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Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə 
 (Ya Rəsulum!) Quran oxumaq istədiyin zaman məlun 

Şeytandan Allaha sığın! (“Əuzu billahi minəş-şeytanır-racim” 
sözlərini de!” (Nəhl -98, Muminin- 97) Əraf-173-“Və lilləhi 
əsmaul-husna fıd`uhu buhə.” “Ən gözəl Əsmalar Allahındır.” 

Bismilləhir Rahmənir Rahim 
                  

ÖN SÖZ 
 
Qadir Allahın insanı yaratmaqda məqsədi Özünü və Özü-

nün yaratdığı şah əsərlərini bizlərə tanıtmaqdır. Məlum oldu-
ğu kimi Uca Allah bizləri müəyyən cild və bədənlərə qoy-
mazdan qabaq, bizlər elə zərrəciklər şəklində mövcud idik. 
İlk yaranışdan da hər zərrəcik əql və düşüncəyə malik idi və 
bizlər bədənimizi tərk etdikdən sonra da əql, yaddaş və dü-
şüncə ilə ruh şəklində yaşamağa davam edəcəyik. Bu da 
müəyyən olunmuş zamana qədər, yəni Qiyamət gününə kimi 
davam edəcək. Qiyamət günü isə, hər kəs yenidən öz cil-
dində, öz bədənində qəbirdən qalxaraq haqq-hesab verdikdən 
sonra Cəhənnəm və ya Cənnətdə əbədi olaraq yaşayacaqdır.  

Qadir Allahın bizləri digər canlılardan çox fərqli, gözəl, 
yaraşıqlı yaratmasının səbəbi bizlərə müvəqqəti bəxş etmiş 
olduğu Öz ruhuna önəm və dəyər verməsidir. Biz isə elə başa 
düşürük ki, bu gözəl görünüşümüz yalnız özümüzə məxsus-
dur və bu bədənin sahibi də elə özümüzük. Bundan əlavə, 
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Allah hər bir kəsə, Öz zərrəciklərinə Öz sübutiyyə sifətlə-
rindən, hətta Öz Allahlığından da bəxş etmişdir. Hər kəsə əql-
düşüncə, bədən üzvləri ilə bərabər onları idarə etmək üçün 
faili-muxtar, yəni özbaşına, seçim və davranışda sərbəst ya-
ratmışdır. Allah faili-muxtar yaratmış bizlərə, verilən müəy-
yən zaman və bir ömür ərzində sanki “bir saatlıq xəlifəlik” 
bəxş etmişdir ki, Özünün Allahlığını tanıtsın. Necə ki, hər kəs 
özünü yeganə bilib, öz qəlbində özünü tək bildiyi kimi. Çünki 
hər kəs öz aləminin içində təkdir və daxilimizdəki bu duyğu, 
bizlərə müvəqqəti verilən Allahın ruhuna, zərrəciyinə məxsus 
duyğudur. Bu duyğunu da bizə bəxş etməyinin səbəbi Özü-
nün yeganə olduğunu və Özündən başqa heç bir Allahın ol-
madığını bizlərə sübut etməkdir. Həqiqətən, bu duyğu bir 
daha bizlərə Allahdan başqa heç bir Allahın olmadığını və 
bizlərin də yalnız bir olan Allaha sığınmağımızı anladır.  

 Hər bir insan öz arzu, istəyi və ya qəlbindən keçən hər 
hansı bir şeyi əldə etmək üçün Allaha yalvararaq dua edir və 
bir olan Allahdan istəyir. Əgər həmin iş alınmırsa, deməli, 
“haqqımızda xeyirli deyilmiş” deyib, Yaradanın axirətdə, 
istədiyimizdən daha gözəlini verəcəyinə iman edib yenə də 
şükr edirik.  

Biz insanlar çox maraqlıyıq. Dua deyəndə, Allahla danış-
maq deyəndə, nə üçünsə qəlbimizdə şəkk-şübhə yaranır. Dua 
deyəndə o dəqiqə cadu-tilsim, şeytani əməl və insan xislətin-
də baş verən şeytanı duyğuların fəsadları yada düşür və qəl-
bimizdə qorxu, narahatlıq əmələ gəlir. Düzdür, şeytan əməl-
lər, cadu, tilsim və şeytan xislətli insanların məkrli düşün-
cələri həmişə olub və olmaqdadır. Çünki Şeytanın varlığını, 
onun məkrli əməllərini danmaq Allahı danmaq deməkdir.  

Lakin həmin şeytani əməl və insan xislətlərindən əmələ 
gələn hisslərdən qorunmaq və onları məhv etmək üçün Allah-
təalanın biz bəndələrə bəxş etdiyi böyük nemətlərdən biri 
olan Qurani-Kərim və onun içindəki surə, ayə və dualar 
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vardır. Bir həqiqət də vardır ki, Allah istəməsə nə insan, nə də 
ki Şeytan bizlərə heç nə edə bilməz, çünki hər şey Allahın 
əlindədir. Başımıza gələnlər isə bizim öz əməl, niyyət və 
günahlarımızın nəticəsi və ya Allahın qəza, qədəridir. Lakin 
bizi yaradan Uca Tanrı bizim Onunla danışmağımızı, həmişə 
Onu duymağımızı, hər nəfəsimizdə Onu hiss etməyimizi, 
bütün müşkül işlərimizin həllini yalnız Ondan istəməyimizi, 
yalnız ona sığınmağımızı istəyir. Bu səbəbdən həyatımızda 
baş verən bütün hallarda nə insandan, nə də Cindən kömək 
diləməyə mənəvi ixtiyarımız yoxdur. Heç vaxt qəlbimizə 
müxtəlif vəsvəsələrlə, şübhələrlə əziyyət verib, kiminsə bizə 
nə isə edə biləcəyini düşünmək də cahillikdir. Çünki güc və 
qüdrət yalnız Allaha məxsusdur və Allah istəməsə, kimsə 
kimsəyə heç nə edə bilməz. Bu səbəbdən də üzümüzü Allahın 
Kitabına, Allahın surə, ayə və dualarına çevirək, ürəklə, 
inamla, yalnız Allaha yalvararaq, dualar edək və dua etmək-
dən heç vaxt yorulmayaq. Dua etmək bu həyatın reallığıdır və 
bu dualardan istifadə edib qorunmayan bəndələr həmişə “nə 
edim, necə edim”, deyib, həyatın eniş-yoxuşunda çaşıb qa-
larlar. Onun-bunun ağlı ilə oturub-durarlar. Sonra da bu hə-
yatın bütün çətinliklərinə tab gətirə bilməyib, həm bu dünya, 
həm də əbədi dünya üçün qazana biləcəkləri nemətləri iti-
rərlər. Dünyada dərdsiz insan yoxdur və hər bir kəsin dərdi 
özü üçün bir dağdır. Lakin hər bir dərdin də öz dərmanı 
vardır. Bütün dərdlərin dərmanı Allahın bizim xilasımız üçün 
nazil etdiyi Qurani-Kərimdir. Özünüz, yalnız özünüz həmin 
duaları oxuyub bəhrələnək. Çünki Yaradanımız yalnız 
Onunla dərdləşməyimizi istəyir...  

  Bu kitabda Allahın İsmi-şəriflərinin hikmətləri və 
onların bir çox faydaları haqqında, həyatımızın müəyyən 
anlarında istifadə edə biləcəyimiz dualar haqqında qısa 
məlumatlar verilmişdir. Bu dualardan Allaha yaxınlaşmaq və 
Onunla dərdləşmək üçün faydalanın. İnsanları yaşadan inam-
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ları və mənəviyyatlarıdır və hər ikisini qüvvətləndirən isə 
bilikdir. Dua etmək isə bütün davranışlarımızda silinməz izlər 
buraxır və daima insana daxili bir fərəhlik və ümid bəxş edir.  

 
Allahın gözəl isimləri vardır 

"Əsmau-hüsnalar” haqqında müəyyən qədər bilgi almaq, 
Allahı daha yaxından tanımağa səbəb olar. Əsmalar sanki 
insanın qəlbində pislikləri uzaqlaşdırıb, müsbət bir enerji 
yaradır. Əsmalar bizə fiziki, psixoloji və zehni çətinliklərdən 
qurtarmaqda yardımçı olar. Uca Allah Yaratdıqlarının ən alisi 
olan insanın qəlbini sanki Özünə bir Ərş etmişdir. Hədisi-
Qüdsidə: “Yerə göyə sığmaram, ancaq bir mömin bəndəmin 
qəlbinə sığaram”-deyə buyuraraq insana nə qədər önəm 
verdiyini bildirir. Bu səbəbdən də insan qəlbi yalnız Ona 
yönəlməklə hüzura çata bilər. Quranda bu haqda buyurulur:  

Rad-28-O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Al-
lahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər (möminlə-
rin ürəkləri) yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar!  

Allahın bu Əsmau-Hüsnalarını tanıyıb bilmək və onları 
saymaq, zikr etmək malın, canın olan hər şeyi daha yaxşı bi-
lib, tanımana, qorumana vəsilə olar. Çünki Yaradılmışlar Ya-
radana möhtacdır. Bu səbəbdən də bütün həyatımız və axi-
rətimiz üçün yalnız Allaha və onun müqəddəs İsmi-şəriflərinə 
güvənib, sığınmalıyıq. Allahın bütün əmrləri bir məsləhətdir, 
hikmətdir, qənimətdir, lütf və ehsandır. Onun bütün felləri də 
ədalətlidir, kimə nə verib-aldığını çox yaxşı bilir, çünki O bizi 
bizdən də yaxşı tanıyır. Allah heç bir şeyi boş yerə, mənasız 
və səbəbsiz yaratmamışdır. Elmlərin qaynağı da Allahın İsmi-
şərifləridir. İsmi-şəriflərin ən böyük sirri onların əbcəd sayları 
qədər zikr edilməsidir. Ən düzgünü isə hər ismin əbcəd sayı-
nın özünə vurulması ilə alınan sayın zikr edilməsidir. Bu 
sayın çox böyük sirləri vardır. Məsələn "Allah" əsmasının 
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əbcəd sayı 66-dır və bunu özünə vuranda 4356 alınır. Deməli 
Allah ismini bu sayda zikr etməyə nail ola bilməkdə çox 
əzəmətlu sirlər və hər ismə müvəkkil olan mələklər, ruhanilər 
vardır Sufizmdə bu sirlərə nail olan bir çox dahilər olub.                         

     
Allahın isimlərinin hamısı on qisimdə toplanır 

 1. Bəzi isimlər sadəcə uca zatı tanıdır. Allah ismi belə 
isimlərdəndir. Buna yaxın bir isim də "Haqq-təala"dır. Bu 
ismi deyəndə varlığı vacib olan Allahın zatı kəsb edilir ki, o 
da Allah ismi kimi zatına xas bir isimdir.  

  2- Bəzi isimlər uca zatını tanıtmaqla yanaşı Onu nöqsan 
sifətlərdən uzaq tutma mənasını da bildirərlər: əl-Quddus, əs-
Salam, əl-Ğani, əl-Əhəd və bənzəri isimlər kimi. əl-Quddus, 
ağla gələn və xəyal edilən bütün nöqsan, pozğun, ayıblı 
şeylərdən uzaq və təmiz deməkdir.  

əs-Salam-bütün ayıb və qüsurlardan təmiz, uzaq demək-
dir.  

əl-Ğani-heç kimsəyə möhtac olmayan deməkdir.  
əl-Əhəd-heç bir ortağı və bənzəri olmayan deməkdir.  
 3. Bəzi isimlər uca zatını tanıtmanın yanında ayrı bir 

sifət mənası da bildirərlər.  
əl-Ali, əl-Azim, əl-Əvvəl, əl-Axır, əz-Zahir, əl-Batin və 

bənzərləri kimi.  
əl-Ali-dərəcə olaraq digər bütün zatların üzərində olan 

zat deməkdir. Bu isim, uca zatı tanıtdığı kimi, Onun ayrı bir 
sifətini də tanıtmaqdadır.  

əl-Azim-idrak və ağıl hüdudlarını aşan, uca deməkdir.  
əl-Əvvəl-bütün mövcud olan varlıqlardan əvvəl var olan 

deməkdir.  
əl-Axır-bütün mövcudatın sonunda dönəcəyi zat demək-

dir.  
əz-Zahir-varlığı ağıl yoluyla bilinəcək zat deməkdir.  
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  4-cü Bəzi isimlər uca zatı tanıtmağın yanında Onu 
noqsan sifətlərdən uzaq tutmaq və ayrı bir sifət mənasını da 
daşıyırlar: əl-Məlik, əl-Əziz kimi. əl-Məlik, heç bir şeyə 
ehtiyacı olmayan, hər şeyin Ona möhtac olduğu zat deməkdir. 
əl-Əziz-bənzəri olmayan, Ona hər an şiddətlə ehtiyac duyulan 
və Ona çatmağın mümkün olmadığı zat deməkdir.  

  5-ci Bəzi isimlər uca zatı tanıtmaq, yəni başqa varlıq-
larda da əlamət və nişanələri olan sifət mənasını da bildi-
rərlər. əl-Heyy (diri), əl-Alim (bilən), əl-Qadir (gücü yetən), 
əl-Murid (diləyən), əs-Səmi (eşidən), əl-Bəsir (görən), əl-
Mutəkəllim (danışan) kimi.  

  6-cı əl-Xabir-açıq gizli bütün şeylərdən xəbəri olan 
deməkdir.  

əş-Şəhid-görsənən və görsənməyən bütün aləmlərə şahid 
olan deməkdir.  

əl-Muhsi-böyük-kiçik, hər şeyi elmi ilə qoruyan demək-
dir.  

 7- Bəzi isimlər qüdrətlə birlikdə sifət mənası da daşıyar: 
əl-Qavi, əl-Mətin, əl-Qahhər kimi. Qüvvət, hər şeyə gücü 
yetəndir. Mətanət, şiddətli qüvvət deməkdir. Qəhr, qüdrət, hər 
şeyə hakim və qalib olmaq deməkdir.  

  8-ci Bəzi isimlər iradə ilə birlikdə fel mənasını daşı-
yarlar, ər-Rəhman, ər-Rəhim,  

ər-Rauf, əl-Vədud kimi, rəhmət, iradə edib zəif və möh-
tac kimsənin ehtiyacını ödəmək deməkdir. Rafət (şəfqət)-
dərəcəsiz acımaq, mərhəmət deməkdir.  

əl-Vədud, iradə və istəklə sevdiklərinə ehsan edən, nemət 
verən deməkdir.  

Rəhmət felində möhtac olan bir kimsəyə qarşı doğrudan 
da sevgi və ehsan vardır.  

  9-cu Bəzi isimlər uca zatı tanıtmanın yanında ayrı bir 
sifət mənasını da bildirər.  
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əl-Xalq, əl-Bari, əl-Musavvir, əl-Vahhəb, ər-Razzaq, əl-
Fəttah, əl-Basit, əl-Qabiz, əl-Xafid, ər-Rafi, əl-Muiz, əl-
Müzil, əl-Ədl, əl-Muqit, əl-Muğis, əl-Mucib, əl-Vasi, əl-Bais; 
əl-Mubdi, əl-Muhyi, əl-Mumit, əl-Muqaddim, əl-Muahhir, əl-
Vali, əl-Bərr, ət-Təvvab, əl-Muntaqim, əl-Muqsidu, əl-Cami, 
əl-Muti, əl-Mani, əl-Muğni, əl-Hadi və bənzərləri kimi.  

  10-cu Bəzi isimlər fel mənası yanında ayrı bir sifət 
mənası da bildirər: əl-Məcid, əl-Kərim və əl-Lətif kimi, 
şərəfli, uca zat mənası yanında, bol nemət və ehsan mənasını 
da bildirir.  

                    
İsmi-Şəriflər 

Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu, ər-Rahmənu, ər-Rahimu, 
əl-Məliku, əl-Quddusu, əs-Sələmu, əl- Mumin, əl-Muhey-
minu, əl-Əzizu, əl-Cəbbaru, əl-Mutəkkəbbiru, əl Qahhəru, əl-
Vahhəbu, ər- Razzau, əl-Fəttahu, əl-Alimu, əl-Kəbiru, əl-
Bəsitu, əl-Həfidu, ər-Rafiu, əl-Muizzu, əl-Muzillu, əs Səmiu, 
əl-Bəsiru, əl-Həkəmu, əl-Ədlu, əl-Lətifu, əl-Xəbiru, əl-Həli-
mu, əl-Əzimu, əl-Ğafuru, əş-Şəkuru, əl-Əliyyu, əl-Qadiru, əl-
Hafizu, əl-Muqitu, əl-Hasibu, əl-Cəlilu, əl-Kərimu, ər-Raqi-
bu, əl-Mucidu, əl-Vasiu, əl-Həkimu, əl-Vədudu, əl-Baisu, əş-
Şəhidu, əl-Haqqu, əl-Vəkilu, əl- Qaviyyu, əl-Mətinu, əl-
Valiyyu, əl-Həmidu, əl-Muhsi, əl-Mübdiu, əl-Muidu, əl-
Muhyi, əl-Mumitu, əl-Həyyu, əl-Qayyumu, əl-Vacibu, əl-
Vahidu, əs-Samədu, əl Qadiru,  

əl-Mukətəbbiru, əl-Muqaddimu, əl-Muəxxiru, əl-Əvvəlu, 
əl-Axıru, əz-Zahiru,  

əl-Batinu, əl-Vali, əl Mutəali, əl-Bərru, ət-Təvvabu, əl-
Muntəkimu, əl-Əfuvvu, ər-Raufu, Məlikul-Mulki, Zul-Cəlali 
Vəl İkrami, əl-Məniu, əd-Darru, ən-Nafiu, ən-Nuru, əl-Hadi, 
əl-Bədiu, əl-Baqi, əl Varisu, ər-Raşidu, əs-Saburu. (Cəllə 
Cəlaluh) 
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Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu.  
Mənası: -O elə bir Allahdır ki, Ondan başqa heç bir 

ibadət ediləcək Allah yoxdur.  
Allah, Bismilləhir Rahmanir Rahim, Heyy, Qayyum, 

Cəlal, Cəmal əsmaları, Allahın şanının ismi-əzəmləridir.   
Beyti: Fəyə talibən izzən və kənzən və rif’ətən,  
Minəllahi fəd’uhu bi əsmaihil-ulə.  
Mənası: Ey maddi və mənəvi izzəti, xəzinə və yüksəkliyi 

tələb edən kimsə! Çətinlikdə, zillətdə, fağırlıqda, alçaqlıq və 
zəifliyində ali İsimlərilə Zati Allahu-təalanı çağır.          

 
 İsmi-Şəriflərin qısa mənaları 

Əlhəmdulilləh: Həmd deməkdir; Haqq-təalanın zatını 
həmdi-səna etməkdir 

Kərim-ehsan və nemət sahibi. Muqim, , Əzim-əzəmətli, 
Qadim-əzəli, Alim – sonsuz elmə malik, Həkim-hikmət üzün-
dən iş görən, Mane, Dafe-bəlaları dəf edən, Rafe-dərəcələri 
yüksəldən, Same-eşidən, Came-cəm edən, Şafe-şəfa verən, 
Vase-genişlik əta edən, Muin-köməkçi, Cəlil –sifətləri, Kəfil-
zamin, Kamil, Cəmil- gözəllik felləri, Vəkil –kifayət edən, 
Dəlil-düz olan, Qabil, Mudil-qələbə və nüsrətə yetirən, 
Munil-əta edən, Muqil-xətadan keçən, Muhil-çarə, tədbir 
edən, Mömin, Muheymin, Mukəvvin-vücuda gətirən, 
Muləqqin-başa salan, Mubəyyin-bəyan edən, Muhəvvin-
asanlaşdıran, Muməkkin-səltənət bəxş edən, Muzəyyin-zinət 
verən, Mulin-izhar edən, Məliyy-möhlət verən, Əliyy, 
Vəfiyy-əhdinə vəfalı, Həfiyy-köməkçi, xeyirxah, Musəvvir-
məxluqa surət verən, Muqəddir-qəza-qədəri müqəddər edən, 
Mudəbbir-tədbir edən, Mutəhhir-pak edən, Munəvvir-nur 
saçan, Muyəssir-asan edən, Mubəşşir-müjdə verən, Munzir-
qorxudan, Daim, Qaim-daimi, həmişəlik olan, Şahid-bütün 
işlərə şahid olan, Məcid-izzət sahibi, Həmid-təşəkkür edən, 
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Raşid-hidayətçi, Bais-ölüləri dirildən, Varis-təkcə özü qalan, 
Kafi, Şafi, Vafi, Muafi-əziyyət və xəstəliklərdən qoruyan, 
Hadi-hidayət edən, daim-dəvət edən, Qazi-Razi-əmrini icra 
edən bəndələrdən razı olan, Ğafur-bağışlayan, Satir-eyibləri 
örtən, Həbib, Təbib, Qarin-yaxın, Raqib-hər şeydən xəbərdar 
olub, keşik çəkən. Həsib-kifayət edən, Muhib-heybətli, 
Muğis-pənah verən, Mucib-icabət edən, Xabir hər şeydən 
xəbəri olan, Bəsir hər şeyi görən.  

Ya Allahu-Cəllə-Cəlaluhu, Allah, Cənabi-Haqqın özünə-
məxsus ismidir və bütün kamal sifətləri özündə toplamışdır.                  

     
 

Ya Allahu 

     
 “Məşəəllahu kənə və mələm yəşə`ləm yekun”-Yalnız 

Allahın istədiyi olur. İstəmədiyi heç vaxt olmaz.  
Ya Allahu-Cəllə-Cəlaluhu, Allah Cənabi-Haqqın özünə 

məxsus ismidir. Allah ismi- şərifi Əsmau-Hüsnanın sultanıdır 
və bütün kamal sifətləri özündə toplamışdır. Allah deyən bir 
qul, bütün ilahi sifətləri və bütün Əsmau-Hüsnanı birdən zikr 
etdiyini bilərək, xilqət möcüzəsini yaradan Rəbbinə sonsuz 
həmd və səna edər. Ləfzi Cəlal deyilən bu ismi-əzəmi oxuyan 
bir mömin, ona qulluq həqiqətini düşünər və Ona qulluq edər. 
Bu ən böyük səadətdir.  

Allah ismi, bütün ilahi isimlərə şamildir, yəni bütün 
isimləri içinə alır. "Bütün isimlər Allahın isimləridir, " 
deyilir, ancaq Allah, Rəhmanın ismidir, Rəhimin ismidir...' 
demək olmaz.  
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 Quranda Əsmau-Hüsna ilə birlikdə Allahın adı 4842 
dəfə zikr edilmişdir.  

Alimlərin araşdırmalarından məlum olmuşdur ki, Allah 
kəlməsinin ərəb dilində hansı kökdən gəldiyi məlum deyildir. 
“Ya Allah” deyən bir kimsə, Allahın bütün isimlərini anmış 
olur. Bütün əsmalar bu ismin digər sifətidir. Sayılan Əsmau-
Hüsna içində "Allah”ismi-şərifi İsmi-Əzəmdır. Onun üçün 
şanı böyük, bərəkəti daha bol olandır.  

1) Cümə günü min (1000) dəfə Ya Allah deyə zikr 
edənlər övliyalar sırasına daxil olarlar.  

2) Cümə günü namazdan əvvəl yüz dəfə“Ya Allah, Ya 
Hu”deyən kimsənin xeyirli diləyi yerinə yetər.  

3) Hər gün min dəfə “Ya Allah “ deyən kimsə təmiz bir 
qəlbə, yəni Qəlbi Səlimə yetişər.  

4) Bir xəstə üçün iki yüz (200)dəfə oxunsa, əcəli 
gəlməyibsə şəfa tapar.  

5) Namazların sonunda yüz (100) dəfə “Lə İlahə İllə Hu” 
deməyə davam edənlər, qəlb qatılığından, qəflətdən və 
unutqanlıqdan qurtararlar.  

6) Dualarımıza “Allahummə” ilə başlamaq buyurulur.  
7) “Vallahu Qalibun alə əmrihi” Yusuf surəsindəki bu 

ayəni 71 dəfə oxumaq xeyirli bir işdə bacarıqlı olmaq üçün 
vəsilədir.  

8)Allah adını çox zikr edən kimsələr nəfsi istəklərinə 
qalib gələr və heybətli görünər. Yersiz zarafatlardan və 
insanlara rişxənd etməkdən qurtarmaq üçün gündə (5000)beş 
min dəfə “Allah” ismini zikr etmək lazımdır.  

9) Müsəlman gündə 1000 dəfə“Ya Allah”desə, möminlər 
sırasına daxil olar, qəlbi yumşalar.  

10)Allah ismi sərifini Cümə günü Cümə namazından 
əvvəl (Ya Allah) 1000 dəfə zikr etdikdən sonra “ Ya Heyyul, 
Ya Qayyum deyə zikr edən kimsənin ruzi-qazancı artar və 
bolluq içində yaşayar.   
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11) Dəstəmazlı halda yatan zaman “Allah” ismini yatana 
qədər zikr edən insan hörmət və lütf sahibi olar, yuxuda yaxşı 
röyalar görər və səhərəcən əmin –amanlıqda olar.  

12) Həkimlərin aciz qaldığı xəstə üzərində Allah ismi 
çox zikr edilərsə, xəstənin əcəli gəlməmişsə, Allahın iznilə 
yaxşılaşar. Xəstə olan kimsə Allah ismini daim zikr edərsə, 
Allahın izni ilə tezlikə şəfa tapar. Əbcəd sayı 66\4356 

Beyti: Şəratu bi tovhidil-İlahi mubəsmilə,  
Sə əhtimu biz zikril-xamidi mucəmməl.  
Mənası: Bəsmələ gətirmiş olduğum halda Məbudumuzun 

Tovhidinə başlayıram.  
Əlbəttə, gözəl təriflə və zikrlə də tamamlayacağam. 

(İnşaallah)  
                

Ya Rəbb 
 

Allahın bir adı da Rəbbdir: Hər şeyin sahibi-Rabbul-
Aləmin- deməkdir. "Həmd aləmlərin Rabbi Allaha məxsus-
dur.  

Dualarda, xüsusən Rəbb ismi daha çox zikr edilir. Rəbb, 
tərbiyə edən, hər şeyi bir ilk nöqtədən etibarən tərbiyə edərək 
son nöqtəyə gətirən anlamına gəlir. Xaliq ismi yaratma felinə, 
Razzaq ismi rizq vermə felinə dayandığı kimi Rəbb ismi də 
tərbiyə etmə felinə dayanır. Quranın ilk surəsi olan Fatihə 
surəsində, Allahın bütün aləmlərin Rəbbi - Rabbul-Aləmin – 
olduğu bildirilir. Son surədə isə Rabbun-Nas ismi yer alır və 
insanların diqqəti insan tərbiyəsinə çəkilir. Digər surələrdə də 
fərqli tərbiyə təcəllilərindən çoxlu bəhs edilir. Bu səbəbdən, 
müsəlmanlar bu ismi çox yad edər və dualarına da elə bu isim 
ilə başlayarlar.  

 Rəbb, sözü tərbiyə edən, tədricən (yavaş-yavaş olaraq)  
kamala çatdıran anlamına gəlir. Kainatın yaradılışı bir ilk 
nöqtədən başlamış və Quranda altı gün şəklində ifadə edilən 
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altı dövrədə son şəklini almışdır. Bu yaradılmışların ən şərəf-
lisi olan insan, ana rəhnində, ana xətləri ilə, altı dövr hesab 
edilən bir mərhələli tərbiyədən keçmişdir. Bu mərhələlər 
nütfə (iki ayrı cinsdən hüceyrələrin birləşdiyi duru su), ələq 
(laxta qan), mudğa (bir tikə ət parçası), əzm (sümük), ləhm 
(ət), xəlqi cədid (yəni yaradılış, son şəkil alma) dövrləridir.  

Canlılara və həm də insanlara bəxş edilmiş daxili və xa-
rici orqanlar haqqında düşündükdə çox geniş və ağlagəlməz 
bir tərbiyə şəkli ilə qarşılaşırıq. Rəbb isminin, bunların hər 
birində ayrı bir cilvəsi olduğunu görürük. Görəcək şəkildə 
tərbiyə edilən göz, eşitməyə qadir olan qulaq, gəzən ayaqlar, 
tutan əllər, hamısı fərqli-fərqli tərbiyə edilmişdir. Həmçinin iç 
orqanlarımızda, qəlbimizdə, mədəmizdə, ağ ciyərimizdə, 
böyrəklərimizdə və daha neçə belə“İlahi əsərlər”də bu tərbiyə 
üsulunu görürük.  

Göyün və ərşin də Allah tərəfindən qanun qoyulmuş öz 
tərbiyə qanunları vardır. Yer və başqa planetlər öz sırası ilə 
günəşin ətrafinda və öz ətrafında da dövr edirlər.  

Allah-təala insanlar içində Muhəmmədi (s.ə.s.) Peyğəm-
bər seçərək. “Ya Rabbən-Nəbiyyinə vəl əxyər.” deyə adlan-
dırmışdır. Yəni, “Ey Peyğəmbərləri və bütün xeyirli insanları 
tərbiyə edən.” -deyə Öz Rəsulunu bizləri tərbiyə etmək üçün 
göndərdiyini xəbər verir.  

Mələklər aləmində də belədir. Onların da seçilmişləri, 
Peyğəmbərləri, tərbiyə edənləri vardır. Məsələn, Rəbb ismi-
nin Hz. Cəbraildəki təcəllisi Hz. Əzraildəki təcəllisi ilə bir 
deyildir və yaxud da hər mələyin öz vəzifəsi və öz işi vardır. 
Bu səbəbdən də bütün kainatı, Yer kürəsini bitkiləri, hey-
vanları, insanları, mələkləri, cinləri, ruhaniləri idarə edən 
Allah, yaratdıqlarını “İlahi tərbiyə”dən keçirir. Bu kainata 
ibrət və hikmətlə baxan bir insanın da ilk görə biləcəyi 
hərəkət, tərbiyə felidir. Bunu görüb, duymaq üçün“Rəbb” 
ismini çox zikr etmək lazımdır.  
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Allahın gözəl isimləri hərflərdən yaranıb və o isimlər 
bizə Allahı xatırladır. Əsl olan isə “Allahın qoyduğu qanu-
larla əxlaqlanmaqdır.” Əxlaq Əsmau-Hüsnanın biz insanlarda 
olan təcəllisidir. Rəbbimizi işarə edən, O, Ona, Onu, Ondan, 
Sən, Səni, Sənə, Səndən, Sənin üçün əvəzlikləri bura daxil 
deyildir. Allah adını çox zikr edən kimsələr nəfslərini idarə 
etməyi öyrənərək Kamili-insan olarlar, sufilər kimi.  

Beyti: Və əşhədu Ənnəllahə lə rabbə ğayru-Hu,  
Tənəzzəhə ən həşril-ukuli Mukəmmələ.  
Mənası: Şəhadət edirəm ki, həqiqətən Allahdan başqa 

Rəbb yoxdur.  
Allahın Zati Şərifi kamilən ağılların Onu qavramasından 

pak və münəzzəhdir.  
               

Ya Hu 
 
Allahin bir ismi də “Hu”-dur ki, heçlikdə Allahın zatını 

anladır. Hu “heç”likdə və “həm”likdə olan Allahın ismidir. 
Heç + Həm= Allah = Hu-dur. Qul əvvəliyyatı özündə tapıb 
yaşayarsa, əvvəl də, axır da bir olur. Əslində, Allah o qədər 
aşkardır ki, onu görməyən özünü də görüb tanıya bilmir. 
Allah kəlməsi “İsmi Əzəm”dir və Ülviyyətə işarə edir. İnsan 
da İsmi Əzəmdir. Aynaya baxan özünü görər, hökmünü anlar 
ki, İnsan, İsmi Əzəmın özüdür. Allah isminin açması, “Tək 
Bir an” məqamı adı altında toplanır. “Tək Bir An” məqamının 
aynadaki əksi, “an Bir Tək” məqamı olaraq insan məqamında 
görünməsidir. “Allahın bir ismi də İnsandır.” Quranın son 
surəsi olan Nas surəsi Mürşidi-Kamilə işarədir.  

Allah ləfzinin açması Bismilləhir Rahmənir Rahimdir. 
Bismilləhir Rahmənir Rahim ləfzinin açması Qurani-
Kərimdir. Qurani-Kərimin açması “Mim-Kainat” Furqandır.  

“Xalq aləmi” “Əmir aləminin” sonsuz seyrinə keçmək 
üçün qapı hökmündədir. Xalq aləmi, misallar aləmi olduğu 
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üçün, əşya misallarının arxasında yatan mənaları, Əmr 
aləminin gözəlliklərinə bir qapı hökmündə keçid yeridir. 
Qapıdaki bütün mənalar, Əmr aləminin ruhani sonsuzluğu 
dövrünə şahidlik etmək üçündür. Xalq aləminə şahidlik aləmi 
də deyilir. Məna-qapıdır. Mütləq şüura çatdırar. Məna 
qapısından keçməyən Əmri-Sultana çata bilməz.  

Kun (Ol) ləfzi "Qaf" və "Nun" hərflərinin tərkibində 
doğan bir əmrdir. "Qaf" kiminə görə ağıldır. Xəyal sultanıdır. 
"Nun" da xəyal Sultanı olan ağılın xəyallarının zahirə 
çıxışıdır. "Nun" ilahi qələmdir. Xəyali olan qul əli ilə zahirə 
çıxışıdır. Xəyal zahir olunca, "Qaf" və "Nun" hərfləri birləşdi, 
deməkdir. "Qaf" və "Nun" birləşincə "Kun" olar. Xülasə, 
"Qaf" xəyal sultanıdır. Varlıqlar xəyal sultanının qələmi olma 
hökmündə Nun'dur.  

İnsan “Qaf” olan cüzi ağlında hər şey xəyal edər. Xəyalı 
həyata keçirən isə insanın vücududur. Vücud da “Nun” 
hökmündə qələmdir. Quranda “Hu” ilə bağlı ayələr: ”Hu vər 
Rahmənir Rahim”, ”Hu Allahu Əhəd”, “ Hu vəl Əvvəlu vəl 
Axıru, vəz-Zahiru, vəl Batinu”, Hu vəl Aliyyul Azim”, ”Hu 
vəs Səmiul Bəsir” və Həşr surəsinin son üç ayəsi.  

Əvvəl “Hu”dur. Axır quldur. Qul əvvəliyyatı özündə 
tapıb yaşarsa, əvvəl də, axır da bir olur. Qul olan Axır 
əvvəliyyatı yaşarkən“Abdullah” əsmasında Rəsulullahdır.  

İnsan, “Mən” kəlməsində yaşarkən Rəhmaniyyəti yaşar. 
Rəhmaniyyət zamanın özüdür. Necə ki, zaman görünməz bir 
varlıqdır. İnsan “Mən” ləfzində bütün dünyanı qucaqlayaraq 
yaşamaq istərkən. Rəhman ismində vücudu kainatda zamanı 
yaşayır. Necə ki, zaman görünməz, “Mən” ləfzi də insanın 
görünməyən, lakin yaşanan tərəfidir. Bil ki, ”Mən”liyi şüur 
var edər. Şüur zaman və məkanın gerçək sahibi və özüdür. 
Şüurun vücudu kainatdakı tövhidi var olan mənlikdir. İnsan 
da “Mən”kəlməsi ilə vücuda sahiblənər və Haqq ləfzində 
yaşar. Xülasə, daxilimizdə Rəhman (varlığı), xaricimizdə 
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Rəhim (feli) isimlərində bütün olaraq var olan varlıq insandır. 
Hz. Əlinin buyurduğu kimi: burada olan sirr insandır. Yəni, 
insandır bütün Mim-kainatın sirri.  

Hz Peyğəmbərin: “Mən elmin şəhəriyəm; Əli onun qapı-
sıdır” hədisi-şərifində buyurduğu kimi dünya və din elmlərini 
bilmək üçün gərək Əlinin elmini öyrənib, dərk edəsən. İnsanı 
gerçək həyatda var edən Külli Əqldır(şüurdur) Əql öz elmini 
“Mən” likdə göstərir. Külli Əqlın qapısı“Mən” lik məqamıdır. 
“Mən” liyi var edən Külli Əqildır. Hər varlıq “Mən”liyincə 
Əqlinin qapısıdır. “Mən” lik qapı, Əql şəhərdir. Hər varlıq 
“Mən” liyincə Əlidir. Əqlincə Muhəmməddir. Rəhman və 
Rəhim olan Allahın Bəsmələi-şərifdə ki, tək müraciəti“sirr 
olan”insandır. Deməli, insan da Rəhman və Rəhim olandır.  

 
Amin demək 

 
“Mən də bu istəyə qoşuluram”, “elə olsun”, ”duamızı 

qəbul et” mənalarını ifadə edir. Xüsusilə birisi bir şey dilədik-
də, dua etdikdə onu dinləyən həmin deyilənlərlə razılaşdığı 
zaman”amin” deyir. Bu söz dinlər tarixinə çox qədim zaman-
lardan məlimdur. İbrani (ibrit) dilində “amen”sözü yuxarıdaki 
mənalarda hələ Musa Peyğəmbərin ümməti zamanında 
işlədilmişdir.”Amen”in mənası kəskinliklə, qəti olaraqdır. D-
ha sonralar arami dilində və süryani dillərində “amin” kimi 
adətən, dua mərasimləri bitdikdə işlədilirdi. Ərəb dilində 
əmin-amanlıq, iman etmə, əminlik anlamlarını da ifadə edən 
“amin” digər səmavi dinlərdəki kimi dualardan sonra işlədilir. 
Əlbəttə, Quranda bu sözə rast gəlinmir. Amma hədislərdə 
belə bir ənənənin də müsəlmanlar arasında olduğunu görürük. 
Hədislərdə o da bildirilir ki, insan bir şeyi sidq ürəkdən dilə-
dikdə mələklər də”amin” deyər. Ona görə də hər kəs dilədiyi 
şeyə diqqətlə yanaşmalıdır. Adətən, xoş məramlı edilən 
dualarla yanaşı, bəzən insanlar fərqinə varmadan öz əzizlərinə 
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qarğış edirlər. Bu zaman mələklər də”amin”desə və dua qəbul 
olunsa, görün necə böyük faciələr baş verər. Allah bütün xoş 
dualarımızı qəbul etsin. “Amin” demək sünnətdir. Bu o 
deməkdir ki, Muhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s.) özü də belə edib 
və müsəlmanlara bunu məsləhət görüb. Bu məsələ ilə 
əlaqədar aşağıdakı hədislərdə belə qeyd edilir.  

Hz. Rəsulullah (s.ə.s.) belə buyurmuşdur:  
1) “Pişnamazda: “Amin”, – deyən kimi siz də: “Amin”, – 

deyin. Çünki kimin “amini” mələklərin “amini” ilə üst-üstə 
düşsə, keçmiş günahları bağışlanar” 

Buxarinin külliyatında belə bir hədis də var:  
2) “Qari (oxuyan zaman), “amin” dedikdə siz də deyin. 

Çünki mələklər də“amin” deyirlər. Kimin “amini” mələklərin 
“amini” ilə üst-üstə düşsə, keçmiş günahları bağışlanar”.  

(Buxari, Əzan-112, Müslim, Səlat-72 (410), Muvatta, 
Səlat-44 (1, 87) Tirmizi, Səlat-185. Nəsai, İftitah-34-35, 
Buxari, Dəavat-63) 

       
Allahın başqa dinlərdə olan isimləri 

 
Bütün varlıqları yaradan və ümumilikdə idarə edən İlahi 

Varlıq sözü "İlah”dır. İlah sözü nəzərdə tutduğumuz Allah-
Yaradan, Yaşadan, Yardım edən, ən Uca, ən Böyük kimi ən 
ülvi mənaları özündə əks etdirir. Hazırda işlətdiyimiz Allah 
sözünün kökündə məhz „İlah“sözü dayanıb. Sadəcə, ərəb 
dilində bu kəlmənin əvvəlinə „AL“(əl) müəyyənlik artikuli 
qoşulub və artıq müəyyən "İlah" mənası verən, daha dəqiq, 
daha konkret olan”Allah" sözü ərsəyə gəlib. Lakin ərəb 
dilinin qramatikasının inkişafı tarixində “Al” müəyyənlik ar-
tikulindən sonraki "İ" saitinin öz mahiyyətini itirməsi nəticə-
sində “Al-lah ” ifadəsi “Allah” kimi oxunmağa və səslənməyə 
başlayıb.  
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El, Elohim, Elyon, Eloah, Elah İbranicədə “El” Allah 
deməkdir. Bu kəlmə  

“Tək gerçək Allah” anlamındadır. Bu kəlmə Ərəbcəyə 
“Əl” olaraq keçmişdir,  

“Alah” isə qorxu ilə əlaqədar bir kəlmə olduğu üçün 
Ərəbcəyə Allah olaraq keçmişdir. “Əl”qorxulacaq bir Allahı 
ifadə edir. Qədim kitablarda Allahı digər Allahlardan 
(bütpərəstlikdə olan )ayırmaq üçün “əl “kəlməsi Allahın 
başqa İsmi-Şəriflərini səsləndirmək üçün istifadə olunur.  

"El"–lə başlanan Allahın İsimləri bunlardır: Elohim, 
Elyon, Al, Eloah, Elah.  

Bu adlar Allahın “Güclü, Böyük, Uca, Qorxulan” sifət-
lərini bildirir.  

Sami dilli xalqlar bu kəlmələri "Ən Yüksək", "Ən Güclü 
İlah" və ya "Tək Olan  

İlah" Allahın gücü və ya “hər şeyə gücü yetən İlah” 
mənasında istifadə edirlər.  

Qədim Axitdə bu kəlmələr tək olan Allah üçün 200 
dəfədən çox işlənmişdir.  

“Elohim” Hörmətə layiq, çox güclü bir İlahı ifadə edir. 
(Tekvin 1: 1) 

“Elyon” isə “Uca olan” anlamındadır.  
 “El” və “Qadol”(Böyük) -Ey böyük və güclü İlah. Hansı 

ilah Allah qədər uludur? (Yeremya 32: 18, ) 
“El” uca olan bir Allahı ifadə etmək üçün istifadə 

edilmişdir:  
Göylərin İlahı (Mezmur 136: 26),  
Ucalardaki İlah (Eyub 31: 28),  
Uca İlah (Tekvin 14: 18-20, 22-23).  
“El” və “Misttatter” (Gizləyən) Allah o qədər uca və 

yüksəkdir ki, insan oğlu onun haqqında heç nə bilə bilməz. 
Həqiqətən, Özünü gizlədən bir İlahsan (İşaya 45: 15) 
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“El” və “Roi”(Görən)-Bütün ucalıq və yüksəkliyinə 
baxmayaraq Allahdan heç bir şey gizli deyildir. (Tekvin 16: 
13) 

“El-Roi” adını verdi.”El-Gibbor”-Güclü ilah. (İsaya 9: 6; 
10: 21) 

“El-Haqqadol”, “El-Qadol” (Böyük İlah, Ulu ilah)Bu 
ifadələr həqiqi Allahın hər şey üzərində böyük və yüksək 
olduğunu göstərir.  

“Qadol Gibbor”-Böyük yaradıcı. (Yeremya 32: 18) 
“Qadol” -Ulu yaradıcı. (Mezmur 77: 13, 95: 3) 
“Ha El-Oseh Pele” Xariqələr yaradan İlah. (Mezmur 77: 14)- 
“El-Elim”-Tapılanların da ilahi. (Daniel 11: 36) 
“El-Elohe Harukot lıkol Basar Ha iş” Bütün insan 

ruhlarının Yaradıcısı. (Sayılar 16: 22; 27: 16)- 
“El-Qay”-Diri İlah. (Yeşu 3: 10; I. Samuel 17: 26, 36; II. 

Krallar 19: 4, 16; Mezmur 42: 2; 84: 2; İşaya 37: 4; Yeremya 
10: 10; 23: 36;Daniel 6: 20, 26; Hoşeya 1: 10) 

“El-Eqad”- Tək və ya Bir İlah. (Malaki 2: 10).  
“El-Haşşamayim” -Səməvatın Yaradıcısı. (Mezmur 136: 26) 
“El-Mimmağal”-Ucalardaki ilah. (Eyub 31: 28) 
“El-Raqum Vıqannun”- Acıyan və lütf edən İlah. 

(Tesniye 34: 6) 
“El-Raqum”-Acıyan bir İlah. (Tesniye 4: 31; Mezmur 86: 15) 
“El-Qannun Vırakum”-Yaxşılıq edən, bir İlah. Lütf edən, 

acıyan bir İlah. (Nehemya 9: 31; Yunus 4: 2) 
“Ha El-Haqqa dosh”-Qutsal ilah. (İşaya 5: 16) 
“El-Emet”-Sadıq, Həqiqətli İlah. (Mezmur 31: Tesniye 

32: 4) 
“El-Değot”-Hər şeyi bilən İlah. (I. Samuel 2: 3) 
“El-Haqqabod”-Uca ilah. (Mezmur 29: 3) 
“El-Olam”-Ölümsüz ilah. (Tekvin 21: 33) 
“El-Tsaddiq”-Adil İlah. (İşaya 45: 21) 
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“El-Qanna”-Qısqanç bir İlah. (Çıxış 20: 5; 34: 14; 
Təsniyə 4: 24; 5: 9; 6: 15; Yeşu 24: 19; Nahum 1: 2 , Mezmur 
7: 11) 

“Ha El-Haqqadol Vıhannora”-Böyük və qorxuducu İlah. 
(Tesniye 7: 21; 10: 17, Nehemya 1: 5; 9: 32, Daniel 9: 4)  

“El-Nağarats”-Heybətli İlah. (Mezmur 89: 7) 
“El-Kımulot”-Qarşılıq verən İlah. (Yeremya 51: 56) 
“El-Nokem”-Qəhredici. (Mezmur 99: 8, Nahum 1: 2) 
“El-Nıkamo”-Öc Alıcı. (Mezmur 94: 1) 
“El-Mistater”-Özünü gizləyən ilah. (İşaya 45: 15) 
“El-Roi” ya da “El-Rai”-Məni görən ilah. (Tekvin 16: 

13)Geriyə qalanlar, Yaqub soyundan sağ qalanlar, Güclü 
İlaha dönəcəklər. (I. Samuel 2: 3) 

Artıq böyük danışmayın, Ağzınızdan pis sözlər çıxmasın. 
Çünki Rəbb hər şeyi bilən İlahdır. Odur davranışları ölçən. 
(Mezmur 29: 3)  

“El” kəlməsinin tək istifadə edildiyi ayələr. Tekvin 31: 
13; 35: 1; 46: 3; 49: 25;  

Sayılar 12: 13; 23: 8, 19, 23; 24: 4, 16, 23; II. Samuel 22: 
31, 32; 23: 5; Eyub 5: 8; 9: 2; 40: 9; Mezmur 7: 11; 10: 11, 
12; 16: 1; 17: 6; 19: 1; 52: 1, 5; 55: 19; 57: 2; 73: 11, 17; 74: 
8; 77: 9; 78: 7 8, 18, 19, 34, 41; 82: 1; 83: 1; 90: 2; 104: 21; 
106: 14, 21; 107: 11; 118: 27; 139: 17, 23; 149: 6; 150: 1; 
İşaya 40: 18; 43: 12; 45: 14; 46: 9; Yeremyanın Mersiyeleri 
3: 41; Hoşeya 11: 9, 12; Mika 7: 18; Malaki 1: 9               

  
ər-Rəhman-298-Bağışlayan, əsirgəyən, rəhməti həddən 

artıq olan. Bütün yaranmışlara-dünya həyatında mömin-kafir 
olmasından asılı olmayaraq, məxluqatın hamısına qarşı 
mərhəmətli olandır. Şəfqəti çox, mərhəməti dərəcəsiz olan, 
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rəhməti hər şeyi bürüyən, yəni yaratdıqlarının hamısına 
mərhəmət edən, acıyandır mənasındadır.  

Rəhman: -"Əzəldə bütün yaradılmışlar haqqında xeyir və 
rəhmət iradə buyuran. " "Ruziləri və hər cür yaxşılıqları ehsan 
edəndir. "  

Rəbbimizin “Rəhman” ismi Quranda 57 dəfə təkrarlan-
mışdır.  

Rəhman ismi ilk yaradılışa baxar. Cənabi-Haqq yaratdığı 
hər varlığa, onların iradələri xaricində neçə-neçə ehsanlar 
bəxş edər. Rəhman olan Rəbbimiz bu dünyada bütün 
yaratdıqlarını Öz rəhməti ilə qoruyur. Bəndələrinin torpağa 
səpdiyi buğdanın əlli qat artığı ilə əvəz verir.  

Hər insan gündə bir neçə dəfə “Bismilləhir Rahmənir 
Rahim”, - deyərkən Allaha Rəhman və Rəhim isimləri ilə dua 
etmiş olur. Rəhmana iman edən bir mömin Yaradılmışlara 
qarşı mərhəmətli olmaq məcburiyyətindədir. Əgər Allahın 
Rəhman və Rəhim isimlərinin zikri onun qəlbini yumşalt-
mırsa, deməli, bu isimlərdən faydalana bilməmişdir. İman bir 
rəhmətdir. Mömin insan Allahın bütün bəndələrinin iman 
edib Cəhənnəmdə yanmaması üçün çıpınmalıdır. Evdən 
qaçan balasının geri dönməsi üçün ürəyi yanan ananın Allaha 
yalvarışı kimi, insanların da imana gəlmələri üçün Allaha 
yalvarmalıdır. Ac insan və ya heyvan gördükdə, sanki özü 
acdır kimi düşünərək, onu yedizdirməlidir. Bütün canlıların 
dərdinə dəva etməlidir.  

1. ər-Rəhman ismi-şərifini kim hər gün 298 dəfə oxu-
yarsa, çətin işləri düzələr, ümid etmədiyi yerlərdən ona 
kömək gələr (maddi və mənəvi), hər kəs tərəfindən sevilər, 
dünyada və axirətdə Allahın ehsan və rəhmətinə nail olar.  

2. Ya Rəhman ismi-şərifini içində Zəmzəm suyu olan bir 
kasaya 298 dəfə oxuduqdan sonra maddi və mənəvi xəstə-
liklərə və pis vərdişlərə mübtəla olan insana içirdilərsə, xəstə 
şəfa tapar.  



 23 

3. Cümə günü əsr namazından sonra üzü qibləyə oturaraq 
Günəş batana qədər yavaş-yavaş “Ya Allah, Ya Rəhman” 
deyə zikr edərək, günəş batdıqdan sonra Allahdan niyyət və 
murad istəyən kimsəni Allah arzularına çatdırar.  

4. Bir kimsə 2980 dəfə “Ya Rəhman” ismini oxuyub 
yatarsa və bunu 7 gecə təkrar edərsə, (ümumi 20860 ədəd 
olur), qəlbi qüvvətlənər, ruzi və uğur yolları açılar, duaları 
qəbul olar.  

5. Hər namazdan sonra 100 dəfə “Ya Rəhman” ismini 
zikr edən Allahın razılığını qazanar.  

6. 40 gün ard-ardına “Ya Rəhman” ismini 1000 dəfə zikr 
edənin qəlb gözü açılar.  

7. Hər namazdan sonra 2500 dəfə Ya Rəhman ismini zikr 
edən kimsə hər işdən xəbərdar olar.  

8. ər-Rəhman isminin vəqfini müşk, zəfəran, gül suyu 
qarışmış mürəkkəblə kağıza yazıb üzərində daşıyan insanlar 
arasında sevgi, hörmət görər.  

9. Gündə 290 dəfə zikr edənin hər arzusu gerçəkləşər. Bu 
ismi-şərifin mələyi Hz. Sarfiyaildir.  

Duası: Ya Rəhman!Sən elə Rəhmət edənsən ki, rəhmə-
tinin hər cilvəsi Cənnətim olar. Rəhmətindən bir parıltı 
sonsuz sevincimdir. Rəhmətinin bir damlası hər kəsin ruzisinə 
zamin olur. Bu bəhrəsiz, qırıq könlümə mərhəmətini endir. 
Bu fani ömrümü sonsuzluğa yetişdir. Ya Rəbbim! Anladım 
ki, ehtiyacımız yalnız Sənədir. Bizi xeyirli elminlə doydur. 
Bizi Sənsiz buraxma ya Rəbbim! 

  
ər-Rəhim-258 Axirətdə rəhmət təcəllisi ilə möminləri 

sevindirən, Rəhməti sabit olan deməkdir. Rəhim daha çox 
ikinci yaradılışa baxar və iradəsini xeyrə, doğruya, gözəlliyə 
yönəldən bəxtiyar qullar üçün ikinci yaradılışda sonsuz 
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lüftlər, nemətlər veriləcəyi müjdəsini verəndir. Deməli, Rə-
him isminin təcəllisində məxluqata qarşı ikram və ehsanda 
olandır. Bu əsma rəhmi olanlar üçün bir İsmi- Əzəmdir. 
Əsmanın əbcəd sayı 258/66564.  

“Rəhim” ismi Quranda 115 dəfə təkrarlanmışdır. Yalnız 
Tövbə surəsinin 128-ci ayəsindəki “Rəhim” ismi Peyğəm-
bərimizin sifəti olaraq verilmişdir. İnsan dünyaya gəldiyi 
andan etibarən həyatını ancaq Allahın rəhməti, qoruması və 
yardımı ilə davam edə bilir. Bütün dünyada hər an təbii 
fəlakətlər baş verə bilər və insan hər an xəstələnə bilər. Xəs-
təlik və bəlalar Allahın hər insana verə biləcəyi sıxıntılardır. 
Belə vəziyyətlərdə bir həqiqət vardır: İnsan nə qədər çalışsa 
da, Allah tərəfindən başına gələcək hər hansı bir hadisədən nə 
qoruna bilər, nə də ki, qarşısını ala bilər. Bu halda ona bir 
başqa adam da kömək edə bilməz. İnsan üçün tək qoruyucu 
və yardımçı Rəhman olan Allahdır. Quranda bu haqda 
aşağıdakı ayələrdə buyurulmuşdur. (Ənam-63-64, Hud-43, 
Nisa -173, Bəqərə-245, İsra- 30)  

1. Hər namazdan sonra 258- dəfə “Ya Rəhim” ismini zikr 
edənə Allah maddi və mənəvi ruzilər ehsan edər. Bu ismi-
şərifi çox zikr edən kəslər dünya və axirətdə Allahın rəhmə-
tinə nail olarlar. Pis əxlaq və vərdişlərdən islah olar. Ətra-
fındakılar ona hörmət və məhəbbət bəsləyər. Ruzisi bərəkətli 
olar və bütün ruzilərinə görə şükür edərlər.   

2. Bu ismi-şərifi davamlı oxuyanın Allah yanında hər 
duası qəbul olar və hər cür fəlakət və müsibətlərdən qorunar.  

3. Zəmzəm suyu olan bir kasaya “Ya Rahim” ismini 258 
dəfə oxuyub, sonra aşağıdakı ayəni də həmin suya oxuyaraq 
bir xəstəyə içirdilərsə, Allahın köməkliyi ilə xəstə şəfa tapar. 
Ayə budur:  
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Və nunəzzilu minəl Qurəni mə huvə şifəun və rahmətun 
lil mu`minin.  

4. Adı İbrahim olan insanlar bu ismi daim oxuyarlarsa, 
onlara saysız-hesabsız uğurlar gətirər.  

5. Bir kimsə təzə ayın ilk cümə günü “ər-Rahmənir-
Rahim” İsmi-şəriflərini 618 dəfə oxuyarsa, bütün üzüntü, qor-
xu və dərdlərdən qurtarar, xoşbəxtlik tapar, ruzi və bərəkəti 
çoxalar.  

Duası: Ya Rəhim! Elə Rəhimsən ki, istədiyini verərsən, 
istəmədikdə də lütf edərsən. Elə Rəhimsən ki, haqq edənə az-
az verərsən, haqq etməyənə isə çox bəxş edərsən. Elə 
Rəhimsən ki, dünyanı bu qədər gözəl etmisən, deməli, axirəti 
bundan daha gözəl etmisən. Ey Rəbbim! Qorxudan əmin eylə 
məni, hüzndən azad eylə, qəlbimi atəşdən uzaq eylə, məni 
hicrana salma Ya Rəbbi! Anladım ki, bütün yollar yalnız 
Sənədir... Xeyirli elminə qovuşdur bizi Ya Rəbbim! 

              
Rəhman və Rəhim isimlərinin müqayisəsi 

 
Rəhman həm isimdir, həm də sifət, Rəhim isə sadəcə 

sifətdır. Bundan başqa, Rəhman ismi başqalarına nisbət edil-
məz, ancaq Rəhim ismi nisbət edilə bilir. Digər tərəfdən, 
Allah dünyanın Rəhmanı, axirətin Rəhimidir buyurulur. Rəh-
man sifətinin əzəli, Rəhim sifətinin isə əbədiyyətlə əlaqədar 
olduğu bildirilir. Quranda Rəhim ismi daha çox Ğafur ismi ilə 
birlikdə işlədilmışdir. Bununla da ən böyük rəhmətin məğfirət 
olduğu bildirilmişdir. Bu halda məğfirət, Rəhim isminin ən 
gözəl bir təcəllisidir 

Rəhman ismi, mərhəmət: ”Dərdləri, afətləri, sıxıntıları 
apararaq yerinə xeyirli, uzun müddət davam edəcək səadət 
verəcək, -duyğudur. Rəhim isə, iradəsini doğru istifadə edən 
qullarına:” İman, ibadət, hidayət səadətini qazandıran və 
onlara əbədi Cənnətlər hazırlayan"-deməkdir.  
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Bəqərə -249-cu ayədə buyurulan, verdiyimiz tək bir sədə-
qə üçün Allah yeddi yüz qat savab veriləcəyini vəd edir ki, bu 
da Rəbbimizin bizə qarşı olan rəhmətidir. (Həşr-59-22) 
(Əhzab-43)-“O Allah ki, Ondan başqa ilah yoxdur. Qeybi də, 
müşahidə ediləni də biləndir. Rəhman, Rəhim olan Odur. "  

Hər iki mübarək isim, Rəhman və Rəhim Allahın sonsuz 
bir mərhəmət sahibi olduğunu ifadə edir. Rəhmət və mərhə-
mət; qısaca, “xeyri iradə etmək və sonsuz ehsan və ikram 
edilmək”-mənasına gəlir.                         

Rəhman ismi dünyada nail olduğumuz müxtəlif nemə-
lərə, Rəhim ismi isə axirətə qovuşmağa məhkum olduğumuz 
əbədi səadətlərə çatacağımızı bildirir. "Gücsüzlərə Rəhman 
olan Allah mərhəmət edər. "  

Deməli, mərhəmətin Rəhman, şəfqətin isə Rəhim ismi ilə 
əlaqədar olduğu bildirilir: "İnsana şəfqət və mərhəmət Rabba-
niyyənin bir cilvəsi olduğundan; əlbəttə, rəhmətin dərəcə-
sindən çıxmamaq, yəni “Rahmətən-lil-aləmin” Allahin 
şəfqətinin mərtəbəsini aşmamaq gərəkdir." (Bəqərə-143)  

Hədid -9- Sizi zülmətlərdən nura (küfrdən imana) çıxart-
maq üçün Öz bəndəsinə (Muhəmməd s.ə.s.) açıq-aşkar ayələr 
nazil edən Odur. Allah sizə şəfqətlidir, mərhəmətlidir! 

İslam dini axirətin əhəmiyyətini və daimliyini nəzərə 
alaraq, axirətə yaxşı əməllər hazırlamağı tövsiyə etmiş və 
dünya-axirət tarazlığının qurulmasını tələb etmişdir. Hz. 
Peyğəmbərin, Əhli Beytinin və əshabının cəmiyyət içində 
olması və dünya üçün lazım olan işlərə də əhəmiyyət verməsi 
bunu göstərir. Ayədə belə buyurulur:  

əl-Qəsas-77-“Allahın sənə verdiyindən özünə axirət qa-
zan (malını Allah yolunda sərf et). Dünyadakı nəsibini də 
unutma. Allah sənə (sərvət verməklə) yaxşılıq etdiyi kimi, sən 
də (varından yoxsullara, qohum- əqrəbaya xərcləməklə) 
yaxşılıq et.”  

Rəhman zamandır, Rəhim məkandır.  
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Rəhman “Mən”likdir, Rəhim vücuddur.  
Rəhman şəfqətdir, Rəhim mərhəmətdir 
Rəhman kişidir, Rəhim qadındır.  
Rahman Əli’dir, Rəhim Fatimədir.  
Rəhman Ərşı Əladır, Rəhim Cənnətdır.  
Rəhman Əli’dir, Rəhim Muhəmməddir. (s.ə.s.) 
Rəhman Əhməddir, Rəhim Muhəmməddir. (s.ə.s.).  
Rəhman qaranlıqdır, Rəhim qaranlığı aydınlığa 

çevirəndir.  
Rəhman yaradandır, Rəhim yaradanın yaradıcılığını 

sərgilədiyi zühur məkanıdır.  
Rəhman başdır, Rəhim gövdədir.  
Rəhman malikdir, Rəhim malikə yetişdirəndir.  
Rəhman ruhdur, Rəhim şüurdur.  
Rəhman Mürşidi-Kamildir, Rəhim arzu edənlərdir.  
Rəhman Əmr aləmidir, Rəhim Xalq aləmidir.  
Rəhman şəfqətdir, Rəhim mərhəmətdir.  
Rəhman zamandır, Rəhim məkandır.  
Rəhman “Mən”likdir, Rəhim vücuddur.  
Rəhman ruhdur, Rəhim şüurdur.  
Rəhman başdır, Rəhim gövdədir.  
Rəhman qaranlıqdır, Rəhim qaranlığı aydınlığa çevirən-

dir.  
Rəhman qurbiyyətdir, Rəhim nübuvvət.  
Rəhman Ərşi-Əladır, Rəhim Cənnət.  
Rəhman malikdir, Rəhim malikə yetişdirən.  
Rəhman Bəqa cəhəti olan Ruhu Əzimunşşan, Rəhim Fani 

cəhəti olan bəşrəiyyətdəki halıdır.  
Rəhman yaradandır, Rəhim yaradanın yaratdıqlarını, 

yaradıcılığını sergilədiyi zühur məkanıdır. Hansı məqamdan 
nəzər etsəkdə, Rəhman və Rəhimi ayrı-ayrı seyrlərdə görərik. 
Hər seyrdə Rəhman və Rəhimi iki cəhətdə, eşq-məhəbbətlə 
birlikdə tək və bütün görərsən. Qadın ilə kişi, Zatı etibarilə də 
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birdirlər. Şəxsiyyət kimi bir-birinin aynasıdırlar. Aralarındakı 
fərq sifətdir. Biri Rəhmandır, biri Rəhimdir. Sifətləri də bir-
birlərini tamamlayarlar.  

Beyti: Bihəqqıkə Ya Rahmənu bi Rahmətilləti,  
Əhətət fəkun li ya Rahimu mucəmmilə.  
Mənası: Hər yeri bürüyən rəhmətində maddi və mənəvi 

ruzimi dilərəm Ya Rəhman! Əbədi dünyada mənə rəhm ehsan 
et. Ey Rəhim ! 

 
 əl-Məlik-90-Bütün kainatın sahibi və hökmdarı. 

Məlikul-Mulku: Mülkin sahibi, yeganə, tək və davamlı sahib 
olandır.  

 “Ya zəl-cəlali vəl ikram”və “Ya Malikəl-mulki ya zəl 
cəlali vəl-ikram”ismi- şəriflərini oxuyan kimsə, hər mətləb və 
məqsədinə nail olar. Zul-Cəlali Vəl-İkram, Cəlal(böyüklük və 
ululuq) və Kərim sahibidir.  

Ümumuyyətlə, əl-Məlik-“Həqiqi hökmdar”olan Allahın 
“Məlik” ismi Quranda beş dəfə keçmişdir. Yusuf surəsində 
Misir kralı üçün “Məlik” kəlməsi istifadə edilmişdir. Bəqərə 
surəsi 246-cı ayədə Talut üçün də“Məlik” kəliməsindən isti-
fadə edilmişdir. Fatihə surəsində və Ali-İmran surəsi 26-cı və 
Qəmər surəsi 55-ci ayələrdə də “Məlik” ismi zikr edilmişdır.  

Bu ayədə bildirilir ki, Mülkin Maliki olan Allah, Quranın 
da sahibidir. Bütün mülki tək-tək sayıb bildiyi kimi Quranın 
da hər hərfini tək-tək sayıb bilir. Bu isə, Quranın Allahdan 
gəldiyini göstərir. Bu ayəyə qədər Allah ismi 306 dəfə, eyni 
kök hərflərindən gələn İlah kəlməsi 11 dəfə, Məlik kəlməsi 
bir dəfə keçmişdir. Buna görə burada “Allahummə” kəlməsi 
319-cu sıradadır. Bu ifadənin əbcəd dəyəri 319-dur. Quranda 
bu ayədə gələn “Allah” və “Məlik” isimlərinin bu ayəyə 
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qədərki təkrar sayı: 319-dur. Bu ifadənin Quranda yer aldığı 
ayə də 319-dur.  

N. Gəncəvinin “Mal sahibi, mülk sahibi, hanı bunun ilk 
sahibi” dediyi kimi Hz. Adəmdən bu günə qədər neçə Pey-
ğəmbərlər, kral, şah, padşah, Qarunlar, Fironlar gəldi-getdi. 
Heç biri bu dünyadan bir ovuc topraq belə götürə bilmədilər. 
Əslində torpağın yetişdirdiyi ruzilər ilə bəslənən bədənimiz 
yenidən torpağa geri qaytarılacaqdır. Bu səbəbdən də Mülkin 
sahibinin Allah olduğunu bildikdən sonra bu mülk üzərində 
yaşayarkən mülkin sahibinin qoyduğu şərtlərə, qanunlara 
riayət edərək yaşamağa çalışmalıyıq.  

Kainatı yaradan və qoyduğu təbiət qanunları ilə dünyanı 
idarə edən və heç kəsi özünə şərik etməyən Allahın “Məlik” 
isminə iman edən bir mömin, təbiətin Allahın Mülki 
olduğunu qəbul etdikdən sonra, yer üzündə Allahın yaradıb, 
yaydığı torpağın üzərində elə yeriyər ki, bir qarışqaya, bir 
bitkiyə belə zərər verməsin.  

Hər gün namazda “Nas” surəsini oxuyarkən insanların 
tək hökmdarı Allah olduğunu iqrar edirik. Allahın yaratdığı 
bəndələrini haqsız yerə incitməkdən çəkinməyə çalışırıq. 
“Məlik” olan Rəbbimiz də bəndələri arasında heç bir fərq 
qoymadan, bu mömindir və ya kafirdir deyərək, dil, din, 
millət fərqini etmədən belə hamıya can və bədən verir və 
hamının da öz ruzisini verir. Hamıya eyni günəşi, ayı, gecəni, 
gündüzü və müxtəlif nemətləri bəxş edir.  

Ruzi üçün bu ayəni oxuyun:  
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Oxunuşu: Qul Allahummə Məlikəl Mulki tu`til Mulkə 
mən təşau və tənziul Mulkə mimmən təşəu və tuizzu mən 
təşau və tuzilli mən təşəu biyədikəl xayru. innəkə alə kulli 
şeyin qadir.  

1. Bu ayənin vəqfini kiçik bir qızıl lövhə üzərində 
yazdırıb üzərində gəzdirən kimsə hər kəs tərəfindən hörmət 
görər. Zülm və haqsızlıq görməz, qüvvətli və nüfuzlu olar.  

2. Bu ismi-şərifi hər namazdan sonra 90 (doxsan)dəfə 
oxuyan kimsə zahirən və batinən çox qüvvətlənər. Çox mal 
mülk sahibi olar. Hər cür təhlükələrdən qorunmuş olar.  

3. Hər namazdan sonra 121 dəfə əl-Məlik ismini zikr 
edən bütün insanlar arasında şərəf və etibarı çox olar.  

4. Hər gün qəlbən inanaraq ( 40 gün müddətində )” Ya 
Məlik” ismi-şərifini 101x101=10201 dəfə oxuyarsa və hər 
101-dən sonra aşağıdakı duanı oxuyarsa, çox böyük yardım 
və lütflərə nail olar.  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahummə əntəl məlikul 

quddusu heyyil ərvahi vən nufusi məlikur riqabi və musəb-
bibul əsbəb. Yə Məlikə yovmiddini və muqarribəl bəi`di və 
mucibəl muztarrinə lə iləhə illə əntəl vahidul əhəd. zəllət ləkə 
riqabul muluki vəsara kulli məlikin ləkə abdən məmlukən. 
Əsəlukə Alləhummə bismikəl məlikil quddusi ən təmlıkə-
niyyi nəsıyəti təkşifəli həqaiqa aləmil cəbərutil ləhutıyyi bi 
əsrarir rabbəniyyəti vəl əyətil məktubəti və əsvədə bi işraqı 
cinsi və məllikni. Allahummə nəsıyyəti avəlimusmikəl 
ə`əzamilləzi tə əzzəztə bihi vələ tusəmmə bihi ğayrukə yə 
məluku ya Quddusu Ya Məlikəl Mulki ya Zəl Cəlalu sahibu 
həzəl ismil cəlili və mədinnini biruhin min ruhəniyyətikə 
yəxdimni fi cəmii həvaici ya rabbəl aləmin.  

5. Bu ismi-şərifini oxuyan hər kəs izzət və hörmət sahibi 
olar, davamlı oxuyan kəs halal mal ilə zəngin olar.  

Duası: Ya Məlik!Kimsənin kimsəyə fayda vermədiyi gün 
hökm Sənindir. Göylər yarılarkən, sahibim Sənsən! Ulduzlar 
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dağılarkən sahibim Sənsən!Varlığım mənə aid deyil, varım-
yoxum Sənsən! Əlimdə olanlar mənim deyil, sahib olduq-
larım da Sənindir! Yoxluğa düşürmə qəlbimi. Darlıq vermə, 
qəlbim Sənindir! Sonsuz bəxtiyarlıq və xeyirli elm ver bizə, 
Ya Rəbb!                         

    
əl-Quddus-170- Xətada, bəladan qəflətdən, hər cür ayıb 

və qüsurlardan, acizlikdən, bütün nöqsanlardan uzaqdır, 
tərtəmiz olandır. Quddus isminin, kainatdaki təcəllisi, səma 
üzündən dəniz üzünə, çiçəklərdən düzlərə qədər olan hər 
şeydə mükəmməl bir təmizliyin hökm sürməsidir.  

əl-Quddus ismi Quranda iki dəfə keçmişdir. (Həşr-23 və 
Cumə-1) 

İnsanı dünyaya gətirərkən günahsız və təmiz yaradan Uca 
Rəbbimiz, böyüdükcə çirklərini dəstəmaz və qüsulla təmiz-
ləyir. Günahlarımızı tövbə və istiğfarla təmizləməyi öyrədən 
isə Allahın “Quddus” isminin təcəllisidir.  

Bizim çirklətdiyimiz Yer üzü yağıntılarla (yağış, qarla) 
təmizlənir, günəşlə qurudulur. Çirklənən suları buxara dön-
dərir, havanı təmizləyib, yenidən tərtəmiz yağışa döndərərək 
yerə endirir. Rəhmət damlalarıyla dünyamızı təmizlədiyi kimi 
Quranın rəhmət ayələri ilə də bizim batinimizi və zahirimizi 
təmizləyir.  

İmanla bizi şirk, inkar pisliyindən təmizləyir. İtaətlə bizi 
üsyan küfründən təmizləyir. Dinlə bizi kindən və qəzəbdən, 
nifrət və müxtəlif nəfsani rəzalətlərdən təmizləyir.  

Tövratın endiyi yer “Müqəddəs vadi”dir. (Taha 12), 
Quranı gətirən Cəbrail “Ruhul Quddus”dur.” (Nəhl-102)  

Bizlər də bu dünyadan Rəbbimizin hüzuruna tər-təmiz 
getmək istəyiriksə, “Quddus” olan Rəbbimizin “Müqəddəs” 
kitabı olan Qurana görə həyatımızı qurmalıyıq.  



 33 

"Quddus ismi cilvəsinin əzəmətilə bütün kainatın mövcu-
datını təmizləyir, gözəlləşdirir. Bəşərin bulaşıq əli qarışma-
maq şərtilə, heç bir şeydə həqiqi nəzakətsizlik və çirkinlik 
görünməz. " Bu ismə qarşı qulun vəzifəsi təsdiq və təşbihdir. 
Təsdiq-Allahı kamal sifətlərlə təsdiq etməkdir. Təşbih isə 
nöqsan sifətlərdən tənzih etməkdir. Məsələn: Allah hər şeyə 
qadirdir demək təsdiq, Allah acizlikdən münəzzəhdir-demək 
təsbihdir.  

Quddus ismi Allahın bütün nöqsanlardan münəzzəh və 
müqəddəs olduğunu öyrətməklə, bizi təmiz bir qul olmağa 
dəvət edərkən, Quddus olan Allahın hüzuruna səlim bir qəlb 
və təmiz bir bədənlə çıxılmasının vacib olduğunu öyrədir. Bir 
günah işlətdiyimizdə dərhal tövbə etdirərək o ləkəni ruhu-
muzdan silməyə çalışır.  

Quddus isminə məzhər olmanın bir yolu da, maddi təmiz-
liyə diqqət etməkdir. Buna görə, bir insan maddi təmizliyə 
diqqət etdikcə kainatdakı paklığa və təmizliyə səbəb olar, 
mənəvi təmizliyi ilə mələklərə yaxınlaşar. Quddus isminin 
əzəmətinin bir təcəllisi də Cəhənnəmdən mütləq qurtaracaq-
dır, mənasıdır. Yəni, Mizanda günahları ağır gələn möminlər, 
bu günahlardan təmizlənmək üçün Cəhənnəmə girəcəklər və 
layiq olduqları əzabı çəkdikdən sonra tərtəmiz olaraq Cənnətə 
göndəriləcəklər.  

Küfr edərək ölənlər üçün Quddus ismi onlarda da bir 
başqa şəkildə təcəlli edəcək və onları imansızlıq çirkabından 
təmizləyəcəkdir. Artıq hamısı Cəhənnəmə və mələklərə ina-
nacaqlar və bu dəhşətli əzabdan qurtarmaq üçün Allahdan 
mədəd diləyəcəklər. Lakin gecikmiş təsdiq onları Cəhənnəm-
dən qurtarmağa kömək etməyəcəkdir. Allahın isimləri içində 
Onun zatının hər cür ayıb və qüsurlardan uzaq olduğunu ifadə 
edən bütün isimlər bu zikrin içindədir. Məsələn: əl-Quddus, 
əs- Salam ismi də hər cür ayıb və qüsurdan təmiz olan 
deməkdir.  
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1. Gündə 100 dəfə bu ismi-şərifi oxuyan kimsənin qəlbi 
sakitləşib, fərəhlənər.  

2. Cümə gecəsi “Ya Quddus” ismi 170 dəfə bir kasa suya 
oxuyub, üfürülərək xəstəyə içirdilir.  

3. İçki, zina və pis əxlaqlı adama yenə də bir kasa suya 
170 dəfə “ Ya Quddus” ismini oxuyaraq içirdilərsə, bu 
bəlalardan qurtarar.  

4. 170 dəfə oxuyan gözəl əxlaqlı olub, qəlbən və ruhən 
yüksələr, ruhi xəstəlikdən qorunar, pis əxlaqdan qurtarar, 
qəlbi nurla dolar.  

5. Kimsələr tərəfindən sevilmək və üzündə nur olması, 
heç kəsə dilindən və əlindən ziyan gəməməsi üçün bu ismi-
şərifi daim zikr etmək lazımdır. Həm də bu ismi çox zikr 
edənin ruzisi və ömrü bərəkətli olar.  

6. Ürəyində tutduğu mətləbin yuxuda yaxşı və ya pis 
olmasından agah olmaq üçün 170 dəfə aşağıdakı zikri 
oxumaq yararlıdır.  

 
 
“Subbuhun Quddusun Rabbul mələikətu vər ruh” 
"Göylərdəkilər və yerdəkilər, Məlik, Quddus, Əziz və 

Həkim olan Allahı təsbih edərlər. "(Cümə-1)  
“Quddusun qabbul məlaikəti vər ruh”. ”Ruhu, mənəvi 

yüksəkliyə çatar.” 
Duası: Ya Quddus!Sənsən Quddus, qüdsiyyət Səndəndir. 

Sən diləməsən, heç bir şey pak sayılmaz, Könlüm Sənə 
yönəlmədikcə saf olmaz. Qanımı hər nəfəsdə təmizlədiyin 
kimi, nəfsimi də təmizlə, pak eylə. Təmizlənənlərə məhəbbət 
edərsən, məhəbbətinlə könlümü təmizlə. Quddus olduğun 
üçün bu torpaq bədənimi elə torpağa səcdəylə günahlardan 
pakla. Xeyirli elmlə doydur bizi. Ya Rəbbim !  
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əs-Salam-131 rəqəmi. Bəndələrinə salamatlıq hər cür 

təhlükələrdən qullarını salamat çıxaran, barış verən və hər cür 
afət və pisliklərdən uzaq olan deməkdir.  

Allah, Vacibi-Vücuddur, yəni varlığı özündəndir və yox 
olmaqdan salamatdır. "Zatı qüsurlardan, sifətləri nöqsanlar-
dan və felləri şərdən salim olan.", "Məxluqatını hər cür təh-
lükələrdən salamata çatdıran”, "Cənnətdəki qullarına salam 
verən.", “O Allah ki, Ondan başqa ilah yoxdur. Malikdir; 
Quddusdur; Salamdır.”(Həşr-23)  

Canlı-cansız her şeyi, yoxluqdan varlığa salamat çıxaran 
Allah, Ona iman edərək ömür sürən bəndələrini də qəbir və 
məhşər dəhşətindən salamat keçirərək “Darus-Salam” olan 
Cənnətinə qovuşdurar. Uca Allah orada bəxtiyar olan qulla-
rına “Salam” deyərək xitab etməklə əzab və zülmlərdən sa-
lamat həyat sürəcəkləri ilə müjdələyər. Bu müjdəyə layiq 
olmaq istəyən bəndə qəlbini və ağlını pis fikirlərdən, dilini 
yanlış sözlərdən, mədəsini haram tikədən, ruhunu, bədənini 
sonu əzab olacaq şeylərdən uzaq tutmağa çalışacaqdır. Salam 
ismi, bizi Darus-Salama çağırır və o aləmə uyğun bir həyat 
keçirməmizi öyrədir.  

Salam ismini Allahdan mətləb dilərək saymaq digər bü-
tün elmlərin də təməlidir. Kim ki, Onun isimlərini lazım ol-
duğu kimi sayarsa, bütün elmləri də saymış və öyrənmiş olar.  

İnsanda İlahi təcəlli, öz varlığından başlayaraq hər varlı-
ğa O varlıq üçün baxmaqdır. İman isə, Allahda yox olmaq, 
hər şeyi unutmaq, heç bir şeyin fərqində olmamaq və özündən 
keçməkdir.  

Bu dünya bir "zıllı zail-yox olucu kölgə"dir. Bütün çar-
pışmalar, bu qədər rəqabətlər ancaq bu "zıllı-zail" üzərində-
dir. Əslində isə olan yalnız Allahdır, ölçü yalnız Onun 
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gətirdikləridır. Bəli, “yox” da Allahın məxluqudur. Bunu 
bilsək, bu gün "var"ların onunla var olduğunu və Yaradandan 
başqa "var" olmadığını anlayarıq. Yalnız O var və Salamat 
etmək istədiyi, salamat olar.  

“Salam” kəlməsi Quranda 33 dəfə keçir, bir dəfə isə 
(Həşr-23) Allahın ismi olaraq keçmişdir. 10\9, 10, 13\24, 
19\62, 21\102, 56\26, , 6\127, 8\61, 25\63, 33\44, 39\73.  

Hər doğulan ölür, hər yetişən quruyur, hər var olan, yox 
olur. “Salam” olan Rəbbimiz bütün bunlardan salimdir. 
Cənnətə dəvət edən, bu dünyada könüllər arasına körpü olan, 
salamı öyrədəndir. Allah“Bir salamla salamlaşdığınız zaman, 
ondan daha gözəl salam verin və ya eyni qarşılıq verin”(Nisa 
86), -deyərək salam almağı əmr edərkən, bəndələrinə nəza-
kətli olmağı öyrədir. Rəbbimiz möminləri Cəhənnəm əza-
bından salamat edəndir.  

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurmuşdur: “Əsl müsəlman: 
dilindən və əlindən müsəlmanların salamat olduğu, zərər gör-
mədiyi kişidir”. (Buhari 1/9, )“Mömin qardaşının bir ayıbını 
gördüyündə onu yetmiş cür mənalar taparaq təmizə çıxart-
mağa çalışmalıdır. Əgər bəhanə tapa bilməsən, sən yenə də 
yetmiş cür bəhanə tapa bilmədiyin üçün özünü danla”. 
(Kuşeyri, et Tahbir fit Tezkir, s: 29) 

Salam ismi “Zəngin edən də, məmnun edən də O dur” 
Nəcm surəsi 48-ci ayədə, bu mənanı bildirən fel kimi keçmiş-
dir. Möminə də, kafirə də zənginlik verən Odur. Bəzilərimiz 
Allahdan halal yollarla zənginlik istəyir və bu ruzi ilə 
başqalarına yardım etməyi arzulayırıq. Ancaq Allahdan ən 
çox könül zənginliyinə çatmağımızı  arzulayacağıq.  

Bir hekayədə buyurulur ki, dənizdən tapılan, əldə çox 
yüngül gələn yumru bir sümük parçasını tərəzinin bir gözünə, 
o biri gözünə isə yüz qram qızıl qoymuşlar. Ancaq həmin 
sümük ağır gəlmişdi. Bu səbəbdən yenə də tərəzinin gözünə 1 
kq və nəhayət, bir tona qədər qızıl qoysalar da tərəzinin 
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gözlərini bərabərləşdirə bilməmişlər. Bu vəziyyəti bir alimə 
söyləyirlər. Alim adam həmin yüngül olan sümük parçasına 
baxıb, belə deyir: “Bu, gözü doymayan, hirsli bir adamın 
gözünün ətrafındaki sümükdür. Dünyanı belə versəniz, gözü 
doymaz. Tərəzinin o biri gözünə bir ovuç torpaq tökün. 
Torpağı tökən kimi tərəzinin gözləri bərabərləşmişdir.  

Bu haqda sevgili Peyğəmbərimiz belə buyurur: “Əgər 
Adəm oğlunun bir ada dolusu qızılı olsa, daha bir qızılla dolu 
ada istər. Onun ağzını ancaq torpaq doldurar.” (Müslim, 
Zəkat, 117, Hədis 1048)  

1. Yaradılanları günahlarından təmizləyib, salamlığa çat-
dıran Salam adının çox zikr edilməsinin cinlərə və şeytanlara, 
pis insanlara və təhlükəli xəstələklərə qarşı çox böyük təsiri 
vardır.  

2. Əsasən qorxu içində qıvrılan, hər şeydən qorxan insan-
lar bu ismi davamlı zikr etsələr, qorxudan əsər-əlamət qal-
maz. Hətta qorxunu inkar edəcək hala gələrlər. 3. Qoruyucu 
bir qalxan kimi olan Salam isminə ananlar, təbii fəlakətlə 
ölməzlər: (zəlzələ, yangın, boğulmaq, qəza və bu kimi) Salam 
təcəllisi buna yol verməz. Düşməni çox olanlar bu ismi anın-
ca düşmənlərinin hər biri bir fəlakətə uğradılar. Bu ismi anan-
lar harada olurlarsa, olsunlar, fəlakətlərə məruz qalmazlar. 
Qalsalar da sağ-salamat qurtararlar. Bu ad cinləri məhv edər. 
Cinlər onlara pis niyyətlə yaxınlaşa bilməzlər, sanki zihrin 
içinə alınarlar.  

4. Bu ismi zikr edənləri ilan və əqrəb sanca bilməz. 
Çarəsiz qalınan xəstəliklərdən qurtarmaq üçün bu ad olduqca 
təsirlidir. Bu adı ixlasla zikr etməyi davam edənlər hər cür 
təhlükəli xəstəliklərdən qurtularlar. Bu ad, Yasin surəsinin 
"Saləmun qovləm mir Rabbir Rahim" ayəsi ilə deyilərsə, 
ortaya əsrarlı təsəvvuflar meydana çıxar. Çox xeyirli nəticələr 
alınar. Bu ayə (131, 313, 432, 817) bu sayların hər hansı biri 
qədər zikr edilərsə, çox üstün nəticələr əldə edilər. Salam adı 
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qurtarıcı bir rəhmətdir. Qoruyucu bir zirehdir. Çox əzəmətli 
bir isimdir. Salam əsmasının əbcəd sayı : 131/17161  

5. Xeyir və salamatlıq və mətləblərinə çatmaq üçün, 
niyyət edərək, Salam ismini 131 dəfə zikr etmək, sonra isə 
aşağıdakı duani 3 dəfə oxumaq lazımdır.  

 

 
 

Oxunuşu: Bismilləhir Rahmənir Rahim. Allahummə səl-
ləmni minəl xavətırin nəfsəniyyəti və əhyi qalbi bi nuri məa-
rifətikəl qud`siyyəti və səllimni minəl kəduratiz zul`məniyyəti 
vərraunətin nəfsəniyyəti vəc`nubni kullə məkruhi. və ənil`ni 
kullə rif`ətin vəkşif Ya Quddusu Ya Sələmu Ya Muminu Ya 
Muheyminu və Məllikni nəsıyətəl məlikil xadimi Ətyəil 
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vəkşif beyni və beynətul hicəbə vəqdı həvaici bihəqqis mikə. 
Allahummə Ya Sələm. və bihurməti seyyidinə və nəbiyyinə 
və həbibinə və nuri əbsarinə və qurrati uyuninə Muhəmmədin 
salləllahu təalə aleyhi və səlləm.  

6. Ya Salam ismini 131 dəfə zikr edən hər kəs tərəfindən 
sevilər və hörmət görər. Əgər subaysa tezliklə evlənər.  

7. Bir qadın qızıl bir halqaya və ya üzüyə Ya Salam ismi 
yazdırıb üzərində gəzdirərsə və hər gün 131 dəfə Salam 
ismini zikr edərsə, çox təməli möhkəm olan bir ailə qurar.  

8. Psixoloji və ruh xəstəliklərinin müalicəsi zamanı 
Salam və Quddus ismi-şəriflərini bir kasa suya 131 dəfə 
oxuyub, üfürərək xəstəyə içirdilsə, çox xeyri olar.  

8. Hər gün 131 dəfə və ya bütün günü 655 dəfə Salam 
ismini, niyyət edərək zikr edən kimsəyə heç kim ziyan 
vuraraq, aldada bilməz.  

9. Hər gün niyyət edərək 131-dəfə “Ya Salam”ismini 
oxuyan kimsə üçün uğur qapıları açılar.  

10. Yatağında əziyyət çəkən bir xəstə üçün: ”Salamun 
qovləm mir Rabbir Rahim” ayəsi 160 dəfə oxunsa, xəstənin 
əcəli gəlməmişsə, Allahın izni ilə şəfa tapar.  

Beyti: Və ya Məliku Quddusu qaddis şərirəti,  
Və səllim vucudi ya Səlamu min-əl-bələ.  
Ey Rəbbim, Sahibim! Ruhumu, sirlərimi, günahlarımı 

təmizlə.  
Ey günahlardan Pak və Munəzzəh! 
Vücudumu bütün bəlalardan salamat eylə, Ey Salam.  

  
əl-Mumin-137-Bəndələrinə əmin-amanlıq bəxş edəndir. 

Göylərdə və yerdə iman işığını yandıran, Ona sığınanlara 
aman verən, rəhm edib, əzablardan qurtaran, rahatlıq və 
güvənc verən deməkdir.  
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Mumin isminə iman edənlər güvənilən bir insan olmağa 
çalışarlar. Bu ismi-şərifin, Salam ismindən sonra gəlməsinin 
xüsusi bir önəmi vardır. "İmana gəl ki, ələmdən əmin olasan. 
Qədərə təslim ol ki, salamat qalasan.” İmana gələn insan istər 
xeyir olsun, istərsədə şər olsun, hər şeyin Allahın yaratdığını 
bilir. Allahın həqiqi Malik olduğunu bildiyi üçün Mülk 
aləmindəki heç bir varlıqdan qorxmaz.  

1. Mumin ismini hər gün sabah namazından sonra 137 
dəfə oxumağı adət edən kimsə qətiyyən zərurət və ehtiyac 
bəlasına düşməz. Hər cür mənəvi və maddi bəlalardan, 
xəstəliklərdən qorunmuş olar.        

2. Mumin ismini bir kasa suya 137 dəfə oxuyub, üfürərək 
içən kimsə ruhi xəstəliklərdən, qəlbi qorxu və vəsvəsədən 
Allahın köməkliyi ilə qurtarar.  

3. Yenə də niyyət edərək “Ya Mumin”ismini hər gün 137 
dəfə zikr edən kimsə bütün pisliklərdən amanda olar.  

4. Bir müsəlman 137 dəfə”Ya Mumin”-deyə zikr etsə, 
bütün malını, mülkini, övladını və varlığını bəla, müsibətlər-
dən və cin-şeytan şərindən Allahın izni ilə qorumuş olar.  

Duası: ”Ya Mumin!Sən hidayətini göndərməsən, qəlblər 
necə müti olar, Sən qəlblərə əminlik verməsən, kim 
inandığından əmin olar. Sən inandırmasan, kim mömin qalar. 
Nəfsimin tələsinə düşürmə məni. Elə mömin et ki, öz 
peşmançılığım məni Sənə döndərsin. Xeyirli elminə həsrətik, 
Öz elminə bizi çatdır, Ya Rəbbim!” 

 
əl-Muheymin-145-Bəndələrini davamlı himayəsi altında 

saxlayandır.  
"Gözləyici və qoruyucu." "Hər şeyi muraqəbə və muhafiz 

edən. " "İbadətlərin savabını artıqlaması ilə verən" .  
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“əl-Muheymin” ismi, Quranda Rəbbimizin ismi olaraq 
bir dəfə keçmişdir. “O, Salamdır, Mömindir, Muheymindir.” 
(Həşr-23) 

Rəbbimiz Quranı bizə tanıdarkən: “Biz, sənə kitabı haqq 
ilə səndən əvvəlki kitabları (Tövrat, Zəbur, İncili )təsdiq et-
mək və onu qorumaq üçün endirdik.” (Maidə-48) Allahın 
Muheymin isminə iman edənlər Allahın bu kitabları endirib 
qoruduğu kimi öz qəlblərində onları qoruyarlar.  

Məhəmməd Füzuli: “Muheymina, Samədə, bəndei siyəh 
ruyəm Sahifei aməlim məsiyət həddilə qara” Yəni: “Mu-
heymin və Saməd Allahım! Qara üzlü bir qulunam. Əməl 
dəftərim üsyan yazısıyla qapqaradır”-deyərək əfv diləyir.  

Bir insanın daxilini Allahın “Mumin” ismi, xaricini isə 
“Muheymin” ismi qoruyar. Məsələn: Allah, bir qozun xaricini 
“Muheymin” ismi ilə mühafizə edir. Lazım gələrsə, içindəki 
ləpəni qorumaq üçün qabıq özünü sipər edər. Başqa bir misal: 
Balıqlar dənizdə “Mumin” ismi ilə qorunur. Dəniz özü isə 
Muheymin və Allahın buna bənzər digər isimləri ilə qorunur.  

Bu ismi zikr etmənin böyük faydası, insanın diqqətli 
olması və onun hər hərəkət və duyğusundan Allahın xəbərdar 
olmasına əminlikdir. Bu isim insan ruhuna böyük bir hüzur 
və sakitlik bəxş edər. İnsanı qoruyub saxlayan, onun etdiyi 
hər əməlindən, ibadətindən, yaxşılığından Allahın xəbərdar 
olmasına və Allahın onu görüb duymasını hiss edərək 
yaşamasına səbəb olar. Allahın qoruması altında olduğunu 
hiss etmək isə qəlb üçün böyük bir güvənc və hər əməli üçün 
cavabdehlik qaynağıdır.  

1. əl-Muheymin ismini 145 dəfə oxuyan qalib olar, 
qəlbində elm nuru parlayar.  

Allahin bu ismini zikr etmənin böyük faydası vardır, 
insanı gözəl işlər görməyə həvəsləndirib, pis işlərdən də uzaq 
durmağı öyrədər.  
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2. “Ya Muheymin” ismini hər namazdan sonra 145-dəfə 
zikr etmək insanı bütün pisliklərdən qoruyar. Allah onu insan 
və şeytan şərindən qoruyar.  

3. Kim niyyət edərək bir həftə ərzində gecə namazından 
sonra 5000 dəfə “Ya Muheymin” ismi-şərifini zikr edərsə, 
dini elmlərin sirlərinə bələd olar.  

4. Bir müsəlman“Ya Muheymin”ismi-şərifini 145 dəfə 
dəstəmazlı vəziyyətdə zikr etsə, mənəvi dərəcəyə və arzusuna 
çatar. Bu ismi-şərifi davamlı oxuyan kimsənin izzət-şərəfi, 
zəka-yaddaşı çox olar.  

Bu mübarək ismin bir çox ilahi sirləri vardır və bu ismi-
şərif övliyaların da zikr etdiyi isimlərdəndir. Bu zikri 
145x145=21. 025 şəklində zikr etməklə bir çox elmi sirləri 
öyrənmək olar.  

5. Dostluq və məhəbbət niyyəti ilə namazdan sonra bu 
ismi zikr edən arzusuna çatar.  

Beyti: Və ya Muminu həbli əmənən muhəqqaqa,  
Və sitran cəmilən ya Muheyminu musbəla.  
Mənası: Ya Mumin! Mənə həqiqi və gerçək güvənci ba-

ğışla. Ya Muheymin! Gözəl olan örtüyü üzərimə yay, mənim 
günahlarımı ört, gizlət, əfv eylə...  

Duası: ”Ya Muheymin! Sənsən qəlblərin sığınacağı, Sən-
sən kimsəsizlərin dayağı, Sənsən haqqı himayə edən, Sənsən 
ağlımı çaşmaqdan qoruyan, Sənsən ayağımı tələlərdən qoru-
yan, Sən ki, zəifləri qüvvətlilərin şərlərindən himayə edərsən, 
Məzlumların haqqını zalımlardan almağı vəd edərsən, Sən ki, 
mənim ən kiçik arzularımı belə bilir, mənə mərhəmət edərsən, 
Nəfsimə aldanmaqdan qoru məni. Bizi Sənsiz buraxma, Bizi 
xeyirli elmindən ayırma Ya Rəbbim!” 

  



 43 

əl-Əzizu-94-İzzət sahibi, əziz-izzət və şərəfdə bənzəri 
olmayan, həmişə qadir və qalib olan deməkdir. Məğlubiyyət 
bilməyən güclü və tək qalib olandır.  

Ona hər an şiddətlə ehtiyac duyulan və Ona çatmağın 
mümkün olmadığı zat deməkdir.  

əl-Əziz ismi Quranda 90 dəfə keçmişdir. Quranın Allah 
kəlamı olmasını  və Quranın sifətini bildirən Əziz kəlməsi isə 
bir yerdə, Fussilət surəsi 4-ci ayədə gəlmişdir. “Əziz “kəlməsi 
Yusuf surəsində Misir şahının vəziri olan Əziz ismi kimi, 
Tövbə surəsi 128-ci ayədə Peyğəmbərimizin bir sifəti kimi 
keçmişdir.  

Əziz olan Allaha könül verən kişi izzət tapar. Allahın 
yüksəltdiyini kimsə alçalda bilməz. Allahın alçaltdığını kimsə 
yüksəldə bilməz. Qəlbdə haqq böyüdükcə, dünya kiçilir. 
Dünya kiçildikcə insan özünü tanıyır, özünü tapır. İnsanın 
kimliyi isə qəlb, bədən və dildən ibarətdir. İnsan bədəni dili 
ilə alçalırsa, şərəfinin yarısı gedər, qəlbi ilə alçalarsa, onda 
hamısı gedər. Allah qorusun.  

Toplum içində etibar qazanmaq, evdə, işdə hörmət 
qazanmaq, qorxu halında olanda, yolda çaşıb qalanda bu 
ismi-şərifi zikr etmək xeyirlidir. Ruzini artırmaq, evdə sevgi 
və hörmət, məhəbbət yaratmaq və insanlarla yaxşı münasibət 
yaratmaq üçün bu ismi-şərifi zikr etmək lazımdır. Bu zikri 
davamlı oxuyanlar dünyada və axirətdə şərəfli bir yerə sahib 
olurlar. Bu əsmanın əbcəd sayıdır: 94/8836 

1. “Ya Əziz”deyə 40 gün sabah namazından sonra 40 
dəfə oxuyan müsəlman heç kimə möhtac olmaz. İzzət və 
şərəfli, qüvvət və mətanətli olar və düşmənlərinə qalib gələr.  

1.”Ya Əziz“ ismini qızıl bir lövhənin üzərinə yazdırıb 
üzərində gəzdirən və hər namazdan sonra 94 dəfə “Ya Əziz” 
ismini zikr edən kimsə düşmənlərinə qalib gələr.  

2.”Ya Əziz “ismini hər gün 94 x 94= 8838 dəfə oxuyan 
və heç zaman bu zikri tərk etməyən kimsə üçün Allah ruzi, 
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izzət və səadət qapılarını açar. Peyğəmbərimiz Muhəmməd 
(s.ə.s.) buyurmuşdur ki: ”Az olub, ancaq davamlı olan ibadət, 
çox olub tərk olunan ibadətdən xeyirlidir”  

Beyti: Azizən əzil ən nəfsiy-əz-zullə və əhmini 
Bi izzikə ya Cəbbaru min kulli mudələ.  
Mənası: Ey Əziz Rəbbim! Nəfsimdən zilləti çıxar, çətin 

və müşkül işlərimi asanlaşdıraraq mənə yetiş, Ya Cəbbar!  
Duası: ”Ya Əziz! İzzət Sənindir Səndəndir izzət. Sən is-

təsən heç kim zillətə düşməz. Sən verməsən, heç kimdə izzət 
qalmaz. Qəlbim yalnız Səni anar. Varlığında əziz eylə qəl-
bimi. Ruhum yalnız Səni anar, hüzurunda əziz eylə ruhumu. 
Halım yalnız Sənə bəlli. Başqalarının yanında rəzil etmə 
məni. Bizi Sənsiz buraxma, bizi bizə buraxma, Ya Rəbbim! 
Amin... Amin... Ya Cəbbar!” 

 
əl-Cəbbar-206-Hökmünü bütün varlıqların üzərində yeri-

dəndir. Əmr və fərmanına qarşı çıxılmayan, qırılanları düzəl-
dən, bağlayan, istədiyini güclə etdirməyə də gücü çatan.  

Hər günah işlətdiyimizdə qəlbimizdə qara bir iz qoyur. 
Günlər gəlib keçdikcə, günah əməllər çoxaldıqca artıq qəlb 
qapqara qaralır və qəlbin təmizlənməsi üçün isə artıq Allaha 
dönmək həvəsi də sönər. Allah ona axirətdə mütləq əzab edə-
cək qorxusu onun qəlbinə dolar. Başına gələn bəla və fəla-
kətlər onun üçün artıq mənasız olar. Artıq onun üçün hidayət 
qapısı bağlanar və qəlbi də möhürlənər. Allah da belə insan-
ların “əl-Cəbbar” ismi ilə dünyada öz üsyanları ilə özbaşına 
buraxmışdır, axirətdə də onun böyük əzaba uğraması üçün 
hökm vetmişdir.  

“Qırılanı, pozulanı düzəldən, hər şeydən uca və istədiyini 
güclə etdirən”, - mənalarına gələn “Cəbbar” ismi Quranda bir 
dəfə zikr edilmişdir. (Həşr-23) O Özündən başqa heç bir tanrı 
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olmayan, ixtiyar sahibi olan, bəndələrinə salamatlıq, əmin-
amanlıq bəxş edən, göz-qulaq olub qoruyan, yenilməz qüdrət 
sahibi, hamını istədiyi hər hansı bir şeyə məcbur etməyə qadir 
olan, Allahdır.  

1. Bu ismi zikr edən kimsənin əmr və arzularına qarşı heç 
kəs çıxa bilməz. Hər kəs tərəfindən sevilər və hörmət edilən 
adam olar.  

2. Bu ismi zikr etməyi adət edən bir həkim xəstələrini 
özünə inandıraraq tez sağalmalarına şərait yaradar.  

“Ya Cəbbar. Ya Zul Cəlali vəl ikram “zikrini gündə 1306 
dəfə zikr edən kimsə hamı tərəfindən sevilər və hər kəsin 
gözünə şirin görünər.  

3.”Ya Məlik, Ya Cəbbar “ bu ismi-şərifləri 296 dəfə 
oxuyarsa və hər yüz dəfədən bir “Ya Cabira kulli kəsirin” və 
ya Musəhhilə kulli əsir” deyə oxuyan kimsə böyüklər yanında 
hörmətli və əziz olar.  

4. Bir zalımın zülmünə məruz qalan və zalımın ondan əl 
çəkməsini istəyən kimsə bir gün oruc tutub, bir və ya bir-iki 
nəfərlə bir oturuşda 42436 dəfə “Ya Cəbbar “ ismini zikr 
edərsə, həmin zülmkar peşman olar.  

Oxunuşun sonunda 41 dəfə aşağıdakı duanı oxumaq 
lazımdır. 

 
Huvallahulləzi lə iləhə illə hu. alimul ğaybi vəş şəhədəti 

hivər rahmənir rahim.  
4.”Ya Quddus, Ya Cəbbar” isimlərini çox oxuyanların” 

Ya Quddus” günahlarını aparacaq, ”Ya Cəbbar” gizlədəcək 
və Ayətəl-Kürsü də bizi qoruyacaqdır. Bu zikr fiziki bədə-
nimizi, auramızı gücləndirəcək və xəstəliklərə qarşı dözümlü 
edəcəkdir.  
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5. Bir müsəlman hər gün 21 dəfə “Ya Cəbbar” ismi-
şərifini zikr etsə, hər cür müsibətlərdən əmin olub, qorunmuş 
olar. 211 dəfə oxuyan həbsdən qurtarıb, arzusuna çatar. Zalı-
mın zülmünə uğrayan kimsə, bu ismi-şərifi davamlı oxusa, 
zalımın zülmündən qurtarar.  

6. Onurğa xəstəliyi üçün: “əl-Cəbbar” ismini zikr etmək 
xeyirlidir.  

Duası: ”Ya Cəbbar! Sən ki məğrurları gururlarına əsir 
edərsən. Sən ki, təkəbbürlənənlərin boynuna öz kibr yükünü 
yükləyərsən. Sən ki, zor işlədib, zülm edənlərin vicdanlarını 
öz ayaqlarında həbs edərsən. Ya Allahım yüküm ağır, özgə-
lərin də yükünü üzərimə almağa vəsilə olacaq dilimi, gözü-
mü, qulağımı Sənə həvalə edirəm. Qoyma insanlara paxıllıq 
edim, qısqanım, həsəd və qeybət edim. İnsanların ayıblarını 
araşdırıb, öz ayıblarımı unudum, insanları güdərək, izləyərək 
mənliyimi itirim. Allahım, qoyma yalanlarla, şübhələrlə, 
vəsvəsə və xislətimdən döğan düşüncələrlə insanlara şamatət, 
rişxənd edərək özümü bəla, müsibət və fəlakətlərə sürüklə-
yəm. Özgələrin günahlarına bürünərək Cəhənnəmə sürünəm. 
Sən istəsən, kimsə zillətə düşməz. Sən verməsən, heç kəs iz-
zət sahibi olmaz. Yalnız sənə sığınıram. Yaxınlığınla qəlbimi 
əziz eylə. Halım yalnız sənə bəllidir. Əstəğfirullah, Əs-
təğfirullah, Əstəğfirullah, Əfvinə sığınıram. Bizə xeyirli elm 
nəsib eylə!”  

 
əl-Mutəkəbbir-622-Yaratdıqların vəzifələrinə bənzəmək-

dən ucadır. Əzəmət və ucalığını izhar edən. Hər şeydə, hər 
hadisədə və hər zərrədə böyüklüyünü göstərən və böyüklüyü 
görünən deməkdir.   

"O, elə Allahdır ki, Özündən başqa heç bir Allah yoxdur. 
O, mülkin sahibidir, qüsursuz münəzzəhdir, salamatlıq verən-
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dir, əmniyyətə qovuşdurandır, saxlayıb qoruyandır, üstündür, 
istədiyini mütləq edən, böyüklükdə tayı olmayandır. Allah, 
müşriklərin ortaq qoşduqları şeylərdən münəzzəhdir. " 

“Mutəkəbbir”ismi Qurani-Kərimin Həşr surəsinin 23-cü 
ayəsində bir dəfə zikr edilmişdir. Özünü Allah yerinə qoyan, 
böyüklük axtaran Fironun haqqında Mumin surəsi 27-35-ci 
ayələrdə Mutəkəbbir olaraq tanıdılır. Sonra da zalim birinin 
ədalətlə cəzalanmasını təsvir edir. Lakin Mutəkəbbir olan 
Allah isə bir zərrədən tutmuş ulduzlara qədər olan yaratdıqla-
rının yalnız Onun hökm və istəyi ilə olduğunu və Yaratdıq-
larının heç nəyə qadir olmadığını bildirir. Həmçinin həddini 
aşanın mütləq cəzalandırılacağını Quran ayələrində müxtəlif 
misallarla açıqlayır. (Nəcm 17)  

Mutəkəbbir -Mutləq böyük və ulu olan. Böyüklüyü, 
əzəmətilə sonsuz olan Allah deməkdir. Bu əsma cin və insdən 
düşmənləri olanlara bir zireh kimidir. Günaha girməkdən 
özünü qorumayanlar bu əsmanı çox oxusalar, istəsələr də 
belə, günah etməyə cəsarət etməzlər. Cinnilər bu əsmadan 
çox çəkinirlər. Mutəkəbbir əsmasının təcəllisi cinləri məhv 
edib öldürə bilər. Ruh xəstəliklərinə uğrayanlar bu ismi 
anmaqla böyük xeyirlər qazanarlar.                                       

1. Ayın ilk bazar günü günəş doğarkən “Ya Allah, Ya 
Mutəkəbbir cəllə cəlaluh” deyə zikr edən kimsə zalımdan, 
vəhşi heyvanlardan özünü qoruyar və arzusuna çatar.  

2. Kim Cümə günü Günəş doğarkən bir lövhə üzərində 
“əl-Mutəkəbbir” isminin vəqfini yazıb, yüksək bir yerdən 
asarsa, o iş yeri bütün pisliklərdən və zərərlərdən qorunmuş 
olar.  

3.”Ya Mutəkəbbir” ismi-şərifini davamlı zikr edən kim-
səyə, Allah xeyirli övlad qismət edər, geyim və bərəkət içində 
yaşayar.  

4. Bazar günü günəş doğarkən müşk və ya zəfəranla.”Ya 
Mutəkəbbir” ismi-şərifini yazıb, üzərinə “Ya Allah, Ya 
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Mutəkəbbir cəlli cəlaluh” deyə zikr edən və bunu davamlı 
surətdə oxuyan kimsə hamı tərəfindən hörmət və qayğı görər, 
sözü hər yerdə keçər, hamı tərəfindən sevilər. Başqa canlılar 
ondan qorxar. Hər gün yeni-yeni nailiyyətlər əldə edər. Əbcəd 
sayı 662/438244 

Beyti: Vədə cumlətəl ə’dai ya Mutəkəbbir 
Və ya Xaliqu huzli əniş şərri mə`zilə.  
Mənası: Bütün düşmənləri alçalt Ey Mutəkəbbir! Məni 

şərdən qurtararaq, şərliləri məndən ayır Ya Xaliq!  
Duası: ”Ya Mutəkəbbir! Mən acizəm, Sən Qadirsən. Mən 

fağıram, Sən Rəhimsən.  
Mən ölüyəm, Sən Heyysən, Mən çarəsizəm, Sən əhədsən. 

Mən möhtacam, Sən Samədsən, Mən çağırım, eşidən Sənsən. 
Mən koram, görən Sənsən, Mən dilsizəm, danışan sənsən. 
Mən yaradılmışam, yaradan Sənsən, Mən yoxam, var edən 
Sənsən.  

Mən heçəm, ancaq əməllərim böyükdür, Mən yoxsulam, 
ancaq istəklərim çoxdur, Mən istərəm, çünki Sən böyüksən. 
Ey Allahım Sən, Səni, Özünü bildiyin kimisən. Mənim 
həddim isə bilmədiyimi bilməkdir. Məhəbbətini könlümüzdə 
bərqərar edən Rəbbimiz! Bizi xeyirli elm dənizində üzdür.”  

 

 
əl-Xaliq-731-İstədiyi kimi yaradan. "Rəbbiniz Allah 

Odur. Ondan başqa Allah yoxdur. O, hər şeyin yaradıcısıdır. " 
Yaradan mənasına gələn “əl-Xaliq” ismi Quranda səkkiz 
yerdə təkrarlanmışdır. 150 dəfə yaratdı, yaradır şəklində Alla-
hın yaratmasını xəbər verən ayələr vardır. “Kun-Ol” əmrilə 
kainatı yaradan, topraqdan çiçək yaradan kimi Adəmi yara-
dan, məni də yaradan, bu yer üzünün torpağını bütün canlılar 
üçün yaradan Odur.  
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İnsan və təbiət Xaliqimizin bizə əmanətidir. Onu qoruyaq 
və könül Kəbəsini oda verməyək.  

əl-Bəqərə-29-Yer üzündə nə varsa, hamısını sizin üçün 
yaradan, sonra səmaya üz tutaraq onu yeddi qat göy halında 
düzəldib nizama salan Odur (Allahdır)! O, hər şeyi biləndir!  

əz-Zariyat-56-Mən cinləri və insanları yalnız Mənə 
ibadət etmək üçün yaratdım! 

1. Sıxıntı və çətinliklərdən qurtarmaq və mətləb və mu-
rada çatmaq üçün dəstəmaz alaraq 731 dəfə Ya Xaliq ismini 
zikr etmək xeyirlidir.  

2. Övlad istəyən qadın Qoç, Aslan və Oxatan bürclərində 
olanda gümüş bir üzüyün içinə “Xaliq” ismi-şərifinin vəqfini 
yazdırıb üzərində gəzdirsə, övladı olar.  

Beyti: Və dəcumlət-əl ədai ya Mutəkəbbir 
Və ya Xâliqu huzlî əniş-şərri məzilə  
Bütün düşmənləri alçalt, ey Mutəkəbbir! 
Məni şərdən qurtararaq, şərliləri məndən ayır Ya Xalıq.  
Duası: ”Ya Xaliq! Sən ol deyincə hər şey olar. Ol! de 

olum... Yaratdıqlarının arasında qalım. Xəlq etdiyin kimi əx-
laqlanım, Sən gözəl yaratdın deyə gözəl oldum, Hər an qəlb 
və sima gözəlliyimdə qala bilim. Ancaq Sənin qapının qulu-
yam. Sadəcə yalnız Sənə heyran bir qulunam mən. Səndən 
xeyirli elmini diləyirəm. Ya Rəbbim! Məni Öz elminlə bütöv 
əhatə et, Ey Rəbbim!” 

  
əl–Bariu-214-Yaradan, icad edən, var edən mənasındadır. 

Ən gözəl və yaxşı düzəldən. əl-Bari ismi Quranda üç dəfə 
keçmişdir. (Həşr 24, Bəqərə-54) 

Torpaqdan insanı yaradan Xaliq, o insanda əl, qol, üz, 
göz və əzalar düzəldən Baridir.  
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1. Bir müsəlman 7 gün, 100 dəfə”Ya Bariu”ismi-şərifini 
oxusa, maddi və mənəvi bəla və müsibətlərdən əmin olar.  

2. Hər gün zikr edən qəbir vəhşətindən, qorxu və 
qaranlıqdan qurtarmış olar.  

3. Övladı olmayan qadın 7 gün oruc tutub və hər iftarında 
“Ya Xaliqu, Ya Bariu, Ya Musavvir!”ismi-şəriflərini 21 dəfə 
zikr etsin.  

4. Haqsız yerə həbs edilən bir kimsə dəstəmazlı 
vəziyyətdə bir dəfəyə 45796 dəfə “əl Bariu” ismini zikr 
edərsə, o adamın xeyrinə hökm verilər. Bu işi 2-3 nəfər də 
birlikdə də edə bilər, əvvəlcə iki rükət niyyət edərək namaz 
qılmaq, sonra zikr edib qurtarana kimi dünya söhbətlərini 
etməmək lazımdır.  

5. Bu ismi sənətkar insanlar daha çox zikr etsələr, 
işlərində yeni-yeni nailiyyətlər əldə edərlər.  

6. Başı çox ağrıyan kimsə “Ya Bariu”isminin vəqfini bir 
gümüş üzüyün üzərində yazdırıb barmağına taxarsa, az bir 
zamanda xəstəlikdən qurtarar.                   

  
əl-Musavviru-336-Hər şeyə təsir edən, bütün varlıqlara 

şəkil verəndir, cild və qiyafətlərə salan. Hər məxluqu əzəli 
hikmətini bildiyi kimi sürətləri də yaradan Allahdır.  

1. Düşmənliyi dostluğa çevirmək üçün olduqca xeyirlidir. 
Övladı tez-tez düşən qadınlar bu əsmanı hamiləlikləri boyun-
ca oxusalar, Musavvir olan Allah onu qoruyar.”Musavvir” 
ismi hörmətinə xeyirli, ruzili övlad qismət edər.  

2. Bir müsəlman 336 dəfə ”Ya Musavvir” ismi-şərifini 
zikr etsə, bəla və afətlərdən, sıxıntı və müsibətlərdən qorun-
muş olar.  

3. İstədiyi kimsəni və istədiyi mətləbə aid işarəni yuxuda 
görmək üçün yatarkən niyyət edərək 1000 dəfə müqəddəə 
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həriflərindən ”Kəf, Hə, Yə Əyn, Sad” və 3360 dəfə də “Ya 
Musavvir” ismini zikr etməlidir.  

4. Uşaq doğularkən 1281 dəfə”Ya Xalıq, Ya Bariu, Ya 
Musavvir” isimlərini oxumaq xeyirlidir.  

5. Bir müsəlman 7 gün 100 dəfə”Ya Bariu, Ya Musav-
vir”ismi-şərifini oxusa, maddi və mənəvi bəla və müsibətlər-
dən əmin olar.  

6. Hər gün “Ya Musavviru”ismini zikr edən qəbir vəhşə-
tindən, qorxu və qaranlıqdan qurtarmış olar.  

7. Övladı olmayan qadın 7 gün oruc tutub və hər iftarında 
"Rahmən və Rahim olan Allahın adıyla”-deyərək “Ya 
Musavviru” ismini zikr etsə, Allahın istəyi ilə arzusuna çatar.  

8. Bu ismi davamlı oxuyan sənətkarlar və araşdırmaçılar 
olduqca uğurlu nəticələr əldə edərlər.  

9. Uşaq düşürən qadınlar “əl Musavvir” ismini Bazar 
ertəsi, günəş doğarkən və ya qəmər saatında (ay bədirli 
olanda) gül suyunda həll edilmiş zəfəranla “Ya Məlik” ismi-
nin vəqfini yazıb, onun da ətrafına bu ayəni yazaraq üzərində 
daşıyarsa və gün ərzində 336 dəfə “Ya Musavvir” ismini 
davamlı zikr edərsə, övlad sahibi olar.  

 
 

“Allahummə əntə musavvirul əşkəli və muşəkkilu də-
qaiqı bədəiıl əşkəl.” 

Zikri: ”Ya Xaliq, Ya Bariu, Ya Musavvir “1281 dəfə zikr 
etməklə düşündüyünüz böyük bir proyekti (istər sənətdə, 
istərsə də biznesdə) həyata keçirə bilərsiniz. Əbcəd sayı: 
336/112896 

Beyti: Və ya Bəriən-nəməi zid feyda ni’mətin,  
Əfədtə aleynə ya Musavviru əvvələ.  
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Mənası: Nemətləri üzərimə axıt, nemətləri yaradan ey 
Bəri! İlk dəfə mənə surət verdiyin kimi nemətlərini də 
gözəlləşdir Ey Musavvir olan Allah!  

Kimisini etdin vəli, kimisini bəndi-dəli. Sənə inanmayan 
qulu, yumşaldıb mum etdin “Yâ Musavvir”. İnsanın mayasını 
eyni, huyunu ayrı-ayrı Sən etdin Allahım! Məni Sənə yaxın 
eylə, şübhəsiz hər şeyi bilib, görənsən. Bir damlanı can və 
insan eylərsən, Qapına gələni sultan eylərsən, Münəzzəhsən 
nöqsanlıqdan. Hər şeyi var etdin yoxdan. İnsanları fərqli-
fərqli, müxtəlif irqlərdən Sən etdin “Ya Musavvir”. Duası: 
”Rəbbim! Bu gözəl isimlər səni tərif etməkdədir. Bu gözəl 
isimlərini aşkar etməzsən ruhum qaranlıqda qalar. Əsmau-
Hüsnanı bizə şahid yaz, Ya Allah. Sənsən Allahım! Ruhum 
Səni axtarır. Yalnız Sənə qulluq edirəm. Varlığım Səni arar, 
Səndədir çarəm. Başqasına deyil, Sənə möhtacam. Başqasına 
deyil Sənə sığınıram. Səndən başqa Allah yoxdur. Özündən 
başqa heç kəsə məni möhtac etmə Allahım! Ya Rəbbim bizə 
xeyirli elm qismət et. Ya Musavvir!Yoxluğu varlıq surətinə 
gətirən, heçliyi varlıq boyasına salan Sənsən. Gözəli gözəl 
edən yalnız Sənin təsvirindir. Sən mənə surət verdin ki, məni 
də tanısınlar. Öz qatında da məqbul olan gözəlliklə təsvir eylə 
surətimi. Ey eşq günəşi, təzə Ay kimi zəif və solğunam. 
Üzümü bədirlənmiş, bütövlənmiş aya çevir, xeyirli elm ver 
bizə Ya Rəbbimiz.” 

  
əl-Ğaffaru-1281-Günahları bağışlayan, bağışlaması, məğ-

firəti çox olandır. Bəndəyə işlətdiyi günahlarını unutduran. 
Əfv və bağışlaması dərəcəsiz bol olan.  

Allah ona tövbə edərək, bağışlanma diləyənlərin tövbə-
lərini qəbul edər. Şeytan isə insanı hey aldadar, günahlara 
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sövq edər. O gözlərə günahların gözəl olduğunu göstərər və 
insanı arxayın edib deyər ki: “Allah onsuz da bağışlayandır”.  

Bu haqda Qurani-Kərimdə belə buyurulur: Fatir-5-“Ey 
insanlar, Allahın vədi haqdır. Onda dünya həyatı və çox 
hiyləgər olan şeytan Allahın mərhəmət və  

əfvedici olduğunu irəli sürərək sizi aldatmasın.” 
Ğaffar, ərəbcə "Bir şeyi örtmək, islah etmək, gizlətmək, 

bir şeyi qabına qoyub üzərini örtmək" anlamına gələn "Ğafə-
ra" kökündən törəmiş bir isimdir. "Davamlı olaraq əfv edən, 
təkrar edilən günahları təkrar-təkrar əfv edən" anlamına gəlir.  

Allah yaxşılıq və gözəli ortaya çıxaran, pisliyi və çirkinin 
üzərini örtəndir. Günahlar, çirkinliklər cümləsindəndir.  

Bu İsmi şərif Qurani-Kərimdə 5 dəfə keçmişdir. "Mütləq 
ki, Mən, tövbə edən, inanan və yararlı iş görən, sonra (beləcə) 
doğru yolda gedən kimsəni bağışlaram.”Bəqərə-182 “Əlbəttə, 
Allah bağışlayan, mərhəmət edəndir. (39/53) 

Bəlkə də Allahın çox əfvedici gözəl ismi olan “əl-Ğaffar” 
insanlar üçün bir ümid qapısıdır. İnsan özünü həmişə 
günahkar görüb, saflanmaq duyğusu ilə çırpınar. Bunun üçün 
Allahın“ət-Təvvəb” ismi-şərifinə sığınaq, etdiyimiz bütün 
yaxşı əməllər gözümüzdə dəyərsizləşər. Hər gün yalnız 
özünün qüsur və xətalarını arayar və bunlar üçün tövbə 
edərik. Keçmiş günahlar üçün çox peşman olarıq. Sadəcə 
olaraq Allahın “əl-Ğaffar” isminə güvənərik. Bir də ki, Allah 
bəndələrinin günahlarını bəndənin qəlbində həqiqi peşmanlıq 
hissi duyduqda bağışlayır. Bəzi insanlar düşünürlər ki: “Mən 
çox böyük günahlar işlətmişəm və Allah bunları əfv etməz”, 
belə düşünmək şeytanın bir vəsvəsəsidir və bu fikir yanlışdır. 
Çünki Quranda bu haqda bir çox ayələr vardır ki, tövbə etmək 
heç vaxt gec deyildir.  

Tövbə insanı öz nəfsi istəklərindən qurtararaq Allaha qul 
olmağın doğru yolunu göstərir. Nəfsinin əsiri olaraq azğınla-
şıb günah işlədən insanlar özbaşına olduqlarını və həyatlarını 
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istədikləri kimi yaşaya biləcəklərini sanırlar. Əslində isə 
günahlar insanın yaradılış məqsədi ilə tərs düşdüyü zaman 
ruhda da bir çox xəstəliklər və narahatlıqların yaranmasına 
səbəb olur. Belə insan öz rahatlığını itirmişdir. Günahlar ona 
sarılmış və müxtəlif sıxıntılara məruz qoymuşdur. Tövbə edib 
Allahın əmr və qadağalarına riayət edənlərin isə vicdanları 
rahatdır. Ruhları hüzur içindədir.  

1. Bir müsəlman, cümə namazından sonra 100 dəfə“Ya 
Ğaffaru”ismi- şərifini oxusa, Allahın əfvini, bağışlamasını 
qazanar.  

2. Ruzisində bərəkət, malında və övladında xeyir görmək 
istəyən gündə 70 dəfə ”Əstəğfurullahə innəhu kənə Ğaffara” 
deyə zikr etsə, arzusuna çatmış olar.  

3. Hicri qəməri ayının son cümə gecəsi “Ya Ğaffar” 
ismini 1281 dəfə oxusa zalımın şərindən və zülmündə 
qurtarar.  

4. Dava-dalaş və qarışıqlıq vaxtında “əl-Ğaffar” ismini 
oxumaq davanı yatırdar və sakitlik yaradar.  

5.”əl-Ğaffar” ismini zikr edən kimsəni Allah çətinlik və 
acızlikdən qoruyar, günahlarını əfv edər. Qorxu və sevgisini o 
insanın qəlbinə salar.  

Duası: ”Ya Ğaffar! Gizli düşmənçiliklərimi bilən Sənsən. 
Göz yaşlarıma dəyər verən Sənsən. Bilirəm rəhmət dənizini 
cümlə günahlar bulandıra bilməz. Rəhmətinlə təmizlə, 
bağılşla məni. Əfvinə sığınıram, Ya Rəbb! Xeyirli elmindən 
ayırma bizi.” 

  
əl-Qahhər 306 -Yenilməyən, yeganə qalib, hər yerə, hər 

şeyə istədiyi qədər hökmü çatan, tək qalib və hakimdir.  
“Ya Qahhər”ismi-şərifini oxuyan müsəlman, nəfsi 

həvəsinin və şeytanın şərindən amanda olub, təmiz bir qəlbə 
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nail olar. Dünya sevgisindən qəlbi uzaqlaşar, düşmənə qələbə 
çalıb, zülmdən əmin olar.  

O Qahhar olan Rəbbimiz milyardlarca ulduzu, yeddi qat 
goy və yer üzünü qərinələrdir ki, dövr etdirir. Heç biri onun 
cızdığı xətdən və qoyduğu qanundan kənara çıxa bilməz. “Ya 
Qahhər, Ya Qahhər” deyərək əsən fırtınalar, dağlardaki mil-
yardlarla ağacların çürüyən, quruyan, budaqlarını təmizləyər. 
əl-Qahhər deyərək coşan dənizlər, dənizlərdəki çirkabları üzə 
çıxarıb təmizlər və canlılara can verər. Əgər aslanda və ilanda 
Allahın Qahhər ismi təcəlli etməsəydi, insanlar aslanı 
uzunqulaq edərdilər, ilanı isə yükünü bağlamaq üçün ip. Əgər 
Qahhər ismi qəhrəman insanlarda təcəlli etməsəydi, insanlıq 
zalımların əlində zülüm-zülüm ağlayardı. Qəhrəman müsəl-
man Allahın Qahhər isminə iman gətirməzdən əvvəl öz nəf-
sinə qalib gələr, sonra isə zalımlara qarşı qalxar.” 

Qalib gələn, əmri altına alan mənalarına gələn ”əl 
Qahhər” ismi Qurani-Kərimdə 

 6 yerdə keçmişdir.  
ər-Rad 16-“De ki: “Allah hər şeyin yaradıcısıdır. O 

təkdir, Qahhərdır, her şey əmri altındadır”.  
əl-Qahhər–ismi iki tərəfi də kəsən qılınc deməkdir. İstə-

diyi kimsəni qəhr edən, məhv edən deməkdir.  
əl-Qahr” ismi isə Quranda iki dəfə keçmişdir. Firon və 

adamları özlərini əl-Qahr” olan Allahın ismilə adlandırırdılar 
və “biz onlara (iman edənlərə) qalib gələcəyik”, - deyirdilər. 
Lakin özləri qəhr (məğlub) oldular. (əl-Əraf 127) 

1. Nəfsi azğın olanlar və günaha girənlər” Ya Qahhər” 
əsmasını oxuyarlarsa, nəsfi- əmmarənin, şəhvətin şərlərindən 
qurtararlar. Övliyaların çoxu bu əsma ilə ölüb dirilirlər. 
Onların çalışdıqları ən son əsma "Ya Qahhər"dır.  

2. Yenə bu məqsədlə bir neçə adam tərəfindən 93636 
dəfə “Ya Qahhər” ismi zikr edilir.  

Beyti: Racəvtukə ya Ğaffaru fəqbəl li təvbəti,  
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Biqahrikə ya Qahhəru şeytani əhzilə.  
Mənası: Səndən umuram Ya Ğaffar! Tövbəmi, bütün gü-

nahlardan dönüşümü qəbul et! Qəhrinlə şeytanı məni aldat-
mağa qoyma. Şeytanı rəzil, rüsvay et, Ey Qahhər!” 

  
əl-Vahhəb -14-Bizə tərəfındən rəhmət bağışla. Lütfü ən 

bol olan Sənsən mənasındadır. "Qarşılıqsız bol-bol verən. 
Əvəzsiz, qarşılıqsız ehsan edəndir.  

1. Cümə günündə “Ya Vahhab”ismini zəfəranla yazıb və 
hər gün günəş doğarkən 196 dəfə “Ya Vahhəb” deyə zikr 
etsəniz Allah çoxlu nemətlər bəxş edər. Borcdan, sıxıntıdan, 
qurtarmaq və mülk, övlad sahibi olmaq istəyən , dünya və 
axirət nemətlərinə çatmaq istəyən bu ismi zikr etməlidir.  

Bağışlayan, bəxş edən, qarşılıqsız verən mənalarına gələn 
əl-Vahhab ismi Qurani-Kərimdə üç yerdə keçmişdir. (Sad 9, 
35) 

Bizə övladlar bəxş edən, quru torpaqdan bizə yemək-
içmək, ruzi bəxş edən Allahın əl-Vahhəb isminə iman gəti-
rənlər: Ali İmran 8: - “Ey Rəbbimiz, bizə hidayət verdikdən 
sonra qəlblərimizi başqa səmtə çevirmə və bizə qatında 
rəhmət ver. Sən qarşılıqsız verənsən”-deyə dua edərlər. Alla-
hın Vəhhab isminin təcəllisinin ən böyük nümunəsi Hz. Əli 
haqqında nazil olmuş, İnsan surəsindəki bu ayədir: “Onlar 
(Möminlər) sevmələrinə ramən yeməklərini fağıra, yetimə və 
əsirə yedirərlər. “Biz ancaq Allah rızası üçün yedirdirik. Siz-
dən bir qarşılıq və təşəkkür istəmirik”- deyirlər. (İnsan 8-9) 

1. Ürək damarları üçün Vahhab ismi-şərifi zikr edilir “Ya 
Vahhab” ismi-şərifini kim hər gün 14 dəfə oxumağa davam 
etsə, bütün yaradılmışların cümləsindən arxayın olar. 
Namazlarda zikr etsə, ruzisi bol və zəngin olar.  

Beyti: Bi haqqıkə Ya Vahhəbu hilmən və hikmətən,  
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Və lir rizqi ya Rəzzaqu kun lî musəhhilə.  
Zatın haqqı üçün Ya Vahhəb, helmi və hikməti ( mənə 

bağışla!) 
Ruzi üçün mənə köməkçi ol Ya Razzaq! 
Duası: Ya Vahhab! Yoxluğa yox olduğu üçün varlıq bəxş 

edərsən. Nankorların belə ruzisini kəsməz, inkar edənlərə 
belə nəfəs verirsən. Varlığım Sənin lütfündən, Sənin ehsanın-
dır. Aciz varlığıma lütfünü, ehsanını daimi eylə. Anladım ki, 
səcdələr yalnız Sənindir. Xeyirli elmini istəyirik, bizi qapın-
dan boş çevirmə ya Rəbbim!                            

  
əl-Razzəq-308-Məxluqatın bədən və ruhlarının qidasını 

yaradıb verən. Onlara bol-bol ruzi verən deməkdir. Ruhlara 
mənəvi qida qapısını açan“Ya Razzaq”.  

 (Ey Rəbbimiz!) Bizə ruzi ver, çünki Sən, ruzi verənlərin 
ən xeyirlisisən. "  

“Ruzi verən” mənasına gələn “ər-Razzaq“ ismi Quranda 
bir dəfə, Zariyat surəsi 58-ci ayədə: -“Şübhəsiz, Allah ruzi 
verəndir və çox böyük qüvvət sahibidir”deyə keçmişdir. Altı 
dəfə də “Xayrur-Raziqin” ruzi verənlərin ən xeyirlisi anla-
mında keçmişdir.  

Bizə can verən də, bədən verən də O Allahdır. Bədənimiz 
torpaqdan yaradıldığından, qidamız da torpaqdan yaradıl-
mışdır. Hz. İsanın həvarilərindən bəziləri: - “Rəbbinin bizə 
göy üzündən süfrə endirməyə gücü çatarmı?-“deyə ondan 
soruşduqda, Hz. İsa: -“Əgər iman edirsinizsə, Allahdan çəki-
nin”, -deyə cavab vermişdir. (Maidə-112, Rəd-4, Hud-6)  

Canımız Rəhmandan gəldiyi kimi qidası da Rəhmandan 
gəlir. Tarix boyu Peyğəmbərlər və gətirdikləri kitablar da 
ruhumuzun qidasıdır. Çörəyi gözümüzün üstünə qoysaq, mə-
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dəmiz doymaz. Quranı da başımızın üzərinə qoysaq, ruhumuz 
doymaz.  

Çöldə yetişən buğda dənəsinin gedəcəyi ünvanı bilən və 
onu istədiyi kimsəyə yetirən Allahın işlərindən ağıl mat qalır. 
Bir qarışqanı belə unutmadan ruzi verən və onun bütün 
həyatının xırdalıqlarınacan biləndir. Ağacların budaqlarında 
uçuşan sərçələrin də ruzisini verən Allahdır. Heç kimsə 
kimsənin ruzisinə sahib ola bilməz. Hər kəsin Allah tərə-
findən yazılan qismət üzrə ruzisi vardır.  

Ya Razzaq- Bütün verdiklərin və verəcəklərin üçün Sənə 
şükürlər olsun, Allahım. Bu günü, gecə-gündüzü və gələcək 
sabahı mənə qismət edəcəyin üçün Sənə şükürlər olsun.  

1. Hər namazın sonunda bu əsmaları zikr edin: “Ya 
Rəhman, Ya Rahim” və “Ya Razzaq, Ya Fəttah”-deyə iki 
əsmani birlikdə zikr edin.  

2. Bu İsmi-şərif Hz. Mikailin (ə. s. ) təsbihidir. Günəş 
doğarkən 308 dəfə”Ya Razzaq” ismini oxumağı adət edən 
kimsəyə Allah heç ümid etmədiyi yerdən bol ruzi verər.  

3. Bu Ayə Qurandan ruzi üçün oxunur.  
 

  
İnnnəllahə huvər razzəqu zul quvvətil mətin.  
4. Şaban ayının 15-də ”Ya Razzaq” isminin vəqfini yazıb 

üzərində gəzdirən və gündə 308 dəfə zikr edənin həyatı 
bolluqda keçər. Bütün işləri xeyirli və bərəkətli olar.  

Beyti: Yaratdığın yer də, göy də, hamısı Sənə ibadətdə-
dir. Həm dünyada, həm axirətdə bizləri naçar etmə Ya Raz-
zaq!  

Duası: ”Ya Razzaq! Xəzinəndə yox yoxdur, Ol! deyərsən 
hər şey olar. Yaratdığın hər canlının ruzisi Sənin qatında sax-
lanılır. Vəhyin mömin qəlblərin və dərin ağılların ruzisidir. 
Ya Rəbbi! Sənə möhtac olmaq ən böyük zənginliyimdir. 
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Sənin fağırın eylə məni, Sənin verdiyinlə doymaq ən böyük 
ləzzətimdir, Süfrəndən ayırma məni, Süfrəndə doyur məni. 
Anladım ki, göz yaşlarım Sənin üçündür...   Xeyirli elm ver 
bizə, Ya Rəbbim!”                                           

  
əl-Fəttah –489-Açan mənasındadır. Yaxşılıq qapılarını 

açan, ən gözəl hakim, fateh. "əl-Fəttah" ismi bağlı olan hər 
şey üçün bir ümid, görməyən gözə, danışmayan dilə, gül-
məyən üzə, belə ki, bəzən sənin özünün bağladığın işləri və 
ya kiminsə bağladığı yolları açmaq üçündür.  

“Fəttah” ismi ümid ediləcək bir niyazdır. Hər şeydən əli 
üzülüb, artıq hər işin sonudur, deyən bir kəsin çağırdığı 
“Fəttah” ismidir. Bağlanan bir qapının arxasında açılmasını 
gözləyən kiçik bir nidadır. Hər bir iş üçün güc-qüvvət verən, 
yolunu açıb qalib edən, həqiqi elm qapılarını üzünə açan və 
onlara hər cür elm və feyz alma imkanı verən Allahdır. Bu 
əsmanın maddi-mənəvi vəziyyəti pozulub çarəsiz qalanların 
yollarının açılması üçün çox təsiri vardır.”Fəttah” əsması 
İsmi-Əzəm sirrini daşıyır. Sonuncu imamımız Hz. Mehdi 
Sahibəz Zaman da bu əsmanın bərəkəti ilə dünyanın dörd bir 
yanını fəth edəcəkdir.  

Sufizm dünyasında bu əsmanı zikr etməklə əcaib sirlərə 
sahib olarlar. Qərib sirlərin pərdələri yavaş-yavaş onların 
üzünə açılar. Sufizm yolunda olanlar bu isimdən yararlanırlar. 
Adın təcəllisi altında tərbiyə olanlara heç bir şey güc gəlməz. 
Bu isim minlərcə işi, heç yorulmadan, çox böyük bir keyflə 
görə bilmə bacarığını üzə çıxarmaqdadır. Fəttah əsması 
yalnızca maddi sıxıntıları ortadan qaldıran bir isim deyildir. 
Röya pərdələrini, gizli pərdələri, könül gözü pərdələrini də 
ortadan qaldırıb açan, fəth edən möcüzəvi bir əsmadır. Bu 
əsmanı çox zikr edənlər onun faydasını görərlər.  

 60

Yaxşı işlər görərək, pis nəticələr qazana biləcəyini dü-
şünmək nə qədər səhvdirsə, pis işlər görə-görə yaxşı nəticələr 
qazanacağını da düşünmək bir o qədər səhvdir.  

İbrahim surəsinin 23-cü ayəsində nəfsin timsalı olan 
Şeytan haqqında belə deyilir: “ İş bitdikdə (Cənnətliklər Cən-
nətə, Cəhənnəmliklər də Cəhənnəmə daxil olduqda) Şeytan 
(onu məzəmmət edən kafirlərə) belə deyəcək: “Allah (pey-
ğəmbərlər vasitəsilə) sizə (pis əməllərinizə görə Cəhənnəmə 
düşəcəyiniz barədə) doğru vəd vermişdi. Mən də sizə (kömək 
edəcəyim haqda) vəd vermişdim, amma sonra vədimə xilaf 
çıxdım. Əslində mənim sizin üzərinizdə heç bir hökmüm, sizi 
özümə tabe edə biləcək heç bir qüdrətim yox idi. Lakin mən 
sizi (günah işlətməyə, Allaha asi olmağa) çağırdım, siz də 
mənə uydunuz. İndi məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin 
dadınıza çata bilərəm, nə də siz mənim dadıma. Mən öncə 
(dünyada) sizin məni (Allaha) şərik qoşmağınızı da inkar 
etmişdim (qəbul etməmişdim). “ Həqiqətən, iş olub bitdikdən 
sonra, yəni doğru yoldan sapdıqdan sonra Şeytan deyər: ”Uca 
Allah sizə əsla düz yoldan çaşmayın deyə əmr etməmişdimi? 
O sizə bir yaxşılıq edənə 10 mükafat verəcək deyə vəd 
etmişdi.”  

Zalımlar üçün isə mütləq aclıq və bəla ilə bir əzab vardır. 
Bu əzab iş-gücünü itirmək, aclıq, xəstəlik, doğmaların itkisi, 
qorxu, dava-dalaş və sair bu kimi müsibətlərdir. (Allah 
qorusun) İbrət olsun deyə bütün bu kimi hadisələri ömrümüz 
boyu ətrafımızda müxtəlif nümunələrlə bizə göstərib, sübut 
etməkdədir. (Nisa -51) 

İmtahan dünyası olan bu dünyada Allah-təala insanları 
şəhvət və qəzəb hisslərinin rəzalətləri olan (həsəd, qürur, böh-
tan, qeybət, eybçilik, şəmatət, məkr-hiylə kimi) xəstəliklərlə 
imtahan etməkdədir. Bu dünyaya ayaq atıb gəzəndən son 
nəfəsimizə qədər hər saniyə 16-17 dəfə nəfəs alıb verərək, 
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36`5 dərəcə hərarətlə yavaş-yavaş yanaraq, axirətdə dözə 
biləcəyimiz qədər varlığımızı tükədərək gedirik.  

Peyğəmbərimiz tərəfindən söylənən hədislərdə belə bu-
yurulur: ”Ölüm səni sevdiklərindən ayırmağa yetər. Nə qədər 
yaşasan da aqibət yenə də olümdür. İstər yaxşılıq elə, istərsə 
də pislik, mütləq aqibətdə özünə qayıdacaqdır. Nəyi sevər-
sənsə, sev, axirda ayrılacaqsan. Biliniz, möminlərin şərəfi 
gecə ibadətləri, izzəti də xalqın əlindən gözünü çəkməsidir.”  

“Fəttah” ismi Quranda bir dəfə keçmişdir.  
Səba-26-"De ki: Rəbbimiz hamımızı bir yerə toplayaraq, 

sonra aramızda haqq ilə hökm edəcəkdir. "  
Bu ayə son anını yaşayan kimsənin ürəyini dirildən 

xüsusi bir kəlamdır. Bu hər kəlamdan əvvəl varlığı qoruyan 
bir vardır.”Fəttah” ismi, ”bu sondur”-deyən ürəyə bir ümid, 
səssizliyi səssizcə yaran bir işiqdır.  

Yalançı dinlərin və təriqətlərin, haqqı batilə qarışdıran-
ların, ruhunu maddi və mənəvi dəyərlərə satanların əməlləri 
əl-Fəttah olan Allah tərəfindən açılacaqdır. O gün hamı 
həqiqəti görəcək, lakin artıq gec olacaqdır.  

Bu haqda Bəqərə-42-də xəbər verilir. Bu mövzu Quranda 
açıq-aşkar yeddi dəfə təkrarlanmışdır.  

1.”Ya Allah -Ya Fəttah”, ”Ya Allah -Ya Quddus”, “Ya 
Allah -Ya Sələm”, ”Ya Allah-Ya Vəkil” bu kimi Əsmalar 
vəsvəsəyə və doymayan nəfsə qarşı ən gözəl müdafiədir. Bu 
isimlər hər gün dəstəmazlı halda zikr edilir. Bu Əsma zənciri 
isə bizi zalımlardan, aravuranlardan, haqsızlıq və böhtandan 
Allaha sığınmaq üçün imkan yaradır.  

 2. Niyyət edərək “Fəttah” ismini çoxlu zikr etmək, insa-
nın göz və qəlbinin açılmasına, həmçinin ruzi, sevinc və 
bütün bağlı qapıların açılmasına yol açar.  

3. Bu ismi zikr edən kimsənin üzünə Allah-təala qeybdən 
maddi və mənəvi qapılarını açar. Bu ismin vəqfini yeni ayın 
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əvvəlində yazıb və 489 (dörd yüz cəksən doqquz) dəfə zikr 
edərək üzərində gəzdirsə, yolları açılar.  

4. Hicri Qəməri tarixinin ilk cümə günündə yuxarıdakı” 
Ya Fəttah və Ya Razzaq” isimlərinin vəqfini gümüş bir lövhə 
üzərinə yazıb iş yerinin, mağazanın əl çatmaz, yuxarı bir 
yerinə qoyulsa və yerin sahibi hər gün 797 dəfə “Ya Fəttah, 
Ya Razzaq” isimlərini zikr etsə, bütün zərərlərdən qorunub, 
çoxlu ruzi-qazanc əldə edər.  

5. Evlənmək istəyən qız“Ya Fəttah”ismini Hicri qəməri 
tarixinin ilk cümə günü bir kağıza yazıb, ipək bir parçaya 
bükərək üzərində gəzdirsə və hər gün 489 dəfə 

 “Ya Fəttah“ ismini zikr etsə, Allah onun tale yollarını 
İnşallah açar. (Əlbəttə, burada iman, ibadət, itaət, əxlaq, təq-
va, yəni əməl və niyyət mühüm rol oynayır.) 

6. "İnnə fətəhnə ləkə fəthən Mubinə" ayəsini 313, 489 
dəfə zikr edənlər də bəzi sirlərdən agah olarlar. Bütün bağlı 
qapılar, evlilik, ruzi yolları açılar.  

Beyti: Və bil fəthi Ya Fəttahu nəvvir bəsirati,  
Və bil’elmi ənilni Ya Alimu təfəddulə.  
Mənası: Bəsirətimi fəth səbəbilə nurlandır, Ya Fəttah! 
Fəzlınlə məni elmə çatdır Ya Alim!  
Duası: ”Ya Fəttah! Damla qədər də olsa lütf eylə. Cən-

nətini mənim üçün aç. Çaşıb qalsa ağlım, mənə kərəm eylə və 
Sənə gələn yolları aç. Mən düşdüm bu yollara. Yox olmaqla 
Sənə qovuşaram. Səndən xeyirli elm istəyirəm.”  

  
əl-Alimu-150- “Hər şeyi çox yaxşı bilən, elmi hüdudsuz 

və yalnız özünə xas olan və hər şeyin haqqını biləndir. əl-
Alim ismi-şərifi Quranda 162 dəfə zikr edilmişdir.  

4 dəfə əl-Allam-çox yaxşı bilən olaraq zikr edilmişdir. 
Elm kəlməsi 105 dəfə təkrarlanmışdır.  
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Yediyimiz yeməklər, içdiyimiz su, geydiyimiz geyim, 
evlərimizin hazırlanması və istifadə etdiyimiz hər şey yalnız 
elmlə əldə edilir. Allah –təala Hz. Adəmi yaradanda bütün 
elmlərini ona öyrətmişdi. Bugünkü və gələcəkdə insanların 
öyrənib, kəşf etdiyi elmlər bəlli elmlərdir. Sadəcə olaraq 
Allah insanlara bu elmləri yavaş-yavaş öyrədir və yaxud da 
unutdurur. Bu gün insanlar özlərinin kəşf etdikləri və aldıqları 
biliklər üçün sevinirlər, əslində bu elmi, biliyi Allah onlara 
verib, qismət etmişdir. İnsan öz bədənindəki bir hüceyrəni 
belə yarada bilməz, nə də ki, bədəndəki hüceyrələrin say və 
hərəkət hökmlərini bilə bilməz. Genetiklər genlərin şifrəsini 
öyrənməyə çalışırlar. Əslində isə genlərin şifrəsini Allah-təala 
Hz. Adəmin genlərindən kodlaşdırmışdır.  

Biz Alim olan Allahın yaratdığı elmlərdən faydalı isti-
fadə etməyi öyrənəcəyik. Quran elmlərini öyrəndiyimiz kimi 
təbiət, yaranış elmlərini də öyrənəcəyik. Quranı da bizlərə 
endirərək bəxş edən Allahdır. Təbiəti, canlı, cansızları da ya-
radan Allahdır. Biz isə Onun endirdiyi kitabı və yaratdıqlarını 
anlamağa çalışacağıq. Bu, elə Allaha ibadətin özüdür.  

İnsana qələmlə yazmağı öyrədən(Ələq-4), Kitabı öyrədən 
(Maidə 110), Quranı öyrədən (ər-Rahman-2), İsimləri öyrə-
dən (Bəqərə-31), cihadı öyrədən (Ənbiya 80), Hz. Süleymana 
quş dilini öyrədən (Nəml 16), bilənlərlə bilməyənlərin eyni 
olmadığını bildirən (Zumər 9) Allah “Hər elmin sahibinin 
üstündə daha alim biri vardır”-deyə buyurur. Yusuf surəsi 76-
cı ayədə elm adından hegemonluq edən, elmindən istifadə 
edərək insanları özünə tabe edən və özündən bir az savadlını 
hər cür şər, böhtanla, yalanlarla sıxışdırıb məhv etmək istə-
yənləri, elmdə paxıllıq, qısqanclıq edənləri də xəbərdar edər, 
anladar ki, bu elmi ona da, sənə də. qismət edən Mənəm… 
Kimə nə verib, nə aldığımı da Mən bilirəm, bu işdə Mənim 
heç bir şərikim yoxdur. Sən bəs niyə narahatsan?... Yoxsa ki, 
Allaha şərik çıxan Tağutsan…Çünki Allah verib, aldıqlarını 
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bəyənməyib, özü bildiyi kimi hər şeyi idarə etmək istəyən 
insanlara Tağut deyilir. Tağutun da, Fironun da aqibəti 
bəllidir…Mal artdıqca yükünüz artar. Mal dağıldıqca azalar, 
Elm isə dağıldıqca çoxalar. Yeməkdən doymaq olar, elmdən 
doymaq olmaz. Siz malı qoruyarsınız, Elm isə sizi qoruyar.  

Bəqərə surəsinin 30-33-ayələrində, Uca Allahın mələk-
lərə belə öyrətmədiyi elmləri Hz. Adəmə öyrətdiyi bildirilir. 
İnsan bilmədiyini, hər şeyi bilən Rabbindən öyrənmişdir. 
Deməli, ilk insandan başlayaraq insana elmi verən Allah idi. 
Eyni vəziyyət Peyğəmbərimiz Hz. Muhəmmədin heç nə bil-
mədən Allah tərəfindən elm alması da Hz. Adəmin elm al-
masına bənzəyir: Ələq surəsi 1–5: “Yaradan Rabbinin adıyla 
oxu. O, insanı əlaqdən (qan laxtası şəklində embriondan) 
yaratdı. Oxu, Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O, insana 
qələmlə yazmağı öyrətdi.” 

Heç nə bilməyən insan Allahın istəyi və izni olmasa, heç 
nə də bilə bilməz.  

Allah ona bu yolu qoymasaydı, o da öyrənməzdi. O halda 
bu gün insan aldığı bütün elmlərə görə Rəbbinə çox həmd 
etməlidir. İnsan həm Onun verdiyi ağlı, əli, barmağı, gözü, 
əzmi, hirsı, qabiliyyəti, qələmi, kitabı, zamanı, bütün əza və 
əşyaları istədiyi kimi istifadə edəcək, həm də Rəbbinə qarşı 
çıxacaq? Sanki öyrəndiklərini elə özü öyrənmiş və hər şeyi də 
bilməyə, öyrənməyə qadırdir. Bu, çox böyük təzaddır. Allah 
Alimdir. O halda sən də cahillərdən olma. Allah Alim oldu-
ğuna görə cahilləri heç sevməz. Bu səbəbdən də cəhalətdən 
üz çevir və üzünü öyrənməyə çevir və elmə önəm ver. Allah 
da hər inananı bu ünvana yaxınlaşdırar. Elmsiz iman olmadığı 
kimi, imansız da elm olmaz. Allaha iman etməyənin Onun 
elmindən yararlanması da mümkün deyildir. Allah Alimdir. 
O, elm arxasınca gəzənləri sevər. Bu üzdən də bütün ina-
nanlar bilərək Rəbbinə iman etməli, nəyə iman etdiyini bil-
məli, Allahdan nə əmanətlər aldığını, Rəbbinin hökmlərini 
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bilməli və yer üzündəki rolunu, missiyasını tam anlamalıdır. 
Allahın Alim olduğuna iman etməklə yola çıxan öz 
məqsədinə çatar və özünü yetişdirməklə məşğul olar. Heç 
bilənlə bilməyən bir olarmı? 

Dünya elmlə əldə edildiyi kimi, axirət də elmlə əldə 
edilir. Elm iki növdür:  

Birinci, Metafizik, yəni mənəvi və ruhani elmlər. İkinci 
isə Dünya elmləridir. Hər hansı bir sahədə olursa olsun bir 
kimsə oturarkən, yeriyərkən, yatarkən, çalışarkən, hər bir 
vəziyyətdə və hər bir zaman bu Ləfzi-Cəlalı qəlbən davamlı 
oxusa, mütləq qəlbində hikmət və elm bulaqları qaynayar. O 
hər kəs tərəfindən hörmət və sevgi görər. İşləri ən yaxşı 
şəkildə davam edər, sözü keçərli olar. Fağırlıqdan, ehtiyacdan 
qurtarar. Ağla gəlməyən təsəvvufa çatar. Bu ismi-şərifi 
ixlasla zikr etmək lazımdır.  

“Rabbənə ətinə fiddunyə həsənətən və fil axirati həsə-
nətən vəqınə azəbənnər.” 

“Ey Rəbbimiz! Bizə dünyada xeyir və həsənəni ehsan 
eylə. Və axirətdə ilahi rizanı, Camalı məqamını və bütün yax-
şılıqları ehsan eylə. Və bizi dünyanın hər cür əzablarından, 
iztirablarından, xəstəliklərindən qoru və axirətdə Özünün və  
Hz. Muhəmmədın mərhəmətindən məhrum eyləmə və 
Cəhənnəm əzabından qoru.  

“Mən elmin şəhəriyəm; Əli onun qapısıdır” hədisi şərifini 
bir çox məqamlarda, dəyişik mənalarda idrak edə bilirik.  

Hər varlıq (İns, cin, mələk, heyvan, nəbatət) öz elmini 
bilmə məqamında  

“Mənlik” qazanaraq, Alim əsması altında varlıq taparaq 
həyatdadır. Gerçək həyatı var edən elm, Külli Əqldır. Küllü 
Əql şüur və “Mən” deməkdir. Hər varlıq öz varlığını Alim 
əsmasında yaşayaraq, “Mənlik” qapısından özünü göstərir. 
Bil ki; “Mən” liyi var edən Külli Əqldır. Hər varlıq Mən-
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liyincə Əqlinin qapısıdır. Eyni zamanda hər varlıq, Əqlinin 
məna dəryasını “Mənlik” hökmündə göstərir.  

Deməli, “Mən”-lik qapı, Əql şəhərdir. Hər varlıq “Mən”-
liyicə Əlidir. Əqlicə isə Muhəmməddir.  

 1. Bir gümüş üzüyə “Ya Alim” ismini yazdıraraq üzə-
rində gəzdirən və hər gün 150 dəfə zikr edən, bir çox elmləri 
öyrənə bilər.  

Beyti: Fə əlləmənə min kulli xayrin muəyyidin,  
Və əzhəra finəl-ilmə vəl hilmə vəlvələ.  
O da, qüvvətli hər xeyri bizə öyrətmiş.  
Elmi və helmi -dostluğu bizə açıqlamışdır.                
Duası: ”Ya Alim! Sənin üçün elmi bilmənin əvvəli, axırı 

yoxdur. Mən bir damla belə bilmirəm. Ancaq Sənin 
bilmədiyin bir şey yoxdur. Mən ancaq bəzən bilirəm. Sən isə 
açıb söylədiyimi və söyləmədiyimi, hətta unutduqlarımı da 
bilirsən. Öz quyularıma ağlımın ipini salaram. Hey dolanaram 
ki, nə isə tapım. Ancaq özümə belə ağlım çatmaz, yenə də 
Sən istəsən qəlbimi bilə bilərəm. Məni də bilənlərdən eylə. 
Sənə məlum olan ayıb və qüsurlarımla utandırma məni. 
Məhcur etmə Ya Rəbb! Utandırma bizləri... Bizləri xeyirli 
elm dənizində üzdür. . .” 

     
 əl-Qabid-903-sıxan, daraldan mənasındadır.  
1. əl-Qabid ismi-şərifini söyləyən ələm və sıxıntılardan 

qurtarar.  
2. Bir Müsəlman inanaraq ixlasla "Ya Qabid" deyə bu 

mübarək ismin zikrini davamlı oxuyarsa, zülmdən, fikirlərdən 
və sıxıntılarından qurtarar.  

3. Bir kimsə "Ya Qabid" ismini 40 gün qırx tikə çörək 
üzərinə oxuyub, yesə: o kimsə, aclıq möhnətindən əmin olar.  
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4. Düşmən şərindən qorunmaq üçün 903 dəfə oxunur.  
Beyti: Və Ya Qabidu-Qabid qalbə kulli muənidin 
Və Ya Bəsit-ubsutnî bi əsrarik-əl-ulə.  
Hər inadcılın qəlbini silkələyərək al Ya Qabid! 
Ülviyyətinin əsrarıyla sirlərini yay, məxluquna bildir, Ya 

Bəsit!  
Duası: ”Ya Qabid! Ya Bəsit! Sənə şükr etməyəni darlığa 

salarsan. Dara düşəndə də şükr edəni genişləndirən Sənsən, 
təqdir Sənindir. Ya Rəbbi! Sən ki, imkansızı imkanlı edərsən. 
Darda qoyma məni, dara düşdüyümdə də şükr edənlərdən 
eylə məni. Sən ki, Sənə möhtac olanları nəzərində tutarsan. 
Məni Öz nəzərindən ayırma Allahım. Şükür... şükür. . şükür... 
yenə də şükür YA Rəbb ... Min şükürlər olsun Sənə. Biz Sə-
nin qulunuq! Bizi Qapından boş qaytarma, Ya Rəbbim! Xe-
yirli elmini bizlərə də qismət eylə Ya Rəbbim!” 

 

  
əl-Bəsit-72-Açan, genişləndirən və yayan deməkdir. Hə-

yat verən, ruzi yağdıran, açan, genişləndirəndir.  
1. Bu ismi hər gün sabah namazından sonra 72 dəfə 

oxumağı adət edən kimsənin ruzisi-bərəkəti bol və daimi olar. 
Hər kəs tərəfindən sevilər. Bütün qapılar üzünə açılar.  

1. Bu ismi incə bir kasa suya 72 dəfə oxuyaraq, bir ruh 
xəstəsinə yeddi gün içirdilərsə, Allahın köməyi ilə şəfa tapar.  

2. Bu ismi incə bir kağıza yazaraq, suda isladıb və üzə-
rinə 5184 dəfə “Ya Bəsit” ismini oxuduqdan sonra sağalmaq 
məqsədilə bütün xəstəliklər üçün içmək olar.  

3. Su qabının içinə bu ismi yazıb və hər gün o qabdan su 
içərkən 72 dəfə Ya Bəsit ismini zikr edən kimsədə inkişaf 
başlar və qəlbində hikmət bulaqları qaynar.  
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Qabid və Bəsit ismi-şərifləri haqqında açıqlama 
 
Qabid və Bəsit ismi Qurani-Kərimdə bu adlarda keçmir. 

Lakin Əsmau-Hüsnada bu isimlər zikr olunur. "Nemət və 
ruziləri müəyyən ölçüdə verən, ruhları bədənlərindən alan" 
anlamlarında işlədilir. (Əsmau-Hüsna) 

Ərəb dilində işlədilən “Qabd "kəlməsi almaq, lazımlı bir 
ölçüdə tutmaq, daraltmaq, qısmaq" mənasındadır. "Qabd" 
məstəri Quranın bəzi ayələrində (Bəqərə-245, Furqân-46, 
Mülk-19, Zümər -67) müxtəlif fellərlə Allah haqqında işlə-
dilmişdir. "Bəsit"ın ruzi ilə əlaqədar istifadə edildiyi ayələrdə 
ruzini azaldıb, verməyən, müəyyən bir ölçüdə tutan mənasın-
da qabd" və "qadr"kəlmələrindən istifadə edilmişdir. Belə-
liklə də ruzinin çoxalması və ya azalması, mütləq bir qanun, 
İlahi iradəyə bağlı olaraq müxtəlif dövrlərdə dolanışığın 
çətinləşməsi və ya aşıb daşması 

Allahın "Qabid" və "Bəsıt" isimləri ilə ifadə edilmişdir. 
Deməli, "Qabz" sıxılma, əyilmə, əzilmə mənalarında olub, 
yayılma, açılma, iç açılması demək olan"Bəsit"in ziddidir. 
Qabz, qorxu (xof) halını yaradan ruhi bir haldir. İnsanda bu 
sıxıntı halını meydana gətirənin Allah olduğu qəbul edilir.  

Qabid və Bəsit halları; lügət mənası olaraq ruhən sıxıntı, 
daralma və genişləmə, sıxıntı və fərəhlik mənalarına gəlir. 
Bəzi ruhu sıxıntılarımız Allah tərəfindən bizi səbrlə və nəfslə 
mücadilə etməyi öyrətmək üçün bizə verilən Rəbbani bir 
qamçıdır. Burada qamçı ifadəsi necə ki, tənbəlləşən bir məx-
luqu hərəkətə gətirmək üçün istifadə edilməsi mənasındadır. 
Eyni ilə tənbəlləşən eyniləşən həyat içində yaşayan bir insanı 
da bu Qabz və Bast halları silkələməkdədir. Ən çox da mö-
minlər qamçılanmaqda və vəzifəsinin çox ciddi olduğu 
anladılmaqdadır.  

Ancaq əmin halı Bəst halının nəticəsi olmamalıdır. Yəni 
sıxıntı ardından gələn rahatlıq bizi arxayın etməməlidir. 
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Çünki “Ümidsizlik” hər müvəffəqiyyətin qarşısını bağlayar.  
Qabid" ismi, qorxunun, "Bəsit" ismi isə ümidin önəmli bir 
qaynağıdır. Yəni, mömin olan insan həm Allahın cəlal və əzə-
mətindən qorxaraq, qəbir əzabını və Cəhənnəmi xatırlayacaq, 
həm də Onun rəhmət və məğfirətindən daima ümidli olacaq 
və ona görə əməl edəcəkdir. Bu iki termin belə tərif edilir: 
Qabz və Bəst uca və ruhi iki hal olub, ariflərə məxsusdur. 
Allah onları sıxdığı zaman, yemək, içmək və əylənmək kimi 
caiz olan şeylərdən və qidaların bir qismindən uzaqlaşarlar. 
Ariflərin könlünü açdığı zaman da, özlərini sınamaq məq-
sədilə, caiz olan şeyləri onlara qismət edər. Qabz, arifin belə 
bir halıdır ki, özünü bu halda da yalnız Allaha sığınmış bilər. 
"Qabd" və "Bəst" anlamının fel olaraq işləndiyi: “Kimdir 
Allaha gözəl bir borc verəcək o kimsə ki, Allah da o borcu 
(ruzini)ona artıqlaması ilə qaytarsın.” 

Allah daraldar və genişləndirər. Ancaq ona dönəcəyik. 
(Bəqərə-245) Bu ayədə hər iki feldə Allahın vəsfı, "Allah, 
ruzini qısar da, açar da" (yəqbidu və yəbsutu) Ayədə keçən 
"yəqbidu" feli, fərd və toplumlara ehsan, nemət və ruzini bir 
hikmətlə əvvəldən qısar, daraldar mənasındadır. Quranda bu 
anlam, "qadr" və "qatr" kəlmələrilə də ifadə edilmişdir:  
“Allahın qədrini lazımınca bilmədilər, Yer üzü Qiyamət gü-
nündə bütünlüklə Onun əlindədir. Göylər Onun qüdrətilə 
durmuşdur. Allah onların ortaq qoşduqlarından ucadır.” 
(Zumər-67)Bu ayə, Allahın Qiyamət günü yer və göyləri gü-
cü və qüdrətilə yox edəcəyini bəyan edir. Yeri yox etməsi ilə 
əlaqəli olaraq "qabza" kəlməsi istifadə edilmişdir. Bu ismin 
insan üzərindəki təcəllisini düşündükdə; insan, bütün aləmin 
Allahın Qabd qüdrətinin təcəllisini altında olduğunu bilmə-
lidir. O, istədiyi qulundan daha əvvəl ehsan etdiyi sərvət və 
zənginliyi, övlad və ailəsini, zövq və könül fərəhliyini hər an 
geri almağa qadirdir. Allah, hakimdir. Qulunu bəzən "bəst" 
ilə, bəzən də"qabd" ilə sınayar. Həyat və dünya bəndə üçün 
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imtahandan ibarətdir. İnsan "Qabd" (darlıq) vaxtında, vəzifə 
və ruzisi əldən çıxdığı zaman, bunu Allahın bir imtahanı kimi 
qəbul etməli və üsyan etməməlidir. Allah, istədiyi bəndənin 
imkanlarını artıraraq şükr edib-etməyəcəyini, istədiyinin də 
imkanlarını daraldaraq nankorluq edib-etməyəcəyi ilə sınayar. 
Əslində insanların sahib olduqları və ya hələ olmadıqları 
şeylər, onlar üçün bir qazanc deyildir. Bunlar sadəcə olaraq 
əsl yurdumuz olacaq. Əbədi həyatımız üçün Allahın yaratdığı 
sınaq və imtahan vasitələridir.  

İnsan, bu dünya həyatında sevindirici və qəmləndirici 
hadisələrlə daima imtahandadır. Elə sevincli və kədərli gün-
lərlə də bu dünyada yaşayaraq qəbir evinə köçüb gedərik. 
İmanla köçənlər üçün o aləmdə Bəsit ismi təcəlli edər və 
qəbir evi , Allah Rəsulunun ifadəsilə, ‘Cənnət bağçalarından 
bir bağça olar.” İnanmayanlar üçün isə Qabid ismi təcəlli edər 
və onun üçün qəbir, “Cəhənnəm çuxurlarından bir çuxu-
ra” çevrilər, insanı çox sıxar. Və bu yolçuluğun sonu Cənnət 
və Cəhənnəmlə sona çatar. Birincisində hər cür genişlik, 
ikincisində isə hər cür darlıq vardır.  

Bu hallar Allahın Cəlal və Camal isimlərinin də 
təcəllisidir. Necə ki, xəstəlik Allahın Şafi isminin təcəllisinin 
nəticəsi ilədir, sıxıntı halı da Allahın əl-Darr ismi kimi 
isimlərinin təcəllisidir. Rahatlıq və genişlik halı da Allahın əl-
Vasi ismi kimi isimlərinin təcəllisinin nəticəsidir. Bu haldan 
qurtarmaq üçün dəstəmazlı gəzməyə adət etmək, həmçinin də 
Qurani-Kərimi tez-tez oxumaq lazımdır.  

Deməli, çəkilən hər maddi və mənəvi çətinliklər, dünya-
da baş verən və axirətdə olacaq bütün çətinliklər Qabid 
isminin bir təcəllisidir. Əsas məsələ isə Qabid ismi-şərifinin 
təcəllisinə səbir ilə dözümlülük göstərmək, hər sıxıntıdan 
sonra bir rahatlığın olacağına iman gətirərək dua, ibadət və 
itaət ilə acizliyini və fağırlığını Allaha bəyan, izhar etməkdir.  
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Ya -Xafidu-1481-Alçaldan, zəlil edən, varlıqdan yoxlu-

ğa, elmdən cahilliyə, sağlamlıqdan xəstəliyə, yuxarıdan aşağı 
endirən deməkdir. Ən uca mərtəbədən ən aşağı mərtəbəyə 
endirən Allah deməkdir. Bu adın düşmənləri pərişan etməyə, 
onların hiylələrinə qarşı qorunmaya qarşı böyük bir təsiri 
vardır. Bu əsmanı oxumağa davam edən düşmənləri zəlil və 
pərişan edərlər. Zalım, azğın mərhəmətsiz kimsələrdən 
çəkinmək, onların insanlara edəcəkləri pisliklərdən qorunmaq 
üçün Allahın bu uca adını anmaqda böyük sirlər vardır.  

Əsmanın əbcəd dəyəri: 1481 x 2=2962 
“Alçaldan” mənasına gələn“əl-Xafid” İsmi-cəlili Quran-

di–Kərimdə Vaqiə surəsinin 3-cü ayəsində Qiyamətin alçal-
dıcı və yüksəldici olduğunu xəbər verən şəklində keçir. Qiya-
məti yaradan Allah olduğuna görə alçaldan da, yüksəldən də 
Allahdır.  

Çünki Xabir isminin kökü Xafid isminə bağlıdır. İçimiz-
dəki, kiçik olanı dəyərləndirmək, qısılmış və kiçiklənmiş kimi 
özümüzü hiss etdikdə, yenidən dirilib, həvəslənərək həyatı-
mızın ilahi planının bir parçası ola bilməkdir Xabir. Yəni, 
artıq acizliyin son həddinə çatdıqda, yenidən həyata və 
gələcəyə ümid və həvəslə baxmaq halıdır Xabir. Bu isim 
sufilərin həyat rəhbəridir. Allah kimi istəsə, alçaldar, kimi də 
istəsə yüksəldər. Hər halda düzünü Allah bilir.  

Həşr-18 Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Hər kəs 
sabah üçün nə etdiyinə (axirət üçün özünə nə hazırladığına) 
nəzər salsın. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah etdikləriniz-
dən xəbərdardır! 

Mülk-14- Məgər yaradan (sizin gizli saxladığınız hər 
şeyi) bilməzmi?! O, (hər şeyi) incəliyinə qədər biləndir, (hər 
şeydən) xəbərdardır! 
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Hər şeyi Uca Allah yaratmışdır və O yaratdıqlarının 
hamısını çox gözəl tanıyır. Göylərdə və yerdə olanları Allah 
bilir. Hər bir insanın düşündüyü, danışdığı vaxt ikinci eşidən 
və duyan Allahdır. İki insanın danışdığı yerdə üçüncü Allah-
dır, üç insanın danışdığı yerdə dördüncü mütləq ki, Allahdır. 
Allah bir göz qırpımı müddət də belə bizdən ayrı deyildir və 
Qiyamət günü etdiklərimizdən bizə xəbər verəcəkdir. O, 
Xabir olandır, bəndələrinin nə etdiyini biləndir.  

1. Hər gün 1481 dəfə “Ya Xafidi” ismini zikr edən kim-
səyə hamı hörmət edib ehtiram göstərər.  

2. Bir müsəlman üç gün oruc tutub 70 dəfə “Ya Xafi-
du”ismi-şərifini oxusa, bütün düşmənlərini məğlub edər və 
düşmənləri ona zərər verə bilməz.  

3. Hər hansı arzu üçün 500 dəfə oxuyan muradına çatar. 
Ancaq unutmayaq ki, Allah kimin haqq və ya haqsız oldu-
ğunu daha gözəl bilir və ağızdan çıxan hər bir alqış və ya 
qarğışın mütləq ki, iki başı var. Bizdən hansı enerji ərşə 
qalxırsa, həmin qüvvədə özümüzə qayıdır. Bu səbəbdən də 
hər işdə yalnız Allaha sığınmaq və ən düzgününü Allah 
bildiyi üçün, Allaha rucuh etmək (həm bu dünya, həm də ki, 
əbədi dünyada) daha xeyirlidir.  

 Beyti: Və ya Xafiduh fəd qadrə kulli munafiqın 
Və ya Rafiur fə`ni bi ravhıkə əs’ələ  
Hər münafiqin qədrini, şərəf və heysiyyətini alçalt, ya 

Xafid!  
İmdadınla məni yüksəlt ya Rafi!                        

  
 
ər-Rafiu-351-“Yüksəldən, qaldıran, zillətdən izzətə götü-

rən, çirkabdan çıxaran, dərəcəni artıran deməkdir 
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 “ər-Rafi’” ismi bir dəfə Rafi olaraq Ali İmran-55-də, bir 
də dəfə də Rafi-ud-dəracət (Mumin-15) olaraq keçmişdir. On 
üç dəfə də “əfədə” yüksəltdi, yüksəldir şəklində fel olaraq 
keçir.  

İlanları yerdə süründürən “Xafid, ”quşları yüksəklərə 
uçuran “Rafi” olan Allahdır. Göy üzünü dirəksiz yüksəldən 
(Rad 2), Peyğəmbərlərin dərəcələrini yüksəldən (Ənam 165), 
Hz. İsanı Öz qatına qaldıran (Nisa-185) Hz. Muhəmmədin 
şənini ucaldan, elm sahibi olanların dərəcələrini yüksəldən. 
Allah Ona iman edən möminin önünə heç kimi keçirməz. 
Allahın ucaltdığı kimsəni kimsə alçalda bilməz. Alçaltdığı 
kimsəni də kimsə yüksəldə bilməz.  

Allahın Rafiu isminin mənası: Nəfsinə uyan, üsyan və 
günah edənləri Cəhənnəmin alt dərəcələrinə alçaldan, nəfsinə 
qalib gələn və yaxşı işlər görənləri isə Cənnətin ən üst 
dərəcələrinə yüksəldəndir. Quyunun dibinə atılan Hz. Yusifi 
Misirə sultan edən, onu quyuya atanları isə bir gün Yusifin 
önündə səcdə etdirən də Odur.  

1. ər-Rafiu ismi günəş çıxarkən gümüş bir lövhə üzərinə 
yazıb boynunda daşıyan və gündə 362 dəfə “ya Rafiu” ismini 
zikr edən kimsə hər kəs tərəfindən sevgi və hörmətlə 
qarşılanar və vəzifə sahibi olar.  

2. Hər gün 100 dəfə “Ya Rafiu” ismi-şərifini oxuyan 
bəndənin Allah izzət və şərəfini artırıb, dərəcəsini yüksəldər.  

3. Zalımın şərindən qorunmaq üçün 70 dəfə oxumaq 
lazımdır.  

  
əl-Muizzu-117 -İzzət verən, şərəfləndirən deməkdir.  
Ya Muizzu İsmi-şərifinin vəqfini Cümə günü günəş 

doğarkən gümüş bir lövhəyə yazaraq boynunda gəzdirsə, 
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izzət və şərəfi artır. Hər kəsin yanında etibar görər, hər yerdə 
sözü keçər. Hər namazdan sonra 117 dəfə Ya Muizzu ismini 
zikr edən izzət və şərəfə çatar.  

Beyti: Sə`əltukə ızzən ya Muizzu li əhlihi,  
Muzillu fəzəllil-iz-zaliminə muttəqilə.  
İzzəti yalnız Səndən dilədim, əhlinə izzət verən ya Muiz ! 
Zalımları cəzalandırıb, zəlil edən ya Muzillu ! 

  
əl-Muzillu-770-Xar və zəlil edən , izzət və şərəfi alan 

deməkdir.  
1. Pis nəfsli, həsədçi, qısqanc kimsələrin şərindən 

qurtarmaq üçün gündə 75 dəfə ”Ya Muzillu”ismi-şərifini 
oxuyub, səcdəyə gedib: ”Ya Allah, məni filan adamın şərin-
dən qoru”-desə, Tanrı pislərin şərindən o bəndəni qoruyar.  

2. Çərşənbə günündən başlayaraq üç gün oruc tutub, 
üçüncü günü ikindi namazından sonra iki rükət namaz qıla-
raq, 1-ci rükətdə ayaq üstə 100 dəfə, rukuyə getdikdə 100 
dəfə, 1-ci səcdədə 100 dəfə, 2-ci səcdədə 70 dəfə “Ya Mu-
zillu” ismini zikr edib, ardınca bu duanı oxuyan, Allahın 
köməkliyi ilə qısa müddətdə haqqsızın əlindən qurtarar.  

 

 
əzilli fulənən(adı) bi həqqı ismikəllah. yə muzillu kulli 

cəbbərin.  
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əs-Səmi-180-Eşidən. Kainatdakı hər səsi, istər gizlin, 
istər aşkar, istərsə də pıçıltı olsun, hamısını və qəlbin səsini 
eşidən Rəbbim. Gizli və aşkarı, hər şeyi eşidən deməkdir.  

əs-Səmiu-ismi Qurani-Kərimdə 47 dəfə keçmişdir. Sev-
diklərimizə, dostlarımıza söyləyəcəyimiz kəlmələrin ən in-
cəsini könül ələyindən ələyərək söyləmək, o sözləri heç kəs 
eşitmədən əvvəl əs-Səmi olan Allahımız eşidir. Düşmənə 
söylədiklərimizi də eşidir. Bu haqda Qurani-Kərimdə buyu-
rulur: (Taha 44-46) Fironla belə danışarkən yumşaq olan kəl-
mələr seçərək danışın. Rəbbimiz “Haqqında biliyin olmayan 
şeyin ardınca düşmə. Çünki qulaq, göz və könül, bunların 
hamısından sorumludur” (İsra 36)-deyərkən, burada qulaq 
kəlməsini ən birinci söyləyir... (İnsanda ilk yaranan və son 
ölən qulaqdır). Qulağımızla insanları dinlərkən qarşımızda-
kının kim olmasından asılı olmayaraq onun sözlərinə önəm 
verməli və çalışmalı ki, qulağımızdan girən kəlmələr könül 
dənizimizi kirlədəcək kəlmələr olmasın və Haqqın kəlamı 
birinci sırada olsun.  

Bəqərə-186-(Ya Rəsulum!) Bəndələrim Məni səndən 
soruşduqda söylə ki, yaxınam. Dua edib Məni çağıranın dua-
sını qəbul edərəm.” 

Verilən eşitmə duyğusu ilə Allahın “Səmi” ismini təfək-
kür edən hər bir insan bilir ki, O”Səmi”və “Bəsir” olan Uca 
Yaradan qaranlıq bir gecənin yalnızlığında əllərini Rəbbinə 
açaraq, səssizcə ağlayan qulunun qəlbində olan yalvarışlarını 
eşidir. Hər nemətin şükrü, o nemətin yaradılış qayəsindən 
istifadədir…eşitmə nemətinin şükrü də O Haqq-kəlama qulaq 
asmaqla əldə edilir: “Və dinlə, o gün ki, bir carçı, yaxın bir 
məkandan nida edər. O gün (İsrafil ə. s. ) ikinci dəfə Sura 
üfürdükdə Haqq olan O gün (bütün yaranmışlar) dəhşətli (tü-
kürpərdici) səsi doğrudan-doğruya eşidəcəklər.” (Qaf-41-42) 

Bu ayədə buyrulduğu kimi qulunu hüzurunda toplayacaq, 
o dəhşətli gün üçün xəbərdar edər və bu hiss ilə yaşayan 
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bəndələrini sevgi nəfəsinə bürüyüb, onlar üçün əbədi rahat 
yurd olan Cənnəti hazırlayar.  

Duası: ”Ey Rəbbim! Sən günahların və səhvlərin izsiz bir 
quru çölə çevirdiyi könül dünyamızı bu, rəhmət nəfəsinlə 
(yellərinlə) bürü, sadəcə Sənə yönələn yalvarışlarımızı eşi-
dərək qəlbimizi gül bağçasına çevir. Bizi Sənə dəvət edən o 
möhtəşəm rəhbərin Muhəmməd Mustafanın (s.ə.s.) səsini 
əsrlər əvvəl qəlb qulağı ilə duyaraq, gül Nəbinin dəvətinə 
layiq olanlardan eylə. Sadəcə ən gözəl sözü dinləyən o ən 
gözəl səsi eşidib, yalnız gözəl söz söyləyən və əmrlərinə layiq 
olaraq yaşayanlardan eylə. Bir incidir dua. Bu gün bir pıçıltı 
ilə dua et. Yalnızlığın səssizliyində. Yalnızlığın qaranlığında. 
Heç toxunulmamış. Heç əskilməmiş. Heç bilinməmiş. Heç 
duyulmamış bir nəfəslə dua et. Bir içdən dua et. Ürəyində bir 
ləkəsiz duyğu ilə. Rəbbinlə yalnız olduğun zamanlar de: 
“Kun fə yəkun" “Ol” deyər, o da olar! ”Sözün bitdiyi yerdə 
qələmlər durur. Əzəmətinin təsirindən sətirlər qırılır, tökülür 
Kun!… Sözün başladığı yerdir! Kun!… Qələminə ”Ol” de-
diyi yerdir… Qəlbimdən keçənlərin kağıza vurduğu qələ-
minin ləfzini hayqırışla başladığı yerdir, Kun!… ”Ol” deyər 
və olar! Bütün qadağaların qadağan olduğu, ləfzinin kəlmə-
lərə büründüyü, hər şeyin Onun olduğu yerdir Kun! Olmanın 
cavabdehliyini daşımağa başladığım an… Var olmamın, 
ziyarətimin səbəbini təfəkkür etdiyim zamandır… Və ucsuz-
bucaqsız düşüncələrimi düzgün yönəltməyə çalışdığım, gözü-
mün yaşını kəlamımla sildiyim, səmanın gözəlliyində Onu 
fərq edib də qorxu və sevgimi bildirdiyim yerdir Kun! Kun… 
Onun “Ol” deyişi…Həzin namələrini ərşdən endirdiyi vaxt 
göz yaşlarımla yanaqlarımı silən mənim güvəncimdir… əv-
vəlim, axırım, əzəlim, əbədimdir mənim Allahım və Onun 
“Kun”, ”Ol” kəlməsi…” 

1. Hər kəs bir mətləb və ya hacət almaq istəyirsə, həf-
tənin 3-cü günü xiftən namazından sonra, heç kəslə görüşüb, 
danışmadan"Ya Səmi"ismini 100 dəfə oxusun.  
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2. Qulaq ağrıları üçün “əs-Səmi” ismi-şərifini 180 dəfə 
zikr etmək xeyirlidir.  

Sin hərfi: “əs-Səmi” ismi-şərifinin açarlarıdır.  
Ənəm-117 (Ya Rəsulum!) Rəbbinin sözü düzgün və 

ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun sözlərini dəyişdirə biləcək 
bir kimsə yoxdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  

4. Bu ismin vəqfini yazıb üzərində daşıyaraq hər gün 180 
dəfə “Ya Səmiu” ismini zikr etməyi adət edən kimsənin Allah 
dualarını qəbul edər.  

5. Qulağında eşitmək qüsuru olan bir kimsə gündə 180, 
360, 1800 dəfə“Ya Səmiu” ismini zikr etsə, Allahın izni ilə 
şəfa tapar.  

Beyti: Fəl ilmukə kafin ya Səmiu fəkun izən 
Bəsiran bi həli muslihən mutəkəbbilə.  
Mənası: Elmin mənə kafidir ya Səmi! Halımı düzəltdiyin, 

qəbul etdiyin halda halımı görücü ol, Ya Bəsir !  
 

Ya Bəsir 
 
Ya-Bəsiru-Hər şeyi çox yaxşı görəndir deməkdir. Allah 

etdiklrini ən yaxşı biləndir. (Hadid 4, Mülk 19) Hər şeyi gö-
rən, yaratdıqlarına da göz verəndir. İnsanların gözü zəif-
ləyərək, görmədikdə həkimlərə müraciət edirik. Həkim də ya 
əməliyyat aparar və ya da ki, eynək yazır. Rəbbimiz bizlərə 
iki göz və bir də, bir qəlb gözü vermişdir. İki gözümüzün pa-
sını, kataraktasını təmizləmək üçün həkimə müraciət etdi-
yimiz kimi, qəlb gözümüzü də təmizləmək üçün Allahın 
göndərdiyi Quran, Peyğəmbər və İmamlardan öyrəndiyimiz 
elm və helmlə cilalaya bilərik. Allahın hər an bizi gördüyünə 
və Onun kamerasının hər anımızı belə çəkdiyinə tam 
yəqinliklə inandıqdan sonra bağlı qapılar arxası etdiklərimizə 
daha çox diqqət yetirməyə çalışacağıq. Çünki müəyyən bir 
yerdə kameranın bizi çəkdiyini hiss etdikdə tez özümüzü 
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yığışdırır, hətta bəzən özümüzü belə itiririk. Halbuki, Allahın 
kamerası bizim hər anımızı belə çəkməkdədir. Məhşər günü 
hamının önündə nümayış etdirdiyində və əzalarımız da bizə 
qarşı üzümüzə duraraq şəhadət verdikdə görən halımız necə 
olacaq?! Allahın Bəsir isminə imanı olmayanlar özlərini bu 
dünyada həqiqətən də faili-muxtar hiss edərək, onları heç 
kəsin görmədiyinə və onların əməllərindən və rəzalətlərindən 
heç kəsin xəbəri olmadığına inanırlar. Halbuki Allahın Bəsir 
isminə inam və imanının verdiyi izzət və şərəf elə bu dün-
yadan başlayır. Yəni Allahın nəzərini üzərində hiss etdikdə , 
insanın qəlbində sevgi ilə qorxu hissi arasında qeyri-adi 
ahəng yaranır və insan hər bir hadisədə yalnız özünü 
günahkar görür.  

1. Bir müsəlman cümə günü namazdan əvvəl 100 
dəfə”Ya Bəsiru”ismi-şərifini oxusa, bəsirət gözləri açılar, 
Tanrı yanında şərəfli bir bəndə olar.  

Beyti: Fəlimukə kəfin ya Səmiu fəkun izən 
Bəsiran bihəli muslihən Mutəkəbbilə.  
Elmin mənə kafidir ya Səmi! Halımı düzəldib, qəbul 

etdiyin kimi halıma da qoruyucu ol Ya Bəsir! 

 
əl Həkəm-68- haqqla hökm edən, haqqı yerinə yetirən 

deməkdir. Hökmü özünə məxsus olan, hökmü altında tutan, 
son hökmü verəcək olan, hökm edən, haqqı yerinə yetirən, 
elmi, sözü, işi düz və doğru olan deməkdir. Allah İsmi-
Əzəmdə zatı ismidir. Bütün əsmalar bu ismin bir sifətidir. 
Nəfsi əmmarənin islahı, pis sifətlərin yanması bu adla 
mümkün olur. Təriqətdə bütün dərəcə və məqamlar bu 
əsmanın bərəkətilə əldə edilir. Bu mübarək ad bütün Əsmau-
Hüsnanın içində toplanmışdır.  



 79 

1. Allahdan bir diləyi olan, illərlə qazana bilmədiyi 
haqqında sahib olmaq üçün üç gün oruc tutaraq, sübh 
namazından sonra “Ya Həkəm” ismini 4624 dəfə zikr edərək, 
səcdə halında Allahdan istədiyini dilərsə, Qadir Allah 
dualarını qəbul edər. Beyti; Fəyə Həkəmu ədlin bi xalqıhi 

Xabirun bimə yəxfə və mə huvə muctələ.  
İstədiyinə görə hökm və qəzasını icra edən ya Həkəm!Və 

icra etdiyi hökm və qəzasında ədaləti gözləyən, Ya Adlu!  
 

 
əl-Ədlu-404- “Çox ədalətli” anlamına gəlir. əl-Ədl ismi 

Qurani-Kərimdə bir neçə yerdə keçmişdir: İnfitar-7 “O 
Rəbbin ki, səni (yoxdan) yaratdı, düzəldib qaydaya (insan 
şəklinə) saldı.” 

 Bu ayədə O insanın vücudunun yaradılmasında Ədl 
kökündən gələn feldən istifadə etmişdir “Şübhəsiz, Allah 
ədaləti və yaxşılığı əmr edəndir.”ayəsində də Rəbbimiz top-
lumda ədaləti  saxlamağımızı istəmişdir. Hakimin hökm 
verərkən ədalətli hökm etməsi (Nisa 58), qərarı yazarkən əda-
lətlə yazması (Bəqərə-282), insanlar arasında olarkən ədalətli 
davranması(Hucurət-9). Danışarkən ədalətlə danışması 
(Ənam-152) əmr edilir.  

Bir adam böyük qoz ağacına baxaraq, düşünmüş: Alla-
hım, bu boyda böyük ağaca balaca meyvə qismət etmisən, 
yerdə olan incə bir budağa bu yekəlikdə balqabaq  yetişdir-
misən –deyə düşünər. Elə bu zaman ağacdan bir qoz dənəsi 
adamın başına düşər, bu zaman: “Ya Rəbbi mən günah etdim. 
Sən Alim Allahsan. Əgər bu ağacdan yekə balqabaq başıma 
düşsəydi, gör halım necə olardı?- deyərək , tez tövbə edər.  

Rəbbimiz mömin bəndələrinə bəzi bəlalar, müsibətlər, 
xəstəliklər verdikdə, gərək bunu ədalətsizlik kimi başa düş-
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məyək. Həkim xəstəyə ağrıdıcı iynələr və acı dərmanlar ve-
rər, bəzən də sıradan çıxmış müəyyən xəstə bir orqanı əmə-
liyyat edərək götürər ki, xəstə sağalsın. Həmçinin xəstəyə 
dadlı-duzlu, şirin yeməkləri yeməyi qadağan edər. Əlbəttə, 
bütün bunlar xəstənin sağalması üçündür. Allahında bizə 
qarşı olan imtahan və qadağaları bizim günahlardan saflaş-
mağımız üçündür.  

1. Hakimlər bu ismi-şərifi hər gün 104 dəfə oxusalar, 
Allah ən doğru hökmü onların qəlblərinə salar.  

2. Haqqını verməyən bir zalımdan haqqını almaq üçün üç 
gün oruc tutub iftardan sonra 10816 dəfə “Ya Ədl“ ismini 
zikr edib, sonra səcdəyə gedərək” Ey Adili- Mütləq olan 
Allahım! Haqqımı verməyən filan kimsədən“Ədl”ismi-şərifin 
hörmətinə almanı rica edirəm”, -deyərək dua etsə, həmin 
adam haqqınızı qaytarar.  

3.”Ədl”isminin vəqfini qızıl saatın arxasında yazdırıb, 
qolunda gəzdirəm və hər gün 104 dədə “Ədl” ismini zikr edən 
kimsəyə Allah doğru olmağı və doğru hökm verməyi qismət 
edər.  

  
əl-Lətif-129-Lütf, kərəm sahibidir. Yaxşılığı hüdudsuz 

olan, ən incə işləri bilən, bilinən bilinməyən, görünən görün-
məyən, yollardan və yerlərdən bəndələrinə cürbəcür ehsanlar 
verən və faydalar bəxş edən və mülayimliklə iş görən Allah 
deməkdir. "Gözlər Onu görməz; halbuki O, gözləri görür. O 
əşyanı çox yaxşı bilən, hər şeydən xəbərdar olandır. "  

İncəlik göstərən, gözləmədiyin yerdən nemətlər verən 
anlamına gələn əl-Lətif ismi Quranda 7 yerdə keçmişdir: “O 
heç yaratdığını bilməzmi? O Lətifdir, hər şeydən xəbər-
dardır.” (Mülk-14) 
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Hz. Yusifin(ə. s. )quyuya atılmasını, bazarda satılıb, həbs 
edilməsini və Misir sultanı olmasına qədər gedən yola aparan 
və hökm edənin Lərif olan Allahın olduğunu xəbər verir. 
(Yusuf-100) 

Bu ayədə də göy üzündən su endirib yer üzünü 
yaşatdıranın Lətif olan Allah olduğunu xəbər verir Rəbbimiz. 
(Həcc-63) Göy üzündə, yer üzündə və ya bir qayanın içində 
xardal dənəsi ağırlığında bir şey olsa, onu belə bilir və 
hüzuruna gətirir. O Lətif olan Allahdır. (Loğman-16) 

Əlimizi, ağlımızı, ruhumuzu yaradan Lətif Allah, görün-
məyən qəlbimizə sevgi-məhəbbət də verən yenə də Lətif Al-
lahdır. Allahın Lətif isminə iman edənlər bütün yara-
dılmışlarla lətif davranıb və onlara qarşı ədalətli olar.  

Qurani-Kərimdə buyurulur: "O gün bir çox üzlər, Rəb-
lərinə baxıb parlayacaqdır. " (Qiyamət-22-23) 

"Yaxşılar şübhəsiz, nemət içində və taxtlar üzərində 
ətrafı seyr edərlər. Onların üzlərindəki parıltıdan tanırsan. " 
(Mutaffifın-22-24) .  

1.”Ya Lətifu” ismi Heyyul-Qayyum ismi-şərifi kimi 
kəskin bir qılıncdan da təsirli Allahın ismi-şərifidir. Hər gün 
səhər və axşam 1000 dəfə bu ismi kim zikr etsə və yaxud da 
birinci həftə 500 dəfə, ikinci həftə 600 dəfə, üçüncü həftə 700 
dəfə, beləliklə, hər həftə 100 artıraraq, aşağıdakı salavatla 
birlikdə zikr etsə, dilək və muradına çatar. Qisməti açılıb, 
ruzisi çoxalar və heyrətedici uğurlar qazanar. Salavatı:  
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Əssalətu vəssələmu aleykə yə seyyidi, yə Rasuləllah. xuz 
biyədi qallət hiləti ədrikni bilutfikə və kəramikə yə sahibəl 
lutfi vəl ihsəni yə rahmətəl lil aləmin.  

2. Hər hansı bir hacət üçün iki rükət namaz qıldıqdan 
sonra 10 salavat, 10 İxlas, 10 Təkbir və yenə də 100 Salavat 
və 1 Fatihə deyərək, üzü qibləyə oturub, niyyət edərək “Ya 
Lətif” ismini 129x129=16641 dəfə zikr etsə, Allahın izni ilə 
hacətinə çatar.  

3. Bir xəstə üçün kimsə 16641 dəfə “Ya Lətif” ismini 
zikr etsə, xəstə sağalar.  

4. Bir kimsə hər namazdan sonra 129 dəfə “Ya Lətif” 
ismini zikr edərsə, hər cür təhlükə və bəlalardan qorunar.  

Beyti: Gizlicə nemətləri bəndələrinə yetirən “Ya Lətif”. 
Qulunun gizli və aşkar olan bütün hiss və hərəkətlərindən 
xəbərdar olan “Ya Xabir”! 

  
əl-Xabir-812. əl-Xabir-Allah hər şeydən xəbərdardır. Hər 

şeyin iç üzündən, gizli tərəfindən xəbərdardır, olanları və 
olacaqları ən yaxşı şəkildə bilən, mülkində nə varsa hər 
şeydən xəbərdar olan deməkdir. əl-Xəbirdir-yəni bəndəsinə 
Qurani-Kərim ilə xitab edərək yol göstərən və onun iki 
cahanda da xoşbəxt olmasını istəyən Rəhman, Rəhim, Xabir, 
Alim və verən-verdirən olan Allahdır.  

Bu ismin incəliklərindən xəbərdar ola bilmək insanın 
həyatda yaşaması üçün bir rahatlıq gətirər və insanın axirətə, 
əbədi dünyasına hazırlanmasına vəsilə olar. Uca Allah, za-
mandan və məkandan asılı olmayaraq, zaman və məkanın 
əhatə etdiyi hər şeyi, kainatda keçmişdən gələcəyə qədər 
olmuş və olacaqların hamısını bilir, sadəcə əməlləri deyil, 
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ağıllardan keçənləri, sinələrdə saxlananlardan da xəbərdar 
olandır.  

Bu ismi, bütün hikmətləri ilə anlamağa çalışan bəndə, 
ruhunun böyük bir güvəncin və rahatlığın içinə dolduğunun 
şahidi olur. Çünki Uca Allah daima yanındadır, nə etmək 
istədiyini bilir və qulunu daima qoruyur.  

Bütün vəzifəmiz, “Ələst gecəsində verdiyimiz “Tovhid 
əhdi”ni isbat etmək üçün gəldiyimiz bu müvəqqəti dünyada, 
sözümüzü və sevgimizi sübut etməkdir. Allaha ”qulluq” isə 
bir ağacın altında kölgəsindən istifadə etmək üçün bir neçə 
dəqiqə dayandığımız zaman müddəti qədər qısa olan bu 
dünya həyatını saleh əməllərlə doldura bilməkdən ibarətdir.  

Qadir Allah Xabirdir, ən kiçik molekulların, hüceyrənin 
hərəkətindən, havada uçuşan, qaynaşan zərrələrin hərəkətin-
dən xəbərdar olduğu kimi mülkinin hər tərəfindən, işlərin 
başdan-ayağa baş vermə səbəb və vəziyyətlərindən, səmada, 
yerdə, dənizdə baş verənlərdən, insanın ən gizli, qəlblərin heç 
kimə açılmayan sirlərindən, qəlblərdə pis və ya yaxşı düşüncə 
və niyyətlərdən də xəbəri vardır. Bunların heç birini hökm-
süz, mükafat və ya cəzasız buraxmaz. Bir duyğu duyan, bir 
şeyi düşünən, bir niyyət edən, bir söz söyləyən, gizlincə 
olaraq bir iş görən və bu işi görərkən nə qədər gizlətmək 
istəsə öz qəlbindən, Allahdan gizlədə bilməz. Bu halda bütün 
gizlinlərin həqiqətini bilən, bütün məxluqatın yaradıcısı bunu 
daha əvvəldən və daha düzgün şəkildə bilir. Bu duyğularımız, 
nəfslərimiz, əməllərimiz də belə Allahın izni ilədir. Çünki 
Onun izni olmasa, heç bir kimsə nə düşünə bilər, nə əlini, nə 
dilini, nə ayağını tərpədə bilər, nə də ki özünü duya bilər. 
Hamımız bilirik ki, insan bir anın içində iflic və ya qıc ola 
bilər və bu zaman “Mən bu işi edəcəyəm” deyən nəfs yerlərdə 
sürünərək qalar. Bu zaman onu yenidən qaldıran, hərəkət 
verən, Yaradanın onu təzədən dünyaya qaytaran və onun 
əzalarını özünə qaytaran yalnız Qadir Allahdır. Hər zərrə, hər 
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şüur, hər şey yalnız onun elm və qüdrət əsəridir və Yara-
dandan yaratdıqları heç nə gizlədə bilməz. Hər bir yaradılan 
məxluq özündə, sonradan meydana gələn biliyin, elmin ona 
bəxş olunmasının mənasını, hələ özünün dünyaya gəlməmiş 
ondan əvvəl onu və onda olan bilgini bütün həqiqətləri ilə 
yaradan yaradıcısının elminə borcludur. Yaratdığı məxluqatda 
hər hansı bir hadisə baş verirsə, Lətif və Xabir Allah bilir.  

Allahın “Ya Xabir” ismi Ona imanı olan bəndələri 
yalandan, hiyləgərlikdən, pis əməl və vərdişlərdən çəkindirir. 
Ondan gizlin heç bir hərəkətin mümkün olmadığını xatırladır. 
Bizlər dua və ibadət etmək əvəzinə, ehtiyaclarımızdan həqi-
qətən də xəbəri olmadığını zənn edərək, istəklərimizi yerinə 
yetirmək üçün vasitə və adam axtarırıq. Halbuki, Allah bən-
dələrinin ehtiyac və vəziyyətlərindən hər an belə xəbərdardır. 
Bəzən bir anın içində müəyyən bir çətin vəziyyətdən çıxmaq 
üçün insanın beyninə bəzi fikirlər gəlir. Lakin içimizdən bir 
səsin “hələ bu işin hazır olmayıb, səbrli ol! ” duyğusu sanki 
bizi xəbərdar edir. Daxilimizdəki bu səs, duyğu həyatımız 
boyu bizimlə sanki söhbət edir, dərdləşir, yol göstərir, xəbər-
dar edir. Bu səs gözləmədiyimiz anda və dərk etmədiyimiz bir 
qaynaqdan gəlir. Həmin səs Allahın “Xabir” isminin hikmət-
lərindəndir.  

Bu səbəbdən də bizə bəxş olunan hər şeyə görə qürur-
lanaraq şeytana uymasaq və yalnız gözəl əxlaq, araşdırma və 
elmimizi artırmaqla Allaha üsyan etməkdən çəkinsək, bütün 
əməl, söz və gizli düşüncələrimizdə Allahdan həya etsək, bu 
zaman “Mən sizə şah damarınızdan da yaxınam”ayəsinə 
qəlbdən inanar və ruhumuzun da yalnız Ona aid olub və bu 
bədəndə müvəqqəti olduğumuzu hiss edərik. Allahın sifət-
lərini, hökmlərini, halal və haramını öyrənib, Allaha daha da 
yaxınlaşdıracaq mərtəbələrə yüksəlmək üçün mücadilə edə-
rik. Bu ayədə Uca Allah varlığını, idrak edə bildiyimiz bütün 
vasitələrlə bizə hiss etdirir.  
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Qurani-Kərimdə Allah-təala buyurur:  
əl-Ənam-18-O Öz qulları üzərində hakimi-mütləqdir. O, 

hikmət sahibidir, (hər şeydən) xəbərdardır! 
Mücadilə-7-(Ya Peyğəmbər!) Məgər görmürsənmi ki, 

Allah göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısını) bilir. Aralarında 
gizli söhbət gedən üç adamın dördüncüsü, beş adamın altın-
cısı Odur. Onlar bundan az da, çox da olsalar və harada olsa-
lar, (Allah) yenə də onların yanındadır. Sonra qiyamət günü 
(Allah) onlara etdikləri əməlləri bir-bir xəbər verəcəkdir. 
Allah hər şeyi biləndir! 

Duası: ”Səni düşünərək acizliyimi etiraf edirəm, Allahım. 
Səni düşünüb böyüklüyünü idrak etməyə çalışıram, Allahım. 
Səni düşünüb Uca Yaradanıma bəndə olmaq şərəfinə nail 
olmanın cavabdehliyini anlayaraq əriyirəm, Allahım. Aci-
zəm... Səni tanımaqda acizəm. Ya Allah, məni razı qalacağın 
yola yönəlt. Biz nəyin necə sona çatacağını bilmərik. Sən 
nəhayətsiz qüdrət və elm sahibisən. Sənin razılığını qazanmaq 
üçün başladığımız hər işi xeyirli eylə. Son nəfəsimizdə ən 
gözəl kəlmələrini və isimlərini deyə-deyə Sənə qovuşmağı-
mızı nəsib eylə.” 

Bu mübarək ismin xüsusiyyətləri:  
1. Bir müsəlman ixlasla "Ya Xabir" deyə bu mübarək 

ismin zikrinə davam edərsə, onun təcəllisinə nail olar. Pis 
əxlaqdan qurtular. Zehni açılar.  

2. “Ya Xabir “ismini niyyət edərək 812 dəfə zikr etmək 
zehnin güclənməsinə səbəb olar.  

3. Bu ismi 812 dəfə oxuyan zalım və şər insanların 
şərindən qurtarar.  

4. Bir kimsə tərəfindən əsarətə məruz qalan bu ismi 
davamlı oxusa, əsarətdən qurtarar.  

5. Bir kimsə müəyyən bir işin aqibətinin necə olacağını 
bilmək istərsə, dəstəmazlı yerinə girib yuxuya gedənə kimi 
“Əla yələmu mən xaləq və huvəl lətiyful xabir”, -deyə 
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oxumalıdır. Lakin oxuyan kimsənin iman dərəcəsi çox önəm-
lidir.  

6.”əl-Xabir” ismini 812 dəfə zikr edərsə, ürəyində tut-
duğu niyyətin cavabını yuxuda görər.  

 
əl-Həlim-88-Əfvi, bağışlaması hüdudsuz dərəcədə çox 

olan. əl-Həlimu-Helm sahibi, günahkarları cəzalandırmağa 
tələsməyən. Tələsən zaman səbrlə hərəkət edən və onların 
tövbə etmələrini, peşman olmalarını gözləyən, onların günah-
larına qarşılıq həmən cəza verməyə, cəzalandırmağa tə-
ləsməyən.  

Nəhl-61-"Allah insanları etdikləri haqsızlıqlar üzündən 
cəzalandırsaydı, onda yer üzündə canlı qalmazdı. Ancaq 
onları bəlli bir zamana qədər gözləyər. Zamanı gəldikdə onu 
nə bir saat gecikdirə bilərlər, nə də ki, qarşısını ala bilərlər. "  

Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: ”Ən böyük zəfər savaş 
meydanlarında qazanılan deyil, insanın nəfsinə və qəzəbinə 
hakim olmasıdır. "  

İnsan qəzəblənən zaman ağlına tam hakim ola bilmir. Bu 
səbəbdən də vəli olan insan dönüb dəli olur. Əsəbləşdiyimiz 
zaman ağlımız başımızda olmadığından insanların qəlbini 
qırır, ayıldıqdan sonra isə peşman oluruq. Bu səbəbdən də 
Peyğəmbərimiz buyurur: "Qəzəbləndiyiniz zaman haqlı və ya 
haqsız olsanız belə özünüzü ələ alıb, oradan uzaqlaşın və 
yaxud da heç cavab verməyin, bunun əvəzi Cənnətdə bir 
mənzildir. “ 

Qəzəblənən zaman Allahın“əl-Həlim”ismi-şərifini zikr 
etmək çox faydalıdır.  

“əl-Həlim”-Yaratdıqlarına qarşı son dərəcə yumşaq dav-
ranan, həddi aşan bəndələrinə qarşı səbr edən və onların 
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günahlarına qarşı tez cəza verməyib, sonraya saxlayan, 
peşman olmalarını gözləyən, tövbələrini qəbul edəndir.  

Əslində Allahın bütün isimləri insana hüzur verir, əsas 
məsələ yetər başa düşərək, dilimizdə əzbərləməkdir.  

1. Kim bu ismi hiddət və qəzəbli bir insanın üzünə 88 
dəfə oxuyub üfürsə, həmin adamın qəzəbi sakitləşər. Hər kəs 
məhkəmə hakiminin zülm və haqsızlığından qorxursa, 
məhkəməyə girərkən 88 dəfə “Ya Həlim” ismini zikr etsə, 
hakimin qəzəbindən əmin olar.  

2. Bir gümüş lövhənin üzərinə “Ya Həlim” ismini həkk 
edib, gecə ağlayaraq yatmayan uşağın boynundan asarlarsa və 
gündə 88 dəfə bu ismi zikr edərlərsə, uşaq sakitləşər. Bu uşaq 
sakit təbiətli və əmin uşaq olar.  

3. Bir müsəlman davamlı “Ya Həlim”ismi-şərifini oxusa, 
bütün bəla və müsibətlərdən qorunmuş olar. Əkin və 
meyvələrə bu ismi-şərifi oxunsa, bol-bərəkətli olar.  

Beyti: Fəhilmukə qasdi yə həlimu və umdəti,  
Və əntə əzimun əzmu cudikə qad alə.  
Mənası: ”Məqsəd və dayağım helmindir Ya Həlim! Sən 

ucasan. Uca comərdliyinin sonsuzluğu gerçəkdən çox alidir 
(insana gözəl sifətlər bəxş etdiyin üçün) 

Ya Azim!”                                            

 
 əl-Azim-1020-Böyüklüyü, hüdudsuz, ölçüsüz olan və 

Özündən başqasının idrakı mümkün olmayan Allahın Ali 
ismi deyilir.  

1. Bu ismi-şərifin vəqfini bir qızıl saatın və ya bir qızıl 
lövhənin üzərinə nəqş etdirib, üzərində gəzdirən və hər gün 
1020 dəfə “Ya Azim” deyə zikr edən kimsə bütün istədiyi 
arzularına çatar.  
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2. Hər kim bu ismi səhər namazından sonra 1020 dəfə 
oxumağı adət etsə, qısa müddətdə olduğu vəziyyətdən 
yüksəlməyə başlar. Hər kəs tərəfindən sevilər, hörmət görər. 
Qorxduğu hər şeydən əmin olar.  

 
əl-Ğafur-1286-Bəndələrinin günah və ayıblarını mələklə-

rə belə unutduran, əfv və bağışlaması sonsuz olan deməkdir.  
“əl-Ğafur” ismi-gizlədən, örtən, bağışlayan əfv edən 

mənalarına gəlir və Quranda 91 dəfə, əl-Ğafir İsmi isə iki 
dəfə çəkilmişdir.  

əl-Ğafur olan Rəbbimiz içimizi, zahir və batinimizi 
bildiyi halda ayıblarımızı, günahlarımızı gizlətməkdədir. 
Allahin bu İsmi-şərifi sanki incə bir pərdə kimi, daxilimizdə 
olan və heç də xoş görsənməyən qanımızı, damarlarımızı və 
iç daxili orqanlarımızı incə bir pərdə ilə, dərimizlə örtür, 
həmçinin düşündüyümüz pis fikirləri də üzə çıxarmayaraq 
gizlədir. Əgər qəlbimizdən keçənlər üzümüzdən bilinsəydi 
necə olardı halımız? Qohum, dost, tanış və düşmənlərimiz 
haqqında düşündüklərimiz üzümüzdən bilinsəydi, yəqin ki, 
qorxunc bir vəziyyət alınardı.  

“Ğafur”olan Allaha iman edən insanlar özgələrin ayıb və 
pis xəbərlərini yaymazlar. Bununla da həmin pisliyi yayaraq, 
başqalarının da ağlına gətirməmiş olurlar. “Ğafur” olan 
Rəbbimiz buyurur: “Möminlər arasında pislik yayılmasını 
istəyənlərə dünyada da, axirətdə də açıqca əzab vardır. Allah 
bilir, siz bilmırsiniz .” 

 (Nur-19) Biz də pislikləri, ayıbları örtəcəyik.  
Nisa-82-Onlara (münafiqlərə bəzi müsəlmanların sadə-

lövhlüyü üzündən döyüş meydanından) əmin-amanlıq və ya 
qorxu xəbəri gəldikdə dərhal onu yayarlar. Halbuki əgər 
Peyğəmbərə və ya özlərindən (möminlərdən) olan ixtiyar 
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(əmr) sahiblərinə demiş olsaydılar, əlbəttə, həmin xəbəri onun 
mahiyyətinə varan (belə bir xəbərin yayılmasının məqsədə 
uyğun olub-olmadığını təyin etməyə qadir olan) kimsələr 
bilərdilər.  

1. Bu ismi şərifi zikr edən kimsəni Allah əfv edər, bütün 
pisliklərdən mühafizə edib, qoruyar.  

2. Bir kimsə “Ya Ğafur“ isminin vəqfini bir qol saatın 
arxasında yazıb, üzərində gəzdirsə və hər gün bu ismi zikr 
etsə, mühafizə olunaraq, heç kəs tərəfindən hiddət və şiddət 
görməz 

3. Bir kimsə məhkəməyə və yaxud da çəkindiyi bir yerə 
gedərkən, niyyət edərək, iki rükət namaz qılıb, arxasınca da 
1286 dəfə “Ya Ğafur” ismini zikr edərsə, şər və zülmdən 
qorunar və getdiyi yerdə uğur qazanar.  

4. Bir-birinə düşmən olan, ər-arvad, dost-tanış, qohum-
əqrəbaniı barışdırma üçün niyyət edib yeyəcək və ya 
içəcəklərin üzərinə 1286 oxuyaraq, küsülülərə verilər.  

Beyti: Ğafurun və Sattarun alə kulli muznibin,  
Şəkurun alə əxbəbihi və muvassilə.  
Mənası: ”Hər günahkara şəfqət və mərhəmətini yayan, 

Ya Sattar, Ya Ğafur. Dostların az əməllərinə qarşı çox böyük 
əcr və mükafat ehsan edənsən Ey Şakur! Nə olar məni də 
məhəbbət məqamına çatdır və məni Öz əsgərlərinin sırasına 
qoy!” 

 
əş-Şəkur-526-Az bir yaxşılığa qarşı çox mükafat verən. 

Onun yolunda görülən işlərə artıqlaması ilə qarşılıq və 
mükafat verən. "Çünki Allah, onların mükafatlarını tam verər 
və lütfündən onlara daha çox bəxş edər. Şübhəsiz, O, çox 
bağışlayan, şükrün qarşılığını bol-bol verəndir. " 
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“Azacıq təşəkkürə belə tez qarşılıq verən” anlamına 
gələn əş-Şəkur ismi Allahın bir ismi olaraq Quranda 4 yerdə 
keçir.  

əş-Şəkür ismi Rəbbinə qul olan, onun verdiyi nemətlərə 
qəlblə, əllə, dillə, bədənlə təşəkkür edən insanlar üçün istifadə 
edilmişdir. Qəlbimizdə ilah olaraq Allahdan başqasına yer 
verməməklə Rəbbimizə təşəkkür edirik.  

Dilimizdən çıxan kəlmələrin çoxu Allahı, kitabını, Pey-
ğəmbəri, əmr və qadağaları anlatmaqla məşğuldursa, dilimiz-
lə teşəkkür etmiş oluruq.  

Quran oxuyan, namaz qılan, gizli-açıq kömək edən, 
(Fatır 29, 30), yaxşılıq edən (Şura 23), kömək olsun deyə 
borc pul verən (Təğabun 17) insanların bu əməllərinin hamı-
sının Allaha təşəkkür olduğunu və Allahın da bu təşəkkürə 
daha çox qarşılıq verəcəyi ifadə edir.   

Təşəkkür böyük bir nəzakətdir, ancaq təşəkkürə daha 
yaxşı və gözəl qarşılıq vermək daha böyük bir incəlikdir.  

1. əş-Şəkur isminin vəqfini qızıl və ya gümüş bir lövhəyə 
yazdırıb boynunda daşıyan və hər gün 526 dəfə “Ya Şakur” 
ismini zikr edən kimsənin ruzisi çoxalar, tale yolları açılar, 
neməti daimi və bərəkətli olar. Bütün istəkləri Allahın izni ilə 
rahat çatar.  

 
əl-Aliyyu-110- Böyüklüyü, ucalığı, elmi sonsuz olan, çox 

uca və yüksəkdə olandır- deməkdir. Aliyyu ismi-şərifi Qu-
randa 8 dəfə keçmişdir (Loğman-30, Taha 68, Ali İmran 139).  

1. Bu ismi hər gün namazdan sonra 110 dəfə zikr edən 
kimsəni Allah bütün bəla və müsibətlərdən qoruyar. Üzünə 
elm qapıları açar. Qəlbini hikmət və qüvvətlə doldurar.  

2. əl-Aliyyu ismini zikr edərkən”Aliyyul-azim” deyə zikr 
etmək və Quran tilavətini bitirdikdən sonra “Sadəqallahu 
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Aliyyul-azim” deyə zikr etmək, həm duaların qəbul olun-
masına, həm də mətləb və muradınızın gözlədiyinizdən də 
artıq verilməsinə səbəb olar.  

3.”Huvəl Aliyyul Azim”-deyə zikr edən kimsəyə hamı 
hörmət edər.  

4. Bir müsəlman hər gün “Ya Aliyyu” ismi-şərifini 
davamlı oxusa, ruzisi artar,  

Allahın izni ilə zəngin olar. Qəriblikdə olan kimsə oxusa, 
vətəninə dönər.  

 
əl-Kəbir-232-Ən ulu, ən böyük olandır. Zat və sifətlərı 

anlaşılmayacaq qədər böyük, ulu olandır. Çünki Allah ucadır, 
böyükdür. Böyüklüyünü yalnız Özü bilən, böyüklüyü heç bir 
məxluq tərəfindən bilinməyən və heç vaxt bilinməyəcək olan-
deməkdir.  

Quranda Kəbir Allahın bir ismi olaraq 7 dəfə keçmişdir. 
Kəbir, Mutəkəbbir, Kibriya, Əkbər isimlərilə də tanıdılan 
Rəbbimizin elmilə, qüdrətilə, sənətilə, nemətlərilə yaradılmış-
ların hamısından böyük olduğu çoxlu vurğulanır.  

İlk nazil olan surələrdən Muddəsir-3-də “Yalnız öz 
Rəbbini uca tut!”ayəsində də bu vurğulanır. Özünü böyük 
görən şahlar, padşahlar, krallar çoxdan yox olub gediblər. 
“Ən böyük Allah’dır” deyənlər təkəbbürdən uzaq olarlar. 
Allahın yaratdığı, gözümüzün gördüyü ən kiçik bir şeydə belə 
Allahın böyüklüyünü görürlər. Rəbbin mülkində, yer üzündə 
hər gördüğümüz, duyduğumuz, tutduğumuz, qoxladığımız və 
daddığımızın hamısı Allahın böyüklüyünü anladır.  

1. Hər gün namazdan sonra 232 dəfə “Ya Kəbir“ ismini 
zikr edən kimsəyə heç kim böyüklük və qürur göstərə bilməz. 
Heç kəs sözünü kəsməz və hamı ona hörmət edər.  
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2. Bir zalımı susdurmaq üçün 232 dəfə “Ya Kəbir” ismini 
zikr etmək lazımdır.  

3. Kim gündə 100 dəfə”Ya Kəbir”ismi-şərifini oxuyarsa 
insanlar arasında hörmətli və əziz olar.  

4. Yola getməyən ər-arvad arasında mehribanlıq 
yaratmaq üçün yedikləri yeməyə bu”Ya Kəbir” ismi-şərifini 
oxusalar araları düzələr.  

5. “Ya Kəbir” ismini borclu olan bir kimsə 232 dəfə zikr 
edərsə, borcdan qurtarar, işdən çıxarılan işə qayıdar.  

Beyti: Aliyyun və qad alə məqamə həbibihi,  
kəbirun kəsirul-xayri vəl cudi muczilə.  
Mənası: Həqiqətən, elçilərinin ən üstünü olan Həbibinin 

qədrini yüksəltmisən Ya Aliyyun!Xeyrinin və səxavətinin 
çoxluğunu artırdığın kimi mənim də qədrimi əziz et, Ya 
Kəbir! 

 
əl-Hafiz-Qoruyan, nəzarət edən. Edilən işləri bütün incə-

likləri və təfərrüatı ilə bilib, saxlayan deməkdir. Bütün məx-
luqatı müəyyən zamana qədər Öz arzu və iradəsinə görə hər 
cür qəza və bəlalardan qoruyandır.  

əl-Hafiz ismi-şərifi Quranda altı yerdə keçmişdir. “Şüb-
həsiz mənim Rəbbim hər şeyi qoruyub gözləyir.” (Hud 57) 
Ayəsində hər şeyin Allahın nəzəri altında olub, qorunduğunu 
bildirir. Heyvanların hamısı Allahın verdiyi duyğu ilə hansı 
heyvanın zərərli və ya zərərsiz olduğunu, həmçinin hansı ot 
və bitkinin də xeyirli və ya xeyirsiz olduğunu onlara 
öyrətmişdir. Arıya balı gül və çiçəkdən düzəltməyi də Allah 
öyrətmişdir. Hər heyvana öz dünyasına görə yaşama sistemini 
də Hafiz olan Allah öyrətmişdir. İnsana isə ağıl və düşüncə 
sistemini bəxş etmişdir. Hz. Nuha gəmi düzəltməyi öyrətmiş, 
(Hud 37) Hz. Davuda sapand atmağı öyrətmişdir. (Ənbiya 80) 
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Toplum və fərdin varlığını və birliyini, yaşam tərzini 
təşkil edən şeyləri, nəyin düzgün olub-olmadığını da 
Peyğəmbərlər vasitəsilə bizlərə öyrətmişdir. Əsrlərdir Quranı 
qoruyan Allah, onu Qiyamətə qədər belə qoruyacağını “əl-
Hafiz” ismi ilə vəd edir.   

1. Bir kimsə ”Hafizu” isminin vəqfini gümüş bir lövhəyə 
yazıb üzərində gəzdirsə, və 998 dəfə zikr etsə, vəhşi heyvan-
lardan, oğrulardan və bütün canlı və cansız təhlükələrdən 
qorunar.  

2. Dənizdə və quruda səyahətə çıxan kimsə hər səhər 
yeddi dəfə Ayətəl-Kürsü oxuyub, dairəvi şəkildə hər tərəfinə 
üfürdükdən sonra səkkizinci Ayətəl-Kürsünü oxuyub, arxa-
sınca da, 998 dəfə “Ya Hafiz” ismini zikr etsə və Allahdan 
onu qorunmasını istərsə, səfər nə qədər uzun və təhkükəli olsa 
da, Allah onu bütün bəlalardan qoruyar.  

3. Bir lövhə üzərinə ”Hafiz”isminin vəqfini yazıb və 
üzərinə 998 dəfə“Ya Hafiz“ ismini oxuyub bir mülkin və ya 
malın üzərinə qoyulsa, bütün bəla və pisliklərdən qorunmuş 
olar.  

Beyti: Hafizun fələ şey`ə yəfutu li ılmihi 
Muqitun yuqitul-xalqa alə və əsfələ.  
Mənası: Mövcudatı zavaldan qoruyucusan Ya Hafiz! 
Ən əla olan, bu qədər məxluqatın ruzisini hazırlayıb 

çatdıransan ya Muqit! 

 
əl-Muqitu-550-Yaratdığı bütün məxluqatın ruzilərini 

verən və ruziyə çatdıran deməkdir. Bədənlərin və ruhların 
qidasını yaradıb verən və qoruyan.  

"Allah hər şeyin qarşılığını vericidir. "  
“əl-Muqit” ismi Quranda bir dəfə keçir. “Allah hər şeyə 

qadir və qida verəndir” (Nisa 85) ayəsində bizlərin bir tikə 
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ruzi üçün, insanlara boyun əyərək zillətə düşməməyimiz 
üçün, yalnız bizim deyil, dənizdəki balıqların, havadakı 
quşların, çöldəki heyvanların belə qidasını Allahın verdiyini 
xəbər verir və yemək üçün torpağı əkmək lazım gəldiyini 
bildirir. “ər-Razzaq”ismi-şərifinin açıqlamasında Zuxruf surə-
sinin 32-ci ayəsində ruzi verənin Allah olduğu bildirilmişdir.  

“Hər kəsə uyğun olaraq qidalarını Allah kainatın yara-
dılışında dörd gündə təqdir etdi” (Fussilət 10)ayəsində Al-
lahın ruzini kimə nə qədər və necə verəcəyini yalnız Özü 
bildiyi haqda xəbər verilir. “İnsana ancaq çalışdığının qar-
şılığı vardır” (Nəcm 39) deyərkən, insanı çalışmağa təşviq 
edir. Ancaq hər çalışanın da Allah istəməsə qazanmağı 
mümkün deyildir.  

1. Bir kimsə, niyyət edərək”Ya Muqit, Ya Razzaq” 
isimlərini birlikdə yazıb dükan və ya mağazadan asarsa və hər 
gün 858 dəfə bu iki ismi birlikdə zikr edərsə, müştərisi 
çoxalar, qazancı artar, bol xeyir və bərəkət götürər.  

2. Hər gün sabah namazından sonra 550 dəfə” Ya 
Muqitu”ismini zikr etməyi adət edən kimsəyə Allah-təala ona 
lazım olan ruzi-bərəkəti artıqlaması ilə verər.  

 
əl-Həsib-80-Yaratdıqlarının hamısına yetən və onları 

hesaba çəkən. Bütün varlıqların varlıqları boyunca etdiklərini, 
gizlətdiklərini və aşkar etdiklərini ən incə nöqtəsinə qədər 
bilib, mütləq haqq-hesabını edən və edəcək deməkdir.  

"... Hesab sorucu olaraq da Allah yetər. " 
 əl-Həsib: “Muhasib: Hər kəsin həyatı boyunca etdikləri, 

bütün təfsiratı və təfərrüatı ilə hesabını bilən “Həsib”ismi 
bütün varlığın hər an etdiyinin hesabını hesablamaqdadır.  
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 “əl-Həsib” ismi Qurani-Kərimdə beş dəfə keçmişdir. 
Ayrıca yeddi dəfə də “Hesabı tez görəndir” mənasına gələn 
kimi də keçməkdədir. (Nisa 86), (Zilzal) 

O (möminlərə) insanlara “Şübhəsiz düşməniniz olan 
insanlar sizin için qüvvətlərini topladılar. Onlardan qorxu-
nuz”-dedikdə bu onların imanını daha da artırdı və onlar: 
“Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir”-dedilər.  

Dünyanın bütün orduları birləşib bir möminin üzərinə 
gəlsə, Allahın “əl-Hasib” isminə iman edən kəs“Həsbunəllah 
və niəməl Vəkil-“Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir”Allah 
bizə yetər deyərək yoluna davam edər.  

1. Bir kimsə hər gün”Ya Həsib”ismini 400 dəfə oxusa, 
haqsızlıq edən düşməndən qorunmuş olar.  

2. Bir çətinlik zamanı niyyət edərək 720 dəfə“Ya 
Həsib”ismini zikr etsə, Allah işini yüngülləşdirər və həll edər. 
Ümid etmədiyi yerdən qismət və ruzi yolları açılar, bütün 
qorxduğu şeylərdən əmin olar və insanlar tərəfindən sevilər.  

Beyti: Fəhilmukə xasbî ya Hasibu təvəlləni,  
Və əntə Cəlîlun kun li ğammi munəkkilə.  
Mənası: Helmin mənə kafidir, hər işimi görürsən Ya 

Hasib!Ali və cəlal sifətlərini daşıyansan Ya Cəlil! Dərd və 
kədərlərimi məndən uzaqlaşdır! 

 
əl-Cəlilu-5329-Şanı uca, əzəmət, kübarlıq, böyüklük və 

şanı olan Allah deməkdir. Günah, inkar və üsyan içində olan 
insanların könüllərindən tutaraq onların da yüksəlməsinə 
çalışar. Allahın Cəlil ismi bütün kamal sifətlərə sahibdir, yəni 
Alidir və ucalığı yayandır.  

əl-Cəlil ismi Quranda iki yerdə”Zul-Cəlal” kimi keçir. 
(ər-Rahman 27, 28) 
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Allahın “əl-Cəlil” isminə iman edən və Quran əxlaqı ilə 
yaşayan kimsə bütün rəzalət və pisliklərdən uzaq olar və 
Allahın ”əl-Cəlal” ismi onu bu pisliklərdən qoruyar. Günah, 
inkar, üsyan içində çabalayan kimsə“Ya-Cəlil” ismini zikr 
edərək, bu dərdlərdən Allahın izni ilə qurtarar və könlündə 
fərəh, sevinc yaranar.  

1.”Ya-Cəlil”isminin vəqfini yazıb üzərində gəzdirən və 
hər gün 365 dəfə zikr edən bütün haqsız işlərə qarşı durub, 
qalib gələr.  

2. Bu ismi zikr edən hər kəs tərəfindən hörmət görər. 
Zalımlar və zülmkarlar ondan çəkinərlər.  

3. “Ya-Cəlil”ismi-şərifini davamlı oxuyan kimsə Tanrı 
yanında şərəfli və qiymətli bəndə olar.  

  
əl-Kərim-270-Hər cür fəzilətə sahib olan, nəhayətsiz 

kərəm sahibi və bütün mövcudata şamil olan deməkdir.  
"... Şükr edən yalnız özü üçün şükr etmişdir. Nankorluq 

edən isə, o bilsin ki, Rəbbinin heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur, 
çox kərəm sahibidir.” 

Quranda “əl-Kərim” ismi “Yaxşılıq edən”, ”Kərəmi bol 
olan”- anlamında iki yerdə keçmişdir. (Nəml-40)“Ey insan, 
Kərim olan Rəbbinə qarşı səni aldadan nədir?” (İnfitar-6) 

Kərim olan Rəbbimiz bizi yaratmış. Ehtiyacımız olan ha-
vanı, günəşi, suyu bol miqdarda yaratmış. Vücudumuzun or-
qanlarını pulla almaq istəsək gücümüz belə çatmaz. Lakin 
Allah bütün bunları mömin və ya kafir olaraq heç fərq qoy-
madan hamımıza təmənnasız bəxş etmişdir. Bəndələrinin qo-
naq olaraq gəldikləri bu dünyanı da çiçəklərlə, ulduzlarla, də-
nizlərlə və bir çox nemətlərlə bəzəmişdir. Azacıq ibadətləri-
mizə, sədəqələrimizə bol cavab vəd edən Allahın Kərim ismi-
nə iman edənlər, Allahın bəndələrinə qarşı yaxşılıq etməkdə 
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davam edərlər. İnsanların xəta və günahlarını görməməyə 
çalışar, insanların balaca bir yaxşılığını könüllərinə xoş olsun 
deyə gözlərində böyüdərlər. İnsanlara yaxşılıq edərkən buna 
layiq olub-olmadığını düşünməz və əvəzini ummazlar. Çünki 
Kərim olan Rəbbimiz bizlərə nemətlər verərkən bizim ona 
layiq olub-olmadığımızı hesaba qatmadan Öz Kərəmindən 
vermişdir. Yəni bütün sahib olduqlarımızı yalnız Kərəm sa-
hibi olan Allah bizlərə bəxş etmişdir və istədiyi vaxt əlimiz-
dən ala da bilər.  

1.”Ya Kərim”isminin vəqfini yazıb üzərində daşıyan və 
hər gün 270 dəfə ”Ya Kərim” deyə zikr edənə Allah asanlıqla 
bərəkətli ruzi ehsan edər. Çətin işlərini yoluna qoyar. Fağırlıq 
və kasıblıqdan əmin olar.  

2.”Ya Allah, Ya Kərim Ya Vahhab” əsmau-şərifləri zikr 
edənlərə Allah ruzi, bərəkət, var-dövlət ehsan edər. İşlərini 
yoluna qoyar və çətinlikdən qurtarar. Hər kim gündə 1171 
dəfə bu əsmalara zikr etsə, görünməz səadət və nemətlərə 
sahib olar. Allahın istəyi ilə hər cür bəla və dərdlərdən 
qurtarar.  

  
ər-Raqib-312 -Gözləyən, qoruyub, nəzarət edən. Bütün 

varlıq üzərində güclü və bütün işlər Özünün nəzarəti altında 
olan və Onun əmri ilə meydana gələn deməkdir.  

“ər-Raqib” ismi-şərifi Quranda üç yerdə keçmişdir. 
“Şübhəsiz Allah üzərinizdə nəzarətçidir” (Nisa-1)  

Əgər həyatımızın bir gününün gizli kameraya çəkildiyini 
öyrənsək, o gün axşama qədər bütün hərəkətlərimizə nəzarət 
edər və boş işlərlə məşğul olmarıq. Allahın ”ər-Raqib”olan 
isminin də bizi hər an, hər saniyə belə nəzarət etdiyini bilib, 
ona iman etsək, İslam qanunlarına uyğun yaşamağımızı təmin 
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edərik. Əlimizdən və dilimizdən heç kəsə, hətta özümüzə də 
zərər vermərik.  

1. Bir kimsə“ər-Raqib”ismini yeddi gün bir su dolu kasa-
ya oxuyaraq səhər, acqarına içərsə, hafizəsi güclənər. Həm-
çinin zehni inkişafdan qalan uşağa içirdilərsə, uşaq sağalar.  

2. Hər kəs hər namazdan sonra 312 dəfə ”ər-Ra-
qib”ismini zikr etsə, Allah hər bir işində onu mühafizə edər.  

Beyti: İlahi Kərimun əntə fə əkrim məvahibi,  
Və kun li əduvvi ya Raqıbu mucəndilə.  
Mənası: Allahım Kərimsən Sən! Bağışla məni. Düşmən-

lərimlə qarşılaşdığımda, məni qoruyaraq, onları cəzalandır. 
Ya Raqib!  

   
əl-Mucib-İstək və arzulara qarşılıq verən.  
1. Bu ismin vəqfini Cümə günü Günəş doğarkən bir 

lövhə üzərində nəqş etdirib üzərində gəzdirən və hər gün 
3025 dəfə”Ya Musib”ismini zikr edənin hər niyyəti qəbul 
olar.  

2. Xüsusi bir niyyət üçün oxunduğu zaman o niyyətə aid 
ismi-şərifi “Ya Musib” ismi ilə birlikdə zikr edilir. Yəni ruzi 
üçün “Ya Razzaq” ismini ”Ya Mucibu Ya Razzaq” deyə zikr 
etmək lazımdır.  

3. Arzu və istəklərin qəbul olunması üçün “Ya Mucib” 
ismini 3025 dəfə zikr edən, Allahın izni ilə öz mətləbinə 
çatar.  

 
əl-Vasiu-137-Mərhəmətli, çox geniş iman və ehsanı, 

neməti bol olan-deməkdir.  
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“Ya Vasiu” ismi-şərifini davamlı oxuyan kimsənin ruzisu 
bol olar.  

Vasiul Mağfirəti- Əfvı, Məğfirəti geniş olandır. Vasia-
Sonsuz, geniş rəhmət sahibi 

Nəcm-32-(O yaxşılıq edənlər ki) kiçik günahlar (xətalar) 
istisna olmaqla, böyük günahlardan və rəzil işlərdən (zinadan) 
çəkinərlər. Həqiqətən, sənin Rəbbin çox bağışlayandır. Sizi 
torpaqdan yaradan da, siz analarınızın bətnlərində rüşeym 
halında olanda da sizi ən gözəl tanıyan Odur. Özünüzü təmizə 
çıxartmayın. O, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənin 
kim olduğunu ən gözəl biləndir! 

(Ənam-147) Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, de: 
“Rəbbiniz böyük mərhəmət sahibidir. Onun günahkar bir 
tayfaya (verəcəyi) əzabın da qarşısı alına bilməz!” 

1. Sağlam bir ömür yaşamaq üçün “əl-Vasiu” ismini çox 
zikr etmək lazımdır.  

2. Bu ismi gümüş və ya qızıl bir lövhə üzərində yazıb, 
boynunda gəzdirən və hər gün 11 dəfə Fatihə surəsini 
oxuduqdan sonra 137 dəfə“Ya Vasiu” ismini zikr etməyi adət 
edən kimsənin Allah ömrünü uzadar, sağlamlıq, ruzi, bərəkət 
verər, pis əməllərdən uzaqlaşdırar.  

3. Dolanışığı pis və çətin olan bir kimsə hər namazdan 
sonra“Ya Vasiu”ismini oxumağa adət edərsə, Allah can 
sağlığı verər və ruzi bərəkətini bol edər, ömrü uzanar.  

4. Cümə günü 137 dəfə“Ya Vasiu” ismini yazdıqdan 
sonra bir dükanın giriş qapısının üstünə qoyarlarsa, orada 
bərəkət və bol müştəri olar.  

5.”Ya Vasiu” ismini hər gün davamlı zikr edən kimsə 
bolluq və fərəh içində yaşayar.  

Beyti: Də`əvtukə ya Məvla mucibən ilmən dəa 
Qadimul-ətayə vasiəl-cudi filmələ  
Ey ulu Mövla!Sənə yalvarıram. Yalvaranlara rəhm 

edənsən əlbət.  
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Çox qədimdən bağışlayıcısan. Aləmdə comərdlik və 
səxavətin genişdir Ya Vasi! 

  
əl-Həkimu-Hikmət sahibi. Hökmü rədd edilməyən ha-

kim, haqqı yerinə yetirəndir. Bütün iş və əmirləri yerində 
olan. Bütün əmr və işləri hilmətlə dolu olandır-deməkdir. 
Allah bu iki ismin elmlə bağlı hikmətdən meydana gəldiyini 
bildirir.  

1. “Şübhəsiz ki bu Quran, Hakim (hikmət sahibi), Alim 
(her şeyi bilən) Allah tərəfindən sənə endirilmişdir”.  

2. “Bu kitabın endirilməsi: Əziz (güc-izzət sahibi), 
Hakim (hikmət sahibi) olan Allah tərəfindəndir.” 

3. Hər namazdan sonra 78 dəfə “Hakim” ismini zikr edən 
kimsəyə Allah elm və hikmət verər, həmçinin uzaqgörmə 
qabiliyyəti olar.  

4. Ürək xəstələri yeddi gün sabah ac qarına “Həkim” 
ismini 78 dəfə bir kasa suya oxuyaraq içərsə, xəstəliklərdən 
qurtarar.  

5. Hər kimsə gecə yuxuya gedənəcən”Ya Həkəmu” ismi-
şərifini oxusa ilahi hikmət və incəliklərə nail olar.  

6.”Ya Hakim”ismi-şərifini oxuyan kimsənin qəlbini Al-
lah-təala nuruyla nurlandırar və yüksək mərtəbələrə çatdırar.                  

 
əl-Vədud- 400-Çox sevən və sevilən. Sevilməyə və 

dostluğa ən çox layiq olandır. Çox sevən və sevilən. “Mütləq 
ki, Rəbbim çox mərhəmətlidir (möminləri) çox sevər.” 

 1. “Ya Vədud” ismini 400 dəfə zikr edən kəs hamı 
tərəfindən sevilər, hörmət görər.  
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2. Evlənmək üçün 10 dəfə İstiğfar, 10 təkbir (Allahu 
əkbər), 10 Kəlmeyi-Tövhid, 10 Salavatdan sonra 95 dəfə 
”Bismilləhir Rahmənir Rahim, Fərdun, Heyyun, Qayyumun, 
Ədlun, Quddusun, Allahı bin nası lə Raufun Rahim”-deyib, 
arxasınca 15 dəfə Ayətəl-Kürsü oxuduqdan sonra 1200 dəfə 
“Ya Vədud” ismi zikr edilir. Oxumağın ən rahat zamanı gecə 
yarısından başlamaq məsləhətdir.  

3. Bir-birinə düşmən olan iki kişini barışdırmaq üçün 2-ci 
bənddə yazılan şəkildə hərəkət etmək lazımdır. Sadəcə “Ya 
Vədud” ismini 2000 dəfə deyil, 4000 dəfə zikr etmək 
lazımdır.  

4. Küsülü ər-arvadı barışdırmaq üçün 19 gecə“Ya 
Vədud” 2000 dəfə ismini zikr etmək və gözəl qoxulu buxur 
yandırmaq lazımdır. “Ya Vədud, Ya Rauf, Ya Atuf, Ya Rauf 
“isimlərini də oxumaq olar.  

5. Daima “Ya Vədud” ismini zikr edən kimsəni hər kəs 
sevər və “Allahummə Ya Vədud” deyə zikr edən kimsənin 
sözü keçərli olar.  

Beyti: İlahi Hakimun əntə fəəhkim məşahidi,  
Fuddukə indi ya Vədudu tənəzzələ.  
Mənası: İlahi, Hakimsən Sən. Duygu və batini hisslərimi 

təqvalı edərək, sağlam et Ya Hakim! Nəbzimdə sevgini, eşq 
və məhəbbətini daimi et, Ya Vədud! Rəhmətinlə şəfqət qa-
nadlarını üzərimdə aç! 

  

 
əl-Məcid-57-“Şanı uca”, şərəflidir. Şanı uca Allahın 

görmədiyi bilmədiyi gücünün yetmədiyi, heç bir şey yoxdur. 
"... Şübhəsiz ki O, tərifə layiqdir, yaxşılığı boldur.” “əl-
Məcid”şəni uca olan, inam və ehsanı bol olan deməkdir.  
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“əl-Məcid” ismi-şərifi Quranda əl-Məcid olaraq keçmə-
mişdir. Ancaq “əl-Məcid” mənasını bildirərək Quranda iki 
dəfə keçir: “O tərifə layiqdir, şanı ucadır” (Hud-73) Kəf-1) 
“Ərşin sahibidir, ucadır”. (Buruc-15-21)  

“əl-Məcidə” iman edən bizlər, günəş kimi pisliklərdən 
ucalarda olacaq, bütün pislikləri unudacağıq. Güllər kimi 
gözəlliklərə rənq və qoxu qatacağıq.  

Yolçunun yoldaşı, qəriblərin qardaşı, yetimlərin könülda-
şı, xəstələrın əlacı, məzlumların acısını paylaşan, zalımların 
zülmünü əngəlləyən olaraq şanımızı ucaltmağa çalışacağıq. O 
çox comərddir. Ona səcdə edənləri çox gözəl tanıyır. O kö-
nüllərə şəfa verən və qoruyan, ona qat-qat mükafat verəndir. 
Bunun əvəzi də həmd və şükürdür. Rəbbim: "Dünya səni al-
datmasın qulum, əsl yurd, axirət yurdudur və ora sənin üçün 
daha xeyirlidir, hazırlığını axirətə görə et", - deyə quluna 
səslənir.  

"Ey zatı və isimləri ən uca olan Allahım, verdiyin inam 
və ehsanının qarşısında alınlarını səcdəyə qoyan bəndələ-
rindən bu mərhəmətini əsirgəmə.” 

“Allahın nemətlərininsaymaq istəsəniz sayıb qurtara 
bilməzsiniz.” 

Dinləyin sevgini, dinləyin və rəhməti hiss edin. Göylər-
dən ərşə axan məhəbbət yağışının, selinin içərisinə daxil olun. 
Qurani-Kərimdə Peyğəmbərimiz üçün endirilən, ona xitab 
olunan Duha surəsi sanki bütün Muhəmməd ümmətinə xitab 
edilmişdir. Bu ayələri oxuyarkən, düşünürsən ki, Uca Yara-
dan bizə həqiqətən də həyatımız boyu mərhəmət və lütf 
etmişdir. Qurani-Kərimi səhər-axşam oxuduqca, bir müddət-
dən sonra bütün başına gələn hadisələr zamanı: “Mən səni 
ömrün boyu heç tək qoymadım və səni heç vaxt yalqız qoy-
mayacağam”, -deyən bir səsi qəlbində hiss edəcəksən. Bax 
elə o duyğu Allahın Məcid ismi-şərifidir.  
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Uca Allah Ona qəlbdən inanıb, iman gətirən bəndəsini 
həyat yollarında yalqız buraxmaz. O Ona inanmayan bəndə-
lərindən belə Öz lütf və mərhəmətini əsirgəməz. O kərəmi, 
lütfü və ehsanı bol olandır. O bəndələrinə sonsuz nemətlər 
bəxş etdiyi halda, verdiklərini heç vaxt başa vurmaz. İnam və 
ehsanı sonsuz olan Allah O comərddir, comərd olanı sevir.  

"Ey zatı və isimləri ilə ən uca olan Allahım, verdiyin 
inam və ehsanının qarşısında alınlarını səcdəyə qoyan 
bəndələrindən bu mərhəmətini əsirgəmə.” 

“Məcid”sən, Ucalardan ucasan, Sənə qulluq edəni səcdə-
səcdə ucaldarsan.  

“Bais”sən. Sən istədiyin üçün “qaf” ilə “nun” birləşdi. 
“Kun” dedin, yox, var oldu, ”Ol” dedin, sözünlə varlıq davam 
etdi. “Şəhid”sən, mənsə öz qəllbimə qarşı belə koram, 
qəlbimin qəmlərinə biganəyəm, ruhumun əziyyətinə yadam, 
sonsuzluğa sonsuz qədər uzağam.  

Ayətəl kürsünün ədədi kəlməsi 57-dir. Quranda Zuxruf 
surəsinin 44-cü ayəsində buyurulur ki: Quran sənin və qöv-
mün üçün böyük bir şan və şərəf vasitəsidir. Eyni zamanda 
Quran ən böyük möcüzədir. Sizlər faydalanıb istifadə edə 
bilərsiniz.” 

1. Hər kim 57 dəfə Ayətəl-kürsü oxuyub, 3249 dəfə “Ya 
Məcid ismini zikr edərsə, qısa zamanda böyük maddi və 
mənəvi faydalar görər.  

2. Bir kimsə “əl-Məcid” isminin vəqfini yazıb, üzərində 
gəzdirdiyi halda hər gün sabah namazından sonra 57 dəfə zikr 
etsə, xalq arasında hörmət və sevgi görər.  

3. Bir kimsə hər gün 336 dəfə “Ya Məcidi Ya Raz-
zaq”isimləri zikr etsə, məişət və maddı çətinliklərdən qurtarar 
və ruzisi çoxalar.  

4.”Ya Məcid” və “Ya Cəlil” ismi-şəriflərini birgə vəqfini 
bir gümüş lövhə üzərində yazdırıb, üzərində gəzdirən və hər 
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gün 130 dəfə “Ya Məcid və Ya Cəlil isimlərini zikr edən 
kimsə vəzifədən çıxarılıbsa, təzədən vəzifəyə təyin olunar.  

5.”Məcid” ismini “Ya Məcid, Ya Vasi” şəklində hazır-
lanmış vəqfini üzərində gəzdirən və 194 dəfə zikr edənin 
bütün müşkül işləri və çətinlikləri yox olar. Hər işi rahatlıqla 
yerinə yetər və hər işdə uğur qazanar.  

Hədislərdə söylənilir ki, Peyğəmbərimiz(s.ə.s.) hər na-
mazdan sonra Salavat gətirərək “İnnəkə Həmidun-Məcid”-
deyə namazını bitirərmiş.  

 
əl-Baisu-573-Ölüləri dirildən, qəbirdən çıxaran, səbəb və 

vəsilə olandır –deməkdir.  
əl-Baisu ismi Quranda “əl Bais” olaraq deyil, sadəcə 

qəbirlərdə ölüləri dirildir şəklində keçmişdir. (Həcc-7) "əl-
Bais" isminin bir mənası da dəfələrlə bədən dəyişdirməkdir. 
Yəni, bioloji bədən gedəcək, ruhani bədən gələcək. Ruhani 
bədən gedəcək, nurani bədən gələcək. Və ya, onun xaricində 
başqa cür bir bədən gələcək. “Bais"ismi dar mənada yeni bir 
bədənlə yaranma kimi başa düşülməməlidir. İslam dininə 
görə hər kəs yalnız öz bədənində, hətta öz barmaq izləri ilə 
birlikdə “Bais” isminin təcəllisi ilə yenidən diriləcəkdir.  

“Bais" isminin təcəllisi hər an öz əsəri ilə görülən bir 
addır. Məsələn: Ölüm meydana gəldiyi anda, insan fiziki 
bədəndən ayrılar, bioloji bədənlə əlaqəsi kəsilər. Lakin o anda 
bədənlə ruh arasında həyatı əlaqə kəsilməz və həyat başqa bir 
şəkildə davam edər. Yəni, ruh əql, yaddaş və şüur ilə maddi 
bədənsiz həyatını davam etdirər. Bu səbəbdən də bütün in-
sanlar ölüm anında belə ölüb, yox olacaqlarına heç cür inan-
mırlar. Çünki insanın ruhu Allahın ruhundan olduğu üçün 
“Heyy”dir, nə yatar, nə mürgüləyər, nə də ki, ölər. Hətta biz 
yatdığımız zamanda belə ruhumuz ruhlar aləminə pərvaz 
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edər. Yatan isə bizim əqlimizin tərk etdiyi “heyvani 
ruh”umuzdur yəni, bədənimizdir.  

Həyatda buna bir nümunə: Qış mövsümündə saylarını 
yalnız Allaha bəlli olan çəyirdəklər və tumlar sanki yarpaq-
larına sarınaraq, üzərlərinə də qardan kəfənlər geyinərək tor-
pağın altında qalırlar. Bahar fəsli gəldikdə, sanki Hz. İsrafilin 
suru çalmasına bənzər kimi səhər yelləri əsməyə başladıqda, 
ölmüş çəyirdəklər də çüçərməyə başlarlar. (Qəzalinin 
Esmaül-Hüsna “Ölümün içyüzü” bəhsi) 

Qurani-Kərimdə bu haqda belə buyurulur: ”Öz yaradı-
lışını unudub: “Çürümüş sümükləri kim dirildə bilər?!”-deyə, 
hələ bizə bir məsəl də çəkdi. (Ya Peyğəmbər!) De: “Onları ilk 
dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər bir məxluqu yara-
dılışından əvvəl də, sonra da çox gözəl tanıyandır!” (Yasin 
78-79) 

1. İradəsi zəif, acız bir insan hər gün 573 dəfə“Ya Bais” 
ismini zikr etsə, özündə bir dəyişiklik hiss edər, işləri uğurlu 
alınar.  

2. Evlənmək və ya övlad sahibi olmaq istəyənlər hər gün 
1062 dəfə ”Ya Bais” və“Ya Fəttah” isimlərini birgə zikr 
etsələr, mətləblərinə çatarlar.  

3. İş və dükan sahibləri ”Ya Bais Ya Fəttah “ isimlərini 
hər gün 573 dəfə birlikdə zikr edərlərsə, qazancları bol və 
bərəkətli olar. Malın tez satılması üçün də 1062 dəfə bu isim-
ləri birlikdə zikr etmək lazımdır. Bu, iki ismi-şərifin qiymə-
tini bilənlər və oxuyanlar üçün bir xəzinədir.  

  
əş-Şəhid-310-Hər zaman və hər məkanda, hər an hazır və 

nazir olan və gözündən heç bir şey qaçmayan şahid, demək-
dir. Hər şeyi qoruya bilən, görsənən və görsənməyən bütün 
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aləmlərə şahid olandır "Allah etdiklərinizi görür və bilir”- 
deməkdir.  

“əş-Şəhid” ismi Allahın bir ismi olaraq Qurani-Kərimdə 
20 yerdə keçmişdir. “Şübhəsiz, Allah hər şey üzərində şahid-
dir”. (Nisa 33) “Şahid olaraq Allah yetər”. (Nisa 79) Bu ayə 
Quranda səkkiz dəfə təkrarlanmışdır. Örtülü şəkildə doqquz 
yerdə və ən çox Buruc surəsinin 9-cu ayəsində (Quranda axır-
dan hesab edəndə 319-cu ayədə) keçmişdir.  

“Hər yerdə hazır olan və hər şeyi görən”anlamına gələn, 
“əş-Şəhid” ismini Allah-təala Quranda təkrarlamaqla bəndə-
lərinə qarşı anadan da daha mərhəmətli olduğunu xatırladır. 
Bəndələrinə hər an onları gördüyünü və onlardan xəbərdar 
olduğunu bildirir.  

Rəbbimiz, Peygəmbərimizə “Rəbbinin hökmünə səbr et! 
Şübhəsiz sən gözlərimizin önündəsən”-deyə buyurmuşdur. 
(Tur-48) 

1. Övladı itaətsiz olan bəndə, şəhadət barmağını övladın 
alnına qoyub 1000 dəfə “Ya Şəhid” ismi-şərifini oxusa, 
övladı islah olar.  

2. Həyat yoldaşına itaət etməyən qadına da eyni şəkildə 
oxunmalıdır.  

1. Hicri qəməri ayının ilk cüməsində Günəş doğarkən və 
ya Cümə namazından sonra 319 dəfə “Ya Şəhid” ismini zikr 
edən kimsə hər kəs tərəfindən sevilər və hörmət görər və sözü 
keçərli olar.  

2. Qırx gün oruc tutub, iftar vaxtı arpa unundan bişirilmiş 
çörək yeyərək və hər namazdan sonra 1000 dəfə “Ya Şəhid” 
ismini zikr edən bir çox sufi elmlərin sirrindən agah olar.  

3. Hər gün sabah namazından sonra 319 dəfə”Ya Şəhid 
“ismini zikr edənə Allah şəhadət mərtəbəsi qismət edər.  
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əl-Haqq-108-Həqiqətən var olan, varlığı heç dəyişməyən, 
mövcudluğu və hökmləri gerçək olan. "Sonra insanlar gerçək 
sahibləri olan Allaha dönəcəklər. "  

“Haqq”ismi Qurani-Kərimdə 10 dəfə təkrarlanmışdır. 
(Kəhf-44, Taha-114, Həcc-6, 62, Loğman-30, Nur-25, 
Zuxruf-86, Hədid-16, Mumtəhinə-1) 

Ayrıca Haqq kəlməsi Quranın adı olaraq doğru, ədalət, 
haqq, hissə, gerçək anlamlarında Qurani-Kərimdə 218 dəfə 
təkrarlanmışdır. Əlimizlə tutduğumuz, gözümüzlə gördüğü-
müz bu varlıq aləmində hər an dəyişikliklər baş verir. Dünya 
fırlanır, günəş, ulduzlar dövr edirlər. İnsanlar ölür, ağaclar 
quruyur. Bütün bunları əmələ gətirən Allah nə doğulmuş, nə 
doğmuş, nə mürgüləyir, nə də ki, yatır.  

 ən-Nur 25-Allahın onlara verdiyi vədin açıq-aşkar bir 
haqq olduğunu biləcəklər! 

əs-Sad 84-“Həqiqətən, doğru deyirəm, - deyə buyurur.  
1. Bir kimsə aşağıdakı ayəni oxuyub, sonra da “Ya 

Haqq” ismini 11664 dəfə oxusa bütün uğursuzluqlardan qur-
tarar, qazanc-bərəkəti artar.  

 

 
 

 Və əmmə mə yənfəun nəsə fəyəmkusu fil ardi.  
2. “Ya Haqq”ismini daima zikr edən kimsə imanında və 

ibadətində sabit olar. Haqsızlıqlara qarşı çıxaraq, ədalətin 
tərəfində olar. Doğrunu söyləyər. Bir çox hikmətlərdən başı 
çıxar.  

3. Bu ismi 108x108=11664 dəfə zikr edən kəs gördüyü 
işin axirətindən xəbərdar olar və çox bacarıqlı olar.  

4. Bir kimsə “Ya Haqq” ismi-şərifini 1000 dəfə oxusa, 
aqibəti xeyirli, bəxtiyar və pisliklərdən qorunmuş olar.  
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5. Bir kimsə “La ilahə illəllahul-Məlikul-Haqqul-Mu-
biyn”zikrini gündə 100 dəfə oxusa fağırlıqdan qurtarıb, zən-
gin olar. Allahın izni ilə bütün işləri yoluna düşər.  

  
əl-Vəkil-66-İşlərini yalnız Onun öhdəsinə buraxıb, Onun 

daha yaxşı yerinə yetirəcəyinə inanmaq.”əl-Vəkil”-Bəndə-
lərinin işlərini görən, onların mənfəətlərini biləndir. “Güvə-
nilən, ümid edilən” anlamına gəlir.  

“əl-Vəkil” İsmi-Camalı Quranda 13 dəfə keçmişdir.  
Yaradılmışların ən dəyərlisi olan insan sahib olduğu bü-

tün imkanlara baxmayaraq çarəsiz qaldığında dayanıb-durur. 
Özünü faili-muxtar bilən insan hər şeyin öz əlində olduğunu 
düşünür. Güzgü qarşısında özünə heyran olur, ağlı, bacarığı, 
diləyi və bütün bacardıqlarının özündən olmasına inanır. 
Lakin bir pis hadisə baş verəndə, evinin uçduğunu görəndə və 
ya hər hansı bir fəlakətə və ya müsibətə rast gəldikdə aciz 
qalaraq, onların qarşısını almağa qadir olmadığını anlayır və 
bu zaman “Allaaah!” deyə fəryad etməyə başlayır.  

Qurani-Kərimdə bu haqda buyurulur: ”Sizi suda və qu-
ruda gəzdirən Odur. Siz gəmidə olduğunuz, gəmilər gözəl bir 
külək vasitəsilə içərisində olanları apardığı, onlar da sevin-
dikləri vaxt birdən fırtına qopub dalğalar hər tərəfdən gə-
milərin üzərinə hücum etdikdə və müsafirlər dalğaların onları 
bürüdüyünü (həlak edəcəyini) başa düşdükdə sidqi-ürəkdən 
Allahın dininə sarılaraq Ona belə dua edərlər: “Əgər bizi bu 
təhlükədən qurtarsan, Sənə şükür edənlərdən olarıq”. (Yunus-
22, Ənkəbut-65, Loğman-32) 

Allahın “əl-Vəkil” isminə iman edən möminlər isə ən 
rahat görə biləcəyi işlərində belə Allaha təvəkkül edərək işə 
başlarlar. Ana bətnindən başlayaraq son nəfəsimizəcən bizi 
ruzisiz qoymayan Allahdır. Yəni, “Məndən başqasını özünüzə 
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vəkil etməyin.” (İsra 2) ayəsinə uymalıyıq. Necə ki: Nəm-
rudun adamları Hz. İbrahimi atəşə atmaq istədikdə Allahdan 
başqa güvənəcəyi heç kəs yox idi. Biz də: “Ey atəş! İbrahimə 
qarşı sərin və zərərsiz ol! (Hətta soyuğun belə ona zərər 
yetirməsin!)”-deyə, buyurduq.”(Ənbiya 69) 

Allahın “əl-Vəkil”isminə təvəkkül edərkən bizlər tarlanı 
şumlayıb, toxum səpib, suvarıb, gübrələyib sonra da hər şeyi 
Allaha həvalə edəcəyik. Çünki o əkdiyimiz toxum Allah is-
təməsə torpaqdan çıxmaz, ya yağış yağmaz və yaxud da sel 
basıb məhv olar. Həm də bizim Allahı vəkil edərək hər şeydə 
Ona təvəkkül etməyimiz, elə Allaha ibadət etməkdir.”Ya Və-
kil” ismi Heyy və Qayyum isimləri qədər təsirli və güclüdür.  

1. “Ya Vəkil” ismi-şərifini davamlı oxuyan kimsə bəla və 
müsibətlərdən qorunmuş olar.  

2. Malına, canına zərər gəlməsindən qorxan, zəlzələ, 
şiddətli küləkdən və yanğından qorxan kimsə, hər gün 76 
dəfə“Ya Vəkil” ismi-şərifini oxusun.  

3. Qurani-Kərimdə Uca Allah Hz. Peyğəmbərə: “Fəttə-
xizhu vəkilə”- deyə bütün işlərində yalnız Allahı vəkil etməyi 
buyurmuşdir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) də bütün işlərini Ona 
həvalə etmiş və işlərində Zati-Alisini vəkil etmişdir.  

Allah-təala bizlərə buyurur ki: ”Həsbinəllahi niəməl 
vəkil”-deyərək bütün işlərində Allahı Vəkil etməyi bacaran 
hər kəs üçün “yox” yoxdur.  

  
əl-Qaviyyu-116-Zəifliyə uğramayan, çox güclüdür, yenil-

məyən və məğlub olmayan deməkdir.  
“Çox qüvvətli” anlamına gələn “əl-Qavi” ismi Quranda 

doqquz dəfə keçmişdir.  
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 əl-Ənfəl-52-Rəbbimiz Musanın qarşısında Fironun məğ-
lubiyyətini anladarkən: “Şübhəsiz, Allah çox qüvvətlidir, cə-
zası şiddətlidir”-deyə buyurmuşdur.  

Hud-66-“Saleh tayfasının məhvi barəsində əmrimiz gəl-
dikdə bizdən bir mərhəmət olaraq Salehi və onunla birlikdə 
iman gətirənləri xilas etdik və o günün rüsvayçılığından qur-
tardıq. Həqiqətən, Rəbbin yenilməz qüdrət sahibi, qüvvət 
sahibidir!” Burada Saleh Peyğəmbər Rəbbimizin “əl-Qavi” 
isminin zikr edildiyini bildirir.  

Həcc-49- “O kəslər ki, haqsız yerə, ancaq “Rəbbimiz 
Allahdır”- dediklərinə görə yurdlarından (Məkkədən) çıxarıl-
dılar. Əgər Allah insanların bir qismini digər qismi ilə (müş-
rikləri möminlərlə) dəf etməsəydi, sözsüz ki, içərisində Alla-
hın adı çox zikr olunan (rahiblərin yaşadığı monastırlar), 
kilsələr, məbədlər (yəhudi məbədləri) və məscidlər dağılıb 
gedərdi (darmadağın edilərdi). Allah Ona (öz dininə) yardım 
edənlərə, şübhəsiz ki, yardım edər. Həqiqətən, Allah yenil-
məz qüvvət, qüdrət sahibidir!” 

Sayı-hesabı bilinməyən ulduzları, dənizdəki canlıları, ha-
vadakı quşları yaradan, qoyduğu qanunlar içində yaşadan çox 
qüvvətli Rəbbə iman edən bir mömin güclü ordulara, güclü 
pullara, güclü görünməyə çalışanlara məhəl qoymadan Allah 
yolunda yeriməyə davam edər. Dəyərsiz dünya üçün alçaqlara 
baş əyməyən: Bizim dayağımız, güvəncimiz, etimadımız Yal-
nız Allahadır”- deyərlər. Bu ayədə də olduğu kimi “düşmən 
üçün qüvvət hazırlayın”- dedikdə bizlər də güclü olmağa 
çalışırıq və Qavi olan Allaha sığınırıq.  

Ənfəl-60-“(Ey möminlər) Allahın düşmənini və öz düş-
məninizi, onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın 
bildiyi düşmənləri (münafiqləri) qorxutmaq üçün kafirlərə 
qarşı bacardığınız qədər qüvvə və (cihad üçün bəslənilən) 
döyüş atları tədarük edin. Allah yolunda nə xərcləsəniz, onun 
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əvəzi artıqlaması ilə ödənilər və sizə heç bir haqsızlıq 
edilməz!” 

1. Bu ismi 116 dəfə ”Ya Qaviyyu” ismini zikr edən bütün 
düşmənlərə qalib gələr. Bütün çətinlik və məşəqqətlərə qarşı 
dözümlü olar.  

2. Bədəni zəif, taqətsiz olan kimsə, bir kasa suyun üzə-
rinə 116x116= 13454 dəfə  

“Ya Qaviyyu” ismini oxuduqdan sonra 10 gün müddə-
tində həmin suyu içərsə, qüvvət və səhhət sahibi olar.  

3.”Ya Qaviyyu”ismi-şərifini oxuyan qüvvətli olar və 
düşmənlərin şərrindən amanda olar. Bu ismi-şərifi 114 dəfə 
yə va 1000 dəfə oxuyan insanın istəkləri yerinə yetər.  

 
əl-Mətin-500-Çox sağlam, mətin olan-deməkdir. Hər şe-

yə gücü yetən, yeganə qüdrət sahibi. "Şübhəsiz, ruzi verən, 
güc və qüvvət sahibi olan ancaq Allahdır. "  

“əl-Mətin” ismi Quranda Rəbbimizin ismi olaraq bir dəfə 
keçir: “Şübhəsiz, Allah ruzi verən, çox qüvvətli, çox 
sağlamdır” (Zariyat-58) 

Zariyat surəsi 56-cı ayədə isə insanlar və cinləri Allaha 
ibadət etmələri üçün yaratdığını və onlardan ruzi istəmədiyini 
xəbər verdikdən sonra ruzi verənin güclü və sağlam Allah 
olduğunu xəbər verir.  

1. “Ya Mətin” ismi-şərifini davamlı oxuyan kimsə 
qüvvətli olar. 500 dəfə oxuyan müsəlman sevgi və zövqlə 
ibadət edər.  

2. Südü az olan ana ”Ya Mətin”ismi-şərifini oxusa, Alla-
hın izni ilə südü çoxalar və öz övladını ana südü ilə bəsləyər.  

3.”Ya Mətin” ismini zikr edən mətin, güclü və dəyanətli 
olar. Nə qədər yol getsə, belə yorulmaz.  
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4. Yeriməsi gecikən uşağa bir kasa suyun üzərinə 500 
dəfə “Ya Mətin” ismini oxuyub içirdilərsə, uşaq tez yeriyər 
və qüvvətli olar.  

5. Xəstə olan bir kimsə “Ya Qaviyyu Ya Mətin” isim-
lərini hər gün 616 dəfə bir kasa suyun üzərinə oxuyub içərsə, 
xəstəlikdən qurtarıb, şəfa tapar.  

 
əl-Valiyyu-2116-Hər cür hərəkət və davranışdan 

xəbərdar olan. Bütün yaratdıqları ilə dost olan, son dərəcə 
şəfqət göstərən və yaxşılıq edən deməkdir.  

Hər hansı bir bəndə kimliyindən, harada olmasından, 
hansı dində olmasından asılı olmayaraq səmimi qəlbdən 
Allaha niyyət və istəklərini bildirərsə, istəkləri qəbul olunar. 
Allah bütün yaratdıqlarının istək və niyyətlərindən, ibadət və 
itaətindən xəbərdardır.  

Bəqərə-256-“Dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur. 
Artıq doğruluq (iman) azğınlıqdan (küfrdən) ayırd edildi. Hər 
kəs Taqutu (Şeytanı və ya bütləri) inkar edib Allaha iman 
gətirsə, o, artıq (qırılmaq bilməyən) ən möhkəm bir ipdən 
(dəstəkdən) yapışmış olur. Allah (hər şeyi olduğu kimi) eşi-
dəndir, biləndir!” 

Allah-təala Günəşi seyr və dövr etdirdiyi və digər 
gəzəgənlərin də nurunu var etdiyi müddətcə, “Xaliq” isminin 
təcəllisi olan nur və işığını Yaratdığı bütün məxluqata payla-
maqdadır. Fəzada neçə-neçə gəzəgənlər, ulduzlar və hələ də 
elmə məlum olmayan planetlər vardır. İstər yerdə, istərsə də 
kainatda bütün varlıqlar Allahın Heyy və Qayyum isminin 
təcəllisindən nur, güc və həyat alır.  

Nur-20-“Yaxud (onların əməlləri) zəngin dənizin zülmə-
tinə bənzər. Onu bir dalğa, o dalğanın üstündən bir dalğa, 
onun da üstündən bir bulud (dalğa) – zülmət üstündən zülmət 
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örtər. O, əlini çıxartdıqda, hardasa onu görməz. Allah bir kəsə 
nur bəxş etməsə, onun nuru olmaz. Əlbəttə, Allah kimi istəsə 
düz dinə, düz yola hidayət edər. Allah bütün yaratdıqlarını 
sevir və onları eşidib, görür.” 

əl-İsra-20-“Onların və bunların hər birinə Rəbbinin ne-
mətindən verərik. Rəbbinin neməti (istər dünyada, istərsə də 
axirətdə heç kəsə) qadağan deyildir.  

əl-Hucurat-13-Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadın-
dan (Adəm və Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıya-
sınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə 
ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox 
qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). Həqi-
qətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır.” 

1. Bu ismin vəqfini gümüş və ya qızıl bir lövhəyə yazıb, 
üzərində daşıyan və gündə 270 dəfə “Ya Valiyyu” ismini zikr 
edən kimsəni Allah valilik mərtəbəsinə qaldırar. Ətrafında 
olan bütün hadisələrə düzgün münasibət göstərər və 6-ci 
duyğu hissi inkişaf edər.  

2. Bir kimsə “Ya Valiyyu” isminin vəqfini yazıb, üzərinə 
2116 dəfə “Ya Valiyyu” ismini oxuyaraq üzərində gəzdirərsə, 
bütün xəstəliklərdən xilas olar.  

 
        əl-Həmidu-Ancaq Ona həmd-səna olunan və bütün 

varlıqların dilini bilən deməkdir.  
1. Ya Həmid ismini bir kasa suya 62 dəfə oxuyub, sonra 

həmin suyu xəstə içərsə, şəfa tapar.  
2. Hər səhər namazdan sonra 62 dəfə “Ya Həmid” ismini 

zikr etməyi adət edən kimsə hər kəs tərəfindən sevgi və 
məhəbbət görər və bütün pis vərdişlərindən xilas olar.  

3. Bu ismi-şərifi hər gün 310 dəfə zikr edən Allah ya-
nında və bəndələrinin yanında  hörmətli olar. Yüksək məqam 
və vəzifə sahibi olar.  
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(148) 
əl-Muhsi-148-Böyük-kiçik, hər şeyi elmi ilə qoruyan və 

sonsuz olan hər şeyin sayını bilən deməkdir.  
Ədədi az olan əsmaları zikr edərkən qarşısına tovhid 

əlavə etmək duanın təsirini daha da artırar. Məsələn: ”Lə 
İlahə illəllahul Muhsiy” kimi.   

 1. Bu ismin vəqfini gümüş lövhə üzərinə nəqş edib 
boynundan asan və hər gün 148 dəfə “Ya Muhsiy” ismini zikr 
edənin zəkasi artar və qüvvətlənər. İşləri düzələr.  

(567) 
əl-Mubdiu-567-Məxluqatı maddəsiz və nümunəsiz ilk 

əvvəldən yaradan deməkdir.  
“Ya Mubdi“ismi Quranda əl-Mubdi olaraq keçməmişdir. 

Yaratdı və yaradır anlamında fel olaraq 11 yerdə keçmişdir. 
Kainat yox ikən Allah vardı. Allah kainatdakı hər şeyi 
nümunəsiz olaraq yaratdı. Ağacdan çəyirdək torpağa düşür və 
baharda yenidən canlanır, böyüyür, böyük ağaca çevrilir. Bu 
qanun Qiyamət gününədək belə davam edəcək. Qiyamətdən 
sonra isə yer üzünə gəlmiş bütün insanlar yenə əvvəlki 
şəkillərinə qaytarılacaqlar və etdikləri əməllərinə görə cəza və 
ya mükafat veriləcək. Təbiət qanunlarını qoyan Rəbbimiz 
Quran ilə şəriət qanunlarını da qoymuşdur. Hər iki qanuna 
uyğun yaşasaq hər iki dünyamız da gözəl olar.  

1. Hər gün 57 və ya 285 dəfə “Ya Mubdi” ismini zikr 
etməyi adət edən kimsə gördüyü bütün işlərində uğurlar 
qazanar.  

2 Bir yazar bu ismi zikr edərsə, onda yeni fikirlər və 
ideyalar yaranar və yazdığı kitablara böyük tələbat yaranar, 
maddi və mənəvi dəyərləri artar.  
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əl-Muidi-124-Yaradılmışları yox etdikdən sonra yenidən 

dirildən, ilk halına döndərən deməkdir.  
“Ya-Muid” ismi Ouranda 11 dəfə idarə edərik feli kimi 

keçir.  
1. Bir kimsə qayıtmasını istədiyi adam üçün niyyət edə-

rək 124 dəfə “Ya Muidu“ ismini zikr etsə, həmin adam tez-
liklə qayıdar.  

2. Həmçinin yuxarıda yazılan kimi evdən götürülmüş, 
oğurlanmış əşya üçün oxunsa, həmin əşyanı tezliklə qaytarar-
lar.  

3. İşləri pozulmuş bir kimsə işlərinin düzəlməsi məqsə-
dilə bu ismi hər gün səhər və axşam namazından sonra 124 
dəfə zikr edərsə, qısa zamanda işləri yoluna düşər.  

Danışdığı kimsələr ona qarşı böyük hörmət və məhəbbət 
bəsləyərlər.  

4.”Ya Mubdi və Ya Muid” isimlərini bir yerdə 181 dəfə 
zikr edəb mətləb və arzularına Allahın iznilə tez çatar 

  
əl-Muhyi-(68x68=4624)Can verən, həyat ehsan buyuran 

deməkdir.  
əl-Muhyu ismi Quranda iki dəfə keçmişdir. Rum-50: 

“Şübhəsiz, O ölüləri dirildəcəkdir.” və “O, hər şeyə gücü 
yetəndir” (Fussilət -39) 

1. Bu ismi-şərif Hz. İsmailin təsbihidir. Bu ismi hər 
namazdan sonra 68 və ya 340 dəfə zikr edən kimsənin ürəyini 
Allah irfan elmi ilə doldurar və tutduğu iş bacarıqlı və ruzili 
olar.  
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2. Ayın ilk Cümə günündə Günəş doğarkən “Ya Muhyi” 
isminin vəqfini bir qızıl və ya gümüş lövhəyə yazıb üzərində 
gəzdirən və hər gün 4624 dəfə bu ismi zikr edən kimsə, bu 
ismin sirrini bilərək bir çox xəstələrə şəfa verə bilər.  

3. Həkimlər bu ismi daima oxusalar xəstələrini tez 
sağaldar, hətta Hz. İsa kimi ölüləri belə dirildə bilərlər.  

 
əl-Mumit-490-Öldürən, can alan, yox edən, məhv edən, 

istədiyi hər varlıq üzərində ölümü meydana yetirən.  
“əl-Mumit” ismi Quranda “öldürdü, öldürür” kimi fellər 

şəklində keçir. Heç kəs can verən insana mane ola bilməz. 
Nütfəyə can verən, çəyirdəyi çiçəyə döndərən, qışı bahara, 
baharı qışa çevirən yalnız Allahdır. Toplumların dirilməsi və 
ya ölməsi də Allahın əlindədir. Rəbbimizin Özünün diriltmə 
və öldürmə qanunları vardır. Bu qanun Quranda : “Bir toplum 
özü dəyişmədikcə, Allah o toplumu dəyişdirməz.” (Rəd-11) 
Uşağın doğulması üçün kişi ilə qadının evlənməsi lazım ol-
duğu kimi bir toplumun ölüb və ya dirilməsi üçün də qa-
nunlar vardır. Biz Rəbbimizin qanunlarına uyduğumuz zaman 
isə diri qalaraq, ölsək də diri sayılarıq. Həqiqətən də, kimsə 
tərəfindən zülmə məruz qalmaq çox çətindir. Lakin onları 
bağışlayaraq intiqamdan əl çəkmək isə nər kişilərə məxsus 
xüsusiyyətdir. Bu cür insanların mükafatı isə Allah yanın-
dadır.  

1. Bu ismi zikr edən kimsədə Allah böyük məhəbbət 
yaradır və zalımlar onunla qarşılaşmaq istəməzlər. Hamı ona 
kişi kimi hörmət edər.  

2.”Ya Mumit” ismini 490 dəfə zikr edən kimsədə nəfsi 
istəklər yox olar, ölər və harama meyl etməz.             
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əl-Heyy-324-Diriliyi sonsuz olan, hər şeyə həyat və can 

verən deməkdir.  
“Diri” anlamına gələn “əl-Heyy” ismi Quranda 5 dəfə 

təkrarlanmışdır.  
Heyy(daima diri olan, sonsuz həyat sahibi olandır, nə ya-

tar, nə də ki mürgüləyər) ismi digər isimlərin təməli hökmün-
dədir. Necə ki, təməl olmadan bina tikilməz. Allahın bütün 
sifətləri və isimləri Heyy ismi üzərində qurulmuşdur. Həyat 
sahibi olmayanda qüdrət, elm, iradə, kəlam kimi sifətlər də 
ola bilməz. Halbuki kainatda hər şeyin arxa planında Allahın 
bu sifətləri durur. Bu sifətlərin ardında da Allahın Heyy sifəti 
durur. Demək olar ki, Qayyum (bütün varlıqları, yeri, göyü 
hər şeyi ayaqda tutan) isminin qayyumu Heyy ismidir. Yəni 
neçə əşyanın davamı və daima baqi olması Allahın isim və 
sifətləri ilə olur. Allahın isim və sifətlərinin davamı və baqisi 
də Allahın Heyy sifəti ilə olur. Bu səbəbdən də Heyy sifəti 
Qayyum ismi ilə birlikdə ayrılmaz isimlərdir.  

Ayələrdə də bu isimlər birlikdə zikr edilir. Çünki Heyy 
isminin əşyada təcəllisi yoxdur. Ancaq Allahın (Qüdrətini), 
Muhyi (tərzində), yəni həyatı yaratma tərzində təcəllisi var-
dır. Bizim həyat dediyimiz şeylər, Allahın qüdrətinin təcəl-
lisindən ibarətdir və Heyy isminin təcəllisi deyildir. Elmi-
kəlamda Heyy sifəti digər sifətlərdən ayrı tutulmuşdur. Heyy 
ismi yalnız Allahın özünə xas sifətdir. Həyat bir sifətdir, 
Qüdrətdə Heyy isə bir isimdir. Bunlar ayrı-ayrıdır. Lakin 
bunların ayrı-ayrı olması Tək olan O Varlığı ayrı etməz. Heyy 
həyatdan bəslənir. Həyat sifəti Allahın həyat sahibi olması 
deməkdir. Heyy ismi isə xəlq edilmişlərin həyat tapmasıdır.  

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. (Zatı və kamal sifət-
ləri ilə hər şeyə qadir olub bütün kainatı yaradan və idarə 
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edən, bəndələrini dolandıran və onların işlərini yoluna qoyan) 
əbədi, əzəli varlıq Odur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər. Göy-
lərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur. Allahın izni olma-
dan (qiyamətdə) Onun yanında (hüzurunda) kim şəfaət (bu və 
ya digər şəxsin günahlarının bağışlanmasını xahiş) edə bilər? 
O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini (bütün olmuş 
və olacaq şeyləri) bilir. Onlar (yaranmışlar) Allahın elmindən 
Onun Özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməz-
lər. Onun kürsüsü (elmi, qüdrət və səltənəti) göyləri və yeri 
əhatə etmişdir. Bunları mühafizə etmək Onun üçün heç də 
çətin deyildir. Ən uca, ən böyük varlıq da Odur! (Bəqərə-255)  

 “Həyatdır, bütün sifətlərın anası. Heyydir, bütün Rəbb-
lərin rəbbi. Həyatdır bütün sifətlərı var edən. Heyydır, bütün 
Rəbblərə hökm edən” 

 1. Hər gün namazdan sonra 324 dəfə “Ya Heyy”ismini 
zikr etməyi adət edən kimsənin qəlbində həyat məna daşıyar. 
Bir çox məsələləri yuxusunda görüb agah olar. Hər kəs 
tərəfindən hörmət, məhəbbət görər. Ətrafi nurlanar, ömrü 
uzun olar, həyatı varlıq, bolluq , sağlamlıq və səadətlə keçər. 
Heyy və Qayyum isimləri İsmi Əzəmdən bir halqadır.  

 
əl-Qayyum-780- Göyləri, Yeri hər şeyi ayaqda tutan 

deməkdir. Qayyum ismi-Kainatı ayaq üstə tutan sirr-demək-
dir. Hər şeyin varlığı Ona bağlı olub, kainatı idarə edən, "Al-
lah, Ondan başqa Allah yoxdur. O, Heyydir, Qayyumdur. "  

“əl-Qayyum” ismi-şərifi Quranda üç yerdə keçir. “ O gün 
üzlər (bütün insanlar) əzəli, əbədi olan (məxluqatın hər işini 
yoluna qoyan, onları dolandıran) Allaha təslim olub zəlil bir 
görkəm alar. Zülmə (günaha) yüklənən (Allaha şərik qoşan, 
küfr edən) ziyana düşüb mətləbinə yetişməz (ümidsizliyə 
uğrayar).” (Taha 111) 
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Allahın isimlərindən biri də Qayyum ismidir. Bu kainatın 
yaradıcısı Qayyumdur. Yəni Qaimdir, Daimdir, Baqidir. 
Bütün əşya onunla ayaqda durur, davam edir. Kainatda 
böyük-kiçik, canlı-cansız hər şey, bütün varlıqlar Cənabi-
Haqqın Qayyum ismilə ayaqda durur, varlığını davam etdirir. 
Əgər kainatda bir dəqiqə belə olsun Qayyumiyət nisbəti 
kəsilsə, kainat məhv olar.  

Heç bir varlıq yoxdur ki, varlığı və varlığının davamı öz 
əlində olsun. Yaradılmışların ən ağıllısı olan insan dünyaya 
gəlişində və dünyadan gedişində belə başqasına möhtacdır. 
Biz oturanda, duranda, gəzəndə, yatanda qəlbimizi döyündü-
rən, qanımızı dövr etdirən, yediklərimizin vücudumuzun ehti-
yaclarını ödəməsi üçün həzm etdirən və bizi yaşadan birisinin 
varlığını fərq etməsək də, O bizi yaşadır. əl-Qayyuma iman 
edənlər olaraq bizlər də ehtiyac sahibi hər canlının ehtiyacını 
qarşılamaq  üçün çalışacağıq.  

Allahın nə zatında, nə sifətində və nə də fellərində bir 
bənzəri, ortağı yoxdur. O bir evi və ya bir sarayı idarə edər 
kimi bütün kainatı bütün varlıqlarıyla bərabər idarə edən, 
tərbiyə edən sonsuz elm, hikmət və qüdrət sahibidir. Ulduz-
ların yaradılması, zərrələrin yaradılması qədər, bütün səsləri 
birdən eşidən, bütün varlıqların hədsiz ehtiyaclarını yerinə 
yetirə bilən, heç bir məkanda olmadığı halda, hər bir yerdə və 
hər bir məkanda qüdrətli elmi ilə hazır olur. Hər şey ondan 
dərəcəsiz uzaq olduğu halda, o isə hər şeyə dərəcəsiz yaxın 
ola bilən bir zatı“Heyyi Qayyumu zul Cəlalın” əlbəttə heç bir 
cəhətdən misli, bənzəri, ortağı olmaz və olması imkansızdır.  

Bu kainatdakı ulduz və gəzəgənlərin qiyamları, davam-
ları və bəqaları Qayyumiyyət sirrinə bağlıdır. Əgər o Qay-
yumiyyət cilvəsi bir dəqiqədə üzünü çevirsə, bir qismi dünya-
mızdan min dəfə böyük milyonlarla ulduzlar, fəzanın ucsuz-
bucaqsız boşluğunda dağılacaq, bir-birinə dəyəcək, darmada-
ğın olacaqlar. “Qayyumu zul Cəlal” olan Allah Qayyum is-
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milə; Yeri, göyü və bütün yaratdıqlarını ölçü və nizamla idarə 
edir. Bunlardan bəzisi dünyamızdan min və bir qismi bir 
milyon dəfə böyük olan milyonlarla o böyük kürələri dirək-
siz, istinadsız, boşluqda durdurmaqla bərabər, hər birinə bir 
vəzifə vermiş və möhtəşəm bir ordu şəklində “Əmri kun fəyə-
kun” (bir şeyi dilədiyi zaman ona ol deyər, o iş həmən olar ) 
Allahdan gələn əmrlərə mütləq itaət etdirməsi Qayyum 
isminin geniş bir təzahürüdür.  

Yenə bunun kimi hər bir varlığın zərrələri belə ulduzlar 
kimi Allahın Qayyum ismilə varlığını davam etdirir. Həyat 
sahibi bir varlığın bədənindəki zərrələrin, hər bir üzvə məxsus 
bir şəkil ilə az-az toplanıb dağılmadıqları və sel kimi axan 
ünsürlərın fırtınaları içində vəziyyətlərini mühafizə edib 
dağılmamaları və durmaları göstərir ki; bu vəziyyətlər öz-
özünə olmayıb, qayyumiyət sirrilə varlıqlarını davam etdirir-
lər. Yer üzündəki bütün varlıqlar və göy üzündəki ulduzlar 
necə Qayyum ismi ilə varlıqlarını davam etdirirlərsə, bu 
zərrələr də hədsiz dillərilə qayyumiyyət sirrini elan edirlər.  

Kainat Qayyumiyət sirri ilə qaimdir. Heyy və Qayyum 
olan Cənabı-Haqq, bu kainatda insanı yaratmış və insanı 
bütün kainata bir mərkəz etmiş və kainat qədər geniş bir ne-
mət süfrəsini insana açmış, kainatı insana xidmət etdirmişdir. 
Beləcə kainatın insanın xidmətinə verilmə- qayyumiyyət sirri 
və Özünün də Qaim olma hikmətini bilmək insanın əsəs 
vəzifəsi olduğunu bildirmişdir.  

Bu haqda Qurani-Kərimdə buyurulur: ”Qayyum olan 
Cənabı-Haqq, bu kainatda insanı iradə etmiş və kainatı onun 
üçün yaratmışdır.”(Yunus-22, Ənkəbut-65, Loğman-32) 

 
Allahın yaratdığı və hər biri bir sənət əsəri olan varlıqları 

heyrət ilə təqdir və təhsin etməkdədirlər: Subhənallah, 
Maşallah, Bərəkallah deyərək ən yüksək səslə, təşəkkürlərin 
bütün növlərilə, bütün nemətlərin növlərinə və çeşid-çeşid 
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hədsiz ehsanlarına şükr və həmdi səna etməkdədirlər. Bizlər 
də Allahın “əl-Qayyum” isminə iman edərək ehtiyac sahibi 
olan hər canlının ehtiyacını ödəmək üçün çalışacağıq.  

1. Hər gündə 789 dəfə “Ya Qayyum” deyə zikr edən 
kimsəyə hər iş çox asan görünər, hər yerdə sözü keçər. Allah 
bu bəndəsinə genişlik , bol ruzi və yüksək məqamlar verər.  

2.”Heyy” və “Qayyum” əsmalarını cümə günündə və ya 
hər gün hər namazdan sonra 174 dəfə və yaxud da 870 dəfə 
“Ya Heyyu Ya Qayyumu” deyə zikr edən kimsəyə kainatda 
olan bir çox gizli mətləblər agah olar.  

3. Bir zalım və haqsızın yanına gedərkən 870 dəfə “Ya 
Heyyu Ya Qayyum” ismini zikr edən kimsə zalım tərəfindən 
yaxşı qarşılanar və həmin adamdan zərər yerinə fayda görər.  

4. Məhkəmədə işi olan kimsə bu əsmaları davamlı 
oxuyarsa, haqsızlığa uğramaqdan qurtarar və həm də davası 
qısa zamanda xeyrinə qurtarar.  

5. Bir kimsə bu ismi niyyət edərək 1604 dəfə zikr edərsə, 
qısa zamanda mətləb və muradına çatar.                    

 
 əl-Vəcid-Qədir və şanı çox böyük və comərdliyi sonsuz 

olan deməkdir.  
“Yaradılmışların sahibi və yaratdıqlarını hər an bilən, 

görən və eşidən” anlamına gələn “əl-Vəcid” ismi-cəmili əl-
Vəcid olaraq Quranda keçməmişdir. Ancaq Duha surəsi 7-8-
ci ayələrdə və Sad surəsi 44-cü ayədə“vəcədə”tapdı, bildi 
anlamına gələn fel halında keçmişdir.  

Çöldəki hər bir qum dənəsini yaradanın hikmətini bilən 
və harada olduğunu görən, Allaha iman etmək bu dünya 
həyatımızda yalnızlığımızı aparar. Minlərcə insanın içində 
yaşayıb, ancaq yalnız olan insanların tək sığınacağı əl-Vəcid-
dir.  
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əl-Vəcid-həyatda təkbaşına yaşayanların da tək sığınaca-
ğıdır. Gördüyümüz, duyduğumuz, tutduğumuz, qoxuladığı-
mız, daddığımız hər şeydə əl-Vəcidi tapıb, duyub, vəcdə gə-
lərək yaşamağa çalışaq.  

əl-Vəcidə iman edənlər yetimləri, qəribləri, yalnızları, 
çarəsizləri, zənginlik içində çarəsiz qalanları taparlar, onlara 
islam qanunları içində yardım edərlər .  

1. Kimsə itirdiyi bir şeyin tezliklə özünə qaytarılması 
üçün ”Ya Vəcid” ismi-şərifinin vəqfini yazıb, üzərində 
olduğu halda 196 dəfə “Ya Vəcid”-deyə zikr etməlidir.  

2.”Ya Vəcid” ismi-şərifinin zikr etməklə, əlində olan bir 
şeyi özü istəməsə, heç kəs əlindən ala bilməz.  

 
əl-Mucid-48-Şani uca olan, inam və ehsanı bol olan 

deməkdir. Yəni: “Allahın nemətlərini saymaq istəsəniz sayıb 
qurtara bilməzsiniz.” 

1. Bu ismi-şərifi beş vaxt namazdan sonra 48 dəfə oxu-
mağı adət edən kimsənin mal və qazancı bol, mülki geniş və 
sözü hər yerdə keçici olar.  

 

 
 

əl-Vahidul-Əhəd- Təklərin təki, həyat yoldaşı olmayan, 
yardımçısı və bənzəri olmayan, kamal sifətləri bütün əşyanı 
bürüyən, bölünməz və parçalanmaz tək, zatında, sifətində, 
işlərində, isimləri hökmlərində əsla ortağı olmayan–demək-
dir. Vahid və Əhəd isimlərinin hər ikisi də Allahın birliyini 
ifadə edir. Bu iki isim arasındakı incə fərq isə belədir. Əhəd 
zatın birliyidir, Vahid sifət ortaqlığıdır.  
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Yəni, Vahid “Sifətlərində şəriki olmayandır. Allah Va-
hiddir, birdir. Sifətləri bütün məxluqatı bürümüşdür . Nəha-
yətsiz qüdrət, sonsuz elm, mütləq iradə ancaq O, Vahidə 
məxsusdur və bütün mövcudat O, birinindir. O birinə baxar 
və O birinin icadıdır”, - deməkdir.  

Allah, Əhəddir, birdir. Məxluqatın zatlarındakı bütün 
nöqsanlardan, sifətlərindəki bütün əskikliklərdən, fellərindəki 
bütün acizliklərdən münəzzəh olan və onların heç birinə 
bənzəməyən yeganə bir, tək bir, bənzərsiz, eşsiz bir olan 
ancaq Odur.  

Səmadakı bütün ulduzlar, dünyadakı bütün insanlar, 
heyvanlar, bitkilər, dənizlər, nəhrlər, Cinlər, ruhanilər, 
mələklər də Onundur.  

Bənzəri olmayan tək anlamına gələn “əl-Vahid” ismi-
şərifi Qurani-Kərimdə 21 dəfə təkrarlanmışdır.  

Əhəd isə: “Bütün nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan 
yeganə zat”, “Zatında şəriki olmayan”, “Sizin Allahınız tək 
bir ilahdır. Ondan başqa ilah yoxdur.”(Bəqərə-16) Əhəd, bir 
şeydə Allahın bir çox ismi təcəlli edir, - deməkdir. Qullarını 
tövbəyə sövq edən və tövbələri bol-bol qəbul edən. Bölünüb 
parçalara ayrılmayan, bənzəri olmayan, tək anlamındadır. 
“Əhəd” ismi İxlas surəsində bir dəfə keçmişdir.  

Dünya yaradıldığı gündən bəri gecə ilə gündüzün 365 
gündə, dəqiqə və saniyələrini çaşmadan ard-arda gəlməsi, 
gülün gül verməsi, arının bal verməsi, Allahın tək olduğunu 
göstərir. (Ənbiya-22)“Əgər (yerdə və göydə) Allahdan başqa 
tanrılar olsa idi, onların ikisi də (müvazinətdən çıxıb) fəsada 
uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah (müşriklərin Ona) aid 
etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır!” (Bəqərə-163) “Sizin 
Allahınız bir təkdir O Rəhman və Rəhimdən başqa Allah 
yoxdur.” Yaradanımız bir, yaşadanımız da birdir. Vücudu-
muzda qanımızın axışı, qəlbimizin döyüntüsü, yaradanın bir 
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olduğunu bizə göstərir. Rəbbimiz bir, kitabımız bir, qibləmiz 
də birdir. Birlikdən də birlik doğar.  

1. Bir kimsə “əl-Vahid” zikrini bir gündə 3669 dəfə zikr 
etsə, istədiyi gerçəkləşər. Həmçinin qəlbin oyanması üçün“əl-
Vahid” ismi bir açardır.  

2. Hər gün 1000 dəfə “Ya Vahidu, Ya Əhədu” ismi-şərif-
lərini oxuyan kimsə hər cür istək və arzularına çatar.                

 
İsmi Əzəmin altı ismindən biri olan Fərd ismi 

 
Allahın “Fərd” ismi kainatın tamamına və hər canlı-

cansız yaratdıqlarının hər birinə tövhid möhürü vurmuşdur. 
Yəni bütün kainatda olan hər nə varsa və hər bir insanda da 
Allahın birliyinə işarə edən Tövhid möhürləri vardır.  

Allahın Vahid və Əhəd isimlərini içinə alan bir ismi 
əzəm və ismi əzəmın altı nurundan bir nuru olan “Fərd”ismi 
həqiqi tövhidi göstərir. Belə ki, “Fərd” ismi ilə Allah, kainatı 
bölünməz bir bütöv hökmünə gətirmişdir.  

Kainatdakı bütün varlıqlar ən möhtəşəm bir fabrikin 
maşın avadanlığı kimi öz vəzifələrini düzgün yerinə yetirmək 
üçün bir-birinə yardım edərək ard-ardına tamamlamağa 
çalışırlar. Varlıqlar arasında bir-birinə yardım etmək və bir-
birinin ehtiyacını ödəmək üçün vəhdəti vücud (tək vücud) 
meydana gətirərlər. Yer üzündə bütün həyat sahiblərini idarə 
edən, onların bütün ehtiyaclarını ödəyən, kainatın gedişinə 
hökm edən Allahın Fərd, Vahid, Əhəd isimləridir. .  

Hansı varlığa baxsaq, o varlığın Allahın qüdrət qələmilə 
yazılmış bir sənət əsəri olduğunu görərik. Hər bir insanın 
üzündə Əhədiyyət nişanı vardır. Hz. Adəmin  

zamanından ta Qiyamətə qədər gəlmiş və gələcək bütün 
insanların üzləri heç bir-birinə bənzəməz. Çünki Uca Allah 
hər bir üzdə bir ayrıca ozünə məxsus əlamət qoymuşdur. 
Əslində hər bir insanın siması; göz, qulaq, ağız kimi əzalar 
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bir-birinə bənzədiyi halda özünəməxsus xüsusi əlamət ilə 
fərqlidirlər. Bu da Allahın “Fərd” isminin cilvəsidir  

Fərd-Allah Fərdir. Yəni tək, bir tək, izzətdə və əzəmətdə 
tək, üstünlükdə misilsizdir. Şan, şərəf və ülviyyətdə bənzər-
siz, bütün kamal sifətlərdə təkdir. Zatında birlik sahibidir, 
təklikdə bənzərsiz və fərdiyyət sahibidir. Peyğəmbərimizin 
bildirdiyi kimi Fərd ismi Allahın Vahidi Əhəd, Ferdi Saməd, 
fərdiyyət və fərdəniyyət sahibi olduğunu bildirir. Hz. Əli (ə. 
s.) ”Fərd” ismi haqqında bildirir ki: ”Fərd” isminin İsmi-
Əzəmdə olan altı isimdən biridir və bu yeddi işarə ilə“Fərd” 
isminin göstərdiyi həqiqi tövhidi bəyan edir.  

1-ci “Fərd” İsmi-Əzəmi bir bütün olaraq kainatın hər 
yerinə Tovhid imzası, vəhdəniyyət möhürü vurmuşdur.  

2-ci“Fərd”isminin vəhdət cilvəsi, bütün kainatı bir birlik 
içinə almışdır. Hər şey o birliyi elan etməkdədir.  

3-cü”Fərd” isminin təcəllisi, kainatın hər bir fərdi bir-
birinin içində, gül qönçəsinin içinə girmiş ləçəklər kimi 
hədsiz məktub səhifələri kimidir.  

4-cü”Fərd” isminin yüksək cilvəsinin vücudu həm günəş 
kimi tək və açıq, həm də vücub dərəcəsində çox önəmlidir. 
Bu cilvənin əksi və müxalıfı olan şirk isə sonsuz dərəcədə 
ağıldan uzaq və imkansızdır.  

5-ci Allahın fərdiyyəti bəşərin bütün istək və arzularının 
meydana gəlməsi üçün  

yeganə çarədir. Bəşərin çox şiddətli bəqa(daimi) arzusu 
buna misaldır... .  

  
əs-Saməd-134-Hər şey ona möhtac, o heç bir şeyə möh-

tac deyil. İman edənləri, boynu bükük olanları geri çevirmə-
yəcək-anlamına gələn “əs-Saməd” Quranda bir dəfə keçir. 
“De ki, O Allah təkdir. Allah Saməddir.” (İxlas-2) 
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Rəbbimiz Zuxruf surəsinin 32-ci ayəsində fərqli yaradı-
lışımızın hikmətini bir- birimizin işini görmək olduğunu bil-
dirir. Ancaq ehtiyacımızı qarşılayan hər insanı, hər damlanı, 
hər dənəni, hər əlacı yaradan Allahdır. Hər nəfəsdə biz Ona 
möhtacıq. İnsanlar bizə kömək etdikləri zaman insanlara tə-
şəkkür edirik. Əslində isə o insanları yaradan və bizə yardım 
etməyi həmin insanın qəlbinə salan Allaha həmd etməliyik. 
Belə ki: O, doğmamış və doğurmamışdır. Onun heç bir bən-
zəri yoxdur.  

1.”Ya Saməd”ismini 520 dəfə”La ilahə ilallah”zikri ilə 
birlikdə zikr edən kimsə, aclıq hiss etməz.  

2.”Ya Saməd” ismini hər gün, hər namazdan sonra 132 
dəfə zikr edən kimsə yemək, içmək kimi maddi ehtiyaclarını 
ödəmək üçün əziyyət çəkməz. Allahdan başqa kimsəyə möh-
tac olmaz. Bu ismi zikr etdiyi müddətcə maddi və mənəvi eh-
tiyaclarından qurtarmış olar, əzab və iztirablardan uzaq olar.  

  
əl-Qadir-305-Qüdrətli, istədiyini istədiyi kimi etməyə 

gücü çatandır.  
Dəstəmaz aldığımız zaman “Ya Qadir” ismi-şərifini oxu-

yan düşmən şərindən əmin olar, məqsəd və arzusuna çatar. 
Hər şeyə gücü yetən, yeganə Qüdrət sahibidir.  

"Ona Rəbbindən bir möcüzə endirilsəydi!-dedilər. De ki: 
Şübhəsiz, Allah möcüzə endirməyə qadirdir. "  

1. Hər namazdan sonra 305 dəfə və ya hər gündə 1525 
dəfə“Ya Qadir” deyə zikr edən kimsəyə Allah çox böyük 
məhəbbət ehsan edər. Düşmənlər ona pislik edə bilməz, hər 
sözü dinlənilər. Hər bir işdə bacarıqlı olar.  

Qadir, Qaviyy və Mətin isimləri arasındakı fərqi bilmək 
üçün bu isimlərin, sıra ilə qüdrət, qüvvət və mətanətlə 
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əlaqədar olduqlarını bilmək gərəkdir. Qüdrətin ziddi acizlik, 
qüvvətin ziddi zəiflık və gücsüzlük, mətanətin ziddi isə zəif 
olmaq, gücsüz olmaqdır.              

  
əl-Muqtədir-744- Hər şeyə gücü yetən, qüdrətli. Qüdrət 

və qüvvət sahibləri üzərində istədiyi kimi təsəvvüf edən, 
iqtidar sahibidir.  

“Muqtədir” ismi-şərifi Quranda üç yerdə keçmişdir. Bir 
çox şəxs, qurum və müəssisə vardır ki, özü üçün hər bir gücə 
sahibdir. Lakin sahib olduğu gücün fərqində deyildir. Bəzən 
gücündən artıq iş görmək istəyər, lakin bu iş alınmır, yəni 
Muqtədir olmur.  

Quranda bu haqda buyurulur: Kəhf- 45-Allah isə hər şeyə 
gücü çatandır. Həm də O gücünü istədiyi zaman və məkanda 
istədiyini etmək gücünə sahibdir.  

Cənnətdəki Maliki-Muqtədirin yanında olmağın şərti, 
muqtədi olmaqdır. Yəni, Allahın əmrlərini yerinə yetirərkən 
belə: -“Sevdiyimə layiq işi görə bilmədim” - deyərək heyfsi-
lənənlər, daxilini Haqq üçün, xaricini isə xalq üçün bəzə-
yənlər Cənnətdə Rəbbinə yaxın olacaqlar.  

1. Hər gün bu ismi-şərifi zikr etməyə adət edən kimsə 
bütün işlərində güclü və qalib olar. Hər tutduğu iş sona qədər 
uğurlu olar. Bütün işlərinin yolları açıq olar. Ona heç kim 
zülm və əziyyət edə bilməz.  

2. əl-Qadir və əl-Muqtədir əsmalarını bir kasa suya 
oxuyaraq xəstəyə içirdilərsə, Allahın izni ilə xəstə şəfa tapar.  

3. Kimsə zülmə məriz qalıbsa, 744 dəfə: ”Ya Allahu, Ya 
Qayyumu, Ya Qahharu, Ya Qadiru, Ya Zəl Cəlali bətşiş 
şəbibi əntəlləzi lə yutakun tiqamuhu huz haqqi min filanin 
(adını)-deyə, dua edərsə, zülm edənin əlindən qurtarar.  
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4. Bir kimsə“Ya Muqtədir”ismini müəyyən mətləb və 
niyyət üçün 7744 dəfə oxusa, arzusuna çatar. Bütün pis və ya 
yaxşı niyyətlər gec-tez bumeranq kimi, yaxşısı- yaxşı, pisi də 
pis olaraq mütləq özümüzə qayıdacaqdır.  

  
əl-Muqaddim -184 –İstədiyini önə keçirən, lider edən 

deməkdir.  
əl-Muqaddim və əl-Muəxxir “Önə keçirən, sonra buraxan 

mənalarına gələn bu iki isim Quranda bu adlarla deyil, bu an-
lamı verən fel halında keçmişdir. Qaf surəsi-28-ci ayədə 
“Qaddəmtu” feli, İbrahim surəsi 41-ci ayədə Muqaddim və 
Muaxxirin Allahın ismi-şərifi olduğu bizə bildirilir.  
Hz. Adəmi və övladlarını əvvəl yaradan, bizləri isə sonradan 
yaradan Allahdır. Bizlərdən sonra gələnləri və daha sonra 
gələcəkləri də bilən Odur. əl-Muqaddim Rəbbimiz bizi önə 
keçirməyi üçün dua edəcəyik. İnkara, fağırlığa, qorxaqlığa, 
tənbəlliyə düşməmək və geridə qalmamaq üçün bu ismi-şərifi 
zikr etmək olar.  

1. Bir kimsə hər gündə 184 dəfə Ya Muqaddim” ismini 
zikr edərsə, hansı mövqedə olursa-olsun irəliləyərək ön 
sıralara keçər.  

2. Gəlməsini istədiyiniz bir kimsəni düşünərək bir gün 
bütün günü “Ya Muqtədir” ismi zikr edilsə, həmin insan 
qayıdar.  

3. Niyyət edərək 18400 dəfə “Ya Muqtədir” ismini zikr 
edən kimsə yarışda qalib gələr.  

4. İmtahana getməzdən əvvəl bir düyü dənəsinin üzərinə 
181 dəfə “Ya Muqtədir “ ismini oxuyub, udduqdan sonra 
imtahana gedən kimsə Allahın izni ilə uğur qazanar 
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.   
əl-Muəxxir- 847-İstədiyini geri qoyan, gecikdirən de-

məkdir.  
“Ya Muaxxir”ismi-şərifini davamlı oxuyanın qəlbində 

şeytan yer ala bilməz.  

 
əl-Əvvəlu-Başlanğıcı olmayan ilkdir. Hər varın xaliqi və 

əvvəli deməkdir.  
1. Bu ismi-şərifi hər gün, hər namazdan sonra 37 dəfə 

oxumağı adət edən kimsənin Allah hacətlərini verər və bütün 
dualarını qəbul edər.  

2. Bu ismi davamlı oxuyan tələbə sinfin daim birincisi və 
ya işində öndə gedənlərdən olar 

3. Bu ismi-şərifi davamlı oxuyan kimsə öndə gedən-
lərdən olar.  

4. Övlad istəyənlər“Ya Əvvəlu”ismi-şərifini niyyət 
edərək 1359 dəfə oxusa, Allahın izni ilə övladı olar.  

  
əl-Axiru-801-Nəhayətsiz, sonu olmayan sondur. ”Ya 

Axiru” ismi-şərifini davamlı oxuyan müsəlmanın qəlbində 
yalnız Allah məhəbbəti olar.  

1. Bu ismi-şərifi hər gün səhər tezdən 801 dəfə oxumağı 
adət edən kimsənin ömrü çox uzun olar. Ona düşmənlik edən 
hər bir kəsi pərişan və peşman edər.  

2.”Ya Əvvəli , Ya Axiru” isimlərini hər gün səhər tezdən 
838 dəfə oxuyan bütün düşmənlərini peşman edər. Dünya və 
axirət səadətinə çatar.  

 130

3. İçində su olan bir kasanın üzərinə 838 dəfə “Ya 
Əvvəli, Ya Axiri”isimlərini 838 dəfə oxuyaraq, hər hansı bir 
səbəbdən danışmayan, kəkələyən uşağa yeddi gün içirdilərsə, 
həmçinin bu yeddi gündə 838 dəfə bu isimləri zikr edərlərsə, 
uşağın dili açılar, zehni inkişafı güclənər.  

  
əl-Zahiru-1106-Aşkar, varlığı günəş kimi açıq, gücü, 

qüdrəti və əzəməti ilə görünən deməkdir. “Ya Zahir”ismi-
şərifini oxuyan müsəlmanın qəlbində mərufətullah yerləşər.  

“Başlangıcı olmayan ilk və nəhayəti olmayan son” 
anlamlarına gələn bu  

“əl-Əvvəl” və “əl-Axır”ismi-şərifləri Quranda bir dəfə 
keçmişdir. (Hadid 3) 

Bizim dilimizdə ilk və son kəlmələri zamana, məkana və 
duruma görə anlam qazanır. Allah üçün zaman və məkan ol-
madığından bu “ilk”və“son” isimləri Onun əvvəlinin olma-
dığı, sonunun da olmadığını ifadə edir. Bu əsmaların təcəllisi 
də ilk yaradanın Allah olduğunu ən son yaradanın da Allah 
olacağını, kainatı ilk dəfə yaradan, Qiyamətdə kainatı yox 
edən, yaradılışdan qiyamətə qədər hər şeyi yenidən yaradan, 
O “İlk” və “son”olan Allahdır. “Əvvəl”və“Axır”ın yaratdıq-
larının bir başı və bir sonu vardır. Qədər yazımızı yazır, bizi 
ilk dəfə gətirən, son dəfə götürür. Yəni Ondan gəldik, Ona 
dönəcəyik.  

Səni bilmək üçün yaradılmış bir qul olmaq nə böyük 
şərəfdir Allahım… Rəbbim, zahirimizi də, batinimizi də hü-
zurunla nurlandır. Amin. Ey hər şeyin iç üzünü bilən Allahım. 
İç aləmimizdə gizli olanları bilən Rəbbim. İçimizi islah eylə, 
içi ayrı, üzü ayrı olmaqdan bizi qoru. Bizi həqiqi Batin 
qullarının halları ilə hallandır Amin. Allah buyurur: "O 
Əvvəldir, Axırdır, Zahirdir, Batindır. "(Hədid-3)  
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1. Hər gün 1106 dəfə“Ya Zahir”ismini oxuyan kimsəyə 
bəzi gizli sirlərin əsrarı bildirilər.  

2.”Ya Zahir” ismini daima zikr edən kimsə hər işində 
qalib olar.  

 
Zahir və Batin isimlərinin açıqlaması 

 

əl-Batin mahiyyəti gizli olan, gözlərdən, könüllərdən, idrak 
və duyğulardan gizlənmiş və zatıyla batin olan deməkdir.  
əl-Batin ismi ilə hər şeyin, içinə nüfuz edərək, hər şeyə, hər 
şeydən yaxın olandır.  

Sözünüzü istər gizlədin, istər aşkar edin, bilin ki, O 
qəlbimizdə olanları bilir. .  

Allah-təalanın varlığı, həm aşkar, həm gizlidir. Cənabi-
Haqqın Batin olması bizə görədir. Çünki biz Onu ancaq 
sifətləri ilə tanıyıb, bilirik. Zatını bilməyimizə isə imkan 
yoxdur. Onun varlığını ancaq Özü bilir. Özün özü Odur, 
varlığı varlığının içində gizlidir. O, aşkar olmaqla bərabər 
gizlidir də. Duyğularla hiss edilməyib, xəyal ilə 
bilinməyəcəyi kimi, varlığının həqiqəti də ağılların idrak və 
qavrayışına sığmaqdan imkansızdır. Onun üçün nə yalnız 
Zahir, nə də yalnız Batin deyə hökm etmək olmaz. Nə də ki, 
Batin isminə baxaraq Allahın bizlərdən gizli olduğunu da 
deyə bilmərik.  

O görünməyən Zahir, gizlənməyən Batindır. Allah bütün 
gizliliklərdə mövcuddur. Ondan heç bir şey gizli deyildir. O 
hər şeyin içində və yaxınındadır. Batin olmasıla hər şeyə 
əslində daha yaxındır. Onun üçün görülməyən görünəndir. 
Sirr və gizli Onun üçün keçərli deyildir. Hal əhli bir sənət 
əsərindən sənətkarın elmini, gücünü, zövqünü görə bilir. 
Anlamayanlar isə baxsalar da, görməyib keçib gedərlər. Hər 
çiçəkdə, hər böcəkdə, zülfün hər telində, yağışın hər 
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damlasında, əlimizin hər cizgisində Allahın elmi, qüdrəti, 
sənəti açıq-aydın görünür.  

Zatı isə görülənlərin parlaqlığı səbəbindən gözlərdən 
gizli qalır. Çünki bugünkü gözlər Rəbbimizin zatını görəcək 
şəkildə yaradılmamışdır. Bir ismi Zahir olan Rəbbimizin 
yaratdığı surətimiz də görürük. Lakin bir ismi də Batin olan 
Rəbbimizin yaratdığı ağlımızı isə görə bilmirik. Balı görürük, 
lakin onun dadını görə bilmirik. Gülü görürük, ancaq onun 
ətrini görə bilmirik.  

Bizlərə surət kimi açıq, ağıl kimi gizli nemətlər verən 
Zahir və Batin Rəbbimizə açıqda və gizli yerlərdə ibadət 
edərkən pisliklərin açığından da, gizlinindən də çəkinəcək-
siniz. (Əraf -33, Ənam-120) 

Yaradılan hər şeyin bir görünən, mindən də çox 
görünməyən tərəfini öyrəndikcə, “Zahir” və “Batin” olan 
Allahın varlığını daha çox hiss edəcəyik. İnsanlara gizli və ya 
açıq yardım edərkən, bizim verdiyimizi deyil, bizə ruzini 
verəni düşünəcəyik. Yardımı alanda isə verilənə yox, verənə 
baxacaq, təşəkkür edəcəyik.  

Bu isimləri 62x62=3844 dəfə oxuyan kimsə əşyanın 
həqiqətlərini bilər və Allahın sirlərindən vaqif olar.  

 
 əl-Batinu-3844-Gizli olan, insanlar onu tam bir şəkildə 

bilə bilməmələridir.  
1. Bir müsəlman hər gün 33 dəfə “Ya Batinu” ismi-

şərifini oxusa, hər şeyin həqiqətlərini görər və ilahi sirləri 
görə bilər.  

2. Batin ismini hər namazdan sonra 62 dəfə zikr edən 
kimsə heç kəsdən qorxmaz, nəfsi istəklərini idarə etməyi 
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bacarar və iç aləmi nurlu olar. Hər kəs ona hörmət bəsləyər və 
Allah tərəfindən duaları tez qəbul olunar.  

 

 
 

“Huvəl əvvəlu vəl axiru vəz zahiri vəl bətinu və huvə bu 
kulli şeyin alim.” 

Allah hər şeydən əvvəl vardır. Qədim və əzəldir. Sonu, 
nəhayəti yoxdur, ən axırda Özü qalacaqdır, Əbədidir. 
Dəlilləri, gerçəkləri aşkardır. Həqiqəti ağıldan gizli qalmışdır. 
İnsan hissi ilə idrak olunası, gözlə görünəsi deyildir və 
ağıllardan gizli qalmışdır. Hər bir şeyin həqiqətini bilir. Bu 
ayəni zikr edən az bir zamanda böyük bir arzuya çatar.  

(47x47=2209) 
 əl-Vali- 2209-Bütün varlığı və sonsuz mülkini və hər an 

baş verən hadisələri tək tədbir və idarə edən deməkdir. Bütün 
əşyada təsəvvüf sahibi, təkbaşına idarə edəndir.  

Həqiqi dost” anlamına gələn “Vəli” ismi Quranda on bir 
dəfə zikr edilmişdir .  

Bəqərə 257-“Allah möminlərin dostudur. Onları qaran-
lıqlardan aydınlığa çıxardı.” Ana rəhninin qaranlıqlarından 
dünyanın aydınlığına çıxardı. Dünyanın qaranlıqlarından ima-
nın aydınlığına çıxardı. Bizə bütün işlərimizdə yardım edən, 
bizim vəlimiz kimi işlərimizi yoluna qoyan Rəbbimizdir. " 

Onların Allahdan başqa yardımçıları da yoxdur. " Allah , 
möminlərin dostu olunca, möminlər də bir-birlərinin dostu olar.  

Tövbə-71-Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinə 
dostdurlar (hayandırlar). Onlar (insanlara) yaxşı işlər görməyi 
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əmr edər, pis işləri yasaq edər, namaz qılıb zəkat verər, 
Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərlər. Allah, əlbəttə ki, onlara 
rəhm edəcəkdir. Allah, həqiqətən, yenilməz qüvvət sahibi, 
hikmət sahibidir! 

Ali imran 28- Möminlər möminləri buraxıb kafirləri dost 
tutmasınlar! Bunu edən (kafirləri özünə dost tutan) kəs 
Allahdan heç bir şey gözləməsin (onun Allah dərgahında heç 
bir qədir-qiyməti olmaz) 

Yunus 62-Bilin ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu 
yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər.  

1. Yaranmışları idarə edən bir Allahın ismi-şəriflərindən 
olan Valiy ismini daima zikr edən kimsənin xalq arasında 
sözü keçərli olar.  

2.”Vali” ismi-şərifinin vəqfini ayın ən parlaq bir vaxtında 
yazıb üzərində gəzdirən və hər gün 2209 dəfə zikr edən 
kimsənin rütbəsi və məqamı yüksələr.  

3. Bir müsəlman Cümə günü 1000 dəfə “Ya Vali”- ismi-
şərifini oxusa, hər işində uğur qazanar və hər müsibətdən 
uzaq olar.  

4. Yaxşı bir təşkilatçı, müdir olmaq üçün “əl-Vali” ismini 
hər gün 47 dəfə zikr etmək yaxşıdır.  

5. Hər gün 47 dəfə “Ya Vali”ismini zikr etmək, mehri-
bançılıq və qarşılıqlı hörmət yaradar.  

  
 
əl-Mutəali-551-Çox uca, çox yüksəkdir. Yaradılmışların 

özləri haqqında ağıl və idraklarının mümkün gördüyü hər 
şeydən üstün, münəzzəh və uzaq olandır.  

"O, görüləni də, görülməyəni də bilir, çox böyükdür, 
ucadır.” 
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Çox uca olan, gizli-açığı bilən mənasını verən bu isim 
Quranda bir dəfə keçmişdir. “Gizli olanı da açıq olanı da bilir. 
Böyükdür, çox ucadır.”. (Rad -9) 

Ana rəhnindəkini bilən, cəmiyyət içində baş verən 
hadisələri və dəyişmələri bilən , əmələ gətirən Allahın “əl-
Mutəali” isminin qüdrət təcəllisidir.  

1. Bu ismi daima zikr edən kimsə düşmənlərinə qalib 
gələr.  

2. Bir müsəlman “Ya Mutəali”ismi-şərifini daima oxusa, 
yaşıdları arasında hörmətli olar.  

3. Bu ismi hər gün 551 dəfə oxumağı adət edən kimsə 
dövlət idarəsində və ya hər hansı bir işində irəli gedər və 
uğurlar qazanar.  

  
əl-Bərru- 212-Bəndələrinin günahlarını bilən, ehsanı və 

yaxşılığı bol olan, vədini yerinə yetirəndır. Çox yaxşılıq edən 
mənasına gələn “ Bərru”ismi-şərifi 

Quranda bir dəfə keçir. “Biz bundan əvvəl (dünyada 
ikən) biz Allaha dua edərdik. Şübhəsiz, O çox yaxşılıq 
edəndir, çox mərhəmət sahibidir.” (Tur-28) 

Yaxşılıqların qaynağı Allahdır. Yaxşılığı yaradan da 
Odur. Yəhya Peyğəmbəri şəfqətli, tərtəmiz, ana-babasına 
qarşı yaxşı davranmağı əmr edən Allahdır. (Məryəm-14) Hz. 
İsanı anasına qarşı yaxşılıq etdirən yenə də Allahdır. 
(Məryəm 32)  

Allahin bizə qarşı ən böyük lütfkarlığı bizə ağıl verməsi, 
ağıla da iman verməsidir. Qəlbimizlə yalnız Özünə ibadət 
edərək, Ona qul olmamızı əmr etmiş, başqalarına qul 
olmaqdan bizi çəkindirmişdir. Bizlərə də Yaratdıqlarına 
yaxşılıq etməyi buyurmuşdur:  
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Bəqərə-177-“Yaxşı əməl heç də (ibadət vaxtı) üzünü 
günçıxana və günbatana tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. 
Yaxşı əməl sahibi əslində Allaha, axirət gününə, mələklərə, 
kitaba (Allahın nazil etdiyi bütün ilahi kitablara) və 
peyğəmbərlərə inanan, (Allaha) məhəbbəti yolunda (və ya 
mal-dövlətini çox sevməsinə baxmayaraq) malını (kasıb) 
qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, (pulu qurtarıb yolda 
qalan) müsafirə (yolçulara), dilənçilərə və qulların azad 
olunmasına sərf edən, namaz qılıb zəkat verən kimsələr, eləcə 
də əhd edəndə əhdinə sadiq olanlar, dar ayaqda, çətinlikdə 
(ehtiyac, yaxud xəstəlik üz verdikdə) və cihad zamanı 
(məşəqqətlərə) səbr edənlərdir. (İmanlarında, sözlərində və 
əməllərində) doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da onlardır!” 

Allah insana bütün həyatı boyunca saysız nemətlər və 
gözəlliklər bəxş edər. Var olan hər şey Ondandır. Bütün 
gözəlliklər, incəliklər, nemətlər Onun sonsuz təcəllisidir. 
Digər bütün varlıqlar kimi insanlar da Rəbbimizin istəyi ilə 
yer üzünə gəlirlər. İnsan, ana rəhnində ət parçası halından 
insana çevrilən, sonra böyüyərək , gözəl bir simaya sahib olan 
və hər üzvü, siniri ilə Allahın möhtəşəm bir sənət əsəridir. Bu 
haqda Quranda Rəbbimiz belə buyurmuşdur: (Ələq 1-8)O, 
insanı laxtalanmış qandan yaratdı. (O Rəbbin ki) insana 
bilmədiklərini öyrətdi. Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir!  

İbrahim-34-“Allah sizə istədiyiniz şeylərin hamısından 
vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb 
qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan çox zalım, həm də çox 
nankordur. (O, Allahdan başqasına tapınmaqla özünə zülm 
edər, Onun lütfünü, mərhəmətini danmaqla küfrani-nemət 
olar.”  

Sonra isə Uca Allah bizlərə belə sual edir: İnfitar-6-9: 
“Ey (kafir) insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan (və 
ya məğrur edən) nədir? O Rəbbin ki, səni (yoxdan) yaratdı, 
düzəldib qaydaya (insan şəklinə) saldı. Sənə Özü istədiyi 
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surətdə biçim verdi. Xeyr, daha doğrusu, siz haqq-hesab 
gününü yalan sayırsınız!”  

Qeyd edildiyi kimi Allah-təala bizlərə sonsuz nemətlər 
bəxş etmişdir. Qarşılıq olaraq isə yalnız ona ibadət 
etməyimizi istəmişdir.  

Səmimi iman sahibləri Allaha təslim olaraq qəlbən Ona 
ibadət edər və hər halında yalnız Allaha sığınar. Çünki hər 
şeyi yaradan və verən yalnız Odur. Buna qəlbən inandıqdan 
sonra onlar üçün axirət həyatı dünya həyatından daha üstün 
olur. Onlar inanırlar ki, bu dünyada Allaha qarşı olan 
niyyətlərinə görə axirətdə əvəz alacaqlar. Çünki Allah sonsuz 
ehsan sahibidir. Bütün bunlara baxmayaraq Allah Öz rəh-
mətilə insanları unutduqları vədləri və günahları səbəbindən 
cəzalandırmağa tələsməz. Kor, topal, xəstə olana rəhm edər. 
İnsanlara səbri və təvəkkülü öyrədərək çiyinlərindəki yükü 
qaldırar. Bütün bu örnəklər Allahın sonsuz mərhəmətini və 
şəfqətini inkar edən insanların haqsızlığını anlatmaq üçün çox 
önəmlidir. Quran ayələrində Allahın Həlim (yumşaq olan) 
sifəti bu şəkildə bildirilir: ” 

Ali İmran-155-“İki ordu qarşılaşdığı gün sizdən üz dön-
dərənləri Şeytan, məhz etdikləri bəzi əməllərlə (Peyğəmbərin 
əmrinə asi olmaqla) yoldan çıxmağa (büdrəməyə) məcbur 
etdi. (Tövbə etdikdən sonra) Allah artıq onları bağışladı. 
Həqiqətən, Allah bağışlayandır, həlimdir!” 

Bəqərə-225-“Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onun-
dur. Allahın izni olmadan (qiyamətdə) Onun yanında (hüzu-
runda) kim şəfaət (bu və ya digər şəxsin günahlarının bağış-
lanmasını xahiş) edə bilər? O, bütün yaranmışların keçmişini 
və gələcəyini (bütün olmuş və olacaq şeyləri) bilir. Onlar 
(yaranmışlar) Allahın elmindən Onun Özünün istədiyindən 
başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü (elmi, 
qüdrət və səltənəti) göyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları 
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mühafizə etmək Onun üçün heç də çətin deyildir. Ən uca, ən 
böyük varlıq da Odur!” 

1. “əl-Bərru” ismini 786 dəfə oxuyan kimsə pis 
vərdişlərdən (içki, qumar, faiz vermə, zina və sair kimi) 
qurtarar və Allahın istəyi ilə tövbə edərək bu işlərə nifrət 
edər.  

2. Səyahətə, ziyarətə və ya gəzməyə getdiyiniz zaman bu 
ismi-şərifi zikr etsəniz səhhətiniz güclü və dözümlü olar.  

3. İşdə və ya həyatda bir afətə rastlaşaraq onun əsir-
liyindən və zərərlərindən qurtarmaq üçün “Bərru“ ismi-şərifi 
zikr etmək olar.  

4. Nəzər dəyməsindən və bir çox müsibətlərdən qorun-
maq üçün“Ya Bərru”ismi-şərifini oxumaq xeyirlidir/ 

  
əl-Təvvab-409-Tövbələri qəbul edib, günahları bağışla-

yan deməkdir.  
Allah insanı yaradarkən günahsız yaratmışdır. Qurani-

Kərimdə buyurduğu kimi:  
Tin-4-“Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!” 
Biz insanlar yaşadıqca etdiyimiz günahlar üçün yalnız 

özümüz cavab verəcəyik.  
Fatir-18-“Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. 

Günah yükü ağır olan kimsə yükünü daşımaq üçün (başqa 
birisini köməyə) çağırsa və (çağırılan adam onun) yaxın qo-
humu olsa belə, o yükdən bir şey daşınmaz. (Ya Peyğəmbər!) 
Sən ancaq Rəbbindən (Onun əzabını) görmədikləri halda 
qorxanları və (vaxtlı-vaxtında) namaz qılanları qorxudub 
xəbərdar edirsən. Hər kəs (günahlardan, küfrdən) təmizlənsə, 
özü üçün təmizlənmiş olar (savabı özünə yetişər). Axır dönüş 
ancaq Allahadır!” 
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Etdiymiz günahlar üçün yalnız Allahdan bağışlanma 
diləməliyik.  

Bəqərə-48 - “Qorxun o gündən ki, (Allahın izni və kö-
məyi olmayınca) heç kəs heç kəsin karına gələ bilməsin (heç 
kəs heç kəsə öz əməlindən bir şey verə bilməsin), heç kəsdən 
şəfaət (bu və ya digər şəxsin günahlarının bağışlanması barə-
sində xahiş, iltimas) qəbul olunmasın, heç kəsdən (günah-
larının təmizlənib əzabdan xilas olması üçün) fidyə (əvəz) 
alınmasın və onlara (günahkarlara) heç bir kömək göstərilə 
bilməsin!” 

Çünki günahları bağışlayan yalnız Allahdır.  
Ali-İmran-135-“O müttəqilər ki, bir günah iş gördükləri, 

yaxud özlərinə zülm etdikləri zaman Allahı yada salıb (tövbə 
edərək) günahlarının bağışlanmasını istəyərlər. Axı günahları 
Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Və onlar etdiklərini 
(gördükləri işin pis olduğunu) bildikdə (tövbədən sonra) bir 
daha ona qayıtmazlar.” 

Mücadilə-2 - “Şübhəsiz ki, Allah əfv edəndir, bağışla-
yandır.” 

İnsanda bəzi vərdişlər ola bilər və onlardan xilas olmaq 
istər. Həm də ki, günahlar nəfsin arzularını da oxşayar. Bu 
səbəbdən də insanlar günahlarından peşman olub, Allahın 
yoluna dönmək istərlər. Tövbə etmə sadəcə insanın iradəsinə 
bağlı deyildir. İnsan günah olmayan bir vərdişini də tərk 
edərkən belə əziyyət çəkir. Bu səbəbdən də alışdığı pis 
vərdişləri də tərgitmək insan üçün ölümə bərabərdir. Əslində 
elə tövbə etmək də insanın mənəvi varlığına son verməsi 
deməkdir. Bu səbəbdən də Allahın “ət-Təvvəb” ismi ilə tövbə 
etmək lazımdır. Tövbə etmək də Allahın quluna qismət etdiyi 
bir nemətdir. İnsan tövbə edərkən, bunu özündən bilib, qürur-
lanmamalıdır. Çünki başımıza gələn xeyir də, şər də Allah tə-
rəfindən olduğu kimi, tövbə edə bilmək istəyini də qəlbimizə 
salan Allahdır. Allah yanlış yolda olan qullarına əvvəlcə 
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əlamət, işarələrlə və bəzi hadisələrlə bunu anlatmağa çalışar. 
İnsan qədərə olan inamı ilə, yəni başına gələn yaxşı-pis hadi-
sələrin bir təsadüf olmadığına və bunların Allah tərəfindən 
olduğuna inandığı zaman , bütün bunlardan nəticə çıxara bilir. 
Tutduğu yolu və mövqeyi ölçüb-biçər və başına gəlmiş balaca 
bir pis hadisənin belə, səbəbini özündə araşdırar və etdiyi xəta 
və günahlardan daxildən bir peşmanlıq hiss edərək, tövbə 
edər. Bunları hiss edə bilən bəndələri üçün Allah-təala Quran-
da tövbə ayələri nazil etmişdir. İnsanların çoxunun ibadətləri 
yerinə yetirə bilməməklərinin səbəbi günahlardır. Çünki na-
mazın əsası üzünü Allaha çevirmək, Allahın hüzurunda ol-
maqdır. İnsan daxilində günahlarla namazda Allaha dönməyə 
özündə güc və qüvvət tapa bilmir. Bir çox insanlar namaz 
qılmaq istədikləri halda bunun üçün özlərində güc və qüvvət 
tapmazlar. Bu hal bir insana qarşı günah işlətdikdə, həmin 
insanın üzünə baxa bilməmək kimidir. Günahlara tövbə etmə-
dən Allahın qarşısında dayanmaq imkansızdır. Namazdan 
əvvəl alınan dəstəmaz da sanki tövbənin simvoludur.  

"Adəm, Rəbbindən bir neçə ilhamlar aldı və dərhal tövbə 
etdi. Çünki Allah tövbələri qəbul edən və mərhəməti bol 
olandır. " 

“Tövbə etdirən, tövbələri qəbul edən” mənasına gələn 
“ət-Təvvab” ismi-şərifi Quranda 11 dəfə keçir.  

Bəqərə-37-(Nəhayət) Adəm Rəbbindən (bəzi xüsusi) kəl-
mələr öyrənərək (Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vasitəsilə) 
tövbə etdi. Doğrudan da, O (Allah) tövbələri qəbul edəndir, 
mərhəmətlidir.  

Bu ayədə bizlərin tövbə etməsi üçün bizə tövbəni öyrə-
dənin və tövbələri qəbul edib mükafatlandıranın Allah olduğu 
ifadə edilir.  

ət-Tövbə-118- Həmçinin (Təbuk döyüşündən) geri qal-
mış üç nəfərin də tövbələrini qəbul etdi. Belə ki, dünya onlara 
dar olmuş, ürəkləri qəm-qüssədən təngə gəlib sıxılmışdı. 
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Onlar Allahdan (Allahın əzabından) yalnız Onun Özünə 
sığınmağın mümkün olduğunu başa düşdülər. Şübhəsiz ki, 
Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhmlidir!  

Tövbə günahın cinsindən olur. Millətin malını ələ keçi-
rib, sonra istiğfar etmək tövbə deyildir. Həmin malı sahiblə-
rinə verdikdən sonra istiğfar etməkdir. Həmçinin Allahın “ət-
Təvvəb” isminə iman edənlər onlara qarşı işlənmiş günahları 
da bağışlayanlar, peşman olaraq, üzr istəyənlərdən üzrləri 
qəbul edənlərdir. Hətta üzr diləməsə belə peşman olduğunu 
hiss etdikdə, günahkarı əfv edə bilməkdir. Bu haqda Quranda 
buyurulur:  

Furqan-69-71-“Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı 
işlər görənlərdən başqa! Allah onların pis əməllərini yaxşı 
əməllərə çevirər. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir! Hər kəs 
tövbə edib yaxşı iş görsə, o, şübhəsiz ki, Allaha tərəf yaxşı bir 
dönüşlə (Allahın rizasını qazanmış halda) dönər. O kəslər ki, 
yalan yerə şahidlik etməz, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları 
(lağlağı bir söhbət eşitdikləri) zaman onlardan üz çevirib 
vüqarla keçər (özünü ləyaqətlə aparıb onlara əhəmiyyət 
verməz)” 

1. Bu ismi hər gün günahları çox olsa da 409 dəfə oxuyan 
kimsəni Allah bağışlayar. Butün pis vərdişlərini yaxşıları ilə 
əvəz edər. Bütün duaları qəbul olar.  

2. Geyim darlığı çəkən kimsə 667 dəfə“Ya Rahimu, Ya 
Təvvab” deyə, bu isimləri zikr edərsə, qısa zamanda Allah–
təala ümid etmədiyi yerdən onun üçün fərəhlik və ruzi yetirər.  

3. İçki və ya qumar kimi pis vərdişlərə mübtəla olan 
kimsə  hər gün bir kasa suya 409 dəfə “ Ya Təvvab “ deyə 
oxuyub, həmin suyu içərsə, özünün pis vərdişlərinə nifrət 
edərək, onlardan qurtarar.  

4. “Ya Təvvab” ismi-şərifini oxumağı davam edən mü-
səlmanın tövbəsi qəbul olub, Allahın bağışlanmasına nail 

 142

olar. Namazda 300 dəfə oxumaq günahların bağışlanması 
üçün xeyirlidir.  

 
əl-Müntəqim-630-Acizlərə zülm edənlərdən, zülm edən-

ləri cəzalandıraraq, intiqam alan deməkdir. “Asilərın belini 
qıran, caniləri cəzalandıran.”  

“O vaxt ki, bizi gəzəbə dəvət etdilər: biz də onlardan in-
tiqam aldıq, beləcə onları toplu olaraq suda boğduq.” 
(Zuxruf-43/55) 

“Günahkarlardan intiqam almaq“mənasına gələn “əl-
Muntəqim”ismi bu şəkildə Quranda keçməmişdir. Ancaq “əl-
Muntəqimin” kəlməsi üç dəfə keçmişdir. Beş dəfə “intiqam 
aldıq”, bir dəfə “intiqam alır”, üç dəfə “biz intiqam alacağıq”, 
dörd dəfə“Allah intiqam sahibidir” deyə bu ismi-şərifi tanıdır. 
(Rum 47) 

Özünü Allah yerinə qoyan insanları özünə insanları qul 
edən Fironları biz bu dünyada cəzalandırdıq. Ad qovmi 
Səmud qovmi bu dünyada ikən cəzalandırıldılar. Ancaq bir 
çox kafir, asi, insanlığın üzərinə atəş saçanlardan, yer üzündə 
daim pozğunluq törədənlərdən Allah axirətdə intiqam alacaq-
dır. Onları, bir zərrə qığılcımı dünyaya düşsə, bütün dünyanı 
qovuracaq olan Cəhənnəminə atacaqdır. Ona görə Allahın əl-
Muntəqim isminə iman edənlər olaraq yer üzündə insan nəs-
lini və yer üzü nemətlərini yox etməyə çalışan, yandırmaq-
dan, yıxmaqdan zövq alanların islahı üçün onlara zaman 
verib, yol göstərək. Əgər islah olmasa, insanlığın salamatlığı 
üçün Rəbbimizin qoyduğu qanunlar içində cəzalandırmaq 
gərəkdir. Əfv edərkən də cəzalandırarkən də Rəbbimizin 
qoyduğu qanunlardan kənara çıxmaq olmaz. İlahi intiqamın 
ilk səbəbləri, insanları şirk, küfr, zəlalət və səfalət yoluna 
sürükləmək üçün çalışan din və əxlaq düşmənləridir. Allah 
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bunlardan belə intiqamını həmən almaz və onlara tövbə 
etmələri üçün bir müddət vaxt verər. Yaşadıqları müddətcə 
bütün bir kainatı onlara xidmət etdirib, onları rizqləndirib, 
bəsləyib, böyüdər.  

Allah tövbə etməyərək üsyan edən kimsələrdə, Muntəqim 
ismini təcəlli etdirir. Çox vaxt da bu təcəllini axirətə saxlayır. 
Çünki intiqam məkanı və cəza yeri oradır. Bəzən, insanlara 
ibrət olmaq üçün bu dünyada da bu ismin təcəlliləri görülür; 
Nuh və Səmud qovminin başına gələnlər kimi. Bu ismin 
təcəllisinə məruz olacaq bir başqa güruh isə zalımlardır. 
Zalımlar, qul haqqına təcavüz etməklə, özlərində bu ismin 
təcəlli etməsini, özləri tələb edirlər.  

Hər bir mömin, təqva içində yaşayaraq bu ismin təcəl-
lisindən qorunmalıdır. Nə öz nəfsinə, nə öz bədən üzvlərinə, 
nə də ki, digər insanlara zülm etməməli və düşünməlidir ki, 
bütün bunlara görə mütləq ondan intiqam alınacaq. Bu səbəb-
dən də qorxaraq, tövbə etməli və günahlardan çəkinməlidir.  

1. “Ya Muntəqim” deyərək 630 dəfə zikr edən kimsəyə 
heç kəs zülm edə bilməz. Ona quyu qazanlar özləri o quyuya 
düşərlər.  

2. Bir Ərəbi ayın son cümə ertəsi günündə bir lövhənin 
üzərinə bu ismin vəqfini yazıb üzərində gəzdirən kimsəyə cin 
müsəllət olmaz.  

 
əl-Əfuvvu-156-Bir çox günahları lütf və mərhməti ilə əfv 

edən deməkdir.  
“Əfv edən” anlamına gələn bu ismi cəmili Quranda beş 

dəfə təkrarlanmışdır.  
“Bir yaxşılığı və yaxud da pisliyi açıqlayıb və ya 

gizlətsəniz, həmçinin də pisliyi əfv etsəniz, mütləq ki, Allah 
da əfv ediçidir, hər şeyə gücü yetəndir. (Nisə 149) 
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Rəbbimiz Bəqərə-52 də buzova tapınan İsrailliləri əfv 
etdiyini, Ali İmran 152-də Ühud savaşından qaçan Müsəl-
manları əfv etdiyini xəbər verir. Onlar peşman olub, əfv dilə-
diklərindən Allah da onları cəzalandıqmaq yerinə əfv et-
mişdir.  

Allah bizlərin də əfvedici olmağımızı istəyir və insanlar 
içində əfv edənləri tərifləyir.  

Ali İmran- 134-O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da 
(mallarını yoxsullara) xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların 
günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər.  

Yaxınlarımızın səhvini əfv etməmiz tövsiyə edilir:  
Bəqərə- 178-Ey iman gətirənlər! (Qəsdən) öldürülən 

şəxsdən sizin üçün qisas almaq hökmü qərara alındı (vacib 
oldu). Azad şəxsi azad şəxsin, qulu qulun, qadını qadının 
əvəzində (öldürə bilərsiniz). (Öldürülən şəxsin) qardaşı 
(varisi) tərəfindən (müəyyən bir şey, qanbahası müqabilində) 
bağışlanmış (qatil) ilə adətə görə (yaxşı) rəftar edilməlidir. 
Bağışlanmış (qatil də) yaxşılıqla (qan sahiblərinə) “diyə” 
(qanbahası) verməlidir. Bu, (qisası qanbahası ilə əvəz etmək 
hökmü) Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün bir yüngüllük və 
mərhəmətdir. Bundan (diyə müqabilində bağışlamaqdan) 
sonra təcavüzkarlıq edən (qatili öldürən və ya onun qohum-
qardaşı ilə düşmənçilik edən) kimsəni (qiyamətdə) şiddətli 
əzab gözləyir! 

Rəbbimiz əfvedicidir, əfvi sevər, onda biz də əfvedici 
olmalıyq. Günahkarların tövbə etmələrinə, üzr diləmələrinə 
yardımçı olmalıyıq. Bütün insanların günahı bir yerə yığılsa, 
Allah əfv etmək istəsə, Onun rəhmətindən bir şey əskilməz.  

əl-Ğaffaru isminə görə bəndənin öhdəsinə düşən vacib 
məsələ, insanların qüsurları və səhvləri qarşısında mərhəmətli 
və bağışlayıcı olması və öz günahları üçün tövbə edərək 
Allahın əfvinə sığınmaqdır. Günahları bağışlama anlamına 
gələn Allahın başqa isimləri də vardır. Bunlar əl-Ğafur, əl-
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Ğaffar. Hər iki isim ərəbcədən eyni kökdən, örtmək anlamına 
gələn bir feldən əmələ gəlmişdir. Allah bu isimlərində 
“günahları örtən” anlamına gələn bir təcəlliyə bəndələrini 
yönəltməkdədir.  

əl-Əfuvvu ismi isə daha geniş anlamda “günahları 
kökdən silən” anlamındadır.  

əl-Ğafur, əl-Ğaffar isimləri də “günahları örtmək” anla-
mında günahların bağışlandığı, lakin hesab dəftərindən silin-
mədiyini və Məhşər günündə qulun hafızəsində də qalacağını 
bildirir.”əl-Əfüvvu” ismində isə bağışlanma daha geniş an-
lamdadır. Bu bağışlanma zamanı bəndənin günahları Mələk-
lərin Kitab və hafizəsindən, Lövhi Məhfuzdan, qısası Allah-
dan başqa hər kəsin beynindən silinməsi deməkdir.  

Allah tövbə ehsan etdiyi qulun günahlarından “əl-
Əfuvvu” ismilə bütün günahlarından keçməklə axirət günü 
belə xatırlatmayacaqdır. Bu səbəbdən də Allahın 99 Əsmau-
Hüsnasında “əl-Əfuvvu” ismi “ət-Təvvab” ismindən sonra 
dəlir. Hər iki isim arasında əl-Muntəqim ismi yer alsa da, bu 
isim də Allahın tövbə yolu ilə əfvinə güvənərkən qul 
haqqlarına diqqət etməyimizi bizə xatırladır. Çünki Allah 
məzlumun haqqını yerdə qoymaz.  

“əl-Əfuvvu” isminə görə bəndənin öhdəsinə düşən vəzi-
fə, insanların qüsurları və ayıbları qarşısında mərhəmətli və 
bağışlayıcı olmaq, öz günahları üçün də tövbə edərək Allahın 
əfvinə sığınmaqdır.  

Tövbə, imandan sonra insana ehsan edilən ən böyük 
nemətdir. Tövbə sözünün mənası“dönüş”deməkdir. Anlamı, 
qulun günahlarına peşman olup onları tərk etməsi və Allahın 
buyurduğu əmr və qadağalara uyğun yaşamasıdır. Hədislərdə 
bildirilir ki, günahdan məsum olan Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) 
gündə 70 və ya 100 dəfə istiğfar edərdi.  

Tövbə, Allah ilə bəndə arasında ürəkdən gələn bir an-
laşmadır. Çünki tövbə ürəkdən gələrək göz yaşları ilə birlikdə 
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duyğuları anladır. İnsanlar bir-birləri ilə bağladıqları müqa-
vilələri çox rahatlıqla poza bilirlər. Lakin bəndə Allaha etdiyi 
həqiqi tövbəni, bağladığı müqaviləni pozmağa cürət etmir. 
Tövbənin təməli edilən günaha görə qəlb ilə dərin bir peş-
manlıq duymaqdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) bir hədisi-şərifində 
tövbənin “günahlara peşmanlıq” duyğusu olduğunu bil-
dirmişdir. (Furqan 70-71).  

1. Bu ismi-şərifi hər gün 156 dəfə zikr edən kimsəyə 
Allah-təala gözəl əxlaq bəxş edər, günahlarını bağışlayar, 
ruzisini bol edər, ümid etmədiyi yerdən onun üçün qapılar 
açar.  

2. Hər namazda 156 dəfə“əl-Əfuvvu” ismini zikr edən 
kimsə sakitlik və hüzur içində yaşayar. Əgər zindandadırsa, 
tezliklə azadlığa çıxar. Düşmənləri belə ona köməkçi olar. 
Dünyanın pislik və iztirablarından uzaq olar.  

 
ər-Raufu-287-Çox acıyan, çox şəfqətli, çox mərhəmət və 

şəfqərli olan deməkdir.  
 Həşr-10-“Onlardan (mühacirlərdən və ənsarlardan) sonra 

gələnlər belə deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki 
iman gətirmiş (din) qardaşlarımızı bağışla. Bizim 
qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə (həsədə) yer vermə. 
Ey Rəbbimiz! Sən, həqiqətən, şəfqətlisən, mərhəmətlisən!” 

Şəfqət dedikdə, ilk ağlımıza gələn ana kəlməsi olur. 
Əslində isə şəfqətli anaları yaradan və onların qəlblərinə öv-
ladlarına qarşı sevgi-məhəbbəti yaradan, Rauf olan Allahdır.  

Bir hədisdə buyurulur ki: Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) bir 
səfərində yolda çörək bişirən bir qadına rast gəlir. Qadın 
Peyğəmbərimizdən soruşur ki: ”Heç bir ana öz övladını heç 
vaxt atəşə ata bilməz. Allah isə bəndələrinə qarşı daha 
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mərhəmətli və rəhmlidir. Bəs onda Allah öz bəndələrini atəşə 
necə atacaq?” 

Peyğəmbərimizin gözləri yaşla dolaraq, belə cavab verir: 
”İsrarla Allaha qarşı çıxmayın və”Lə İləhə İlləllah” (Allahdan 
başqa Allah yoxdur)-deyən kimsəni Allah da oda atmaz”. 
(Buhari, Ədəb bab 18, Hadis 5628, Müslim, Tövbə bab 2754) 

Bəqərə-143-“Allah insanlara qarşı, əlbəttə, mehribandır, 
mərhəmətlidir.” 

Bəqərə-207-“İnsanların eləsi də vardır ki, Allahın razılı-
ğını qazanmaq yolunda (Allah rizası üçün) öz canını fəda 
edər. Allah öz bəndələrinə qarşı çox mehribandır!” 

Ali-Imran-30-“O gün (qiyamət günü) hər kəs etdiyi yaxşı 
və pis əməlləri qarşısında hazır görəcək və günahları ilə özü 
arasında çox uzaq məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi 
Öz əzabından çəkindirir, çünki Allah bəndələrə (Öz bən-
dələrinə) mərhəmətlidir!” 

Nəhl-7-“Onlar sizin yüklərinizi özünüzü yormadan çata 
bilməyəcəyiniz bir ölkəyə (bir yerdən başqa yerə) daşıyarlar. 
Həqiqətən, Rəbbin şəfqətlidir, mərhəmətlidir!” 

Allah Öz Rəsulu Muhəmmədi (s.ə.s.) də Rauf və Rəhim 
isimləri ilə isimləndirmişdir. “ər-Rauf”Allahın elçisi olan Hz. 
Peyğəmbərimiz də öz ümmətinə qarşı rəhmli, mərhəmətli və 
bağışlayıcı olmuşdur. Biz də Hz. Muhəmməd Peyğəmbərin 
ümməti olaraq kafirin küfrünü, günahkarın üsyanını, ona 
xəbər verib, anladıb, təmizləyərək şəfqətimizi göstərək.  

1.”Ya Raufu” ismini zikr edən kimsənin qəlbində incəlik, 
yumşaqlıq, şəfqət və mərhəmət hasil olar. Hər kəs onu sevər. 
Heç kəs ona pislik edə bilməz və bir çox təhlükələrdən, 
qəzalardan qorunmuş olar.  

2. kəs “Ya Raufu” ismi-şərifini 10 dəfə oxusa, qəzəbi 
keçər və Allahın lütfünə nail olar.  

3. “Ya Rauf” ismini 567 dəfə zikr edən kimsə sevdiyi 
insanla daha mehriban və məhəbbətlə yaşayar. Bu ismi-şərifin 
mələyinin adı “Səvayil”dir.  
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Malikul-Mülk-212-Mülkun əbədi sahibi deməkdir.  
1. Daima bu ismi zikr edən, dövlət idarəsində və ya başqa 

işdə işləyən kimsənin rütbəsi artaraq ucalar. Əleyhinə heç kəs 
təbliğat aparmaz.  

2. Bu ismi daima zikr edən kimsə ticarətdə və başqa 
işlərində daima uğurlar əldə edər. Mal və qazancına zərər 
gəlməz.  

3. Bu ismin vəqfini yazıb dükan və ya evə qoyarlarsa, o 
yer yanğın və sair qəzalardan qorunmuş olar.  

 
Zul Cəlali vəl İkram-1100- Həm böyüklük, həm də 

kərəm sahibidir.  
Zul Cəlalı vəl İkram“Ucalıq və ikram sahibi” anlamına 

gələn bu isim Quranda iki yerdə keçmişdir.  
Rəhman 26-27-28-“Yer üzərindəki hər şey fanidir. Cəlal 

və ikram sahibi Rəbbim isə Baqidir. O halda Rəbbinizin hansi 
nemətlərini yalanlayarsınız. ?” 

Bir də Rəhman surəsi 27 və 78-ci ayələrdə keçir. ər-
Rəhman surəsində Rəbbimiz bizi yaratdığını, Quranı öyrət-
diyini, bizə danışmağı öyrətdiyini, ədalət tərəzisi olaraq kitab-
lar göndərdiyini, quruda, dənizlərdə və havada nemətlər ver-
diyini, imanla gedənlərə Cənnət nemətləri verəcəyini bildirir.  

Xəstəlik zamanında üzümüzə gülən həkimin, tibb bacı-
sının adını öyrənib dostlarımıza da onları tərifləyirik. Bizə 
can, yaraşıq, könül, göz verən Allahın ucalığını da hər an 
xatırlayıb, şükr etsək, onda Allaha imanla ucalarıq. Onda in-
sanlara, heyvanlara, təbiətə qarşı da mərhəmətli olarıq. Dünya 
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bəzəkli bir saraydır, ancaq divarında belə sözlər yazılmış bir 
lövhə asılıb: “Hər şey yox olacaqdır”.  

Allahu-Zulcəlal elm, hər şeyi bilən və qüdrət sahibidir. 
Elm sahibi olan Allahu Zülcəlal, bizlərin də elm sahibi olaraq 
Onu tanımağımızı istəyir. Quranda elmin önəmli olduğu 
vurğulanmış, çox yerdə elm verilənlər ifadəsi və elm sahiblə-
rinin üstünlüyü vurğulanmışdır. Hətta hədislərdə alimlərin 
mürəkkəbi ilə şəhidlərin qanı müqayisə edilmiş, alimlərin 
mürəkkəbinin daha ağır olduğu ifadə edilmişdir. İnsanın 
özünü bilməsi, nəfsini bilməsi deməkdir. Nəfsini bilən də 
Allahı tanıyar.  

Allahu-Zulcəlal nəfslərdə gizlənəni biləndir. Allah bən-
dələrinin içində olan, hətta onlar barəsində xəbərdar olmadıq-
ları şeylər haqqında belə “əl-Xəbir” sifəti ilə hər an xəbər-
dardır.  

Allahu-Zulcəlaldan qorxanlar ən çox elm sahibi olan 
Allah dostlarıdır. Bu haqda Quranda buyurulur: "Allahın qul-
ları arasında ondan ən çox qorxan alimlərdir. ", "Bilmirsinizsə 
elm sahiblərindən soruşun”  

Deməli elm sahibi olmaq Allah tərəfindən böyük bir 
nemətdir. Əsas vurğulanan budur ki, elm sahibi olduqca 
Haqqı tanıyır və haqla batili ayıra bilirsən. Beləliklə halal və 
haram haqqında bilgi sahibi olan mömin, imanın üstünlüyünü 
idrak edəcək, küfrün çirkinliyini örtəcəkdir. Qəlbi rahat olub, 
insanların ayıblarını araşdırmaqla, yalan danışmaqla, şər və 
böhtanla kimi isə gözdən salmaq üçün vaxtını və enerjisini 
israf etməklə, avamlığından kiminsə ağır günah yükünü öz 
üzərinə yükləməklə deyil, öz ayıbları ilə məşğul olacaqdır. 
Kiminsə ağlı və sözü ilə deyil, öz ağlı və düşüncəsi ilə rahat 
yaşayacaqdır. Cahil insan öz acizliyindən və qəzəbindən kimə 
isə söz atıb, özünə təskinlik verərək, özünü başqalarının 
yanında qalib hiss edəcək. Ancaq onu hiss etməyəcək ki, axı 
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insanların hamısı savadsız və avam deyildir və bununla da öz 
cahilliyini dərk etməyərək ömrünü sürəcəkdir.  

Malikəl Mulki, Zul Cəlali Vəl İkram Əsmalarının zikri:  
1. "Allahummə məlikəl mulki tu`til mulkə mən təşau və 

tənziul mulkə mimmən təşau və tu’izzu mən təşau və tuzillu 
mən təşau bi yedikəl xayru innəkə alə kulli şeyin qadir. "  

Kim bu ayəni dua olaraq 41-70 və ya 313 dəfə zikr 
edərsə, ruzisi artar və yolları Allahın köməkliyi ilə açılar, 
izzət və hörmət sahibi olar.  

2. Bu ismi davamlı oxuyan kimsəyə Allah-təala çox 
böyük məhəbbət verər. Onu görən hər kəs ona sevgi və qayğı 
göstərər. Bütün dünya işləri düzələr və Allah dualarını tez 
qəbul edər. Malını və mülkini itirməkdən əmin olub, qəlbində 
qorxu olmaz.  

3. Hər gün 1312 dəfə ”Malikul Mulki Zul Cəlali vəl 
İkram” deyə zikr edən kimsəyə heç kəs zülm edə bilməz.  

4.”Malikul mulki zul Cəlali vəl ikram”ismini, “Fəth” və 
“İnşirah”surələrini yazaraq bir dükandan asarlarsa, bu dü-
kanın alış-verişi və ruzisi bol və bərəkətli olar.  

5. Daima övladını sidq edən və ya doğulduqdan sonra da 
övladı qalmayan qadınlar hamiləlik dövründə hər gün 18 dəfə 
“Malikul mulki Zul Cəlalı vəl İkram” ismini, 68 dəfə “Ya 
Heyy” ismini və 18 dəfə də “Ya Muhyi” ismini zikr edərlərsə, 
bu bəlalardan uzaq olarlar. Doğulan övladları xeyirli və 
bərəkətli olar.  

6. Bu ismi çox zikr edən kimsə bir çox xəstəliklərdən 
Allahın izni ilə şəfa tapar.  

7. “Malikul mulki zul Cəlali vəl ikram” ismini 68 dəfə bir 
kasa suya oxuyaraq küsülü ər-arvada içirdilərsə, aralarında 
mehribanlıq yaranar.  

8.”Malikul mulki zul Cəlali vəl ikram” ismini Ərəbi 
ayının ilk cümə günündə günəş doğarkən bir kasa suyun 
üzərinə 1312 dəfə oxuduqdan sonra evlənməyən oğlan və ya 
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qız içərsə, tezliklə bəxt-tale yolları açılar. Əlbəttə, hər şey 
niyyətdən asılıdır.  

Yer üzündə baş verən bütün hadisələr, Cəlal sifətinin 
Rəhman əsmasının təcəllisi ilə baş verir. Allahın Qəhhar 
əsması ilə, Qüdrət və Cəlal sifəti ilə təcəlli etməsi isə varlığı 
həlak edər. Quranda buyurulduğu kimi bir çox Peyğəmbər-
lərin qövmi bu sifət və əsmaların təcəlli edərək zühr etməsi 
ilə həlak edildi. Cəlal sifəti Yer üzündə  

Qəhhar və Cəbbar əsmaları vasitəsi ilə Zul-Cəlalı Vəl 
İkram əsması təcəlli edərsə, Yer üzündə müharibələr yaranar. 
Müharibələr insanlığın Allaha rucu etmək, Ona sığınaraq 
mərhəmət və yardımını diləmək və Yaradanını bir daha xa-
tırlatmaq məqsədilə insanlığa verilən bu Zul-Cəlalı vəl-İkram 
əsmasının təcəllisidir. Həmçinin müharibələr, insanlara in-
sanlığın varlığının nə qədər önəmli olduğunu idrak etməsi 
üçün Allahın Zul-Cəlalı Vəl İkram əsmasının bir təcəllisidir.  

  
əl-Muqsit-209-Bütün işləri düzgün, ədalətlə və bir-birinə 

uyğun yerinə yetirəndir.  
əl-Muqsit- “Çox adil” anlamına gələn bu ismi-şərifi 

Quranda bu adla deyil, bu anlamı verən mənada ancaq Yunus 
surəsi 54-cü ayədə: “Aralarında ədalətlə hökm olunar və 
onlara zülm və haqsızlıq edilməz”-deyə buyurulmuşdur. 
Ədalətlə hökm edəcək olan isə Allahdır.  

Günəşi, havanı, suyu yaradan Allah, bizim adil olmamız 
üçün Quranı endirmişdir. O Quran da bizə ədalətli olmağı-
mızı əmr edir. Bizlərin bütün yaratdıqlarına, canlı-cansız nə 
varsa, hamısına qarşı ədalətli və mehriban olmamızı buyurur.  

Bəli, “Yox” da Allahın yaratdığıdır. Bunu bilsək, bu gün 
“var”ların Onunla “var” olduğunu da bilərik. Gecə belə günəş 
olmasa bir şey deyildir. Ayrıca hamısını da yaradan Odur.  
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1. Bu ismi-şərifi zikr edən kimsənin düşmənləri varsa, 
hamısının kin və ədavəti sönər. Ər arvad arasında kin və 
nifrət keçərək, məhəbbət və sevgi yaranar.  

2. Dəcəl və narahat uşaqlara 66 dəfə” Ya Allahu Ya 
Muqsitu”isimlərini bir kasa suya oxuyub, üfürərək içirtmək 
xeyirlidir. Çox dəcəl uşaqlara içirdilsə, uşaq sakit olar.  

3. Bu ismi-şərifi davamlı oxuyan şeytanın vəsvəsəsindən 
əmin olar.  

  
əl-Camiu-114- İstədiyini istədiyi zaman, istədiyi yerdə, 

anda toplayan deməkdir.  
əl-Camiu“Toplayan”anlamına gələn “əl-Cami” ismi-

şərifi Quranda iki dəfə keçir.  
“Ey Rəbbimiz! Olacağına şübhə edilməyən bir gündə 

(qiyamətdə) bütün insanları (bir yerə) toplayan Sənsən. Allah 
Öz vədəsindən əsla dönməz!” (Ali imran-9 və Nisa-140) 

Bəziləri sual verirlər ki, “Yanğında yanaraq dağılan, külə 
dönən adamı Allah haradan tapıb, toplayacaq?- deyə soru-
şanlar əvvəlcə özlərinə baxsınlar. Özlərinin nədən yarandıq-
larına baxsınlar. Dünyanın hər tərəfindən onun üçün yemək-
içməklər, ruzilər gəldi. Göy üzündən günəş, altı tərəfdən hava 
gəldi və uşaqkən gənc oldu. Allah hər gün müxtəlif nemətlər 
bəxş edərək, yaşadar, müəyyən yaşa çatdırar. Bütün nemətləri 
verən Allah bir gün öldürər və hamısını dağıdar. Sonra isə 
Qiyamətdə ikinci dəfə dirildərək yenə toplar. Bu dünyada bizi 
ailə, qəbilə, sülalə ətrafında toplayan könüllərimizi bir-birinə 
bağlayan Odur. Qiyamət günü də bizləri bir daha cəm edən 
“əl-Cami” olan Allahdır.  

1. Görüşmək istədiyi bir kimsənin şərəfinə niyyət edərək 
114x114=12996 dəfə “Ya Camiu”ismini oxuyan və hər yüzdə 
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bir də, bu duanı oxuyan kimsə öz niyyətinə çatar. Yüz də-
fədən bir oxunan dua:  

 
Allahummə yə cəmiuən nəsi li yovmin lə raybə fih. In-

nəllahə lə yuxliful miad. icməa beyni fulanin bi həqqismikəı 
cəmiə.  

2. Həmçinin oğurlanmış malın geri qaytarılması üçün 
niyyət edərək 114x114=12996 dəfə “Ya Cami”ismini oxuyan 
və hər yüzdə bir bu duanı oxuyan kimsə öz niyyətinə çatar. 
Yüz dəfədən bir oxunan dua:  

 

 
“Allahummərdud dalləti bi həqqis mikəl cəmiə.” 
Niyyət edərək bu duaları yeddi gün zikr edən kimsələr 

Allahın izni ilə mətləb və istəklərinə çatar.  

  
əl-Ğaniyyu-1060-Zənginliyinin həddi-hüdudu olmayan 

və bütün yaranmışlardan uca olandır. əl-Ğaniyy -“Zəngin” və 
“zəngin edən” anlamlarına gələn bu ismi-şərif, “əl-Ğaniyy” 
olaraq Quranda 18 dəfə keçmişdir. “Ey insanlar, Allaha möh-
tac olan sizlərsiniz. Allah isə zəngindir, tərifə layiqdir.” 
(Fatır-15) 

1. Hər gün 1060 dəfə Ya Ğaniyyu” ismini zikr edən 
kimsəyə Allah-təala heç gözləmədiyi yerdən onun üçün ruzi 
və sərvət yetirər. Bütün bağlı qapıları açılar. Bu ismi zikr 
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etməyi adət edən kimsəni hamı sevər, malı-mülki və hörməti 
artar. Pis əxlaqı varsa, ondan da qurtarar.  

2. Hər kim cümə namazından sonra 70 dəfə aşağıdakı 
duanı ara vermədən 40 gün oxuyub, təkrar edərsə, Allah-təala 
bu quluna çox qısa zamanda sərvət və ruzi verər. Xəstədirsə, 
şəfa tapar, subaydırsa, evlənər, övladı yoxdursa, Allah-təala 
xeyirli övlad bəxş edər.  

 
 

Allahummə Ya Ğaniyyu, Ya Həmidu, Ya Mubdiu, Ya 
Muidu, Ya Fəalu limə yuridu Ya Rahimu, Ya Vədudu, əkfini 
bi hələlikə, ən həramikə və bi ta`ətikə ən məa`siyətikə və bi 
fədlikə əmmən sivək.  

  
əl-Muğni-1100-İstədiyini istədiyi anda, istədiyi qədər 

zəngin edən.  
1. Hər hansı bir arzu üçün 1100 dəfə”Ya Muğni “ deyə 

zikr edən kimsəyə, Allah-təala bilmədiyi bir çox yerlərdən 
ruzi və sərvət yetirər. Hət kəs tərəfindən sevilər, keçim və 
seçimi geniş olar. Şərəf və etibarı artar.  

“Ya Muğni” ismini oxuyarkən yüz dəfədən bir aşağıdakı 
duanı oxumaq lazımdir:  
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Allahummə yəssir aleyyəl yusralləzi yessər`təhu alə 
kəsirin min ibədikə və əğnini bi fəd`likə əmmə sivək.  

1. İşləri pozulub, darlıq və çətinlik içində olan bir kimsə, 
yuxarıdakı “Ya Ğaniyyu Ya Muğniy” əsmalarının üçlü və 
dördlü müştərək vəfqini üzərində daşıdığı halda , hər gün 
2160 dəfə sabah namazından sonra “Ya Ğaniyyu, Ya 
Muğniy” deyə zikr edərsə, 40 gün müddətinə bütün pislik-
lərdən qurtarar və arzularına çatar.  

  
əl-Məniu-161-Bir şeyin meydana gəlməsinə imkan 

verməyən, hökmlərinə qarşı durulmayan deməkdir.  
əl-Maniu-“əngəlləyən” mənasına gələn bu isim Quranda 

bu isimlə keçməmişdir. Ancaq “Əgər Allah sənə bir zərər 
toxundursa, (sıxıntı versə) onu Özündən başqa (səndən) heç 
kəs sovuşdura bilməz. Əgər Allah sənə bir xeyir diləsə, heç 
kəs Onun nemətini (lütfünü) geri qaytara bilməz. Allah onu 
bəndələrindən istədiyinə nəsib edər. O, bağışlayandır, rəhm 
edəndir. (Yunus-107) ayəsi bunu ifadə edir.  

O “əl-Mani” olan Rəbbimizin yaratdığı bu aləmə Ondan 
başqa heç kəs nə isə artırıb, azalda bilməz. Heç bir güc 
Qurandan bir hərfi əksildib, artıra bilməz, çünki, “əl-Mani” 
olan Rəbbimiz bunun qarşısını alar.  

Bəzən istədiyimiz, arzularımız yerinə yetsə də, heç cür 
alınmayan, baş tutmayan arzularımız da olur. Biz verilənlərin 
Allahdan bir lütf və imtahan olduğunu, verilməyənlərin isə 
Allahın bir hikməti olduğunu düşünməliyik.  
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1. Hər gün sabah namazından sonra 161 dəfə “Ya 
Maniu” ismini zikr edən kimsəni Allah-təala bütün 
pisliklərdən, qəza-bəlalardan qoruyar.  

2. Daima zülm edən, söz və nəsihətə qulaq asmayan 
kimsəni ram etmək üçün “Ya Mani” ismini 1610 dəfə zikr 
edib, sonra bu aşağıdakı duanı 161 dəfə oxumaq lazımdır: 
“Alləhummə ya maniu əmnə fulanibnu filannin ən icrayiz 
zulmi vəl ədəvəh” 

3. Gündə 161 dəfə”Ya Mani”ismi-şərifini oxusa, hər 
zərərdən əmin olub muradına çatıb, şad olar. Ər-arvad ara-
sında davamlı oxunsa, bir-birlərinə qarşı sevgi və məhəbbətli 
olarlar.  

  
əd-Darru-1001-Ələm və zərərverici işlər yaradan demək-

dir. əd-Darru- Zərərə uğradan, qəm, kədər və zərər verəndir.  
Uca Allah “Darr” ismilə zərərə uğradarkən “Nafi” ismilə 

faydalandırar, xeyirlər verər. Bütün bu xüsusiyyətləri bizi 
sınamaq üçün xeyri də, şəri də yaradan Uca Allahdır.  

1. Bir kimsə hər cümə gecəsi”Ya Darr” ismi-şərifini 100 
dəfə oxusa, düşmüş olduğu dərddən qurtarar.  

2. Fağır və pis vərdişi olan kimsələr bu ismi-şərifi 
davamlı oxusalar, bu dərdlərdən qurtararlar.  

3. Bir kimsə şər bir adamın şərindən uzaq olmaq üçün 
ayın 15-dən axırına qədər qədər 1001 dəfə “Ya Darru” ismini 
zikr edərsə, o adamın şərindən qurtarar.  

Onu da unutmayaq ki, zalımlar bu dünyada Allahın 
qılınclarıdır. Allah onlarla zülm etmiş olanlardan intiqam alır, 
sonra da, qarğış edənlərdən intiqamını alacaq. Belə bir deyim 
vardır ki: “Qarğışın da, bəd duanın da iki başı vardır.”Allah-
təala buyurur ki, zülmə, şərə məruz qalan və ya kimə isə 
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zülm, qarğış, pis əməl etməyi düşünən bir kimsə bilməlidir ki, 
Allahın böyük imtahanındadır. Bu səbəbdən də belə vaxtlarda 
çoxlu istiğfar, tövbə etmək, sədəqə və nəzir vermək, həmçinin 
Allaha sığınaraq bu duanı oxumaq lazımdır: “ Həsbunəllahu 
və ni`məl vəkil”. Səbrlə dua etməkdən başqa çarə yoxdur. 
Uca Allah yaratdığı heç bir bəndəsinə qətiyyən zülm etməz. 
Çünki Allah Azumişşan Adili Mütləqdir. Zülmü biz insanlar 
öz əməllərimiz və xislətimizlə özümüz qazanırıq. Hər kəs öz 
gözəl niyyəti və əməlləri ilə Alladan bağışlanma diləsə, 
Allahın izni ilə bəlalardan qurtara bilər. Bütün pis niyyətlər 
isə bizləri bu dünyada fəsadlara, Əbədi dünyada isə Cə-
hənnəmə sürükləyir.  

“Zərrə qədər şər iş görənlər, öz cəzalarına çatacaqlar.  
 

 
 

Yunus-280-Günah qazananlara günahları qədər cəza 
verilər. Onları zillət basar (bürüyər). Onları Allahdan (Allahın 
əzabından) heç kəs qurtara bilməz. Onların üzü, sanki gecənin 
zülmət parçaları ilə örtülmüşdür. Onlar cəhənnəmlikdirlər, 
özləri də orada əbədi qalacaqlar! 

 
 

Caziyə-29-30-Bu Bizim kitabımızdır (sizin əməl dəftə-
rinizdir). O sizin əleyhinizə haqqı deyər. Biz sizin etdiyiniz 
əməlləri (orada mələklərə bir-bir) yazdırmışıq!” 

İman gətirib yaxşı əməl edənlərə gəldikdə, Rəbbi onları 
Öz mərhəmətinə (Cənnətə) qovuşduracaqdır. Bu, açıq-aşkar 
qurtuluşdur (uğurdur)! (Bundan yaxşısı ola bilməz!)                   
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ən-Nafiu-201-Davamlı olaraq bütün məxluqata xeyir və 

mənfəət verən şeyləri yaradan deməkdir.  
ən-Nafi“Zərər verən”və“Fayda verən” anlamlarına gələn 

bu iki ismi-şəriflər bu adlar şəklində Quranda keçmir. Ancaq 
“Allahdan başqa sizə fayda və zərər verəcək yoxdur” anla-
mında bir çox ayə vardır. “De ki: Mənim Allahım diləməsə 
mən özümə nə fayda, nə də ki, zərər verə bilmərəm”. (Əraf-
18) 

İmanın altı şərtindən biri olan “Xeyir və şər Allahdandır” 
kəlməsini dedikdə, həmin bu iki isim nəzərdə tutulur. İman 
gətirənlər, Mələklə-Şeytanı, xeyirlə-şəri, imanla-inkarı, sağ-
lamlıq ilə xəstəliyi, gül ilə tikanı, gündüzlə-gecəni, su ilə atəşi 
yaradanın “Darr”və“Nəfi” olan Allah olduğunu bilirlər.  

Ürəkləri yandıran kədər, hüzn, qəm atəşləri də, vücudu-
muzun hər zərrəsində parlayan sevinc, keyf, xoşbəxtlik parıl-
tıları da eyni qaynaqdan gəlir. İbrət gözü ilə baxsaq, arala-
rında heç bir fərq yoxdur. Yəni insan həm sevincli anlarında, 
həm də dərdli anlarında üzünü yalnız Allaha çevirər və 
təsəllini Onda görər.  

“ən-Nafiu” ismini ayın ilk Cümə günündə 201 dəfə zikr 
edən kimsə hər cür xəstəlik və bəlalardan Allahın izni ilə 
xilas olar.  

2. Ağrıyan bir kimsə bu ismi-şərifi fasilə vermədən zikr 
edə-edə, sağ əlini ağrıyan yerin üzərinə qoyarsa, ağrısı keçər. 
Bu ismi zikri edən kimsə bütün yoxsulluq və zərurətdən 
qurtarar.  

3.”Ya Nafi” ismi-şərifini hər gün 201 dəfə zikr edən 
kimsə kamalı imana çatar.  
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ən-Nur-256-Bütün aləmləri, bütün dünyanı nuruyla 

nurlandıran, bütün varlığa ağıl, idrak və aydınlıq verən 
deməkdir.  

“ Nur” ismi Allah-təalanın, Hz. Muhəmmədin və Qurani-
Kərimin də bir ismidir.  

“Nur” ismi-şərifi Quranda 43 dəfə keçmişdir. İki ayədə 
isə bu ismi-şərif iki dəfə təkrarlanmışdır.  

Nur-35-Allah göylərin və yerin nurudur” və Zümər-69-“ 
Yer, Rabbinin nuruyla parladı.”Bizim ağ və qaranı , gül ilə 
tikanı, dost ilə düşməni seçməyimiz üçün Allah gecəni ayın 
nuru ilə, gündüzü isə günəşin işığı ilə aydınlatmışdır.  

1.”Ya Nur” ismini 256 dəfə zikr edən, hər kəs tərəfindən 
sevgi ilə qarşılanar və sevilər.  

2. Bu ismi-şərifi hər namazdan sonra 256 dəfə zikr edib, 
arxasınca 16-dəfə Nur surəsinin 35-ci ayəsini oxuyan qısa 
zamanda hər işində uğurlar qazanar. Hər şeyin həqiqətini 
görməyə başlar və bir çox işlərin həllini yuxusunda görər. 
Ayə budur:  
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Allahu nurus səməvati vəl ardı məsəlu nurihi kəmişkətin 

fihə misbəhun əl misbəhu fi zucəcətin əzzucəcətu kəənnəhə 
kəvkəbun duriyyun yuqadu min şəcərətin mubərakətin zey-
tunətin lə şərqiyyətin və lə ğarbiyyətin yəkədu zəytuhə yudiu 
və ləv təmsəshu nərun nurun alə nurin yəhdillahu linurihi 
məyyəşau və yədribullahul əmsələ liənnasi vallahu bikulli 
şeyin alim.  

Mənası: “Allah göylərin və yerin nurudur. (Kainatı yara-
dıb ona nur verən, yer və göy əhlinə haqq yolu göstərən xaliq-
dir). Onun (Peyğəmbərimizin və möminlərin qəlbində olan) 
nuru, içində çıraq olan bir taxçaya (çıraqdana) bənzər; taxça-
dakı o çıraq bir qəndilin içindədir, o qəndil isə, sanki parlaq 
bir ulduzdur. O çıraq nə şərqdə, nə də qərbdə (aləmin ortasın-
da) olan mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. (Şərqdə 
deyildir ki, günəş batdıqda, qərbdə də deyildir ki, günəş doğ-
duqda qaranlıqda qalsın). Onun (zeytun ağacının) yağı özünə 
od toxunmasa da, sanki (haradasa) işıq saçır. O, nur üstündə 
nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurur (istədiyinə öz 
nurunu bəxş edib Cənnət yolu olan İslam dininə yönəldir). 
Allah (həqiqəti anlaya bilsinlər deyə) insanlar üçün misallar 
çəkir. Allah hər şeyi biləndir!” 

3. Xəstəliyi olan bir kimsə”Ya Nur”ismi-şərifini yediyi 
tikəyə oxuyub yesə, şəfa tapar.  

4. Nur surəsini yeddi dəfə oxuduqdan sonra 1000 
dəfə“Ya Nur”ismini oxusa, qəlbi ilahi mərufət ilə nurlanar. 
Gözlərin şəfası üçün oxunması xeyirlidir .  

5. Hər gün“Ya Nur”ismini 256 dəfə zikr edən kimsənin 
qəlbinə Allahin nuru-imanı ziyayi-hikmətlə dolar. Hər yerdə 
sözü keçər. Hər işin xeyirli və doğru olanını görər, fikir-
lərində hikmətlər olar.  
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6. Bu ismi-şərifi hər gün namaz vaxtında 256 dəfə oxu-
yub, arxasından Nur surəsinin 16-cı ayəsini oxuyan kimsəyə 
Allah-təala bütün xeyir yollarını bildirər, gizli aləmlərdən və 
sirlərdən agah edər.  

Nun hərfi: “ən-Nur”İsmi-şərifinin açarlarıdır. "Allah, 
göylərin və yerin nurudur. " 

 7. Cümə günü namaz vaxtı 256 dəfə “Ya Nur” ismi-
şərifini təsbeh ilə zikr etmək çox xeyirlidir.  

8. Gözlərin müalicəsi və nuru üçün bu ismi niyyət edərək 
hər gün 256 dəfə zikr etmək və ən-Nur surəsini də oxumaq 
çox xeyirlidir.  

  
əl-Hədi-400-ismi Allahın Camal sifətlərindən olub və hər 

şeyə istiqamət və yol göstərən və istədiyi bəndəsi üçün xeyirli 
yollar açandır.  

Hər şeyə istiqamət göstərən mənasına gələn “Hadi” 
isminin təcəllisi odur ki, Allah istədiyi bəndəsini düzgün 
yola, Öz dininə, həqiqətə yönəldəndir 

"Allah, iman edənləri mütləq ki, doğru bir yola yönəldir. "  
1. Hər gün 400 dəfə “Ya Hadi“ deyə zikr edən kimsə 

gizli və aşkar bütün işlərində Allahın lütf və rəhminə nail 
olar. Hər işində uğur qazanar.  

2. Yeddi gün bir kasa suya “Ya Hadi” ismini 4000 dəfə 
oxuduqdan sonra hafizəsi zəif kimsəyə içirdilərsə, hafizəsi 
qüvvətlənər.  

3.” Ya Hadi”isminin vəqfini yazıb gəzməyən uşağın 
boynundan assalar, qısa zamanda ayaq açar.  

4. Bir-birlərini sevməyən ər-arvadı, bacı-qardaşı və sair 
küsülüləri barışdırmaq üçün bir kasa suya 400 dəfə “Ya 
Hadi” ismini və 1600 dəfə “Ya Nafi” ismini oxuduqdan sonra 
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onlara içirdilərsə, ədavət aradan qalxar və Allahın izni ilə 
məhəbbət yaranaraq barışarlar.  

5. “Ya Hadi” İsmi-şərifini daima zikr edən kimsənin 
övladları onu hədsiz sevər və itaətkar olarlar.  

6. Hər hansı bir idarə və müəssisədə rəhbər işdə olan 
kimsə bu zikri daima zikr edərsə, işçiləri itaətkar olaraq, 
əmrlərini sözsüz yerinə yetirərlər.  

7. Hər gün 21 dəfə “Ya Hadi” ismi-şərifini oxuyan 
müsəlman, hidayət mərtəbəsinə çatmış olar.  

8. Kim göz ağrısı üçün”Ya Hadi” ismini oxuyarsa, 
gözləri Allahın izni ilə şəfa tapar.  

9. Dəcəl uşaqları sakit etmək üçün 400-dəfə “Ya Hadi” 
zikr etmək lazımdır.  

10. “əl-Hadi” ismini sidik keçilməməzliyi zamanında da 
zikr etmək çox xeyirlidir.  

 
əl-Bədiu- Həyat yoldaşı və tayı olmayan, bənzərsiz və 

nümunəsi olmadan heyrətverici aləmləri yoxdan yaradan, var 
edən anlamına gəlir.  

 “əl-Bədi” ismi Cəmali-Quranda iki dəfə keçir. “Göylərin 
və yerin yaradıcısıdır. O, bir işi hikmətlə yalnız “Ol” deyər, o 
da olar” (Bəqərə- 117) 

İnsanlar bir çox şeyləri təbiətdən öyrənmişlər. Onlar yeni 
bir əsər meydana gətirmək üçün təkbaşına və ya bir neçə nə-
fərlə günlərlə çalışarlar. Uçmağı göy üzündə olan quşlardan, 
dənizlərdə üzməyi isə balıqlardan öyrənmişlər. Allah isə 
yaratdıqlarını heç bir nümunə olmadan yaratmışdır. Yaratdığı 
hər şey bənzərsiz gözəl, qüsursuz, faydalı və sağlamdır.  

Biz Rəbbimizin bu sənət əsərlərini, onun yaratdığı 
insana, heyvana və ya bir ağaca baxsaq, heç birində bir qüsur 
görmərik və bunların hamısına dəyər verərik.  
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Allahın “əl-Bədiu” isminə iman edənlər sənətə və sənət-
kara hörmət göstərərlər.  

1. Hər hansı bir sahədə fəaliyyət göstərməyindən asılı 
olmayaraq, ”Ya Bədiu” ismini 86 və ya 430 dəfə zikr edən 
kimsə öz sənətində böyük nailiyyətlər əldə edər və uğurlar 
qazanar.  

2. “Ya Bədiu”ismi-şərifini kim 70 min dəfə oxusa, hər 
arzusu Allahın istəyi ilə hasil olar.  

3. “Ya Bədiu” ismi-şərifinin vəqfini yazıb bir malın 
arasına qoyulsa, o mal xarab olmaz və oğurlanmaz.  

4. “Ya Bədi”alimlərin qəlblərinə nur salar və kimsənin 
bilmədiyi elmlərə nail olar. Həmçinin vəzifəsindən uzaqlaşdı-
rılmış bir məmur bu İsmi-şərifi yeddi gecə (8000) dəfə 
oxuyub, Allaha dua edərsə, vəzifəsinə qayıdar.  

5. Bir işin alınması üçün niyyət edərək xiftən namazından 
sonra “Ya Bədiul acaibi bil xayr ya bədi”zikrini 1200 dəfə 11 
gün müddətində oxusa, Allahın izni ilə həmin işi alınar. 
Əlbəttə, burada imanın, ibadət, itaətin olması və qəlbdəki 
niyyətin saf olması vacibdir.  

( 113) 
əl-Bəqi-113-Varlığının heç sonu olmayan, həmişə diri 

olan və bu cür həmişə davam edəcək olandır. Davamlı olan, 
fani olmayandır.” 

əl-Baqi” Quranda bu isimlə keçməmişdir. Ancaq iki 
yerdə bu ismin mənasını verən: “Allah daha xeyirli və sonu 
olmayandır” (Taha 73) Bir də ər-Rahman surəsinin 26-27-ci 
ayələrində hər şeyin fani, Allahın isə Baqi olduğu ifadə edilir. 
Kainatda ən güclü insandır. Dağları dəlir, dənizləri aşır, 
ulduzlara çatır, lakin ölümünə çarə edə bilmir və bir gün 
gələn, bir gün də gedir. Dünya yaradıldığından bəri bu belə 
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davam etdiyinə görə gətirən və götürən, bu təbiət qanunlarını 
qoyub yaradan və sonu olmayan birinin olmasıdır ki, O da 
“əl-Baqi”olan Allahdır.  

Şair: “Əgər xanei pür nəqşdir, sarayı cahan, yalnız 
kitabələri “Kullu mən aleyhə fən” deyir. Yəni, dünya bəzəkli 
bir saraydır, ancaq sarayın divarında naxışlı bir xətlə yazılmış 
kitabə var ki, o da “Dünyadakı hər şeyin sonu gələcəkdir” 
deyə, yazılmışdır. Bununla da ər- Rəhmən surəsi 26-cı ayənin 
sirri açılmış olur.  

1. Hər gün 113 dəfə”Ya Baqiu” ismini zikr edən kimsə-
nin ömrü uzun olar, səhhəti yaxşı və ölənə qədər öz 
vəzifəsində olar.  

2. Bir evdən və ya mağazadan bu ismin vəqfini yazıb 
assalar, o yer bütün pisliklərdən, qəza-bəlalardan qorunmuş 
olar.  

3. Bu vəqfi yazaraq bir ağacdan asarlarsa, həmin ağac bol 
meyvə verər və çürüməz.  

4. Bir arzu və istəyi olan kimsə”Ya Baqiu” ismini hər 
gündə 565 dəfə zikr etməyi adət edərsə, Allah-təala onun 
bütün hacət və arzularını yerinə yetirər.  

5. “Ya Baqi” ismi-şərifini davamlı oxuyanın ömrü 
bərəkətli və uzun olar. İş yerində zikr etmək ruzi gətirər və 
bəlalardan qoruyar.  

6. Hər şeydən qorxan kimsə 100 dəfə“Ya Baqi”ismi-
şərifini oxusa, qorxusu gedər.  

7. Bir işdə tərəddüd etsə, 1000 dəfə bu ismi oxusa, 
düzgün seçim edə bilər.  

8. “Ya Baqi” ismi-şərifini davamlı oxuyanın ömrü bərə-
kətli və uzun olar.  
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əl-Varis-707-Bütün yaranmış və mövcud olanların sahibi 
və Maliki-həqiqisi deməkdir. “Sərvətlərin həqiqi sahibi” 
mənasına gələn “əl-Varis”ismi-şərifi Quranda üç dəfə keç-
mişdir. “Şübhəsiz, biz öldürürük, biz dirildirik və biz varis 
olarıq” (Hicr 23) ayəsində “biz” kəlməsini işlədərək Öz əzə-
mətini bildirir. “Biz varis olarıq” deyərkən, yenə də Öz bö-
yüklüyünü bizə bildirir. Qayaları ovaraq sarsılmaz evlər ti-
kənlər, yer üzündə hökmranlıq edənlərin hamısı getdi. Pey-
ğəmbərlər, Şəhidlər, Salehlər də getdi. “Yer üzü bir kişiyə 
bol, iki kişiyə dar” deyənlər də getdi. Mallarını miras burax-
dığı varisləri də getdi. Biz də mütləq bir gün gedəcəyik. Bir 
gün gələr Qiyamət qopar insanların hamısı ölər. Məhşərdə 
hamımız toplanıb dayanarkən Rəbbimiz soruşacaq: “Bu gün 
Mülk kimindir? Hamımız: “Bütün mülk hər şeyə gücü yetən 
tək Allahındır” deyərik. (Mumin-16) 

Rəbbimiz bu mülki Hz. Adəmə təslim etdiyi zaman ha-
vası, suyu, günəşi, çiçəkləri, böcəkləri tərtəmiz gül kimi idi. 
Biz övladlarımıza təmiz miras buraxaq. Allahın mülkini çirk-
ləndirməyək. Başda qəlbimizi inkar, bədənimizi üsyanla 
kirlətməyək. Qəlb kirlənərsə, qaralar və dənizlər də çirklənər. 
Övladlarımıza təmiz bir isim və halal mal buraxaq.  

1. Xəstə olan kimsə”Ya Varis” ismi-şərifini oxusa, 
düşdüyü xəstəlikdən qurtarar. Gün doğmadan oxusa, qəm 
kimi xəstəlik görməz.  

2. Hər gün 707 dəfə “Ya Varis” deyə zikr edən kimsəyə 
Allah-təala uzun ömür, çoxlu mal-dövlət, şan-şöhrət, qüdrət 
və nüfuz bəxş edər.  

 
ər-Raşid-514-Bütün işləri əzəldən təqdiri ilə, bir nizam 

və hikmət ilə aqibətə qovuşduran deməkdir.  
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“ər- Raşid” daha təbiəti yaratmadan yaradacağı hər şeyi 
və yaradılış qanununu bilən, yaratdığı Peyğəmbərlərə endi-
rəcəyi qanunlarla ən doğru yola yönləndirəcək olandır. Firo-
nun əmrinin doğru olmadığını və bütün bunların onu doğruya 
götürməyəcəyini xəbər verir. (Hud 97) 

Qiyamətə qədər Rəbbinin göstərdiyi yoldan başqa, ona 
yanlış yollar göstərən hər kəsin yolu düzgün deyildir. Onun 
üçün biz Fatihə surəsində Allahın, Peyğəmbərlərə verdiyi 
doğru yolu istəyirik. Allahın qəzəbinə uğrayanların, şərik 
qoşanların yolunu istəmirik. Doğru yolda olub, doğruluqdan 
ayrılmayaq.  

“ər-Raşid-“Doğru və sağlam yolu verən və o yola çatdı-
ran” anlamına gələn bu ismi-camalı Quranda çəkilməmişdir. 
Ancaq İbrahimə rüşdünü verən, (Ənbiya 51) Musa (ə. s. )ilə 
yol gedən Allah qullarından birinə də rüşdü Allah tərəfındən 
öyrədildiyi bildirilir. (Kəhf 66) Allahın çaşdırdığını rüşdü, 
doğru yola götürəcək kimsənin olmadığını xəbər verir. (Kəhf 
17) 

Zalımların əlindən hicrət edən əshabı Kəhf də Rəbbinə 
dua edənlərin “Ey Rəbbimiz, bizə tərəfindən bir rəhmət ver 
və bu işimizdə bizə bir qurtuluş yolu hazırla” deyə dua 
etmişlər. (Kəhf 10) 

1. Çox mühüm işlərində tədbirli olmayıb, aciz olan 
kimsələr”Ya Rəşid” ismi-şərifini 1000 dəfə oxusalar, güc-
qüvvət taparlar. Həmçinin acizlikdən qurtararlar.  

2.”Ya Raşid” ismi-şərifin bir kasa suya 514 dəfə oxu-
duqdan sonra, niyyət edərək içən, qumar oynayan, zina kimi 
vərdişi xəstəliklərə tutulanlara içirilsə, Allahın izni ilə bu 
vərdişlərdən əl çəkər.  
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əs-Sabur- 298-Hüdudsuz və ölçüsüz səbri olan Allahın 
bir ismidir. Sabur Allah günah iş görənlərə cəza vermək üçün 
tələsməyəndir.  

əs-Sabur-Çox səbirli anlamına gələn Allahın bu ismi 
Quranda keçmir, ancaq Əsmau-Hüsna hədisində keçir. “Sən 
kafirlərə möhlət ver. Onlara zamanı tanıt”.  

Tariq -17-“Əgər Allah insanları zülümləri səbəbilə cəza-
landırmış olsaydı, Yer üzündə bir tək canlı qalmazdı. Ancaq 
onları müəyyən bir zamana qədər gecikdirər.” (Nəhl 61) 
Beləliklə Allahın çox səbirli olduğunu anlayırıq və əgər bəd 
dualarımızı Allah qəbul etsə idi, yer üzündə adam qalmazdı.  

əs-Sabur olan Rəbbimiz, Onu inkar edənlərə də yemək, 
içmək, dolanışıq, hava bəxş edir. O, ibadətləri yerinə yetirər-
kən, zülmə məruz qalarkən, varın-dövlətin aşıb daşarkən, 
cihad edərkən, bir sözlə ən pis və yaxşı günlərdə səbirli 
olmağımızı buyurur.  

Tur-48-“Ya Peyğəmbər!Rəbbinin hökmünə səbr et! 
Şübhəsiz sən gözlərimizin önündəsən” buyurmuş.  

1. Bu ismi-şərifi zikr edən kimsəyə Allah-təala fəlakət və 
müşkülat zamanında səbr ehsan edər. Başladığı işlərə 
müvəffəq edər. Əhli-zikr və riyaziyyat edənlər üçün mütləq 
bu ismi zikr etmək lazımdır.  

2. Xəstə olan kəs “Ya Sabur”ismi-şərifini 33 dəfə oxusa, 
şəfa tapar. İşləri dolaşan kəs 3000 dəfə bu ismi-şərifi oxusa, 
işləri düzələr. Fəlakət və çətinliklər zamanı bu ismi zikr 
edənlərə Allah-təala səbr və dözümlülük ehsan edər. Həmçi-
nin başladığı işləri uğurla terinə yetirər. Sabur ismi zəfər və 
uğurların qıfılıdır və hər gün 298 dəfə zikr edilsə, uğur 
gətirər.  

Səbir zəfərin və müvəffəqiyyətin açarıdır. Səbr edə bil-
mək, müşküllərə qatlanmaq Allahın qullarına ehsan bu-
yurduğu imtiyazlardan ən seçilmişidir.  
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Sabur ismini Buğa, Aslan, Əqrəb, və Qoç bürcü altında 
olan insanların oxuması onlara daha çox uğur gətirər.  

“Bunlar sənə vəhy etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. 
Bundan qabaq onları nə sən, nə də ümmətin bilirdi. Səbr et. 
Həqiqətən, (gözəl) aqibət müttəqilərindir!”(Hud-49)           

Duası: Ya Sabur. Ya Rəbbi!Səni tərif etməkdədir bütün 
gözəl isimlər. Sən gözəl isimlərini aşkar etməsən, Ruhum 
qaranlıqda qalar. Əsmau-Hüsnalara şahid yaz məni!                 

        Həftənin hər gününə aid olan əsmalar  
Bazar günü: “Ya Heyyu Ya Qayyum” İsmi-Şərifini 174-

dəfə zikr etmək.  

 
Həftənin 1-ci günü: Ya Zəl-Cəlalı vəl ikram İsmini 1095 

dəfə.  

 
2-ci günü: ”Ya Rahmənu Ya Rahim” 556 dəfə zikr 

eemək.  

 
3-cü günü: ”Ya Quddusu Ya Mənnan”311 dəfə zikr 

etmək.  

 
4-cü gün: ”Ya Əvvəlu, Ya Axiru, Ya Zahiru, Ya Batinu” 

2006 dəfə.  

 
5-ci gün: ”Ya Hu, Ya Allah” 77 dəfə zikr etmək.  
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6-cı gün: ”Ya Əzəliyyəl, Ya əzəli”127 dəfə zikr etmək.  

 
                 

Hər bürcə aid olan İsmi-şəriflər 
 

Qoç bürcünün sirləri: əl-Cəbbar, əl-Qahhar, əl-Fəttah, əl-
Mubdi, əl-Muqtədir.  

Buğa: əl-Mətin, əl-Qadir, əl-Muaxxir, əl-Ğaniy, əs-
Sabur, əl-Haqq.  

Əkizlər: əs-Səmi, əs-Şəhid, əl-Muqaddim, əl-Bəsir.  
Xərçəng: ər Rahim, əl Xabir, əl Hafiz, əl-Vəli.  
Aslan: əl-Mutəkəbbir, əl-Azim, əl-Muhyi, ən-Nur.  
Basaq: ər-Raqib, əl-Hakim, əl-Muhsi, əl-Qayyum.  
Tərəzi: əl-Ədl, əl-Latif, əl Həlim, əl-Vədud, əl Muqsit.  
Əqrəb: əl-Varis, əl-Bais, əl-Muid, əl-Mumit.  
Oxatan: əl-Kərim, əl-Ğaniy, əl-Mugni, əl-Basit.  
Oğlaq: əd-Darr, əl-Məni, əl-Qabid, əl-Muaxxir.  
Dolça: əl-Alim, əl-Muhsi, əd-Darr, əl-Muqaddim.  
Balıq: əl-Xabir, əl Batin, ən-Nafi.  
 
Xəstəlik və çətinlik zamanı oxunan Əsmau-Hüsnalar  
 

Həyatda bəzi maddi-mənəvi çətinliklərimiz və cismani 
narahatlıq zamanı zikr edilən Əsmau-Hüsnalar.  

Qulaq ağrısı üçün: Ya-Səmi-180 
Onurğa üçün: Ya-Cəbbar-206 
Saç üçün: Ya-Bədi-86 
Əzələlər üçün: Ya-Qaviy-116 dəfə 
Ürək üçün: Ya-Razzaq -308 
Arterial damarlar üçün: Ya-Cəbbar-206 
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Bəd şişlər üçün: Cəllə-Cəlaluhu-(Ya Allah)-66 
Burun ağrıları: Lətif-129, Ğani-1060, Rahim 
Ayaqlar üçün: ər-Rafi 
Göz üçün: əl-Mutəal, ən-Nur-256, Bəsir-Vahhəb-14 
Göz sinirləri üçün: Ya-Zahir-1106 
Qarın ağrıları üçün: Ya-Rauf-287 
Qaraciyər üçün: Ya-Nafi-201 
Prostat üçün: Ya-Raşid-514 
Öd kisəsi üçün: Ya-Nafi-201 
Sidik kisəsi üçün: Ya-Hadi-400 
Əzələlər üçün: Ya Razzaq-308 
Sümüklər üçün: -ən-Nafi-201 
Diz ağrıları üçün: ər-Raufu-351 
Kəpəkli saç üçün: Cəllə Cəlaluhu(Ya Allah)-66 
Ürək üçün: Ya-Nur-256 
Ürək damarları üçün: Ya-Vahhab-14 
Sinirlər üçün: Ya-Muğni-1100 
Miqren üçün: Ya-Ğani-1060 
Qulaq üçün: Ya-Cəbbar-206 
Mədə üçün: Ya-Razzaq-308 
Böyrək üçün: Ya-Heyy-324 
Bağırsaq üçün: Ya-Sabur-298 
Şəkər xəstəliyi üçün: Ya-Bari-214 
Rəhim üçün: : əl Xaliq-731 
Revmatizma üçün: əl-Muheymin-145 
Təzyiq üçün: əl-Qavi-116, Ya Xafidu-1481 
Sağlam bir ömür üçün: Ya-Vasiy-137 
Yaxşı bir müdir olmaq üçün: əl-Valiyyu-2116 
Yeni bir iş qurmaq üçün əl-Həkimu-1084 
Küsülüləri barışdırmaq üçün: əl-Cami 
Bolluq və bərəkət üçün: Ya-Həmid-62 
Bədənin güclü olması üçün: Ya-116 dəfə 
Sevmək və sevilmək üçün: əl-Vədud-400 
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Daima yüksəlmək- əl- Muqqadim-184 
Kiminsə sizə kömək etməsi üçün-əl-Vəli 
Məsələnin tez həll edilməsi üçün-əz-Zahir-1106 
Kiməsə yaxşılıq etmək üçün-Ya-Latif-129 
Elm və biliyinizin artması üçün-Ya-Alim-150 
Cəsarətli olmaq üçün-Ya-Qahhar-306 
Alacaqlarınızı almaq üçün-əl-Bais-573 
Hafizənizin qüvvətlənməsi üçün-Ya-Xabir-812 
İzzət və şərəfinizin artması üçün-əl- Mecid-48 
Ağır xəstəlikdən qorunmaq üçün-əl-Mumin-137 
İş qabiliyyətinizi yüksəltmək üçün-əl- Azim-1020 
İtirdiyiniz bir şeyi tapmaq üçün-əl- Vacid-196 
Üzüntü və sıxıntıdan qurtarmaq üçün- Xaliq-731 
Güclü və enerjili olmaq üçün-əl-Heyy-324 
İşlərinizdə daha bacarıqlı olmaq üçün-əl- Muhyi 
Pis vərdişlərdən qurtarmaq üçün-ər- Raşit 
Pis insanı uzaqlaşdırmaq üçün- Ya-Muaxxir, əd- Darr 
Zəkanızın daha qüvvətli olması üçün-Ya-Muhsi 
Hər hansı bir məqsədə çatmaq üçün Ya-Musavvir 
Mehriban olmaq üçün- Ya-Muqsit-209 
İnsanların sizi sevməsi üçün-Ya Vali-2209 
Şansınızın və bəxtinizin açılması üçün- Ya-Şəkur-526 
Əlinizdəki fürsətdən istifadə edə bilmək üçün-Ya-Muid-

124 
Əlinizdəki bir şeyi mühafizə etmək üçün-Ya-Raqib-312 
Ehtiyacınız olan bir şeyi əldə etmək üçün-Ya-Muqit-550 
İnsanlardan hörmət və mehribançılıq gormək üçün-Ya-

Kəbir-232 
Sizdə çatışmayan bir şeyi əldə etmək üçün-Ya-Muqit-

550, Ya-Cəbbar 
Arzu və istəklərinizin qəbul olması üçün-Ya Mucib-3025 
İşinizdə yüksəlmək üçün- ər-Rafiu-351 
Uşaqlarınızın daha itaətkar olması üçün- Ya-Hadi-400 
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Maddi və mənəvi anlamda güclü olmaq üçün- əl- Mətin-
500 

Şəfqətli və mehriban olmaq üçün-ər-Rahim, ər-Rahman-
298 

Barış üçün-Cəllə Cəlaləhu( Ya Allah)-66 
İnsanlar arasında başı dik və alnıaçıq olmaq üçün- Ya-

Hasib-80 
Başqalarının duyğu və düşüncələrini anlamaq üçün- Ya 

Muheymin-145 
Kiminsə qarşısında zəif qalmamaq üçün-Ya-Muzillu-100 
Başladığınız bir işi sona çatdırmaq üçün-əl-Vəkil-66 
Zehni və fiziki cəhətdən güclü olmaq üçün-əl-Qayyum-

116 
Haqlı olduğunuzu sübut etmək üçün-əl-Həkəm-68 
Etmək istədiyin köməyin yaxşı alınması üçün- əl-

Razzaq-308 
Maddi və mənəvi cəhətdən sıxıntıya düşməmək üçün-ən-

Nafi-201 
Fəlakət və təhlükədən qorunmaq üçün-Ya Maniu-161, 

Ya-Salam-131          
         

Əsmau-Hüsnada məna əlaqəsi 
 

Allahın 99 adı olaraq bildiyimiz Əsmau-Hüsna, məna 
etibarilə bir-biri ilə əlaqəlidir. Hər bir ad, digər bütün adları 
məna olaraq ehtiva (bürüməkdə)etməkdə və əks etdirmək-
dədir. İlahi adların hər birini “Cami” ismi özündə cəm edir. 
Sanki hər bir ad iç-içə dairələr kimi bir-birini dəstəkləyir. Hər 
bir ad digər bütün adlara həm dəlildir həm də hər birinin 
nəticəsidir. Bəli, “Hu” olan Allah, zatı etibarilə mütləq namə-
lumdur. Min bir adını ehtiva edən “Rəhman” ismilə, zatından 
sonsuz və saysız Əsma və sifətlər meydana gətirmişdir. Bu 
zatından meydana gətirdiyi saysız Əsma və sifətlərini, 
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“Rəhim” ismilə, varlıqlar içində özünə seçdiyi “Mufərridun” 
və “Muqarrabini” seçilmiş bəndələrinə tanıdır.”Malik” ismi 
mülkin yeganə sahibidir və mülkində istədiyi kimi təsəvvüf 
etməkdədir. Bütün mülk, Allahın adlarının ortaya çıxışından 
ibarətdir. Eyni zamanda Məlik olan Allah, bütün mələklərin 
qüvvələrinin qaynağıdır.”Quddus” ismi həddən artıq müqəd-
dəsdir. Heç bir bəşəri anlayışla məhdudlaşdırıla bilməz. 
Qudsiyyət sahibidir. Qüdsi-Ruh, onun varlığıla qaimdir. Sa-
lam ismilə varlığın özündəki Qüdsi-Ruha yaxın halını yaradır.  

Yaxınlığını fərdlərdə “Mumin” ismi qeybin sonsuz sir-
lərini dərk etmək imkanı meydana gətirər. Qeyb sirlərini hiss 
etdirdiyi seçilmiş bəndələrini “Muheymin” ismilə özlərinin 
heçliyini, yoxluğunu hiss etdirərək, onu heyrət məqamına 
çatdırar. Beləliklə Onun ucalığı insanı məst edərək özündən 
keçirər. (sufilər kimi) Heçliyini hiss etdirərək heyrət və 
heyranlıq oyandırdığı bəndələrini “Əziz” ismilə qalib edər. 
Mütləq qalib olmasını “Cəbbar” isminin hökmülə məcburi 
olaraq, istər-istəməz qəbul etdirər. Hər kəs O mütləq səbr qar-
şısında əzilər, məhv olar və qəhr olar. Çünki O, eyni zamanda 
”Qahhər”dır. Dilədiyi hər şeyi ortadan qaldırmaq qüdrətinə 
malikdir. Bu Qahhariyyət və Cəbbariyyət gücü və səlahiy-
yətinə sahib olması səbəbindən Mutəkəbbirdir. Əzəmət və 
Qüdrət sahibidir. Çünki Azim və Kəbirdir. Mutəkəbbir və 
Kəbir olması, sonsuz mənalara sahib olmasından irəli gələn 
bir üstünlükdür. Buna Əkbəriyyət deyilir. Öz uca xüsusiy-
yətlərini ancaq və yalnız özü qiymətləndirə bilər.  

Həlim ismi ilə bənzərsiz və orijinal yaratımlar meydana 
gətirib, özündəki uca xüsusiyyətləri təqdir edərək qiymətlən-
dirir. ”Xaliq” ismilə bənzərsiz olaraq yaratdıqlarını “Bari” 
ismilə fərqli və yeni bir icadla meydana gətirməkdədir. Çünki 
O həm Muciddir həm Məciddir. Hər bir yeni icadıyla şan və 
şərəfini daha da yüksəldir. ”Musavvir” ismilə bədən verərək 
icad etdiklərini Öz elmi ilə şəkilləndirmişdir. Bu şəkilləndir-
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mə ilə yaratdığı vahidlərdən “Ğaffar” və “Ğafur” ismilə 
məğfirətini ortaya çıxarar. Məğfirətini ortaya çıxardığı vahid-
lərə ”Vahhab” ismilə qarşılıqsız olaraq ehsan verər. Çünki O 
Muhsindir. Ehsan məqamının əsl sahibidir. Allahın bu qarşı-
lıqsız ehsanı Razzaq ismi ilə sonsuz mənalarla davamlı ruzi 
şəklində tanınmaqdadır. Sonsuz mənaları davamlı bəslədiyi 
vahidləri müəyyən mərhələdən sonra Fəttah ismilə müəyyən 
fəthlərlə və yeni nailiyyətlərlə təmin edər.  

Alim ismilə, mənalarının meydana gətirdiyi seçilmiş-
lərinin bütün hallarını bildiyi üçün “Kəab” ismilə istədiyi 
zaman, istədiyi yerdə “Qabzə” ismilə sıxaraq, dilədiyi zaman 
isə bəst ismilə genişləndirər. Bu mənaların davamı olaraq da 
istədiyi bəndələrini “Xafid” ismilə ən dəyərsiz hala salaraq 
dəyərsiz qılarkən, dilədiyi bəndələrini də “Rafi” ismilə yük-
səldərək qiymətləndirər. Meraclarını tamamladaraq yüksək 
dərəcələrə nail edər. Bununla paralel olaraq “Muizz” ismilə 
izzət bəxş edərkən “Muzillin” ismilə də zillətə salıb dəyərsiz 
edər.  

Bu qiymətləndirmələrin kökündə də “Səmi” ismilə yarat-
dıqlarının hər halını dərindən qəbul etməsi və “Bəşər” ismilə 
yaratdıqlarının hər halını qiymətləndirməkdədir. Yenə O, 
“Hakim” ismilə hökm sahibidir və hökmü qeyri-şərtsiz yerinə 
gələndir. Çünki eyni zamanda Hakim ismilə hər şeyə hakim 
vəziyyətdədir.  

Yaratdığı bütün seçilmişlərdə hökmü hər an etibarlı olan 
Allah, “Ədl”ismilə hər bəndəni müəyyən bir məqsəd üçün 
yaradaraq onlara layiq etdiklərini hər an verməkdədir. Bu, 
”Lətif” ismilə lütflə bəndənin özündə və quruluşunda olduqca 
lətif bir hərəkətlə işləməkdədir. Çünki”Xabir” ismilə hər 
şeyin özəyindən, hər şeydən xəbərdardır. “Hasib” ismilə də 
hər varlığın hər an etdiyini, əməlin hesabını hesaba çəkəndir.  

Həlim ismilə xoş görünüş və helm sahibidir. Helm 
paltarını geydirərək zinətləndirdiyi qullarına “Şəkur” ismilə 
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rəhmlə cavab verər, qarşılıq edər. Çünki “Kərim” ismilə ik-
ram sahibidir. Sərhədsiz comərdlik sahibidir. “Muqit” ismilə 
də hər kəsin öz şəxsi xüsusiyyətlərinə görə qidasını verər.  

Allah, “Cəlil” ismilə bütün kamal sifətlərinə malikdir. 
Çünki Alidir. Ucalıqda çatılmazdır. Mutəalidir, ucalığı 
yayandır. “Hafiz” ismilə hər şeyi əzbərləyərək mühafizə edər. 
Əzbərləyərək himayəsində saxladığı bəndələri “Raqıb” ismilə 
hər an nəzarətində saxlayır.  

“Vasi” ismilə sonsuz genişlik və dözüm sahibidir. 
”Muqit” ismilə hər şeyi əhatə edər. Çünki “Ğani” ismilə anla-
yışları üstündür və heç bir şeylə ölçülməyəcək dərəcədə 
zənginlik sahibidir. Çünki Muğnidir. Hakim ismilə hər hərə-
kəti yerli yerindədir və hikmətinin gərəyi qədər məna-
lıdır.”Vədud” ismilə eşqin qaynağıdır və həqiqətən sevilən 
tək varlıq Odur. .  

Bais ismilə həyatda davamlı müxtəlif, yeni dövrlər 
yaşadar. Çünki O Əzəli və Muhyidir və Mumitdir. Sonsuz 
dirilik sahibi olaraq həyatın qaynağıdır və eyni zamanda ölü-
mü daddıraraq geri qaytarandır. Ehsan edən vəcan verəndir. 
Şəhid ismilə hər şeyin gerçəyini müşahidə edəndir. Haqq 
ismilə yeganə həqiqətdir. Vəkil ismilə özünü vəkil tutanların 
işlərini kamalla nəticələndirəndir. Vəli ismilə arxa çıxaraq 
onları kamala çatdırandır.  

Qavi və Mətin ismilə bütün qüvvə və güclərin bölüş-
dürücüsü və qaynağıdır. Hamid ismi ilə tərifə və həmdə 
layiqdir. Ehsanın sahibi olaraq Muhsin və Mubdidir. Ehsan, 
sonsuz saydakı varlığın hər zərrəsinə qədər qiymətləndirmə 
xüsusiyyətidir. İcad isə bənzərsiz və orijinal xüsusiyyətə 
sahib, sonsuz sayda varlıq yaratma xüsusiyyətidir. Çünki 
Bədi ismilə bənzəri olmayan şeyləri icad edər.  

Muid ismilə yaradılmışları yox edib təkrar bədənlərini 
iadə(torpaqdan çıxarar) edər və mövcud edər. Vacid ismilə nə 
bağışlasa, varlığından heç bir şey azalmaz. Çünki Qayyum 
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ismilə öz varlığıyla qaimdir və hər şey Onun varlığıyla 
daimidir.  

Qədr və Muqtədir ismilə qüdrəti hər şeyə qadirdir. 
Qüdrətinin sərhədsizliyi gərəyi olaraq da Vali ismilə hər şeyi 
tədbir və idarə edər. Çünki O, Muqəbbirdir. Hər işi tədbir 
ilədir. Bərr ismilə varlıqlara istədiyi xüsusiyyətlər qazandırar.  

Tövbə ismilə tövbələri qəbul edəndir. Tövbələrini qəbul 
etdiyi qullarını Əfuv və Rauf isimləri ilə bağışlayar və onlara 
rəhm edər. Eyni zamanda Muntaqim ismilə zərər verənə 
etdiyinin nəticəsini yaşadar. Məlikəl Mülk olması hesabıyla 
mülkin yeganə sahibidir. Bu səbəbdən hər an mövcudatın 
bütün ölçülərində istədiyi kimi təsəvvüf etməkdədir. Zul 
Cəlali vəl İkramdır. Mütləq hökm və ikram sahibidir. Muqsid 
ismilə hər şeyi yerli-yerində edər. Cami ismilə dilədiyi bütün 
mənaları dilədiyi yerdə cəm edər. Mani ismi ilə mən edicidir. 
Darr ismilə zərərə uğradarkən Nafi ismilə faydalandırar. Bu 
xüsusiyyətlərilə də xeyrin və şərin mütləq qaynağı və 
idarəedicisidir. Aydınlıq verərək irşad etdiyi bəndələrini Hadi 
ismilə həqiqətə yönəldər. Çünki O, Raşid ismilə varlıqları 
istiqamətləndirib istədiyi hədəfə çatdırar.  

Baqi olan Odur. Varis olaraq bütün varlığın həqiqi tək 
varisidir. Sabur olan Allah səbrin qaynağıdır. Bütün gözəl 
adlar Allahındır.  

       
Mərufətnamə 

 

Rasulullah Sallallahu aleyhi vəs-səlləm ;  
(La unsi sənai aleykə əntə kəmə isneytə aleykə nəfsikə ) 

buyurdu.  
İlk yaradılmış ruh Muhəmməd Sallallahu aleyhi vəs-

səlləmin ruhudur ki, Bədi isminin təcəllisidir.  
İkinci Ruhi -insani, nəfsi natiqə, Baîs isminin təcəllisidir.  
Üçüncü Təbiət- Batin isminin təcəllisidir.  
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Dördüncü Heyulə-Axır isminin təcəllisidir.  
Beşinci Şəkil- Zahîr isminin təcəllisidir.  
Altıncı Cismi Külli- Hakim isminin təcəllisidir.  
Yeddinci Ərş-Muhit isminin təcəllisidir.  
Səkkizinci Kürsü-Şəkur isminin təcəllisidir.  
Doqquzuncu Fələqi Atlas -Ğani isminin təcəllisidir.  
Onuncu Fələqi Mənazil-Muqaddir isminin təcəllisidir.  
On birinci Fələqi Zuhal -Rəbb isminin təcəllisidir.  
On ikinci Fələqi Muştəri-Alim isminin təcəllisidir.  
On üçüncü Fələqi Mərih- Qahir isminin təcəllisidir.  
On dördüncü Fələqi Şəms-Nur isminin təcəllisidir.  
On beşinci Fələqi-Zöhrə-Musavvir isminin təcəllisidir.  
On altıncı Fələqi Utarit-Muhsin isminin təcəllisidir.  
On yeddinci Fələqi Qəmər-Mubin isminin təcəllisidir.  
On səkkizinci Fələqi Əsir- Qabiz isminin təcəllisidir.  
On doqquzuncu Külək Hava-Heyy isminin təcəllisidir.  
İyirminci Qurei Mai (Su)- Muhyi isminin təcəllisidir.  
İyirmi birinci Qurei Torpaq- Muhit isminin təcəllisidir.  
İyirmi ikinci Mədən-Əzîz isminin təcəllisidir.  
İyirmi üçüncü Nəbatət-Razzaq isminin təcəllisidir.  
İyirmi dördüncü Heyvan -Mudil isminin təcəllisidir.  
İyirmi beşinci Cin- ismi Lətif isminin təcəllisidir.  
İyirmi altıncı Mələk-Qaviyy isminin təcəllisidir.  
İyirmi yeddinci İnsan-Camii isminin təcəllisidir.  
İyirmi səkkizinci Mərtəbei İnsan- Rafiud-dərəcat isminin 

təcəllisidir.  
Bu aləmlərin sahibi isəm Haqq Təaladır.  
ər-Rahmənir-Rahim: 28 aləmi icad edən Rahman və 

imdad edən isə Rahimdir.  
Məlikî Yovmiddîn: Yovmi Qiyamətin maliki, Allah-

taaladır.  
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99-İsmi-Şərifdən başqa  
Quranda keçən bəzi Əsmalar 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)buyurmuşdur: ”Allahın 99 İsmi-
Şərifi vardır. Kim onları sayarsa, Cənnətə girər.”Bundan 
əlavə, Qurani-Kərimdə Allahın bir çox əsmalarının adı çə-
kilir. "Həmçinin alimlər arasında Quran və səhih hədislərdə 
Allahın müqəddəs və mütəhhər min bir adının olduğu bil-
dirilir. Bəzi kitablarda isə Allahın dörd min adı olduğu 
bildirilir. Onların mini Quranda və səhih hədislərdə, min 
dənəsi Tövratda, min dənəsi İncildə, min dənəsi də Zəburda, 
min ədədi də Lövhi-məhfuzda olub, hələ bəşər aləminə 
çatmadığı qeyd edilir. (Tefsiri Kebir, Darül Fikr, Beyrut, 
1993, c, 1, s, 13 ve 160 (Tercüme, Akçağ y, c. 1, s. 3 ve 216)  

"Əgər Allahın adları 99-dan çox isə Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s.) nə üçün “Allahın 99 adı vardır”, -deyə buyurmuşdur? 
"Sualına İmam Qəzali belə cavab verir:  

Bir hökmdarın min döyüşçüsü olsa və bir kim desə ki: 
"Hökmdarın doxsan doqquz əsgəri vardır ki, kim onları alaraq 
döyüşə girsə, düşmənlərə mütləq qalib gələr. " Hökmdarın 
min əsgəri olduğu halda, burada yalnız doxsan doqquzundan 
söz açılması, onun 99 əsgəri olduğu üçün deyil, əksinə, 
onlarla zəfər hasil olduğu üçündür. Çünki bu 99 əsgər çox 
qüvvətlidir və zəfərə çatması üçün min əsgərdən yalnız 99-u 
kifayətdir. Daha çox əsgərə ehtiyac yoxdur.” 

(İmam Gazali, Esmaül Hüsna Şerhi, Elifbe y, s, 282. 
Benzer ifadeler: Taftazani, Şerhül Makasıd, Alemül Kütüb, 
1998, c. 4, s. 348. ) 

Deməli, Allahın 99-dan çox ismi vardır, lakin bu isimlər 
içində 99 ismin çox fərqli xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiy-
yətlər Allah qatında bu və digər adların əhəmiyyətindən 
qaynaqlanmaqdadır.  
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KİDƏM: Allahın varlığının əvvəli yoxdur deməkdir. 
Yəni yoxkən var olmuş deyildir. Belə isə Özünü var edən 
birinə möhtac olmamışdır. Yoxsa Vücudu-Vacib, haqq 
olmazdı.  

əl-Alə-111-Ucalardan Uca. Ən yüksək. (Naziat-24 və 
Leyl-20)  

Alimul Ğayb-1183-Gizlinin alimi-gizlini bilən. (Cin-26 )  
Alimul Ğaybi vəş Şəhədəti 1535-Qeybin və müşahidənin 

alimi-Qeybin şahidliyini-şəhadətini bilən. (Ənam-73, Tövbə -
94-105, Rad-9, Muminûn-92, Səcdə-6, Zumər-46, Həşr-22, 
Cumuə-8, Təğabun-18)  

Alləmul Ğuyub-1189-Qeyblərin alimi-Gizliləri ən yaxşı 
bilən. (Maidə-109-116, Tövbə-78, Səba-48)  

Əhlul Məğfirəh-1392-Əfv etmənin, bağışlayıcılığın 
qaynağı-məğfirət əhli.  

(Muddəssir-56)  
Əhlit Təqva-583-Təqva əhli. (Muddəsir-56)  
əl-Əkrəm-26-Çox cömərt. (Ələq-3) 
Fəlıqul isbəh-352-Sabahı yarıb çıxaran - qaranlığı yarıb 

aydınlıq çıxaran (Falıq - çatladan, açan(mərkəzdən) (Ənam-
96)  

Fəliqul Həbbi vən Nəva- 355-Çəyirdəyi, toxumu mərkəz-
dən yarıb çıxardan. (Ənam-95)  

Fətiris Səməvati vəl-1866-Göyləri və yeri yaradan, icab 
edən. (Ənam-14, Yusuf-101, İbrahim-10, Fatır-1, Zumər-46, 
Şura-11)  

Fəalun lima yurid-476-İstədiyini edən. (Hud-107, Buruc-
16)  

Ğafiriz zənb- 2064-Ğafir-Günahları əfv edən. (Mumin-3)  
Ğalibul Alə əmrih- 1389-Qalib olan, hökm edən, məğlub-

edici. (Yusuf-21)  
əl-Xalləq -730-Yaradan-xəlq edən. (Hicr-86-Yasin-81)  
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əl-Xayr-810 Xeyrin, faydanın qaynağı, xeyrin özü. (Ali 
İmran-26)  

Qabilit Təvb-572-Tövbəni qabul edən. (Mumin-3)  
əl-Qarib-312-Yaxın . (Hud-61, Səbə-50)  
Məliki Yovmiddin- 241. Din gününün Maliki – Hesab 

gününün Sahibi (Fatihə-4)  
Məlikin Nas-23-İnsanların Maliki. (Nas-2)  
Movla-86-Sahib. (Bəqərə-286, Ali İmran-150, Ənam-62, 

Ənfəl-40, Tövbə-51, Yunus-30, Həcc-78, Muhəmməd-11, 
Hədid-15, Təhrim-2)  

Muhit-67-Həqiqətən ətrafı bürüyən. (Bəqərə-19, Ali 
İmran-120, Nisa-126, Fussilət-54)  

əl Mustəan-621-Yalnız Ondan gözlənən, kömək istənilən. 
(Yusuf-18, Ənbiya-112)  

əl-Munəzzil-127. Yaxşını verən, yaxşılıqla bir yerdən 
başqa yerə göndərən kimi.  

(Muminun-29)  
ən-Nəsir-350-Yardımçı-Yardım edən. (Həcc-8, Bəqərə-

107)  
Rafiud Dəracət-998-Yüksək Dərəcədə olan. Dərəcələri 

yüksəldən. (Mumin-15)  
Səmiud-dua -287-Duaları eşidən. (Ali İmran-38, İbrahim-

39)  
Səriul hisəb-434-Hesabı sürətlə, tez görən. (Bəqərə-202, 

Ali İmran-19-199, Maidə-4, Rad-41, İbrahim-51, Nur-39, 
Mumin-17)  

Səriul iqab- 544-Sürətlə qarşılıq/əzab/cəza verən. (Ənam-
165, Əraf-167)  

Şakir-521-Şükrə qarşılıq verən, Təşəkkür edən. (Bəqərə-
158)  

Şədidul iqab- 522-Şiddətlə qarşılıq, əza, cəza verən. 
(Bəqərə-196-211, Ali İmran-11, Maidə-2-98, Ənfəl-13-25-
48-52, Rad-6, Mumin-22)  
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Zu fədl -1616-Fəzl-lütf sahibi. (Bəqərə-251, Ali İmran-
152 –174, Yunus-60, Nəml-73, Mumin-61)  

Zul iqabin əlim-960-Acı bir əzabın, əzab verənin sahibi. 
(Fussilət-43)  

Zul məğfirət-2031-Məğfirət, bağışlama sahibi(Fussilət-
43)  

Zul rahmətin vasiə-1100-Sonsuz, geniş rəhmət sahibi. 
(Ənam-147)  

Zul Ərş-1307-Ərşin sahibi. (Mumin-15)  
Zul Quvvət-848-Qüvvət, güc sahibi. (Zariyat-58)  
Zuntiqam-1298-İntiqam sahibi. (Ali İmran-4, Maidə-95, 

İbrahim-47)  
Zit tavl-782-Uzunluq, çoxluq, bolluq sahibi. (Mumin-3)  
əş-Şafi-391-Şəfa verici.  
Zul Məaric-1051-Yüksəlmə, Merac sahibi, (Məaric-3) 
Vasiul Məgfirəh -1492-Əfv, məğfirəti geniş olan. (Nəcm-

32) 
Bu əsmalar hədislərdə keçmişdir 
əl-Mənnən-141-Çox ehsan edən, ehsanı bol olan.  
əl-Hənnən -109-Çox mərhəmətli (Rahman və Rahim 

olan) 
"HU" "O" "O" dediyin varlıq... "Allah "ismilə işarə 

edilən Zatın Hurriyətinə işarə edən isim. “Allah” isminin 
sonundaki Hə hərfidir.  

 Beyti : Fə əlləmənə min kulli xayrin mueyyidin,  
Və əzhəra fînəl-ilmə vəl hilmə vəlvəl. .  
Bina sahibi O da, qüvvətlə hər xeyri bizə öyrətmiş,  
Elmi, helmi və dostluğu bizə açıqlamışdır. 
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Dualardan faydalanmaq üçün  
sudan istifadə etmək 

 
Su, sakit, durğun halı ilə insana sakitlik verən, insanı 

enerjisilə özünə çəkən Allahın bizlərə bəxş etdiyi ən qiymətli 
və vacibi nemətdir. Şiddətilə dağları aşıb, qayaları sürüyən 
qədər güclü, buxarlanaraq göyə qalxıb bulud olan, sonra 
üzərimizə yağış olaraq tökülən, daşı, torpağı yaxalayıb, həyat 
verən və insanın həyatda yaşaya bilməsi üçün vacib olan dörd 
ünsürdən biridir.  

Qədim əfsanələrdə xəstələrə şəfa verən sulardan söz 
açılır. Qədim zamanlardan insanlar bu sehrli maddəyə bir 
anlam vermişlər. Dörd ünsür: torpaq, külək, od kimi suyun öz 
nəfsi və özünəməxsus xasiyyətləri vardır. Su da canlı 
varlıqdır və onun da öz formasını və tərkibini dəyişdirmə 
xüsusiyyəti vardır.  

Japon alimi Masaru Emoto da, su haqqında çox maraqlı 
bir kitab yazıb. Onun yazdığı “Suyun Gizli Mesajı” adlı kita-
bında qeyd edilir ki, "Su canlıdır və duyğuları onun dondu-
rulan kristallarından oxunur.” Onun etdiyi müşahidə və təc-
rübələr nəticəsində meydana çıxan fikir isə belədir: “Su ətra-
fındakı, pozitiv və neqativ fikirləri özündə saxlayır və bu 
fikirlərə reaksiya göstərir. " Dr. Emotonın fikrincə suya fərqli 
musiqini dinləndirərkən su həmin musiqinin əksini özündə 
təkrar-təkrar çəkir. Suyun yanında klassik musiqi oxunanda, 
gözəl və xeyirli sözlər danışılanda, xoş niyyətlə dua etdikdə 
kristallaşmış suyun kristalları çox gözəl güllər şəklində olur. 
Ancaq suyun yanında rok və ya buna bənzər musiqini 
səsləndirdikdə və yaxud da pis sözlər danışıb, pis fikirlər 
düşünüb, bəd dua etdikdə, həmin suyun kristallarının şəkli 
qarışıq, xaos şəklində olur. Həmin qarışıqlıq da elə özümüzə 
zərər verər və pis niyyətlərdən yalnız özümüz və əzizlərimiz 
əziyyət görər. Beləliklə su hər duyğu və düşüncəmizə reak-



 183 

siya verən və yaddaşında saxlayan, tərkibini dəyəşməyə malik 
olan, yaxşıya yaxşılıqla, pisə də pisliklə cavab verən, canlı bir 
varlıqdır. Bu səbəbdən də dualardan faydalanmaq üçün sudan 
istifadə edəcəyik. Dualardan da, sudan da xoş niyyətlə faydla-
naraq, hamıya”Su qədər ömrünüz olsun” deyəcəyik. Əvəzini 
də həm bu dünyada, həm də Əbədi dünyada əvəzini gö-
rəcəyik.  

 
Lətaif zikri 

 
 Lətaif, insan vücudunda yerləşən mənəvi və nurani 

cövhərlərə verilən bir ismdir. Bunlar gizli, sirli və daxili dün-
yamızda olan çövhərlərdir. Onlar gözlə görünmürlər, ancaq 
gördükləri vəzifələrdən varlıqları bilinir. İnsanın insanlığının 
əsli elə bunlardır. Bu cövhərlər istər kafir, istərsə də mömin-
də, bir sözlə, bütün insanlarda mövcuddur. Kamil insanlar bu 
cövhərləri elm, helm, təcrübə və müşahidə ilə tanıyıb, vəzifə 
və yerlərini təcbit etmişdir.  

Allah-təala insanı ilk yaratdığı on əsl şeydən xəlq etmiş-
dir. Bunlardan beşi məxluqat aləmi deyilən xalq aləmindən-
dir. Bunlar: Torpaq, su, hava, atəş və nəfsdir. Bütün bunların 
hakimi isə nəfsdir.  

Ölçü və hesab ilə bilinən, gözlə görünən cisimlərdən 
ibarət maddi aləmə Xalq aləmi deyilir. Digər beş ünsür isə 
əsilləri“Aləmi əmrdən”olan qəlb, ruh sirr, hafi və əhfadır. 
Bunların hakimi də qəlbdir.  

Ruhun sarayı qəlbdir. Ruh qəlbdə hakimiyyət qurduqdan 
sonra, qəlb bədəni idarə edər və ruh vasitəsilə aldığı ilahi feyz 
və tərbiyə ilə bədənin bütün işlərini görər.  

Hiss, xəyal səmt və məkanla həddi olmayan məsafə və 
maddəsi olmayan, Allahın “Ol” əmri ilə yaradılan aləmə 
“Əmir aləmi” deyilir.  
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Allah-təala uca qüdrəti və incə hikməti ilə hər iki aləmin 
Lətaifələrini eşq yolu ilə birləşdirmiş və möhkəmləndirmiş-
dir. Belə ki, onlar bir-birlərindən ayrılmaq istəməzlər. Bu eşq 
səbəbindən Xalq aləminin Lətaifələri, “Əmir aləminin” 
Lətaifələrini öz hökmü altına almışdır.  

Lətaiflərin bədənimizdəki yerləri:  
Qəlb-sol döşün dörd barmaq altındadır. İlahi hüzur və 

təcəlliyat mahalıdır.  
Ruh-sağ döşün dörd barmaq altındadır. İlahi eşq və 

məhəbbətin mahalıdır.  
Sirr-sol döşdən iki barmaq üstədir. İlahi mərifət ma-

halıdır.  
Hafi-sağ döşdən iki barmaq üstədir. İlahi təcəlli və nurlar 

içində qərq olma mahalıdır, buna istiğraq deyilir.  
Ahfa, köks qəfəsinin üst ucunda, yəni qırtlaq çuxurundan 

iki barmaq qədər aşağıdır. İlahi sirr mahalıdır. Gizli elmlər və 
təcəllilər mərkəzidir. Burada əldə edilən hala ismihlal deyilir.  

Nəfs Lətaifəsinin yeri iki qaşın ortasıdır.  
Bütün Lətaifələrin mərkəzi və ruhun sarayı olan qəlbi, 

tərbiyə olunmamış nəfs daima pisliyə əmr edən sifətləri ilə 
əmri altına aldığı zaman o qəlbdən Allah üçün heç bir xeyirli 
əməl çıxmaz. Bu halda ruh da nəfsin arzularına bağlı hala 
gələr və artıq qəlb və ruh əsl vəzifələrindən uzaqlaşaraq öl-
müş kimi qəflət içində olarlar. Bu hal qəlbin pərdələnməsinə 
və günahlarla qaralmasına səbəb olar. İnsanın bu hallara 
düşməməsi üçün çox ciddi tərbiyəyə ehtiyacı vardır. Bunun 
asan yolu isə tövbə və zikrdir. Davamlı zikr Allahın sevmə-
diyi və razı olmadığı düşüncələri silib aparar və insanı 
qəflətdən ayırar. Zikr sayəsində insan Allahın razı olduğu 
əxlaq və sifətlərə yiyələnər.  

Su ünsüründən qaynaqlanan bədənimiz, bir qabın içində 
olan su kimi düşdüyü mühitə görə şəklini və rəngini dəyişmə 
sifətinə malikdır. Bu səbəbdən də insanlar düşdükləri şəraitə 
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uyğun dəyişir və onlarda müxtəlif sifətlər meydana gəlir. 
Ancaq bu sifəti tərbiyə və elmlə əhatə edərək pak, təmiz 
saxlamaq olar. Bu zaman qəlbdən nifaq və yalançılıq gedər, 
yerini səmimiyyət və mərdlik tutar.  

Atəş ünsüründən qaynaqlanan zülm və hiddət sifəti 
İslamın əmr və hökmləri qarşısında qeyrətə və rəhmanı 
tərəfdarlığa çevrilər.  

Hava ünsüründən qaynaqlanan kibr, təkəbbürlülük və 
üstünlük sifəti, izzət , vüqar və heybətə çevrilər.  

Torpaq ünsüründən qaynaqlanan tənbəllik, yuxululuq 
kimi hallar, səbr, xanımlıq və bəylik sifətinə çevrilər.  

Lətaifləri həqiqi vəzifələrinə döndərmək üçün onların 
zikr nuru ilə aydınlanması və bəslənməsi lazımdır.                  

              
Lətaif zikri haqqında 

 
1. Nəfsi əmmarə: Pisliyə, günahlara əmr edən nəfs.  
2. Nəfsi ləvvamə: Özünü qınayan , danlayan nəfs.  
3. Nəfsi mulhimə: İlham və kəşfə malik olan nəfs.  
4. Nəfsi mutməinnə: Hüzura qovuşmuş, rahat olan nəfs.  
5. Nəfsi raziyə: Razı olan, şikayətçi olmayan nəfs.  
6. Nəfsi mərdiyyə: Allahın ondan razı olduğu nəfs.  
7. Nəfsi kamilə: Tam, kamil, təmiz nəfs.  
             

Hər nəfsin öz rəngi və zikri var 
 

1. Nəfsi əmmarənin zikri: Lə iləhə illəllah (100. 000 dəfə). Bu 
nurun rəngi mavidir.  

2. Nəfsi ləvvamənin zikri: Allah (100. 000 dəfə). Bu 
nurun rəngi sarıdır.  

3. Nəfsi mulhimənin zikri: Hu (90. 000 dəfə). Bu nurun 
rəngi qırmızıdır.  
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4. Nəfsi mutməinnənin zikri: əl Heyy (70. 000 dəfə). Bu 
nurun rəngi bəyazdır.  

5. Nəfsi raziyənin zikri: əl-Qayyûm (90. 000 dəfə). Bu 
nurun rəngi yaşıldır.  

6. Nəfsi mərdiyyənin zikri: ər-Rahman (175. 000 dəfə). 
Bu nurun rəngi qaradır.  

7. Nəfsi kamilənin zikri: ər-Rahim (100. 000 dəfə). Bu 
nurun rəngi yoxdur, bütün rənglərə çalır.  

         
Zikrin beş mərtəbəsi var 

 

Birinci dildədir.  
İkinci Fuad-könüldür.  
Üçüncü-qəlbdir,  
Dördüncü –Sənəvbəri,  
Beşinci-Lub-dur.  
Dildə olan zikrə-Lisan deyirlər: Dildə çox zikr edib, 

çalışmağa başladıqca, Allahı zikr etdikcə, dil bu gözəl sözlərə 
vərdiş olar və artıq sözlər könülə (Fuada)enərək, könüldən 
gələr. Zikrullahı çox davam etdikcə Zikrullah qəlbə tökülər. 
Yəni dildə çox zikr etdikcə könülə bir eşq düşər. Qəlbdə 
dəyişiklik, sızıldamalar, çırpınmalar baş verər. Daha sonra isə 
bu eşq Sənəvbəriyə keçər və ilham qapısı açılar. Sənəvbəri-
göbəkdən üç barmaq yuxarıda yerləşir. Zikr qəlbdə kamala 
çatdığı zaman, qəlb uşaq kimi oynar, sonra Sənəvbəriyə nəql 
edər. Burada da zikr o qədər genişlənər ki, insan vücudunda 
hər damar, hər tük belə zikri eşidər. Təpədən dırnağa qədər, 
bütün vücud zikr edər və daşların, dağların, ağacların belə 
zikrini eşidər. Daha sonra Lubə keçər, yəni Lubə-sağ tərəfdə 
ənsə sümüklərinin bitdiyi yerdir. Zikr Sənəvbəridən nəql 
edildiyi zaman cümlə mövcudatın sirri açılar. Zikr sadəcə 
Lubdən zühur edər. Orada kamal tapana qədər davam edər. 
Kamal tapınca elmi-lədun qapıları açılar.  
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Zikr etmək 
 
Zikr etmək həm qəlbi şeytanın vəsvəsələrindən qorumaq, 

həm də dünya həyatından uzaqlaşmaq deməkdir. Bu zaman 
sanki insan yaşadığı qarışıq əsrin içindən çıxıb, müqəddəs bir 
zamanın içində yaşayar. Bildiyimiz kimi əsr bir yüzillikdir. 
Keçmiş zaman olduğu kimi”zamanı-qul”yəni, aləmin başlan-
ğıcından sonuna qədər olan zaman: Dəhr mənasında gözlə 
görünməyən, əllə tutulmayan, içində yaşanan, ancaq hey yox 
olan zaman və sürətlə axıb gedən gecə ilə gündüz Əcəbul-
Əcaibət”(heyrətamiz işlərin ən əcaibi) olan bir məsələdir. 
Zaman: hər insana, hər heyvana, hər bitkiyə və hər varlığa 
bəxş edilən, bizlər üçün həm yaxşı, həm də pis olan, xəstəlik, 
zənginlik, kasıblıq, sevinc, kədər, varlıq, yoxluq kimi hissləri 
özündə toplayan, Yaradıcının qüdrətində olan bir məfhumdur. 
Lakin bütün bu zaman içində insanı ən çox maraqlandıran öz 
həyatı, ömrüdür. Çünki Hz. Peyğəmbərimizin buyurduğu bir 
hədisdə olduğu kimi ”İnsan ölüncə Qiyamət qopar”. Bir sözlə 
insanın ömrü onun ən qiymətli sərmayəsidir. Son nəfəsində 
olan insana: ” Sənə bir-iki saat da ömür versək, əvəzində sər-
vətini verərsənmi?-deyə soruşulsa, yəqin ki, ”Ömrün yanında 
sərvətin nə qiyməti var ki?!-deyə cavab verər.  

 
İrfan yolçularının mənzilləri üçdür. 

 
Biri “Aləmi-fəna” (fənə olan aləm), digəri “Aləmi cəzbə” 

(özünə cəzb edən aləm), üçüncüsü də “aləmi qəbzə”dir-(ölüm 
aləmidir).  

“Aləmi-fənada” olanlar "Lə iləhə illəllah" zikrini çox et-
məlidir. “Aləmi-cəzbədə” olanlar- "Allah, Allah, Allah" zik-
rini davamlı etməli.”Aləmi-əbzədə” isə "Hu, Hu, Hu" zikri 
edilməlidir.  
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"Lə ilahə illəllah" qəlblərə, "Allah, Allah, Allah" ləfzı-
cəlili ruhlara, "Hu, Hu, Hu" kəlməsi də sirlərə qidadır. "Lə 
iləhə illəllah" qəlblərin, "Allah" ləfzi ruhların "Hu" kəlməsi 
də sirlərin cəzbedənidir 

Zikri: “Hu Aman Allah, Hu Mənnan Allah, Hu Səttar 
Allah, La iləhə illəllah”. Bu şəkildə zikr etsəniz qəlbinizdə bir 
rahatlıq hiss edəcəksiniz, dilinizə və qəlbinizə bir sakitlik 
gələcəkdir.  

            
Bismilləh haqqında 

 
Bismillah “Allahın adı ilə”yaxud “Başlayıram Allahın 

adı ilə”deməkdir. Sevimli  Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin 
(s. ə. s) öyrətdiyi kimi, müsəlman hər bir işini “Bismillah” 
sözü ilə başlamalıdır. Yola çıxdıqda, evə daxil olduqda, 
yeməyə-içməyə başladıqda, kitab oxuduqda, yatağa uzan-
dıqda, ”Bismillah” demək — bütün işlərdə Allaha sığınmaq, 
Onu özünə arxa, yardımçı, dayaq bilməkdir. Qeyd edək ki, 
“Tövbə” surəsindən başqa, Quranın bütün surələri “Bis-
milləh” ilə başlayır və Quranda “Bismilləh” 114 dəfə 
təkrarlanır (Nəml surəsində).  

 Bəsmələnin-yəni Bismilləhir Rahmənir Rahiminin sirləri 
1. Hər arzuya çatmaq üçün 7 gün 786 dəfə zikr etmək.  
2. Ölümdən, qəza bəladan, oğrudan, yanğından və sairə 

təhlükələrdən qorunmaq üçün yatarkən 21 dəfə zikr etmət.  
3. Düşməndən və zalımdan qorunmaq, vəsvəsədən 

qurtarmaq üçün: 7 gün 786 dəfəzikr etmək.  
4. Hafizə və qəlb gözünün açılması üçün sübh nama-

zından sonra 2500 dəfə zikr etmək.  
Beyt: Şəratu bi Tovhidil-İlahi mubəsmilə,  
Sə əhtimu biz zikril-xamidi mucəmmələ,  
Və ərsələ fînə Ahməd-əl-haqqi muqtəda,  
Nəbiyyən bihi kəm-əl-vucudu və qad hələ.  
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Mənası: Bəsmələ gətirmiş olduğum halda Məbudumuzun 
Tovhidinə başlayıram.  

Əlbəttə, gözəl təriflə və zikrlə də tamamlayacağam. Və O 
Zatı Pak, bizdən bizə haqq Peyğəmbər və başçı olaraq Əhməd 
salləllahu aleyhi və səlləmi göndərmişdir. Artıq varlıq Onun 
səbəbilə durmaqda, dolub, boşalmaqdadır.           

 
Əsmau-Hüsnanın içində  

toplanan ən qiymətli zikrlər 
 

Allahın gözəl isimləri bu dörd zikr kəlməsi içində 
toplanmışdır. Bu zikr kəlmələrinə, "əl-baqi-yatus-salihət (qula 
axirətdə fayda verəcək saleh əməllər)" deyilir. Bu kəlmələr 
bunlardır:  

"Subhənəllahi vəl-həmdu lilləhi və lə ilahə illəllahu 
vallahu əkbər" 

Bunların açıqlanması: Birinci kəlmə "Subhənəllah" zikri-
dir. Buna təşbih etmək deyilir. Ərəb dilində təşbihin mənası; 
uzaq və təmiz tutmaqdır. Subhənəllah, Allahın zatından və 
sifətlərindən hər cür ayıb və qüsurları uzaq tutmaq mənasın-
dadır. Bunlar; təsbih, təhlil, təhmid, təkbir və təmciddir.  

Təkbir: “Allahu əkbər”  
Təhmid: ”Əlhəmdulillah” 
Təsbih: ”Subhənəllah”  
Təhlil: ”Lə ilahə illallah”demək 99 bəladan və sıxıntıdan 

qurtarar.  
Təmcid: ”Lə həvlə vələ quvvətə illə billəh”- deməkdir.  
Hər gecə yatarkən yüz dəfə (Subhənəllahi vəlhəmdulil-

ləhi və lə iləhə illəllahu vallahu əkbər) oxuyan kimsə, yüz 
dəfə təsbih, təhmid və təkbir demiş olur.  

Bir kimsə, (Subhənəllahi vəlhəmdu lilləhi və lə iləhə 
illəllahu vallahu əkbər və Təmcid: “Lə həvlə və lə quvvətə 
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illə billahil aliyyil azim” deyərsə, həm təsbih (subhənəllah), 
həm təkbir(Allahu əkbər), həm təhmid (həmd) , həm təhlil (lə 
ilahə illallah), həm təmcid (lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil 
aliyyil azim) demiş olur.  

                   
Təhlil-Lə iləhə illəllah 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) tərəfindən söylənən hədislərdə 
buyurulur ki, Kəlməyi-tovhidin əvvəlindəki Lə-ni dörd Əlif 
uzadaraq (uzun sait kimi) bir dəfəyə oxuyanın 4000 min 
günahı əfv edilir. Gündə yüz dəfə oxuyan Qiyamət günü 
Məhşərə gələndə üzü on dörd gecəlik ay kimi olaraq 
gələcəkdir. Qəlb sıxıntısı zamanı və ruzinin bərəkətli olması 
üçün oxumaq lazımdır.  

Bu təsbihdən sonra ən qiymətli təsbih və zikir”Lə ilahə 
illəllah” deməkdir. .  

Hədis: Təmcid, yəni Lə həvlə və lə quvvətə illə billah, 99 
dərdə dərmandır.  

Hədis: Zikirdə "Lə ilahə illəllah"dan, yaxşısı yoxdur. 
[Təbərani]  

Hədis: Zikrin əfzəli Lə ilahə illəllah, duanın əfzəli də 
Əlhəmdulillahdır.  

 Hədis: Allah yanında ən qiymətli söz , "Subhənəllahi və 
bihəmdihi"dir.  

“Subhənəllah" deyən savaba qavuşar. "Lə iləhə illəllah" 
və "Allahu əkbər" demək də belədir.  

Allah yanında təkbiri, təhmidi, təsbihi və təhlili deyərək 
qocalan müsəlmanlardan mömini yoxdur.  

Hədisi-şəriflərdə buyurulurdu ki: Ən üstün təsbihdir: 
“Subhənəllahi vəlhəmdulillahi və Lə iləhə illəllahu vallahu 
əkbər”.  
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Təkbir- Allahu Əkbər zikrinin hikmətləri 
 

Sənin sonsuz uzaq olduğun Allahın, sənə sonsuz yaxın 
olmasıdır böyüklük. Böyüklük, sənə heç möhtac olmayan 
Allahın, sənin hər ehtiyacını səndən əvvəl, sənin istədiyndən 
də daha çox verəndir. Təsbih ilə həmdin ortasıdır, Camal və 
Kamalın vəhdədidir “Allahu əkbər”. Təkbir, sonsuz qüdrət 
sahibinin sən acizə sonsuz rəhmətilə bəxş etdiyi nemətdir. 
Allah, sənin Ona sonsuz uzağlığına ramən, Onun sənə sonsuz 
yaxın olmasıyla “Əkbər”dir, böyükdür. Allahın böyüklüyü 
hər şeyi istədiyi kimi həlak edəcək sonsuz bir Cəlal sahibi 
olmasıdır. Bununla belə Allah sənə şah damarından belə ya-
xın olaraq, dilinə gətirmədiyin ən incə sirləri, ağlına gətirmə-
diyin məhrəm arzuları Cəmalıyla görüb göstərməsidir 
“Allahu Əkbər”.                                  

        
Təhmid-Əlhəmdulilləh 

 

“Əlhəmdulilləh “ varla-yoxluğun arasından çıxıb var 
olarkən, sonsuz uzaqlıqda olan Allahın indi sənə yaxın 
olduğunu anladır. Sənin xəbərin olmadan belə səni varlıqların 
ən gözəli etdi, sənə həyat bəxş etdi, sənə müxtəlif nemətlər və 
ruzi bəxş etdi, səndə təşəkkür etdeməkdir. Öz qüdrət və 
rəhməti ilə sənə toxunur. Sənin başqa şeylərə toxunmaq üçün 
istifadə etdiyin barmaqlarının uclarının hər nöqtəsinə belə 
toxunur. Allah özünü sevmək üçün ayırdığın bütün duy-
ğularının hər titrəyişini ovcunda tutub. Bu gün günəş doğan 
həyatda olduğun üçün gözlərinə bütün kainat dolar. Yaxın-
ların ən yaxını həyatdır. Bu bizim üçün Allah tərəfindən bir 
ehsandır. Onda yaxın bir yaxınlıqdır bu həyat, bütün varlıq-
ların əsli, əsasıdır, bütün danışıqların mayasıdır, həyat. Alla-
hın təcəllisi, varlığı nəbzində, qəlbinin hər döyüntüsündədir 
indi. Sənə şah damarından da yaxın olduğunu deyir Allahın, 
öz varlığından da yaxındır indi sənə. Həmd, bu varlığın 
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ifadəsidir dilində. Şəkərləri şəkər, balları bal eyləyən 
zərdab(liksirdir) “Əlhəmdulilləh!”  

Hədisi şərifdə buyurulur ki, ”Əlhəmdulillah” demək 
Göylə yer arasını doldurar. Həm də Mizanı da doldurar.  
“Həmd” surəsindən əlavə daha dörd surə (“Ənam”, “Kəhf”, 
“Səba”, “Fatir”) “əlhəmdulillah” cümləsi ilə başlayır. Amma 
yalnız “həmd” surəsində "əlhəmdulillah" kəlməsindən sonra 
“rəbbil aləmin” ifadəsi işlədilmişdir.  

“Həmd” dedikdə mədh və şükür nəzərdə tutulur. İnsan 
kamillik və gözəllik qarşısında sitayiş edir, başqalarının xid-
mət və ehsanına görə təşəkkürünü bildirir. Allah-təala öz 
kamal və camalı, ehsan və ne’mətləri ilə sitayiş və şükrə daha 
layiqdir.  

“Əlhəmdulillah” Allaha ən üstün təşəkkür formasıdır. 
İstənilən bir yerdə, istənilən bir dildə, istənilən şəkildə 
kamillik və gözəlliyə sitayiş edən insan əslində həmin 
kamillik və gözəlliyin mənbəsinə sitayiş edir. Əlbəttə, Allahın 
əmri ilə, Allah yolunda Onun məxluquna təşəkkür Allaha 
təşəkkürə zidd deyildir.  

1. Yeməyə başlarkən “Bismilləh”ilə başlamaq, bitir-
dikdən sonra “Əlhəmdulilləh” demək, bir çox dərdlərin dər-
manıdır. Bu kəlmələrin yemək-içmək zamanı deyilməsi daxili 
orqanlarımızı müxtəlif xəstəliklərdən də qoruyar.  

2. Yatarkən 3 dəfə”Əstəğfirullah əl Azim əlləzi Lə İlahə 
İlləhu əl Heyyul Qayyumu və ətubu İleyk" deyənin dəniz 
köpüyü qədər günahı belə olsa Allah əfv edər- deyə 
buyurulur. (Əlbəttə ki, peşmanlıqla).                    

                       
Təsbih “Subhənəllah” zikrinin hikməti 

 

“Subhənəllah” sözünü zikr edən kimi özünün nöqsan-
larını və qüsurlarını görməyə başlayırsan. “Subhənəllah!” 
deyərkən bütün varlığınla xatırlayırsan ki, varlığın sənin 
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əlində deyil və heç vaxt da sənin əlində olmayıb. Yox ikən 
varlığına dair bir fikrin də yox idi. Var olma istəyin də yox 
idi. “Subhənəllah!” Rəbbinə uzaqlığının nişanəsidir. Uzaq-
lıqların ən uzağı isə yoxluqdur, Yox olan uzaqdır, elə uzaqdır 
ki, heç ölçüyə gəlməz. Olsan da olmasan da dünya üçün fərqi 
yox idi. Yoxluğunu heç xatırlamırdılar. Hətta sənin yoxlu-
ğunla belə bir şey əskilməyəcəkdir bu dünyada.  

Lakin indi varsan və yoxluğun dibsiz quyusundan çıxa-
rılmısan. Allahın istəyi ilə var oldun. Allah səni var etmək 
istədi, əllərin yox ikən əlindən tutdu, üzün yox ikən üzünə 
baxdı. Onu bil ki, ən böyük hədiyyədir varlığın. Səni də 
varlıqla-yoxluq  

arasından çıxaran Allahına minnətdarlığının ən doğru 
ifadəsidir: “Subhənəllah!” Qurani-Kərimdə göylərdə və yerdə 
olan canlı-cansız hər şeyin Allahı təsbih etdiyini bildirən çox 
sayda ayə vardır. Təsbih Allahın hər cür qüsurdan uzaq 
olduğunu səsləndirmək və elan etmək deməkdir. Günümüzdə 
kimya elminin ortaya qoyduğu cansız varlıqların ən kiçik 
atomlarının içində, elektronların əhatəsində saniyədə üç yüz 
min km. sürətlə hərəkət etməsi birmənalıdır. (Hədid-1, Həşr-
1, 24, Səff -1, İsra-44, Rəd-13, Nur-41, Cümə-1) 

“Yeddi göy, yer və onlarda olanlar (bütün məxluqat) 
Allahı təsbih edir. Elə bir şey yoxdur ki, Allaha tərif deyib 
Ona şükür etməsin, lakin siz onların (dillərini bilmədiyiniz 
üçün) təqdisini anlamazsınız. Allah həqiqətən, həlimdir, 
bağışlayandır!”(Fəth-4. )  

“Onu səhər-axşam təqdis edib şəninə təriflər deyin!” 
(Rəd-28)  

1. Gecə ibadəti çətin gələn, malının və pulunun bərəkəti 
olmayan və ya düşmən savaşından qorxusu olan çox “Sub-
hənəllahi və bihəmdihi”-desin. Bu, Allah yolunda xərclədiyi 
qızıldan da qiymətlidir.  
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2. Çətin vəziyyətə düşən bu zikri-"Bismilləhir Rahmənir 
Rahim və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim"-
deyə zikr etsə, Allah-təala onu hər cür bəla və müsibətlərdən 
qoruyar.  

3. Cənnət xəzinəsi olan, "Subhənəllahi vəlhəmdulilləhi 
və lə iləhə illəllahu vallahu əkbər və lə həvlə və lə quvvətə 
illə billah"deyə zikr edərsə, ağacdan yarpaq tökülən kimi 
günahları tökülər.  

4. Dildə xəfif, tərəzidə ağır və bağışlayıcı olan Allah 
yanında ən qiymətli iki cümlə: "Subhənəllahi və bihəmdihi, 
Subhənəllahil azim"  

5. Bu beş zikri daim edin: Subhənəllah, Əlhəmdulilləh, 
Lə iləhə illəllah və Lə həvlə vələ quvvətə illə billah.  

6. Hər sıxıntını aradan qaldırmaq üçün özünüz günahkar 
olsanız belə Hz. Yunusun balığın qarnında olan zaman etdiyi 
və həmin dua ilə əfv edildiyi duanı oxuyun.” Lə İləhə illə əntə 
Subhənəkə inni kuntu minəz zalimin.” 

7. "Subhanəkə La İlahə illə əntə Ya Rabbə kulli şeyin və 
varisun”-“Ortaq və bənzəri olmayan Ey subhanım Allah, 
bütün noqsanlardan və acizlikdən münəzzəhsən. Şanınla və 
kamal sifətlərinlə izzət sahibisən.” 

 Ey Allahım! Həvai nəfsimlə dünyaya uymuş ”zülməti 
bəşəriyyət”ilə zəif, naçar, zəlil, gücsüz, taqətsiz qaldım. Ey 
Aləmlərin Rəbbi əlimdən tutanım Sənsən. Neçə yüz min 
aləmi var eylədin. Cəlal sifətinə layiq olanları Qəhr, Cəlal və 
əzəmətinlə tərbiyə edən Sənsən. Cəmal sifətinə layiq olanları 
lütf , rəhmət və inayətinlə tərbiyə edən Sənsən. Hicabı 
zülmətdən (qaranlıq pərdələrdən) aciz qəlbimi xalis edib, 
lütfü haqqınla layiqli edən Sənsən. Rəhmətinlə nəzər etdirən 
də Sənsən. Ya Rəbbi, bütün aləmlər məhv və yox olmağa 
məhkümdur. Sən isə Baqisən. (əbədi var olansan)  
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Subhənəllahi səhər-axşam zikr edək 
 

Peyğəmbərimiz(s.ə.s.) səhih hədislərdə buyurulur ki, 
Qiyamət günü qurtarmaq üçün aşağıdakı duaları səhər axşam 
zikr edin.  

“Subhənəllahi ədədə xalqihi”-Allahın Yaratdıqları sayıca 
təsbih edirəm.  

“Subhənəllahi rıza nəfsihi”-Allahın razı olacağı şəkildə 
təsbih edirəm.  

“Subhənəllahi zinətə ərşihi”-Allahın Ərşinin agırlığıca 
təsbih edirə.  

“Subhənəllahi midadə kəlimətihi”-Allahın kəlmələrinin 
miqdarıca təsbih edirəm.              

“Subhənəllahil əbədil əbəd”-Əbədi Əbəd olan, sonu 
olmayan zatı təsbih edirəm.  

“Subhənəl vahidil əhəd”-Bir olan bənzəri olmayan zatı 
təsbih edirəm.  

“Subhənəl fərdis saməd”-Tək olan, kimsəyə möhtac 
olmayan zatı təsbih edirəm.  

“Subhənə rafiıs səməi bi ğayri əməd”-Göyləri yüksəldən 
zatı təsbih edirəm.  

“Subhənə mən bəstal ardə alə mai caməd”-Yeri dayanmış 
su üzərinə döşəyən zatı təsbih edirəm.  

“Subhənə mən xaləqal xalqa fə əhsə hum ədəd”-Bütün 
maxluqatı yaradıb, onları tək-tək sayan zatı təsbih edirəm.  

“Subhənə mən qasəmər rızqa vələm yensə əhəd” -
Ruziləri paylayan və kimsəni unutmayan zatı təsbih edirəm.  
“Subhənəlləzi ləm yəttəxız sahibətu vələ vələd”-Ailə və uşağı 
olmayan zatı təsbih edirəm.  

“Subhənəlləzi ləm yəlid vələm yuləd vələm yekulləhu 
kufuvən əhəd”-Doğurmayan və doğmayan və Özü üçün heç 
bir yoldaşı olmayan zatı təsbih edirəm. (Əqaidi Kəstəli: 134) 
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Təhlil- Lə İlahə illəllah 
 

Hər zikri Allahın hüzuruna Mələklər yüksəldir “Lə iləhə 
illəllah” isə vasitəsiz, əngəlsiz və bir dirək olaraq Allahın 
hüzuruna çıxar. Allahın hüzurunda həmin insanın bağış-
lanması üçün yalvarıb dayanar və “Lə iləhə illəllah” ilə Allah 
arasında pərdə yoxdur.  

“Lə iləhə illəllah”Cənnətin 8 qapısı üzərində yazılıb. 
Yeddi qat göyləri və yerləri və içindəki və yaradılmış hər 
şeyi, tərəzinin bir gözünə qoysanız, bir gözünə də 

“Lə ilahə illəllah” kəlməsini “Lə ilahə illəllah” kəlməsi 
ağır gələr.  

1. Şaban ayında bu duanı oxuyana çoxlu savab yazılır.” 
Lə ilahə illəllahu vəla nəbudu illə iyyəhu muxlisinə ləhuddinə 
və lov kərihəl kafirunə" 

2. Son nəfəsdə imanı qurtarma duası:  
"Ya Həyyu Ya Qayyumu, Ya Zəl Cəlali Vəl İkram, 

Allahummə inni əs'əlukə ən tuhyiyə qalbi bi nuri mə'rifətikə 
əbədən, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah , Cəllə Cələluh".  

3. Sabah namazından sonra oxumaq üçün çox önəmli bir 
duadır.               

Sabah və axşam namazlarından sonra 10 dəfə aşağıdakı 
duanı oxumaq insanı günahlardan təmizləyər. Axşam 
oxuyana sabaha qədər, səhər oxuyana da axşama qədər günah 
yazılmaz.  
"Lə ilahə illəllahu vəhdəhu lə şərikələh ləhul mulku və ləhul 
həmdu yuhyi və yumit və huvə heyyul lə yəmut biyədihil 
xayr və huvə alə kulli şeyin qadr.” 

4. Yatarkən peşmanlıq hissləri ilə 3 dəfə: "Əstəğfirullah 
əl-Azim əlləzi Lə İləhə İlləhu əl Heyyul Qayyumu və Ətubu 
İleyk" deyənin günahları Allah tərəfindən bağışlanır.  

5. Sıxıntılı və ya borçlu 1000 dəfə, "Lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim" -desə Allahın köməkliyi ilə 
işi düzələr.              
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Maşaallah 
 

Sahib olduqların ilə səni bağlayan bağ nədir? Əlindəkilər 
nə qədər əlində qalacaqdır? Əlindəkilər əlində qalsa belə, sən 
özün onu nə vaxtacan tutub saxlaya biləcəksən? ”Mənim” 
dediyin hər şey, indi sənin yanında olandır. Uşağın, ailən, 
anan, baban indi yanındadır. Qəlbinin sevinci, hər gün 
gözlərinin sevgi ilə baxdığı o üzlər ayrılığa məhkumdur. 
Sevdaların hamısı bir vida gününə aparır. Bir gün ya sən 
onlara vida edəcəksən, ya onlar sıra ilə sənə vida edəcəklər. 
İndi, burada bir yerdə olmanız yalnız Allahın istəyidir. 
Allahın sahib olduqlarını sənin yanında olmasını istəməsidir 
sənin zənginliyinin səbəbi. O sənə sonsuzluq vəd etməsəydi, 
axırda sonsusluğun olduğu, bu son sözü verməsəydi indidən 
aranızdakı sevgilər, yoxluğa gedəcəkdi. Sahib olduğun hər 
şey, heçliyin rüzgarlarında sovrulub, öz mahiyyətini itirə-
cəkdir. Bu səbəbdən də sən heç bir şeyə “mənimdir” demə. 
De ki, sadəcə yanımdadır. Çünki onu yanımda tutan Rəb-
bimin istəyidir. De ki, Maşaallah!” Allah belə istəmişdir.  

           
Şükür etmək 

 

İnsanın əldə etdiyi nailiyyətlər, üzləşdiyi xoş hadisələr, 
eşitdiyi yaxşı xəbərlər, ona verilən ucsuz- bucaqsız, sada-
lamaqla bitməyən nemətlər qarşısında bütün bu gözəllikləri 
bəxş edən Allaha minnətdarlıq mənasında işlətdiyi ifadədir. 
Allaha şükür-insanın səmimi-qəlbdən bildirdiyi təşəkkürüdür. 
İnsan digərinə bir yaxşılıq etdikdə, yaxud bir şey verdikdə və 
s. qarşı tərəf ona öz təşəkkürünü bildirir. Əks halda nankorluq 
etmiş olar: ”(Allah buyurdu): Əgər (Mənə) şükür etsəniz, sizə 
(olan nemətimi) artıracağam. Yox, əgər nankorluq etsəniz, 
(unutmayın ki) Mənim əzabım, həqiqətən şiddətlidir!” 
(İbrahim -7).  
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Həyatımızda əldə etdiyimiz hər bir şey, hətta bizə 
bağışlanan hədiyyələr də elə Allah tərəfindən olan bir paydır. 
Buna görə isə həmin yaxşılığa nankor olmamaq, “Şükür 
Allaha” demək lazımdır. Bu, bəndənin bir sədaqət rəmzidir: 
”Əgər siz şükür etsəniz və iman gətirsəniz, Allah sizə nə üçün 
əzab versin ki, Allah şükrə qiymət verəndir.” (Nisa-147).   

Bunu xatırladaq ki, şükür ”Ya Rabbi! Ehsan buyurduğun 
nemətlərinə görə təşəkkür edirəm” demək deyildir. Şükür-
Allahın verdiyi ehsanları, münasib yerlərə sərf etmək, bütün 
insanlarla paylaşmaq, sədəqə vermək, fağırları doyurmaq, xe-
yirxahlıq etmək, heç kəsin haqqına girməmək, mal və əməllə 
fədakarlıq etmək, yaxınlarına, qohumlarına, qonşularına 
hörmət və yardım etmək deməkdir. Yalnız bu əməlləri yerinə 
yetirənin şükrü Allah qatında qəbul olunur. Şükrün qəbulu 
üçün görülən bütün işlər canidildən, ürəklə edilməlidir.   

“Lə alimə illəllah! Şükür”- Biz Uca Allahın hər sifətilə 
Alim olduğuna iman etdik.  

          
Zul-cəlal vəl-ikram zikri 

 

Ancaq Səlal və ikram sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir 
(əbədidir). (Rəhman 27) 

Cəlal və ikram sahibi Rəbbinin adı çox ucadır. (Rəhman 78) 
Cəlal, Allahın qəhr və qəzəb sifətlərindəndir, əzəmət, 

böyüklük, heç bir şeyə möhtac olmamaq deməkdir. Bu ismə 
İsmi-Əzəmdir, deyirlər.  

Hədis: Hz. Peyğəmbərimiz , bir kimsə (Ya zəl-cəlali vəl-
ikram) deyərək dua edərsə, duası qəbul olar, deyə buyurmuş-
dur.  

Xanım Fatimei-Zəhranın zikri 
 

Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) qədər əzab-əziyyət çəkən Pey-
ğəmbər məlum deyil. O, Allahın sevimlisi olduğu kimi, 
məsuliyyəti də böyük idi. Peyğəmbər (s.ə.s.) canından çox 
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sevdiyi, “anam” deyə əzizlədiyi qızı Fatiməyə də çox ciddi 
münasibət göstərirdi və bunu öz Rəbbindən öyrənmişdi. Artıq 
Xanım Fatimə Əlinin də əzablarına şərik idi. Hz. Fatimə 
Peyğəmbərlik və imamət arasında bir halqa olmuşdu. Pey-
ğəmbər (s.ə.s.) Fatiməni nə qədər sevirdisə də, öz şagirdinin 
ilahi vəzifələr qarşısında çəkdiyi əziyyətlərini aradan 
qaldırmaqda aciz idi.  

Bir gün Xanım Fatimə ev işlərində ona kömək məqsədilə 
Hz. Peyğəmbərdən köməkçi istəyəndə, Peyğəmbərimiz Hz. 
Fatiməyə belə cavab vermişdi: “Məndən istədiyinizdən daha 
üstün bir şeyi sizə verəcəyəm. Bu sözləri mənə Cəbrail (ə. s. ) 
öyrədib: “Hər namazdan sonra və yatağa girəndə 34 
dəfə“Allahu əkbər”, 33 dəfə “Əlhəmdulilləh” və 33 dəfə 
“Subhənəllah”-deyin. Bununla da Hz. Fatimə növbəti dərsini 
alırdı. O, bu dərsi körpəlikdən oxumuşdu. Amma bu dəfə ki, 
sadəcə bilik almaq deyildi. Bu“necə olmaq”dərsi idi! 
“Fatimə” olmaq asan deyildi. Bu təsbihlər, zikrlər Fatimənin 
adı ilə bağlıdır. Çünki xidmətçi istəyi əvəzində Fatiməyə 
“gəlinlik hədiyyəsi” edilmiş bu ilahi kəlmələr idi. Həzrəti 
Peyğəmbər (s.ə.s.) özü durub gəldi, hədiyyəni verdi və getdi! 
“Məkarimul–əxlaq” kitabında yazılıb ki, Fatimeyi –Zəhranın 
(ə. s. ) zikri möminin beş əlamətindən biridir.  

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: ”Təsbihu 
Fatimətəz-Zəhra (əleyha-səlamu) minəz-zikril –kəsirilləzi 
qaləl-ləhu əzzə və cəllə: Uzkurul-lahi zikrən kəsirən” 
Yəni: ”Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (ə. s. ) zikri o ən üstün 
zikrlərdəndir. Allahın bu zikrini çox deyin “.  

İmam Hadi (ə. s. ) buyurdu: ”Biz əhli-beyt yatan zaman 
on əməli yerinə yetiririk: Bunlardan: Dəstəmaz almaq və 33 
dəfə “Subhənəllahi”, 33 dəfə ”Əlhəmdulillahi” və 34 dəfə 
“Allahu-əkbər” deməkdir.”  
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Həftənin hər günü üçün zikr 
 

Şənbə günü: ”Lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu 
minəz zalimin.” (100 dəfə)  

Bazar günü: ”Lə İləhə illəllahul Məlikul Haqqul Mubin.” 
(100 dəfə) 

1-ci gün: “Lə İləhə illəllahu Azizun Cəliulun Ya Azizu 
Ya Cəlil.”(100 dəfə)  

2-ci gün: “Allahummə salli alə Muhəmmədin və alə ali 
Muhəmmədin və səllim təslimən kəsira.”(100 dəfə) 

3-cü gün: ”Lə İləhə illəllahu xalisan muxlisə.” (100 dəfə)  
4-cü gün: ”Lə İləhə İlləllahu xaliqu kulli şeyin və huvə 

alə kulli şeyin qadir.” (100 dəfə.  
Cümə günü: ”Subhənəllahi vəl həmdu lilləhi və lə ilahə 

illəllahu vallahu əkbər. Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhi 
aliyyul azim.” (100 dəfə)                            

                
Qurani-Kərimin digər adları 

  

“Əksinə o şanlı-şərəfli Qurandır! O, Lövhi-məhfuz-
dadır” (Buruc-21-22). Qurani-Kərim Ramazan ayının 
daxilində olan Qədr gecəsində “Lövhi məhfuz”dan dünya 
səmasında yerləşən “Beytul-məmura” nazil edilmişdir.  

 Quranda bu barədə oxuyuruq: “İnsanlara doğru yolu 
göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı 
batildən) ayıran Quran, Ramazan ayında nazil edilmiş-
dir”. (Bəqərə surəsi 185) 

Ramazan ayı həmdə ilahi kitabların nazil olma ayı kimi 
qeyd edilir. Necə ki, İmam Sadiq buyurur: “ Tövrat 
Ramazan ayının altısında, İncil on ikisində, Zəbur on 
yeddisində, Quran isə Qədr gecəsində nazil olmuşdur”. 
( 3-4.”Tarixi-Qurani-Kərim” Məhəmməd Baqir Höccəti. ) 

Qədr gecəsinin təfsiri haqqında isə İbn Kəsir belə qeyd 
edir:  
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“Qədr surəsi  Mədinədə nazil olan ilk surədir. Surə-
nin adı ilk ayədən götürülmüşdür. Qədr sözü: lüğətdə 
“miqdar”, “məbləğ”, “güc”, “taqət”, “hökm vermək” 
kimi mənalara dəlalət edər. Çoxluğu bildirir. Allah təala o 
gecədə bir il içərisində olacaq şeylər haqqında hökm 
verdiyi üçün bu gecəyə bu ad verilmişdir. Bu barədə digər 
bir ayədə belə buyurulur: "Hər hikmətli iş, tərəfimizdən 
əmr edilərək o gecə təsbit və təyin edilər”. Qədr surəsində 
5 ayə, 30 söz, və 112 hərf vardır.” (”Vəsailuş-şiə” Şeyx 
Hurr Amili. ) 

Allah kəlamı 23 il müddətində (610-632) vəhy vasitəsi 
ilə nazil edilmişdir. Vəhy sözü ərəb dilindən azərbaycan 
dilinə tərcümədə “gizli söz”, “dərhal anlamaq üçün edilən 
işarə”, “əmr etmək”, ”ilham etmək”, və ”səslənmək” anla-
mına gəlir. Vəhy ilahidir. Yəni Allah tərəfindən peyğəm-
bərlərə elm və xəbərlər verilir. Bütün peyğəmbərlər vəhy 
vasitəsi ilə Allahla rabitə saxlamışlar. Bu rabitə mələk Cəbrəil 
vasitəsi ilə qurulmuşdur.  

Allah kəlamı olan Quranın digər səmavi kitablardan 
(Tövrat və İncil) əsas fərqi bundan ibarətdir ki, digər ilahi 
kitablar zaman keçdikcə dəyişiklikə uğramış və ilahi ecazını 
itirmişdir. Lakin Quran ayələri öz əslini itirmədən peyğəm-
bərə nazil olan formada günümüzə qədər qalmış, təhrif olun-
mamışdır. Quranın özündə bu barədə belə buyrulur: “Şübhə-
siz Quranı biz nazil etdik və sözsüz ki, biz də onu qoruyub 
saxlayacağıq”. (Hicr surəsi 9) 

Quran elmlərində sözügedən ilkin mövzulardan biri də 
Qurani-Kərimin adları və sifətləri mövzusundan ibarətdir. 
Bədrəddin Zərkeşinin yazdığına əsasən, Hərrali Quranın 
adları mövzusunda ayrıca bir kitab yazaraq,  bu kitabda Qura-
nın 90-dan çox ad və ya vəsfini sadalamışdır. .”Əl-Burhan fi 
ulumuilil-Quran” Zərkeşi 
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Bədrəddin Zərkeşinin yazdığına əsasən, Hərrali Quranın 
adları mövzusunda ayrıca bir kitab yazaraq, bu kitabda 
Quranın 90-dan çox ad və ya vəsfini sadalamışdır.”Əl-Burhan 
fi ulumuilil-Quran” Zərkeş Cəlaləddin Süyuti bu barədə 
Qurani-Kərim üçün 55 ad sadalamış və Quranda keçən 
ayələrə əsaslanmışdır.””Əl-İtqan fi ulumil-Quran” Süyuti. ) 

   Lakin Şeyx Təbəri, Şeyx Tusi, Şeyx Təbərsi kimi 
alimlər müqəddəs Quran üçün 4 ad sadalamışlar: “Quran”, 
“Furqan”, “Kitab”, ”Zikr”, -bəyan ən təviliayil Quran” Şeyx 
Təbəri, “Ət-tibyan fi təfsiril Quran” Şeyx Tusi, “Məcməul-
bəyan fi təfsiril Quran” Şeyx Təbərsi Sübhi Saleh kimi bəzi 
alimlər isə deyilənlərdən əlavə “Tənzil” adını da qeyd 
etmişlər.”Məbahisun fi ulumil-Quran” Sübhi Saleh.” 

 İndi isə Qurani-Kərim haqqında deyilən və ayələrlə 
təsdiqini tapmış adlarına nəzər salaq:  

1.”Quran” (oxunulan) İsra surəsi 9-cü ayə,                                   
2.”Furqan” (haqq ilə batili bir-birindən ayıran) Furqan 

surəsi 1-ci ayə”Aləmləri (insanları və cinləri Allahın əzabı 
ilə) qorxutmaq üçün (haqqı batildən ayıran) Quranı Öz 
bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil edən Allah nə qədər (uca, nə 
qədər) uludur! (Ucalardan ucadır; əzəli və əbədidir, xeyir-
bərəkəti bol və daimidir!)”.  

Bu kəlmə ayırmaq anlamında bir məstərdır. Quran, haqq 
ilə batili, həlal ilə haramı tam anlamıyla ayırd etmək üçün bu 
isimlə adlandırılmışdır.  

3.”Kitab” (yazılmış və ya toplanmış) Nəhl surəsi 89-cü 
ayə, əl-Kitab: Qələmlə birlikdə təqdim edildiyi üçün bu adı 
almışdır. Bu kəlmə Quranda 230 yerdə keçir. İslam hüqu-
qunda Quran üçün daha çox "Kitab" ismi istifadə edilir. Bir 
çox ayələrdə"əl-Kitab" kəlməsinin Qurani-Kərim anlamında 
işlənildiyi məlum olur. Bəqərə-1-2-Əlif, Lam, Mim. Bu, 
(Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir 
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şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis 
əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır.  

Ummul-Kitab: Ha, Mim! (Haqqı batildən ayıran) açıq-
aydın Kitaba and olsun ki, Siz onu, anlaya biləsiniz deyə, 
Quranı nazil etdik. Şübhəsiz ki, o, dərgahımızdakı əsl kitabda 
(Lövhi-məhfuzda) mövcuddur. O, çox ucadır, çox hikmətlidir 
(yaxud ayələri baxımından çox möhkəmdir).  

4.”Zikr”-(həqiqəti yada salanəz). Anmaq və xatırlamaq 
anlamına gələn bu kəlmə, Allahı andırıb, tanıtdığı və unut-
mamaq naminə xatırlatdığı üçün Quranın ismi olmuşdur. 
Anmaq, qəlblə, dillə və əməllə olur.  

 əl-Hicr- 9-: ”Şübhəsiz ki, Quranı Biz nazil etdik və 
sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən; artırıb-
əskiltmədən qoruyub saxlayacağıq!” 

5.”Tənzil” (tədricən nazil olan)-Allah qatından endiril-
diyi üçün bu isim verilmişdir. (əş-Şuara-4-192)”Şübhəsiz ki, 
bu (Quran) aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir!”  

“əl-Huda” (Hidayət), ər-Rahmət, əş-Şifa, əl-Məvizə 
(Öyüd):  

əl-Bəqərə-2- Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, 
haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə 
(Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol 
göstərən Kitabdır.  

Yunus-57-(Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-
nəsihət, ürəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) bir 
şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir! 

6.”Hədis” (söz) Nəcm surəsi 9-cü ayə,  
7.”Moizə” (öyüd-nəsihət) Yunis surəsi 57-ci ayə,  
8.”Təzkirə” (xatırlama) Haqqə surəsi 48-ci ayə,  
9.”Zikra” (nəsihət) Hud surəsi 120-ci ayə,  
10.”Bəyan” (xəbər) Ali-imran surəsi 138-ci ayə,  
11.”Huda” (hidayət) Ali-imran surəsi 138-ci ayə,  
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12.”Şəfa” (müalicə, məlhəm) Yunis surəsi 57-ci ayə, əl-
İsra-82-Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan 
ayələr nazil edirik. O, zalımların (kafirlərin) ancaq ziyanını 
artırır.  

13.”Hökm” (göstəriş) Rəd surəsi 37-ci ayə,  
14.”Hikmət” (dolğun mənalı) Əhzab surəsi 34-cü ayə,  
15.”Həkim” (hikmətli) Ali-imran surəsi 58-ci ayə, 

“Şübhəsiz ki bu Quran; Hakim (hikmət sahibi), Alîm (her 
şeyi bilən) Allah tərəfindən sənə endirilmişdir”. “Bu kitabın 
endirilməsi: Əziz (güc-izzət sahibi), Hakim (hikmət sahibi) 
olan Allah tərəfindəndir.” 

16.”Hadi” (hidayət edən) Cinn surəsi 1-2 ayələr,  
17.”Nur” (aydınıq, işıq) Maidə surəsi 15-ci ayə, ən-Nisa-

174-Ey insanlar! (Bu Muhəmməd) sizə Rəbbiniz tərəfindən 
dəlil gəlmişdir. Biz sizə aydın bir nur (Quran) endirdik.  

18.”Muhəymin” (qoruyan, hakim olan) Maidə surəsi 48-
ci ayə,  

19.”Rəhmət” (mərhəmət) Yunus surəsi 57-ci ayə,  
20.”İsmət” (qorunmaq) Ali-imran surəsi 103-cü ayə,  
21.”Nemət” (ilahi pay) Duha surəsi 11-ci ayə,  
22.”Həqq” (haqq və doğru) Maidə surəsi 48-ci ayə,  
23.”Tibyan” (izah edən, aydınlaşdıran) Nəhl surəsi 89-cü 

ayə,  
24.”Bəsair” (aydınlıq) Casiyə surəsi 20-ci ayə,  
25.”Mübarək” (xeyir-bərəkətli) (Sad-29), əl-Mubarək: 

Ənam-92-Bu (Quran) da mübarək (xeyir-bərəkəti daim, 
faydası çox), özündən əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır ki, 
onu sənə Məkkə əhlini və ətrafındaki insanları (Allahın əzabı 
ilə) qorxutmaq üçün nazil etmişik. Axirətə iman gətirənlər 
ona da iman gətirər, namazlarını da qoruyub saxlayarlar 
(vaxtlı-vaxtında qılarlar).  

26.”Məcid” (şanlı, əzəmətli) Qaf surəsi 1-ci ayə, Buruc-
21-Xeyr, o (şer deyil) şanlı-şərəfli Qurandır! 
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27.”Əziz” (dəyərli, qiymətli) Casiyə surəsi 41-42-ci 
ayələr, 13) Fussilər-41-Özlərinə Quran gəldiyi zaman onu 
yalan hesab edənlər (mütləq cəzalarına çatacaqlar). O 
(Quran), şübhəsiz ki, çox dəyərli (qiymətli) bir kitabdır.  

28.”Əzim” (əzəmətli) Hicr surəsi 87-ci ayə,  
29.”Kərim” (uca və kəramətli) Vaqiə surəsi-77-79-cü 

ayələr,  
30.”Sirac” (çıraq) Əhzab surəsi-46-ci ayə,  
31.”Munir” (nurlu) Əhzab surəsi -46-ci ayə,  
32. “Bəşir” (müjdə verən) Fussilət-3-4-Özlərinə Quran 

gəldiyi zaman onu yalan hesab edənlər (mütləq cəzalarına 
çatacaqlar). O (Quran), şübhəsiz ki, çox dəyərli (qiymətli) bir 
kitabdır. Bu Quran) həm (möminlərə Cənnətlə) müjdə 
verəndir və həm də (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan. 
Onların (Məkkə əhlinin) əksəriyyəti (Qurandan) üz döndərib 
(onu) dinləməz (Allahın kəlamının qüdsiyyəti, hikməti 
haqqında düşünməz).  

33. “Nəzir”(qorxudan) Fussilət surəsi-3-4-cü ayələr,  
34.”Sırat”(düz yol) Fatihə surəsi 6-cı ayə,  
35.”Həbl”(möhkəm ip) Ali-imran surəsi 103-cü ayə,  
36.”Ruh” (vəhy): əş-Şura-52-(Ya Rəsulum! Əvvəlki 

Peyğəmbərlərə vəhy nazil etdiyimiz kimi) sənə də beləcə 
əmrimizdən olan bir vəhy (möminlərə mənəvi həyat verən 
Quran) göndərdik. Sən (bundan əvvəl) kitab nədir, iman nədir 
bilməzdin. Lakin Biz onu bəndələrimizdən dilədiyimizi haqq 
yola qovuşdurmağımız üçün bir nur etdik. Sən (onunla 
insanları) düz yola yönəldirsən (islam dininə dəvət edib haqqa 
qovuşdurursan).  

37.”Qəsəs” (əhvalatlar) Yusuf surəsi 3-cü ayə,  
38.”Fəsl” (ayırd edən) Tariq surəsi 13-14-cü ayələr,  
39.”Nucum” (burada Quranın tədrici nuzulu) Vaqiə 

surəsi 75-ci ayə,  
40.”Əcəb”(təəccüb doğuran) Cinn surəsi 1-ci ayə,  
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41.”Qəyyim” (düzgün dayaq) Kəhf surəsi 1-2-ci ayələr,  
42.”Mubin” (açıq-aydın) Yusuf surəsi 1-ci ayə, əl-Mubin 

(Açıq-aydın): əl-Maidə-15-Ey kitab əhli! Sizə kitabda 
(Tövratda və İncildə) gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu 
bildirən, bir çoxunu da sizə bağışlayıb üstünü vurmayan (və 
ya sizdən bir çoxunu bağışlayan) Peyğəmbərimiz gəldi. Artıq 
Allah tərəfindən sizə bir nur və açıq-aydın bir Kitab (Quran) 
gəldi.  

43. “Aliy”(çox uca) Zuxruf surəsi 4-cü ayə,  
44.”Kəlam” (söz) Tövbə surəsi 6-cı ayə,  
45.”Qavl” (söz) Qəsəs surəsi 51-ci ayə,  
46. “Bəlağ” (öyüd-nəsihət) İbrahim surəsi 52-ci ayə,  
47.”Mütəşabih” (bənzər) əl-Məsani: əz-Zumər-23-Allah 

sözün ən gözəlini (Quranı, ayələri) bir-birinə bənzər, (xəbər-
ləri və hekayətləri, əmrləri və qadağanları, vədləri və təhdid-
ləri) təkrarlanan bir kitab şəklində nazil etdi. Ondan (Quranın 
təhdidlərindən) Rəbbindən qorxanların tükləri biz-biz olar. 
Allahın zikrindən (öyüd-nəsihətlərindən, vədlərindən) sonra 
ürəkləri yerinə gəlib qorxuları gedər. Bu (Quran) Allahın 
hidayətidir. Onunla istədiyini doğru yola yönəldər. Allahın 
(küfr edəcəyini əzəldən bildiyi üçün) yoldan çıxartdığı 
kimsəyə isə heç bir yol göstərən olmaz! 

48. “Arabi” (ərəb dilində) Zümər surəsi 28-ci ayə,  
49.”Adl” (insaflı) Ənam surəsi 115-ci ayə,  
50.”Buşra” (müjdə) Nəhl surəsi 89-cü ayə, əl-Bəqərə-97-

(Ya Rəsulum!) Cəbrailə düşmən olan kimsəyə de ki, onu 
(Quranı) özündən əvvəlkiləri (Tövratı və İncili) təsdiqləyici, 
möminlər üçün isə hidayət və müjdəçi olaraq Allahın izni ilə 
sənin qəlbinə o nazil etmişdir.  

51.”Əmr” (iş, göstəriş) Təlaq surəsi 5-ci ayə,  
52.”İman” (inanılası həqiqət) Ali-imran surəsi 193-cü 

ayə,  
53.”Nəbə” (xəbər) Nəbə surəsi 2-ci ayə,  
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54.”Vəhy” (Allah kəlamı) Ənbiya surəsi 45-ci ayə,  
55.”Elm” (ilahi bilik) Rədd surəsi 37-ci ayə.  
Göründüyü kimi bu iki ayədə “İzzət” ismi, qüdrət və 

təsəvvüfu, “Hikmət” ismi isə həmd və elm kamalını bildirir. 
Qurana nə qədər vəsf və gözəllik daşıyan adlar verilsə də bu 
cür adlar Quranın ecazkarlığı qarşısında öz zəifliyini göstərir. 
Unutmamalıyıq ki, yuxarıda sadalananlar Qurani-Kərimin 
adları yox, onun sifət və vəsfləri sayılır.                                    

           
Dua etmək 

 

Gecə yarısında günəşin ilk şüaları görünənədək israrla 
edilən ibadət və duaların xüsusi təsiri vardır. Səcdə halında 
bədəndəki qan güclü surətdə başa, beynə axdığından, oksigen 
və digər enerji qaynaqları beyni daha yaxşı qidalandırır. Bu 
səbəbdən də səcdə halında edilən dualar daha güclü dalğalarla 
yayılır. Duanın təsirini gücləndirən və gerçəkləşdirən ən 
önəmli amil, dua anında insanın şüurunun vəsvəsə halından 
çıxaraq istək və iradəsini Allaha bağlamasıdır. Dua əsas eti-
darı ilə beynin, ruhun və ağlın Allaha yönəlmiş dalğalarıdır. 
Bu səbəbdən də təsirlənərək, titrəyərək edilən duanın təsiri 
daha güclü olur. Necə demişlər ki, ” Məzlumun duası yerdə 
qalmaz, ahh qazanan fərəh tapmaz.” 

Dua edərkən əllərimizi qaldırıb(qoltuğun altı görünən 
qədər) və əlləri bir-birindən 30 sm-ə qədər aralı tutaraq dua 
etdiyimiz zaman bizim bioenerjimiz daha çox sahəni əhatə 
edir. (Qadınlar əllərini sinələri müqabilində tutmalıdırlar) 
Deməli, səcdə halında olanda və əlləri qaldıraraq dua edəndə, 
bir də toplum halında dua edəndə, səsimiz az qala Ərşə çatar. 
Allah bizdən göyə qalxan xeyir dualara qarşılıq olaraq xeyir 
işlər, sevinc və fərəh qismət edər. Bəd dualarımıza qarşılıq 
olaraq isə bəlalar, təbii fəlakətlər, xəstəliklər, müharibələr və 
bir çox bunun kimi müsibətlər üzərimizə endirər. Dua 
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etdiyimiz zaman ancaq xeyirli dualar edəcəyik, çünki kainat 
bizdən qalxan qüvvəni elə özümüzə də qaytarır. Sizə zülm 
edənləri, sizin üstünüzə yalandan şər atanları, sizi güdüb, 
ararşdıranları, bütün günü paxıllıq səbəbindən sizi düşünərək 
öz həyatlarını zəhərləyənləri isə Allaha rücuh edəcəyik. Onlar 
üçün Allaha dua edəcəyik ki, bizdən əl çəksinlər. Allah dua 
edəcəyik ki, Allah onlara daha gözəl, sizdəkindən də yaxşı 
şeylər qismət etsin ki, daha sizi unutsun və elə özünə başı 
qarışsın. Hətta arada ona hədiyyə də göndərəcəyik ki, bu 
dünyada günahlarınızı öz boynuna götürür, Əbədi dünya da, 
Siratda da sizin günah yükünüzü o daşıyacaqdır. Bu səbəbdən 
də sizin üçün danışılan şər, yalan sözbətləri eşidəndə, həqiqəti 
sübut etməyə çalışmayın. Onda həm zəifləyərsizin, həm də ki, 
abrınız gedər. Bu zaman Allaha şükürlər edin ki, yalan, şər 
danışan adam sizin yükünüzü daşıyır, ona qulaq asıb, inanan 
və təsdiq edəni isə nə yaxşı ki, Allah sizdən tez uzaqlaşdırdı. 
Deməli, Allah sizi özgənin pis fikirlərinə inanaraq, öz əqidə, 
düşüncə və öz dünya görüşü olmayan insandan elə şər adamın 
vasitəsilə uzaqlaşdırdı. Bəlkədə o sizə yaxınlaşmış olsaydı, 
siz daha pis zərərlər görmüş olardınız. Allah da şər adamın əli 
isə pisi sizdən uzaqlaşdırdı. Əgər onun qəlbində sizə qarşı 
həqiqi , dürüst fikirlər olsaydı, o heç vaxt pis danışana qulaq 
asmazdı. Çünki Allah hamımıza ağıl, göz, qulaq və duyğu 
üzvləri bəxş etmişdir və hər kəs yalnız öz bəsirət gözü ilə 
insanları ayırd etməlidir. Özü kimin kim olduğunu duy-
malıdır. Əgər bu hisslər bir insanda yoxdursa və özgələrinin 
fikirləri onun üçün önəmlidirsə, deməli o insan bütöv 
deyildir. Öz duyğularının, nəfsinin və düşüncələrinin sahibi 
olmayan insanlar elə sizdən uzaq olsalar o qədər yaxşıdır. 
Bütün bu hallarla rastlaşmağımızın dərəcələri Allahın bu 
dünyadakı sınaq və imtahanından asılıdır. Həm də yuxarıda 
qeyd edildiyi kimi zalımlar Allahın qılınclarıdır və Allah bizi 
günahlarımıza görə cəzalandırmaq istədikdə, zalımların əli ilə 
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vurar. Onda belə anlaşılır ki, yaşadığımız bu hallara səbəb elə 
özümüzük. Yəni dost-düşmənimizi tanımırıq və şər adam-
lardan qorunmuruq. Bu səbəbdən də insana zərbə, səni daha 
yaxşı tanıyıb, uğurlarına dözməyən insandan, yəni elə 
özünkündən dəyər. Bəzən elə şərlər olur ki, insanın bütün 
həyatını 180 dərəcədə dəyişdirər və sən susaraq tamaşa 
edərsən. Çünki başqa əlacın yoxdur. Susduğunuz zaman 
Allah sizin bu duyğularınızı çox gözəl görür. Bax həmin o 
duyğu, səbr və təqva bizi Allaha yaxınlaşdırır. Şər insanı və 
ona uyaraq inanan insanı isə Şeytana sarı yönəldib, ona 
yaxınlaşdırır. Şər, böhtançı insanlardan Allaha sığınırıq və 
həmin insanlar nə qədər bədbəxt olduqlarının fərqində belə 
deyillər. Bu hal insanın həm daxilini, həm də xarıcini 
eybəcərləşdirir, bədbəxt edir və həmin insan yalnız onun-
bunun həyatını yaşayır. Öz həyatından isə Cəhənnəmdə xəbər 
tutacaq.  

Duaların fayda və savabı haqqında Qurani-Kərimdə belə 
buyurulur:  

 
 

“De ki, Əgər sizin Rəbbinizin yanında duanız, ibadətiniz, 
şükrünüz olmasaydı , nə qiymətiniz olardı? Lakin siz tovhidi, 
şükrü, duanı, qulluğu, ibadəti, yalan saydınız. Bunun cəzasını 
görəcəksiniz”. (Furqan-77) 
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“Rəbbiniz buyurur: Mənə dua edin ki, duanızı qəbul 
edim. Yaxud ibadət edin ki, sizə cavab verim. Mənə ibadət və 
dua etməyə təkəbbürlük edənlər zəlil halda Cəhənnəmə 
gətirilər.”Yəni dua edib yalvarmadığımız müddətcə əzab, izti-
rab, işgəncə içində çırpına qalarıq.” (Mu`mun 60)               
Hər arzuya və istəyə çatmaq, hər niyyətimizə Qadir Allahın 
Ol! deməsini istəyiriksə, Yaradana Özü bizə buyurduğu kimi, 
yalnız dua və zikrlərlə müraciət etməliyik. Beynimizi 
qüvvətləndirən, mikrodalğaları düzgün istiqamətləndirən dua 
və zikrdir. Çünki biz dua və zikrlə göydə, yerdə və ya 
ətrafımızda olan Allahın tək, sonsuz olduğuna, hər zərrədə 
belə Onun mövcud olduğuna və Onun Ol! deməsi ilə hər 
şeyin olacağına inanırıq. Allahın bizim dualarımıza ehtiyacı 
yoxdur, lakin Onun bizim dualarımızı qəbul etməsinə çox 
ehtiyacımız vardır. Çünki dua və zikr bu dünyanın ən böyük 
silahı, atom bombasıdır. Bundan əlavə də dua və zikr bizim 
əbədi dünyada olacaq məqamımızın təməl daşlarıdır. Dua 
etməyi öyrədən Uca Rəbbimiz Quranda necə dua edəcəyimizi 
öyrətmiş və duaların təsiri haqqında işarələr də vermişdir.                      

“De ki: Yalvarmanız olmasa Rəbbim sizə nə deyə dəyər 
versin?” (Furqan-77 ) “Qullarım səndən məni soruşarlarsa, de 
ki, Mən onlara çox yaxınam. De ki: ”Mənə dua edənlərin 
duasını qəbul edərəm.”(Bəqərə-186) 

Allah-təala bizdən dua etməyi və istəməyi əmr etmişdir. 
Sevgili Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurur ki: ” Rəbbimiz həya 
sahibidir. Qulları əllərini qaldırıb özləri üçün bir şey 
istədikləri vaxt onları boş çevirməkdən həya edər “ 

Hər gün beş vaxt namaz qıldığımız zaman oxuduğumuz 
Fatihə də və hər rükət də bunu söyləyirik: ” Yalnız Sənə 
ibadət edir yalnız Səndən istəyirik.” (Fatihə-5) Kimin ver-
məyə gücü var ki ? Güc Onun varlıq Onun. Onun verdiyini 
kimsə geri ala bilmədiyi kimi, vermədiyini də kimsə verə 
bilməz.  



 211 

“Rəbbimiz buyurur: “Əgər Allah sənə bir zərər toxun-
durursa onu yenə də Ondan başqası üzərindən götürə bilməz. 
Əgər sənə bir xeyir dilərsə Onun kərəmini geri çevirəcək heç 
bir güc yoxdur. O xeyrini istədiyi bəndələrinə nəsib edər. 
Çünki O çox bağışlayan və verəndir. ( Yunus 107 )Deməli 
hər şey yalnız Allahdan istənilir.                

Həmd olsun O Allaha ki, hökmünü qəzasını dəf edəcək, 
yerinə yetirməsinə mane olacaq bir kəs yoxdur. O, Cavad 
rəhmi çox olandır O, heç bir nümunəsi olmadan canlıları 
yaratdı. O yaratdıqlarından, gələcəkdə olacaqlardan xəbərdar-
dır. Ondan heç bir şey gizli deyildir, bütün əməllərimizdən, 
saniyəmizdən, nəfəsimizdən xəbərdardır və bütün əməllə-
rimizə mütləq əvəz verəndir. O duaları eşidən, görən lətif və 
hər bir şeyə qadirdir. Hər bir azanı islah edən, hər bir zəifə 
rəhm edəndir. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur.  

Dünya elmlə əldə edildiyi kimi, axirət də elmlə əldə 
edilir.  

Elm iki növdür. Birinci: Metafizik, yəni mənəvi və ru-
hani elmlər. İkinci isə Dünya elmləridir. Hər hansa bir sahədə 
olursa olsun bir kimsə oturarkən, yeriyərkən, yatarkən, 
çalışarkən, hər bir vəziyyətdə və hər bir zaman Ləfzi-Cəlalı 
qəlbən davamlı oxusa, mütləq qəlbində hikmət və elm bu-
laqları qaynayar. İşləri ən yaxşı şəkildə davam edər. Fağır-
lıqdan, ehtiyacdan qurtarar, şərəfli və hörmətli olar.            

                     
Dua nədir? 

 

Məxluqu Xaliqə yaxınlaşdıran ən qısa yoldur.  
Məzlumların ümidi, zalımların həlakı.  
Acları doyuran, çılpaqları geyindirən.  
Subayları evləndirən.  
Borcluları zillət xaltasından qurtaran.  
Məhbusları zindandan qurtaran.  
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Fağırlıqdan, yoxluqdan qurtaran.  
Hər cür xeyir yetirən.  
Hər cür şərdən qurtaran.  
Xəstələrə şəfa verən.  
Dərdlərə dərman olan.  
             

Dua haqqında 
 

Dua lüğətdə”çağırmaq” və “kömək istəmək” deməkdir. 
Dini termində isə çətinliklərin həll olması və hacətlər üçün 
Allah-təala ilə razi-niyaz etməkdir. Peyğəmbərimiz buyurur 
ki: ”Dua ibadətin özüdür və ibadətin özü ilə əlaqədardır. Dua 
inananların silahıdır. Həmçinin: -Dua möminin silahı və dinin 
sütunudur! Müsəlmanlar dua sayəsində hər cür pisliklərdən, 
zərərlərdən, xəstəliklərdən qoruna bilərlər. Bu zərərlər 
şeytandan, insanlardan və öz nəfsindən də ola bilər.  

Dua ən böyük ibadət və ən qüvvətli bir niyazdır. Ağlı 
olan bir müsəlman aldığı bir nəfəs qədər belə duadan uzaq 
olmaz. Dua qədər insanın imdadına çatan vasitə yoxdur.  

Dua Cənabu Haqqa yalvarmaq Allahı anmaq və zikr 
etməkdir.  

Dua Allahdan yardım diləmək və ona möhtac olduğunu 
bildirməkdir.  

Dua ümidsizlərin ümid qaynağıdır.  
Dua bütün diləklərin hacətlərin açarlarıdır.  
Dua Uca Allaha yazılmış bir məktub misalıdır.  
Dua Allahla dərdləşmək, söhbət etmək deməkdir.  
Çarəsiz və darda qalan kimsə dua ilə halını Uca Allaha 

ərz edir, bildirir, dərdində dua edərək ondan kömək diləyir.  
                    

Dua etmənin qaydaları 
 

Hər əməlin bir üsulu, qaydası olduğu kimi dua etmənin 
də üsulu, qaydası və yolu vardır. Uca Allahın qatında duadan 
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daha şərəfli dəyərli və qiymətli bir amil yoxdur. O halda bu 
qiymətli ibadətimizi yerinə yetirərkən bəzi şərtlərə də əməl 
etmək gərəkdir.  

Duasının qəbul olunmasını istəyən kimsə bu şərtləri 
yerinə yetirməlidir.  

1. Bütün günahlardan tövbə etməli 
2. Duadan əvvəl bir xeyir əməl və savab işlətməli.  
3. Dua edərkən sidq ürəklə və ixlas ilə etməli 
4. Duanı dəstəmazlı üzü qibləyə dönərək dizi üstə oturub 

etməli 
5. Dua etdiyi vaxt namaz qıldığı kimi sakit və qəlb 

rahatlığı ilə sağa-sola baxmadan və başqa söz danışmadan 
etmək lazımdır.  

6. Duanı özü eşidəcək qədər gizli etməli ki, başqaları 
eşitməsin.  

7. Dua edərkən ağız təmiz və pak olmalı, pis qoxu-
mamalı, soğan, sarımsaq kimi şeylər yeyilməməlidir.  

8. Dua edərkən əlləri yuxarı qaldırıb açıq tutmalı, dua 
bitdikdən sonra “Amin“deyilməlidir.                                           

                  
Dua etmənin qiymətli vaxtları 

 

1. Azan ilə iqamə arasında edilən dua 
2. Sübh vaxtı.  
3. Ərəfə günləri.  
4. Cümə gecələri 
5. Bayram gecələri.  
6. Ramazan ayında.  
7. Quran oxunub bitdikdn sonra xətm olunan vaxt.  
8. Vacib namazlardan sonra.  
9. Tənha və kimsəsiz yerlərdə olduğun vaxt.  
10. Mübarək gecələrdə( Rəcəb, şaban və ramazan 

gecələrində) 
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11. Yağış yağdığı, ildırım çaxdığı, günəş tutulduğu vaxt, 
yəni təbiət hadisələr baş verdiyi zaman.                  

             
Duası qəbul olunan kimsələr 

 

1. Ana-atanın övladına etdiyi dua. Atanın duası tez yerinə 
yetir.  

2. Xeyirli övlad olub, ata-ananın qulluğunda duranların.  
3. Quran əhlinin, Hafizi Quranların.  
4. Kiminsə arxasınca qiyabi edilən dua.  
5. Məzlumun duası.  
6. Oruclu olan müsəlmanın duası.  
7. Xəstələrin duası.  
8. Yaxşı işlər edən kimsələrin duası.     
                  

Dua etmək sevinc adlanır 
 

Dua etmək sevinc adlanır, o sevginin əsas obyektidir, 
ondan beş hiss orqanı vasitəsilə deyil, altıncı hiss ilə ləzzət 
alırsan. Bu altıncı hiss ürəkdən gəlir, onu ancaq bu ürək 
sahibi olanlar bilir. Sufilik də sevginin insanın təbiəti və ma-
hiyyəti ilə əlaqəsi haqqında Cəlal əd-Din Məhəmməd Rumi 
(1207-1273) “Leylinin gözəlliyi”adlı aforizmdə belə yazır: -
Məcnunun sevgidən çəkdiyi əzabları görənlər ona kömək 
etmək üçün belə məsləhət verdilər: - Leyli o qədər də gözəl 
deyildir. Bizim əyalətdə daha gözəl qızlar vardır! Onlardan 
birini seç.  

Məcnun bu sözləri eşidib, bənizi bozardı və belə cavab 
verdi:  

- Gözəllik qabının nə forması, nə də xarici görünüşü 
deyildir, onun içindəkidir.  

Əgər qabın içindəki sizin üçün sirkədirsə, mənim üçün 
şərbətdir! Belə ki, İlahi eyni kuvşindən birinə acı zəhəri, 
digərinə isə balı tökür, hamı qabı kənardan görür, onun 
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içindəkini kamil adam bilir. Bəqərə-175-Onlar doğru yol 
əvəzinə zəlalət yolunu, bağışlanmaq əvəzinə əzabı satın almış 
kəslərdir.  

Rumi “Bütün mövcudatın mahiyyəti haqqında poema” 
əsərində “Xəlifə və 

Leyli” başlığı ilə olan parçada yazır: Bir gün Xəlifəyə bir 
qızı göstərib dedilər ki, bu Leylidir. - Xəlifə qıza dedi ki, 
Qeysi Məcnun edən Leyli sənsən? İstəyirsən məni öldür, 
səndə mən bir gözəllik görmürəm.  

- Qız cavab verdi: ”Mənim gözəlliyimi görmək üçün sən 
gərək Məcnun olasan.  

Sən mənə onun gözləri ilə baxmalısan, hər iki dünyada 
mənə sadiq olmalısan.  

Belə düşüncə həqiqəti bütün şəffaflığı ilə görmək 
qabiliyyətini verir. Əgər sənin fikrin nəyi itirəcəyin və nə 
qazanacağın ətrafında fırlanırsa, mənim sənə yazığım gəlir. 
Sən heç bir vaxt rahatlıq tapa bilməzsən. Həyatın ancaq 
kölgəsini görəcəksən. Bax biz çox tez-tez həyatımızı 
kölgələrin və kabusların ardınca qaçmaqla keçiririk, həqiqəti 
və gözəlliyi görmürük!”  

Sevginin bütün növləri beş səbəblə təyin olunur: birinci, 
insanın özünə, özünün kamilliyinə və təhlükəsizliyinə sevgisi; 
ikinci, insanın ömrünün uzadılmasına, onu qorumasına, ona 
bədbəxtlik gətirənlərin kənarlaşdırılmasına kömək edən öz 
xeyirxahına sevgisi; üçüncü, insanın tək özünün deyil, 
başqalarının da xeyirxahına sevgisi; dördüncüsü, insanın istər 
daxilində, istərsə də xaricində gözəl nə varsa, hamısına 
sevgisi; beşinci, insanın daxili, gizli oxşarı olana sevgisi.  
Bəqərə-107-108-“Məgər sən bilmirsən ki, göylərin və yerin 
səltənəti (hökmranlığı) ancaq Allaha məxsusdur və sizin 
Allahdan başqa bir dostunuz və yardımçınız yoxdur?! Ey 
Məkkə əhli! Yoxsa siz də bundan əvvəl Musa sorğu-suala 
çəkildiyi kimi Peyğəmbərinizi (Muhəmmədi) sorğu-suala 
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çəkmək istəyirsiniz? İmanı küfrə dəyişən kəs, həqiqətən, 
doğru yoldan azmışdır.” 

Allah bizə də ağıl-düşüncəylə, elm və helmlə ən düzgün 
olanı və ilahi məhəbbətə çatmaq üçün ən düzgün yolu açıq-
aşkar göstərməkdədir. Bizlərin də öhdəsinə düşən məsələ bu 
yolu görüb, tanıyıb, sevməyimiz və bu yol ilə İlahi sevgiyə 
çatmağımızdır. Bu haqda bütün təriqətlər tərəfindən 
söylənilən səhih hədislər də belə buyurulur: -Əvvəllər 28 
ədəd Ərəb hərflərində Bə hərfindən başqa heç bir hərfdə 
nöqtə yox idi. Sonradan sərf və nəhv elminin alimi Nəccar 
indiki şəkildə hərfləri nöqtələyib və hərəkələdi. Bu haqda Hz. 
Əli: ”Allah tərəfindən nə qədər kitab nazil olmuşsa, hamısının 
tamamı Qurandadır. Quranda nə mövcuddursa, hamısı Fatihə 
surəsundədir. Fatihədə nə varsa Bismilləhir Rahmənir Rahim-
dədir. Bismilləhir Rahmənir Rahimin də tamamı Bə hər-
findədir, Bə hərfində də nə qədər elm və hikmət toplanmışsa 
hamısı Bə-nin altındaki nöqtədədir. Mən də Bə-nin altındaki 
o nöqtəyəm”- deyə buyurmuşdur.  

Burada Zuxruf surəsinin 4-cü ayəsini xatırlayaq: Mənasi: 
Ana kitabla, yəni Fatihə surəsinin şanı ucadır, hikmətlə 
doludur. Bu ayə Hz. Əlinin: Mən Bə-nin altında nöqtəyəm” 
sözünü təsdiq və təşviq edir. Bu ayə Hz. Əlinin sərhədsiz kəl-
mei hikmətinə şəhadət edən açıq bir ayə və sübutdur.  
Haqq olan Allah, Əraf 180-cı ayədə: Mənası: Allahın ən gö-
zəl isimləri vardır. Onlarla özünüz üçün dua edin.”-deyə bu-
yurmuşdur. Əsmai ilahinin ən böyük adı Bismilləhir Rahmə-
nir Rahimdir. Bilmilləhir Rahmənir Rahim isə İsmi-Əzəmdir.  

“Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır. Hər kim 
elm öyrənmək istəyir o qapıdan içəri girsin”.  

Bundan başqa Quranda Əbəsə surəsinin 37-ci ayəsində 
buyurulur:  

“Bunlar sizin üçün və sizdən sonra gələn oxuyub anlayan 
və əməl edənlərlər, həmçinin oxuyub anlamayan və əməl 
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etməyənlər üçün də nümunə və qismət olaraq göndə-
rilmişdir.” 

Allah Öz Rəsulu olan Peyğəmbərimizə çox yüksək dəyər 
verib ki, o Qurani Kərimi insanlar arasında yayıb, öyrətsin. 
Peyğəmbərimiz də bu elmi Hz. Əliyə öyrədib, əmanət 
vermişdir ki, o da insanlara çatdırsın. Biz burada Quran ilə 
Hz. Əli arasındaki məsafəni, əlaqəni və Hz. Əlinin Allahın və 
Hz. Peyğəmbərin yanındaki məhəbbətinin ölçüyə belə 
gəlməyən dərəcədə olmasını görürük. Deməli, Quran deyəndə 
Hz. Əli, Hz. Əli deyən də Quran başa düşülür.  

Hz. Peyğəmbər Hz. Əliyə Əsmai-ilahiyyəni, əzəmi 
təcəlliyatı öyrətmiş və onu Əzəmi kamaliyyətə çatdırmışdır. 
Hz. Əli (əstəğfurullah), nə Allah, nə də ki, Peyğəmbərdir. 
Lakin onlardan sonra dəyərli bir şəxsiyyətdir və Peyğəmbə-
rimiz yalnız onun vasitəsilə din və dünya elmlərinə çatma-
ğımızı buyurmuşdur. O Allahın Rəsulu, sevgili Peyğəmbərin 
ən əziz dostu, Allah tərəfindən ona bəxş olunmuş Əla isminin 
daşıyıcısı, Hz. Peyğəmbərin ən qiymətli qardaşı, ən yaxın 
qohumu, vəziri, kürəkəni, xəlifəsi, varisi elmi nəbisidir. Hz. 
Fatimənin həyat yoldaşı, Həsən və Hüseynin atası, şahi-
vilayət və varisi-nuru nübüvvət və Qurani- Kərimdə şəninə 
ayələr nazil olmuş, Allahın seçmə bəndəsidir.  

Hz. Əli Adəmin elminin, Hz. Nuhun təqvasının, Hz. 
İbrahimin helm və şəfqətinin, Hz. İsanın ibadətinin, Hz. 
Muhəmmədin rəhmətinin mücəssəməsidir. Onun haqqında 
yazılan kitablar onun elminin qarşısında bir zərrə qədərdir.  

            
Maddi və mənəvi elmlərə çatmaq 

 

Maddi və mənəvi elmlərə çatmaq aşağıdakı şərtlərlə 
mümkündür.  

1. Bir işə təşəbbüs etdikdən sonra onun nəticəsinə şübhə 
və tərəddüd etməmək və hər bir işə başlayarkən bu duanı 
oxumaq:  
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Ud`ullahə və ən`tum mu`qınunə bil`icəbəti 
Yəni, Allaha dua edərkən qəbul olunacağına mütləq iman 

edərək dua edin.  
Bu hədisi şərifə uyaraq, inanaraq və imanı kamil bir 

şəkildə işə başlamaq lazımdır.  
2. Yorulmadan, usanmadan kəmalı səbir və rabitə ilə 

başladığınız işi sona yetirməyə çalışmaq. Bu haqda Qurani-
Kərimdə Ali-İmran 200-cü ayədə yazılmışdır:  

 
Mənası: ”Ey iman edənlər! Səbr edin. Çətinliklərə qarşı 

səbr edin və bütün varlığınızla Allaha bağlanın. Allaha 
sığının və umduqlarınıza nail olub, mətləbinizə yetişin.” 

Hər nemət əziyyət müqabilində əldə edilir. Hər çalışan 
mütləq ki yorulur. Bir aşiq kimi əziyyətlərə dözməyən, iradəsi 
zəif insanlar əlbəttə ki, müvəffəq olmazlar. Necə ki, 
Peyğəmbərimiz buyurur:  

            
Yəni: ”Səbr edən zəfəryab olar” 
3. Sirr saxlamaq. Nə edəcəyinizi, nə oxuyacağınızı və 

üzərində çalışdığınız hər bir iş haqqında kimsəyə xəbər 
verməmək. Bu haqda Peyğəmbərimiz buyurur:  

 

                
 

Yəni: ”Hacətlərinizin yerinə yetməsi üçün sirrinizi sax-
lamaqla özünüzə yardımçı olun.”Hz. Əli (ə. s. ) buyurur ki, 
”Sirrını saxlayan kəs, hər kəsdən əmin olar.” 
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4. Mənəvi yolda yüksəlmək, müvəffəqiyyət əldə etmək, 
təqva ilə olur. Bu haqda Qurani-Kərimdə buyurulur: “Aqibəti 
mahmudə yalnız təqva ilə əldə edilir.” 

Təqvanın bir çox mənası varsa da biz burada yalnız 
mövzu ilə əlaqədar olan bir necəsini yazacağıq. Birincisi, 
halal yeyib-içmək, yalan danışmamaq, kimsəyə əzab və zülm 
etməmək, pis gözlə baxmamaq, qeybət və şərdən çəkinmək, 
Allahın bütün yaratdıqlarını sevmək və sevgi göstərmək. 
Təqvanın ən kiçik mərtəbəsi sənin qadır olduğun hər bir şeyin 
yalnız Allaha məxsus olduğunu bilmək və bir anın içində hər 
şeyin yox ola bilməsinə inanmaq, və minnətdarlıq, sevgi və 
məhəbbətlə yalnız Onun əmrinin altında olduğunu bilmək.  

5. Ali hümmət olmaq. Ali şeyləri səfil şeylər üçün alət 
etməmək. Bu haqda Qurani –Kərimdə buyurulur:  

 
Mənası: ”Ayəti-ilayiyyəmi az baha ilə satmayın, yəni, pis 

işlərdə, pis niyyətlərdə vasitə etməyin”- deməkdir.  
Görüləcək işin saat və vaxtını təyin edib, ona görə 

başlamaq lazımdır. Tələsmədən, sakit, heç bir məkrli niyyət 
və məqsədi olmadan, həmçinin əzizlərinin xoş niyyətinə 
qoşulmaqla işə başlamaq gərəkdir.  

Təmizliyə çox önəm vermək. Olduğun yer, üstün-başın, 
ən əsası isə qəlbinin təmizliyinə diqqət etmək. Çünki təmiz 
işlər, təmiz niyyətlər, təmiz nəticələr, ancaq təmizliklə əldə 
edilir.  

Hz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurur: ”Duasının qəbul 
olunmasını istəyən kimsə sıxıntıya düşmüş bir kimsəni 
sevindirsin. Din və məzhəb yolunda edilən yardım, Allah 
yanında çox məqbuldur.” 
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Səhər açılanda oxunacaq dua 
 

"Əlhəmdu lilləhilləzi əhyənə bə'də mə əmətənə və ileyhin 
nusur "  

Mənası: Mülk(kainat)Allahın olaraq sahaba çatdı, biz də 
Allahın bəndələri olaraq sabaha qovuşduq. Aləmlərin Rəbbi 
olan Allaha həmd olsun.  

             
Allahdan istəmək 

 

Sabah-axşam 7 dəfə, "Həsbiyəllahu lə iləhə illə hu, aleyhi 
təvəkkəltu və huvə Rabbul-arşil-azim " oxuyan kimsə dünya 
və axirət işlərində yalnız Allaha güvənib Ona ümid edər.  

Mənası: "Allah mənə kafidir. Ondan başqa ibadət edi-
ləcək heç bir ilah yoxdur. Ona dayandım, Ona güvəndim. O 
Ərşi Əzəmin sahibidir.”  

       
Zəfər qazanmaq və zalımdan əmin olmaq üçün 

 

Səhər axşam 3 dəfə: "Bismilləhilləzi lə yədurru məəsmihi 
şeyun fil ardi və lə fis səmai və huvəs səmiul alim " oxuyan 
kimsə sehirkar və zalımlardan uzaq olar və zəfər qazanar.  

Mənası: Uca Allahın ismi ilə hərəkət edirəm. O, Uca 
Allaha ki, Onun ismi söyləndiyi vaxt, yerdə və göydə heç bir 
şey oxuyana ziyan verə bilməz. O Uca Allah hər şeyi ən yaxşı 
eşidən və ən yaxşı biləndir.  

            
Zəfər qazanmaq üçün 

 

“Ya mən ləhul-izzəti vəl-cəməl, Ya mən ləhul-qudrəti 
vəl-kəməl, Ya mən ləhul-mulk vəl-cələl, Ya mən huvəl-
kəbirul-mutəal, Ya munşiyəs-səhəbus-siqal, Ya mən huvə 
şədidul-muhəl, Ya mən huvə səriul-hisəb, Ya mən huvə 
şədidul-iqab, Ya mən huvə indəhu husnus-səvab, Ya mən 
huvə indəhu ummul-kitəb. Subhənəkə ya ilahə illə əntə əl-
ğavsə əl-ğavsə xallisnə minən-nər.” 
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Hörmət sahibi olmaq üçün 
 

“Ya xayral-ğafirin, Ya xayral- fatihin, Ya xayran-nəsırin, 
Ya xayral- həkimin, Ya xayrar- Razıqin, Ya xayral- varisin, 
Ya xayral- həmidin, Ya xayraz- zəkirin, Ya xayral- münzilin, 
Ya xayral- muhsinin. Subhənəkə Ya iləhə illa əntə əl-ğavsə 
əl-ğavsə xallisna minən-nər.”  

           
Ucalmaq, hörmətli olmaq üçün dua 

 

“Ya Zəl-həmdi vəs-sənə, Ya Zəl-fəhri vəl-bəhə, Ya Zəl-
əhdi vəl-vəfa, Ya Zəl-afvi vər-rıda, Ya Zəl-mənni vəl-ətə, Ya 
Zəl-fəsl vəl-qada, Ya Zəl-izzi vəl-bəqa, Ya Zəl-ələi vən 
nəamə. Subhənəkə Ya İlahə illə əntə əl-ğavsa əl-ğavsə 
xallisnə minən-nər.” 

 
               Səhər və axşam oxunan dua  
 

1. "Bismilləh. təvəkkəltü ələllah, lə həvlə vəla quvvətə 
illə billəh. "- deyən, təhlükələrdən qorunar və seytan ondan 
uzaqlaşar.  

2. Dua-“Allahummə inni ə`uzu bikə minəl həmmi vəl 
həzəni və ə`uzu bikə minəl əczi vəl kəsəli və əuzu bikə minəl 
cubni vəl buxli və ə`uzu bikə min ğələbətid deyni və qahrir 
ricəl.” 

Mənası: -Ey Allahım!Ələm və kədərdən, çaşqınlıqdan 
sənə sığınıram. Acizlikdən, tənbəllikdən, bitkinlikdən sənə 
sığınıram. Allahım borc altında əzilməkdən, adamların qəh-
rindən və onlara məğlub olmaqdan sənə sığınıram.  

            
Evdən çıxarkən oxunan dua. 

 

“Bismilləhi. Təvəkkəltu ələllahi. Allahummə innə nəuzu 
bikə min ən nuzillə əv nəz`limə əv nuz`limə əv nəchələ əv 
yuchələ əleynə.” 
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Mənası: Allahım adınla çıxıram! Allahım ancaq Sənə 
güvənirəm!Allahım xətaya düşməkdən, əyri yola girməkdən, 
başqasına haqqsızlıq etməkdən və haqsızlığa uğramaqdan, ca-
hillik etməkdən və cahilliyə məruz qalmaqdan Sənə sığı-
nıram.  

Evdən çıxarkən Ayətəl-Kürsünü oxuyan kimsəyə mələk-
lər evinə qayıdana qədər onun üçün dua edərlər.  

Ayətəl-Kürsü: əl-Bəqərə-255-“Allahu lə iləhə illə huvəl 
həyyul qayyum. lə tə`xuzuhu sinətuv vələ nəvm ləhu, mə fis 
səməvati və mə fil ard. mənzəlləzi yəş`fəu indəhu illə bi iznih 
yə`ələmu mə beynə eydihim vəmə xəl`fəhum və lə yuhitunə 
bişeyim min ılmihi illə bimə şə`ə vəsiə kur`siyyuhus səməvati 
vəl ard vələ yuduhu hifzuhumə vəhuvəl əliyyul əzim. Lə 
ikrahə fid`din qat təbəyyənər`ruşdu minəl ğəy fəmən yəkfur 
bittağuti vəyu`min billəhi fəqədistəmsəkə bil ur`vətil vusqa 
lənfisamə ləhə vəllahu səmiun əlim. Allahu vəliyyul ləzinə ə-
mənu yux`ricuhum minəz`zuluməti ilənnur vəlləzinə kəfəru 
əvliyəuhumut`tağutu yux`ricunəhum minən nuri iləz`zulumət 
uləikə əshəbun`nərihum fihə xalidun.” 

           
Evdən çıxarkən oxunacaq dua 

 

“Rabbənə ətinə fiddunyə həsənətən və fil əxirati həsənə-
tən vəqınə azəbənnər ya ərhəmər rahimin.” 

Mənası: Ey Rəbbimiz! Bizə dünyada xeyir və həsənəni 
ehsan eylə. Və axirətdə ilahi rizanı, Camalı məqamını və bü-
tün yaxşılıqları ehsan eylə. Və bizi dünyanın hər cür əzab-
larından, iztirablarından, xəstəliklərindən uzaq eylə. Axirətdə 
Özünün və Hz. Muhəmmədın mərhəmətindən məhrum eylə-
mə və Cəhənnəm əzabından qoru.  

                
Evə girərkən oxunacaq dua 

 

Astanadan içəri girən kimi Salam verən və İxlas surəsini 
oxuyan kimsə, yoxsulluq görməz.              
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Hər cür niyyət üçün dua 
 

“Allahummə Ya Əvvəlu”-100 dəfə övlad istəyənlər.  
“Allahummə Ya Mubdiu”-99 dəfə düşmək təhlükəsi 

olan.  
“Allahummə Ya Raqib”-312 doğuşun rahat olması üçün.  
“Allahummə Ya Mucib”-60 dəfə bütün duaları qəbul 

olar.  
“Allahummə Ya Səmui“-100 dəfə danışmadan oxusa 

diləklər qəbul olar.  
“Allahummə Ya Muğni”-Xəstəlikdən qurtarmaq, ailə 

qurmaq və sevgi-məhəbbətlə yaşamaq üçün.  
 

Düşməndən qorunmaq üçün zikrlər 
 

1.”Allahummə Ya Hafizu”-1481 dəfə- Mühazifə edici, 
təhlükədən qoruyucu  

2.”Allahummə Ya Muqaddim”-184-dəfə -Zəfər ehsan 
edən, məğlub olmağa qoymayan  

3.”Allahummə Ya Həsibu”-80 dəfə-Düşməndən hesab 
soran.  

4.”Allahummə Ya Muzillu”-100 dəfə 
5.”Allahummə Ya Mainu”-282 dəfə- gələcək bəlalara 

mane olan.  
6.”Allahummə Ya Qabidu”-903 dəfə-sixan daraldan, 

qəbz edən.  
         

Şübhəli məclisə gedəndə 
 

“Günah işləmiş olacağınızdan qorxduğunuz məclislərdən 
qalxarkən:  

“Subhənəkə Allahummə və bihəmdikə nəşhədu ən lə 
ilahə illə əntə əstəğfirukə və ətubu ileykə.” 

Mənası: Ey Allahım! Səni tərif edərək, deyirik ki, Sənin 
ortağın yoxdur. Şahidlik edərik ki, Səndən başqa tanrı yox-
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dur. Səndən bağışlanma diləyərək və tövbə edərək hər şeydən 
Sənə dönürük.  

                
Qorxu duaları 

 

1. Ali-İmran-18. Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huvə vəl 
mələikətu və ulul ilmi qaimə bilqısti lə iləhə illə huvəl azizul 
həkim.  

Mənası: Allah şahiddir ki, ibadətə layiq özündən başqa 
bir məbud yoxdur. Mələklər və elm sahibləri də şahid oldular. 
Allah ədalətlidir və ondan başqa bir məbud yoxdur. Elə bir 
Allah ki, qalib və hakimdir.  

2. Dua: “Əuzu bi kəlimətilləhit təmməti min ğadə bihi və 
ıqabihi və şərri ibədihi və min şərri həməzətiş şəyətini və ən 
yəhdurun.” 

Mənası: -“Allahın qəzəbindən və əzabından, yaratdıqla-
rının və insanların şərrindən, şeytanların vəsvəsə və aldat-
masından və şeytanın yanıma gəlməsindən, mənim ətrafımda 
hazır olmasından, Allahın tam olan kəlmələrinə sığınıram.” 

       
Qorxu üçün oxunacaq qısa dua 

 

" Həsbiyəllahu və ni'məl vəkil . "  
Mənası: Allah mənə kafidir. O ən gözəl vəkildir.” 
      

Cəhənnəm atəşindən qorunmaq üçün dua 
 

Sabah-axsam 7dəfə "Allahummə əcirnî minənnar " deyən 
Cəhənnəm odundan əmin olar.  

          
Yatarkən oxunacaq dualar 

 

1. Kim yatağa girərkən 3 dəfə bu istiğfarı desə sıxıntı və 
kasıblıqdan qurtarar:  "Əstağfirullah əl azim əlləzi lə iləhə illə 
heyyəl qayyum və ətubu ileyh " oxuyan kimsənin günahları 
bağışlanar.  
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2. Yatarkən oxunacaq dua " Allahummə bismikə əmuyu 
və əhyə . " "Allahım, Sənin isminlə ölür və dirilirik. ")  

3. Yatağa girildiyi zaman, bu duanı oxuyub, sağ tərəfə 
yatılır.  

Qəbir əzabını dəf edər. "Bismikəl ləhummə əhyə və 
əmutu . "  

Mənası: ”Allahım! Sənin isminlə yatıb, Sənin isminlə 
oyanıram.”  

4. Yatmazdan əvvəl Kafirun surəsini oxuyan imanını 
Şeytandan qorumuş olar. Qəbir əzabından qorunmaq üçün hər 
gecə xiftən namazından əvvəl Mülk surəsini oxumaq 
xeyirlidir.  

5. Bir kimsə səhər, axşam Həşr surəsinin axırıncı son, üç 
ayəsini oxuyarsa mələklər onun üçün istiğfar edər. Ölərsə 
qəbr əzabindan qurtarar.  

6. Yatarkən 3 dəfə “Əstəfurullah əl Azim əlləzi lə ilahə 
illəhu əl Heyyil Qayyumu və ətubu ileyhi” peşmanlıqla deyən 
kimsənin Allah-təala günahlarını əfv edər.  

          
Yuxuda qorxanlar üçün dua 

 

1. Gecə yatağına dəstəmazlı girməli, ”Əuzu billəhi minəş 
Şeytanir Racim”və Bəsmələ deyib sağ tərəfi üzərində, üzü 
qibləyə qarşı uzanaraq, Ayətəl Kürsü, 3 ədəd İxlas, sonra 
Fatihə, Fələq və Nas surələrini oxumalıdır. Sonra üç dəfə: 
“Əstağfirullahəl azim əlləzi lə ilahə illahu” və ”əl-Heyyəl 
Qayyumə və ətubu ileh” zikrini deyir. Daha sonra 10 dəfə 
“Lə həvlə və lə Quvvətə illə billəh” və bir dəfə “ Qul aliyyil 
azim əlləzi lə iləhə illə Hu” zikrini deməlidir.  

2. Yuxuda diksinib oyanan kimsələr yatmazdan əvvəl 
“Qureyş” surəsini 11 dəfə oxusa, rahat yatar.  
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Gecə yata bilməyənlər üçün dua 
 

“Allahummə ğaratin nucumu və hədə`ətil uyubu və əntə 
Həyyu Qayyumu lə tə`xuzuhu sinətun vələ nəvmun Ya 
Heyyu Ya Qayyumu əhdi leyli və ənim əyni.”                          

Mənası: ”Allahım! Ulduzlar doğmuş, gözlər oyaq, halbu 
ki, Sən Həyy və   Qayyumsan. Uca Allahı heç vaxt mürgü və 
yuxu tutmaz. Ey əbədi və əzəli olan Allahım! Gecəmi sakit 
keçir, gözlərimi yatırt.” 

           
Ağlayan uşaq üçün dua 

 

Bir kasa suya yeddi dəfə“Allahummə Ya Muqit və 
Allahummə Ya Həkəmə” isimlərini oxuduqdan sonra uşağa 
içirdilsə, uşaq sakit olub, yatar.  

 
Hər hansı bir itki zamanı oxunan dua 

 

Bir kimsəni və ya bir əşyanı itirdiyiniz zaman tapmaq 
üçün aşağıdakı duanı oxuyun: “Ya Camiən nəsi li yovmin lə 
raybə fîh, İnnallahə lə yuhliful miad, icmə beyni və beynə” 
kəlməsini 71-dəfə deyib həmin adamın və ya əşyanın adını 
deyin.  

Bir itki zamanı oxunacaq dua 
 

"Əsə Rabbunə ən-yubdilənə xayran minhə innə ilə 
Rabbinə raqibun. "  

“Ümid edirəm ki, ki, Rəbbimiz, onun yerinə bizə ondan 
daha xeyirlisini verəcəkdir. Biz, Rəbbimizdən istəyirik. Onun 
hökmünə razıyıq.” 

           
Hər çətin vəziyyətdə oxunacaq dua 

 

 “Allahummər zuqnə imanən daimən və yəqinən sadiqən 
və qalbən xaşiən və lisənən zakiran və əmələn məhbubən və 
rizqan vəsiən və ilmən nafiən və dərəcətən rafiətən və 
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tovbətən nəsihətən qabləl movti və rahətən indəl movti və 
məğfiratən bə`dəl movti və əmnən bin əzabil qabri.”                

        
Bəlaları dəf etmək üçün dua 

 

1.”Ya Seyyidəs-sədət, Ya Mucibəd-dəavət, Ya Rafiəd-
dəracət, Ya Vəliyyəl-həsənət, Ya Ğafirəl-xatəyət, Ya 
Mutiyəl-məsələt, Ya Qabiləs-səvəbət, Ya Samiəl-əsvət, ya 
Aliməl-xafiyyət, Ya Dafiəl-bəliyyət. Subhanəkə Ya ilahə illa 
əntə əl-ğavsə əl-ğavsə xallisna minən-nər.”  

2. Çətinlik anında “Ya Maniu, Ya Dafiu “əsmalarını zikr 
etmək bəlaları dəf edər.  

 
Sehr, afət və bəlaları dəf etmək üçün dua 

 

Ya mən təvada’a kullu şey’in li-azamətihi, Ya mən 
əs`təsləmə kullu şey’in li-qudra`ətihi, Ya mən zəllə kullu 
şey’in li-izzətihi, Ya mən xada’ə kullu şey’in li-heybətihi, Ya 
mən ənqadə kullu şey’in li-heybətihi, Ya mən ənqadə kullu 
şey’in min xaşyətihi, Ya mən təşəqqaxati’l-cibəl min 
məxafətihi, Ya mən qaməti’s-səməvat bi-əmrihi, Ya mən 
əstə`əqarrati’l-ardun bi-iznihi, Ya mən yusəbbihur-ra’du bi-
həmdihi, Ya mən la yə’tədi alə əhli məmləkətihi. Subhənəkə 
ya iləhə illə əntə əl-ğavsə əl-ğavsə xallisnə minən-nər.  

 
Afətlərdən qorunmaq üçün dua 

 

"Bismilləhi alə nəfsî və əhli və mali . "  
"Allahın ismilə, özümü ailəmi və malımı Allaha həvalə 

edirəm. Onun uca himayəsinə buraxıram.  
  

Afət, bəla, sehir və şərdən qurtarmaq üçün dua 
 

 “Allahummə inni əsəlukə bismikə Ya Mani, Ya Dafi, Ya 
Rafi, Ya Sani, Ya Nafi, Ya Sami, Ya Cami, Ya Şafi, Ya Vasi, 
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Ya Muvassi. Subhənəkə ya ilahə illa əntə əl-ğavsə əl-ğavsə 
xallisnə minən-nər.” 

     
İşlərin yaxşı nəticələnməsi üçün dualar 

 

1.”Ya Ğafiral-xatəyə, ya Kaşifəl-bələyə, ya Muntəhiyəl-
racəyə, ya Mucziləl-ətayə, ya Vahibəl-hədəyə, ya Razıqal-
bərayə, ya Qadıyəl-mənəyə, ya Samiəl-şəkəyə, ya Ba’isəl-
bərayə, ya Mutlikqal-usəra. Subhənəkə ya ilahə illə əntə əl-
ğavsə əl-ğavsa xallisnə minən-nər.” 

2.”Ya Sani, Ya Nafi, Ya Sami, Ya Cami kulli məsnu, Ya 
Xaliqa kulli məxluq, Ya Razıqa kulli mərzuq, Ya Məlikə kulli 
məmluq, Ya Kaşifə kulli məkrub, Ya Fəricə kulli məhmum, 
Ya Rahimə kulli mərhum, Ya Nəsıra kulli məhzul, Ya Satira 
kulli məyub, Ya Məlcə`ə kulli mətrud. Subhənəkə ya iləhə 
illə əntə əl-ğavsə əl-ğavsə xallisna minən-nər.” 

3. Fəth surəsini hər gün oxumaq uğur gətirər. (Səh. -163) 
 

Yeni bir işə başlarkən oxunan dua 
 

"Allahummə xirli vəxtərli. "  
Mənası: "Allahım! Bu işdə mənə xeyir ver. Mənim üçün 

xeyirli olanını seç və xeyirlisini nəsib eylə.  
                      

Aynaya baxarkən oxunacaq dua 
 

"Əlhəmdulilləh. Allahummə kəmə həssəntə xalqi fəhəs-
sin xuluq. "  

Həmdu-səna Allaha məxsusdur. Allahım, yaradılışımı 
gözəlləşdirdiyin kimi, əxlaqımı da gözəlləşdır.  

 
         Evləndikdə xeyirli övlad üçün dua 
 

"Bismilləh, Allahummə cənnibnəs-seytanə və cənnibis-
seytanə mə razaqtənə. "  
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"Allahın ismilə Ya Rabbi! Bizi Şeytandan uzaqlasdır və 
bizdən olacaq uşaqları Şeytandan uzaq et. " 

       
Hamama girərkən oxunacaq dua 

 

"Bismilləh. Allahummə innî əuzu bikə minəl hubsi vəl 
həbəis.”  

"Allahın ismilə. Allahım! Pislikdən insana əziyyət verən 
hər cür seytanın sərrindən (zərərində)Sənə sığınıram.  

 
Hamamdan çıxarkən oxunacaq dua 

 

"Ğufranək! Əlhəmdu lilləhilləzi əzhəbə ənnilləzə əfəni. "  
Allahım bağıslamanı diləyirəm! Mənə əziyyət və sıxıntı 

verən seyləri uzaqlaşdıran və mənə afiyət verən Allaha həmd 
olsun.            

Asqıranda oxunan dua. 
 

Kimsə asğıranda: Əlhəmdulilləh-Allaha həmd olsun”-
deməli. Bunu eşidən: ”Yərhəmukəllah” - “Allahın rəhməti 
üzərinə olsun”-deyə cavab verməlidir  

           
Əsəbləşdiyiniz zaman oxunan dua 

 

"Allahummə inni əuzu bikə minəş şeytanir'racim . "  
Mənası: "Allahim! Qovulmus seytanın sərindən Sənə 

sığınıram. "  
                           

Ən çox savab qazandıran dua 
 

"Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikələhu Əhədən, Samə-
dən ləm yəlid və ləm yuləd və yəm yəkun kufuvən əhəd.”  

Mənası: Allahdan başqa heç bir ilah (ibadət ediləcək) 
yoxdur. O təkdir, heç bir şəriki yoxdur. Birdir, hər kəs ona 
möhtacdır. Doğmamış, doğulmamışdır. Və Onun heç bir 
bənzəri yoxdur. Və heç vaxt da əsla ola bilməz.  
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Duaların qəbul olması üçün dua 
 

Hz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurmuşdur: "Hər kim bu 
kəlmələrlə dua edərək günahlarının bağışlanmasını dilərsə və 
yaxud da dünya və axirəti üçün dua edərsə Allah ona rəhm 
edər.  

"Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikələh, ləhul-mulku 
vələhul-həmdu və huvə alə kulli şey`in qadir. Əlhəmdu lilləhi 
və Subhənəllahi və lə iləhə illəllahu vallahu Əkbər. Vələ 
həvlə vələ quvvətə illə billəhil Əliyyil-aziym. "  

 
Ən xeyirli dua 

 

Ömrün uzun olması, ruzinin bol olması, düşmənlərə qalib 
olmaq və iman sahibi olmaq üçün Hz. Peyğəmbərin Hz. Əliyə 
öyrətdiyi dua. Bu dua sabah-axşam üç dəfə oxunur:  

"Subhanəl-ləhi miləl mizan və muntəhəl-ilmi və 
məbləqar-riza və zinətəl-arş. "  

Mənası: Mizan dolusu qədər, elmin sonu qədər, Allahın 
razı olacağı qədər və Ərşin ağırlığı qədər Allahı Təsbih 
edirəm.  

              
Gizli bilgilərə sahib olmaq üçün dua 

 

Qırx gecə qırx dəfə Şəms, Leyl, Duhan və İnşırah 
surələrini oxuyan kimsə də gizli elmlər inkişaf edər. Hətta 
bilmədikləri yuxularında göstərilər, hətta ilham yolu ilə bir 
çox gizli bilgilərə yiyələnə bilər.  

 
Qismət və bəxt açıqlığı üçün dualar 

 

1.”Ya Alləməl-ğuyub, Ya Ğəffəraz-zunub, Ya Səttəral 
uyub, Ya Kaşifəl-qurub, Ya Muqallibəl-qulub, Ya 
Munəvvirəl-qulub, Ya Ənisəl-qulub, Ya Mufərricəl-humum, 
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Ya Munəffisəl-ğumum. Subhənəkə Ya İlahə illə əntə əl-ğavsə 
əl-ğavsə xallisna minən-nər.” 

2. Taha surəsinin ilk 12 ayəsini 21 dəfə və 3 salavatı bir 
kasa suya oxuyaraq, içilərsə, Allahın izni ilə tale, bəxt qapı-
ları açılar. Bunu yeddi gün namazdan sonra təkrar etmək 
lazımdır.  

 
Qismətin açılması və iş üçün oxunan dua 

 

Evlənməyən və iş həyatında sıxıntı çəkən kimsələr ”Yə 
Bədiul əcəibi bil xayr yə Bədi” ismi-şərifi xiftən namazından 
sonra 1200 dəfə 11 gün ərzində oxusa, Allahın köməkliyi ilə 
tale və iş yolları açılar.  

Qismətin açılması, həmçinin hər hansı bir yerin və ya 
əşyanın satılması üçün 

aşağıdakı ayələri oxumaq lazımdır.  

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnə fətəhnə ləkə fəthən 

mubinə. Liyəğfirə ləkəllahu mə təqaddəmə min zənbikə və 
mə tə`əxxara və yutimmə niə`mətu aleykə yəhdikə sıratam 
mustəqımə. Və yənsurakəllahu nəsran azizə.”                               

                          
Dostluq, mehribanlıq üçün dua 

 

 “Allahummə inni əs’əlukə bismikə Ya Hənnən, Ya 
Mənnən, Ya Dəyyən, Ya Burhən, Ya Rizvan, Ya Sultan, Ya 
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Ğufran, Ya Subhən, Ya Mustəan, Ya Zəl-mənni vəl-bəyən. 
Subhənəkə ya ilahə illə əntə əl-ğavsə əl-ğavsə xallisnə minən-
nər.” 

             
Mehribanlıq yaratmaq üçün dua 

 

Ər arvad arasında mehribanlıq yaratmaq üçün bu duaları 
hər gün oxumaq lazımdır.  

1-ci dua:  

 
1. Bismilləhi və minəllahi və iləllahi və lə hovlə və lə 

quvvətə illə billəhil aliyyil azim.  
2-ci dua:  

    
Bismilləhir rahmənir rahim. Və qalər kəbu fihə bismilləhi 

mecrahə və mur`səhə. innə rabbi ləğafurun rahim.  
3-cü dua 

 
Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huvə vəl mələikətu və 

ulul ilmi qaimən bilqisti. Lə iləhə illə huvəl azizil həkim.  
4-cü dua:  
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Və indəhu məfətihul ğeybi lə yəaləmuhə illə huvə. Və 

yəaləmu mə fil bərri vəl bəhri və mə təsqutu min vəraqatin 
illə yə aləmuhə vələ həbbətin fi zulumətil ardi vələ ratbin vələ 
yəbisin illə fi kitəbin mubin.  

5-ci dua:  

          
Ləv ənfəqtə məfil ardi cəmiən məlləftə beynə qulubihim 

və ləkinnəllahə əlləfə beynəkum innəhu azizun həkim.  
6-cı dua:  

 
Bismilləhir rahmənir rahim. Innəhu min suleymənə və 

innəhu bilmilləhir rahmənir rahim.  
7-ci dua:  

 
“Lə ilə illə huvə. aleyhi təvəkkəltu və ileyhi mətəb.” 
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Gözəl görsənmək üçün dua 
 

Gözəl görsənmək üçün gecə yarısı 2 rükət hacət namazı 
qılıb, gül suyuna 2000 dəfə “əl-Vədud” ismi-şərifini oxuyub, 
üfürüb, hər səhər üzünüzə sürtüb, bir qurtum da içsəniz, gözəl 
görsənib, qismətiniz açılar.                         

 
Kiminsə qayıtması üçün dua 

 

Kiminsə qayıtmasını, gəlməsini istəyən bir kimsə, bu 
haqda düşünərək üç və ya yeddi gecə yetmiş dəfə “Qariya” 
surəsini oxuyarsa həmin adam qayıdar.  

 
Kimisə uzaqlaşdırmaq üçün dua 

 

Sizi narahat edən və görmək istəmədiyiniz bir kimsəni 
özünüzdən uzaqlaşdırmaq üçün aşağıda yazılan ayələri yeddi 
dəfə oxumaq lazımdır. Oxunacaq ayələr: 

 
 
“Təzruhur riyəhu və kənəllahu alə kulli şey`in muqtədira. 

Rabbənəkşif ənnil əzəbə innə mu`minun. yəvməizin yəsdurun 
nəsu əş`tətən əş`tətən, əş`tətən. infuru xifəfən və siqalə.” 

                   
Haqsız zülmətə və həbsə atılan üçün dua 

 

Həbsə atılan bir kimsə aşağıdakı yazılı ayəni çoxlu 
oxuyarsa zindandan xilas olar.  

Oxunacaq ayə:  



 235 

 
 

”Və lə təd`u məallahi iləhən əxirə lə iləhə illə kulli şey`in 
həlikun illə vəchəhu ləhul hukmu və ileyhi turcəun.” 

        
Davanı yatırtmaq üçün dua 

 

Dava və söz-söhbəti yatırtmaq üçün 10 dəfə “Fəth” 
surəsini oxumaq lazımdır.  

(Bu surə 163-cı səh. yazılmışdır. )         
 

Bəladan qorunmaq üçün səhər-axşam oxunacaq dua 
 

Bir kimsə bu duanı səhər 3 dəfə oxusa axşama qədər, 
axşam da 3 dəfə oxuyarsa, sabaha qədər heç bir bəla gəlməz.  

Dua: “Əuzü bikəlimətillahit təmməti min şərri mə xaləq”  
         

Sıxıntı və yoxsulluqdan qurtarmaq üçün dua 
 

Aşağıda yazılan duanı hər gün oxuyan kimsə çox qısa 
zamanda bütün dərd, bəla və fağırlıqdan qurtarar.  

  
 
“Lə iləhə illəllahul həkimuı kərim. Lə iləhə illəllahul 

aliyyul azim. Əlhəmdu lilləhi rabbil aləmin.”               
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Ruzi üçün dualar 
 
Böyük sərvətə və bol ruziyə nail olmaq üçün aşağıdakı 

ayəni bir cümə günü və ayın bədrli, parlaq olduğu zamanında 
yazıb üzərində gəzdirən kimsənin ruzi və qazancı bol olar. 

 

 

 
 

 “Bismilləhir Rahmənir Rahim. Vəl ardi mədədnəhə və 
əlqeynə fihə ravasiyə və ənbətnə fihə min kulli şeyin mu`zun. 
Və cəalnə ləkum fihə məəyişə və min ləstum ləhu biraziqın. 
Və ləqad məkkənnəkum fil ardi və cəalnə ləkum fihə məayişə 
qalilən mə təşkunu. Allahu lətifun bi ibədihi yərzuqu mən 
yəşəu və huvəl qaviyyul aziz.”  

Hər gün 336 dəfə “Ya Məcidi Ya Razzaq” zikr etsə 
məişət və maddı çətinliklərdən qurtarar və ruzisi çoxalar.   

   
Ruzinin rahat qazanması üçün dua 

 

 “Ya Zəl-cudi vəl-ihsən, Ya Zəl-fəsli vəl-imtinan, Ya 
Zəl-əmni vəl-amən, Ya Zəl-kudsi vəl-subhən, Ya Zəl-hikməti 
vəl-beyən, Ya Zər-rahməti vər-rıdvan, Ya Zəl-huccəti vəl-
burhan, Ya Zəl-azəməti vəs-sultan, Ya Zər-rafəti vəl-
mustəan, Ya Zəl-afvi vəl-ğufran. Subhənəkə Ya İlahə illa əntə 
əl-ğavsə əl-ğavsə xallisnə minən-nər.”  
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Borcdan, fağırlıqdan və sıxıntıdan qurtarmaq üçün dua 
 

Aşağıda yazılan əsmau-hüsnalari hər gün yetmiş dəfə 
oxuyan qısa bir zamanda borcdan qurtarar və var-dövlətə 
sahib olar. Hər yerdə sözü keçər, hər kəsdən məhəbbət və 
sevgi görər,  

 
“Allahummə Yə Ğaniyyu, Yə Həmidi, Yə Mubdiu, Yə 

Muidu, Yə Fəə`əlun limə yuridu Yə Rahimi, Yə Vədudu 
əkfini bihələlikə ən həramikə və bitaətikə ən məa`sıyətikə və 
bifədlikə əmmə sivək.” 

       
Yoxsulluqdan qurtarmaq üçün dua 

 

Hər cümə gecəsi Allahin izni ilə iki rükət namaz qıldıq-
dan sonra 1001 dəfə”Ya Kərimu Ya Rahim” ismi-şəriflərini 
oxuyan kimsə qısa zamanda yoxluqdan qurtarar, malı çoxalar, 
ruzisi artar. Həmçinin hər sübh namazından sonra yüz dəfə 
oxumağı adət edən kimsə çox qısa zamanda sərvət sahibi olar.     

          

 
 

”Lə iləhə illəllahul məlikul haqqul mubin. Muhəmmədun 
Rasulullahi sadiqul və adil əmin.” Bu zikri həmişə oxuyan 
kimsənin ruzisi çoxalar var-dövləti artar.  
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Pulsuz qalmamaq üçün dua 
 

Ramazının son cümə günü imam minbərdə xütbə oxu-
duqdan sonra oturub aşağıdakı duanı bir kağıza yazıb, bir 
neylano sarıyıb, pul qabının içində gəzdirsə heç vaxt pulsus 
qalmaz. Heç gözləmədiyi yerdən həmişə pul gələr.  

 

 
“Və ləqad məkkənnə kum fil ardi və cəəl`nə ləkum fihə 

məayişə qaliləm mə təş`kurun.”                  
       

Ruzi bolluğu üçün dua 
 

 “Ya mən əzhəral-cemil, Ya mən sətəral-qabih, Ya mən 
yuaxiz bil-cərira, Ya mən ləm yəhətəkis-sır, Ya aziməl-afvi, 
Ya həsənət-təcavuz, Ya vasiəl-məğfirati, Ya bəsitəl-yədeyni 
bir-rahməti, Ya səhibə kulli nəcva, Ya muntəhəyə kulli şəqva. 
Subhənəkə ya ilahə illə əntə əl-ğavsə əl-ğavsə xallisnə minən-
nər.”  

   
Ruzinin artması üçün lazım olan şərtlər 

 

Hz. Əli (ə. s) buyurur:  
1.”Ruzi xəzinələri gözəl əxlaqdadır” (Bihar, 77-ci c. s. 

389. )                                                                    
2. “İşləri çətinləşdirmək əxlaqı məhv edir, asanlaşdırmaq 

isə ruzini çoxaldır”. (Mizanül-hikmə, 4-cü c. s. 117. )                             
3. “Mömin qardaşına kömək etmək ruzini çoxaldır”. 

(Bihar, 74-cü cild, səh-395) 4. “Sədəqə verməklə ruzini öz 
üzərinizə yağdırın”(Bihar, 78-ci cild, səh-60. )  

5. “Əmanətdarlıq ruzini artırır”. (Bihar, 75-ci cild, səh-
172. )                                                               



 239 

6. İmam Sadiq (ə. s. ) buyurur: ”Ailəsi ilə yaxşı davranan 
şəxsin ruzisi artar” (Bihar, 75-ci cild, səh-21.)                                         

7. “Niyyəti gözəl olanın ruzisi artır” (Bihar, 69-cu cild, 
səh-407. )                       

8. “Yaxşılıq ruzini çoxaldır”. ( Bihar, 74-cü cild, səh-81.)                
9. “Gözəl əxlaq ruzini artırır”(Bihar, 71-ci cild, səh-396.)                
10. Həzrət Baqir (ə. s. ) buyurur: ”Mömin) Qardaşların 

üçün dua et. Həqiqətən, bu iş ruzini artırır”(Bihar, 76-cı cild, 
səh. 60. )                             

 11. “Zəkat ruzini artırır”. (Bihar, 66-cı cild, səh-15)                        
12. Hz. Əli (ə. s. ) buyurur: “Ən pis sərvət Allahın haqqı 

(xüms, zəkat) ödənilməyən (çıxarılmayan) maldır”. (Mizanül-
hikmə, 9-cu cild, səh-308)                                   

13. Zəkatı, xümsü və digər şəri hüquqları ödənilməyən 
var-dövlət harama qarışmış halaldır. Ondan istifadə etməyə 
icazə yoxdur. Ailəyə haram və ya harama qarışmış mal 
yedirtmək böyük bir günahdır.                                           

14. İmam Baqir (ə. s. ) buyurur: ”Allah qiyamət günü bə-
zilərini qəbirlərindən çıxarıb məhşərə gətirəcək. Mələklər on-
ları məzəmmət edərək deyəcəklər: «Bunlar həmin şəxslərdir 
ki, Allah bunlara var-dövlət bəxş etmişdi, lakin öz malların-
dan haqqı olanlara verməmişdilər” (Bihar, 7-ci cild, səh-197)                 

15. İmam Həsən (ə. s. ) buyurur: “Malı islah etmək 
mərdlik nişanəsidir”. (Bihar, 103 c. s. 6. )  

    
Müştərini cəlb etmək və bol qazanc üçün dua 

 

Ticarətlə məşğul olan kimsələr səhər dükanlarını açdıq-
dan sonra aşağıda yazılan duanı yeddi dəfə oxuyub malların 
üzərinə üfürsələr, müştəri gələr və mallarını sataraq bol qa-
zanc əldə edərlər. Bu duanı yazıb dükanda, yüksək bir yerdə 
assalar çox fayda görərlər.  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim 
“Allahumə rabbi Cəbrailə və İsrafilə və Mikəilə və 

Əzrailə və İbrahimə və İsməilə və İshəqa və Yə`əqubə vət 
Tovrati vəz Zəbura vəl İncilə vəl Furqanil azimi və lə həvlə 
vəla qüvvətə illə billəhil aliyyil azim. Lə iləhə illə huvəl 
məlikul haqqul mubin. Muhəmmədun Rasulullahi sadiqul və 
adil əmin. İnnəllahə huvər razzəqu zulquvvətil mətin. Yə 
Allahu, Yə Rabbi, Yə Həyyu, Yə Qayyumu, Yə Zəl Cələli 
Vəl İkram. Əs`əlukə Allahummə bismikəl azimı əzami ən 
tərzuqni rizqan hələlən tayyibən birəhmətikə yə ərhəmər 
rahimin.”                       
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İşsizlik sıxıntısı çəkənlər üçün dua 
 

İşsizlik sıxıntısı çəkənlər, heç cür işləri alınmayan kim-
sələr beş vaxt namazdan sonra aşağıda yazılan ayəni yeddi və 
ya on dəfə oxuyarsa, qısa bir zamanda yaxşı bir mövqe və ya 
işə sahib olar.  

          

Bismilləhir Rahmənir Rahim. 
“Və qaləl məliku`tuni bihi əstəxlishu linəfsi fələmmə 

kəlləməhu qalə innəkəl yov`mə lədeynə məkinun əmin. Qaləc 
alni alə xəzəinəl ar`di inni həfizun alim. Və kəzəlikə mək-
kənnə li yusufə fil ardi yətəbəvvəu minhə heysu yəşəu nusıbu 
birahmətinə min nəşəu və lə nudiu əcral muhsinin.”(Yusuf-
54-56) 

 
Qurani-Kərimdən ruzi ayələri 

 

Bu duanı oxuyub Allahdan ruzi istəyəni, Allah naümid 
qoymaz. Heç gözləmədiyimiz yerdən ruzi yetirər.  

Ali İmran- 26-27-“Allahummə məlikəl mulki tuəti mulkə 
mən təşəu və tənziul mulkə mimmən təşəu və tuizzu mən 
təşəu və tuzillu mən təşəu biyədikəl xayru innəkə ələ kulli 
şeyin qadir. tulicul leylə fin nəhəra və tulicun nəhəra fil leyli, 
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və tuxricul heyyə minəl meyyiti və tuxricul meyyitə minəl 
heyyi və tərzuqu mən təşəu biğeyri hisabin.” 

Mənası: -De ki, “Ya Allah mülk sahibi sənsən, istədiyin 
kimsəyə mülk verərsən, istədiyin kimsədən mülki alarsan. 
İstədiyin kimsəni ucaldar, istədiyin kimsəni alçaldarsan. Bu 
yaxşılıqlar sənin əlindədir, Sən hər işə qadirsən. Gecədən 
azaldıb, gündüzə artırarsan, gündüzdən azaldıb gecəyə 
artırarsan. Dirini ölüdən çıxararsan və ölünü də diridən. Sən 
istədiyin kimsəyə hesabsız ruzi verənsən.” 

Ali İmran-74-“Yəxtəssu birahmətihi yəşəu vallahu zul 
fadlil azim.” 

Mənası: De ki: “Fəzilət, ehsan, lütf, Allahın əlindədir. 
İstədiyi kimsəyə onu verər.” 

Ali-İmran-171-“Yəstəbşirunə bi miəmətim minəllahi və 
fadlin və ənnəllahəl yudıiu əcral muminin.  

Mənası: ”Onlara Allahın nemət və fəzilətinin (lütf və 
ehsanının) muştuluğunu verirlər. Allah möminlərin müka-
fatını boşa çıxarmaz.” 

əl-Hicr-19-20-“Val arda mədədnəhə vəl qaynə fihə 
ravəsiyə və ənbətnə fihə min kulli şeyin movzun. və cəəlnə 
ləkum fihə məəyişə və mən ləstum ləhu biraziqıin.” 

Mənası: Biz yeri genişləndirdik və orada böyük dağlar 
saldıq. Və hər şeydən qayda üzrə orada bitirdik. Sizin və siz 
ruzilərini verməyən insanların dolanışığını genişləndirdik.  

Səba- 39-“qul innə rabbiyəb sutur rizqa limən yəşəu min 
ibədihi yəqdiru ləhu. və mə ənfəqtum min şeyin fəhuvə 
yəxlifuh. və huvə xayrur raziqın.  

Mənası: De: “Mənim Allahımdır ki, hər kəsin ruzisini 
istəsə bol edər və istədiyini daraldar. Əgər bir şeyi nifaq 
etsəniz əvəzini verəcək və o, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır”.  

əl-Qədr surəsini 360 dəfə oxumaq.  
əl-Adiyat surəsini 110 dəfə oxumaq.  
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ət-Təlaq surəsinin 2 və 3-cü ayələrini oxumaq ruzini 
artırar.  

Məryəm surəsini 7 dəfə oxumaq.  
Namazdan sonra 18 dəfə “Ya Heyyu”ismi-şərifini zikr 

etmək.  
“Ya Məlik”ismi-şərifini 120 dəfə zikr etmək.                    
               

Bolluq və bərəkət üçün dualar 
 

1. Allahummə innə ibrahimə kənə əbdəkə və xaliləkə 
dəakə lı əhli məkkətə bil bərakəti və ənə muhəmmədun 
əbdəkə və rasuləkə əd`ukə li əhlil mədinəti in tubərikə ləhum 
fi muddihim və vəsaihim mislə mə bəraktə li əhli məkkətə 
məal bərakəti bərakəteyni.  

Mənası: -Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)buyurur: -Allahım!Heç 
şubhəsiz ki, İbrahim Peyğəmbər seçilmiş qulun və yaxın 
dostundur. Ona görə də Məkkəlilərin(oğlu İsmail) bolluq 
içərisində yaşaması üçün onun etdiyi duanı qəbul etdin. Mən 
də sənin seçkin qulun və son elçin olaraq sənə yalvarıram. Nə 
olar, Mədinəlilərə də bərəkət və bolluq bəxş et, bitki və 
məhsullarının bərəkətini artırıb iki qat et.  

2. Hədis: -Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) belə buyurmuşdur: Hər 
kim gündə 100 dəfə: “Lə iləhə illəlləhul Məlikul Haqqul 
Mubin”-zikrini deyərsə, o kimsə üçün fağırlıqdan, yoxsulluq-
dan qurtarmaq bir əminlik və güvənc olar. Eyni zamanda qə-
bir vəhşətində və yalqızliğında onun üçün ən yaxşı yoldaş 
olar.” 

3. əl-Huməzə surəsini oxumaq bol ruzi üçün xeyirlidir.  
4.”Ya Mütəkkəbir”ismi-şərifini zikr etmək.  
5. Malının, övladının xeyirli olmasını istəyən şəxs gündə 

10 dəfə “Əstəğfurullahə ənnəhu kanə Ğaffəra” zikrini 
etməlidir.             
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Xəstəliklər üçün dualar 
 

Şəfa üçün dua: “Huvəl əvvəlu vəl axiru vəz zahiri vəl 
batinu və huvə bu kulli şeyin alim.” 62-dəfə 

“əl-Muhyi“ (68x68=4624) Can verən, həyat ehsan 
buyuran deməkdir.  

“əl-Ğaniyyu”-1060,  
“Allahummə Ya Ğaniyyu Ya Həmidu, Ya Mubdiu, Ya 

Muidu, Ya Fəalu limə yuridu Ya Rahimu, Ya Vədudu, əkfini 
bi həlalikə, ən həramikə və bi ta`ətikə ən məa`siyətikə və bi 
fədlikə əmmən sivək.” 70 dəfə  

“Ya Ğaniyyu Ya Muğni”-1060- dəfə,  
”Malikul mulki Zul Cəlali vəl İkram”-1312 dəfə 
“əl-Əfuvvu”-156-dəfə,  
“Ya Qaviyyu Ya Mətin” -616 dəfə 
Sinir xəstəliyi üçün “əl-Muğni” ismini zikr etmək.  
Maddi və mənəvi anlamda sıxıntılara düşməmək üçün 

“əl-Muğni”, “ən-Nafi” isimlərini zikr etmək.  
   

Qurani-Kərimdə şəfa ayələri 
 

1-ci-“Və yəşfi sudura qov`min mu`minin.”(Tövbə-41) 
Mənası: Möminlərin ürəyini sərinlədər.  
2-ci-“Və şifaun limə fissuduri və hudən və rahmətun lil 

mu`minin.”(Yunus-57) 
Mənası: -Ürəyinizdə olan xəstəlik üçün dərman və 

möminlər üçün göstəriş və rəhmət gəldi.  
3-cü”fihi şifəun linnəsi innə fi zəlikə lə əyətən li qovmin 

yətəfəkkərun.”(Nəhl-69) Mənası: -Allaha təvəkkül edən 
qövmlər üçün meyvələrdən cürbəcür içkilər alınar ki, onların 
əlacları bu içkilərdədir.  

4-cü”və nu nəzzilu minəl Qurani mə huvə şifəun və 
rahmətun lil muminin.”(İsra-82)Mənası: -Və bu Quranla 
möminlərə şəfa və rəhmət olan şeyi nazil etdik.  
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5-ci-“Və izə məridtu fəhuvə yəşfin.”(Şuəra-80) 
Mənası: -Və xəstə olanda məni toxdadır.  
6-cı-“Qul huvəl ləzinə əmənu hudən və şifəun.”(Fussilət-

44) 
Mənası: -De: ”Bu kitab iman gətirənlər üçün doğru yolu 

göstərir və şəfadır.”  

 
 

 
 
“Və yəşfi sudura qovmi mominin. Və yuzhib ğayza 

qulubihim. Yə eyyuhən nəsu qad cə`əkum məv`izatun min 
rabbikum və şifəun limə fis suduri və hudən və rahmətul lil 
muminin. yəxricu min bitunuhə şərabun muxtəlifun əlvanuhu 
fihi şifəun linnəs. və nunəzzilu minəl qur`əni mə huvə şifəun 
və rahmətul lil muminin. Əlləzi xaləqani fə huvə yəhdin. 
Vəlləzi huvə yut`imuni və yəsqın. və izə mərid`tu fəhuvə 
yəşfin. Qul huvə lilləzinə əmənu hudən və şifəun.” 
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Hədis: -Peyğəmbərimiz belə buyururdu: Kimin bir 
ağrıyan yeri olsa sağ əlini o ağrıyan yerin üzərinə qoyub bu 
duanı yeddi dəfə oxusun- 

“Bismilləhi əuzu bi izzətullahi və qudratihi min şərri mə 
əcidu və uhəzir.” 

Mənası: -Bismillah. Başıma gələn bu ağrının şərrindən, 
zərər və təhlükəsindən Allahın izzət və qüdrətinə sığınıram.  

Peyğəmbərimiz buyurur: -Xəstə yatdığı yerdə bu duanı 
oxuyarsa, Cənnətlə müjdələnər. Özü oxuya bilməsə kimsə 
yanında səslə bu duanı oxusun.  

“La ilahə illəllahu vallahu əkbər.” 
“La ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh.” 
“La ilahə illəllahu ləhul mulku və ləhul həmd.” 
“La iləhə illəllahu vəla həvlə vəla qüvvətə illə billəhil 

aliyyil azim.” 
            

Şəkər xəstələri üçün dua. 
 

Əsr surəsini 7 dəfə bir qab suya oxuyub içmək lazımdır.  
“Bismilləhir Rahmənir Rahim vəl asr. innəl insənə fi 

xusr. illəlləzinə əmənu və əmilus salihəti və təvəssav bil 
haqqı və təvəssav bil sabr.  

Mənası: And olsun axşam çağına (ikindi vaxtına, əsr 
namazına və ya Peyğəmbərin əsrinə) ki: İnsan (ömrünü bihu-
də işlərə sərf etməklə, dünyanı axirətdən üstün tutmaqla)ziyan 
içindədir. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə 
haqqı tövsiyə edən və səbri tovsiyə edən kimsələrdən başqa!( 
Belələri Cənnətə nail olub əbədi səadətə qovuşacaqlar!) 

                     
Ağrısı olan oxusun 

 

"Əuzu bi izzətilləhi və qudrətihi min şərrin əcidu və 
uhəziru.”  
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Mənası: "Allahın ismilə. Hiss etdiyim və qorxduğum bu 
xəstəliyin ağrı, sancı və şərindən Allahın izzət və qüdrətinə 
sığınıram.”  

           
Qəm-kədər və xəstəlik zamanı 

 

"Allahu Rabbi, lə sərikələh . " 
Mənası: Mənim Rəbbim (sahibim) Allahdır. Onun şəriki 

yoxdur.”  
 

Çətinlik və xəstəlik zamanı oxunan dua 
 

Fağırlıq, zərurət, xəstəlik və müsibət zamanında bu dua 
qırx dəfə oxunsa, bəla və müsibətlərdən xilas olar. Heç ağıl 
və xəyala gəlməyən yerlərdən kömək, xeyir gələr. Xəstələr 
şəfa tapar. Həbsdə olan həbsdən çıxar, işsizlər iş tapar, subay 
evlənər, borclu olan borcdan qurtarar.       
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Bismilləhir Rahmənir Rahim 
Və bəşşiris sabirin. Əlləzinə izə əsabəthum musibətun. 

Qalu innəllahi və innə ileyhi raciun. Uləikə aleyhim saləvatun 
min rabbihim və rahmətun və uləikə humul muhtədun. 
Əlləzinə qalə ləhum innasi innənnəsə qad cəməu ləkum 
fəxşəv`hum fəzədəhum imənən və qalu həsbunəllahu və 
niə`məl vəkil. fənqaləbu bi niəmətin minəllahi və sədlin ləm 
yəmsəshum suun vəttəbəu rid`vanəllahi vallahu zu fədlin 
azim. vəəyyubə iz nədə rabbəhu ənni məssəniyəd durru və 
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əntə ərhəmur rahimin. fəstəcəbnə ləhu fəkəşəfnə mə bihi min 
durrin və ətəynəhu əhləhu və misləhum məəhum rahmətən 
min indinə və zikra lil`abidin. Və zənnuni izzəhəbə 
məğadibən fəzannə ən lən təqdira əleyhi fənədə fiz zuluməti 
ən lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zalimin. 
Fəstəcəbnə ləhu və nəcceynəhu minəl ğammi və kəzəlikə 
nuncil mu`minin. Fəsətəz kurunə mə əqulu ləkum və 
ufəviddu əmri iləllahi innəllahə bəsıru bil ibəd. 
Fəvəqahullahu səyyiəti mə məkəru və həqa bi əli fir`avnə 
suul əzəb. Subhənə rabbəkə rabbil izzəti əmmə yəsifun. Və 
sələmun aləl mursəlin. valhəmdu lilləhi rabbil aləmin.  

           
Xəstəlik zamanı oxunacaq dua 

 

“Lə iləhə illəllahu lə sərikə ləhu ləhul mulku və ləhul 
həmdu yuhyi və yumitu və huvə heyyun lə yəmutu əbədən. 
Sübhənəllahi Rabbil ibədi və rabbil bil ibəd. Vəl həmdu 
lilləhi kəsîran tayyibən mubərakən fihi alə kulli həl. Vəllahu 
əkbəru kəbiran, cələlullahi və kibriyəuhu və əzəmətuhu və 
qudratuhu bi kulli məkən. Allahummə in kuntə qadəytə 
aleyyəl movtə fəğfirli vər həmni min zunubi və əskinni 
cənnətə ədnin.” 

 
Dərd kədər zamanı oxunacaq dua 

 

Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Birinizə dərd kədər, 
xəstəlik gəldikdə üç dəfə:  

“Subhənəkə inni kuntu minəz zalimin” və ya yeyib-
içdiyin zaman “Bismilləhilləzi lə yədurru mə’əsmihi şeyun 
fil-ardi və lə fissəməi və huvəs-səmiul alim, Ya Heyyu , Ya 
Qayyum”-deyən kimsəyə xəstəlik zərər verə bilməz.  

Peyğəmbərimiz xəstəlik zaman bu duanı oxumağı öz 
əshablarına məsləhət etmişdir: “Bismilləhil kəbir əuzu billəhil 
azim min şərri kulli irqin nə`ər və şərri hərrin-nar” .  
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Baş ağrısı zamanı 
 

Əlini başa qoyaraq Ayəti-hirzi yəni Həşr surəsinin son 
ayələrini oxumaq lazımdır.  

əl-Həşr-21-24-“Ləv ənzəlnə həzəl quranə alə cəbəlil lə 
raəytəhu xaşiəm mutəsəddiən min xaşyətilləhi və tilkəl 
əmsəlu nədribuhə linnəsi ləəlləhum yətəfəkkərun. 
Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu. ə-limul ğeybi vəşşəhədəh. 
huvər-rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvəl 
məlikul quddusus sələmul muheyminul əzizul cəbbərul 
mütəkəbbir. subhənəllahu əmmə yuşrikun. Huvəllahul xaliqul 
bəriul musavviru ləhul əsmaul husnə, yusəbbihu ləhu mə 
fissəməvati vəl ard. vəhuvəl əzizul həkim.” 

 
Dəri xəstəli və dəmro üçün dua 

 

Bədənin hər hansı bir hissəsində dəmro və ya səpgi olan 
bir kimsə şənbə günü dəstəmaz aldıqdan sonra xəstəliyin 
olduğu yerin ətrafını bir dəstə iynə ilə dairə şəklində cızıb, 
ortasına “Və izə bətaşrum bətəştum cəbbərin” ayətini o dəstə 
iynə ilə yazarsa qısa zamanda yara yox olar. Əgər birinci 
həftədə keçməsə ikinci həftə təkrarlanır.  

 
Hafizəni qüvvətləndirmək üçün dua 

 

Aşağıda yazılan ayəti kəlmələri bir kasa suya qırx dəfə 
oxuyub, üfürdükdən sonra içən kimsə, hər oxuduğunu və 
eşitdiyini yadında saxlayar.  
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”Bismilləhir rahmənir rahim. Fəfəhhəmnəhə Suleymənə 
və kullə əteynə hukmən və ılmən və səxxərnə məa Dəvudəl 
cibələ yusəbbicnə vəttayra və kunnə fəılin. Allahummə zidni 
ılmə.” 

                                           
Burundan qan axma və soyuqdəymə  

zamanı oxunan dua 
 

Tez-tez burundan qan axması və soyuqdəyməsi olan bir 
kimsə bu duanı bir kasa suya 7 dəfə oxuyub suyu tez-tez 
burnuna sürtsün.  

 

 
 
“Kəfəyyuhər ruafu ən həmili kitəbi həzə bi haqqil vahidil 

qahhəril azizil cəbbəril ləzi yəfalu mə yəşəu və yəxtər. Və lə 
tudrikuhul əbsaru vəhuvə yudrikul əbsar.” 

 
Burundan axan qanı saxlamaq üçün dua 

     
 

 “Məkkətə vəsətud dunyə vallahu Raufun bil ibəd.” 
           

Ağzı əyilən üçün dua 
 

Ağzı əyilən kimsə yeddi gün qırx bir dəfə “Zilzal” 
surəsini oxuyarsa xəstə şəfa tapar.  
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Ağrılar üçün dua 
 

Aşağıda yazılan surələri sapı ağ rəngdə olan bir bıçağın 
iki üzünə də ayrı-ayrı oxuyaraq, xəstənin ağrıyan yerlərinə 
sürtürlər. Bu zaman üç dəfə surələri oxuyaraq xəstənin üzünə 
üfürürlər. Həmçinin bu surələr yazılıb suda saxlandıqdan 
sonra suyu xəstəyə içirilir və ağrıyan yerlərinə sürtülür.  

 
 

 “Bismilləhir Rahmənir rahim, Fətihə, İxlas(3 dəfə), 
Muəzzətin (3 dəfə), Amənə rəsulu (Bəqərə285-286) sonuna 
qədər (3 dəfə), “və nunəzzilu mənəl qurani mə huvə şifəun və 
rahmətun lil mu`mininə və lə yəziduz zaliminə illə hasəra” 
ayəsini (3 dəfə) və “qul cəəl həqqu və zəhəqal bətilu innəl 
bətilə kənə zəhuqa .”                            

  
Qəlb xəstəlikləri və adət vaxtı xanımlar üçün dua 

 

Aşağıda yazılan ayələri oxuyan insanlar Allahın izni ilə 
xəstəliklərdən qurtarar. Adət zamanlarında ağrı və iztiraq 
çəkən qadınlar da oxusalar bu halı rahat keçirərlər.            

 
“Fəfətəhnə əbvabis səməi biməim munhəmir. və 

fəccərnəl ardə uyunən fəltəqal məu alə əmrin qad`qudir.” 
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Tez-tez qusanlar üçün dua 
 

Aşağıda yazılan ayəni təmiz bir boşqaba yazıb su ilə 
yuduqdan sonra yeddi dəfə xəstəyə içirilərsə qusması da-
yanar.  

 
“Və qılə yə ardub ləi məəki və yə səməu aqliı və ğıdal 

məu və qudiəl əmru vəs təva vəs təva ələl cudiyyi və qılə 
bu`adə.” 

 
Qarında sancı və hər hansı bir ağrı zamanı oxunan dua 

 

Qarında sancı və hər hansı bir ağrı zamanı aşağıdakı 
duanı bir kasa suya oxuyaraq, suyu ağrıyan yerə sürtüb və bir 
az da içsə, Allahın izni ilə şəfa tapar.  
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“Bismilləhir Rahmənir rahim və iz qatəltum nəfsən 
fəddən ra`tum fihə. Vəllahu muhricun mə kuntum təktumun. 
fəqul`nəd ribuhu bibədıhə. kəzəlikə yuhyillahul məv`tə və 
yurikum ayətihi ləəlləkum təaqılun. mə şəəllahu kənə və mə 
ləm yəşə`ləm yəkun əaləmu innəllahə alə kulli şeyin qadir. 
Və innəllahə qad əhəta bikulli şeyin ilmən. Və lə həvlə və lə 
quvvətə billəhil aliyil azim.” 

        
Boyun və boğaz ağrıları zamanı oxunan dua 

 

Boynu və boğazı ağrıyan kimsə aşağıda yazılan ayələri 
bir kasa suya oxuyaraq, həmin suyu üç gün içərsə, Allahın 
izni ilə şəfa tapar.  

 
“Bismilləhir Rahmənir Rahim. innə fətəhnə ləkə fəthən 

mubinən. yiyəğfira ləkəllahu mə təqaddəmə zənbikə və mə 
təəxxəra və yutimmə niamətəhu aleykə vəyəhdikə sıratam 
mustəqımə. və yənsurakəllahu nəsran azizə.”           

            
İflic xəstəliyi üçün dua 

 

Bir kasa suya “Yasin” surəsinin yarısını, ”Və kullun 
fələkin yəsbəhun”(40-cı ayə) ayəsinə qədər və Allahın 99 
əsmau-hüsnasını oxuyub, üfürərək xəstəyə içirdilsə, həmçinin 
xəstə yerinə sürtülsə, xəstə şəfa tapar.  
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İflic və buna bənzər xəstəliklər üçün dua 
 

Bir bazar sabahı günəş doğarkən, bir kasa suya 121 dəfə 
Bəsmələ və aşağıda yazılan ayəni 41 dəfə, sonra 41 dəfə 
“Fatihə” surəsini, sonda da şəfa ayələri həm xəstənin üzünə, 
həm də kasadaki suya oxuyub üfürdükdən sonra xəstəyə 
yeddi gün müddətində içirdilir və xəstə yerlərinə sürtülür.  

 

 

 
 

 “ Və qalətil yəhudi yədullahi məğ lulətun ğullət eydihim 
və lə luunu bimə qalu bəl yədəhu məbsu tatəni yənfiqu keyfə 
yəşəu. və ləyəzi dənnə kəsiran minhum mə unzilə ileykə min 
rabbikə tuğyənən və kufran və əlqeynə beynəhumul adəvati 
vəl bəğdaə ilə yəvmil qıyəməti kulləmə əv qadu nəran lilhərbi 
ətfəəhəllahu və yəsavnə fil ardi fəsədən vəllahu lə yuhibbul 
mufsidin.” 

 
Hər cür ağrı üçün dua 

 

1. "Əuzu bi izzətilləhi və qudratihi min şərrimə əcibu və 
uhəziru”-demək.  

 256

Yəni, "Allahın ismilə. Hiss etdiyim və qorxduğum bu 
ağrı-acıdan, xəstəlikdən Allahın izzət və qüdrətinə sığınıram. 
Sonra da bu duanı oxumaq lazımdır.  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim və salləllahu alə seyyidinə 
muhəmmədin nəbiyyir rahməti və kəşifil ğumməti və ələ əlihi 
və sahbihi və səllim. ələm təra keyfə məddəz zallə və ləv şəə 
ləcəaləhu səkinən summə cəalnəş şəmsə aleyhi dəlilən 
summə qabəd`nəhu ileynə qab`dən yəsira. Vəssəməi vəttariqı 
vəmə ədrakə məttariq. ənnəcmus səqıb. in kullu nəfsin ləmmə 
aleyhə həfizun. Yə məridu əmmə təa`ləmu ənnəl həsənə vəl 
huseynə uqsimə əleykə bil`qadimil əzəliyyə ən lə təudu ilə 
həmili kitəbi həzə fulənəti binti fulənətə və iz qatəl`tum 
nəfsən fəddə ra`tum fihə. Vallahu muxricun mə kuntum 
tək`tumun. summəstəva iləs səməi və hiyə duxanun fəqalə 
ləhə və lil ardi`tiyə tav`ən əv kər`hən qalətə əteynə taiın. fəin 
təvəlləv fəqul həsbiyəllahu lə iləhə illə huvə aleyhi 
təvəkkəl`tu və huvə rabbul arşil azim. Və salləllahu alə 
səyyidinə və nəbiyyinə və şəfiinə muhəmmədin və alə əlihi 
və sah`bihi və səllimə.  

            
Dalaq xəstəliyi zamanı oxunan dua 

 

Dalağ xəstəliyinə düçar olan kəs, bu xəstəlikdən qurtar-
maq üçün “Mumtəhin” surəsini və aşağıdakı duanı xəstə özü 
3, 7 və ya 40 gün oxusa, Allahın izni ilə şəfa tapar.  
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Taltamişin Taltamişin Bəquşin Bəquşin Hitıitın Hitıitin 
Ənşil əyyuhət tahəlu min cənbi fulənibni fulənətə bihəqilləhil 
Vahidil Qahhəril ləzi aləl ərşis təva və mudəvirrul fələkid 
dəvar. uskun kəmə səkənə arşur Rahmənir Rahim. Və ləhu 
mə səkənə fil leyli vən nəhəri və huvəs səməul alim.  

       
Ruhanı xəstəlik üçün dua 

 

Ruhani xəstəyə üç və ya yeddi gün 41 dəfə Maun surəsi 
bir kasa suya oxunaraq üfürülür və xəstəyə içirilir.  

 
    Hər cür ruhani və fərc xəstəliklərinə qarşı dua 
 

Zəm-zəm suyu olan kasaya aşğıdakı duanı, sonra 818 
dəfə ”Sələmun qavlən min rabbin rahim” kəlməsini və 786 
dəfə “Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi” ismi-şəriflərini oxuyub 
üfürərək, xəstələrə içirtmək lazımdır. Həmin sudan fərcli 
insanın iflic olan yerlərinə sürtmək də xeyirlidir.      
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Bismilləhir Rahmənir Rahim 
Əlhəmdu lilləhi rabbil aləmin yə həyyu yə qayyum. və 

yəşfi sudura qovmin mu`minin. və yuzhib ğeyza qulubihim. 
Ərrahmənir rahim. yə raufu, yə azifu, yə əyyuhən nəsu 
qad`cəəkum məv`ızatun min rabbikum və şifəu limə fis 
suduri və hudən və rahmətun lil mu`minin. məliki yovmiddin. 
Yə muqallibəl qulubi vəl əbsari yəxrucu min butunihə 
şərabun muxtəıifun əlvanubu fihi şifaun linnasi. Iyyəkə 
nəabudu və iyyəkə nəstəıin. yə səriu yə qaribu və nunəzzilu 
minə qurəni mə huvə şifəun və rahmətun lil mu`minin . 
ihdinəs sıratal mustəqım. yə qadiru muq`tədur. əlləzi xaləqani 
fəhivə yəhdin. vəlləzi huvə yutimuni və yəsqın. Və izə 
mərid`tu fəhuvə yəşfin. sıratalləzinə ənamtə aleyhim yə 
alimən yə həkim. Qul huvə lilləzinə əmənu hudən və şifəun. 
Ğeyril məğdubi aleyhim vələddallin. yə qahiru yə aziz. 
sələmun qovlən min rabbi rahim. kəf hə əyn sad kufitu hə min 
əyn sin qaf humitu yə zəl cələli vəl ikram. Allahumməş fi 
əntəş şəfi. Allahumməkfi əntəl kəfi. Allahummə afi əntəl 
muafi bi həqqi və bi hurməti sahibil vəsiləti seyyidinə və 
nəbiyyinə və şəfiinə muhəmmədin aleyhis salətu vəs sələm.  

  
Dil, kəkələmə və buna bənzər xəstəliklər üçün dua 

 

Bu xəstəliklərə qarşı təzə bir kasaya aşağıdakı duanı 
oxuyub, üfürərək üç və ya yeddi gün xəstəyə içirdilir. Bu 
müddət ərzində həmin dua oxunaraq həm suya, həm də 
xəstənin üzünə üfürülür.  
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Bismilləhir Rahmənir rahim qalə rabbiş rahli sadri və 

yəssirli əmri vəhlul uqdətən min lisəni yəfqahu qovli. Və 
nəzə`anə mə fi sudurihim min ğıllin təcri min təhtihumul 
ənhəru və qalul həmdu lilləhilləzi hədənə lihəzə və mə kunnə 
linəhtədi ləv lə ən hədənəllahu. ləqad cəət rusulu rabbənə bil 
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haqqı və nudu ən tilkumul cənnətulləti uristumuhə bimə 
kuntum təaməlun. Allahumməşfi həzəl mərada bilə hovlə vələ 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Allahummə yə vəliyyəl 
məvali və yə kəşifəd durri vəl bəva əsrif anni həzəl vəc`a 
vəlmərada bicəhi və bihurməti sahibil vəsiləti seyyidinə və 
nəbiyyinə və şəfiinə və tayyibinə və nuri əbsarinə və qurrati 
uyunənə muhəmmədin salləllahu aleyhi və səllim.            

 
Baş ağrıları üçün dua 

 

Aşağıda yazılan ayələri təmiz bir kağıza yazıb üzərində 
daşıyan baş ağrılarından xilas olar.  

 
 
”Bismilləhir rahmənir rahim və ləv təra izil mucrimunə 
nəkisu ruusihim ində rabbihim rabbənə əbsarnə və səmianə 
fərcianə nəaməl salihən innə muqınun. və lə həv`lə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azim.” 

              
Sağalması çətin olan xəstəlik üçün dua 

 

Hər kim tibbin müalicə etməkdə aciz qaldığı bir xəstəliyə 
ducar olarsa, bu xəstəlikdən qurtarmaq məqsədilə yeddi gecə 
aşağıdakı duanı 313 dəfə oxuyarsa, Allahın izni ilə şəfa tapar.  
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 “Əssalətu vəssələmu aleykə ya seyyidi ya rasuləllahə 
xuzbiyədi vəşfi məradi ya şafiyəl iləmi bi lütfikə və kərəmikə 
ya tabibə kulli dəin və dəvai kulli şeyin ya nəbiyyər rahməti 
və ya kəşifəl ğumməti və ya şəfiəl umməti ya rahmətən ili 
aləmin.” 

 
Çətin sağalan xəstəliklər üçün dua 

 

Çətin sağalan xəstəliklərin müalicəsi zamanı bir kağıza 
üç Ayətəl-kürsi və şəfa ayələrini yazaraq 40 gün üzərində 
gəzdirmək lazımdır.  

                    
Kürək və bel ağrıları üçün dua 

 

Təmiz bir kasaya “Fatihə” surəsini yazıb yağ ilə sildik-
dən sonra bir nəfəsə 70 dəfə Fatihə surəsi oxunur. Sonra isə 
on günə qədər bu yağla kürəyi ovurlar. Həmçinin xəstəyə hər 
gün üzərinə 40 dəfə “Fatihə” surəsi oxunmuş bir kasa suyu da 
içirməyin xeyri vardır. Üzərinə”Fatihə” surəsi oxunmuş su 
iflic xəstəliyinin müalicəsində də istifadə olunur.  

 
Sızaq, çiban, şiş və yaralar zamanı oxunan dua 

 

Bir kimsənin bədənində yara, ciban və buna bənzər 
yaralar olarsa müalicə məqsədi ilə qara qulplu bir bıçağı o 
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yerə qoyub üzərinə aşağıda yazılan ayəni yeddi dəfə oxumaq 
və hər dəfənin sonunda “Fəəsbəhət kəssarium” ayəsini yeddi 
dəfə təkrar etmək və bunu yeddi gün təkrar etmək lazımdır. 

 

 
 

 “Sənəsimuhu aləl xurtumi. innə bələvnəhum kəmə 
bələvnə ashəbəl cənnəti iz``aqsəmu ləyəsri munəhə musbihin. 
vələ yəstəsnun. fətafə aleyhə taifun min rabbikə və hum 
nəimun. Fəəsbəhət kəssarim.”(yeddi dəfə təkrar edilir) 

  
Ziyilləri yox etmək üçün dua 

 

1. Bədəndəki ziyilləri yox etmək üçün dəstəmaz alaraq 
“Ədri” kəlməsini və üç “İxlas” və bir“Fatihə”surəsini, ortadan 
kəsilmiş bir almanın üzərinə oxuduqdan sonra, ziyillərə 
sürtərək bir ağacın altında basdırmaq lazımdır.  

2. Bundan əlavə yenə də ziyilləri aparmaq üçün iri bir 
duz parçasının üzərinə üç “İxlas” və bir “Fatihə” oxuduqdan 
sonra duzu ziyillərə sürtərək bağda ağacın dibində basdırmaq 
lazımdır.  

 
Diz və ayaq ağrıları zamanı oxunan dua 

 

Bir kimsə aşağıda yazılan ayəni iki kağız üzərinə yazıb, 
bir nüsxəsini üzərində daşıyıb, digərini isə suda isladıb 
suyunu içərsə, həmçinin bir az ağrıyan yerin üzərinə sürtərsə, 
şəfa tapar.  
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Bu ayələri hər gün 41 dəfə ağrıyan yerlərin üzərinə 
oxuyub üfürmək və bir kasa suya oxuyaraq içmək və ağrıyan 
yerlərin üzərinə sürtməyin də xeyri vardır.  

 
 

 “Bismilləhir rahmənir rahim. Və izə raəytə səmmə 
raəytə nəimən və mələkən kəbiran. aliyəhum siyəbu sundusun 
xudrun və istəbraqun və hullu əsəvira min fiddarən və 
səqahum rabbuhum şərabən tahura.”   

  
Göz xəstəlikləri üçün dua 

 

1. İki baş barmaqlarını bitişdirib üzərinə “fəkəşəfnə ənkə 
ğitaəkə fəbəsarukəl yovmə hədid və səlləlləhu ələ seyyidinə 
Muhəmmədin və alə aliyi və səlləm”- deyərək, barmaqlarının 
üçünü gözlərinin üzərinə yeddi dəfə sürtməklə şəfa tapmaq 
olar. Həmçinin sübh namazından sonra 41 dəfə “Fatihə” 
surəsini oxuyub Uca Allahdan gözlərinin şəfası üçün dua 
etmək lazımdır.          

2. Bir kimsə hər gün 100 dəfə İxlas surəsini, 70 dəfə də 
bu duanı oxuyaraq gözlərinin üzərinə məsh çəksə gözləri 
nurlanar və şəfa tapar.  

 
“Bismilləhir rahmənir rahim. fəkəşəf`nə ən`kə ğıtaəkə 

fəbəsarukəl yov`mə hədid.” 
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Göz ağrısı üçün dua 
 

Aşağıdakı ayələri yazıb suda yuduqdan sonra bu su ilə 
gözləri silmək, gözlərin ağrılarına kömək edir.  

 

“Vəl eyni bil eyneyni. ələm nəc`əl ləhu yneyni. və 
lisənən və şəfəteyni və hədeynəhun nəc`deyni. vələ hovlə və 
lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. və salləllahu alə seyyidinə 
muhəmmədin və əlihi və sahbihi əcməin.”               

 
İçki içən adamı içkidən uzaqlaşdırmaq üçün dua 

 

Gecə-gündüz içki içən adamı içkidən uzaqlaşdırmaq üçün 
köynəyinə 1002 ədəd “İxlas”, 333 ədəd “Ayətəl-kursi”, 1000 
dəfə də aşağıda yazılan saləti-munciyəni oxuyub, əyninə geyin-
dirilərsə, həmin adam içkiyə nifrət edər və bir daha içki içməz.  
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 “Allahummə salli alə seyyidinə Muhəmmədin salətən 
tuncinə bihə min cəmiıl əhvali vəl əfəti və təqdii lənə bihə 
cəmiəl həcəti tutəhhirunə bihə min cəmiis seyyiəti və tərfəunə 
bihə ə`aləd dəracəti və tubəlliğunə bihə əqsal ğayəti min 
cəmiıl xayrati fil həyəti və bə`ədəl məməti.” 

Bu saləti-şərifin mənası belədir: Allahım! Peyğəmbəri-
miz Muhəmmədə (s.ə.s.) elə salavat elə ki, bizə nicat versin. 
Bütün qorxu və bəladan, afətlərdən Sənə sığınıram. Bu fəsilə 
ilə bütün hacətlərimizin yerinə yetirilməsini, günahlarımızın 
təmizlənməsinin, bizi yüksək dərəcəyə çatdırmağa, bütün 
xeyir və mətləblərə çatmağa, həm bu dünyada, həm də əbədi 
dünyada qismət eylə. Bu salavatı gündə 100 dəfə oxuyan 
kimsə çoxlu xeyirlərə çatar və yoxsulluq görməz.  

     
İlan və əqrəbdən qorunmaq üçün dua 

 

Aşağıda yazılmış ayə, surə və salavatı bir kasa süd üzə-
rinə oxuyub içərsə ömrü boyu nə ilan, nə də əqrəb ziyan vura 
bilməz.  

Bir Bəsmələ, bir istiğfar, bir salavat, bir Fatihə və üç dəfə 
bu duanı südün üzərinə oxumaq lazımdır. Hər kim sabah və 
axşam aşağıdakı ayələri davamlı oxuyarsa zəhərli heyvan-
lardan əmin olar 

 
 
“Sələmun alə nuhin fil aləmin. innə kəzəlikə nəczil 

muhsinin. ənnəhu min ibədinəl mu`munin.”                           
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Evlənmək istəyənlər, iş axtaranlar üçün dua 
 

Evlənmək istəyənlər, iş axtaran, həbsdən qurtarmaq istə-
yənlər, işləri düz gətirməyənlər, darlıq və çətinlikdə olanlar 
aşağıda yazılan ayələri 40 gün ərzində ən azı 500 dəfə oxu-
salar yolları açılar, darlıqdan qurtarar, işləri səhmana düşər. 
İnşaallah. Duanı oxumağa başlarkən və sonda salavat gətir-
məyi umutmayın. Çünki salavat Allah dərgahında duaların 
qəbul olunması üçün körpüdür.  

   

  Bismilləhir Rahmənir Rahim 

“Aləlləhi təvəkkəlnə rabbənəftəh beynənə və beynə 
qovminə bil haqqi və əntə xayrul fatihin. yə fəttəhu iftəh lənə 
xayral bəbi bicəhi sahibil vəsiləh.” 

 
Həbsdən qurtarmaq və iş axtaranlar üçün dua 

 

Bu duanı gündə beş yüz dəfə oxuya bilməyən, heç 
olmasa 111 dəfə və ya 489 dəfə “Ya Fəttah” ismi-şərifini zikr 
edərsə, Uca Allah onun əlini boş qaytarmaz. Duanı oxumağa 
başlarkən və sonunda salavat gətirmək lazımdır.   

  
Qısqanc və davakar kişi və qadın üçün dua 

 

Qısqanc və davakar, deyingən kişi və ya qadın üçün bir 
kasa suyun içinə 70 dəfə bu duanı oxuyaraq, həmin adama 
içirtmək lazımdır.  
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 “Bismilləhir rahmənir rahim. və kəfə billəhi şəhidən 
muhəmmədun rasulullah. muhəmmədun rasulullah. 
muhəmmədun rasulullah. cibrilu əminullah. musə kəlimullah. 
musə kəlimullah. dəvudu xalifətullah. isə ruhullah. əzrailu 
qabidul arvah. ələm təra ilə rabbikə keyfə məddəzzalli və ləv 
şəə ləcəaləhu səkinən səkinən.”            

 
Evlənməyən və iş həyatında sıxıntı çəkənlər üçün dua 

 

”Yə Bədiul əcəibi bil xayr yə Bədi” ismi-şərifləri xiftən 
namazından sonra 1200 dəfə 11 gün ərzində oxusa, tale və iş 
yolu açılar.  

Hər hansı bir şeyi əldə etmək üçün dua 
 

Hər hansı bir şeyi əldə etmək üçün çətinlik çəkən və 
yaxud bir davanı yatırtmaq istəyən, bir işin yaxşı alınmasını 
arzu edən kəs şənbə günü bir, bazar günü üç, bazarertəsi beş, 
çərşənbə, üçüncü gün 7 dəfə, cümə günü axşam namazına 
qədər 10 dəfə Fəth surəsini oxumalıdır. Bu işi üç həftə təkrar 
etsə, niyyətinə nail olar.             
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Fəth surəsinin oxunuşu 
 

Bismilləhir Rahmənir Rahim. İnnə fətəhnə ləkə fəthən 
mubinə. liyəğfira ləkəllahu mə təqaddəmə min zənbikə və mə 
tə`əxxara və yutimmə niə`mətəhu aleykə və yəhdiyəkə 
siratam mustəqımə. Və yənsurakəllahu nəsran əzizən. 
Huvəlləzi ənzələs səkinətə fi qulubil mumininə liyəz`dədu 
imənən məə imənihim və ililləhi cunudus səməvəti vəl ardi və 
kənəllahu əlimən həkimə. liyudxiləl muminininə vəl 
muminəti cənnətin təcri min təhtihəl ənhəru xalidinə fihə və 
yukəffira ənhum seyyiətihum və kənə zəlikə indəllahi fəvzən 
əzimə. və yuəzzəbəl munəfiqıinə vəl munəfiqati vəl 
muşrikinə vəl muşrikətiz zanninə billəhi zannəs sui əleyhim 
də`irətus səv`i və ğadibəllahu əleyhim və ləanəhum və 
əaddələhum cəhənnəmə və səət məsıra. Və lilləhi cunudus 
səməvati vəl ardi və kənəllahu əzizən həkimə. innə ərsəlnəkə 
şəhidən və nəzira. lituminu billəhi və rasulihi vətuəzziruhu və 
tuvəqqıruhu və tusəbbihuhu bukratən və əsılə. İnnəlləzinə 
yubəyiunəkə innəmə yubəyiunəllahi fəv`qa eydihim fəmən 
nəkəsə fə innəmə yənkisu alə nəfsihi və mən əv`fə bimə 
ahədə əleyhullahə fəsəyu`tihi əcran azimə. səyəqulə ləkəl 
muxalləfunə minəl ə`ərabu şəğalətnə əmvəlunə və əhlunə 
fəstəğfir lənə yəqulunə bi əlsinətihim mə leysə fi qulubihim 
qul fəmən yəmliku ləkum minəllahi şey`ən in ərədə bikum 
darran əv əradə bikum nəf`ən. bəl kənəllahu bimə təa`ləmunə 
xabira. bəl zanəntum ən lən yənqalibər rasulu vəl muminu ilə 
əhlihim əbədəv və zuyyinə zəlikə fi qulubikum və zanəntum 
zannəs su`i və kuntum qovmən bura. Və mən ləm yumin 
billəhi və rasuləhi fə innə əatədnə lil kəfirinə səira. Və lilləhi 
mulkus səməvati vəl ardi yəğfir lımən yəşəu və yuazzibu mən 
yəşau və kənəllahu ğafuranr rahimə. səyəqulul muxalləfunə 
izən taləqtum ilə məğanimə lətə` xuzuhə zərunə yəttəbia`kim 
yuridunə ən yubəddilu kələməllahi qul lən təttəbiunə 
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kəzəlikum qaləllahu min qablu fəsəyəqulunə bəl təhsudunənə 
bəl kənu yəfqahunə illə qalilə. Qul lilmuxalləfinə minəl 
ə`ərabi sətud`əvnə ilə qovmin ulibə`sin şədidin tuqatilunəhum 
əv yuslimunə fəin tutiu yu`tikumullahu əcran həsənən vəin 
tətəvalləv kəmə təvəlleytum min qablu yuəzzibkum əzəbən 
əlimə. Leysə aləl ə`əmə həracun və lə aləl ə`əraci həracun və 
lə aləl məriidi həracun və mən yutiilləhə və rasuləhuləhu 
yudxilhu cənnətin təcri min təhtihəl ənhəru və mən yətəvəllə 
yuəzzibhu əzəbən əlimə. Ləqad radiyəllahu ənil mumininə iz 
yubəyiunəkə təhtəş şəcərati fəəlimə mə fi qulubihim fə 
ənzələs səkinətə aleyhi və əsəbəhum fəthən qaribə. Və 
məğanimə kəsiratən yəxuzunəhə və kənəllahu əzizən həkimə. 
(Ardı var) Və ədəkumullahu məğanimə kəsiratən tə`xuzunəhə 
fəəccələ ləkum həzihi və fəkkə eydiyən nəsi ənkum və 
litəkunə ayətəl lilmumininə və yəhdiyəkum sıratam 
mustəqımə. və uxricə ləm təqdiru aleyhə qad əhətallahu bihə 
və kənəllahu alə kulli şeyin qadira. Və ləv qatəluhumulləzinə 
kəfəru ləvəlləvul ədbəra summə lə yəcidunə vəliyyən və lə 
nəsıra. sunnətəllahilləti qad xalət min qablu və lən təcidə 
lisunnətilləhi təbdilə. Və huvəlləzi kəffə eydiyəhum ənkum 
və eydiyəkum ənkum bi bətni məkkətə min bə`ədi ən 
əzfərahum aleyhim və kənəllahu bimə tə`əməlunə bəsıra. 
Humulləzinə kəfəru və saddu kum ənil məscidil hərami vəl 
hədyə mə`əkufən əyyəbluğə məhilləh. və ləv lə ricəlum 
muminunə və nisəum muminətul ləm tə`ələmuhum ən 
tətauhum fətusıibəkum minhum məərratu biğayri ılmil 
lihudxiləllahu fi rahmətihi məy yəşəuu. ləv təzəyyəlu 
ləəzzəbnəl ləzinə kəfəru minhum əzəbən əlimən. iz 
cəələlləzinə kəfəru fi qulubihimul həmiyyətə həmiyyətəl 
cəhiliyyəti fə ənzələllahu səkinətəhu alə rasulihi və aləl 
mumininə və əlzəməhum kəlimətət təqva və kənu əhəqqa 
bihə və əhləhə və kanəllahu bi kulli şeyin alimə. Lə qad 
sadəqallahu rasuləhur ru`yə bil haqqıi lətəd`xulunnəl 

 272

məscidəl həramə in yəşaəllahu əmininə muhəlliqıinə 
ruusəkum və muqassirinə lə təxafunə fəəlimə mə ləm 
tə`ələmu fəcəələ min duni zəlikə fəthən qaribə. huvəlləzi 
ərsələ rasuləhu bil hudə və dinil həqqı liyuzhirahu aləd dini 
kullihi və kəfə billəhi şəhidə. Muhəmmədun rasulullahi 
vəlləzinə məəhu əşiddəu aləl kuffəri ruhəməu beynəkum 
tərahum rukkəən succədəy yəbtəğunə fədləm minəllahi və 
ridvanən siiməhum fi vucuhihim min əsəris sucudi zəlikə 
məsəluhum fit tovrati və məsəluhum fil incili kəzər`ın əxracə 
şət`əhu fəəzərahu fəstəğləza fəstəva alə suqıhi yuə`cibuz 
zurraə liyəğiza bihimul kuffəra və ədəllahulləzinə əmənu və 
əmilus salihəti minhum məğfiratəv və əcran əzimə.  

          
Evlənmək üçün dua 

 

Bəxt-tale açılması üçün “əl-Əhzaq” və “Məryəm” 
surələrini oxumaq xeyirlidir.                        

Bəxt-taleyin açılması və ya evdə qalmış bir qızın 
evlənməsi üçün bir təzə boşqaba “Fecr”surəsini yazdıqdan 
sonra boşqabı yağış suyu ilə yuyub, həmin su ilə xına 
isladaraq, evdə qalmış qızın əllərinə qoyularsa, Allahın izni 
ilə qızın bəxti açılar. Ümumiyyətlə Fəcr surəsini davamlı 
oxuyanın yolları açılar.  

                 
Fəcr surəsi 

 

 Bismilləhir Rahmənir Rahim. vəl fəcr. vələyəlin əşr. 
vəşşəf `ı vəl vətr. vəl`leyli izə yəsr. həl fi zəlikə qasəmulləzi 
hicr. ələm təra keyfə fəalə rabbukə biad. iramə zətil iməd. 
əilləti ləm yux`ləq misluhə fil bələd. və səmudəl ləzinə cəbus 
sax`ra bil vəd. və fir`avnə zil əvtəd. əlləzinə tağav fil biləd. fə 
əksəru fihəl fəsəd. fəsabbə aleyhim rabbukə səvta azəb. İnnə 
rabbəkə ləbil`mirsad. fə əmməl insənu izə məbtələhu rabbuhu 
fə əkraməhu və nəaməhu fəyəqulu rabbi əkramən. və əmmə 



 273 

izə məb tələhu fəqadərə alyhi rizqahu fəyəqulu rabbi əhənən. 
kəllə bəl lə tukrimunəl yətim. və lə təhəddunə alə taəmil 
miskin. və tə`kulunət turasə ək`ləl ləmmə. və tuhibbunəl mələ 
hubbən cəmmə. kəllə izə dukkətil ardu dəkkən dəkkə. və cəə 
rabbukə vəl mələku saffən saffə. vəciə yov`məzin bi 
cəhənnəm, yov`məiziy yətəzəkkərul insənu və ənnə ləhuz 
zikra. yəqulu yəley`təni qaddəm`tu li həyəti. fəyov`məizil lə 
yuazzibu azəbəhu əhəd. və lə yusiqu və səqahu əhəd. yə 
əyyətuhən nəfsul mut`məinnəh. irciı ilə rabbiki radiyətəm 
mər`diyyəh. fəd xuli fii ıbəd. vəd xuli cənnət.  

                     
Məhəbbət ayələri 

 

1. əl-Bəqərə-74-“Summə qasət qulubukum min bə`di 
zəlikə fəhiyə kəl hicərati əv əşəddu qasvəh və innə minəl 
hicərati ləmə yətəfəc-cəru minhul ənhər və innə minhə ləmə 
yəşşəqqaqu fəyəxrucu minhul məu və innə minhə ləmə 
yəhbitu min xəşyətilləh və məllahu bi ğafilin əmmə təməlun.” 

Mənası: Bundan sonra qəlbləriniz daş kimi bərkidi, hətta 
daşdan da bərk oldu. Çünki bəzən daşlardan bulaqlar axar, 
elələri də vardır ki, yarılanda ondan sular çıxar və Allahın 
qorxusundan aşağıya axar. Allah etdiklərinizdən xəbərsiz 
deyil.  

2. əl-Bəqərə 156-“Əlləzinə izə əsabət`hum musıbətun 
qalu innəllahi və innə ileyhi raciun.” 

Mənası-Müsibətə məruz qaldıqları zaman”Allahdanıq və 
ona tərəf geri dönəcəyik” deyənlərə bəşarət ver.  

3. Ali-İmran-14-“zuyyənə linnəsi hubbuş şəhəvəti minən 
nisəi vəl bəninə vəl qanətıril muqantarati minəz zəhəbi vəl 
fiddati vəl xaylil musəvvəməti vəl ənəmi vəlhərsi zəlikə 
mətəul həyətid dunyə vəllahu ındəhu husnul məəb.” 

Mənası: ”Nəfsin istəklərinə;məhəbbət, qadınlara və 
uşaqlara sevgi, yığın-yığın yığılmış qızıl və gümüş, cins atlar 
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ilə heyvanlar və əkinlər insanların gözündə gözəl 
göstərilmişdir. Bunların hamısı dünya həyatının əmtəəsidir. 
Halbuki, geri dönüləcək yaxşı yer Allahın yanındadır.” 

4. Ali İmran -31-“Qul in kuntim tuhibbunəllahə fəttə-
biuni yuhbib kumullahu və yəğfiri ləkum zunubikum vallahu 
ğafurur rahim.” 

Mənası: ”De ki: Əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabe olun 
ki, O da sizi sevib, günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan 
və rəhimlidir.” 

5. Ali-İmran-159-“ fəbimə rahmətin minəllahi lintə 
ləhum və ləv kuntum fəzzan ğalizallən fəddu min həvləkə 
fəafu ənhum vəstəğfir ləhum vəşəvirhum fil əmri fəizəəzəm-
təfətəvəkkəl ələllahi innəllahə yuhibbul mutəvəkkəlin.” 

Mənası: “Allahın rəhmətinə görədir ki, sən onlarla bu 
qədər yumşaq davranan və mehribansan. Əgər sərt və daş 
ürəkli olsaydın, onlar dövrəndən dağılıb gedərdilər. Buna 
görə onları bağışla və onlara bağışlanma dilə, müəyyən 
işlərdə onlarla danış, məsləhət elə. Bir iş görmək istəyəndə 
Allaha təvəkkül elə, Çünki Allah təvəkkül eyləyənləri sevir.” 

6. ən-Nisa-13-“tilkə hududullahi vəmən yutıilləhə və 
rasuləhu yudxilhu cənnətin tucri min təhtihəl ənhəru xalidinə 
fihə və zəlikəl fəvzul azim.” 

Mənası: ”Bunlar Allahın hədləri, əhkamıdır. Kim Allah 
və Peyğəmbərinə itaət etsə, onu içərisində çaylar axan 
Cənnətlərə aparar və həmişəlik orada qalar. Bu böyük 
bəxtiyarlıqdır.” 

7. əl-Maidə-54-“və yuhibbunəhu əzillətin aləl mumininə 
əizzətin aləl kəfirin.” 

Mənası: ”Onlar möminlərin qarşısında təvəzökar və 
kafirlər qarşısında başı uca və güclüdürlər.” 

8. Taha-39- “və əlqaytə aleykə məhəbbətəm minni 
vətusnəa alə ayni.” 
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Mənası: Sənə məhəbbət bəslədik ki, bizim gözümüz 
altında böyüyəsən.  

9. Yasin-79-“qul yuhyihəlləzi ənşəəhə əvvələ mərrah və 
huvə bi kulli xalqın alim.” 

Mənası: De ki: “Onları ilk dəfə yaradan dirildəcək” O, 
hər şeyi yaratmağa qadirdir.” 

               
Bəxtin açılması üçün dua 

 

Niyyət edərək "İnnə fetəhnə ləkə fəthən mubinə" ayəsini 
1233 dəfə oxumaq olar.       

Sevgi üçün dua 
 

Sevgi üçün üç gün səhər namazından sonra arxa-arxaya 
100 dəfə aşağıdakı duanı oxumaq faydalıdır. Lakin gərək 
bunu heç kim bilməsin.  

“Ya Qadim, Ya Daim, Ya Qadim, Ya Daim, Ya Qarrar, 
Ya Əhəd, Ya Muhəmməd, Qul huvallahu əhəd, ləm yəlid 
yələm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. Vəsalləllahu 
alə seyyidinə Muhəmmədin və alihi əcməin.” 

Sevgi və ruzi üçün zikr 
 

 “Ya Malikul Mulk, Ya Zəlcələli vəl-ikram, Ya Razzaq, 
Ya Fəttah, Ya Vəhhab, Ya Ğaniyy.” 

           
            Uşağı sidq olan qadınlar üçün dua 

 

Hamiləlik zamanı uşağı sidq olan qadın üçün aşağıda 
yazılan ayələri, yeni ayın əvvəlində bir kağıza yazdıraraq, 
üstündə gəzdirməlidir ki, bəla və pisliklərdən qorunsun.  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim iz qalətim raətu İmranə 

rabbi inni nəzər`tu ləkə mə fi bətni muhərrarən fətəqabbəl 
minni innəkə əntəs səmiul alim. fələmmə daəthə qalət rabbi 
inni və daə`tuhə unsə vəllahu əa`ləmu bimə və daət və leysəz 
zəkəru kəl`unsə və inni səmmeytuhə məryəmə və inni uizuhə 
bikə və zurriyyətəhə minəş şeytanir racim. fətəqabbələhə 
rabbuhə biqabulin həsənin və ənbətəhə nəbətən həsənən və 
kəffələhə Zəkəriyyə kulləmə dəxalə aleyhə Zəkəriyyəl 
mihrabə və cədə ındəhə rizqan qalə yə Məryəmu ənnə ləkə 
həzə qalət huvə min ındilləhə innəllahə yərzuqu mən yəşəu 
biğeyri hisəb.  

           
Uşağı olmayanlar üçün dua 

 

Aşağıda yazılan ayələri müşk, zəfəran və Zəmzəm suyu 
qatılmış suya oxuyaraq üç gün ər-arvada içirtmək xeyirlidir.  
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Bismilləhir rahmənir rahim. Hunəlikə dəa zəkəriyyə 
rabbəhu qalə rabbi həm`li min lədunkə zurriyyətən rayyibətən 
innəkə səmiud duai. Fənədəthul mələikətu və huvə qaimun 
yusalli fil mih`rabi ənnəllahə yubəşşirukə bə yəhyə 
musaddiqan bikəlimətin minəllahi və səyyidən və həsuran və 
nəbiyyən minəs dalihin. Qalə rabbi ənni yəkunu li ğuləmun 
və qad bələğanil kəbəru vəmraəti aqirun qalə kəzəlikəllahu 
yəf`alu mə yəşəu.  

           
Şirinlik üçün 

 

Bir kasa gül suyunun içinə yeddi gün xiftən namazından 
sonra və ya gecə yarısı niyyət edərək 121 dəfə “Yasin” surə-
sinin 78, 79-cu ayələrini, 121 dəfə də ”Ya bədiyus səməvati 
vəl ard” - deyə duanı oxuyub üfürərək ağzını bağlamaq 
lazımdır. Bir kimsə yeddi gecə bu gül suyuna bu ayələri 
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oxuduqdan sonra, həmin gül suyunu səhər–axşam üzünə 
sürtsə hamıya mehriban, əziz olar.  

 
Nəzər, göz dəyməsi, nəfs və  

şərdən qorunmaq üçün dualar 
 

1. əl-Fatihə-1-7-“Bismilləhir-Rahmənir Rahim. Əlhəm-
dulilləhi rabbil a`ləmin. Ərrahmənir rahim. Məliki 
yovmiddin. İyyəkə nə`budu və iyyəkə nəstəin. İhdinəs sıratal 
mustəqim. Sıratal ləzinə ən`əmtə əley`him ğeyril məğdubi 
əley`him və lədda`llin.” 

Mənası: Həmd olsun aləmlərin Pərvərdigarı olan Allaha. 
Həmd olsun Rəhman və Rəhim olan Allaha. Həmd olsun din, 
cəza gününün sahibi olan Allaha. Yalnız Sənə tapınırıq və 
yalnız Səndən yardım diləyirik. Bizi doğru yola hidayət et. 
Nemət verdiyin kimsələrin yoluna apar, qəzəbə düçar 
olanların, (haqdan) azanların yoluna yox! 

2. əl-Bəqərə -255-“Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul 
qayyum. lə tə`xuzuhu sinətuv vələ nəvm ləhu, mə fis 
səməvati və mə fil ard. mənzəlləzi yəş`fəu indəhu illə bi iznih 
yə`ələmu mə beynə eydihim vəmə xəl`fəhum və lə yuhitunə 
bi şeyim min ılmihi illə bimə şə`ə vəsiə kur`siyyuhus 
səməvati vəl ard vələ yuduhu hifzuhumə vəhuvəl əliyyul 
əzim. Lə ikrahə fid`din qat təbəyyənər`ruşdu minəl ğəy fəmən 
yəkfur bittağuti vəyu`min billəhi fəqədistəmsəkə bil ur`vətil 
vusqa lənfisamə ləhə vəllahu səmiun əlim. Allahu vəliyyul 
ləzinə ə-mənu yux`ricuhum minəz`zuluməti ilənnur vəlləzinə 
kəfəru əvliyəuhumut`tağutu yux`ricunəhum minən nuri 
iləz`zulumət uləikə əshəbun`nərihum fihə xalidun.” 

Mənası: -Allah, ondan başqa Tanrı yoxdur. Diri və 
Qəyyumdur. O, nə mürgüləyər, nə də dərin yuxuya dalar. 
Göylərdə və yer üzündə hər nə var, onundur. Kim onun izni 
olmadan, onun yanında şəfaət edər? Önlərində və arxalarında 
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olanı bilir və onun elminə, öz istədiyi şeydən başqa, heç nə 
əhatə edə bilməz. Onun kürsüsü göyləri və yeri ehtiva edir. 
Onları qorumaq ona çətin deyildir. O, ali rütbəli və çox 
böyükdür. Dində heç bir məcburiyyət yoxdur. Hidayət 
sapqınlıqdan aydın şəkildə ayrılmışdır. Beləcə kim tağutu 
danıb, Allaha iman gətirsə, elə bir möhkəm ipdən yapışmışdır 
ki, qırılması mümkün deyildir. Allah eşidən və biləndir.  

3. əl-İxlas-1-3-“Qul huvəllahu əhəd. Allahus saməd. ləm 
yəlid və ləm yuləd. və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd.” 

Mənası: -De: -“Odur vahid Allah”. O Allah birdir, heç bir 
şəriki yoxdur. Allah heç kəsə, heç nəyə möhtac deyildir!O, nə 
doğmuş, nə də doğulmuşdur!Onun heç bir tayı bərabəri, 
bənzəri yoxdur! 

4. əl-Fələq-1-5-Qul əuzu bi rabbil fələq. min şərri mə 
xaləq. vəmin şərri ğasiqin izə vəqab. vəmin şərrin nəffəsəti fil 
uqad. vəmin şərri həsidin izə həsəd.  

Mənası: -De: “Səhəri işıqlandıran Pərvərdigara sığınıram. 
Yaratdıqlarının şərindən və qaranlığın şərindən, onda ki, 
örtər. Və düyünlərə ovsun üfürən cadugərlərin şərindən və bir 
də paxılın şərindən.” 

5. ən-Nas-1-6-“Qul əuzu birabbin nəs. məlikin nəs. iləhin 
nəs. Min şərril vəs`vəsil xannəs. əlləzi yuvəsvisu fi sudurin 
nəs. minəl cinnəti vən nəs.” 

Mənası: -Ya Peyğəmbər!De ki: “Pənah aparıram insan-
ların Rəbbinə! 

İnsanların ixtiyar sahibinə;İnsanların tanrısına. Vəsvəsə 
verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxudan) qaçıb gizlənən 
Şeytanın şərindən. O Şeytan ki cinlərdən də olur, insanlardan 
da!” 

6. Yusif-67-“və qalə yə bəniyyə lə tədxulu min bəbin 
vahidin vəd xulu min əbvabim mutəfərriqah, və mə uğni 
ənkum minəllahi min şeyin inil hukmu illə lilləhi əleyhi 
təvəkkəltu və əleyhi fəl yətəvəkkəlil mutəvəkkəlun.”  
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Mənası: Söylədi: “Ey mənim oğlanlarım, bir darvazadan 
içəri keçməyin, müxtəlif qapılardan içəri girin. Mən artıq 
Allahın qəzasını sizdən iraq edə bilmərəm və Allahın 
hökmündən başqa hökm yoxdur. Mən ona təvəkkül etdim və 
təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edərlər.  

7. əl-Qələm -51-52-“və in yəkədulləzinə kəfəru lə 
yuzliqunəkə bi əbsarihim ləmmə səmiuz zikra və yəqulunə 
innəhu lə məcnunə və mə huvə illə zikrun lil ələmin.” 

Mənası: Həqiqətən, kafirlər Quranı eşitdikləri zaman 
sənə qarşı olan həsədlərindən və qəzəblərindən, az qala səni 
gözləri ilə yeyələr. Onlar sənin barəndə: ”O divanədir!” 
deyirlər.  

8. Dua: ”Bismilləhir: Allahumməz həb hərrahə və 
bərdəhə və həbəsəhə.” 

Mənası: -“Bi iznillahi-təala”-Allahın izni ilə qalx“-desin.  
9. " Bismilləhilləzi lə yə durru məasmihi sey'un fil-ardi 

və lə fis səmaî və huvəssəmî ul-alîm . "  
Mənası: "Allahın ismi-şərifi ilə başlayanda, Onun İsmi-

şərifi hörmətinə yerdə və göydə olan heç bir şey sənə zərər 
verə bilməz. Allah hər şeyi eşidən və biləndir.  

10. Nəzər dəyməsindən və bir çox müsibətlərdən 
qorunmaq üçün “Ya Bərru” ismi-şərifini oxumaq xeyirlidir.  

Açıqlama: -Nəzər-göz dəymə haqdır. Ayətlərdə və hədis-
lərdə də nəzərdən Allaha sığınmaq lazım olduğu bildiril-
məkdədir.  

Hədis: Əli (ə. s. ) buyururdu ki, Peyğəmbərimiz(s.ə.s.) 
səhər açıldıqda və axşam şər qarışdıqda bu duanı oxuyardı.  

“Allahummə əs`əlukə min fəc`ətil xayri və ə`uzubikə min 
fəc`ətil şərri.” 

Allahım Səndən açılan səhərin xeyrindən istərəm. 
Qaralan gecənin şərindən də Sənə sığınıram.  
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Göz dəyməyə qarşı dua 
 

“Maşaallah, Bərakəllah, Lə həvlə və lə quvvə illə billəh.”  
Allah mübarək etsin. Allah belə istədi və nə gözəl oldu. 

Qüc və qüvvət yalnız və yalnız Allahındır. Allahu təala-
dandır.”  

 
Nəzərdən qorunmaq üçün dua 

 

"Allahummə bərik fîhi və lə tədurruhu . "  
Mənası: "Allahım, bunu mübarək eylə. Ona zərər toxun-

masına izn vermə.  
Hədis: Nəzər haqqında Peyğəmbərimiz belə buyurmuş-

dur: -Nəzər, yəni göz dəyməsi dəvəni təndirə, insanı da 
məzara soxar.” 

Başqa bir hədis də isə belə buyrulur: -“Ümmətin çoxunun 
ölümü nəzərdən, göz dəyməsindəndir.” 

Hədis: -Peyğəmbər(s.ə.s.)buyurur ki, bu iki sözü: -
“İnşaallah” və “Maşaallahı” zikr edənlər, dərin bir Allah 
eşqinə və kamil imana sahib olarlar.  

1. Hər bir kəs bir iş görmək istədiyi zaman ”İnşaallah” 
deməlidir.  

2. İnsanlar üçün “İnşaallah” deməkdən daha fəzilətli 
itaətçilik yoxdur.  

Hədis: -İnşallahın çox deyilməsi, imanı gözəlləşdirər. 
(İsmail Haqqı Bursəvi, ”Şiadul İman”) 

               
Darlıq və sıxıntı zaman oxunacaq dualar 

 

1. "Bismilləhir Rahmənir Rahim Vələ həvlə vələ quvətə 
illə billəhil Aliyyil Azim.”  

Mənası: Rahman Rahim (Bağişlayan) Allahın adiyla. 
Çox uca və çox böyük Allahın himayəsinə sığınmaqdan və 
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Onun uca qüdrətindən yardım diləməkdən başqa bir niyyətim 
yoxdur. Ona dayandım, Ona güvəndim.  

2. Lə iləhə illəllahul azimul halim. Lə iləhə illəllahu 
Rabbus səməvati və Rabbul ardi və Rabbul arşıl kərim.  

Mənası: -Allahdan başqa heç bir Allah yoxdur. Ancaq 
əzim, həlim olan Allah vardır. Allahdan başqa heç bir Allah 
yoxdur. Yalnız ərşi-əzəmin sahibi Allah vardır.  

2.”Lə İləhə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz 
zalimin.” 

3. əl-Kəhf surəsinin ilk 2 ayəsi və son 10 ayəsini oxumaq 
çətinlik və narahatlıqları dəf edər.  

4. “Huvəl Hafizi vəl kafi vəhdəh” zikrini, əl-İxlas, əl-
Nas, əl-Fələq surələrini oxumaq.  

5. “Ya Həyyu, Ya Qəyyum, La İlahə illə əntə əs`əlukə ən 
tuhyiyə qalbi Allahummə Sallı alə Muhəmmədin və ali 
Muhəmməd”-duasını 3 dəfə oxumaq.            

6. “Subhənəllahil Azim!"Mənası: “Böyük və Uca Allahı 
təsbih edirəm.” 

7. " Ya Heyyu, Ya Qayyum! Bi rahmətikə əstəğisu . "  
Mənası: "Ey daima var olan, əbədi və əzəli həyat ilə 

Heyy (diri) olan və bütün məxluqatını (yaratdıqlarını) varlıq-
da - həyatda tutan Heyy və Qayyum olan Allahım! Rəh-
mətinlə yardımını istəyirəm. "  

8. "Allahu, Allahu Rabbi, lə usriku bihî şey'ən "  
Mənası: "Mənim Rəbbim, Allahdır. Allah. Ona heç bir 

seyi ortaq etməz” deməkdir. Bu duanın üç dəfə oxunması 
tövsiyə edilmişdir.            

                
Ailə sıxıntılarına qarşı dua 

 

3-İxlas və Fatihədən sonra sabah və axşam, 7 dəfə bu 
duanı oxuyan kimsənin evində həmişə mehribanlıq olar: -
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“Həsbiyallahu lə iləhə illə huvə təvəkkəltu və huvə rabbul 
Ərşil Əzim.” 

              
Bəla və müsibət zamanı oxunacaq dua 

 

4. "Əlhəmdu lilləhilləzi afəni mim məbtələqa bihi və 
fəddələni alə kəsîrim mimmən xaləqa təfdil. "  

Mənası: Uğradığım dərddən məni qurtaran və məni 
yaratdıqlarının bir çoxundan üstün edən Allaha Həmd olsun.  

5. Bir müsəlman 336 dəfə ”Ya Musavvir” ismi-şərifini 
zikr etsə, bəla və afətlərdən, sıxıntı və müsibətlərdən qorun-
muş olar.  

             
Əsəbləşən anda oxunan dua 

 

 “Allahumməğfirli zənbi və əzhib ğeyza qalbi və əcirni 
minəş şeytan.” 

Mənası: -Allahım günahımı əfv et, qəlbimdəki qəzəbi 
çıxar və məni şeytandan qoru.  

                                     
Hacət üçün dua 

 

əd-Duxan surəsi 1-9-cu ayəyə qədər, Şaban ayının 14-cü 
gecəsi 30 dəfə salavat deyərək, 25 dəfə bu ayələri oxumaq 
hacət üçün xeyirlidir.  

əl-İsra surəsini 7 dəfə, Hud surəsini 13 dəfə oxumaq.  
 

Xeyirli aqibət üçün dua 
 

Namazdan sonra oxunan dualardandır: “Allahummə inni 
əs`əlukə husnəl hətiməti vəl xayral aqibəti vəl əfinə”                      

                                   
Qəbir əzabından qurtarmaq üçün dua 

 

Bu dua hər namazdan sonra oxunmalıdır: ”Allahummə 
inni əuzu bikə min azəbin finnəri və əzabin fil qabri” 
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Mənası: Allahım! Atəş içində və qəbrdə əzaba uğramaq-
dan Sənə sığınıram.                                            

         
Bəqərə surəsinin-285 və 286-ci ayələri 

 

Peyğəmbərimizə Cəbrail (ə. s.) vasitəsi ilə deyil, Pey-
ğəmbərimiz (s.ə.s.) Meracda olarkən Allah-təala tərəfindən 
vəhy edilmişdir.  

Bu ayələr haqqında Peyğəmbərimizdən belə hədis 
buyurulur: -“Allah-təala Bəqərə surəsini tamamlamaq üçün, 
bu iki ayəni, Ərşi-Əlasının altındakı bir xəzinədən mənə 
verdi.” 

Peyğəmbərimiz əlavə olaraq buyurdu: “Bu iki ayəni 
öyrənin, ailə və uşaqlarınıza da öyrədib, əzbərlədin. Çünki bu 
iki ayə Rəhmətdir, həm Qurandır, həm də ki, duadır.” 

Bu iki ayənin mənəvi bərəkəti çox böyükdür.  
Alimlər rəvayət etdiyinə görə, Peyğəmbər (s.ə.s.) bu 

ayətlərlə dua etdiyi zaman Allah-təala tərəfindən”Duanı qəbul 
etdim”buyurulduğu qeyd edilmişdir.  

Həmçinin belə rəvayət olunur ki, Hz. Cəbraildə bu duanı 
oxuyub qurtardıqdan sonra “Amin-Ya Rəbbi, qəbul buyur” 
deməsini Peyğəmbərimizə söyləmişdi.  

əl-Bəqərə-286-a-mənər rasulu bimə un`zilə ileyhi 
mirrabbihi vəl muminun, kullun ə-mənə billəhi və mələikətihi 
və kutubihi və rusuluhu lə nufərriqi bey`nə əhədim 
mirrusuluh, və qalu səmi`ənə və ətəə`nə ğufranəkə rabbənə və 
ileykəl məsır. Lə yukəllifullahu nəfsən illə vusəhə ləhə mə 
kəsəbət və əley`hə məktəsəbət rabbənə lə tuə`xiznə in nəsinə 
əv əxta`nə, rabbənə və lə təhmil əley`nə ıs`ran kəmə 
həməltəhu ələlləzinə min qablinə, rabbənə və lə tuhəmmil`nə 
mə lə taqata lənə bih, və ə`fu ənnə vəğfir lənə vər`həmnə əntə 
məv`lənə fənsurnə ələl qovmil kəfirin.  
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Mənası-Allah-təala Merac gecəsi buyurdu: ”Allah yalnız 
gücü, taqəti miqdarında təklif edər. Nəfsin qazandığı xeyir də, 
şər də özü üçün xeyirli və zərərlidir.” Peyğəmbər dedi: Allah-
təala buyurdu ki, bu cür dua edin: ”Pərvərdigara, əgər unut-
saq, ya səhv etsək bizi cəzalandırma. Pərvərdigara, bizdən 
əvvəlki kəslərə təklif etdiyin kimi, ağır təklifləri bizim boy-
numuza qoyma. Pərvərdigara, gücümüz çatmayan ağır 
təklifləri bizim öhdəmizə vermə. Bizim günahımızdan keç, 
bizi bağışla, bizə rəhm et. Bizim ağamız sənsən. Kafirlərə 
qarşı bizə kömək et.  

     
Dörd düşməndən qorunma duası 

 

 “Allahummə inni ə`uzu bikə min ğələbətid-deyni və 
ğələbətil əduvvi və şəmətətil ə`dai.” 

Mənası: -Allahım borcun qələbəsindən(artmasından), 
düşmənın qələbəsindən, şəmatətindən sənə sığınıram.  

Dörd nemət istə: ”Allahumməğfiril vər həmni verzuqni.”
Mənası-Allahım! Günahlarımı bağışla, məni əfv et, 

dünya və axirətdə mənə acı, mənə mərhəmət eylə, doğru yolu 
göstər və məni ruziləndir.                   

  
Cənnətə girmək üçün oxunacaq dua 

 

ət-Təhrim-8-Ey möminlər!Allaha xalis tövbə edin. Ümid 
var ki, Rəbbiniz günahınızı örtüb bağışlasın, altından çaylar 
axan Cənnətə daxil etsin. O gün onlar deyərlər: ”Peyğəmbəri 
və onunla iman gətirənləri rüsvay etmə.” Onların nuru sürətlə 
qarşılarında və sağ tərəflərində gedər. Onlar deyərlər: “Bizim 
nurumuzu həmişə qalmaqla tamamla və bizi bağışla. 
Həqiqətən Sən hər şeyə qadirsən.” 
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Peyğəmbərimizin hər gün etdiyi zikrlər 
 

1)Bismilləhir rahmənir Rahim-100 dəfə.  
2)Əstəğfirulləh(kiçik) əl azim (böyük)-100 dəfə dedikdə 

böyük və kiçik günahlar əfv edilir.  
3)Allahumməsəlli alə seyyidinə Muhəmmədin və alə ali 

Muhəmməd 100 dəfə demək(qovaq ağacından tökülən 
yarpaqlar kimi günahları tökər, pis dilləri, qaralmış könülləri 
dirildər, xaraba olmuş qəlbləri nəşələndirər) 

Gözəl bir şey görəndə, gözəl bir qoxu duyanda salavat 
gətirmək, başqa narahat edici hallarda isə, ”Həsbunəllahi və 
niəməl vəkil;yəni(Allah bizə yetər, o, nə gözəl vəkildir. ) -
demək və yaxud da: “Və innəkə lə`alə huluqin azim”yəni 
“Sən ən böyük bir əxlaq üzərindəsən”(Qələm-4)-demək fay-
dalıdır.  

4)La ilahə illəllah -100 dəfə demək, qəlb xəstəliklərindən 
və böyük günahlardan təmizləyər.  

5) Allah -100 dəfə dedikdə, Allahın beş min ismini cəm 
edərək bir anda söyləmiş oluruq.  

6)Hu-100 dəfə demək Allaha qovuşmaq və məqsədə 
çatmaqdır. Hu-İsmi-Əzəmdir. Övliyaların qəlb gözünü açan 
“Hu”dur. ”Hu” – demək, yəni Səndən gəldim, Sən göndərdin, 
Sənə dönəcəyəm və Sənə qovuşacağam.”Hu”hədəfə 
qovuşmaq deməkdir.  

Hədis: İmam Cəfəri Sadiq buyurur;”Allah-təala Adəmə 
belə vəhy göndərdi: “Ey Adəm! Mən hikməti sənin üçün dörd 
kəlmədə toplamışam. Biri mənim üçün, biri sənin üçündür; 
biri səninlə mənim aramda, biri də səninlə xalq arasındadır. 
Mənim üçün olan şey budur ki, Mənə ibadət edəsən və heç bir 
şeyi mənə şərik qoşmayasan. Sənin üçün olan şey budur ki, 
çox ehtiyaclı olduğun zaman əməlinin müqabilində sənə əvəz 
verəcəyəm. Mənimlə sənin aranda olan şey budur ki, sən dua 
edəsən, Mən də sənin duanı qəbul edim. Səninlə camaat 
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arasında olan şey isə budur ki, özün üçün razı olduğun şeyə 
camaatın üçün də razı olasan.  

 
Peyğəmbərin (s.ə.s.) oxuduğu  

Allaha sığınma duaları 
 

1. Allahummə inni ə`uzu bikə minəl-buxli və ə`uzu bikə 
minəl-cubni və ə`uzu bikə min ən uər Raddə ilə ərzəlil umuri 
və ə`uzu bikə min fitnətid-dünya və ə`uzu bikə min əzabil 
qabir.                               

Mənası: -Allahım xəsislik və tənbəllikdən sənə sığınıram, 
qorxaqlıqdan sənə sığınıram. Lap çox ömürdən( qocalıb və 
ağlı itirib, uşaq kimi olmaqdan)sənə sığınıram, dünyanın 
fitnələrindən sənə sığınıram. Qəbir əzabından sənə sığınıram.  

2. ər-Rahmən-33-36-yə məəşəral cinni vəl insi inis 
tətaətum ən tənfuzu min aqtaris səməvati vəl ardi fənfizu lə 
tənfuzunə illə bi sultan. Fəbi əyyi ə`ləi rabbikumə tukəzzibən. 
yursəlu əleykuə şuvazum min nərin və nuhəsun fələ 
təntəsıran.  

3. əl-Həşr-21-24-ləv ənzəlnə həzəl qur`ənə alə cəbəlil 
ləraəytəhu xaşiəm mutəsəddiən min xaşyətilləhi və tilkəl 
əmsəlu nədribuhə linnəsi ləəlləhum yətəfəkkərun. Huvəlla-
hulləzi lə iləhə illə hu. ə-limul ğeybi vəşşəhədəh. huvər-
rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvəl məlikul 
quddusus sələmul muheyminul əzizul cəbbərul mütəkəbbir. 
subhənəllahu əmmə yuşrikun. Huvəllahul xaliqul bəriul 
musavviru ləhul əsmaul husnə, yusəbbihu ləhu mə 
fissəməvati vəl ard. vəhuvəl əzizul həkim.    
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Cənnətul Əsma- Əsmaların qalxanı 
Səkinə duası 

 

İsmi-Əzəm zikr edilən isimlərin ən büyüyüdür. İsmi-
Əzəm gizlidir. Ömürdə əcəlin, ramazanda Qədr gecəsinin 
gizlənməsi kimi, adlar içində də İsmi-Əzəmin gizlənməsinin 
də mühüm hikməti var. Bunun da hikməti, qullarının bütün 
Əsmau-Hüsnaya rəğbətini saxlamaq, özünün bütün isimlərilə 
dua edilməsini təmin etməkdir. İsmi-Əzəm bəlli olsaydı, 
insanlar yalnız o isimlə dua edərdilər, diqər isimləri tərk 
edərdilər. Çünki İsmi-Əzəmin Allah qatında böyük bir dəyəri 
vardır. Bu isimlə edilən duaların mutləq qəbul edildiyi 
rəvayət edilmişdir 

İsmi-Əzəmın Əsmau-Hüsnadan hansı ismin olduğu 
haqqında, İslam alimləri ayrı- ayrı fikirlər irəli sürmüşlər. Hz. 
Əlinin “Ərcuzə” adında bir qəsidəsində və "Mecmuatül 
Əhzab"adlı kitabında İsmi-əzəmi altı adda zikr edir. İmam 
Gəzali onu "Cənnətul-Əsma" risaləsində, Hz. Əlinin zikr və 
İsmi-Əzəmi əhatə edən o altı adı şərh edərək, xüsusiyyətlərini 
bəyan etmişdir. Hz. Əliyə görə İsmi-Əzəm tək isim deyildir. 
Fərd, Heyy, Qayyum, Hakəm, Ədl, Quddusdan ibarət 6 
isimdir.  

 
Səkinə duasının sirrləri 

 

Səkinə duası dərd və müşkülləri dəf edən duadır. Səkinə 
duasını bir səhifədə Hz. Peyğəmbərin yanında Cəbrail (ə. s. ) 
tərəfindən Hz. Əliyə nazil olmuşdur. Allahın altı ismi 
yazılmış bu dua haqqında Hz. Əli belə nəql edir: ” Mən 
Cəbraili göy qurşağı kimi səmada gördüm. Səsini eşitdim, 
səhifəni aldım. Səhifədə Allahın Fərd, Heyy, Qayyum, 
Həkəm, Ədl və Quddus isimləri yazılmışdı.”Hz Əliyə görə bu 
əsmalar İsmi -Əzəmdir.  
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Səkinə duası Quranda keçən Allahın isimlərindən və 
ayələrdən yaranmışdır. Səkinə kəlməsinin anlamı qəlbin hü-
zuru, güvənc, vüqar, rahatlıq, arxayınlıq mənasına gəlir. Tə-
səvvufda isə Səkinə qeybin və mənəvi feyzin gəlişi əsnasında 
qəlbin yaşadığı hüzur, sakitlik halı şəklində tərif olunur. 
Hədis kitablarında Səkinə duasının Cəbrail (ə. s. ) tərəfindən 
Hz. Əliyə 71 ayə endirildiyi və bu ayələrin də daima 171 dəfə 
oxunması bildirilmişdi. Lakin. Hz. Əli sonradan bu 71 ayədən 
19 dənəsini seçərək indiki Səkinə duası halına gətirmişdir 
(Hizbül-Envaril-Hakaikın-Nuriye, s 119)  

Hz. Əlinin 19 rəqəm sisteminə dayanan Səkinə duasının 
doğrudan da, Qurandan alındığını göstərən bir neçə işarələr 
vardır.  

Səkinə duası Allahın altı İsimi-şərifindən (Fərd, Heyy, 
Qayyum, Həkəm, Ədl, Quddus) meydana gəlmişdir. Quranda 
“səkinə” kəlməsi də altı dəfə (Bəqərə- -248, Tövbə-26, 40, 
Fəth-4, 18, 26) keçmişdir.  

Bəqərə surəsində keçən Səkinə kəlməsi, Talutun hökm-
darlığının bir əlaməti olan Tabut (sehirli sandıq) deyilən bir 
sandıq haqqındadır. Onun içində keçmiş və gələcək Pey-
ğəmbərin əşyaları və onlar haqqında məlumat və işarələr 
gizlənməkdədir. Və bu sandıq Hz. Adəmdən gələrək özünə 
məxsus sirr və hökmlərə malikdir. Rəvayətlərə görə Sahibəz 
Zaman zühr etdiyində həmin sandıq da öz sirrləri ilə birlikdə 
aşkar olacaq. Bu sandıq Allah tərəfindən inananlar üçün ilahi 
bir işarə, sakitlik, güvənc və gələcəyə inam və imanla 
baxmağa və arxayın yaşamaq üçün insana ümid verir.  

Səkinə kəlməsinin üçün Fəth surəsində, ikisi isə Tövbə 
surəsində keçir və Səkinə kəlməsi sira sayına görə ilk dəfə 
Fəth surəsinə enmişdi. Bu surə, bəsətin (Peyğəmbərlik veril-
məsinin) on doqquzuncu ilində, Hz. Peyğəmbərin Hudeybiyə 
səfərindən dönəndə nazil olmuşdu.  
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əl-Səkinətin əbcəd dəyəri 571-dir. Bu da Peyğəmbəri-
mizin dünyaya gəlişi ilidir. Bu da Allah tərəfindən dünyaya 
insanlar üçün güvənc və hüzur qaynağının gəlişinə bir 
işarədir.  

5. Səkinə duasındaki altı ismin hərf sayı da 19-dur. Bu 
dua Bəsmələ ilə başlayır. Bəsmələnin rəqəm sayı da 19-dur. 
19 rəqəmli Bəsmələnin (Bimilləhir Rahmənir Rahim) keçdiyi 
surə Nəml surəsi 30-cu ayəsidir. Cəhənnəm zəbanilərinin 
sayının da 19 olduğu haqqında sözü gedən ayə Muddəsir 
surəsi 30-dur. Bu halda 19 Cəhənnəm zəbanilərindən 
qurtarmaq üçün 19 rəqəmli Bəsmələni çox oxuyun. Bunu 
oxuyan kimsə üçün Allah bu həflərdən hər birisini bir 
zəbaniyə qarşı bir qalxan edər. Həmçinin Allahın əmrləri ilə 
öz vəzifələrini yerinə yetirən zəbanilər də Bəsmələ çəkərək 
işlərini görərlər və Bəsmələdən güc-qüvvət alarlar. Yəni, 
bütün dünya aləmini idarə etdiyi kimi Əbədi aləmi də idarə 
edən tək bir olan Allahdır və hamı Onun əmri ilə hərəkər edir. 
(Kurtubi I/12; Beki Niyazi, Namazın Sayısal Mucizesi, s. 15) 

Səkinə duası Allahın altı İsmi-əzəmi olan “Fərd, Heyy, 
Qayyum, Həkəm, Ədl, Quddus” isimlərindən ibarət bir 
duadır. Bu altı ismin mənası haqqında:  

1. Fərd: Allah birdir, təkdir, yeganədir, qüdrət və qüvvət 
Sahibidir.  

2. Heyy: Allah sonsuz diridir, əzəli, əbədi və ölümsüz 
həyat Sahibir. Hər şeyə həyat verən, hər şeyi dirildən odur.  

3. Qayyum: Allah dâima Qaimdir, dâima ayaqdadır, 
yaratdığı hər şeyə hakimdir, varlıqları istədiyi kimi idarə edir, 
sövq edir və yönəldir. Hər şey Onunla var olur. Göylərdə və 
yerdə nə varsa Onun iradəsi qayyumluğu ilə davam edib, 
qalır.  

4. Həkəm: Allah hökm Sahibidir, hikmət Sahibidir, 
yaratdığı hər şeydə bir hikmət və bir fayda gözləməklə 
ədalətlidir. Bəndələrinin arasında haqla ədalətlə hökm edər.  
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5. Ədl: Allah ədalət sahibidir, hər yaratdığına haqqı olan 
hər şeyi verir, heç kimsəyə heç bir zaman haqsızlıq etmir. 
Məhşərdə ədalətlə hökm edər, cəzası zülm və ya haqsızlıq 
deyıl, özümüz qazandığımız ədalətdən ibarətdir. Allah Özü 
ədalət sahibi Adil olduğuna görə, bəndələrinin də bir-biri ilə 
ədalətlə rəftar etmələrini əmr edir.  

6. Quddus: Allah pakdır, təmizdir, noqsan, qüsur və 
acizlikdən, küfr və zəlalət kimi sifətlərdən münəzzəhdir. 
(uzaqdır) Allah kamal sifətlərə sahibdir. Onun hər sifəti, hər 
ismi, hər işi, hər feli(hərəkəti) mükəmməldir. Yaratdıqlarını 
da mükəmməl, qüsursuz, təmiz və pak yaratdı. Təmizliyi se-
vər, təmizliyə əmr edər, əməllərindən peşman olub, tövbə 
edən bəndələrinin tövbələrini qəbul edib, günahlardan təmiz 
edər.  

Dünyavi və dini, hər sıxıntını aradan qaldırmaq üçün bu 
isimlərin feyz və bərəkəti ilə Allahdan istənilir.  

          
Səkinə duasının oxunuş qaydası 

 

Dərd və sıxıntıları aparacaq möcüzəvi duanı oxumaq 
üçün:  

1- Niyyət edirsən. Yəni, nə üçün, nə məqsədlə oxumaq 
istəyirsən.  

 2. 7 dəfə istiğfar demək.  
3. 7 dəfə Salavat demək.  
4. 10 dəfə Allahu Əkbər demək.  
5. Hər ayə ilə bərabər 19 dəfə bu altı əsma da oxunacaq. 

Əvvələcə Bəsmələ çəkilir, sonra da Fərdun, Heyyin, 
Qayumun, Həkəmun, Ədlun, Quddusun-deyilir və bir ayə 
oxunur. Sonra yenə Bəsmələ, Əsmalar və 2-ci ayə oxunur və 
bu sıra ilə 19 dəfə təkrarlanır  

6 əsma: da Fərdun, Heyyin, Qayumun, Həkəmun, Ədlun, 
Quddusun  
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Səkinə duasının ərəbcə oxunuşu 
 

Bismilləhir Rahmənir Rahim Fərdun, Heyyin, Qayumun, 
Həkəmun, Ədlun, Quddusun 

1. Ayə: Səyəc ‘alullahu bə’ədə usruy yusra.  
2. Ayə: və anətil vucuhü lil Heyyil Qayyum 
3. Ayə: Və innəllahə bikum lə Raufun Rahim.  
4. Ayə: İnnəllahə kənə Təvvabən Rahimə.  
5. Ayə: innəllahə kənə Ğafuran Rahimə.  
6. Ayə: fə innəllahə kənə Əfuvvən Qadira.  
7. Ayə: innəllahə kənə səmian bəsira.  
8. Ayə: innəllahə kənə alimən həkimə.  
9. Ayə: innəllahə kənə aleykum raqibə.  
10. Ayə: İnnə fətəhnə ləkə fəthən mubiynə.  
11. Ayə: və yənsurakəllahu nəsran azizə.  
12. Ayə: İnnə hizbəllahi humul ğalibun.  
13. Ayə: innəllahə huvəl qaviyyul aziz.  
14. Ayə: innəllahə huvəl ğaniyyul həmid 
15. Ayə: Həsbiyəllahu lə iləhə illə HU  
16. Ayə: Həsbunəllahu vəni'əməl vəkîl.  
17. Ayə: Lə yəh zunuhumul fəzəul əkbər.  
18. Ayə: İyyəkə nə'əbudü və iyyəkə nəstəin 
19. Ayə: Vəlhəmdu lilləhi rabbil aləmin 
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Səkinə duası ərəbcə 
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Səkinə duası tərcüməsi 
 

1- Allah hər sıxıntıdan sonra rahatlıq bəxş edəcəkdir.  
2- O, varlıqlara həyat verib canlandıran, Özü isə əzəli və 

əbədi olan Heyydir.  
3- Allah sizə qarşı çox şəfqətli, çox mərhəmətlidir.  
4- Allah tövbələri çox qəbuledici və qullarına çox 

mərhəmət edicidir.  
5- Əlbəttə ki, Allah çox bağışlayıcı və çox mərhəmət 

edicidir.  
6-Əlbəttə ki, Allah hər şeyə gücü yetdiyi halda çox 

bağışlayıcıdır.  
7- Şübhəsiz, Allah hər şeyi haqqıyla eşidir və görür.  
8- Şübhəsiz Allah hər şeyi haqqıyla bilir və her işi 

hikmətlə yerinə yetirir.  
9- Əlbəttə ki, Allah sizin üzərinizdə gözətçidir və hər 

halınızı görür.  
10- Biz sənə açiq-aydın bir fəth yolu açdıq.  
11- Və Allah sənə şərəfli bir zəfərlə yardım etsin.  
12- Şübhəsiz Allaha tabe olan topluluq ki, qalibdir.  
13- Əlbəttə ki, Allah, əzabında çox qüvvətlidir və qüdrəti 

hər şeyə qalib olandır.  
14- Əlbəttə ki, heç bir şeyə ehtiyacı olmayan və hər cür 

tərifə layiq olan ancaq Allahdır.  
15- Allah mənə yetər. Ondan başqa ibadətə layiq heç bir 

ilah yoxdur.  
16- Allah bizə yetər. O, nə gözəl vəkildir.  
17- Ən böyük qorxu olan Qiyamətin dəhşəti onlara 

üzüntü verməz.  
18- Ancaq Sənə qulluq edər və ancaq Səndən yardım 

istəyərik.  
19- Və aləmlərin Rabbi olan Allaha həmd olsun.  
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Hər halımız üçün Qurandan oxunacaq ayələr 
 

1. Çətin işlərin düzəlməsi niyyətilə: Talaq-7 
2. Cəbbarları cəzalandırmaq, hər istək üçün: Taha-111  
3. Könülləri yumşaltmaq, düşmənlərin könüllərinə riqqət 

və rəhm salmaq üçün: Hədid-9.  
4. Tövbə qəbulu və məğfirət, bağışlanma istəmək üçün: 

Nisa-16.  
5. Tövbə qəbulü və məğfirət tələbi üçün: Nisa-23-106.  
6. Əhli qudrətdən əfv tələbi üçün: Nisa-149.  
7. Duanın qəbulu niyyətilə: Nisa-58.  
8. Əhli-eim olmaq və ulumu Rabbaniyə`yə vaqıf olmaq 

üçün: Nisa-11.  
9. Düşmənlərin hiylə və aldatmalarından əmin olmaq 

üçün: Nisa-1  
10. Düşmənlərə qələbə çalmaq, ruzini genişləndirmək , 

hüzur və səadət qapılarının açılması üçün: Fəth-1.  
11. Düşmənlərə qələbə çalmaq, ruzinin genişlənməsi, 

səadət qapılarının açılması üçün: Fəth-3.  
12 Düşmənlərə qələbə çalmaq, ruzinin genişlənməsi, 

səadət qapılarının açılması üçün: Maidə-56.  
13 Düşmənlərə qələbə çalmaq, ruzinin genişlənməsi, 

səadət qapılarının açılması üçün: Hud-66.  
14. Allahdan zənginlik və ruzinin çoxalması üçün: 

Loğman-26.  
15 . Düşmənlərin hiyləsindən əmin olmaq üçün: Tövbə-

129.  
16. Düşmənlərin hiyləsindən əmin olmaq üçün: Ali 

İmran-173.  
17 . Kədər və qəmin getməsi üçün: Ənbiya-103.  
18. Qəmdən qurtarmaq üçün: Fatihə-5.  
19 Allahın verdiyi nemətlərə və şükrünə nail olmaq üçün: 

Fatihə-2- Ənam-45.               
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Tövbə edənlərin duası və hədislər 
 

1. Hz. Adəmin tövbə duası: ”Rabbənə zaləmnə ən`fusənə 
və in ləm təğfir lənə və tərhəmnə ləkunənnə minəl xasirin.” 

Mənası: Ey Uca Rəbbimiz!Öz canımızı yazıq etdik öz 
nəfsimizə zülm etdik. Əgər Sən bizi bağışlamasan, rəhm 
etməsən, biz ziyan edənlərdən, hicran içində qalanlardan, hər 
şeyini itirənlərdən olarıq.  

2. Zikrlər: Əstəğfirulla, Əstəğfirulla, Əstəğfurulla.  
“Təvvab, Ğaffar, Səttar, Ğafur” kimi ismi-şəriflərini zikr 

etmək.  
“Subhənəllahi, əstəğfirullahə və ətubu ileyhi” 
“Subhənəllahi və bi-həmdih”-100-dəfə demək.                               
Hədis: Səhih hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)buyurur: 

Bil ki, günah işlətdiyin vaxt qəlbinə qara nöqtə kimi bir ləkə 
cızılır. Bəndə əgər tövbə edərsə, o qara ləkə gedər. Əgər 
tövbə etməz, öz günahlarını davam etdirərsə, o ləkə artar və 
bütün qəlbini bürüyər. Qəlbi pas tutar. Bu səbəbdən qəlbin 
cilası yalnız istiğfardır.  

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)buyurur: “Mənim qəlbimə nurani 
bir pərdə nazil olub, gündə 100 dəfə Uca Allahdan məğfirət 
dilər və mən istiğfar edərəm.” 

Hədis: Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurur: “Qadınlar toplu-
luğu zamanı sədəqə verin və çox tövbə edin. Çox-çox tövbə-
istiğfar edin.” 

Qadınlardan biri: “Ya Rəsulallah!Bizə nə olub ki, Cə-
hənnəm əhlinin çoxu bizik.” Peyğəmbər (s.ə.s.)buyurur: 
“Çünki çox qeybət və çox lənət edərsiniz. Ərlərinizə və bir-
birinizə küfr(üsyan) edərsiniz.” 

                 
Tövbə edərkən oxunacaq dua 

 

Ali İmran-191-194-O, kəslər ki, ayaq üstə, oturduğu 
yerdə, uzandığı halda Allahı zikr edərlər. Göylərin və yerin 
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yaranmasında fikrə dalarlar və onlardan ibrət götürərlər və 
deyərlər: “Pərvərdigara bunları nahaq və əbəs yerə yaratma-
mısan, Sən əbəs iş görməkdən paksan. Bizi Cəhənnəm odun-
dan qoru. Pərvərdigara, Sən Cəhənnəm oduna daxil etdiyin 
kəsi, həqiqətən rüsvay edərsən, zalımlara heç bir kömək 
yoxdur. Pərvərdigara, biz nida edəni(Peyğəmbəri) eşitdik. O, 
imana çağırıb:  

“Allahınıza iman gətirin”-deyərdi. Biz iman gətirdik. 
Bizim böyük günahlarımızı bağışla. Kiçik günahlarımızın 
üstünü ört. Bizi öldürüb, yaxşı insanlarla məhşərə gətir. 
Pərvərdigara, öz Peyğəmbərlərinə vəd verdiklərini bizə də 
ver. Bu dünyada etdiyimiz əməllərə görə bizi qiyamətdə 
rüsvay etmə. Şübhəsiz, Sən öz vədinə müxalif olmazsan.  

        
Seyyidi isriğfar duası 

 

 “Allahummə əntə rabbi lə ilahə illə əntə xaləqtəni və ənə 
əbdukə və ənə alə əhdikə və və adikə məs`tətaətu əuzu bikə 
min şərri mə sanə`ətu əbu`uləkə biniəməttikə ələyyə və əbuu 
bizənbi fəğfirli fəinnəhu lə yəğfiruz zunubə illə əntə 
birahmətikə yə ərhəmər rahimin.” 

Mənası: “Allahım!Sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa 
ibadətə layiq heç bir kəs yoxdur. Ancaq Sən varsan!Məni Sən 
yaratdın. Şübhəsiz, mən sənin qulunam. Gücüm yetdiyi 
qədər, Zatı Əcəlli, Sənə verdiyim sözdə durmağa çalışıram. 
Ya Rəbbi, etdiyim günahların şərindən sənə sığınıram. Mənə 
lütf və ehsan etdiyin nemətləri iqrar və etiraf edirəm, 
günahlarımı da etiraf edirəm. Ya Rəbbi!Mənim günahlarımı 
bağışla, Səndən başqa günahları bağışlayacaq, məğfirət 
edəcək, əfv edəcək kimsə yoxdur.” 
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Hər namazdan sonra oxunacaq dualar 
 

 “Əstəğfirullahəl əziməlləzi lə iləhə illə huvəl həyyəl 
qayyumə və ətubu ileyhi.” 

Mənası: “Heyy və Qayyum olan və özündən başqa mə-
bud olmayan Allahdan günahlarımın əfvini və bağışlanmasını 
istəyirəm. Bütün xəta və qüsurlardan Allaha tövbə və rucu 
edirəm”.  

Tövbə duası: ”Əstəğfirullahəl əzimə və ətubu ileyhi, 
Əstəğfirullahəl əzimə və ətubu ileyhi. Əstəğfirullahil əziməl 
kəriməlləzi lə ilahə illə huvə.  

əl-Heyyul Qayyumə və ətubu ileyhi. təvbətə əbdin 
zalımin linəfsihi lə yəmliku linəfsihi məv`tən və lə həyətən 
vələ nuşuran. Və nəs`əluhut təvbətə vəl məğfiratə vəl 
hidəyətə lənə innəhu huvət təvvəbur rahim. Aməntu billəhi və 
mələikətihi və kutubihi və rusulihi vəl yəv`mil əxiri və bil 
qadəri xayrihi və şərrihi minəllahi təalə vəl bəəsu bəədəl 
məvtə həvaun əşhədu ənlə iləhə illəllahu və əşhədu ənnə 
Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh.” 

Mənası: “Tövbə ya Rəbbi!Tövbə ya Rəbbi! Tövbə ya 
Rəbbi!Əgər mənim əlimdən, gözümdən, qulağımdan və digər 
əzalarımdan bilərək və ya bilməyərək kəlimeyi-küfr, şirk, 
üsyan, xəta baş verərsə, mən onların cümləsindən tövbə 
etdim, peşman oldum. Bir daha işləməmək əzmi ilə, Sənə söz 
verirəm. Peyğəmbərlərin əvvəlincisi olan Adəm (ə. s. )dən, 
axırıncı iki cahan sərvəri Muhəmmədə (s.ə.s.) və hər ikisinin 
arasında, nə qədər Peyğəmbərlər olubsa hamısına inandım və 
iman etdim. Peyğəmbərimiz, Sənin tərəfindən hər nə gətirib 
xəbər verdisə hamısı haqdır və həqiqətdir. Dilim ilə iqrar, 
qəlbim ilə təsdiq edirəm.” 

                 



 299 

Düşmənə qarşı oxunan dualar 
 

 “Allahummə mun`ziləl kitəbi və muc`riyəs səhəbi və 
həziməl əhzəbi ihzimhim vən`surnə aleyhim.” 

Mənası: -Ey kitabı endirən, buludları yeridən, orduları 
məğlubiyyətə uğradan Allahım!Onları məğlubiyyətə uğrat və 
bizi onlara qalib et.” 

“Ya Rafiu” ismi-şərifini 70 dəfə oxumaq.”Ya Qahharu” 
ismi-şərifini  

 Düşmənə qalib gəlmək və pisliklərdən qorunmaq üçün 
50 dəfə oxunur.  

1)”Yə huvə yə mən huvə yə mən lə huvə illə huvə.” 
2)”Summun bukmun umyun fəhum lə yərciun.” 
3)”Rabbi ədxilni mudxələ sıdqin və əxricni muxracə 

sıdqın vəcəlli min lədunkə sultanən nəsıran.” 
4)”Bismilləhir Rahmənir Rahim. Ya Allahu ya Allahu ya 

Allahu ya Hənnənu ya Mənnənu ya Dəyyənu ya Ğufranu ya 
Sultanu ya Burhənu ya Mus`təanu ya Kərimu ya Həyyu 
Qayyumu ya Muğişu ya Ğiyəsəl mustəğisinə əğsini yə 
mucibəl mud`tarrinə xallisi yə muciru əcirni bilutfikə və kəra-
mikə bicəi səyyidinə Muhəmmədin əleyhis salətu vəssələm.” 

əl-Əhzab-9-Ey möminlər üstünüzə qoşun gələn zaman, 
Allahın sizə göndərdiyi nemətləri yada salın! Biz onlara qarşı 
yel və mələklərdən ibarət qoşun göndərdik ki, siz onları 
görmürdünüz. Allah etdiyiniz əməlləri görür.                         

     
Nəzər ayələri 

 

Açıqlama: -İnsan hər bir gözəllik gördükdə, bu gözəlliyi 
Allahın yaratdığını düşünmədən”Nə qədər gözəldir”desə, 
onda Allahı və onun nemətlərini unutmuş olarıq. Əksinə bir 
gözəllik gördükdə ”Maşaallah”-desək, bu gözəlliyin Allah 
tərəfindən yaradılmasını təsdiq etmiş olarıq. Bu səbəbdən 
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”Maşaallah” və “İnşaallah”kəlmələrini işlətmək Uca Allaha 
yüksəlməyin açarlarıdır.  

Gözəl bir şey gördükdə “Maşaallah” zikrini etmək üçün 
Qurani-Kərimdə buyurulur: əl-Kəhv-38-39 - Həqiqi olan 
Allah mənim Rəbbimdir və mən ona heç kəsi şərik tutmaram. 
Bağına girdiyi zaman ”Maşaallah, Allahdan başqa qüvvət 
yoxdur” demək lazım deyildimi? Əgər mal və övlad cəhətdən 
mənim səndən kasıb olduğumu görürsənsə, nə üçün belə 
etmədin? 

“İnşaallah”zikri ilə bir işə niyyət edilməsi, hər işin, hər 
şeyin Allahın nəzarətində olduğunu yada salmaqdır. Əgər 
Allah istərsə, həqiqətən niyyət etdiyi işin baş verə bilməsinə 
inanmaq, insan üçün böyük bir şəfadır.  

“İnşaallah”zikrini etmək barədə Qurani-Kərimdə belə 
buyurulur:  

-əl-Kəhv-23-24-Hər bir şey haqqında, Allahın istəyini 
nəzərə almadan: ”Sabah mütləq bu işi görəcəyəm”-demə! 
Çünki “inşallah”deməyən şəxs özünü hər işdə müstəqil hesab 
edər. ”İnşaallah” deməyi unutduğun vaxt Allahı zikr et, 
”inşaallah”de! De, ümid var ki, Allahım məni hidayət etsin, 
mənə elə möcüzə versin ki, hidayətə daha çox yaxın olsun.  

Nəzər, göz dəyməsi vardır. Qurani-Kərimin ayələrində və 
hədislərdə, nəzərdən Allaha sığınmağın gərəkliyi bildirilmək-
dədir. Hədisi şəriflər də: “Nəzər, göz dəyməsi haqdır (vardır)” 
- deyə bildirilmişdir.  

                          
Unutqanlıq üçün dua. 

 

Bu duanı çox oxumaq yaddaş üçün xeyirlidir: -“Və qul 
rabbi ilmən, fikrən, zikrən daimə.” 

əl-Bəqərə surəsinin 286-cı ayəsi, əl-Bələd surəsi, əı-
Ənam surəsinin 61-ci ayəsi,  əl-Əla surələrini oxumaq yaddaş 
üçün xeyirlidir.  
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Yeməkdən əvvəl 21 dəfə”Ya Razzəq” ismi-şərifini 
oxumaq zehni açır.  

                  
Qəbir əzabından qurtarmaq üçün dua 

 

Bu dua hər namazdan sonra oxunmalıdır: ”Allahummə 
inni əuzu bikə min azəbin finnəri və əzabin fil qabri” 

Mənası: Allahım! Atəş içində və qəbrdə əzaba uğramaq-
dan Sənə sığınıram.                                            

Başqa bir dua 
 

Aşağıda qeyd etdiyimiz bu dua haqqında sevgili Pey-
ğəmbərimiz belə buyurmuşdur: “Kim ki, səhər açılan kimi bu 
duanı oxusa, axşama qədər ona heç bir müsibət, ziyan gəl-
məz. Axşamlar bu duanı oxusa, sabaha qədər heç bir müsibət 
gəlməz.” 

Allahummə əntə rabbi lə iləhə illə əntə əleykə təvəkkəltu 
və əntə rabbul ərşil əzim. məşəallahu kənə və mələm 
yəşə`ləm yəkun lə həvlə vələ quvvətə illə billəhil əliyyil əzim. 
ə`ələmu ənnəllahə ələ kulli şey`in qadir. və ənnəllahə qad 
əhəta bi kulli şeyin ilmən. Allahummə inni əuzu bikə min 
şərri nəfsi və min kulli dəbbətin əntə əxizun binəsıyətihə innə 
rabbi ələ sıratım müstəqim.  

Mənasi: Allahım Sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa 
Allah yoxdur. Ancaq Sən varsan. Allahım Sənə təvəkkül 
etdim, sənə dayandım, sənə güvəndim. Sən Ərşi Əzimin 
sahibisən. Allahın dilədiyi olur, diləmədiyi isə əsla olmaz. 
İbadətlərə güc yetirmək və pisliklərdən qorunmaq ancaq uca 
və böyük Allahın qüvvət və qüdrəti ilədir. Bilirik ki, Allah 
hər şeyə qadirdir. Həqiqətən Allah, Öz elmi ilə hər şeyi 
yaratmışdır. Allahım!Öz nəfsimin şərrindən və qüdrət əli ilə 
yaratdığın bütün canlıların şərrindən Sənə sığınıram. Gerçək 
ki, mənim Rəbbim doğru-haqq ilə hökm edəndir.  
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Sabah –axşam oxunacaq dualar 
 

Peyğəmbərimiz hədisi şəriflərində belə buyurur: “Kim 
səhər tezdən üç dəfə:  

-“Əuzu billəhis səmiil əlimi minəş şeytanir racim”-
Mənası: “Allahın rəhmətindən qovulmuş şeytandan, eşidən və 
bilən Allaha sığınıram.”-deyərək, Həşr surəsinin son üç 
ayəsini oxusa, Allah ona axşama qədər yetmiş min mələyi, 
salavat gətirmək və istiğfar etmək üçün, ona müvəkkil edər. 
O gündə öləcək olursa, şəhid olaraq ölər, yəni şəhidlik 
savabına yaxın bir savab qazanar.” 

Bu duanı(Huvəllahulləzi) ərşi- şərifi, sabah və axşam 
namazlarında oxumaq çox faydalıdır.  

əl-Həşr-21-24-Ləv ənzəlnə həzəl quranə alə cəbəlil 
ləraəytəhu xaşiəm mutəsəddiən min xaşyətilləhi vətilkəl 
əmsəlu nədribuhə linnəsi ləəlləhum yətəfəkkərun. Huvəlla-
hulləzi lə iləhə illə hu. ə-limul ğeybi vəşşəhədəh. huvər-
rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvəl məlikul 
quddusus sələmul muheyminul əzizul cəbbərul mütəkəbbir. 
subhənəllahu əmmə yuşrikun. Huvəllahul xaliqul bəriul mu-
savviru ləhul əsmaul husnə, yusəbbihu ləhu mə fissəməvati 
vəl ard. vəhuvəl əzizul həkim.  

Mənası: Əgər biz bu Quranı dağa nazil etsəydik. Allahın 
xofundan dağı əyilmiş, parçalanmış görərdin. Bu insanlar 
üçün gətirdiyimiz misallardır ki, bu haqda düşünsünlər. Odur 
yeganə Allah. Ondan başqa bir məbud yoxdur. Gizli və aydını 
bilən, Rəhmandır(dünyada bütün bəndələrinə mərhəmət 
edəndir) və Rəhimdir (axirətdə yalnız muminlərə mərhəmət 
edəndir). Odur yeganə Allah, ondan başqa heç bir Allah yox-
dur. Məlikdir (Mülki və səltənəti daimi olandır), Qüddusdur 
(bütün nöqsan və səhvlərdən uzaqdır), Salamdır (bütün afət 
və kədərlərdən uzaqdır), Mumindir (əmniyyət verəndir), 
Muheymindir (hər şeyi gözləyib, qoruyandır), Əzizdir (hər 
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şeyə qalibdir), Cəbbardır (qullarının hallarını və ehtiyaclarını 
düzəldəndir). Varlığı çox ucadır. Mütəkəbbirdir (əzəmət və 
yaxşılıq sahibidir), Allah müşriklərin ona qoşduğu adlardan 
Münəzzəhdir.  

Odur yeganə Allah ki, Haqdır (hər şeyi yaradıb, nəzarət 
edəndir), Bəridir (yoxdan var edəndir), Musavvirdir (bütün 
varlıqlara şəkil verəndir), Əsməul-hüsnədir-ən gözəl isimlər, 
Onundur. Bütün göylərdə və yerdə olanlar, hey onu təsdiq 
edir. O, Əzizdir (hər şeyə qalib və hər kamala sahibdir), 
Həkimdir (hikmət sahibidir).  

Açıqlama: -Qeyd edildiyi kimi Bəqərə surəsinin-285 və 
286-ci ayələri Peyğəmbərimizə Cəbrail (ə. s. ) vasitəsi ilə 
deyil, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Meracda olarkən Allah-təala 
tərəfindən vəhy edilmişdir. Bu ayələr haqqında Peyğəmbəri-
mizdən belə hədis buyurulur: -“Allah-təala Bəqərə surəsini 
tamamlamaq üçün, bu iki ayəni, Ərşi-Əlasının altındakı bir 
xəzinədən mənə verdi.” 

Peyğəmbərimiz əlavə olaraq buyurdu: “Bu iki ayəni 
öyrənin, ailə və uşaqlarınıza da öyrədib, əzbərlədin. Çünki bu 
iki ayə Rəhmətdir, həm Qurandır, həm də ki, duadır.” 

Bu iki ayənin mənəvi bərəkəti çox böyükdür. Belə rəva-
yət olunur ki, Cəbrail (ə. s.) da bu dua oxunub qurtardıqdan 
sonra “Amin-Ya Rəbbi, qəbul buyur” deməsini Peyğəmbə-
rimizə söyləmişdi.  

əl-Bəqərə-286-“a-mənər rasulu bimə un`zilə ileyhi mir-
rabbihi vəl muminun, kullun ə-mənə billəhi və mələikətihi və 
kutubihi və rusuluhu lə nufərriqi bey`nə əhədim mirrusuluh, 
və qalu səmi`ənə və ətəə`nə ğufranəkə rabbənə və ileykəl 
məsır. Lə yukəllifullahu nəfsən illə vusəhə ləhə mə kəsəbət və 
əley`hə məktəsəbət rabbənə lə tuə`xiznə in nəsinə əv əxta`nə, 
rabbənə və lə təhmil əley`nə ıs`ran kəmə həməltəhu ələlləzinə 
min qablinə, rabbənə və lə tuhəmmil`nə mə lə taqata lənə bih, 
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və ə`fu ənnə vəğfir lənə vər`həmnə əntə məv`lənə fənsurnə 
ələl qovmil kəfirin.” 

Mənası-Allah-təala Merac gecəsi buyurdu: ”Allah yalnız 
gücü, taqəti miqdarında təklif edər. Nəfsin qazandığı xeyir də, 
şər də özü üçün xeyirli və zərərlidir.” Peyğəmbər dedi: Allah-
təala buyurdu ki, bu cür dua edin: ”Pərvərdigara, əgər unut-
saq, ya səhv etsək bizi cəzalandırma. Pərvərdigara, bizdən 
əvvəlki kəslərə təklif etdiyin kimi, ağır təklifləri bizim boy-
numuza qoyma. Pərvərdigara, gücümüz çatmayan ağır tək-
lifləri bizim öhdəmizə vermə. Bizim günahımızdan keç, bizi 
bağışla, bizə rəhm et.  

           
Nadu Əli duası haqında 

 

Böyük çətinliklərdən nicat tapmaq üçün oxunan dua-
lardan biri də, ”Nadu Əli” duasıdır. Bütün əməllərimiz niy-
yətə bağlıdar. Atalar demişkən: “Nuyyətin hara, mənzilində 
ora.” Bu səbəbdəndə niyyətlərimiz gözəl olacaq, düşmən-
lərimizi isə bir olan Allaha rücuh edəcəyik. Bu duanı daima 
oxumaqla insan, bir sıra çətinliklərdən qurtula bilər. O 
cümlədən:  

 1.”Nadu Əli” (ə) duasının gündə azı yüz on dəfə 
oxunmasının itmiş şeyin tapılmasında və itmiş şəxsin 
qayıtmasında çox böyük təsiri var.  

2. Bir qrup adamın ucbatından çətinliyə düşən şəxs bu 
duanı yeddi dəfə oxuyub onlara tərəf üfürsə, onların heç 
birindən zərər görməz.  

3. Düşməndən qorxan şəxs Nadu Əli duasını iyirmi yeddi 
dəfə oxusa, düşmənləri pərakəndə salıb məğlubiyyətə uğradar 

4. Mühüm çətinliklərin həlli üçün min dəfə oxumaq 
lazımdır.  

5. Əgər rəsmi dairə işçisi üçün oxusa, onun yanında sözü 
keçər.  
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6. Cümə gününün əvvəlində on iki dəfə oxuyan şəxsin 
sözü keçərli olar.  

7. Böhtana düşmüş şəxs onu dəf etmək üçün səhər və 
axşam qırx dəfə          Nadu Əli duasını oxusa, şərdən 
qurtarar.  

8. Var-dövlətli olmaq üçün, hər gün səhər on iki dəfə 
oxumaq lazımdır.  

9. Var-dövlətin artması üçün hər gün otuz bir dəfə 
oxumaq lazımdır.  

10. Düşmənlərə qələbə çalmaq üçün, hər gün on yeddi 
dəfə oxumaq lazımdır.  

11. Pis niyyətli şəxslərin ağzını bağlamaq üçün on yeddi 
dəfə oxumaq lazımdır.  

12. Mühüm çətinliklərdən çıxış yolu tapmaq üçün hər 
gün otuz dörd dəfə oxumaq lazımdır.  

13. Göz ağrısı üçün, üç gün, iyirmi dəfə oxumaq 
lazımdır.  

14. Xəzinələri ələ gətirmək və muharibələrdə qələbə əldə 
etmək üçün qırx dəfə oxumaq lazımdır.  

15. Həzrət Məhəmməd Peyğəmbəri (s.ə.s.)yuxuda 
görmək üçün hər gecə yeddi dəfə oxumaq lazımdır.  

16. Həbsdən xilas olmaq üçün yeddi gün(hər gün) on altı 
dəfə oxumaq lazımdır.  

17. Bağlı qapıların və bəxtin açılması üçün hər gün əlli 
dəfə oxumaq lazımdır.  

18. Sirlərin aşkarlanması və dövlətli olmaq üçün hər gün 
on altı dəfə oxumaq lazımdır.  

19. Düşməndən amanda qalmaq üçün səkkiz gün və hər 
gün on səkkiz dəfə oxuyub o şəxsə tərəf üfürmək lazımdır.  

20. Elm əldə etmək üçün sübh namazı vaxtı on yeddi 
dəfə oxumaq lazımdır.  
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21. Hacətin rəva olması və istəklərin padşah (rəhbər və 
ya yüksək rütbəli şəxslərin) yanında qəbul olması üçün altı 
gün müddətində hər gün yüz dəfə oxumaq lazımdır.  

22. İzzətli olmaq üçün hər gün on dəfə oxumaq lazımdır.  
23. İki zalımın arasında düşmənçilik salmaq üçün hər gün 

iyirmi dəfə oxumaq lazımdır.  
24. Düşmənin avara və sərgərdan olması üçün hər gün 

otuz dəfə oxumaq lazımdır.  
25. Bir dəstənin arasındakı ixtilafı aradan qaldırmaq üçün 

hər gün otuz dəfə oxumaq lazımdır.  
26. Düşmənlərin məğlub olması üçün gündə yüz dəfə 

oxumaq lazımdır.  
27. Qəlbin qüvvətlənməsi üçün hər gün iyirmi beş dəfə 

oxumaq lazımdır.  
28. Düşmənin ürəyinin yumşalması üçün altı gün hər gün 

yüz dəfə oxumaq lazımdır.  
29. Düşmənin hiylə və tüğyanının qarşısını almaq üçün 

hər gün yüz dəfə oxumaq lazımdır.  
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Bismilləhir Rahmənir Rahim. Nədu Əliyyim muzhiril 
əcəibi təcid`hu əv`nən ləkə fin nəvaibi iləllahi həcətəm min 
kulli həmmin və ğammin yə Allahu yə Allahu yə Allahu və 
binubuvvətikə yə Muhəmmədun yə Muhəmmədun yə 
Muhəmmədun və bi viləyətikə yə Əliyyu yə Əliyyu yə 
Əliyyu və əleyhə yə muhəvvili ədrikni ədrikni ədrikni bi 
lutfikəl xafiyyi yə xafiyyəl əltafi nəccinə mimmə nəxafu yə 
Allahu yə Allahu yə Allahu yə Muhəmmədun yə Muhəm-
mədun yə Muhəmmədun yə Əliyyun yə Əliyyun yə Əliyyun 
bəlliğni muradi və məqsudi yə Allahu bi hurməti həbibikə bi 
hurməti Əliyyiv vəliyyikə və əlihi əcməin.                              

 
Nadu Əli duasının nazil olma səbəbi 

 

Uhud müharibəsi Hicrətin 3-cü ilində Şəvval ayında 
Uhud dağı ətrafında baş vermişdir. Məhəmməd Peyğəmbər 
(s.ə.s.) min nəfərlik ordu ilə Mədinənin şimalında yerləşən 
Uhud dağına tərəf hərəkət etdi. Yolun yarısında İslam or-
dusundan məşhur münafiq Abdullah ibn Übeyyin üç yüz 
tərəfdarı onun sözü ilə Mədinəyə qayıtdı. Beləliklə, İslam 
ordusunda cəmi yeddi yüz nəfər döyüşçü qaldı. Bu müha-
ribəyə Qüreyşli bütpərəstləri Məkkənin ətrafında yaşayan 
ərəb qəbilələri də daxil olmaqla üç min nəfərlik ordu 
hazırlamışdı. Bu orduda Əbu Süfyanın yoldaşı Hind də daxil 
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olmaqla, on dörd qadın var idi. O, Bədr döyüşündə Hindin 
atasını öldürdüyü üçün Hində Vəhşi adlı köləyə Hz. Həmzəni 
göstərərək onu öldürməsini əmr etmiş, əvəzində, ona azadlıq 
verəcəyini bildirmişdi. Mahir nizə atan vəhşi qul Cubeyr ibni 
Mutim kənarda dayanaraq Hz. Həmzəni izləmiş, nizə ilə 
vuraraq onu şəhid etmişdi. Başda Hində olmaqla, bəzi 
qadınlar müsəlmanların döyüş meydanında qalmış meyitləri 
üzərində qeyri-insani hərəkətlər edir, zorakılıqlar törədirdilər. 
Hind Hz. Peyğəmbərin əmisi Hz. Həmzənin meyitini parça-
layaraq ciyərini çıxarmışdı. Müsəlmanlar bundan hiddət-
lənmişdilər. Amma Peyğəmbər (s.ə.s.) Allahın nazil etdiyi 
vəhyə əsasən, onlara səbirli olmağı tapşırmış, eyni hərəkətləri 
törətməkdən çəkindirmişdi. Peyğəmbər (s.ə.s.) bu savaşda 
xeyli əsgər itirdi. Həmzə ibn Əbdül Müttəlib (Peyğəmbərin 
əziz əmisi) və İslam ordusunun bayraqdarlarından biri Müsəb 
ibn Ümeyr şəhid oldular.  

İmam Sadiq bu barədə buyurmuşdur: "Uhud döyüşündə 
müşriklərin doqquz bayraqdarı olmuş və onların doqquzu da 
Əlinin qılıncı ilə qətlə yetirilmişdilər. ". Dağın başındakı yolu 
qoruyan oxatanlar bunu görüb qənimət ələ keçirtmək üçün 
yerlərini boşaldıb aşağı enmək istədilər. Onların başçısı 
Abdullah Hz. Peyğəmbərin tapşırığını bir daha onlara 
xatırlatdı. Ancaq onlar Abdullahın sözünə heç bir məhəl 
qoymayıb qırx nəfərdən çox oxatan qənimət ələ keçirtmək 
üçün dağdan aşağı endi. Bu müharibə də Hz. Peyğəmbər 
dişinə və alnına dəyən zərbədən müşriklərin müsəlmanlar 
qarşısında qazdıqları quyuya düşmüşdü. Bu zaman müşriklər 
onun öldüyünü zənn etmişdilər ( Rəvayətə görə bu anında Hz. 
Peyğəmbər Nadi Əli duası ilə Hz. Əlini köməyə çağırıb) 
Nəhayət, o ağır vəziyyətdə Hz. Əli Peyğəmbərin əlindən 
tutaraq qaldırdı ki, müsəlmanlar onun ölmədiyini görsünlər. 
Hz. Əli Hz. Peyğəmbərin önündə dayanaraq yaxına gələni ya 
uzaqlaşdırır, yaxud da öldürürdü. Nəhayət, müsəlmanlardan 
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bir dəstə adam geri dönüb Peyğəmbərin ətrafına toplaşdılar və 
qoşun yenidən təşkil oldu. Əbu Süfyan bu döyüşdə qalib 
gəlməsinə baxmayaraq, Mədinəyə hücum etmədən geri 
döndü, ancaq söz verdi ki, bir ildən sonra yenidən Bədrdə 
görüşəcək. Əbu Süfyan Mədinəni ələ keçirməkdən vaz keçdi, 
bu ancaq qeybdən olan köməklik vasitəsi ilə ola bilərdi. 
Allah-təala onun ürəyinə qorxu saldı ki, Mədinə şəhərini 
mühasirə etməkdən yayınsın.  

Uhud müharibəsində müsəlmanlar məğlub olsalar da, bu 
döyüş böyük mənəvi dəyərlərlə nəticələndi. Onlar Bədr 
müharibəsində xalis niyyətlə vuruşduqları üçün Allah onlara 
yardım etmişdir. Ancaq bu döyüşdə Peyğəmbərin (s) 
əmrindən çıxaraq qənimət və dünya malı dalınca getdikləri 
üçün məğlub oldular.  

       
Nədu Əli duasının tərcüməsi 

 

Əlini səslə! O Əli ki, onun simasında ecazkar və mükəmməl 
xüsusiyyətlər heyrətamiz şəkildə təzahür etmişdir! Əlini 

səslə! Səslə ki, bütün çətinliklərdə və çıxılmaz vəziyyətlərdə 
sənə yardımçı olsun! Bu aciz və dəyərsiz bəndə daim Allaha 
möhtacdır. Mən hər bir işimdə o Həzrəti Rəbbimlə öz aramda 

vasitəçi seçib ona arxalanıram. Bu günə qədər və bundan 
sonra həyatda hər bir addımımı Tanrının lütfünün kölgəsi 
altında atmışam və atacağam. İlahi! Məni narahat edən, 

qəlbimi sıxıntıya düçar edən hər bir iş üçün Sənə üz tutub 
Səni səsləyirəm ki, işlərimdəki düyün açılsın, çətinliklərim 

həll olunsun. Ey Tanrım! And olsun Sənin əzəmətinə və 
böyüklüyünə! Ey Muhəmməd (s)! And olsun sənin 

Peyğəmbərliyinə! Və and olsun sənin imamətinə, ilahi 
rəhbərlik məqamına, Ey Əli! Ey Əli! Ey Əli! Gizli və sirli 

məhəbbətin, lütfün xatirinə... Mənim halımdan xəbərdar ol! 
Allahın böyüklüyü vəsf edilə bilməz. Sənə qarşı kin-küdurət, 
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pislik və ədavət yürüdənlərə mən də düşmən kəsilirəm! 
Mənim bütün ehtiyaclarımı təmin edən hər bir şeydən 

ehtiyacsız olan Allahdır. Və mənə səndən yardım və dəstək 
yetişir. Sənə inanıram, sənə arxalanıram! «İyyəkə nəbudu və 
iyyəkə nəstəin» xatirinə! Ey imdada yetənlərin ağası! Mənə 

yardım et, fəryadıma çat! Ey Həsən və Huseynin atası! 
Mənim halımdan xəbərdar ol! Ey Tanrının qılıncı! Düşdüyüm 
vəziyyətdən hali ol! Ey Allaha doğru açılan qapı! Mənim nə 

halda olduğumdan xəbər tut! Ey Allahın höccəti və Ona 
doğru aparan haqq yolun bələdçisi! Mənim halımdan 

xəbərdar ol! Ey Tanrının təyin etdiyi ilahi rəhbər! Düşdüyüm 
vəziyyətdən hali ol! And olsun o gizli və sirli lütfünə, ey 

qələbələr qazanan, zəfərlər çalan və hamıya qalib gələn! Səni 
and verirəm Allahın qüdrət və hakimiyyətinə, halbuki bu 

qüdrət və hakimiyyət sənin zəfərində və üstünlüyündə təzahür 
edir. Ey düşmənə qələbə çalıb qalib olan! Ey Allah dostlarına 
dost olan! Ey ecazkar xüsusiyyətlərə malik olan! Ey Murtəza 
Əli! Yəqin bilirəm ki, mənə zülmü rəva görmək istəyən hər 

bir kəsi sən ölüm gətirən ox və qılıncınla qüvvədən salıb yerə 
yıxarsan. Mən bütün işlərimi Allaha həvalə edirəm. 

Həqiqətən, Uca Tanrı öz bəndələrini görür, eşidir və onların 
halından xəbərdardır. O özü Quranda belə buyurur: ”Sizin 

Rəbbiniz vahid olan Allahdır və Ondan başqa Tanrı yoxdur. 
O mehriban və mərhəmətlidir”. Ey imdad diləyənlərin 

harayına yetişən! Mənim halımdan xəbərdar ol! Ey yolunu 
azıb çaş-baş qalanları doğru yola istiqamətləndirən! Ey qorxu 
və vahimə içərisində olanların pənahı! Ey Ona üz tutub pənah 
gətirənlərə yardımçı olan! Ey aləmlərin yoxsul və biçarələrinə 

rəhm edən! Mənim halımdan xəbərdar ol! Sonsuz rəhmətin 
xatirinə, ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi! Ağamız Həzrət 

Muhəmmədə (s.ə.s.) və onun xanədanına sənin salamın olsun! 
Həmd və sitayiş aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur.  
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        Müharibə və çətinlik zamanı qalib olmaq üçün 
oxunacaq dualar 

 
Allah-təala bir bəndəsini qorumaq istəsə, bütün dünya 

əhli yığılsa da, ona heç kəs zərər verə bilməz. Yox, əgər 
Allah-təala onu bəlaya salmaq istəsə, yenə bütün dünya əhli 
yığılsa belə, onu xilas edə bilməz. Bu səbəbdən də, başımıza 
gələn yaxşılıq və pisliklərdə səbir edərək, yalnız Ona sığınıb, 
Ondan kömək diləyək 

1. Ali-İmran 120-127- İn təmsəskum həsənətun tesu'hum 
və in tusıb`kum seyyiətuy yəfrahu bihə və in təsbiru və 
təttəqu lə yədurrukum keyduhum şey'ən innəllahə bimə 
yə'məlunə muhit. Və iz ğadəvtə min əhlikə tubəvviul 
mu'mininə məqaıdə lilqıtəli vallahu səmiun alım. İz həmmət 
taifətəni minkum ən təfşələ vallahu vəliyyuhumə və aləllahi 
fəl yətəvəkkəlil mu'minun. Və ləqad nəsarakumullahu bi 
bədrin və əntum əzillətun fəttəqullahə lə alləkum təşkurun. İz 
təqulu lil mu'mininə ələy yəkfiyəkum əy yumiddəkum 
rabbukum bi sələsəti ələfim minəl mələikəti munzəlin. Bələ 
in tasbiru və təttəqu və yə'tuküm min fəvrihim həzə yum-
didkum rabbukum bi xamsəti ələfim minəl mələikəti musəv-
vimin. Və mə cəaləhullahu illə buşra ləkum vəlitət`məinnə 
qulubukum bih, və mən nəsru illə min ındilləhil azızil həkım. 
Liyəqtaa tarafəm minəlləzınə kəfəru əv yəkbitəhum fəyen-
qalibu xaibin.  

Mənası: -Sizə hər mənfəət yetişəndə onlar qəmqin olur, 
bir zərər toxunanda sevinirlər. Əgər səbr edib özünüzü qoru-
sanız, (Allahdan qorxsanız)onların hiyləsi sizə heç bir zərər 
yetirməz. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiyini yaxşı bilir. Ya 
Peyğəmbər! O zaman ki, sən döyüşməkdən ötrü möminlərə 
yer hazırlamaq üçün öz əhlinin yanından çölə çıxdın. Allaha 
dua edib, kömək istədin. Allah (sözlərini eşidən) niyyətləri 
biləndir. O zaman ki, iki tayfa sizdən ayrılmaq istədilər. 
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(Allah onlara kömək edəndir.) Bədr vuruşunda zəif olduğu-
nuz halda Allah sizə nüsrət verdi ki, Allahın nemətinə şükür 
edəsiniz. Gərək möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. O zaman 
ki, sən möminlərə deyirdin: -Məgər Allahınızın özü tərəfin-
dən nazil etdiyi üç min mələk sizə kifayət etməzmi? 

Bəli, onlar-müşriklər sizin üstünüzə gələn zaman əgər 
səbir edib Allahdan qorxsanız və qaçmasanız, Allahınız nişan 
qoyulmuş, yəni başlarında şücaət nişanəsi olan ağ əmmaməli 
beş min mələklə sizə kömək edər. Allah bunu yalnız bəşarət 
verməkdən ötrü etdi ki, qəlbləriniz arxayınlaşsın. Nüsrət 
ancaq qələbə çalan və hər şeyi hikmət üzündən edən Allah 
tərəfindəndir. O bununla kafirlərin bir hissəsini məhv etsin və 
ya onları məğlubiyyətə uğratsın. belə ki, onlar naümid geri 
dönsünlər. (Kitabul-Bəyan-fi Təf-sirul Quran. )  

2. əl-Ənfal-9-11-İz təs`təğisunə rabbəkum fəs`təcəbə 
ləkum ənni mumiddukum  

bi əlfin minəl mələikəti mur`difinə. Və mə cəaləhullahu 
illə buş`ra vəli tət`məinnə bihi qulubikum və mən nəs`ru illə 
min ın`dilləhi innəllahə azizun həkim. İz yuğaşşikumun nuasə 
əmənətən min`hu və yunəzzilu aleykum minəs səməi mə ən 
yutahhirakum bihi və yuzhibə an`kum ric`zəş şeytani və 
liyər`ibita alə qulubikum və yusəbbitə bihil əq`dəm.          

Mənası: O zaman ki, siz Allahınızdan kömək diləyirdi-
niz. Allah sizin duanızı bununla qəbul etdi ki: -Mən mö-
minlərin arxasınca gələn 1000 mələklə sizə kömək edənəm. 
Allah sizə qələbə müjdəsi verməkdən ötrü mələk göndərməyi 
vəd etdi ki, sizin qəlbləriniz arxayın olsun.  

3. Ənfal-66-Əl`ənə xaffəfəllahu an`kum və alimə ənnə 
fikum da'afə fəin yəkum minkum miətun sabiratuy yəğlibu 
miəteyn və in yəkum minkum əlfuy yəğ`libu əlfeyni bi 
iznilləh vallahu məas sabirin.  

Mənası-Ey möminlər! İndi Allah yükünüzü yüngülləş-
dirdi. Çünki O, sizdə zəiflik olduğunu bilirdi. Artıq aranızda 
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yüz səbirli kişi olsa, iki yüz nəfərə, min kişi olsa, iki min 
nəfərə Allahın izni ilə qələbə çalar. Allah səbir edənlərlədir!  

4. Fatir-2-Allahın insanlara əta etdiyi mərhəmətə, verdiyi 
nemə-tə, ruziyə heç kəs mane ola bilməz. Onun vermədiyi bir 
şeyi də özün-dən başqa heç kəs göndərə bilməz. O, yenilməz 
qüvvət və hikmət sahibidir! 

5. əl-Əraf-188-Qul lə əmliku li nəfsı nəf'əv və lə darran 
illə məşəəllah və ləv kuntu ə`aləmul ğaybə ləstəksərtu minəl 
xayr və mə məssəniyəs suu inənə illə nəzıruv və bəşırul li 
qavmiy yu'minun.  

Mənası: Ya Peyğəmbər! De ki: -Mən Allahın istədiyin-
dən başqa özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. 
Əgər qeybi bilsəydim, sözsüz ki, özüm üçün daha çox xeyir 
tədarük edərdim. Savab qazanmaq üçün dünyada daha çox 
yaxşı işlər görərdim və mənə pislik toxunmazdı.  

6. Ali-İmran-160- İn yənsurkumullahu fələ ğalibə ləkum 
və in yaxzulkum fəmən zəlləzi yənsurukum mim bə'dih və 
aləllahi fəlyətəvəkkəlil mu'minun.  

Mənası: Əgər Allah sizə kömək etsə, heç kəs sizə qalib 
gələ bilməz. Yox, əgər səni zəlil edərsə, ondan sonra kim 
sənə kö-mək edə bilər? Buna görə möminlər Allaha təvəkkül 
etsinlər.   

7. əl-Casiyə-19- İnnəhum lən yuğnu ənkə minəllahi 
şey'ən və innəz zaliminə bə'aduhum əvliyəu bə`ad valləhu 
vəliyyul muttəqın.  

Mənası: -Şübhəsiz, Allah göndərən əzabdan bir şeyi heç 
kəs səndən dəf edə bilməz. Zalımlar bir-biri ilə dostdurlar, 
onlar səni aradan aparmaq üçün müttəfiqdirlər. Allah isə 
təqvalıların dostudur. Zalımların sənə qarşı müttəfiq olma-
larından qorxma, Allah səni qoruyar.  
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Ən təhlükəli zamanda oxunacaq dua 
 

Hər kim bu”Ya vədud” duasını hər cür sıxıntı və çarəsiz 
qaldığı, ümidlərin kəsildiyi, ən çətin və ağır vaxtlarında 
oxuyarsa, Allah-təala ona yardım edər:                           

“Yə vədudu, yə vədud! Yə Zəl-ərşil Məcidi Yə Mubdiu 
yə Muid! Yə fəə`alun limə yuridu əs`əlukə binuri vəchikəlləzi 
mələlə ərkənə ərşikə və əs`əlukə biqudratikəl-ləziyə qaddər`tə 
bihə alə xalqıkə və birahmətikəl ləzinə vəsiə`tə kullə şeyin lə 
ilahə illə əntə Yə Muğisu əğisni!Yə Muğisu əğisni, Yə 
Muğısi əğısni!”                              

 
Qiyamət günü sorğu–sualın rahat olması üçün 

oxunacaq dualar 
 

Hadis: Peyğəmbərimizdən buyurulur ki, Qiyamət günü 
sorğu–sualın rahat olması üçün aşağıdakı zikrləri zikr edin.  

1.”Subhənalləhil əbədil əbəd”-Əbədi olan, sonu olmayan 
zatı təsbih edirəm.  

2.”Subhənəl vahidil əhəd”-Bir olan bənzəri olmayan zatı 
təsbih edirəm.  

3. Subhənəl fərdis saməd”-Tək olan, kimsəyə möhtac 
olmayan zatı təsbih edirəm.  

4.”Subhənə rafiıs səməi bi ğayri əməd”-Göyləri 
yüksəldən zatı təsbih edirəm.  

5.”Subhənə mən bəstal ardə alə mai caməd”-Yeri 
dayanmış su üzərinə döşəyən zatı təsbih edirəm.  

6.”Subhənə mən xaləqal xalqa fə əhsə hum ədəd”-Bütün 
maxluqatı yaradıb, onları tək-tək sayan zatı təsbih edirəm.  

7.”Subhənə mən qasəmər rızqa vələm yensə əhəd”-
Ruziləri paylayan və kimsəni unutmayan zatı təsbih edirəm.  

8.”Subhənəlləzi ləm yəttəhız sahibətu vələ vələd”-Ailə və 
uşağı olmayan olmayan zatı təsbih edirəm.  
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9.”Subhənəlləzi ləm yəlid vələm yuləd vələm yekulləhu 
kufuvən əhəd”-Doğurmayan və doğmayan və Özü üçün heç 
bir yoldaşı olmayan zatı təsbih edirəm. (Əqaidi Kəstəli: 134) 

            
Şeytan əməlləri haqqında ayələr 

 

Bu haqda Qurani-Kərimdə buyurulur:  
ən-Nisa-117-119-Allahdan başqa bir şeyi, Şeytanı çağır-

mayın. Allah Şeytana lənət etdi və Şeytan dedi: -Əlbəttə, mən 
sənin bəndələrindən müəyyən olunmuş bir hissəsini götürə-
rəm, onların yüzdə doxsan doqquzunu öz ardımca apararam. 
Onları azdırar, uzun-uzadı ömür sürmək, hesab və kitabın 
olmaması kimi xülyalara salaram.  

əs-Səba-19-22-Şeytanın onların haqqındakı gümanı doğ-
ruldu. Möminlərin müəyyən hissəsindən başqa, qalanları 
onun arxasınca getdilər. Lakin Şeytanın onların üzərində bir 
qüdrəti yox idi, fəqət biz istədik bilək, kimlərin Qiyamətə 
imanı var və kimlər onun haqqında şübhədədirlər və sənin 
Tanrın hər şeyin qoruyanıdır. De: -“Çağırın Allahdan başqa 
bildiyiniz allahları. Onlar göylərdə və yerdə bircə zərrəyə 
malik deyillər və yaranışda heç birisinin Onunla ortaqlığı 
olmayıbdır və Allaha dünyanı və insanı yaratmaqda yardım 
etməyiblər. Allahın yanında heç kəsin şəfaətinin faydası 
olmaz, məgər ki, o adamın haqqında O özü izn verə.  

ən-Ənam-129-Beləliklə, biz zalımların bəzisini digəri ilə 
dost etdik. Zalımlar və şeytana taqe olanlar dünyada olduqları 
kimi axirətdə də bir yerdə olarlar, birlikdə əzab çəkərlər.  

Açıqlama: Bu ayədən belə məlum olur ki, Şeytanlar da 
Allahın izni olmadan heç kəsə müsəllət ola bilməzlər. Şeytan 
Allahla bu haqda şərt kəsib və Allah da icazə verib buyurub 
ki, Mənə və Peyğəmbərlərimə inanmayanlara müsəllət olam. 
Başqa bir ayədə isə Allah-təala bildirir ki, Şeytanlar 
Qurandan üz döndərən, ona inanmayan kəslərə nazil olarlar.  
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Şeytan vəsvəsəsindən Allaha sığınaq 
 

ən-Nur-21-Ey möminlər! Şeytanın izinə və vəsvəsəsinə 
tabe olmayın, onun dalınca getməyin. Hər kəs Şeytanın izinə 
tabe olsa, həqiqətən o sizi nalayiq işlərə sövq edər. Əgər 
Allahın fəzli və rəhməti olmasaydı, sizdən bir nəfər də pak 
olmazdı və əzabdan qurtulmazdı.  

əl-Əraf -200-202-Əgər Şeytandan sənə vəsvəsə yetişsə, 
Allaha pənah apar. Həqiqətən, Allah sənin dua etməyini və 
sənin işlərini biləndir. Allahdan qorxan kəslərə şeytandan 
vəsvəsə və xülyalar yetişən zaman, Allahın əmr və nəhyini 
yada salarlar, bilərlər ki, bunlar Şeytan tərəfindəndir. O 
zaman onlar bəsirət əhli olarlar, xətanı düzlükdən ayıra 
bilərlər. Lakin Şeytanların qardaşları onları həlakətə çəkərlər, 
sonra da onlardan əl çəkməzlər.  

ən-Nisa-120-121-Şeytan onlara yalnız aldanmağı vəd 
edər. Vəsvəsə edər ki: ”Allah kərimdir, axırda tövbə edər-
sən”. Allah öz rəhmətini şeytana ibadət edənlərdən uzaq etdi. 
Hər kəs Allaha itaət etməyi tərk edərək şeytanı özünə dost 
tutsa, ömür sərma-yəsini verib, behişt əvəzinə Cəhənnəmi 
qazanar. Cəhənnəmdə qaçmağa yol tapmazlar.  

Açıqlama: Şeytanın fitnələrindən qurtarıb, həqiqi Allah 
dostu olmaq istəyən insan qarşısındakı üç əngəli qaldırmaq 
məcburiyyətindədir:  

1-ci Şeytan və onun aşılamaq istədiyi pis duyğu və 
düşüncələri.  

Bu haqda Qurani-Kərimdə belə buyurulur:  
əl-Həşr-15- Şeytan insanı küfr və inkara sövq edər və 

deyər: ” Allaha kafir ol! Kafir olduqda, mən səndən uzağam, 
mən aləmlərin pərvərdigarı olan Allahdan qorxuram.” 

2-ci Nəfs və arzuları ilə insanı daima çirkin, pis əməllər 
işlətməyə sövq etmək istər. Çünki nəfs gerçək yaradılışı ilə 
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alçaq və qüsurludur. Uca Allah bu önəmli məsələni Yusif 
Peyğəmbərin dilindən bu sözlər ilə dilə gətirir:  

-Yusif-40 Şübhəsiz ki, nəfs sahibini daima pis işlər 
görməyə, pisliklərə sürüklər.  

əl-Naziat-40 Allahın hüzuruna çıxaraq hesab verməkdən 
qorxan və nəfsinin çirkin istək və arzularını boğan kimsənin o 
biri dünyada sığınacağı yer, şübhəsiz ki, Cənnətdir.  

3-cü Dünya və insanı yolundan azdıran dünya işləri. 
Dünya, daima dünya işlərini axirətdən üstün tutar. Bu 
səbəbdən Allah-taəla insanı dünyanın keçici və aldadıcı 
gözəllikləri ilə xəbərdar edər.  

əl-Naziyat-7 Allaha qarşı dikbaşlıq edən və dünya hə-
yatını istəyən kimsənin sığınacağı yer, şübhəsiz ki, Cəhən-
nəmdir.  

Şeytanın əsas məqsədi, istəyi və ən böyük arzusu insanı 
dinindən edib, özünə Cəhənnəmdə əbədi olaraq qalacaq dost 
toplamaqdır.  

əş-Şüara-212-Həqiqətən, şeytanlar mələklərin sözlərini, 
ya  Allahın vəhyini eşitməkdən kənar olunmuşlar.  

əs-Saffat-6-10- Şübhəsiz, biz aşağı göyü ulduzlarla süs-
ləndirdik. Onu itaətdən çıxmış, azğın şeytanlardan qoruduq 
ki, şeytanlar yuxarı aləmdə olan mələklərin dediklərinə qulaq 
asıb, ülvi aləmin sözlərini eşitməsinlər və hər tərəfdən 
qovulsunlar. Əgər birdən şeytanlar bir şeyi oğurlayarsa, onda 
onları parlaq ulduzlar təqib edib üstlərinə hər tərəfdən 
yandıran ox atarlar. Onlar üçün həmişəlik əzab var. Əgər 
şeytanlardan biri mələklərdən bir söz oğurlayıb öyrənsə, onu 
işıq saçan və yandıran od tutub yandırar.                     

əş-Şüəra-221-223-Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə 
xəbər verimmi? Hər yalan danışana, adını kahin qoyaraq 
xalqı aldadanlara nazil olarlar. Şeytanların sözünə qulaq 
asarlar və deyərlər ki, şeytanlar bizə xəbər vermişlər. Onların 
çoxu yalan danışanlardır.  

 318

Şeytanların qeybdən xəbərləri yoxdur 
 

Şeytanların bütün məşğuliyyətləri və səyləri insanları 
imandan uzaqlaşdırmaq, onlara günah işlər gördürərək kafir 
olmaları üçün çalışmaqdır. Bəşəriyyətin mənəvi yüksəlişində, 
Allaha xidmət vəzifəsini yerinə yetirməsində ən böyük maniə 
şeytandır. Qurani-Kərimdə şeytan insan üçün “əduvvu-
mubun”-“açıq düşmən “ kimi vəsfləndirilmişdir.  

Şeytan şübhə və fitnələrə qarşı meyilli olduğuna görə 
insanın nəfsi, qəzəb və nifrət hissləri vasitəsilə onda vəsvəsə 
hissi yaradaraq, onu öz təsiri altına alır, insanı bir çox mənəvi 
fəlakət və ziyanlara sürükləyir.  

Əslində, şeytanlar kainatda icad və əməl baxımından heç 
bir qüvvəyə malik deyillər. Onlar Allahın mülkinə heç bir 
müdaxilə edə bilməzlər. Deməli, Allah istəməsə şeytanlar və 
insanlar, heç kəsə heç bir ziyan vura bilməzlər.  

İnsanın həsəd, şəhvət hisslərinin rəzalətləri olan: -qeybət, 
vaxtını boş keçirmək, tamah, tələsmək, xəsislik, elmsizlik və 
sair bu cür halları vasitəsilə, şeytan ona müsəllət olaraq onu 
uçuruma aparır. Bu barədə hədisdə belə buyurulur: -Şeytan, 
qan orqanizmdə dövr edən kimi insan bədənində gəzir. Onun 
yollarını ac qalmaqla, oruc tutmaqla daraldın.” 

Əslində, şeytanın tək halda qüvvəsi yoxdur. Şübhə və 
fitnələri də zəifdir. Lakin əməlləri təxribat, pozub-dağıtmaq 
olduğundan, kiçik şübhə və fitnələrlə böyük nəticələr əmələ 
gətirir, böyük ziyanlar verir, buna görə də qüvvətli sayılır. 
Bütün bunları dərk etməyə çalışaraq şeytandan qorunmaq 
üçün yalnız Allaha və Qurani- Kərimə sığınaraq, özümüzü öz 
hisslərimizdən və şeytanın vəsvəsəsindən qoruya bilərik.  

Adəm də İblis kimi Allahın əmrindən çıxdı, lakin öz 
əməlinə görə tez tövbə edərək kafirlərdən olmadı. İblis isə öz 
hərəkətlərində israrlı olaraq Allaha tövbə haqqında heç dü-
şünmədi. Deməli, Tanrı bizim günahlarımızın böyüklüyündən 
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asılı olmayaraq dünya həyatında, ölüm bizi haqlamamış sə-
mimi tövbələrimizi qəbul edib, bağışlayandır. Qiyamət günü 
gəldikdə isə artıq tövbələr qəbul olunmayacaqdır. Dünya 
həyatı insan üçün sınaq müddətidir, İblis isə bir vasitədir. O 
elə bir sınaqdır ki, insanı doğru yoldan azdırmaq üçün bütün 
qüvvələrini səfərbər etmişdir.  

İblisin dəstəsi cinlərdən, insanlardan, heyvanlardan və 
ona tabe olan kəslərdən ibarətdir. Cənnətdən qovulduqdan 
sonra lənətlənmiş İblisin insanları doğru yoldan azdırmaqdan, 
başqa peşəsi olmamışdır. Bu fəaliyyəti boyunca İblis böyük 
təcrübə qazanmış, ordusu da artaraq çox genişlənmiş və hələ 
də artmaqdadır.  

Qaf-25-28-Xeyirə mane olanı, həddini aşanı, Allahın və 
Peyğəmbərin haqq olmasına şəkk edəni şiddətli əzaba atın. 
Onun yoldaşı olan, onu azdıran şeytan deyər: ”Ey bizim 
Allahımız, onu biz azdırmadıq, o özü öz ixtiyarı ilə imandan 
uzaq olub, zəlalətə düşdü.  

Allah buyurar: ”Mənim yanımda bir-biriniz ilə ədavət və 
düşmənçilik etməyin! Şübhəsiz ki, mən sizin üçün dünyada 
sizi bu əzabla qorxudan Peyğəmbər göndərmişdim, lakin siz 
onun sözünə baxmadınız.” 

Ali-İmran-175-Sizi yalnız o, şeytan öz dostlarından, güya 
onların çox qüvvətli olması ilə qorxudub çəkindirə bilər. 
Ancaq siz onlardan qorxmayın. Məndən, Mənə qarşı olmaq-
dan qorxun.  

                        
Sehr haqqında 

 

Açıqlama: Sehrin tərifi: O, sehrkarla şeytan arasında 
əlaqə və istədiyi şeyə şeytanın köməkliyi ilə nail olmasıdır.  

Sehr-sözünün mənası;-sehr batilin, yalanın haqq, doğru 
şəkildə təqdim edilməsidir. Ərəbcə sehr-meyl etdirmək, 
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əymək, sağlamlığı yox edib, xəstəliyə meyl etdirmək və ya 
gizli olan, gözə kül üfürmək, aldatmaq mənasını verir.  

Əraf-180-“Ən gözəl adlar (əsmau-hüsna) Allahındır. Onu 
bu adlarla çağırıb dua edin. Onun adları barəsində küfr 
edənləri (əziz sözündən Uzza, Allah sözündən əl-Lat, mənnan 
sözündən Mənat kimi adlar düzəldib haqq yoldan azanları) 
tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar!” 

            
Sehrləri batil edən atil-batil duaları 

 

Bütün cadu-tilsim, əməl, nəfs, göz və bir çox şeytani 
əməl və tilsimləri məhv etmək üçün dəstəmaz aldıqdan sonra 
üzü qibləyə oturaraq, bir kasa suya bu duaları oxuyub, 
üfürmək lazımdır. Sonra o suyu “Atili batil” edirəm deyərək 
içmək və şübhələndiyiniz yerlərə səpmək lazımdır. Hansı sehr 
olmuş olsa da bu dualar onu batil edəcək və Allah hər işini 
Ona həvalə edən bəndəsinə daha tez yardım edər.  

 1. əl-Fatihə-1-7-Bismilləhir-Rahmənir Rahim. Əlhəm-
dulilləhi rabbil ələmin. Ərrahmənir rahim. Məliki yəvmiddin. 
İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin. İhdinəs sıratal nustəqim. 
Sıratal ləzinə ən`əmtə əleyhim ğeyril məğdubi əleyhim və 
lədda`llin.  

2. əl-Bəqərə- 1-5-Əlif. Ləm. Mim. Zəlikəl kitəbu lə raybə 
fih hudəl- lil-müttəqın. Əlləzinə yuminunə bilğaybi və 
yuqımunəs salətə və-mim-mə razəq-nəhum yunfiqun. 
Vəlləziinə yuminunə bimə unzilə iləykə və mə unzilə min 
qablik və bil əxiratihum yuqınun. Ulaikə ələ hudəmmir 
rabbihim və uləikə humul muflihun.  

3. əl-Bəqərə-74-Summə qasət qulubukum min bə`di 
zəlikə fəhiyə kəl hicərati əv əşəddu qasvəh və innə minəl 
hicərati ləmə yətəfəc-cəru minhul ənhər və innə minhə ləmə 
yəşşəqqaqu fəyəxrucu minhul məu və innə minhə ləmə 
yəhbitu min xəşyətilləh və məllahu bi ğafilin əmmə təməlun.  
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4. əl-Bəqərə-102-Vəttəbəu mə tətluş şəyətinu ələ mul`ki 
Suleymən vəmə kəfərə Suleymənu vələ kinnəş şəyətinə 
kəfəru yuəllimunən nəsis sihra vəmə unzilə ələl mələkeyni bi 
Bəbilə Hərutə və Mərut vəmə yuəlliməni min əhədin həttə 
yəqulə innəmə nəhnu fitnətun fələ təkfur fəyətəəlləmunə min 
humə məyufərriqunə bihi beynəl mər`i vəzəvcih vəmə hum 
bidarrinə bihi min əhədin illə bi iznilləh və yətəəlləmunə mə 
yədurruhum vələ yənfəuhum vələqad əlimu ləməniş tərahu 
mə ləhu fil əxirati min xaləq vələbi`sə mə şərəv bihi 
ənfusəhum ləv kənu yə`ləmun.  

5. əl-Bəqərə 156-Əlləzinə izə əsabət`hum musıbətun qalu 
innəllahi və innə ileyhi raciun.  

6. əl-Bəqərə -255-Allahu lə iləhə illə huvəl həyyul 
qayyum. lə tə`xuzuhu sinətuv vələ nəvm ləhu, mə fis 
səməvati və mə fil ard. mənzəlləzi yəş`fəu indəhu illə bi iznih 
yə`ələmu mə beynə eydihim vəmə xəl`fəhum və lə yuhitunə 
bişeyim min ılmihi illə bimə şə`ə vəsiə kur`siyyuhus səməvati 
vəl ard vələ yuduhu hifzuhumə vəhu-vəl əliyyul əzim. Lə 
ikrahə fid`din qat təbəyyənər`ruşdu minəl ğəy fəmən yəkfur 
bittağuti vəyu`min billəhi fəqədistəmsəkə bil ur`vətil vusqa 
lənfisamə ləhə vəllahu səmiun əlim. Allahu vəliyyul ləzinə ə-
mənu yux`ricuhum minəz`zuluməti ilənnur vəlləzinə kəfəru 
əvliyəuhumut`tağutu yux`ricunəhum minən nuri iləz`zulumət 
uləikə əshəbun`nərihum fihə xalidun.  

7. əl-Bəqərə-286-a-mənər rasulu bimə un`zilə ileyhi 
mirrabbihi vəl muminun, kullun əmənə billəhi və mələikətihi 
və kutubihi və rusuluhu lə nufərriqi bey`nə əhədim 
mirrusuluh, və qalu səmi`ənə və ətə-ə`nə ğufranəkə rabbənə 
və ileykəl məsır. Lə yukəllifullahu nəfsən illə vus`əhə ləhə 
mə kəsəbət və əley`hə mək`təsəbət rabbənə lə tu-ə`xiz-nə in 
nəsinə əv əxta`nə, rabbənə və lə təhmil əley`nə ıs`ran kəmə 
həməltəhu ələlləzinə min qablinə, rabbənə və lə tuhəmmil`nə 
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mə lə taqata lənə bih, və ə`fu ənnə vəğfir lənə vər`həmnə əntə 
məv`lənə fənsurnə ələl qovmil kəfirin.  

8. ən-Nisa-167-173-İnnəl ləzinə kəfəru və saddu ən 
səbililləhi qaddallu dalələn bəida. innəl ləzinə kəfəru və 
zaləmu ləm yəkunilləhu liyəğfira ləhum vələ liyəhdi yəhum 
tariqa. illə tariqa Cəhənnəmə xalidinə fihə əbədə vəkənə 
zəlikə ələllahi yəsira. yə əyyuhənnasu qad`cə-əkumur rasulu 
bil həqqi mir rabbikum fə-əminu xayral ləkum vəin təkfuru 
fəinnə lilləhi məfis səməvati vəl ard, və kanəllahu əlimən 
həkimə. yə əhləl kitəbi lə təğ`lu fi dinikum vələ təqulu 
ələllahi illəl həqq, innəməl məsihu isəbnu məryəmə 
rasulullahi və kəlimətuhu əlqahə ilə məryəmə və ruhum 
minhu, fə əminu billəhi və rusulih, və lə təqulu sələsəh intəhu 
xayral ləkum, innəməllahu iləhuv vahid. Subhənəhə 
əy`yəkunə ləhu vələdul lədu mə fissəməvati vəmə fil ard 
vəkəfə billəhi vəkilə. ləy yəstənkifəl məsihu əyyəkunə əb`dən 
lilləhi və ləl mələikətul muqarrabun, vəməy yəstənkif ən 
ibədətihi vəyəs`təkbir fəsəyəh`şuruhum iləyhi cəmiə. Fə 
əmməl ləzinə ə-mənu və əmilus salihəti fəyuvəffihum 
ucurahum və yəziduhum min fəd`lih, və əmməlləzinəs 
tənkəfu vəs təkbəru fəyuəzzibuhum əzəbən əlimən və lə 
yəcidunə ləhum min dunilləhi və liyyənduv vələ nəsıra.  

9. əl-Əraf-54-innə rabbə kumullahulləzi xaləqas səməvati 
vəl ardə fi sittəti əyyəmin sümməstəva ələl arşi yuğ`şil 
ley`lənnəhəra yətlubuhu həsisən vəşşəmsə vəlqaməra 
vənnucumə musəxxəratin biəmrih, ələ ləhul xalqu vələmr. 
təbərakəllahu rabbul ələmin.  

19. əl-Əraf-117-122-və əvheynə ilə musə ən əlqi əsak, 
fəizə hiyə təlqafu mə yə`fikun. fəvaqaəl həqqu vəbətələ mə 
kanu yə`ləmun. fəğulibu hunəlikə vən qaləbu sağirin. və 
ul`qiyəs səhəratu səcidin. qalu əmənnə birabbil aləmin. rabbi 
musə və hərun.  
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11. əl-Əraf-179-vələqad zəra`nə li Cəhənnəmə kəsiram 
minəl cinni vəl ins. ləhum qulubul lə yəfqahunə bihə vələhum 
ə`əyunul lə yubsirunə bihə vələhun əzənul lə yəs`məunə bihə, 
ulaikə kələn`əmi bəl hum ədall. ulaikə humul ğafilun.  

12. ət-Tovbə 127-128- Vəizə mə unzilət suratun nəzara 
bə`duhum ilə bəd. həl yərakum min əhədin summən sarafu 
sarafəllahu qulubəhum bi ənnəhum qovmul lə yəfqahun. 
Ləqad cə`əkum rasulim min ənfusikum azizun akeyhi mə 
ənittum hərisun aley`kum bil mumininə raufur rahim.  

13. Yunus-81-82-fələmmə əlqov qalə Musa mə citum 
bihis sihru innəllahə səyub`tiluhu innəllahə lə yuslihu əmələl 
mufsidin. və yuhiqqullahul haqqa bi kəlimətihi və ləv kərihəl 
mucrimun.  

14. əl-Hicr-16-17-vələqad cəəlnə fissəmə-i burucən və 
zəyyənnəhə lin nəzirin. və həfiz`nəhə min kulli şeytanir 
racim.  

15. əl-İsra-110-111- Qulid ullahə əvid`ur rahmənə, 
əyyəm mətəd`u fələhul əsməul husnə, vələ təchər bisalətikə 
vələ tuxafit bihə vab`təğı beynə zəlikə səbilə. Və qulil həmdu 
lilləhilləzi ləm yəttə-xiz vələdəv vələm yəkulləhu şərikun fil 
mulki vələm yəkul ləhu vəliyyum minəzzulli vəkəbbir`hu 
tək`bira.  

16. əl-Kəhf-100-Və ərad`nə Cəhənnəmə yəv`məizil lil 
kə`firinə arda. Əlləzinə kənət ə-əyunuhum fi ğitain ən zikri və 
kənu lə yəstətiunə səm`ən. əfəhəsibəlləzinə kəfəru əy 
yəttəxizu ibədi min duni əvliyə. innə ə`ətədnə Cəhənnəmə lil 
kəfirinə nuzulə. qul həl nunəbbi-ukum bil əxsərinə ə`əmələ. 
əlləzinə dallə sə`yuhum fil həyətid-dünyə və hum yəhsəbunə 
ənnəhum yuhsinunə sun`ə. uləikəllə-zinə kəfəru bi əyəti 
rabbihim və liqaihi fəhəbitat ə`əməluhum fələ nuqimu ləhum 
yəvməl qiyaməti vəznə. zəlikə cəzəuhum Cəhənnəmu bimə 
kəfəru vəttəxazu əyəti və rusuli huzuva. Innəlləzinə ə`mənu 
və əmilus salihəti kənət ləhum cəhənnətul firdəv`si nuzulə. 
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xalidinə fihə lə yəbğunə ənhə hivalə. qul ləv kanəl bəhru 
midədəl likəliməti rabbi lənəfidəl bəhru qablə ən tənfədə 
kəlimətu rabbi və ləv ci`nə bimislihi mədədə. qul innəmə ənə 
bəşərum mislukum yuhə iləyyə ənnəmə iləhukum iləhun 
vahid. fəmən kənə yərcu liqaə rabbihi fəl`yəə`məl əmələn 
salihən vələ yuşrik biibədəti rabbihi əhədə.  

17. Taha-65-70-qalu yə Musə immə ən tulqiyə və immə 
ən nəkunə əvvələ mən əlqa. qalə bəl əlqu fəizə hibəluhum və 
isiyyuhum yuxəyyəlu ileyhi min sihrihim ənnəhə təs`ə. fə-
əvcəsə fi nəfsihi xifətəm musə. qulnə lə təxəf innəkə əntəl 
ə`alə. və əlqi mə fi yəminikə təlqaf mə sanəu innəmə sanəu 
keydu səhir. və lə yuflihus səhiru heysu ətə. fə ulqiyəs 
səhəratu succədən qalu əmənnə bi rabbi hərunə və musə.  

əl-Ənbiya-69-70-qulnə yə`nəru kuni bərdəv vəsələmən 
alə ibrahim. Və əradu bihi keydən fəcəəl`nəhumul əxsərin.  

18. əl-Muminun-113-118-Qalu ləbis`nə yəv`mən əv 
bəədə yəv`min fəs`əlil əddin. Qalə il ləbistum illə qaliləl ləv 
ənnəkum kuntum təə`ləmun. əfəhəsibtum ənnəmə 
xaləq`nəkum əbəsən və ənnəkum ileynə lə turcəun. 
fətəə`ləllahul məlikul həqq. lə iləhə illə huvə rabbul ərşil 
kərim. vəmən yəd`u məəllahi iləhən əxara lə bur`hənə ləhu 
bihi fəinnəmə hisəbuhu ındə rabbih. innəhu lə yuflihul 
kəfirun. vəqul rabbiğfir vər`həm və əntə xayrur rahimin.  

19. Furqan-23-və qadimnə ilə mə əmilu min əməlin 
fəcəəl`nəhu həbəəm mənsura.  

əs-Saffat-1-10-vəssaffəti saffə. fəzzə cirati zəcra. 
fəttəliyəti zikra. innə iləhəkum lə vahid rabbus səməvati vəl 
ardi və mə beynə-humə və rabbul məşəriq. Innə zəyyənnəs 
səmə-əd dünyə bi zinətinil kəvakib. və hifzəm min kulli 
şeytanim mərid. lə yəsəm-məunə iləl mələil ə-ələ və 
yuqzəfunə min kulli cənib. duhurav və ləhum əzəbun vasib. 
illə mən xatifəl xat`fətə fə ətbə`əhu şihəbun səqıb.  
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20. əd-Duxan-43-44-İnnə şəcəratəz zəqqum. taəmul 
əsim.  

21. ər-Rahmən-33-36-yə məəşəral cinni vəl insi inis 
tətaətum ən tənfuzu min aqtaris səməvati vəl ardi fənfizu lə 
tənfuzunə illə bi sultan. Fəbi əyyi ə`ləi rabbikumə tukəzzibən. 
yursəlu əleykuə şuvazum min nərin və nuhəsun fələ 
təntəsıran.  

22. əl-Həşr-21-24-ləv ənzəlnə həzəl qur`ənə alə cəbəlil lə 
raey`təhu xaşiəm mutəsəddiən min xaşyətilləhi vətilkəl 
əmsəlu nədribuhə linnəsi ləəlləhum yətəfəkkərun. 
Huvəllahulləzi lə iləhə illə hu. ə-limul ğeybi vəşşəhədəh. 
huvər-rahmənur rahim. Huvəllahulləzi lə iləhə illə huvəl 
məlikul quddusus sələmul muheyminul əzizul cəbbərul 
mütəkəbbir. subhənəllahu əmmə yuşrikun. Huvəllahul xaliqul 
bəriul musavviru ləhul əsmaul husnə, yusəbbihu ləhu mə 
fissəməvati vəl ard. vəhuvəl əzizul həkim.  

23. Cinn-1-10-Qul uhiyə iləyyə ənnəhus təməə nəfərum 
minəl cinni fəqalu innə səmiə`nə qur`ənən əcəbə. yəhdi 
ilərruşdi fəəmənnə bih. vələn nuşrikə birabbinə əhədə. və 
ənnəhu təalə cəddu rabbinə məttəxəzu sahibətəv vələ vələdə. 
və ənnəhu kənə yəqulu səfihunə ələllahi şətata. və ənnə 
zanənnə əl lən təquləl insu vəl cinnu ələllahi kəzibə. və 
ənnəhu kənə ricəlum minəl insi yəuzunə biricalim minəl cinni 
fəzəduhum rahəqa. və ənnəhum zannu kəmə zanəntum əllən 
yəbəsəllahu əhədə. və ənnə ləməsnəs səməə fəvəcəd`nəhə 
muliət hərasən şədidəv vəşuhubə. və ənnə kunnə nəq`udu 
minhə məqaidə lissəmi fəmən yəstəmiil ənə yəcid ləhu 
şihəbər rasadə.  

24. əl-İxlas-1-3-Qul huvəllahu əhəd. Allahus saməd. ləm 
yəlid vələm yuləd. vələm yəkul ləhu kufuvən əhəd.  

25. əl-Fələq-1-5-Qul əuzu bi rabbil fələq. min şərri mə 
xaləq. və min şərri ğasiqin izə vəqab. və min şərrin nəffəsəti 
fil uqad. və min şərri həsidin izə həsəd.  
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26. ən-Nas-1-6-Qul əuzu birabbin nəs. məlikin nəs. iləhin 
nəs. Min şərril vəs`vəsil xannəs. əlləzi yuvəsvisu fi sudurin 
nəs. minəl cinnəti vən nəs.                  

         
Qəza-qədər 

 

Əgər qismətinə sənə gələcək bir nemət varsa, istəsəndə 
gələcək, istəməsən də ... . Bəla da eynilə ... Əgər sənə gələcək 
bir bəla varsa, qaçsanda gələcək, dursan da ... İstər səbr et. 
İstərsə də üsyan. Əlbəttə gələcək olan gəlir ... İstəyirsən ki, o 
bəlanı üzərindən qaldırasan, bunu üçün duaya sarıl . . Haqqa 
təslim ol və hamısını ona təslim et. Əgər nemət gəlirsə şükr 
etməyə başla! . Bəla da gəlirsə səbr etməyə çalış. Bəlanı xoş 
gör ... Onu da bir cür nemət bil. Gizlətməyə çalış! Gücün 
çatdığı qədər aradan qaldırmağa səy et. Onu hər yerdə açıb, 
izah etməkdən çəkin. Allahın sənə verdiyi mənəvi halın 
qüvvəti ilə və getdiyin yolun zərurəti olaraq bunları etmək 
məcburiyyətindəsiniz. Elə bir yoldayıq ki, Allahın hər verdiyi 
şeyi xoş qarşılama əmr olunmusuq. Ancaq belə Rəfiqi Əlaya 
çıxa bilərık. Orada səndən əvvəlkilərin yerini, mövqeyini də 
görərsən. Səndən əvvəl padşaha gedənləri və yaxınlaşanları 
da orada taparsan. Onun yanında hər yaxşılıq yolunu, rahatı, 
kəraməti və neməti görərsən; qovuşarsan. Əlanı burax gəlsin, 
səni ziyarət etsin ... Yolunu aç. Bağlama. Qarşısında durma. 
Sənə gəlməsindən qorxma. Necə olsa, bəlanın atəşi 
Cəhənnəmin atəşindən daha şiddətli deyil.                                              

Bu haqda Peyğəmbərimizdən belə rəvayət olunmuşdur- 
"Qiyamət günü Cəhənnəmin üzərindən keçdiyiniz zaman, 
Cəhənnəm qışqıracaq: ” Tez keç! Ey mömin nurun alovumu 
söndürdü. "O Cəhənnəmin atəşini söndürən nur, ancaq 
dünyada qazandığın və birlikdə apardığın iman nurudur. O 
nur, həm üsyan edəndə, həm də itaət edəndə də vardır. Amma 
üsyan edən ondan faydalana bilməyəcək.                                               
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Elə bu dünyadakı bəla atəşini də söndürən bu nurdur. Biz 
də əgər səbrlə Haqqa sığınsaq mükafatını görərik. Bəlanın 
sənə gəlməsi səni həyəcana salmasın. Yaxınlaşması səni 
çəkindirməsin. Çünki bəla səni öldürmək üçün gəlməz, səni 
sınaq etmək üçün gələr, imanın dərəcəsini ölçmək üçün gələr. 
Haqqa olan bağlılığını qüvvətləndirmək istər. Sənin Onunla 
danışmağını, sənin Ona dua etməyini istər. Səndən məmnun 
olar. Bu haqda Allah-təala bizə belə buyurur: - "Biz sizi 
imtahan edərik. Ta ki, içinizdəki mücahidləri anlayaq ... Və 
işlərinizdən xəbərdar olaq. " Haqqa qarşı imanın doğru olması 
və Onun işlərinə boyun əyib razılıq göstərməyin yenə Onun 
sənə bir lütfü və mərhəmətidir. Bunu belə bil və sonuna qədər 
səbrə davam et. Allahla danış, Onu öz halından, yalvarış və 
dualarla xəbərdar et. Artıq bundan sonra Allahdan başqa heç 
kəsdən heç nə gözləmə. Pis günündə hamının yanından 
qaçdığını və Allahdan başqa yanında heç kəsin olmadığını 
görərsən. Dinimizi, yəni özünün mənliyini , kimliyini 
öyrənməyə çalışaq və onu dərk etməyə çalışaq. Çətin anında 
miskin-miskin oturma. Qədərə təslim olub qalma ... Allahın 
əmrlərini yerinə yetirmək üçün bütün gücünü qüvvətini sərf 
et. Aciz qalsan Allahdan kömək istə. Ona dua et, yalvar. de, 
görəsən: - "Nə üçün ibadətdən geri qaldım? "De və səbəbini 
araşdır. Bəlkə də buna səbəb sənin bəzi lazımsız şeylər 
istəməyin olmuşdur. Bəlkə də bəzi ədəbə uyğun gəlməyən 
hərəkətin olmuşdur. Bəlkə ibadətim zəif oldu, ya da ki, 
gücümə qüvvətimə, elmimə, nəfsimə, ailəmə, qohum-
qardaşlarıma, elimə-obama güvəndim ... Allaha qarşı ortaq 
etdim… Nəticədə, bunların hamısı həlakımıza səbəb oldu. 
Allah da buna görə rəhmət qapılarını bağladı. Xidmətindən 
qovdu. Köməyini kəsdi. Yaxşılıq üzünü səndən çevirdi. Və 
nəhayət səndən küsdü, incidi. Dünyavi , nəfsi, şəxsi arzuları 
başımıza bəla etdi ... Bu səbəbdən Allahdan başqa nə varsa 
hamısı yalandır. Çünki səni onlar deyil Allah yaratdı. Əsla 

 328

pisliklər edərək nəfsinə zülm etmə. Əgər, Yaradanın əmrlərini 
buraxıb, başqasıyla məşğul olsan, o səni atəşə atar. Elə atəş 
ki; onu alovlandıran insanlar və küfr daşıdır. Sonra peşman 
olarsan lakin bihudə. Üzr istəməyin də artıq gecdi, Təkrar 
yaxşılıq etmək üçün dünyaya dönmək istəyərsən, kimsə səni 
geri göndərməz. Özünə acı, özünə yazığın gəlsin…ona 
mərhəmət et. Sənə verilən duyğularını iman yolunda, yaxşı 
işlərdə, itaət və ibadət yolunda sərf et. . Bunlarla bacarıq 
qazan, elm öyrən. Bu ibadət və mərifət nuru ilə zülmətləri 
aydınlatmağa çalış. Əmri tut. Qadağalardan qaç. Haqq yolda 
bu ikisi ilə get. Səni, ilk əvvəl torpaqdan insan edən Xaliqini 
inkar etmə! . . Onun əmrindən başqa bir şey istəmə. Dünya və 
axirət üçün əlindəkilə kifayətlən. Dünya və axirət üçün 
pıslədiyimiz şeyləri pis olaraq bil. Hər sevilən, istənilən Allah 
üçün istənməli. Və hər istənilməyən yenə, Onun üçün istə-
nilməməlidir. Əgər sən, Allahın əmrində olsan, bütün canlılar 
da sənin əmrində olar. Və əgər Allahın qadağan etdiyi şey-
lərdən qaçsan bütün pisliklər də səndən qaçar. Harada görsən 
daim yaxşılıqla qarşılaşarsan. Allah-təala Peyğəmbərlərinə 
göndərdiyi bəzi kitablarda belə buyurmuşdur: - "Ey Adəm 
oğlu! Mən elə Allaham ki, Məndən başqa ilah yoxdur; bir 
şeyə Ol! desəm, olar. Mənə itaət etsən, səni də mənim kimi 
edərəm. Hər nəyə qalib olmaq sənə nəsib olur! "Yenə 
buyurmuşdur: - "Ey dünya! Mənə ibadət edənə sən kömək et 
... Sənin dalınca qaçanı da yor! . .  

          
Ölüm haqqında 

 

Həyatı və ölümü yaradan Allaha həmd olsun. (Hicr 23)-
“Həqiqətən dirildən də, öldürən də və hər şeyə varis olan da 
bizik.” 

Allah insanı sevə-sevə yaratmış və hər şeyi onun xidmə-
tinə vermiş və ona mələklərdən də artıq dəyər vermişdir. Uca 
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Allah insanı ancaq yaşayıb, yeyib-içib əylənib və sonunda da 
yox olmaq üçün yaratmamısdır. (Muminin, 115)-də buyurur 
kı: -“Yoxsa sizi əbəs yerə yaratdığımızı və hüzurumuza 
qaytarılmayacağınızı güman edirsiniz?”Başqa bir ayədə isə 
belə buyurur ki, ”-Məgər insan, elə güman edir ki, o, başlı 
başına cəzasız buraxılacaq”-( Qiyamət, 36. )Bu ayələrdən də 
görundüyü kimi, Allah insanı müəyyən məqsəd üçün yaratmış 
və bu dünyada etdiyi əməllərin hesabını onun hüzurunda 
mütləq verəcəkdir.                                                                                    

Allah insanı özünə ibadət üçün yaratmış.”-Əcəl gəlib 
çatana qədər ibadət et!”-(Hicr 99) - buyurmuşdur.                                   

Mülk surəsinin 2-ci ayəsində uca Allah belə buyurur;”-
Hansınızın əməlcə gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və 
həyatı yaradan Odur. O, yenilməz qüdrət sahibidir çox 
bağışlayandır.”                 

İslama görə bu dünya bir imtahandır. Pis və yaxşı 
insanlar bir –birindən fərqlənib secilməsi üçün bu dünyada 
imtahandan keçirilirlər. Dünya həyatından sonra tam ayrı bir 
sonsuz həyat başlayacaq. Axirət bu sonsuz həyatın adıdır. 
Axirətə inam öldükdən sonra diriləcəyimizə, dünyada 
etdiklərimizə görə sorğu-sual ediləcəyimizə və sonunda 
cəzalanacaq və ya mükafatlanacağımıza inanmaqdır.               
Can üstündə olan insan ölümün sıxıntısı, acısı, qəm və iztirabı 
ilə boğuşmaqdadır. Bədənindən ruhunu cəkib çıxarmaq üçün 
Ölüm mələyi əlini sənin ağzına doğru uzadarkən ona 
baxırsan. Artıq ölüm mələyi ayağından başlayaraq ruhunu 
çəkməyə başlayır. Ölumlə çarpışmanın agrısını ayagının ta 
üstündə hiss edirsən. Sonra ruhun ayaqdan yuxarıya olmaqla 
bütün bədənindən çəkilir. İzah olunmaz ağrı bütün bədənə 
yayılaraq, ölüm sıxıntısı ilə qəlb çırpınmağa başlayır. İnsan 
ölüm ağrısı ilə çırpınarkən Ölüm mələyinin çöhrəsi ilə üz-üzə 
gələcək. Bu çöhrə, o zamanadək gördüyün ən ğözəl və ya ən 
çirkın çöhrə olacaq. Dünyadaki müddətinin bitdiyini, ruhunun 
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bir quş kimi qəfəsdən çıxıb azad olduğunu başa düşdükdə o, 
anda könlünə son dərəcə kədər, üzüntü və ya nəşə və sevinc 
hakim olar. Sonra isə hansı müjdə ilə qarşılaşacağının xiffəti 
səni daha da sıxır.  

Hər insan əcəli gələndə ölər. Ölum insanın yox olması 
demək deyildir. Yalnız ruhun bədəndən ayrılması və sonsuz 
bir aləmə köçməsidir. İnsanın ölümüylə bədəndən ayrılan ruh 
, Axirət aləminin başlanğıcı olan qəbir həyatını yaşayır. 
Qəbirdə Mühkər və Nəkir adında iki mələk insana bir sıra 
önəmli suallar verərlər. Bu sualların başlıcaları: ”Rəbbin 
kimdir?Dinin nədir ? Peyğəmbərin kimdir? Kitabın nədir? 
suallarıdır. Ölümdən sonra dirilib hesab verməyə inanmaq 
imanın bir şərtidir. Bu, gecədən sonra səhərin, bahardan sonra 
qışın gəlməsi kimi labüddür. Ölümlə ikinci dəfə doğulacağıq. 
Dunya bir tarla, məhşər bir xırman, Cənnət və Cəhənnəm isə 
anbardır sanki. Bütün yaxşılıqlar, gözəlliklər, faydalı və 
xeyirli insanlar Cənnətə toplanacaq. Hər cür pislik, 
çirkinliklər, zərərli və xeyirsiz insanlar isə Cəhənnəmə 
toplanacaqlar.  

Sevgili Peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.ə.s.) qəbirdə 
insanların bu fərqli halını belə təsdiqləmişdir: ”Qəbir, hər 
insan üçün dünyadakı durumuna görə ya Cənnət bağlarından 
bir bağça və ya Cəhənnəm çuxurlarından bir çuxurdur. ”Bun-
dan aydın olur ki, hər insan vəziyyətinə uyğun olaraq qəbir 
həyatı yaşayacaq. Zəlzələ surəsi 7-8-ci ayələrdə göstərildiyi 
kimi “Kim (dunyada) zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onun 
xeyrini görəcək (mükafatını alacaqdır). Kim zərrə qədər pis iş 
görmüş olsa, cəzasini çəkəcəkdir.  

İnsanlar ölum saatından başlamış Qiyamətədək Bərzax 
aləmində qalacaqlar. Necə ki, ”Mulk”surəsi-100-cu ayədə 
deyildiyi kimi-“Onların önündə dirilib (haqq- hesab üçün 
Allahın hüzurunda) duracaqları günə, (Qiyamət gününə) 
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qədər maniə (öldükdən sonra Qiyamətədək qalacaqları 
Bərzəx aləmi) vardır” 

Olduğumuz aləmə oxşadığına görə Bərzəxa Misali aləm 
deyirlər. Ölumdən sonra elə bir aləmə daxil oluruq ki, bu 
dunya ona nisbətən ana bətnini xatırladır. Bərzəxdə bədəndə 
bə misalı bədəndir, yəni formaca da bu dunyadakı bədənin 
eynidir, lakin maddi deyildir. Bu bədən havadan da lətifdir və 
ona mane olacaq bır şey yoxdur. Onların gözləri Qiyamət 
gününədək görəcək və dünyadaki gözlər kimi zəifləməyəcək. 
İnsanın özü kimi ordakı nemətlər də maddi yox , lətifdir. 
Həzrəti Peyğəmbərdən belə rəvayət olunur ki: Seyydi-şuhədə 
Həmzənin şəhadətindən sonra onu belə yuxuda görmüş ki, 
onun qabağında behişt meyvələrindən ibarət bir tabaq varmış 
. O, meyvələrdən yeyəndə özünün istəyi ilə nar üzümə , üzüm 
yenidən xurmaya çevrilirdi. Bərzəx aləminin bu fani 
dünyadan üstunlüklərindən biri də orada təsir gücünün 
böyüklüyüdür.  

Rum -19 “Allah ölüdən diri, diridən də ölü çıxardır, ölən-
dən sonra torpağı dirildir. Siz də, (Qiyamət gunu dirildilib 
qəbirlərinizdən)belə çıxardılacaqsız.”                                                      

Loğman -28 “Ey insanlar sizi yoxdan yaratmaq və qiya-
mət ğünü diriltmək Allah üçün, ancaq bir nəfəri yaratmaq və 
diriltmək kimidir!”                                                                   

Qaf -16- “And olsun ki, insanı biz yaratdıq və nəfsinin 
ona nə vəsvəsə etdiyini də, biz bilirik. Biz ona, şah dama-
rından da yaxınıq!  Qaf-17 Xatırla ki, insanın sağında və 
solunda onun bütün əməllərini yazan, iki mələk oturmuşdur.  

əl-Maun -1-Ya Muhəmməd!Qiyamətdə cəza verilməyi və 
ölümdən sonrakı həyatı təkzib edən kəsi gördünmü? 

Hud-119-Allah insanların dində ixtilafda olub-olma-
yacaqlarını, özlərini necə aparacaqlarını əzəldən bildiyi üçün 
onların bütün gələcək işlərini və hərəkərlərini öz qüdrət 
Qələmi ilə, Lövhu-Məhfuzda yazmışdır.        

 332

Allahın “Sifəti-sübutiyyə”sifətlərinin  
insanda olan əlamətləri 

 

Allahın həyat verən ismi Heyy, tasəvvufdə Kəbənin 
ətrafındaki təvafın birinci dövrəsini təmsil edir. Allah ilk döv-
rədə dirildir, Heyy edir. İkincidə dövrədə elm verir(Alimdir), 
üçüncü dövrədə iradə etdirir (Muriddir), dördüncü dövrədə 
qüdrət sahibi edər(Qadirdir). Artıq Allah ilə eşitnə- Səmi, 
Allah ilə görmə-Bəsir, Allah ilə danışma-Mutəkəllim sifət-
lərini geyindirər. Kəbə evinin təvafının yeddi dövrəsi belə 
tamam olar. Qəlbi Kəbə olan mürşid də onu təvaf edən muridi 
“İradə edən” hala gətirərkən eyni mərhələdən keçirər. Sonun-
da muridin kəlamı, murşidinin, yəni Allahın kəlamı olur. Belə 
isimlər tarixə Heyy olaraq keçərlər. Məsələn: Həzrət Əli kimi 
Heyy” olarlar. Biz insanlar özümüzün keyfiyyət və mahiy-
yətini araşdırıb düşünsək, varlıqların vəziyyətinə, kainatın hal 
və hərəkətlərinə bəsirət gözü ilə baxsaq, aləmin bütün parça-
larının Allahın sənətilə sonradan yarandığını ağıl gücü ilə 
dərk edərik. Uca Allah bütün gözəllikləri yalnız insana deyil, 
bütün yaratdıqlarına, heyvanat və nəbatat aləminə də vermiş-
dir. Bunların hər birinə gərəkli olan şeyləri vermiş, görünüş-
lərini gözəl cizgi və rənglərlə bəzəmişdir. O halda insan vücu-
dunu diqqətlə incələsək, Uca Allahın sifətlərinin sirlərini 
öyrənmiş olarıq. İnsan nə qədər elm və sənətdəki incəlikləri 
çox öyrənib, bilirsə, şairin, yazıçının, alimin, sənət sahibə-
rinin dəyərini də o qədər dərk edər. Uca Allahın da işlərindəki 
bu incəlikləri, ağılagəlməz hikmətləri araşdırdıqca, onun 
böyüklüyünün və elminin sonsuz olduğunun şahidi oluruq.  

Qurani-Kərimində Allah Öz qüdrət və əzəmətini bizlərə 
tanıtmaq istəmişdir. Allahın sifətlərinin keyfiyyətlərini, xüsu-
siyyətlərini görüb, tanıya bilsək, onda Qüdrət sahibi olan 
Allahı da tanıya bilərik Əgər Allahı “Sifəti-sübutiyyə” sifət-
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lərini öyrənib tanıya bilsək, onda ruhumuzu da, vücudumuzu 
da tanımış olarıq.  

Allahın“Sifəti-sübutiyyə”-(sifəti-kəmaliyyə) sifətləri sək-
kizdir. Bunlardan üçü: Qadir, Alim, Murid sifətlərinin əla-
mətləri biz insanlarda vardır. Qalan beşində isə bizə çox 
şeyləri anladan hikmət və işarələr vardır: Həyy, Müdrik, 
Qədim, Mütəkəllim, Sadiq.  

1. Qadir-“Sifəti-sübutiyyə”sifətinin xüsusiyyəti: -Allah 
Qadirdir, yəni qüdrət sahibidir. İnsan əqlinə gələn və gəlmə-
yən hər bir şeyi icad edə bilər, bir şərtlə ki, o şeylərin vücuda 
gəlməsinin bir hikməti olsun.  

Qadir sifətinin bizdə olan əlaməti: -Bizi faili- muxtar 
yaratmasıdır. Yəni, bizə bəxş etdiyi bədəni, əzalarla birlikdə 
öz ixtiyarımıza buraxmış və biz istədiyimiz kimi yaşayırıq. , 
özümüzü hər şeyə qadir bilirik. Bizim ən böyük imtahan və 
böyük sınağımız da elə özümüzü, həqiqətən də, faili–muxtar 
bilməyimizdir. Əslində isə bütün ruh, bədən, həyat və 
axirətimizlə Qadir Allahın nəzarət, əmr və hökmü altındayıq.  

2. Alim: “Sifəti-sübutiyyə”sifətinin xüsusiyyəti: Allah-
Alimdir, yəni elmlidir. Həm də Onun elmi insanların elmi 
kimi deyildir. Allahın elmi özündəndir. Allah bütün möv-
cüdatı bilir, bütün məxluqatı elmi ilə tanıyır, nə yerdə nə də 
göydə, heç bir şey Onun elminin xaricindən çıxmaz. Alim-
sifətinin bizdə olan əlaməti: -Alim-Allahın bizə verdiyi əql və 
şüurdur ki, bu da bildiyimiz kimi ruhumuza bəxş edilmiş əzəl 
və əbədi nemətdir.  

3. Murid: “Sifəti-sübutiyyə”sifətinin xüsusiyyəti: -Allah 
idarə edəndir, yəni Allah yaratdığı şeylərin xeyrini və 
vacibliyi məsləhət bildiyi üçün vücuda gətirib, yaratmadığı 
şeyləri isə Kainata və insanlara xeyri olmadığı üçün vücuda 
gətirməyib. Bütün felləri idarə edən odur, çünki bütün canlılar 
Allahın iradəsi ilə hərəkət edir.  
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Murid-sifətinin bizdə olan əlaməti: -Qəza-qədərimizi 
əvvəldən yazan Adil Allah, bizə ağıl-şüur, sərbəst hərəkət və 
seçim qabiliyyəti vermişdir. Həmçinin əməl və niyyətimizə 
görə qəza-qədərimizi dəyişdirməyə qadir olduğunu bildirərək, 
bütün seçimlərimizdə bizə sərbəst hərəkət etmək qabiliyyətini 
bəxş etmişdir.  

4. Həyy-“Sifəti-sübutiyyə”sifətinin xüsusiyyətləri: -
Allah-təala Həyydir, yəni diridir. Allahın diri olması canlı-
ların diri olması kimi deyildir. Allahın diri olmadığı vaxt 
olmayıb, gələcəkdə də olmayacaq. Elm və qüdrəti olan bir 
zatın diri olması istər-istəməz labüddür. O, nə mürgüləyər, nə 
də dərin yuxuya dalar. Göylərdə və yer üzündə hər nə var, 
Onundur. Həyy-sifətinin hikmətləri və əlaməti: -Bu sifətin 
əzəmət və böyüklüyünü müqayisə etmək və özümüzün 
həqiqətən də yalnız Allahın yaratdığı bir varlıq olduğumuzu 
hiss etmək üçün açıq-aydın bir dəlildir. Hər gecə bizi öldürüb, 
səhər yenidən dirildən Allah bunu hər gün bizə xatırladır ki, 
“Mən sizi istədiyim vaxt öldürüb, istədiyim vaxt da 
diriltməyə qadirəm.”     

Bizdə olan Heyy sifətinin əlaməti isə bizə bəxş edib, 
əmanət verdiyi ruhun daim oyaq olmasıdır. Yəni, bizim cis-
mimiz yatsada, ruhumuz heç vaxt yatmır, o da Heydir. Çünki 
gözümüzü yumub yatdığımız zaman özümüzü unutmağımız 
ruhumuzun bədənimizi tərk edərək “Ruhlar aləminə” pərvaz 
etməsidir.  

 5. Müdrik-“Sifəti-sübutiyyə”sifətinin xüsusiyyətləri: -
Allah dərk edən və hər şeyi biləndir. Onun insanlar kimi 
duyğu üzvlərinə ehtiyacı yoxdur. Dərk etmək onun zatında-
dır. O, hər şeydən xəbərdardır, ona gizli qalan heç bir şey 
yoxdur. Müdrik-sifətinin hikməti: -Uca Allahın bizlərə bütün 
duyğu üzvlərini bəxş edib, bunları öz ixtiyarımıza verməsidir. 
Bununla belə, onların həvəs və hallarını, fitnə və fəsadlarını, 
rəzalət və xislətlərini, qəzəb və cihadını, niyyət və mətləbini 
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bizdən də yaxşı tanıdığını bildirir. Həmçinin Şeytanı da bu 
duyğu üzvlərinə müsəllət edərək, daima bunlarla bizi imtahan 
etdiyini də xəbərdar edir və bütün bunların fitnələrindən 
qorunmağın da yolunu öyrədərək, yalnız Onu çağırıb, yalnız 
Ona sığınmağımızın nicat yolu olduğunu bizlərə bildirir.  

6. Qədim-“Sifəti-sübutiyyə”sifətinin xüsusiyyəti: -Həm 
əzəli, həm də əbədi olan şeyə qədim deyirlər. Qədim -
keçmişdə, hazırda və gələcəkdə yox olmayandır. Allah hər 
şeydən əvvəl var imiş, kainatı yaradıb, axırda hər şeyi yox 
edib axıra qalacaq və onun olmayan vaxtı olmayacaq. 
Vacibül-vücud, yəni vücudu vacib olan, yox ol-ması mümkün 
olmayan yalnız Allahdır. Qədim-sifətinin işarə və hikməti: 
Allahın bu sifətinin xüsusiyyəti: bizi lap qədimdən, hələ heç 
Adəmi yaratmamışdan da qabaq yaxşı tanımasıdır. Çünki bizi 
Öz ruhundan zərrəciklər şəklində yaratmış, zamanımız 
gəldikdə müəyyən qabığa geyindirilərək həyata gətirib, 
yaşadıb, cısmimizi öldürüb, ruhumuzu isə yenə də Öz 
aləminə aparıb. O bizim əvvəlimizi də axırımızı da bilir. 
Yaşadığımız zaman isə şah damarımızdan da bizə yaxın olub, 
qəza-qədərimizin də əlində olması, ölüm və axirətimizin də 
harada olacağını bilməsidir. Yox olması mümkün olmayan 
yalnız Allahdır.  

7. Mutəkəllim-“Sifəti-sübutiyyə”-Yəni Allah danışandır. 
Onun danışmaşı insanların danışmağı kimi deyildir. Bu o 
deməkdir ki, O danışıq yaradır, sözlər, kəlmələr xəlq edir.  

Mutəkəllim- “Sifəti-sübutiyyə” sifətinin işarəsi;Allahın 
bizə bəxş etdiyi danışmaq, fikirləri bəyan etmək xüsusiy-
yətimizin olmasıdır.  

8. Sadiq-“Sifəti-sübutiyyə”-sifətinin xüsusiyyəti: -Yəni 
Allah doğruçudur, ondan yalan vəd gözləmək olmaz, onun 
şəninə heç layiq də deyil. Çünki yalan ya acızlikdən, ya da 
ehtiyacdan irəli gəlir. Bu sifətlər isə onda yoxdur. Odur ki, 
Allaha yalan nisbət vermək, onun haqqında zülmdür. Sadiq-
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sifətinin hikmətləri: Qurani-Kərimdə bildirdiyi: yaranışımız, 
ruhumuz, həyatımız, ölüm, bərzax aləmi, yenidən dirilmək, 
Məhşər, Sirat, Cənnət, Cəhənnəm və onlarda baş verənlər 
haqqında xəbərlərin, vədlərin haqq olduğunu bilməkdir. Bun-
lara inanmamaq isə Yaradana qarşı üsyandır. İnsan vücudunu 
diqqətlə incələsək, Uca Allahın sifətlərinin sirlərini öyrənmiş 
olarıq. Bir insan nə qədər elm və sənətdəki, incəlikləri çox 
öyrənib, bilirsə şairin, yazıçının, alimin, sənət sahiblərinin 
dəyərini də o qədər dərk edər. Uca Allahın da işlərindəki, bu 
incəlikləri ağıla gəlməz hikmətləri araşdırdıqca, onun 
böyüklüyünün və elminin sonsuz olduğunun şahidi oluruq. 
Deməli, Uca Allahın “Sifəti-sübutiyyə” sifətlərini öyrənib 
tanımaq, insanın özünü, vücudunu tanımasının əsasıdır. 
Qurani-Kərimin 119 ayəsində Allahın sifətləri haqqında qeyd 
edilmişdir. Öz qüdrət və əzəmətini bizlərə tanıtmaq istəmiş-
dir. Əgər Allahın sifətlərinin keyfiyyətlərini tam öyrənib, 
onların xüsusiyyətlərini görüb, tanıya bilsək, onda Qüdrət 
sahibi olan Allahı da tanıya bilərik.  

                      
Ədl haqqında 

 

Qurani-Kərimdə mühüm mövzulardan biri “Ədl”, yəni 
Allahı və Onun yaratdıqlarını sevməkdir. Həmçinin “Usulu-
din”də vacib buyurulan hökmlərdən biri də elə “Ədl”dir.  

Hz. Peyğəmbər möminlərin Allah üçün bir-birlərini sev-
mələrinin vacibliyini müxtəlif səbəblərlə dilə gətirmiş və İs-
lam dininin barışıq, dostluq və sevgi dini olduğunu bildirmiş-
dir. Bu haqda “Hədisi Qüdsi” də Peyğəmbərimiz belə buyur-
muşdur: “Mənim üçün bir-birini sevənləri, sevməyim vacib 
oldu.” “Bir-birinizi sevmədikcə iman gətirmiş olmazsınız.”            

 “Sizdən biriniz özü üçün istədiyi bir şeyi mömin qardaşı 
üçün də istəmədikcə, iman gətirmiş olmaz.”“Mömin yaxşı və 
pis gününda mömin qardaşlarının yanındadır.”     
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Başqa bir hədisdə “İnsan sevdiyi ilə bərabərdir”- deyə 
buyurulmuşdur. Allahın yaratdıqlarnı sevmək elə Allahı 
sevməkdir. Yəni, dünya mənfəətini, Cənnət istəyini və ya 
Cəhənnəm qorxusunu belə bir tərəfə qoyub, sırf Allaha olan 
sevgidən insanlara qarşı günahlardan çəkinib, ibadət və itaətlə 
o məhəbbətdən məhrum olmaqdan qorxmaqdır. Allahı sevən, 
Onun kəlamı olan Quranı və elçisi Hz. Məhəmmədi, bir sözlə 
Allahın sevdiyi hər kəsi və hər şeyi sevər.                                                

İnsanla Uca Yaradan arasındaki sevgi qarşılıqlı bir 
sevgidir. Allah-talanın “Vədud”və “Vali” isimləri qullarını 
çox sevməsi və onları dost kimi qəbul etməsi mənasına gəlir. 
Belə ki, Uca Allah Hz. Peyğəmbəri hər kəsdən çox istədiyi 
üçün ona “Həbibullah” (Allahın istəklisi) Hz. İbrahimə də 
“Xalilullah” (Allahın dostu) demişdir.                                                      

 Hz. Peyğəmbərə itaət etmək Allaha itaət etmək mənasına 
gəldiyi kimi, onu sevmək də Allahın sevgisinə nail olmaq 
mənasına gəlir. Quranda belə buyurulur: “Peyğəmbərə itaət 
edən kimsə, şübhəsiz ki, Allaha itaət etmiş olur.” Nisa-80- 
”Mömin möminin aynasıdır, sözünün mənası nədir?                 

Birinci mömin kamil insan deməkdir. İkinci mömin sö-
zündə məqsəd Allahın sifətlərini özündə cəmləyən deməkdir, 
Yəni insan orada, o ilahi aynada əslini, öz qəlb həqiqətini seyr 
edir, insanlarda da onu görür və hər kəsi də öz qəlbinin 
cilaladığı göz aynası ilə görür. Hamı səni görməkdən zövq 
almaz, lakin sən hamını görməkdən zövq almalısan, çünki 
insanlıq elə budur.                                 

Məlum olduğu kimi insan sözü “Üns-insan, ünsiyyət 
kəlməsi ilə bir kökdəndir. Uca Allahın “Yasin-Ey insan! 
xitabı ilə müraciət etdiyi Hz. Peyğəmbərimizin “Meraca” 
qalxdığı zaman nəfsini, ağlını, vücudunu, hər şeyi tərk edərək 
bir insanın çıxa biləcəyi ən yüksək nöqtəyə “Sidrətul-
muntəhaya” qədər qalxa biləcəyi və Allaha çata biləcəyi 
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yerdə olduğunu təsvir etmişdir. Bu hal insanlığın başlanğıcı, 
hər kəsi sevmək, hər şeyini buraxaraq Allaha qovuşmaqdır.                    

Allah, Sad surəsinin 75 ayəsində;‘İki əlimlə yaratdığım 
insana səcdə etməyə mane olan nədir? deyərək Şeytana 
səslənərkən, -burada  Allahın əlləri mənası bir çox təfsirlərə 
görə Allahın Cəlal və Cəmal sifətlərinin olduğu bildirilir. Bu 
sifətlər Allahın biz insanlarda təcəlli edən qüvvət və qüdrəti-
dir ki, biz insanlar da özümüzü faili-muxtar (sərbəst) və 
qüdrətli hesab edərək bu hissləri həm yaxşı, həm də pis 
məqsədlə istifadə edə bilirik. Bu qüdrət və qüvvətin bizlərin 
bu cisminə Allah tərəfindən müvəqqəti əmanət verildiyini 
artıq dərk etdikdə, insanın qəlbində bütün canlılara qarşı 
məhəbbət, sevgi, hörmət nəvaziş artır və sən həyatında baş 
verən sevinc və kədərə, gözəllik və pisliklərə, fitnə və 
yaxşılıqlara, haqsızlıq və haqqa ibrət gözü ilə baxırıq və 
Allahın verib aldıqlarına şükür edərək hər şeyi Yaradanın öz 
ixtiyarına veririk. Elə bu da kamala yetmək, öz nəfs və 
hislərini yox edərək Allahı dərk etmək deməkdir.                                    

İblis isə elə öz İblisliyində qaldı, qeybə inanmadı. Alla-
hın yaratdığına, Adəmə səcdə etmədi. O, Adəmdə Allahın 
təcəllisini görə bilmədi: ”Mən atəşdənəm, o isə torpaqdan”- 
dedi. Lakin atəşlə torpaq arasındakı əlaqəni, hər ikisinin də 
yaradanının bir Allah olduğunu təkəbbürlük hissindən başa 
düşmək istəmədi. O bilmədi ki, atəş ağacdan, ağac da torpaq-
dan əmələ gəlmişdir. Həmçinin torpaqda olan təvazökarlığı, 
torpağın özünü “heç belə”edə bilməsini görə bilmədi. Yəni 
biz torpağı ayaqlarımızın altında tapdalayaraq, onun üzərinə 
hər cür pislikləri tökürük, hətta onda ölülərimizi də basdırırıq, 
lakin torpaq bizim həyatda yaşamağımız üçün hər cür ne-
mətlər yetişdirir. Bu səbəbdən torpaq olan insan günahlardan 
tövbə edərək: ”Mən bir heçəm, əfv edilməyə möhtacam, 
günahkaram deyə Allahdan bağışlanma dilər, Allah da onu 
bağışlayaraq təzədən otu göyərdən kimi yenə də ona nemətlər 
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bəxş edər. Atəş isə ancaq yandırır. İblis: Mən heybətliyəm, 
dağıdıcı, yandırıcıyam “deyərək Yaradanına qarşı çıxdı. O 
Allahın təcəllisinin, Onun sifətlərinin Adəmdə zühur edə 
biləcəyinə inanmadı və bu səbəbdən Allah dərgahından 
qovulmuşlardan oldu. Biz də bir-birimizdə Allahın sifətlərini, 
Allahın təcəllisini görərək sanki Allahı görürük kimi bir-
birimizi sevməyə çalışaq. Uca Allah bir bəndəsini daha çox 
sevərsə, əvvəlcə onu bəlalara uğradır. Bəla əzəldən ver-
diyimiz “Sən bizim Rəbbimizsən” əhdinin aşikar olması üçün 
lazımdır. Lakin ən böyük bəla, bəlanı elə bəla kimi 
görməkdir. Əgər Allahın verdiyi hər bir bəlanı bəla kimi yox, 
Allahıln bir lütfü kimi qəbul etsək onda bütün dərd-sərlər, 
sıxıntılar gedər.  

 Həyat, sonrakı bir anın nə gətirəcəyi bəlli olmayan bir 
yoldur. Zaman isə bizə məlum olan və ya məlum olmayan 
yollarla çox sürətlə sel kimi axıb gedir. Yəni, həyatda bəzən 
düşünüb, istədiyimiz kimi hər şey alınır, bəzən isə heç 
düşünüb. gözləmədiyimiz hadisələrlə rastlaşırıq. Zaman-
zaman həyat təcrübəsinin artması isə bu yolda “kəşkə”-deyə 
təəssüf hisslərini bildirərək, peşman olduğumuz vaxtlar da 
olur. Bu səhvlər gələcək həyatımız üçün bir sınaq olar. Heyf 
ki, insan yaşadığı dövr ərzində “Keşkə”- lər heç bitib 
tükənmir. Həyat heç bir dövrdə mütləq döğruların zəmini 
olmamışdır. Əgər insan səhvlər, günahlarla əhatə olmasaydı, 
onda qəza-qədər də olmazdı. Elə hamının taleyi eyni olardı.  

     
Virdu Səttar duasının müəllifi haqqında 

 

Azərbaycan təsəvvüf məktəbində yetişən mütəfəkkir 
tanınmış sufi, filosof alim və şair Seyid Yəhya Bakuvi XIV 
əsrin sonlarında Azərbaycanda Şirvanşahlar dövlətinin  pay-
taxtı olan Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası 
altıncı İmam Musa Kazımın soyundan və nəbilər sülaləsin-
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dəndir. Atası Bəhaəddin Şirvanşahlar dövlətinin nəqibül-
əşrafı idi. (1) Seyid Yəhya Bakuvi şerlərində Seyid təxəl-
lüsündən istifadə etmiş, əsərlərinin sonunda adını Yəhya əl-
Hüseyni yazaraq seyid olduğunu bildirmişdir. (2) Seyid 
Yəhya 1464-66-ci illərdə Bakıda vəfat edtmişdir. Qəbiri şərifi 
Şirvan Şahlar Saray Kompleksindədir. Onun çoxlu sufi-dini-
təsəvvüfi əsərləri vardır, bunlardan biri də Virdu-Səttar 
duasıdır.  

                
Virdu Səttar duası haqqında qısa məlumat 

 

Virdu-Səttar duası dua qiymətli dualardan biridir. Oxu-
mağa başlarkən belə insanın qəlbi yumşalır, ruhu genişlənir, 
qəlbindəki sıxıntılar sanki yox olur. Bu duanı hər hansı bir 
mətləb üçün niyyət edərək 1-3-5 və ya 7 dəfə oxuyan bir 
kimsənin bütün alınmayan işləri qısa zamanda yoluna düşər, 
pis vərdişlərindən qurtarar. Alış verişi artar, qazancı bol-
bərəkətli olar. Subaysa evlənər, borcu varsa, borcdan qurtarar, 
xəstədirsə, şəfa tapar, mətləbinə çatar, zindanda olan oxusa, 
həbsdən qurtarar, tələbə oxusa, imtahandan uğur qazanar, 
düşmənlərini peşiman edər, həmçinin Allah-taala hər cür 
qəza-bəla və pisliklərdən qoruyar. Bu duanı niyyət edərək , 
yalvararaq və dua etmək üçün lazım olan qanunlara riayət 
edərək oxuduqda, qüdrət sahibi olan Allah qulunun əllərini 
boş qaytarmaz. Allahın lütfi, ehsanı və mərhəməti boldur. 
Allah Qurani Kərimdə buyurur: ”Və mə kənəllahu li yuəz-
zəbəhum və əntum fiihim. Və mə kənəllahu muəzzibəhum və 
hum yəstəğfirun.” 

Mənası: ”Ya Peyğənbər!Sən onların içində sevimli ol-
duqca, yəni ümmətin sənə inanaraq, sənə bağlanaraq, səni 
sevdikcə, Mən onları əzabıma girifdar etmərəm.” Allah hansı 
vədinə əməl etməmişdir ki?“İnnəllahə lə yuhliful miad”Allah 
qətiyyən vədindən dönməz”.  
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Həmçinin Peyğəmbərin vəsiyyət və göstərişinə əməl 
edənlər, yəni Hz. Peyğəmbərin bizlərə əmanət edib tapşırdığı 
Əhli-Beytini sevmək və onların elmindən faydalanaraq Alla-
hın əmrlərini, Peyğəmbərin göstərişlərini yerinə yetirməklə 
həm Allaha, həm də Peyğəmbərə verdiyimiz vədə sadiq 
qalmağı buyurmuşdur. Bununla da biz verdiyimiz Tovhid 
əhdini və Peyğəmbərin əmrlərini yerinə yetirmiş olaraq. Yenə 
Qurani-Kərimdə buyurulur:  

Əzhəb 39-O Peyğəmbərlər ki, Allahın hökmlərini (onlara 
verdiyi risaləti) təbliğ edər, risaləti tərk etməkdən çəkinər və 
Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar. Allah özü haqq-hesab 
çəkməyə kifayətdir.  

əş-Şura-22-23 - Bu Cənnətlə müjdələnmə elə bir 
mərhəmət və savabdır ki, Allah onunla bəndələrinə bəşarət 
verər. Belə ki, onlar iman gətirdilər və yaxşı əməllər etdilər. 
Ya Peyğəmbər!De ki, ey ümmətim, risaləti təbliğ etdiyim 
üçün sizdən qohumlarımı, Əhli-beytimi dost tutmaq və onları 
sevməkdən başqa heç bir əcr istəmirəm. Kim bir yaxşı iş 
görərsə, onun yaxşılığının savabını, mükafatını artırarıq.  

”Qul mə əsəlukum aleyhi min əcrin illəl muvəddətə fil 
qurami.” 

Mənası: Sizi dəvət etdiyim, səadət, salamatlıq və fərəh 
yolunda , yəni İslam və Allahın göstərdiyi yoldan başqa , 
sizin üçün heç bir yardım və mükafat yoxdur.” 

Virdi Səttar duası da Allahın bəndələrinə Peyğəm-
bərimizə və onun ümmətinə bəxş etdiyi bir hədiyyədir.  

 1. ( E. Bertles – Sufizm i sufiyskaya literatura, izbrannıe 
trudı, Moskva, 1965)                

2. (S Mumtaz – Xəlvətilik, AMEA Əİ Fondu: 24/454)              
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Virdi Səttar duasının ərəbcə oxunuşu       
 

 

 
 
 



 343 

 

 
 

 344

 

 



 345 

 
 

 

 346

 

      

 



 347 

 

 

 

 348

 

 

 
 
 



 349 

Virdi Səttar duasının oxunuşu 
 

Bismillahir Rahmənir Rahim. Yə səttəru ya səttər. yə 
azizü ya ğaffər. yə cəlilu yə cəbbəru yə muqallibəl qulubə vəl 
əbsar. Və yə mudəbbiral leyli vən nəhar. xallisnə min əzəbil 
kabri vən nər. İləhi ustur’uyubənə. Vağfir zunubənə. Və 
nəvvir quburanə və tahhir qulubənə. Vəşrah suduranə. Və 
kəffir ənnə seyyiətinə. Və təvəffənə məal əbrar. Vəhşurnə 
məal əxyər. Subhənəkə mə ərafnəkə haqqa mə’rifətikə ya 
mə’rufu subhənəkə mə əbədnəkə həqqa ibədətikə ya mə’bud. 
Subhənəkə mə zəkərnə həqqa zikrikə ya məzkur. Subhənəkə 
mə şəkərnəkə həqqa şukrikə yə məşkur. Fədlən minəllahi və 
rahmətən şukran minəllahi və ni’mətən lillahil həmdu vəl 
minnəh. Əlhəmdu lilləhi alət taəti vət təvfiyqı və 
nəstəğfirullahə min kulli zənbin əznəbnəhu əmədin və səhvin 
və xatain və nisyənin və nuqsanin və təqsıir. Alləhummə 
ləkəl həmdu həmdən yuvafi niəmikə və yuqafi məzidəkə 
nəhmidukə bi cəmii məhəmidikə mə alimnə minhə və mə ləm 
nə’ləm və alə kulli halin yə muhəvviləl həli həvvil hələnə ilə 
əhsənil hal. A’dədtu li kullin həvlin lə iləhə illəllahu və li 
kulli ni’əmətin əlhəmdu lilləh. Və li kulli raxain əşkuru lilləhi 
və li kulli u’cubətin subhənəllah. Və li kulli zənbin 
əstəğfirullah. Və li kulli musiybətin innəllah. Və li kulli dıiqin 
həsbiyəllahu və li kulli qadain və qadərin təvəkkəltu aləllah. 
Və li kulli taətin və mə’sıyətin lə həvlə və lə quvvətə illə 
billah. Və li kulli həmmin və ğammin məşəəllahu lən 
yəğlibəllahə şey’un və huvə ğalibun alə kulli şey’in 
həsbiyəllahu və kəfə. Səmiəllahu li mən dəa. Lə ğayətə ləhu 
fil axırati vəl ulə lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şəriykə ləh. 
Ləhul mulku və ləhul həmdu yuhyi və yumiytu və huvə 
heyyun lə yəmutü əbədən dəimən samədən bəqıyən bi yədihil 
xayr və huvə alə kulli şey’in qadir. Və ileyhil məsıyr. 
Alləhummə lə uhsıy sənəən aleykə əntə kəmə əsneytə alə 
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zətikə. Azzə cərukə və cəllə sənəukə və lə iləhə ğayruk. 
Ərrahmənu aləl ərşistəva ləhu mə fis səməvati və mə fil ardı 
və mə beynəhumə və mə təhtəs sera və in təchər bil qavli fə 
innəhu yə’ləmus sirra və ahfə. Allahu lə iləhə illə huvə ləhul 
əsməul husnə fəd’uhu biha. Sadəqallahul aliyyul azıim. 
Huvəlləhulləzi lə iləhə illə huvər rahmənu cəllə cələluhur 
rahiim. əl- Məlikul Quddusu əs-Sələmu əl-Mu’minu əl-
Muheyminu əl-Azizu əl-Cəbbəru əl-Mutəkəbbiru əl-Xalləqu 
əl-Bəriu əl-Musavviru əl-Ğaffəru əl-Qahhəru əl-Vəhhəbu əl-
Razzəqu əl-Fəttəhu əl-Alimu əl-Qabidu əl-Bəsitu əl-Hafidu 
ər-Rafiu əl-Muizzu əl-Muzillu əs-Səmiu əl-Bəsiru əl-Həkəmu 
əl-Ədlu əl-Lətifü əl-Xabiru əl-Həlimu əl-Aziymu əl-Ğafuru 
əş-Şəkuru əl-Aliyyu əl-Kəbiru əl-Həfiyzu əl-Muqitu əl-
Həsibu əl-Cəlilu əl-Kərimu ər-Raqıybu əl-Muciybu əl-Vasiu 
əl-Həkimu əl-Vədudu əl-Məcidu əl-Bəisu əş-Şəhidu əl-Həqqu 
əl-Vəkilu əl-Qaviyyu əl-Mətinu əl-Vəliyyu əl-Həmidu əl-
Muhsıy əl-Mubdiu əl-Muıydu əl-Muhyi əl-Mumitu əl-Heyyu 
əl-Qayyumu əl-Vacidu əl-Məcidu əl-Vahıdu əl-Əhədu əs-
Samədu əl-Qadiru əl-Muqtədiru əl-Muqaddimu əl-Mu’əxxıru 
əl-Əvvəlu əl-Axıru əz-Zahiru əl-Batinu əl-Vali əl-Mutəali əl-
Birru ət-Təvvabu əl-Muntəqıymu əl-Əfuvvu ər-Raufu məlikul 
mulki zul cəlali vəl ikrami əl-Muqsitu əl-Camiu əl-Ğaniyyu 
əl-Muğni əl-Məniu əd-Darru ən-Nafiu ən-Nuru əl-Hədi əl-
Bədiu əl-Baqıy əl-Varisu ər-Raşidu əs-Sabur Əlləzi 
təqaddəsət ənil əşbahi zatuh. Və tənəzzəhət ən muşəbəhətil 
əmsali sıfətuhu və şəhidət bi rububiyyətihi ayətuh. Və dəllət 
alə vahdəniyyətihi məsnuətüh. Vahidun lə min killəh. 
Məvcudun lə min illətin bil cudi mə’ruf. Və bil ihsəni 
məvsuf. Mə’rufün bi lə ğayətin və məvsufun bi la nihəyəh. 
Əvvəlu qadimun bi lə ibtidə. Və axırun kərimun muqiymun 
bi lə intihə. Və ğafəra zunubəl muznibinə kəramən və hılmən 
və lutfən və fədlə. Əlləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm 
yekun ləhu kufuvən əhəd. Leysə kə mislihi şey’un və huvəs 
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səmi’ul bəsıir. Ni’əməl movlə və ni’əmən nəsıir. Ğufranəkə 
Rabbənə və ileykəl məsıir. Və həsbunəllahu vəhdəhu və 
ni’əməl vəkil. Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil 
azim. Yəf’əlulləhu mə yəşəu bi qudratih. Və yəhkumu mə 
yuridu bi izzətih. Ələ ləhul xalqu vəl əmru təbərakəlləhu 
rabbul aləmiin. Və nəşhədu ən lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə 
şərikə ləhu iləhən adilən cəbbəra. Və məlikən qadiran 
qahhəra. Liz zunubi ğaffəra. Və lil uyubi səttəra. Və nəşhədu 
ənnə seyyidənə muhəmmədən abduhul Mustafə salləllahu 
aleyhi və səlləm. Və rasuluhul muctəbə və əminuhul muqtədə 
şəmsud duhə bədrud ducə nurul vəra sahibu qabi qavseyni əv 
ədnə rasulus səqaleyni. Və nəbiyyul hərameyni və iməmil 
qıbləteyni və cəddus sibteyni və şəfiy’u mə fiddərayni rasulən 
məkkiyyən mədəniyyən həşimiyyən quraşiyyən əbtahiyyən 
kurubiyyən ruhiyyən ruhaniyyən təqiyyən nəqiyyən nəbiyyən 
kəvkəbən durriyyən şəmsiyyən mudıyyən qaməran nuran 
nuraniyyən bəşiran nəziran siracən muniran salləllahu təala 
aleyhi və alə əlihi və evladihi və əzvacihi və əshəbihi və 
ətbəihi və huləfəihir raşidinəl murşidinəl məhdiyyinə min 
bə’ədihi hususən minhum aləş şeyhiş şəfiqı qatiliz zındıq. Və 
fil ğarir rafiqil muləqqabi bil atiiqıl imami alət təhqiiqı əmiril 
mu’mininə əbi talibi ibn Əli. Summəs sələmu minəl məlikil 
vəhhəbi ilə əmiril əvvab Zeynil əshab*Mucaviril məscidi vəl 
mihrab. Ənnətiku bis səvab. əlməzkuru fil kitab. Summəs 
sələmu minəl məlikil mənnən. İlə emiril əmən. Həbibir 
rahmən. Cəmiıl quran* Sahıbil həyəi vəl iman* Əşşəhidi fi 
hali tiləvətil quran. Summəs sələmu minəl məlikil vəliyyi ilə 
əmiril vəsiyy. qaliı babil xaybəriyyi zəvci fatimətəz Zəhra. 
Varisi ulumun nəbiyy. Əmiril muminin aliyyi sələmu aləl 
imameynil huməmeynşƏs seyideyniş şəhideynil məzlumeynil 
məqtuleyn. əş şəmseynil qaməraynil bədraynil həbibeynin 
nəsibeyn. Bil qadair radıyeyn. Və aləl bələis sabirayni əmiral 
mu’minin. əbi muhəmmədil həsən və əbi abdulləhil huseyn. 
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Və alə əmmeynil kərimeyniş şəcəyynil muəzzəmeynil 
muhtərameyn. Hamzətə vəl abbəs. Və alə cemiıl muhəcirinə 
vəl ənsarə Vət tabiıynəl əxyəri vəl əbrari rıdvanullahi təala 
aleyhim əcməıyn. Və səllim təslimən və əzzım ta’əzimə. 
əbədən daimən həmdən kəsiran kəsiran ilə yovmil həşri vəl 
qarar. Alləhummə zeyyin zavahirana bi xidmətikə və 
bəvatinənə bi mə’ərifətikə. Və qulubunə bi məhəbbətikə və 
ərvahənə bi muəvənətikə. Və əsraranə bi muşəhədətik. 
Alləhumməc’al fi qalbi nuran və fi sem’i nura. Və fi bəsari 
nura. Və an yəmini nura. Və an şimali nura. Və fəvqi nura. 
Və təhti nura. Və əməmi nuran və xalfi nura. Vəc’alni nuran 
bi rahmətikə yə ərhəmər rahımiyn. Allahumməstəcib duaənə 
(amin) vəşfi mərdənə(amin) vərhəm məvtənə (amin) Lə ilahə 
illəlləhu lə iləhə illləllahu lə iləhə illəllah muhəmmədun 
rasulullilləhi haqqan və sıdqa Və salli alə kulli nebiyyin və 
mələkin əstəğfirullahə əstəğfirullahə əstəğfirullah. Min cəmiı 
mə kərihəllahu qavlən və fi’ələn və əmələn və hədıran və 
nəzıran və etubü ileyh. Subhənəllahi(33 dəfə) Əlhəmdu 
lilləhi(33 dəfə) Allahu əkbər(33 dəfə) Vəlhəmdu lilləhi 
həmdən kəsira. Fə subhənəllahi və bi həmdihi bukratən və 
əsila. Və təaləllahu məlikən cəbbəran qahhəra. Və ğaffəran 
səttəra. Sultanən mə’budən qadimən qadira. Lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəhil aliyyil azıim. Və’əfu ənnə yə kərimu 
vağfir lənə zunubənə yə rahmənu ya rahimu amin.  

                       
Virdi Səttar duasının mənası 

 

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Allahım ey, 
bütün eyiblərimizi qüsurlarımızı və nöqsanlarımızı örtən, ey 
bütün təqsirlərimizdən keçərək, günahlarımızın üzərindən 
xətti-qələm çəkərək bizləri zəlil eyləməyən ulu Allahım. Ey, 
hökmündə qalib və əziz olan uca Rəbbim. Ey, biz aciz və 
günahkar qullarını, fəzli kərəmilə bürüyüb bağışlayan, Ey 
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ululardan ulu və ucalardan uca olan, Ey bütün yaratdıqlarını 
dilədiyi hər şeyə məcbur edən və onları sülhə və nicata 
yönəldən, Ey qəlbləri və gözləri haqq və həqiqətə, düzgünlük 
və fəzilətə çevirən, Ey mütləq bir nizam və intizam içində 
gecəni-gündüzə və gündüzləri gecəyə çevirən Allahım! Biz-
ləri, qəbir və Cəhənnəm əzabından qoru. İlahı ayıblarımızı, 
qüsurlarımızı, nöqsanlarımızı və günahlarımızı ört, üsyanları-
mızı bağışla, ürəklərimizi iman və İslam ilə təmizlə, qəbir-
lərimizi Quran nuru ilə nurlandır, ölu qəlblərimizi həqiqət və 
mərifət sirləri ilə oyandır, günahlarımızı və təqsirlərimizi sil 
və bizləri ilahı razılığına çatmış saleh və sadiq qullarınla 
bərabər eylə. Səni təşbih və tənzih edirik Ey Məbud! Sənə 
layiq olduğun kimi əməllərlə qulluq və ibadət edə bilmədik. 
Səni təşbih və tənzih edirik Ey Məruf! Səni, layiq olduğun 
əməllərlə zikr edə bilmədik Səni təşbih və tənzih edirik ey 
Məşkur! Sənə, layiq olduğun əməllərlə şükr edə bilmədik. 
Səndən fəzli kərəmini diləyərək, rəhmət və şükür niyaz eylə-
yirik. Bizlərə qismət və ehsan etdiyin bütün nemətlərə qar-
şılıq bütün həmd-səna və təşəkkürlərimiz, yalnız Sənə 
məxsusdur. Bizləri itaət və ibadətinə müvəffəq qıldığı üçün 
Sənə həmd-səna eyləyirik. Bilərək və ya bilməyərək, yanı-
laraq, səhv edərək, unudaraq işlətdiyimiz bütün günah və 
təqsirlərimizi, qüsur və nöqsanlarımızı əfv edib, bağışlamağın 
üçün dua edirik. Allahım! Bizlərə qismət və ehsan buyur-
duğun nemətlərinə həmd olsun ki, bütün həmd və sənalarımız 
ancaq Sənin üçündür. Bu həmdu-sənamız, dünyada və 
axirətdə Sənin kərəminə səbəb olar. Səni bütün dualarla 
həmdi səna edirik. Varlıqda, darlıqda, sevincdə və kədərdə, 
hər halımızda bildiyimiz və ya bilmədiyimiz bütün nemət-
lərinə qarşılıq olaraq Sənə şükr edirik. Ey, bütün qüdrət və 
halları istədiyi kimi dəyişdirən Allahım! Bizim hallarımızı da 
ən gözəl hala çevir. Bütün qorxular üçün “Lə iləhə illəllah” 
Bütün nemətlər üçün “Əlhəmdulilləh” Bütün bolluq və 
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genişlik üçün “Şükranəllah” Bütün qarşılıqlar üçün 
“Subhənəllah” Bütün günahlar üçün “Əstəğfirullah”Bütün 
müsibətlər üçün “İnnəlilləh”Bütün darlıqlar və çətinliklər 
üçün “Həsbiyəllah” Bütün qəza və qədər üçün ”Təvəkkəl-
tullah” Bütün itaət və ibadətimiz üçün “Və lə həvlə və lə 
quvvətə illə billəh”, -deyək Allahu-taala hər şeyə qalib və 
daim üstündür. Hər işimizdə Allah bizə kafidir. Allah dua ilə 
çağıranları eşidir və razılıq buyurur. Dünyada və axirət də 
Onun çata bilməyəcəyi heç bir şey yoxdur Allahdan qeyri 
haqq məbud yoxdur, mütləq o vardır, birdir, ortağı və bənzəri 
yoxdur. Mülk onundur, həmd ona məxsusdur, daimi və əbədi 
həyat ilə diridir. O vardır, birdir, ortağı və bənzəri yoxdur. 
Əbədidir, daimidir, hər şey ona möhtacdır və o bütün ehtiyac-
lardan uzaqdır. Baqidir, bütün xeyirlər onun qüdrət əlindədir, 
o hər şeyə qadirdir, hər şeyə gücü yetər, dönüşümüz də ancaq 
Onadır. Ya Rəbb! Səni nə qədər tərifləməyə çalışsaq da və 
dünyada nə qədər tərifli söz varsa hamısını saysaq, yenə də 
Sənin Özünü səna etdiyin kimi tərifləməyə gücümüz çatmaz. 
Sənə sığınanlar, daim qalib və qüvvətli olarlar. Səni təriflə-
mək, bütün təriflərdən ulu və ucadır, Səndən qeyri haqq 
məbud yoxdur . Göylərdə və yerdə, göylərlə yer arasında və 
nəmli torpaq altında nə varsa hamısı onundur, onun mülkidir. 
Biz, sözümüzü açıqlasaq da, açıqlamasaq da o bizim bütün 
gizli sözlərimizi və sirlərimizi, hətta daha gizlilərini, hələ 
ürəyimizdən keçməyənləri belə Allah bilir. O elə bir Haqq 
məbuddur ki, ondan qeyri ibadətə layiq yoxdur, mütləq O 
vardır. Bütün gözəl adlar Əsmau-Hüsnalar Onundur. Ona, bu 
gözəl adları ilə dua edin. Allahın vədinə sadiq olduğumu 
təsdiq edirəm. O Allah, elə Allahdır ki, ondan qeyri ibadətə 
layiq olan yoxdur. Dünyada yaratdıqlarına fərq qoymadan, 
bütün məxluqatına rəhmət edəndir. Axirətdə yalnız mömin 
qullarına rəhmət edəndir. Bütün kainat və mövcudatın mali-
kidir. Hər cür nöqsanlardan pak və münəzzəhdir. Hər növ 
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qəza və hadisələrdən salimdir. Özünə inanan və sığınanlara 
aman vericidir. Yaratdıqlarına nəzarətçi və qoruyucudur. 
Məğlub edilməsi mümkün olmayan qalibdir.  

 Yaratdıqlarını dilədiyi hər şeyə məcbur edən və çatışma-
yanları tamamlayandır. Hər şeydə böyüklüyünü göstərəndir. 
Bütün məxluqat və mövcudatın mütləq yaradıcısıdır. Yarat-
dıqlarını bir-birinə uyğun və mülayim bir halda yaradandır 
Hər şeyə bir şəkil və xüsusiyyət vericidir, mübaliğə ilə qoru-
yucudur. Hər şeyə, hər istədiyini etdirəcək surətdə qalib və 
hakimdir. Hər cür nemətləri davamlı olaraq bağışlayandır. 
Yaratdıqlarına ruzilər vericidir. Hər cür çətinlikləri asanlaş-
dırıcı və açandır. Hər şeyi haqqı ilə ən yaxşı biləndir. Dilədiyi 
zaman darıxdırıcı və daraldıcıdır. Dilədiyi zaman açıcı və 
genişləndiricidir. Dilədiyi zaman yuxarıdan aşağıya endirici, 
alçaldıcıdır. Dilədiyi zaman yuxarıya qaldırıcı, ucaldandır. 
Dilədiyi zaman izzət vericidir. Dilədiyi zaman zəlil edəndir. 
Hər zaman hər şeyə ən yaxşı nəzarətçidir. Hər zaman hər şeyi 
ən yaxşı görəndir. Daim hökm edici və haqqı yerinə yetiri-
cidir. Məxluqatına qarşı çox ədalət ehsan edicidir. Yaratdıq-
larına lütf və ehsanını çatdırıcıdır. Hər şeyin iç üzünü və gizli 
istiqamətlərini ən yaxşı biləndir. Sevdiyi qullarına yumşaq 
davranandır. Əzəmətli və çox uludur. Bağışlayan və qoru-
cudur. Bəndələrinin razılığına uyğun əməllərini rəhmlə 
qarşılayıcıdır. Çox uca və yüksəkdir. Ululardan ulu yaşlı-
lardan çox böyükdür. Hər şeyi, müəyyən vaxtına qədər bütün 
fəlakət və bəlalardan saxlayıcıdır. Bütün yaratdıqlarının 
azuqələrini vericidir. Bütün yaratdıqlarının ömürləri boyunca 
əməllərinin hesabını təfsilatı və təfərruati ilə bilicidir. Cəlal 
və ululuq sahibidir, Kərəmi, lütfi və ehsanları çox boldur. 
Bütün yaratdıqlarını davamlı olaraq nəzarət edicidir. Özünə 
sığınanların istəklərini vericidir. Mərhəmət və məğfirəti, 
ehsan və inayəti genişdir. Bütün əmr və hökmlərində hikmət 
sahibidir. Yaxşı qullarını sevinci və onları razılığına yetişdi-
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ricidir. Şanı çox böyük və yüksəkdir. Ölüləri qəbirlərdən 
çıxararaq dirildəcəkdir. Hər zaman, hər yerdə olub bitənlərə 
şəhadət edicidir. Varlığı heç dəyişmədən əbədidir. Sevdiyi 
qullarının işlərinə kömək edəndir. Çox güclü möhkəm və 
mətinli, yaxşı qullarına dostdur. Ancaq özünə həmd olu-
nandır. Hər şeyin ədədlərini biləndir. Hər şeyi, bənzəri və 
nümunəsi olmadan yaradandır. Yaratdıqlarını, yox etdikdən 
sonra təkrar yaradacaq olandır. Həyat verici, dirildəcək olan, 
ölüm verici, öldürəndir. Daimi və əbədi diri olandır. Yarat-
dıqlarını qoruyub saxlayandır. Qədri və Şanı uca, kərəm və 
şəfaəti çox bol olandır. Şəxsində sifətində və hökmlərində 
ortağı və bənzəri olmayan, bir və tək olandır. Hər cür ehti-
yacdan münəzzəh olub yaratdıqlarının bütün hacətlərini tək 
Özü verəndir. İstədiyini istədiyi kimi etməyə gücü çatandır. 
Qüvvət və qüdrət sahibləri üzərində də dilədiyi kimi təsəvvür 
edəndir. İstədiyini önə keçirib, önə alan və istədiyini geri 
qoyaraq arxaya salandır. Əvvəli olmayan əvvəldir. Axırı 
olmayan axırdır. Varlığı və birliyi, zahiri və batini, zati 
həqiqəti ağıllardan və duyğulardan örtülü olandır. Bilinən və 
bilinməyən, görünən və görünməyən aləmlərdə olub bitənləri 
tək başına sövq və idarə edəndir. Yaradılmışlar haqqında 
ağlın mümkün gördüyü hər şeydən, hər hal və rəftardan uca 
olandır. Bütün yaratdıqları haqqında uyğun olan, yaxşılıq və 
bəxşişi bol olandır. Özünə rucu edərək tövbə edən qullarının 
tövbələrini qəbul buyuraraq bağışlayandır. Pislik edənləri 
ədalətilə layiq olduqları cəzalara çatdırandır. Qullarını 
mübaliğə ilə əfv edəndir. Mərhəmət və şəfqət sahibidir. 
Mülkin əzəli və əbədi malikidir. Ululuq, ucalıq və fəzli kərəm 
sahibidir. Bütün işləri bərabər və bir-birinə uyğun olaraq 
yerli-yerində edəndir istədiyini, istədiyi zaman, istədiyi yerə 
toplayandır. Zati çox zəngin və heç neyə möhtac deyildir. 
Dilədiyinə zənginlik verən, dilədiyinə mane olan, dilədiyinə 
zərər yetişdirəndir. Dilədiyinə xeyir və fayda verəndir. Bütün 
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aləmləri iman və mərifət nuru ilə nurlandırandır. Dilədiyinə 
hidayət buyuraraq sıratı-müstəqimə və nicata çatdırandır. Nü-
munəsiz unikal ağıllara durğunluq verən, aləmləri icad edən-
dir. Varlığının sonu olmayandır. Dünya əhlinin fənasından 
sonra, yerlərin və göylərin varisidir. Hər cür işlərində yarat-
dıqlarına yol göstərərək irşad edəndir. Çox səbirli olandır.  

Allahu taalaya və müqəddəs Peyğəmbərinə, bütün 
Əsmau-Hüsnasi ilə dua və niyaz-eyləyirəm. Yaratdıqlarına 
qarşı comərdliyi ilə Məruf, yaxşılıq və ehsanları ilə 
mərhəmətlidir. Elə bir bilinəndir ki, mərufluqda sonu yoxdur. 
Elə bir mərhəmətlidir ki, mərhəmətinin də nəhayəti yoxdur. 
Sonsuzluğa qədər qaim olandır. Kərəmi, helmi, lütfü və 
fəziləti ilə günahkar qullarının günahlarını bağışlayandır. O 
Allah ki, doğulmamış və doğmamışdır. Heç bir həyat yoldaşı 
və bənzəri yoxdur. Heç bir şey onun misli və tayı deyil, o hər 
şeyi eşidir, hər şeyi görur. O, nə gözəl himayədar və nə gözəl 
köməkçidir. Ey Rəbbimiz! Bizə bağışlanma buyur, bizi 
bağışla, dönüşümüz ancaq Sənin hüzurunadır. Var və bir olan 
Allah bizə kafidir, O, nə gözəl Yardımçıdır Bizim, günah və 
qüsurlardan qaçmağa, ibadət və itaətə yönəlməyə gücümüz, 
qüdrətimiz yoxdur. Bilin ki, yaratmaq və hər işi yerli-yerində 
idarə etmək, xeyir və bərəkəti çox və hər şeydən uca olan 
Allaha məxsusdur ki, o bütün aləmlərin Rəbbidir. Şəhadət 
edirik ki, Allahdan qeyri haqq məbud yoxdur, yalnız o var, 
birdir, ortağı və bənzəri yoxdur. Uca Allahımız Adil, Cəbbar, 
bütün kainat, məxluqat və mövcudatın sahibi və malikidir, 
hər şeyə gücü yetər, istədiyini qəhr edər, istədiyinin günah-
larını bağışlayar, ayıblarını və günahlarını örtər. Şəhadət 
edirik ki, Hz. Məhəmməd Mustafa salləllahu əleyhi və 
səlləm, onun quludur, seçmə və seçkin Rəsuludur. O sübh 
vaxtında doğan günəş, qaranlıqları işiqlandıran parlaq aydır, 
bütün yaradılmışların nurudur, Meracın sahibidir, ins və 
cinnin Peyğəmbəridir, Məkkəi-mukərrəmə və Mədinəi-
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münəvvərin, iki hərəmin nəbisidir, hər iki qiblənin imamıdır, 
İmam Həsən və İmam Hüseyn kimi iki seçmə nəvənin 
babasıdır, iki cahanın şəfaətçısıdır, Məkkəi-mükərrəmədə 
doğulmuş, Mədinəi-münəvvər də yerləşmiş və vəfat etmişdir. 
Haşim oğullarından və Qureyş qəbiləsindəndir. Allahu 
taalanın salat və salamı o Rəsulun üzərinə olsun ki, ulduzlar 
qədər yüksək və parlaq, incilər qədər saf və aydın, günəş kimi 
isidici, aləmlərə işiq saçıcı, ay kimi nur saçan, nur kimi 
nurlandırıcı, müjdələyici və sevindirici bütün insanları pislik-
lərdən və günahlardan saxlamaq üçün öyüd-nəsihət verərək 
haqq və həqiqətə dəvət edici və sözinə uyğun gəlməyənləri 
cəza və əzabla qorxudan, könülləri sürura, insanlığı şüura 
yönəldən ilahı bir nur qaynağıdır. Allahu taalanın salat və 
salamı onun, övladlarının, səhabələrinin, əmvatının, özünə və 
sözünə tabe olanların hamısının üzərlərinə olsun. Allahu 
taalanın rəhmət və salamatlığı, ondan sonra gələn onun yolu-
nu tutan, onun izindən gedən və həqiqətdən əsla ayrılmayan, 
xalqı irşad və hidayətə çatdıran çox seçmə bəndələrinin 
üzərinə olsun. Allahu taala razı olsun Məlikul-Vəli olan, 
Allahın salamı olsun, Vasiyyə olan o uca əmrin uzərinə ki, 
Nəbinin əmisi oğlu olub, qızı Fatimeyi-Zəhranın həyat yolda-
şı olub. Xeybər qalasının qapısını yıxan, Rəsulullah sallallahu 
əleyhi və səlləmin elminin varisi olan möminlərin əmiri Hz. 
Əliyə ki, Allah da ondan razı olmuşdur. O uca əmr, hökmü 
İlahiyyə razı olmuş, çox səxavətli və vəfakar idi. Allahu 
taalanın salam və rəhməti o iki imamın üzərinə olsun ki, onlar 
qövmlərinin ulusu və gerçək hummət sahibi idilər. O iki 
müqəddəs və xoşbəxt əmr, o iki möhtərəm şəhid, o iki 
məzlum olan Rəsuli Həsən Müctəba və İmam Hüseyni-
şühədadır. Bütün əhli-iman qatında çox məqbul olan iki 
şahzadə, iki günəş, iki bütöv ay, iki əsl nəcabətli əsl insan, 
qəza-İlahiyyə can və könüldən razı olan və hər bəlaya səbrli 
olan, müqəddəs və xoşbəxt əmr Əbi-Məhəmmədil Həsən və 
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Əbi-Abdullahil-Hüseyndən Allah Özü də razı olmuşdur. 
Rəsuli-Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləmin möhtərəm əmiləri 
ki, çox kərim, fövqəladə cəsur, seçkin və böyük bir insan olan 
Həmzə və Abbas ilə birlikdə bütün mühacirlər, ənsarlar, 
bunlara tabe olan seçmə və yaxşı kəslərə də salam olsun , 
Allah onlardan və bizlərdən razı olsun və onlara Qiyamətə 
qədər əbədi və davamlı olaraq salamatlıq ehsan buyursun və 
şanlarını ucaltsın. Allahım! Zahirimizi Sənin xidmətinlə, 
batinimizi mərufətinlə, ürəklərimizə məhəbbətinlə, ruhlarımı-
zı mərhəmətinlə gözəlləşdir. Allahım! Qəlblərimizə, gözləri-
mizə nur ver, sağımıza, solumuza, önümüzə, arxamıza nur 
ver, üstümüzə, yerimizə nur ver. Ey nurların nuru! Bizləri də 
nurunla nurlandır. Mərhəmət və mürüvvətinlə bizləri nurun-
dan məhrum etmə ya ərhamər-rahimin. Allahım! Dualarımızı 
qəbul buyur, xəstələrimizə şəfa, ölülərimizə rəhmət ehsan 
eylə. Lə ilahə illəllah Məhəmmədin Rəsulullah haqqdır, 
həqiqətdir. Bütün nəbilərə və mələklərə salat və salamlar 
edirik. Allahdan mağfirətini niyaz edirik. Allaha sözlə, 
hərəkətlə etdiklərimizdən ötrü əfv diləyir və tövbə edirik. 
Həmd-səna, ancaq Allahu məxsusdur. Allah böyükdür, çox 
böyükdür. Ona çoxlu həmd ki, həmd-səna ancaq ona 
məxsusdur. Bütün təşbih, tənzih, təhmit və təkbirlərimiz o 
uca Allaha məxsusdur ki, o mülkində ədalət və haqq üzrə 
hökm edəndir. Bütün qüdrət və qüvvət, ancaq o uca və ulu 
Allahımızdadır. Ey kərim Allah! Bizləri bağışla Ey rəhim 
olan Allah! Bizləri bağışla. Ey Rəhman və Rəhim olan ulu 
Allahımız!Lütf və mərhəmətinlə bizlərin günahlarını bağışla. 
Ya Ərhəmər-Rahimin (əl-Fatihə) 
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Son dua 
     

Bismilləhir Rahmənir rahim 
Həmd olsun O Allaha ki, hökmünü, qəzasını dəf edəcək, 

yerinə yetirməsinə mane olacaq və onun yaratdığı kimi bir 
şeyi yaradacaq kəs yoxdur. O, Cavad, rəhmi çox olandır. O, 
heç bir nümunəsi olmadan cinnləri yaratdı. O yaratdıqların-
dan, gələcəkdən, olacaqlardan xəbərdardır. Ondan heç bir şey 
gizli deyildir. Bütün əməllərimizdən xəbərdar və bütün 
niyyətlərimizə, əməllərimizə mütləq əvəz verəndir. O duaları 
eşidən, görən, lətif və hər bir şeyə qadirdir. Hər bir azanı islah 
edən, hər bir zəifə rəhm edəndir. Ondan başqa heç bir məbud 
yoxdur.  

Pərvərdigara, mən Sənə, Sənin yeganə Rəbb olmağına 
şəhadət verirəm. İqrar edirəm ki, Sən mənim Rəbbimsən və 
qayıdış yerim yalnız Sənədir. Məni yer əhli arasında yad edil-
məzdə, mövcud olmazdan qabaq mənim xilqətimi təqdir 
etdin, yəni məni xəlq etməyə başladın. Bundan qabaq da 
gözəl, bol-bol nemətlərin ilə mənə mehriban idin. Sonra 
məndən əvvəl olmuş hidayət əsasında məni tam, normal dün-
yaya gətirdin, körpə uşaq olduğum halda məni beşikdə hifz 
etdin, ləzzətli südlə məni qidalandırdın. tərbiyəçilərin qəlbinə 
mənim məhəbbətimi saldın. Ana-atamın nənə-babamın qəlbi-
nə böyük bir məhəbbət və məni cinlərdən qorumaq üçün 
qüvvər, məni bəsləmək üçün səbr, həvəs və qüvvət verdin. 
Xilqətimi artıq-əksiklikdən salamat etdin. Mənə olan lütfün, 
ehsanın odur ki, məni küfr başçılarının dövlətində dünyaya 
gətirmədin. O kəslər ki, əhdini pozub, Peyğəmbərlərini təksib 
etdilər. Mənə lütf edərək, məndən qabaq hidayət nurunun 
gəldiyi bir vaxtda, artıq qurtuluş dininin nazil olub, yayıldığı, 
hidayət dovründə xəlq etdin.  
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Xeyir xəzinələri Sənin yanındadır. Mənim əql və düşün-
cəmi qüvvətli, fitrətimi kamil, elmimi, helmimi, mərufətimi 
artırıb öz hüccətini mənə vacib et.  

Şükr ki, məni də Sənə ibadət etməyi vacib etdin. 
Peyğəmbərlərin gətirdiyi şeyləri mənə başa saldın. Öz 
razılığını qəbul etməyi mənə nəsib etdin. Mənə müxtəlif var-
dövlətlər, libaslar, bütün dünya nemətlərini bəxt etdin. . Mənə 
bu dünyada və əbədi dünyada uca məqamlar qismət et. Mənə 
yalnız Səni iqrar etməyimi, Peyğəmbər və imamları sevmə-
yimi, ata-anamı, nənə-babamı, qardaş-bacılarımı, qohum-
əqrəbəmi, Vətənimi, elimi və insanları sevməyi, onların mə-
həbbətini qazanmağı qismət et. Mənə bütün dünya elmləri ilə 
yanaşı Sənin elmlərini, Səni tanıma elmini də qismət et. Son 
nəfəsiməcən Tövhid əhdini əql-şüurumdan və dilimdən 
alma... Amin.  
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Ruzinin artması üçün lazım olan şərtlər ..................................  
Müştərini cəlb etmək və bol qazanc üçün dua..........................  
İşsizlik sıxıntısı çəkənlər üçün dua ...........................................  
Qurani-Kərimdən ruzi ayələri ..................................................  
Bolluq və bərəkət üçün dualar ..................................................  
İnsanlar tərəfindən sevilmək üçün dua .....................................  
Xəstəliklər üçün dualar, Şəfa üçün dua ....................................  
Qurani-Kərimdə şəfa ayələri.....................................................  
Şəkər xəstələri üçün dua ...........................................................  
Ağrısı olan oxusun ....................................................................  
Qəm-kədər və xəstəlik zamanı..................................................  
Çətinlik və xəstəlik zamanı oxunan dua ...................................  
Xəstəlik zamanı oxunacaq dua..................................................  
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Dərd kədər zamanı oxunacaq dua .............................................  
Baş ağrısı zamanı ......................................................................  
Dəri xəstəli və dəmro üçün dua  ..............................................  
Hafizəni qüvvətləndirmək üçün dua .........................................  
Burundan qan axma və soyuqdəymə zamanı oxunan dua .......  
Burundan axan qanı saxlamaq üçün dua              .....................  
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Ağrılar üçün dua .......................................................................  
Qəlb xəstəlikləri və adət vaxtı çətinlik çəkən ..........................  
xanımlar üçün dua.....................................................................  
Tez-tez qusanlar üçün dua ........................................................  
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Hər cür ağrı üçün dua................................................................  
Dalaq xəstəliyi zamanı oxunan dua ..........................................  
Ruhanı xəstəlik üçün dua         .................................................  
Hər cür ruhani və fərc xəstəliklərinə qarşı dua .........................  
Dil, kəkələmə və buna bənzər xəstəliklər üçün ........................  
Baş ağrıları üçün dua ................................................................  
Sağalması çətin olan xəstəlik üçün dua ....................................  
Çətin sağalan xəstəliklər üçün dua............................................  
Kürək və bel ağrıları üçün dua..................................................  
Sızaq, çiban, şiş və yaralar zamanı oxunan dua........................  
 Ziyilləri yox etmək üçün. Dua .................................................  
Diz və ayaq ağrıları zamanı oxunan dua...................................  
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Göz ağrısı üçün dua ..................................................................  
Göz xəstəlikləri üçün dua..........................................................  
İçki içən adamı içkidən uzaqlaşdırmaq üçün dua .....................  
İlan və əqrəbdən qorunmaq üçün dua .......................................  
Evlənmək istəyənlər, iş axtaranlar üçün dua ............................  
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axtaranlar üçün dua ...................................................................  
Qısqanc və davakar kişi və qadın üçün dua..............................  
Evlənməyən və iş həyatında sıxıntı çəkənlər üçün dua ............  
Hər hansı bir şeyi əldə etmək üçün dua ....................................  
 Evlənmək üçün dua..................................................................  
Fəcr surəsi   ..............................................................................  
Məhəbbət ayələrı.......................................................................  
Bəxtin açılması üçün dua ..........................................................  
Sevgi üçün dua .........................................................................  
Sevgi və ruzi üçün zikr .............................................................  
Uşağı sidq olan qadınlar üçün dua ............................................  
Uşağı olmayanlar üçün dua.......................................................  
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Göz dəyməyə qarşı dua  ...........................................................  
Nəzərdən qorunmaq üçün dua .................................................  
Darlıq və sıxıntı zaman oxunacaq dualar..................................  
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Bəla və müsibət zamanı oxunacaq dua .....................................  
 Əsəbləşən anda oxunan dua  ...................................................  
 Hacət üçün dua ........................................................................  
 Xeyirli aqibət üçün dua............................................................  
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Qəbir əzabından qurtarmaq üçün dua .......................................  
Bəqərə surəsinin-285 və 286-ci ayələri.....................................  
Dörd düşməndən qorunma duası ..............................................  
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Səkinə duası ərəbcə ...................................................................  
Tərcüməsi..................................................................................  
Hər halımız üçün Qurandan oxunacaq ayələr...........................  
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Tövbə edərkən oxunacaq dua ...................................................  
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Müharibə zamanı və bir çox çətin vəziyyətlərdə  
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Ən təhlükəli zamanda oxunacaq dua ........................................  
Qiyamət günü sorğu–sualın rahat olması  
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Şeytan vəsvəsəsindən Allaha sığınaq .......................................  
Şeytanın insanı azdırmaq üçün üsulları ....................................  

 374
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