla əhli la ilahə illəllah. Min əhli la 

ilahə illəllah. Ya əhlə la ilahə illəllah. Bihəqqi la 

ilahə illəllah. Kəyfə vəcədtuh qəvlə la ilahə 

illəllah. Min la ilahə illəllah. Ya la ilahə illəllah. 

bihəqqi la ilahə illəllah. İğfir limən qalə la ilahə 

illəllah. Vəhşurna fi zumrəti mən qalə la ilahə 



 68 

illəllah. Muhəmmədun rəsulullah. Əliyyun 

vəliyyullah. 

MÜCİR DUASI 

Mücir duası həzrəti Peyğəmbərdən (s) nəql 

olunmuş çox üstün şənə malik olan bir duadır. 

Rəsuləllah (s) «İbrahim məqamı»nda namaza 

məşğul olduğu zaman Cəbrail bu duanı 

gətirmişdir. 

  Kəfəli «Bələdul-əmin» və «Misbah» 

kitablarında bu duanı nəql etmiş və onun 

haşiyəsində bu duanın fəzilətinə işarə etmişdir. 

O cümlədən də buyurmuşdur: Hər kəs bu 

duanı ramazan ayının əyyamul- beyz (13, 14 

və15-ci) günlərində oxusa günahları yağış 

damcılarının, ağacların yarpaqlarını və 

səhranın qumlarını sayı qədər olsa belə, 

bağışlanar. Həmçinin xəstənin sağalması, 

borcun qaytarılması, varlanmaq, qüdrətli 

olmaq və qəm-qüssənin aradan getməsi üçün 

də faydalıdır. 

  Dua belədir: 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

« Subhanəkə ya Əllahu təaləytə ya rəhmanu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

rəhimu təaləytə ya kərimu əcirna minən nari 
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ya mucir. Subhanəkə ya məliku təaləytə ya 

maliku əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 

yaquddusu təaləytə ya səlamu əcirna minən 

nari ya mucir. Subhanəkə ya muminu təaləytə 

ya muhəyminu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya ya əzizu təaləytə ya cəbbaru 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

mutəkəbbiru təaləytə ya mutəcəbbiru əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə yaxaliqu 

təaləytə ya bariu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya musəvviru təaləytə ya 

muqəddiru əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya hadi təaləytə ya baqi əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəhhabu 

təaləytə ya təvvabu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya fəttahu təaləytə ya 

murtahu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya səyyidi təaləytə ya məvlayə 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

qəribu təaləytə ya rəqibu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya mubdiu təaləytə ya 

muidu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 

ya həmidu təaləytə ya məcidu əcirna minən 

nari ya mucir. Subhanəkə ya qədimu təaləytə 

ya əzimu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya ğəfuru təaləytə ya şəkuru əcirna 



 70 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya şahidu 

təaləytə ya şəhidu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya hənnanu təaləytə ya mənnanu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

baisu təaləytə ya varisu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya muhyi təaləytə ya 

mumitu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya şəfiqu təaləytə ya rəfiqu əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ənisu 

təaləytə ya munisu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya cəlilu təaləytə ya cəmilu əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya xəbiru 

təaləytə ya bəsiru əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya həfiyyu təaləytə ya məliyyu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

məbudu təaləytə ya məvcudu əcirna minən 

nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəffaru təaləytə 

ya qəhharu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya məzkuru təaləytə ya məşkuru 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

cəvadu təaləytə ya məazu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya cəmalu təaləytə ya cəlalu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

sabiqu təaləytə ya raziqu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya sadiqu təaləytə ya faliqu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 



 71 

səmiu təaləytə ya səriu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya rəfiu təaləytə ya bədiu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

fəalu təaləytə ya mutəali əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya qazi təaləytə ya razi 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

qahiru təaləytə ya tahiru əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya alimu təaləytə ya hakimu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

daimu təaləytə ya qaimu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya asimu təaləytə ya qasimu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

ğəniyyu təaləytə ya muğni əcirna minən nari 

ya mucir. Subhanəkə ya vəfiyyu təaləytə ya 

qəviyyu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya kafi təaləytə ya şafi əcirna minən 

nari ya mucir. Subhanəkə ya muqəddimu 

təaləytə ya muəxxiru əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya əvvəlu təaləytə ya axiru 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

zahiru təaləytə ya batinu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə yarəcau təaləytə ya murtəca 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zəl 

mənni təaləytə ya zət təvli əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya həyyu təaləytə ya 

qəyyumu əcirna minən nari ya mucir. 
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Subhanəkə ya vahidu təaləytə ya əhədu əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya səyyidu 

təaləytə ya səmədu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya qədiru təaləytə ya kəbiru 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vali 

təaləytə ya mutəali əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya əliyyu təaləytə ya əla əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəliyyu 

təaləytə ya məvla əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya zariu təaləytə ya bariu əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya xafizu 

təaləytə ya rafiu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya muqsitu təaləytə camiu əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

muizzutəaləytə ya muzillu əcirna minən nari 

ya mucir. Subhanəkə ya hafizu təaləytə ya 

həfizu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 

ya qadiru təaləytə ya muqtədiru əcirna minən 

nari ya mucir. Subhanəkə ya əlimu təaləytə ya 

həlimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 

ya həkəmu təaləytə ya həkimu əcirna minən 

nari ya mucir. Subhanəkə ya muti təaləytə ya 

maniu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 

ya zarru təaləytə ya nafiu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya mucibu təaləytə ya 

həsibu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 
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ya adilu təaləytə ya fasilu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya lətifu təaləytə ya şərifu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

rəbbu təaləytə ya həqqu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya məcidu təaləytə ya 

vahidu  

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

əfuvvu təaləytə ya muntəqimu əcirna minən 

nari ya mucir. Subhanəkə ya vasiutəaləytə ya 

muvəssiu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya rəufu təaləytə ya ətufu əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fərdu 

təaləytə ya vitru əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya muqitu təaləytə ya muhitu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

vəkilu təaləytə ya ədlu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya mubinu təaləytə ya 

mətinu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 

ya rəbbu təaləytə ya vədudu əcirna minən nari 

ya mucir. Subhanəkə ya rəşidu təaləytə ya 

murşidu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya nuru təaləytə ya munəvviru 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 

nəsiru təaləytə ya nasiru əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya  səburu təaləytə ya sabiru 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 
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muhsi təaləytə ya munşiu əcirna minən nari ya 

mucir. Subhanəkə ya subhanu təaləytə ya 

dəyyanu əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya muğisu təaləytə ya ğiyasu əcirna 

minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fatiru 

təaləytə ya haziru əcirna minən nari ya mucir. 

Subhanəkə ya zəl izzi vəl cəmali təbarəktə ya 

zəl cəbəruti vəl cəlali subhanəkə la ilahə illa 

əntə subhanəkə inni kuntu minəz zalimin. 

Fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl ğəmmi 

və kəzalikə nuncil muinin. Və səlləllahu əla 

səyyidina Muhəmmədin və alihi əcməin vəl 

həmdu lillahi rəbbil aləmin və həsbunəllahu və 

niməl vəkil və la həvla vəla quvvətə illa billahil 

əliyyil əzim.»  

KUMEYL DUASI  

Bu dua məşhur dualardan biridir ki, Əllamə 

Məclisi (rəhmətullah əleyh) onun haqqında 

buyurmuşdur: O, ən üstün dualardan biri 

olub, Xızır (ə)-ın duası sayılır. Həzrəti Əli (ə) 

bu duanı özünün xüsusi səhabələrindən 

sayılan Kumeylə (rəhmətullah əleyh)  

öyrətmişdir. Bu duanı şəban ayının yarısında 

(15- də)və habelə hər cümə axşamları 

oxunduğunu buyurmuşdur. Bu dua 
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düşmənlərin şərindən qorunmaq, ruzi 

qapısının açılması və habelə günahların 

bağışlanması üçün faydalıdır. 

   Dua belədir:  

Bismillahir rəhmanir rəmim 

« Əllahummə inni əsəlukə birəhmətikəl ləti 

vəsiət kullə şəyy, və bi quvvətikəl ləti qəhərtə 

biha kullə şəyy, və xəzəə ləha kullu şəyy,  və 

zəllə ləha kullu şəyy, və bicəbərutikəl ləti 

ğələbtə biha kullə şəyin və bi izzətikəl ləti la 

yəqumu ləha şəyy, və biəzəmətikəl ləti mələət 

kullə şəyy, və bisultanikəl ləzi əla kullə şəyy, 

və bivəchikəl baqi bədə fənai kulli şəyy, və bi 

əsmaikəl ləti mələət ərkanə kulli şəyy, və bi 

ilmikəl ləzi əhatə bikulli şəyy, və bi nuri 

vəchikəl ləzi əzaə ləhu kullu şəyy. Ya nuru ya 

quddus ya əvvələl əvvəlin, və ya axirəl axirin. 

Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti təhtikul isəm. 

Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti tunzilun 

niqəm. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti 

tuğəyyirun niəm. Əllahumməğfirliyəz zunubəl 

ləti təhbisud dua. Əllahumməğfirliyəz zunubəl 

ləti tunzilul bəla. Əllahumməğfirli kullə zənbin 

əznəbtuhu və kullə xətiətin əxtətuha. 

Əllahummə inni ətəqərrəbu iləykə bizikrikə 

vəstəşfiu bikə ila nəfsik. Və əsəlukə bicudikə 
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ən tudniyəni min qurbik. Və ən tuziəni şukrək. 

Və ən tulhiməni zikrək. Əllahummə inni 

əsəlukə sualə xaziin mutəzəllilin xaşiin ən 

tusamihəni və tərhəməni və təcələni biqismikə 

raziyən qaniən və fi cəmiil əhvali mutəvazia. 

Əllahummə və əsəlukə sualə məniştəddət 

faqətuhu və ənzələ bikə indəş şədaidi 

hacətuhu və əzumə fima indəkə rəğbətuh. 

Əllahummə əzumə sultanukə və əla məkanukə 

və xəfiyə məkrukə və zəhərə əmrukə və ğələbə 

qəhrukə və cərət qudrətukə vəla yumkinul 

firaru min hukumətik. Əllahummə la əcidu 

lizunubi ğafirən vəla liqəbaihi satirən vəla 

lişəyin min əməliyəl qəbihi bil həsəni 

mubəddilən ğəyrək. La ilahə illa əntə 

subhanəkə və bihəmdik. Zələmtu nəfsi və 

təcərrətu bicəhli və səkəntu ila qədimi zikrikə 

li və mənnikə ələyyə. Əllahummə məvlayə 

kəm min qəbihin sətərtəhu və kəm min fadihin 

minəl bəlai əqəltəh, və kəm min isarin 

vəqəytəhu və kəm min məkruhin dəfətəhu, və 

kəm min sənain cəmilin ləstu əhlən ləhu 

nəşərtəh. Əllahummə əzumə bəlai və əfrətə bi 

suu hali və qsurət bi əmali və qəədət bi əğlali 

və həbəsəni ən nəfi budu əməli və xədəətnid 

dunya biğururiha və nəfsi bicinayətiha və 
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mitali. Ya Səyyidi fəəsəlukə bi izzətikə ən la 

yəhcubə ənkə duai suu əməli və fiali, və la 

təfzəhni bixəfiyyi məttələtə ələyhi min sirri, 

vəla tuaccilni bil uqubəti əla ma əmiltuhu fi 

xələvati min sui fili və isaəti, və dəvami təfriti 

və cəhaləti və kəsrəti şəhəvati və ğəfləti, 

vəkunil lahummə bi izzətikə li fi kullil əhvali 

rəufən və ələyyə fi cəmiil umuri ətufa. İlahi və 

rəbbi mən li ğəyrukə. Əsəluhu kəşfə zurri vən 

nəzərə fi əmri. İlahi və Məvlayə əcrəytə ələyyə 

hukmən ittəbətu fihi həva nəfsi və ləm əhtəris 

fihi min təzyini əduvvi fəğərrəni bima əhva və 

əsədəhu əla zalikə qəzau fətəcavəztu bima cəra 

ələyyə min zalikə bəzə hududikə və xaləftu 

bəzə əvarimik. Fələkəl həmdu ələyyə fi cəmii 

zalik. Və la huccətə li fima cəra ələyyə fihi 

qəzauk. Və əlzəməni hukmukə və bəlauk. Və 

qəd ətəytukə ya İlahi bədə təqsiri və israfi əla 

nəfsi mutəzirən nadimən munkəsirən 

mustəqilən mustəğfirən munibən muqirrən 

muzinən mutərifən la əcidu məfərrən mima 

kanə minni və la məfzəən ətəvəccəhu iləyhi fi 

əmri ğəyrə qəbulikə uzri və idxalikə iyyayə fi 

səəti rəhmətik. Əllahummə fəqbəl uzri, 

vərhəm şiddəti zurri və fukkəni min şəddi və 

saqi. Ya Rəbbirhəm zəfə bədəni və riqqətə cildi 
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və diqqətə əzmi. Ya mən bədəə xəlqi və zikri 

və tərbiyəti və birri və təğziyyəti həbni libtidai 

kərəmikə və salifi birrikə bi. Ya İlahi və Səyyidi 

və Rəbbi əturakə muəzzibi binarikə bədə 

təvhidikə və bədə ma intəva ələyhi qəlbi min 

mərifətikə və ləhicə bihi lisani min zikrikə və 

itəqədəhu zəmiri min hubbikə və sbədə sidqi 

itirafi və duai xaziən lirububiyyətikə. Həyhatə 

əntə əkrəmu min ən tuzəyyiə mən rəbbəytəhu 

əv tubidə mən ədnəytəhu, əv tuşərridə mən 

avəytəhu əv tusəllimə iləl bəlai mən kəfəytəhu 

və rəhimtəh, və ləytə şiri ya Səyyidi və İlahi və 

Məvlayə. Ətusəllitun narə əla vucuhin xərrət 

liəzəmətikə sacidətən və əla əlsunin nətəqət 

bitəvhidikə sadiqəh, və bişukrikə madihətən 

və əla qulubin itərəfət bilahiyyətikə 

muhəqqiqəh, və əla zəmairə həvət minəl ilmi 

bikə hətta sarət xaşiəh, və əla cəvarihə səət ila 

əvtani təəbbudikə taiəh, və əşarət bi istiğfarikə 

muzinətən ma hakəza zənnu bik, vəla uxbirna 

bifəzlikə ənkə ya kərimu ya Rəbbi. Və əntə 

tələmu zəfi ən qəlilin min bəlaid dunya və 

uqubatiha və ma yəcri fiha minəl məkarihi əla 

əhliha. Əla ənnə zalikə bəlaun və məkruhun 

qəlilun məksuhun yəsirun bəqauhu qəsirun 

muddətuh. Fə kəyfə ihtimali libəlail axirəti və 
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cəlili vuquil məkarihi fiha, və huvə bəlaun 

tətulu muddətuhu və yədumu məqamuhu və 

la yuxəffəfu ən əhlih, liənnəhu la yəkunu illa  

ən ğəzəbikə vəntiqamikə və səxətikə. Və haza 

ma la təqumu ləhus səmavati vəl ərz. Ya 

Səyyidi fəkəyfə li və ənə əbdukəz zəifuz zəlilul 

həqirul miskinul mustəkin. Ya İlahi və Rəbbi 

və Səyyidi və Məvlayə liəyyil umuri iləykə 

əşku, və lima minha əziccu və əbki liəlimil 

əzabi və şiddəti. Əm li tulil bəlai və muddəti. 

Fələin səyyərtəni lil uqubati məə ədaikə və 

cəmətə bəyni və bəynə əhlibəlaikə və fərrəqtə 

bəyni və bəynə əhibbaikə və əvliyaikə fəhəbni 

ya İlahi və Səyyidi və Məvlaya və Rəbbi, 

səbərtu əla əzabikə fəkəyfə əsbiru əla firaqik, 

və həbni səbərtu əla hərri narikə fəkəyfə əsbiru 

ənin nəzəri ila kəramətik, əm kəyfə əskunu fin 

nari və rəcai əfvuk, fəbizzətikə ya Səyyidi və 

Məvlayə uqsimu sadiqən ləin tərəktəni natiqən 

ləəziccənnə iləykə bəynə əhliha zəcicəl amilinə 

vələəsruxənnə iləykə suraxəl mustəsrixinə 

vələəbkiyənnə ələykə bukaəl faqidin, 

vələunadiyənnəkə əynə kuntə ya vəliyyəl 

mumininə ya ğayətə amalil arifin, ya ğiyasəl 

mustəğisin ya həbibə qulubis sadiqinə və ya 

ilahəl aləmin, əfəturakə subhanəkə ya İlahi və 
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bihəmdikə təsməu fiha səvtə əbdin muslimin 

sucinə fiha bimuxaləfətih, və zaqə təmə 

əzabiha biməsiyətih, və hubisə bəynə ətbaqiha 

bicurmihi və cərirətihi, və huvə yəziccu iləykə 

zəcicə muəmmilin lirəhmətikə və yunadikə 

bilisani əhli təvhidik, və yətəvəssəlu iləykə 

birububiyyətik, ya Məvlayə fəkəyfə yəbqa fil 

əzabi və huvə yərcu ma sələfə min hilmik, əm 

kəyfə tulimuhun naru və huvə yəmulu fəzləkə 

və rəhmətəkə əm kəyfə yuhriquhu ləhibuha 

əntə təsməu səvtəhu və təra məkanəh, əm 

kəyfə yəştəmilu ələyhi zəfiruha və əntə tələmu 

zəfəh, əm kəyfə yətəqəlqəlu bəynə ətbaqiha və 

əntə tələmu sidqəh, əm kəyfə təzcuruhu 

zəbaniyyətuha vəhuvə yunadikə ya Rəbbəh, 

əm kəyfə yərcu fəzləkə fi itqihi minha 

fətətrukuhu fiha. Həyhatə ma zalikəz zənnu 

bikə vələl mərufi min fəzlikə vəla muşbihun 

lima aməltu bihim muvəhhidinə min birrikə və 

ihsanik. Fəbil yəqini əqtəu ləvla ma həkəmtə 

bihi min təzibi cahidikə və qəzəytə bihi min 

ixladi muanidikə ləcəəltən narə kulləha bərdən 

və səlama. Və ma kanə li əhədin fiha məqərrən 

vəla muqama. Lakinnəkə təqəddəsət əsmaukə 

əqsəmtə ən təmləəha minəl kafirinə minəl 

cinnəti vən nasi əcməin, və ən tuxəllidə fihəl 
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muanidinə və əntə cəllə sənaukə qultə 

mubtədiən və tətəvvəltə bil inami 

mutəkərrima. Əfəmən kanə muminən kəmən 

kanə fasiqən la yəstəvun. İlahi və Səyyidi 

fəəsəlukə bil qudrətil ləti qəddərtəha və bil 

qəzziyyətil ləti hətəmtəha və həkəmtəha və 

ğələbtə mən ələyhi əcrəytəha ən təhəbə li fi 

hazihil ləyləti və fi hazihis saəti kullə curmin 

əcrəmtuhu, və kullə zənbin əznəbtuhu və kullə 

qəbihin əsrərtuhu və kullə cəhlin əmiltuhu 

kətəmtəuh, əv ələntuhu əxfəytuhu və 

əzhərtuhu, və kullə səyyiətin əmərtə bi 

isbatihəl kiraməl katibin. Əlləzinə 

vəkkəltəhum bihifzi ma yəkunu minni, 

vəcəəltəhum şuhudən ələyyə məə cəvarihi, və 

kuntə əntər rəqibə ələyyə min vərahim vəş 

şahidə lima xəfiyə ənhum, və birəhmətikə 

əxfəytəhu və bifəzlikə sətərtəhu və ən tuvəffirə 

həzzi min kulli xəyrin ənzəltəh, əv ihsanin 

fəzzəltəhu əv birrin nəşərtəh, əv rizqin 

bəsəttəhu əv zənbin təğfiruhu əv xətəin 

təstəruh, ya Rəbbi ya Rəbbi ya Rəbb. Ya İlahi 

və Seyyidi və Məvlayə və malikə riqqi. Ya mən 

biyədihi nasiyəti. Ya əlimən bizurri və 

məskənəti. Ya xəbirən bifəqri və faqəti. Ya 

Rəbbi ya Rəbbi ya Rəbb. Əsəlukə bihəqqikə və 
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qudsikə və əzəmi sifatikə və əsmaikə, ən təcələ 

əvqati minəl ləyli vən nəhari bizikrikə 

məmurən, və bixidmətikə məvsulətən və əmali 

indəkə məqbuləh, hətta  təkunə əmali və 

əvradi kulluha virdən vahidən və hali fi 

xidmətikə sərməda. Ya Səyyidi ya mən ələyhi 

məvvili. Ya mən iləyhi şəkəvtu əhvali. Ya 

Rəbbi ya Rəbbi ya rəbb. Qəvvi əla xidmətikə 

cəvarihi, vəşdud ələl əziməti cəvnihi, 

vəhəbliyəl ciddi fi xəşyətikə vəddəvamə fil 

ittisali bixidmətik, hətta əsrəhə iləykə fi 

məyadinis sabiqinə və usriə iləykə fil barizin, 

vəştaqə ila qurbikə fil muştaqin, və ədnu 

minkə dunuvvəl muxlisin, və əxafəkə 

məxafətəl muqininə və əctəmiə fi civarikə məəl 

muminin. Əllahummə vəmən əradəni bisuin 

fəəridh, vəmən kadəni fəkidhu vəcəlni min 

əhsəni əbidikə nəsibən indək, və əqrəbihim 

mənzilətən mink, və əxəssihim zulfətən 

lədəyk. Fəinnəhu la yunali zalikə illa bifəzlik. 

Və cudli bicudikə vətif ələyyə biməcdikə 

vəhfəzni birəhmətikə vəcəl lisani bizikrikə 

ləhicən və qəlbi bihubbikə mutəyyəmən və 

munnə ələyyə bihusni icabətik, vəəqilni əsrəti 

vəğfir zilləti, fəinnəkə qəzəytə əla ibadikə 

biibadətikə və əmərtəhum biduaikə və zəmintə 
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ləhumul icabətə fəiləyk, ya Rəbbi nəsəbtu 

vəchi və iləykə ya Rəbbi mədədtu yədi. 

Fəbiizzətikə istəcib li duai, və bəlliğni munayə 

vəla təqqə min fəzlikə rəcai, vəkfini şərrəl cinni 

vəl insi min ədai, ya səriər riza, iğfir limən la 

yəmliku illəddua. Fəinnəkə fəalun lima təşa. 

Ya mən ismuhu dəvaun və zikruhu şifaun və 

taətuhu ğina. İrhəm mən rəsu malihir rəcau və 

silahuhul buka. Ya sabiğən niəm. Ya dafiən 

niqəm. Ya nurəl mustəvhişinə fiz zuləm. Ya 

alimən la yuəlləm. Səlli əla Muhəmmədin və 

ali Muhəmməd. Vəfəl bi ma əntə əhluh. 

Vəsəlləllahu əla rəsulihi vəl əimmətil 

məyaminə min alihi vəsəlləmə təslima».  

TİLAVƏT  

«İlahi! Binəbiyyin ərəbiyyin və rəsulin 

mədəniyy. Və əxihi əsədullahi musəmməm bi 

Əliyy. Və bi Zəhraə bətulin və bi ummi 

vələdətha. Və bisibtəyhi və şibləyli huma 

nəcluz zəkiyy. Və bi Səccadə və bil Baqiri vəs 

Sadiqi həqqa. Və bi Musa və Əliyyin və 

Təqiyyin və Nəqiyy. Və bizil Əskəriyy vəl 

huccətil Qaimi bil həqq. Əlləzi yəzribu bis səyfi 

bihukmin əzəliyy. Və ələyhim sələvati və 

səlami əlfa. Biləyalin və nəharin və ğədatin və 
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əşiyy. Əcibil'anə duana və tərəhhəm huzərana. 

Vəqzi hacəti lənəl kullə ilahi binəbiyyi. Və 

təqəbbəl bi qəbulin həsənin rəbbi duana. 

Binəbiyyin və Əliyyin və vəliyyin və vəsiyy. 

Və səlli əla cəmil ənbiyai vəl mursəlin. Vəl 

həmdu lillahi rəbbil aləmin.» 

ƏQD OXUMAĞIN QAYDALARI 

 (Daimi əqdin siğasının oxunma qaydaları) 

Əgər daimi əqdin siğasını kişi və qadının 

özləri oxusalar,mehriyənin miqdarını təyin 

etdikdən sonra,əvvəlqadın desin: 

«Zəvvəctukə nəfsi ələssidaqil-məlum».Ondan 

sonra kişi fasiləsiz desin: 

«Qəbiltut-təzvicə». 

Əgər başqasını vəkil qəbul etsələr ki,onların 

tərəfindən əqd siğəsini 

oxusun,beləki,məsələn;kişinin adı Əhməd və 

qadının adı Fatimə olsa,qadının vəkili desin: 

«Zəvvəctu muvəkkiləkəƏhmədə muvəkkiləti 

Fatimə ələssidaqil məlum».Sonra kişinin vəkili 

fasiləsiz desin: 

«Qəbiltut-təzvicə limuvəkkili Əhmədə 

ələssidaqil məlum» əqd düz olur. 

 



 85 

 (QEYRİ-DAİMİ ƏQDİN SİĞASININ OXUNMA 

QAYDALARI) 

Əgər qeyri-daimi əqdin siğasını kişi və 

qadının özləri oxusalar,müddət və mehriyənin 

miqdarını təyin etdikdən sonra,əvvə lqadın 

desin: 

«Zəvvəctukə nəfsi fil muddətil-məluməti ələl 

mehril-məlum».Ondan sonra fasiləsiz kişi 

desin: 

«Qbiltu» əqd düzdür. 

Əgər başqasını vəkil etsələr,əvvəl qadının 

vəkili,kişinin vəkilinə desin: 

«Zəvvəctu muvəkkiləti muvəkkiləkəfil 

muddətil-məluməti ələl-mehril məlum». 

Ondan sonra fasiləsiz kişinin vəkili desin: 

«Qəbiltut-təzvicə li muvəkkili hakəza»-əqd 

səhih olar. 

 

 

KƏBİNDƏN QABAQ OXUNAN XÜTBƏ 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

 «Əlhəmdu lillahi iqrarən bi nimətihi və la 

ilahə illəllahu ixlasən li vəhdaniyyətihi vəs 

səlatu vəs səlamu əla Muhəmmədin xəyri 

bəriyyətihi və əla əsviyaihi min itrətihi, əmma 
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bədu fəqəd kanə min fəzlillahi ələl ənami  ən 

əğnahum bil həlali ənil həram. Fə qalə    

subhanəhu və təala fi kitabihil əziz: (Və 

ənkihul əyama minkum vəssalihinə min 

ibadikum və imaikum in yəkunu fuqəraə 

yuğnihimullahu min fəzlihi vəllahu vasiun 

əlim). Nur surəsi,ayə 32 

Qalə rəsulullahi (s): (Ənnikahu sunnəti, fə 

mən rəğibə ən sunnəti fə ləysə mini) 

Qalə rəsulullahi (s): (Mən təzəvvəcə fəqəd 

əhrəzə nisfə dinihi, fəl yəttəqillahə fin nisfil 

uxər). 

Fə əla kitabillahi və sunnəti rəsulillahi (s) vəl 

əimməti (ə).» 

KƏBİNDƏN SONRA OXUNAN DUA 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

«Əlhəmdu lillahi rəbil aləmin. Vəssəlatu 

vəssəlamu əla Muhəmmədin və alihit tahirin. 

Əllahummə əllif bəynəhuma kəma əlləftə 

bəynə Adəmə vəl Həvva. Əllahummə əllif 

bəynəhuma kəma əlləftə bəynə Yusufə vəz 

Zuləyxa. Əllahummə əllif bəynəhuma kəma 

əlləftə bəynə Muhəmmədinil Mustəfa (s) və 

Xədicətəl Kubr. Əllahummə əllif bəynəhuma 

kəma əlləftə bəynə Əliyyinil Murtəza (ə) və 
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Fatimətiz Zəhra. Və vəssi rizqəhuma vərzuq 

huma əvladən salihin bi həqqi Muhəmmədin 

(s) və alihit tahirin (ə).» 

 

 


