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KƏLMEYI TƏYYIBƏ
La ilahə illəllah, Muhəmmədun rəsulullah, Əliyyun vəliyyullah.

Kəlmeyi şəhadət
Əşhədu ənla ilahə iləllah, və əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah, və əşhədu ənnə Əmirəl
mumininə Əliyyən vəliyyullah.

QUR’AN TAPŞIRMA VAGIRƏSI
Əllahu əkbər, Əllahu əkbər, la ilahə illəllah, vəllahu əkbər, Əlahu əkbər və lilləhil həmd.

QUR’AN TAPŞIRMA SURƏLƏRI
NƏSR SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
3) ً( ﻓَﺴَﺒﱢﺢْ ﺑِﺤَﻤْﺪِ رَﺑﱢﻚَ وَاﺳْﺘَﻐْﻔِﺮْهُ إِﻧﱠﮫُ ﻛَﺎنَ ﺗَﻮﱠاﺑﺎ2) ً( وَرَأَﯾْﺖَ اﻟﻨﱠﺎسَ ﯾَﺪْﺧُﻠُﻮنَ ﻓِﻲ دِﯾﻦِ اﻟﻠﱠﮫِ أَﻓْﻮَاﺟﺎ1) ُ)إِذَا ﺟَﺎء ﻧَﺼْﺮُ اﻟﻠﱠﮫِ وَاﻟْﻔَﺘْﺢ
MƏSƏD SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺗَﺒﱠﺖْ ﯾَﺪَا أَﺑِﻲ ﻟَﮭَﺐٍ وَﺗَﺐﱠ ) (1ﻣَﺎ أَﻏْﻨَﻰ ﻋَﻨْﮫُ ﻣَﺎﻟُﮫُ وَﻣَﺎ ﻛَﺴَﺐَ ) (2ﺳَﯿَﺼْﻠَﻰ ﻧَﺎراً ذَاتَ ﻟَﮭَﺐٍ ) (3وَاﻣْﺮَأَﺗُﮫُ ﺣَﻤﱠﺎﻟَﺔَ اﻟْﺤَﻄَﺐِ ) (4ﻓِﻲ
)ﺟِﯿﺪِھَﺎ ﺣَﺒْﻞٌ ﻣﱢﻦ ﻣﱠﺴَﺪٍ ))5

İXLAS SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
)ﻗُﻞْ ھُﻮَ اﻟﻠﱠﮫُ أَﺣَﺪٌ ) (1اﻟﻠﱠﮫُ اﻟﺼﱠﻤَﺪُ ) (2ﻟَﻢْ ﯾَﻠِﺪْ وَﻟَﻢْ ﯾُﻮﻟَﺪْ ) (3وَﻟَﻢْ ﯾَﻜُﻦ ﻟﱠﮫُ ﻛُﻔُﻮاً أَﺣَﺪٌ )4

FƏLƏQ SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻗُﻞْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَبﱢ اﻟْﻔَﻠَﻖِ ) (1ﻣِﻦ ﺷَﺮﱢ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻖَ ) (2وَﻣِﻦ ﺷَﺮﱢ ﻏَﺎﺳِﻖٍ إِذَا وَﻗَﺐَ ) (3وَﻣِﻦ ﺷَﺮﱢ اﻟﻨﱠﻔﱠﺎﺛَﺎتِ ﻓِﻲ اﻟْﻌُﻘَﺪِ ) (4وَﻣِﻦ ﺷَﺮﱢ ﺣَﺎﺳِﺪٍ إِذَا
)ﺣَﺴَﺪَ )5

NAS SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻗُﻞْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَبﱢ اﻟﻨﱠﺎسِ ) (1ﻣَﻠِﻚِ اﻟﻨﱠﺎسِ ) (2إِﻟَﮫِ اﻟﻨﱠﺎسِ ) (3ﻣِﻦ ﺷَﺮﱢ اﻟْﻮَﺳْﻮَاسِ اﻟْﺨَﻨﱠﺎسِ ) (4اﻟﱠﺬِي ﯾُﻮَﺳْﻮِسُ ﻓِﻲ ﺻُﺪُورِ اﻟﻨﱠﺎسِ ) (5ﻣِ َ
ﻦ
)اﻟْﺠِﻨﱠﺔِ وَاﻟﻨﱠﺎسِ)6
FATIHƏ SURƏSI
)ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ )1
اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠّﮫِ رَبﱢ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦَ ) (2اﻟﺮﱠﺣْﻤـﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﯿﻢِ ) (3ﻣَﺎﻟِﻚِ ﯾَﻮْمِ اﻟﺪﱢﯾﻦِ ) (4إِﯾﱠﺎكَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ وإِﯾﱠﺎكَ ﻧَﺴْﺘَﻌِﯿﻦُ ) (5اھﺪِﻧَــــﺎ اﻟﺼﱢﺮَاطَ اﻟﻤُﺴﺘَﻘِﯿ َﻢ
)) (6ﺻِﺮَاطَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أَﻧﻌَﻤﺖَ ﻋَﻠَﯿﮭِﻢْ ﻏَﯿﺮِ اﻟﻤَﻐﻀُﻮبِ ﻋَﻠَﯿﮭِﻢْ وَﻻَ اﻟﻀﱠﺎﻟﱢﯿﻦَ)7

BƏQƏRƏ SURƏSININ ILK BEŞ AYƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﻢ ) (1ذَﻟِﻚَ اﻟْﻜِﺘَﺎبُ ﻻَ رَﯾْﺐَ ﻓِﯿﮫِ ھُﺪًى ﻟﱢﻠْﻤُﺘﱠﻘِﯿﻦَ ) (2اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟْﻐَﯿْﺐِ وَﯾُﻘِﯿﻤُﻮنَ اﻟﺼﱠﻼةَ وَﻣِﻤﱠﺎ رَزَﻗْﻨَﺎھُﻢْ ﯾُﻨﻔِﻘُﻮنَ ) (3واﻟﱠﺬِﯾ َ
ﻦ
)ﯾُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﻤَﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﯿْﻚَ وَﻣَﺎ أُﻧﺰِلَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻚَ وَﺑِﺎﻵﺧِﺮَةِ ھُﻢْ ﯾُﻮﻗِﻨُﻮنَ) (4أُوْﻟَـﺌِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ھُﺪًى ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢﮭِﻢْ وَأُوْﻟَـﺌِﻚَ ھُﻢُ اﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮنَ )5
YASIN SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﯾﺲ ) (1وَاﻟْﻘُﺮْآنِ اﻟْﺤَﻜِﯿﻢِ ) (2إِﻧﱠﻚَ ﻟَﻤِﻦَ اﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﯿﻦَ ) (3ﻋَﻠَﻰ ﺻِﺮَاطٍ ﻣﱡﺴْﺘَﻘِﯿﻢٍ ) (4ﺗَﻨﺰِﯾﻞَ اﻟْﻌَﺰِﯾﺰِ اﻟﺮﱠﺣِﯿﻢِ ) (5ﻟِﺘُﻨﺬِرَ ﻗَﻮْﻣﺎً ﻣﱠﺎ أُﻧﺬِ َر
آﺑَﺎؤُھُﻢْ ﻓَﮭُﻢْ ﻏَﺎﻓِﻠُﻮنَ ) (6ﻟَﻘَﺪْ ﺣَﻖﱠ اﻟْﻘَﻮْلُ ﻋَﻠَﻰ أَﻛْﺜَﺮِھِﻢْ ﻓَﮭُﻢْ ﻟَﺎ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ) (7إِﻧﱠﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﻲ أَﻋْﻨَﺎﻗِﮭِﻢْ أَﻏْﻼَﻻً ﻓَﮭِﻲَ إِﻟَﻰ اﻷَذْﻗَﺎنِ ﻓَﮭُﻢ ﻣﱡﻘْﻤَﺤُﻮنَ
) (8وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﺑَﯿْﻦِ أَﯾْﺪِﯾﮭِﻢْ ﺳَﺪّاً وَﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻔِﮭِﻢْ ﺳَﺪّاً ﻓَﺄَﻏْﺸَﯿْﻨَﺎھُﻢْ ﻓَﮭُﻢْ ﻻَ ﯾُﺒْﺼِﺮُونَ ) (9وَﺳَﻮَاء ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ أَأَﻧﺬَرْﺗَﮭُﻢْ أَمْ ﻟَﻢْ ﺗُﻨﺬِرْھُﻢْ ﻻَ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻮنَ
) (10إِﻧﱠﻤَﺎ ﺗُﻨﺬِرُ ﻣَﻦِ اﺗﱠﺒَﻊَ اﻟﺬﱢﻛْﺮَ وَﺧَﺸِﻲَ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦ ﺑِﺎﻟْﻐَﯿْﺐِ ﻓَﺒَﺸﱢﺮْهُ ﺑِﻤَﻐْﻔِﺮَةٍ وَأَﺟْﺮٍ ﻛَﺮِﯾﻢٍ ) (11إِﻧﱠﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧُﺤْﯿِﻲ اﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ وَﻧَﻜْﺘُﺐُ ﻣَﺎ ﻗَﺪﱠﻣُﻮا
وَآﺛَﺎرَھُﻢْ وَﻛُﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ أﺣْﺼَﯿْﻨَﺎهُ ﻓِﻲ إِﻣَﺎمٍ ﻣُﺒِﯿﻦٍ) (12وَاﺿْﺮِبْ ﻟَﮭُﻢ ﻣﱠﺜَﻼً أَﺻْﺤَﺎبَ اﻟْﻘَﺮْﯾَﺔِ إِذْ ﺟَﺎءھَﺎ اﻟْﻤُﺮْﺳَﻠُﻮنَ ) (13إِذْ أَرْﺳَﻠْﻨَﺎ إِﻟَﯿْﮭِﻢُ
اﺛْﻨَﯿْﻦِ ﻓَﻜَﺬﱠﺑُﻮھُﻤَﺎ ﻓَﻌَﺰﱠزْﻧَﺎ ﺑِﺜَﺎﻟِﺚٍ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ إِﻟَﯿْﻜُﻢ ﻣﱡﺮْﺳَﻠُﻮنَ ) (14ﻗَﺎﻟُﻮا ﻣَﺎ أَﻧﺘُﻢْ إِﻻﱠ ﺑَﺸَﺮٌ ﻣﱢﺜْﻠُﻨَﺎ وَﻣَﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﺮﱠﺣْﻤﻦ ﻣِﻦ ﺷَﻲْءٍ إِنْ أَﻧﺘُﻢْ إِﻻﱠ
ﺗَﻜْﺬِﺑُﻮنَ ) (15ﻗَﺎﻟُﻮا رَﺑﱡﻨَﺎ ﯾَﻌْﻠَﻢُ إِﻧﱠﺎ إِﻟَﯿْﻜُﻢْ ﻟَﻤُﺮْﺳَﻠُﻮنَ ) (16وَﻣَﺎ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ إِﻻﱠ اﻟْﺒَﻼَغُ اﻟْﻤُﺒِﯿﻦُ ) (17ﻗَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ ﺗَﻄَﯿﱠﺮْﻧَﺎ ﺑِﻜُﻢْ ﻟَﺌِﻦ ﻟﱠﻢْ ﺗَﻨﺘَﮭُﻮا
ﻟَﻨَﺮْﺟُﻤَﻨﱠﻜُﻢْ وَﻟَﯿَﻤَﺴﱠﻨﱠﻜُﻢ ﻣﱢﻨﱠﺎ ﻋَﺬَابٌ أَﻟِﯿﻢٌ ) (18ﻗَﺎﻟُﻮا ﻃَﺎﺋِﺮُﻛُﻢْ ﻣَﻌَﻜُﻢْ أَﺋِﻦ ذُﻛﱢﺮْﺗُﻢ ﺑَﻞْ أَﻧﺘُﻢْ ﻗَﻮْمٌ ﻣﱡﺴْﺮِﻓُﻮنَ ) (19وَﺟَﺎء ﻣِﻦْ أَﻗْﺼَﻰ اﻟْﻤَﺪِﯾﻨَﺔِ
رَﺟُﻞٌ ﯾَﺴْﻌَﻰ ﻗَﺎلَ ﯾَﺎ ﻗَﻮْمِ اﺗﱠﺒِﻌُﻮا اﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﯿﻦَ ) (20اﺗﱠﺒِﻌُﻮا ﻣَﻦ ﻻﱠ ﯾَﺴْﺄَﻟُﻜُﻢْ أَﺟْﺮاً وَھُﻢ ﻣﱡﮭْﺘَﺪُونَ ) (21وَﻣَﺎ ﻟِﻲ ﻻَ أَﻋْﺒُﺪُ اﻟﱠﺬِي ﻓَﻄَﺮَﻧِﻲ وَإِﻟَﯿْﮫِ
ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮنَ ) (22أَأَﺗﱠﺨِﺬُ ﻣِﻦ دُوﻧِﮫِ آﻟِﮭَﺔً إِن ﯾُﺮِدْنِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦ ﺑِﻀُﺮﱟ ﻻﱠ ﺗُﻐْﻦِ ﻋَﻨﱢﻲ ﺷَﻔَﺎﻋَﺘُﮭُﻢْ ﺷَﯿْﺌﺎً وَﻻَ ﯾُﻨﻘِﺬُونِ ) (23إِﻧﱢﻲ إِذاً ﻟﱠﻔِﻲ ﺿَﻼَلٍ ﻣﱡﺒِﯿﻦٍ
) (24إِﻧﱢﻲ آﻣَﻨﺖُ ﺑِﺮَﺑﱢﻜُﻢْ ﻓَﺎﺳْﻤَﻌُﻮنِ ) (25ﻗِﯿﻞَ ادْﺧُﻞِ اﻟْﺠَﻨﱠﺔَ ﻗَﺎلَ ﯾَﺎ ﻟَﯿْﺖَ ﻗَﻮْﻣِﻲ ﯾَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) (26ﺑِﻤَﺎ ﻏَﻔَﺮَ ﻟِﻲ رَﺑﱢﻲ وَﺟَﻌَﻠَﻨِﻲ ﻣِﻦَ
اﻟْﻤُﻜْﺮَﻣِﯿﻦَ) (27وَﻣَﺎ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻮْﻣِﮫِ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِهِ ﻣِﻦْ ﺟُﻨﺪٍ ﻣﱢﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ وَﻣَﺎ ﻛُﻨﱠﺎ ﻣُﻨﺰِﻟِﯿﻦَ ) (28إِن ﻛَﺎﻧَﺖْ إِﻻﱠ ﺻَﯿْﺤَﺔً وَاﺣِﺪَةً ﻓَﺈِذَا ھُﻢْ
ﺧَﺎﻣِﺪُونَ ) (29ﯾَﺎ ﺣَﺴْﺮَةً ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌِﺒَﺎدِ ﻣَﺎ ﯾَﺄْﺗِﯿﮭِﻢ ﻣﱢﻦ رﱠﺳُﻮلٍ إِﻻﱠ ﻛَﺎﻧُﻮا ﺑِﮫِ ﯾَﺴْﺘَﮭْﺰِﺋُﻮن ) (30أَﻟَﻢْ ﯾَﺮَوْا ﻛَﻢْ أَھْﻠَﻜْﻨَﺎ ﻗَﺒْﻠَﮭُﻢ ﻣﱢﻦْ اﻟْﻘُﺮُونِ أَﻧﱠﮭُﻢْ
إِﻟَﯿْﮭِﻢْ ﻻَ ﯾَﺮْﺟِﻌُﻮنَ ) (31وَإِن ﻛُﻞﱞ ﻟﱠﻤﱠﺎ ﺟَﻤِﯿﻊٌ ﻟﱠﺪَﯾْﻨَﺎ ﻣُﺤْﻀَﺮُونَ ) (32وَآﯾَﺔٌ ﻟﱠﮭُﻢُ اﻟْﺄَرْضُ اﻟْﻤَﯿْﺘَﺔُ أَﺣْﯿَﯿْﻨَﺎھَﺎ وَأَﺧْﺮَﺟْﻨَﺎ ﻣِﻨْﮭَﺎ ﺣَﺒّﺎً ﻓَﻤِﻨْﮫُ ﯾَﺄْﻛُﻠُﻮنَ
) (33وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺟَﻨﱠﺎتٍ ﻣِﻦ ﻧﱠﺨِﯿﻞٍ وَأَﻋْﻨَﺎبٍ وَﻓَﺠﱠﺮْﻧَﺎ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻣِﻦْ اﻟْﻌُﯿُﻮنِ ) (34ﻟِﯿَﺄْﻛُﻠُﻮا ﻣِﻦ ﺛَﻤَﺮِهِ وَﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠَﺘْﮫُ أَﯾْﺪِﯾﮭِﻢْ أَﻓَﻠَﺎ ﯾَﺸْﻜُﺮُونَ )(35
ﺳُﺒْﺤَﺎنَ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺄَزْوَاجَ ﻛُﻠﱠﮭَﺎ ﻣِﻤﱠﺎ ﺗُﻨﺒِﺖُ اﻟْﺄَرْضُ وَﻣِﻦْ أَﻧﻔُﺴِﮭِﻢْ وَﻣِﻤﱠﺎ ﻟَﺎ ﯾَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) (36وَآﯾَﺔٌ ﻟﱠﮭُﻢْ اﻟﻠﱠﯿْﻞُ ﻧَﺴْﻠَﺦُ ﻣِﻨْﮫُ اﻟﻨﱠﮭَﺎرَ ﻓَﺈِذَا ھُﻢ
ﻣﱡﻈْﻠِﻤُﻮنَ ) (37وَاﻟﺸﱠﻤْﺲُ ﺗَﺠْﺮِي ﻟِﻤُﺴْﺘَﻘَﺮﱟ ﻟﱠﮭَﺎ ذَﻟِﻚَ ﺗَﻘْﺪِﯾﺮُ اﻟْﻌَﺰِﯾﺰِ اﻟْﻌَﻠِﯿﻢِ ) (38وَاﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻗَﺪﱠرْﻧَﺎهُ ﻣَﻨَﺎزِلَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻋَﺎدَ ﻛَﺎﻟْﻌُﺮْﺟُﻮنِ اﻟْﻘَﺪِﯾﻢِ )(39
ﻟَﺎ اﻟﺸﱠﻤْﺲُ ﯾَﻨﺒَﻐِﻲ ﻟَﮭَﺎ أَن ﺗُﺪْرِكَ اﻟْﻘَﻤَﺮَ وَﻟَﺎ اﻟﻠﱠﯿْﻞُ ﺳَﺎﺑِﻖُ اﻟﻨﱠﮭَﺎرِ وَﻛُﻞﱞ ﻓِﻲ ﻓَﻠَﻚٍ ﯾَﺴْﺒَﺤُﻮنَ ) (40وَآﯾَﺔٌ ﻟﱠﮭُﻢْ أَﻧﱠﺎ ﺣَﻤَﻠْﻨَﺎ ذُرﱢﯾﱠﺘَﮭُﻢْ ﻓِﻲ اﻟْﻔُﻠْﻚِ
اﻟْﻤَﺸْﺤُﻮنِ ) (41وَﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﻟَﮭُﻢ ﻣﱢﻦ ﻣﱢﺜْﻠِﮫِ ﻣَﺎ ﯾَﺮْﻛَﺒُﻮنَ ) (42وَإِن ﻧﱠﺸَﺄْ ﻧُﻐْﺮِﻗْﮭُﻢْ ﻓَﻠَﺎ ﺻَﺮِﯾﺦَ ﻟَﮭُﻢْ وَﻟَﺎ ھُﻢْ ﯾُﻨﻘَﺬُونَ ) (43إِﻟﱠﺎ رَﺣْﻤَﺔً ﻣﱢﻨﱠﺎ وَﻣَﺘَﺎﻋﺎً
إِﻟَﻰ ﺣِﯿﻦٍ ) (44وَإِذَا ﻗِﯿﻞَ ﻟَﮭُﻢُ اﺗﱠﻘُﻮا ﻣَﺎ ﺑَﯿْﻦَ أَﯾْﺪِﯾﻜُﻢْ وَﻣَﺎ ﺧَﻠْﻔَﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮنَ ) (45وَﻣَﺎ ﺗَﺄْﺗِﯿﮭِﻢ ﻣﱢﻦْ آﯾَﺔٍ ﻣﱢﻦْ آﯾَﺎتِ رَﺑﱢﮭِﻢْ إِﻟﱠﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻋَﻨْﮭَﺎ
ﻣُﻌْﺮِﺿِﯿﻦَ ) (46وَإِذَا ﻗِﯿﻞَ ﻟَﮭُﻢْ أَﻧﻔِﻘُﻮا ﻣِﻤﱠﺎ رَزَﻗَﻜُﻢْ اﻟﻠﱠﮫُ ﻗَﺎلَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻟِﻠﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮا أَﻧُﻄْﻌِﻢُ ﻣَﻦ ﻟﱠﻮْ ﯾَﺸَﺎءُ اﻟﻠﱠﮫُ أَﻃْﻌَﻤَﮫُ إِنْ أَﻧﺘُﻢْ إِﻟﱠﺎ ﻓِﻲ
ﺿَﻠَﺎلٍ ﻣﱡﺒِﯿﻦٍ ) (47وَﯾَﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻣَﺘَﻰ ھَﺬَا اﻟْﻮَﻋْﺪُ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺻَﺎدِﻗِﯿﻦَ ) (48ﻣَﺎ ﯾَﻨﻈُﺮُونَ إِﻟﱠﺎ ﺻَﯿْﺤَﺔً وَاﺣِﺪَةً ﺗَﺄْﺧُﺬُھُﻢْ وَھُﻢْ ﯾَﺨِﺼﱢﻤُﻮنَ ) (49ﻓَﻠَﺎ
ﯾَﺴْﺘَﻄِﯿﻌُﻮنَ ﺗَﻮْﺻِﯿَﺔً وَﻟَﺎ إِﻟَﻰ أَھْﻠِﮭِﻢْ ﯾَﺮْﺟِﻌُﻮنَ ) (50وَﻧُﻔِﺦَ ﻓِﻲ اﻟﺼﱡﻮرِ ﻓَﺈِذَا ھُﻢ ﻣﱢﻦَ اﻟْﺄَﺟْﺪَاثِ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﮭِﻢْ ﯾَﻨﺴِﻠُﻮنَ ) (51ﻗَﺎﻟُﻮا ﯾَﺎ وَﯾَْﻠﻨَﺎ ﻣَﻦ
ﺑَﻌَﺜَﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻣﱠﺮْﻗَﺪِﻧَﺎ ھَﺬَا ﻣَﺎ وَﻋَﺪَ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦُ وَﺻَﺪَقَ اﻟْﻤُﺮْﺳَﻠُﻮنَ ) (52إِن ﻛَﺎﻧَﺖْ إِﻟﱠﺎ ﺻَﯿْﺤَﺔً وَاﺣِﺪَةً ﻓَﺈِذَا ھُﻢْ ﺟَﻤِﯿﻊٌ ﻟﱠﺪَﯾْﻨَﺎ ﻣُﺤْﻀَﺮُونَ
)(53ﻓَﺎﻟْﯿَﻮْمَ ﻟَﺎ ﺗُﻈْﻠَﻢُ ﻧَﻔْﺲٌ ﺷَﯿْﺌﺎً وَﻟَﺎ ﺗُﺠْﺰَوْنَ إِﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) (54إِنﱠ أَﺻْﺤَﺎبَ اﻟْﺠَﻨﱠﺔِ اﻟْﯿَﻮْمَ ﻓِﻲ ﺷُﻐُﻞٍ ﻓَﺎﻛِﮭُﻮنَ )) (55ھُﻢْ وَأَزْوَاﺟُﮭُﻢْ
ﻓِﻲ ﻇِﻠَﺎلٍ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺄَرَاﺋِﻚِ ﻣُﺘﱠﻜِﺆُونَ ) (56ﻟَﮭُﻢْ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻓَﺎﻛِﮭَﺔٌ وَﻟَﮭُﻢ ﻣﱠﺎ ﯾَﺪﱠﻋُﻮنَ ) (57ﺳَﻠَﺎمٌ ﻗَﻮْﻻً ﻣِﻦ رﱠبﱟ رﱠﺣِﯿﻢٍ )(58وَاﻣْﺘَﺎزُوا اﻟْﯿَﻮْمَ أَﯾﱡﮭَﺎ
اﻟْﻤُﺠْﺮِﻣُﻮنَ ) (59أَﻟَﻢْ أَﻋْﮭَﺪْ إِﻟَﯿْﻜُﻢْ ﯾَﺎ ﺑَﻨِﻲ آدَمَ أَن ﻟﱠﺎ ﺗَﻌْﺒُﺪُوا اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنَ إِﻧﱠﮫُ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﺪُوﱞ ﻣﱡﺒِﯿﻦٌ )(60وَأَنْ اﻋْﺒُﺪُوﻧِﻲ ھَﺬَا ﺻِﺮَاطٌ ﻣﱡﺴْﺘَﻘِﯿﻢٌ
)(61وَﻟَﻘَﺪْ أَﺿَﻞﱠ ﻣِﻨﻜُﻢْ ﺟِﺒِﻠّﺎً ﻛَﺜِﯿﺮاً أَﻓَﻠَﻢْ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮا ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮنَ ) (62ھَﺬِهِ ﺟَﮭَﻨﱠﻢُ اﻟﱠﺘِﻲ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗُﻮﻋَﺪُونَ ) (63اﺻْﻠَﻮْھَﺎ اﻟْﯿَﻮْمَ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻜْﻔُﺮُونَ
) (64اﻟْﯿَﻮْمَ ﻧَﺨْﺘِﻢُ ﻋَﻠَﻰ أَﻓْﻮَاھِﮭِﻢْ وَﺗُﻜَﻠﱢﻤُﻨَﺎ أَﯾْﺪِﯾﮭِﻢْ وَﺗَﺸْﮭَﺪُ أَرْﺟُﻠُﮭُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﯾَﻜْﺴِﺒُﻮنَ) (65وَﻟَﻮْ ﻧَﺸَﺎء ﻟَﻄَﻤَﺴْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ أَﻋْﯿُﻨِﮭِﻢْ ﻓَﺎﺳْﺘَﺒَﻘُﻮا
اﻟﺼﱢﺮَاطَ ﻓَﺄَﻧﱠﻰ ﯾُﺒْﺼِﺮُونَ ) (66وَﻟَﻮْ ﻧَﺸَﺎء ﻟَﻤَﺴَﺨْﻨَﺎھُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻜَﺎﻧَﺘِﮭِﻢْ ﻓَﻤَﺎ اﺳْﺘَﻄَﺎﻋُﻮا ﻣُﻀِﯿّﺎً وَﻟَﺎ ﯾَﺮْﺟِﻌُﻮنَ )(67وَﻣَﻦْ ﻧُﻌَﻤﱢﺮْهُ ﻧُﻨَﻜﱢﺴْﮫُ ﻓِﻲ
اﻟْﺨَﻠْﻖِ أَﻓَﻠَﺎ ﯾَﻌْﻘِﻠُﻮنَ ) (68وَﻣَﺎ ﻋَﻠﱠﻤْﻨَﺎهُ اﻟﺸﱢﻌْﺮَ وَﻣَﺎ ﯾَﻨﺒَﻐِﻲ ﻟَﮫُ إِنْ ھُﻮَ إِﻟﱠﺎ ذِﻛْﺮٌ وَﻗُﺮْآنٌ ﻣﱡﺒِﯿﻦٌ ) (69ﻟِﯿُﻨﺬِرَ ﻣَﻦ ﻛَﺎنَ ﺣَﯿّﺎً وَﯾَﺤِﻖﱠ اﻟْﻘَﻮْلُ ﻋَﻠَﻰ
اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﯾﻦَ ) (70أَوَﻟَﻢْ ﯾَﺮَوْا أَﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﻟَﮭُﻢْ ﻣِﻤﱠﺎ ﻋَﻤِﻠَﺖْ أَﯾْﺪِﯾﻨَﺎ أَﻧْﻌَﺎﻣﺎً ﻓَﮭُﻢْ ﻟَﮭَﺎ ﻣَﺎﻟِﻜُﻮنَ ) (71وَذَﻟﱠﻠْﻨَﺎھَﺎ ﻟَﮭُﻢْ ﻓَﻤِ ْﻨﮭَﺎ رَﻛُﻮﺑُﮭُﻢْ وَﻣِﻨْﮭَﺎ ﯾَﺄْﻛُﻠُﻮنَ
) (72وَﻟَﮭُﻢْ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻣَﻨَﺎﻓِﻊُ وَﻣَﺸَﺎرِبُ أَﻓَﻠَﺎ ﯾَﺸْﻜُﺮُونَ ) (73وَاﺗﱠﺨَﺬُوا ﻣِﻦ دُونِ اﻟﻠﱠﮫِ آﻟِﮭَﺔً ﻟَﻌَﻠﱠﮭُﻢْ ﯾُﻨﺼَﺮُونَ ) (74ﻟَﺎ ﯾَﺴْﺘَﻄِﯿﻌُﻮنَ ﻧَﺼْﺮَھُﻢْ وَھُﻢْ
ﻟَﮭُﻢْ ﺟُﻨﺪٌ ﻣﱡﺤْﻀَﺮُونَ ) (75ﻓَﻠَﺎ ﯾَﺤْﺰُﻧﻚَ ﻗَﻮْﻟُﮭُﻢْ إِﻧﱠﺎ ﻧَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﯾُﺴِﺮﱡونَ وَﻣَﺎ ﯾُﻌْﻠِﻨُﻮنَ ) (76أَوَﻟَﻢْ ﯾَﺮَ اﻟْﺈِﻧﺴَﺎنُ أَﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎهُ ﻣِﻦ ﻧﱡﻄْﻔَﺔٍ ﻓَﺈِذَا ھُﻮَ
ﺧَﺼِﯿﻢٌ ﻣﱡﺒِﯿﻦٌ ) (77وَﺿَﺮَبَ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺜَﻼً وَﻧَﺴِﻲَ ﺧَﻠْﻘَﮫُ ﻗَﺎلَ ﻣَﻦْ ﯾُﺤْﯿِﻲ اﻟْﻌِﻈَﺎمَ وَھِﻲَ رَﻣِﯿﻢٌ ) (78ﻗُﻞْ ﯾُﺤْﯿِﯿﮭَﺎ اﻟﱠﺬِي أَﻧﺸَﺄَھَﺎ أَوﱠلَ ﻣَﺮﱠةٍ وَھُﻮَ ﺑِﻜُﻞﱢ

ﺧَﻠْﻖٍ ﻋَﻠِﯿﻢٌ) (79اﻟﱠﺬِي ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢ ﻣﱢﻦَ اﻟﺸﱠﺠَﺮِ اﻟْﺄَﺧْﻀَﺮِ ﻧَﺎراً ﻓَﺈِذَا أَﻧﺘُﻢ ﻣﱢﻨْﮫُ ﺗُﻮﻗِﺪُونَ ) (80أَوَﻟَﯿْﺲَ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْﺄَرْضَ ﺑِﻘَﺎدِ ٍر
ﻋَﻠَﻰ أَنْ ﯾَﺨْﻠُﻖَ ﻣِﺜْﻠَﮭُﻢ ﺑَﻠَﻰ وَھُﻮَ اﻟْﺨَﻠﱠﺎقُ اﻟْﻌَﻠِﯿﻢُ ) (81إِﻧﱠﻤَﺎ أَﻣْﺮُهُ إِذَا أَرَادَ ﺷَﯿْﺌﺎً أَنْ ﯾَﻘُﻮلَ ﻟَﮫُ ﻛُﻦْ ﻓَﯿَﻜُﻮنُ ) (82ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎنَ اﻟﱠﺬِي ﺑِﯿَﺪِهِ ﻣَﻠَﻜُﻮتُ
)ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ وَإِﻟَﯿْﮫِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮنَ )83
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اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦُ )(1ﻋَﻠﱠﻢَ اﻟْﻘُﺮْآنَ )(2ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺈِﻧﺴَﺎنَ )(3ﻋَﻠﱠﻤَﮫُ اﻟْﺒَﯿَﺎنَ )(4اﻟﺸﱠﻤْﺲُ وَاﻟْﻘَﻤَﺮُ ﺑِﺤُﺴْﺒَﺎنٍ ) (5وَاﻟﻨﱠﺠْﻢُ وَاﻟﺸﱠﺠَﺮُ ﯾَﺴْﺠُﺪَانِ )(6
وَاﻟﺴﱠﻤَﺎء رَﻓَﻌَﮭَﺎ وَوَﺿَﻊَ اﻟْﻤِﯿﺰَانَ ) (7أَﻟﱠﺎ ﺗَﻄْﻐَﻮْا ﻓِﻲ اﻟْﻤِﯿﺰَانِ) (8وَأَﻗِﯿﻤُﻮا اﻟْﻮَزْنَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ وَﻟَﺎ ﺗُﺨْﺴِﺮُوا اﻟْﻤِﯿﺰَانَ) (9وَاﻟْﺄَرْضَ وَﺿَﻌَﮭَﺎ
ﻟِﻠْﺄَﻧَﺎمِ ) (10ﻓِﯿﮭَﺎ ﻓَﺎﻛِﮭَﺔٌ وَاﻟﻨﱠﺨْﻞُ ذَاتُ اﻟْﺄَﻛْﻤَﺎمِ ) (11وَاﻟْﺤَﺐﱡ ذُو اﻟْﻌَﺼْﻒِ وَاﻟﺮﱠﯾْﺤَﺎنُ ) (12ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (13ﺧَﻠَﻖَ
اﻟْﺈِﻧﺴَﺎنَ ﻣِﻦ ﺻَﻠْﺼَﺎلٍ ﻛَﺎﻟْﻔَﺨﱠﺎرِ ) (14وَﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺠَﺎنﱠ ﻣِﻦ ﻣﱠﺎرِجٍ ﻣﱢﻦ ﻧﱠﺎرٍ ) (15ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (16رَبﱡ اﻟْﻤَﺸْﺮِﻗَﯿْﻦِ وَرَبﱡ
اﻟْﻤَﻐْﺮِﺑَﯿْﻦِ ) (17ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (18ﻣَﺮَجَ اﻟْﺒَﺤْﺮَﯾْﻦِ ﯾَﻠْﺘَﻘِﯿَﺎنِ ) (19ﺑَﯿْﻨَﮭُﻤَﺎ ﺑَﺮْزَخٌ ﻟﱠﺎ َﯾﺒْﻐِﯿَﺎنِ ) (20ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ
) (21ﯾَﺨْﺮُجُ ﻣِﻨْﮭُﻤَﺎ اﻟﻠﱡﺆْﻟُﺆُ وَاﻟْﻤَﺮْﺟَﺎنُ )(22ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (23وَﻟَﮫُ اﻟْﺠَﻮَارِ اﻟْﻤُﻨﺸَﺂتُ ﻓِﻲ اﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻛَﺎﻟْﺄَﻋْﻠَﺎمِ ) (24ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء
رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (25ﻛُﻞﱡ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ ﻓَﺎنٍ ) (26وَﯾَﺒْﻘَﻰ وَﺟْﮫُ رَﺑﱢﻚَ ذُو اﻟْﺠَﻠَﺎلِ وَاﻟْﺈِﻛْﺮَامِ )(27ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (28ﯾَﺴْﺄَﻟُﮫُ ﻣَﻦ
ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْﺄَرْضِ ﻛُﻞﱠ ﯾَﻮْمٍ ھُﻮَ ﻓِﻲ ﺷَﺄْنٍ) (29ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (30ﺳَﻨَﻔْﺮُغُ ﻟَﻜُﻢْ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﺜﱠﻘَﻠَﺎنِ ) (31ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ
ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (32ﯾَﺎ ﻣَﻌْﺸَﺮَ اﻟْﺠِﻦﱢ وَاﻟْﺈِﻧﺲِ إِنِ اﺳْﺘَﻄَﻌْﺘُﻢْ أَن ﺗَﻨﻔُﺬُوا ﻣِﻦْ أَﻗْﻄَﺎرِ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْﺄَرْضِ ﻓَﺎﻧﻔُﺬُوا ﻟَﺎ ﺗَﻨﻔُﺬُونَ إِﻟﱠﺎ ﺑِﺴُﻠْﻄَﺎنٍ )(33ﻓَﺒِﺄَيﱢ
آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (34ﯾُﺮْﺳَﻞُ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻤَﺎ ﺷُﻮَاظٌ ﻣﱢﻦ ﻧﱠﺎرٍ وَﻧُﺤَﺎسٌ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻨﺘَﺼِﺮَانِ ) (35ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (36ﻓَﺈِذَا اﻧﺸَﻘﱠﺖِ
اﻟﺴﱠﻤَﺎء ﻓَﻜَﺎﻧَﺖْ وَرْدَةً ﻛَﺎﻟﺪﱢھَﺎنِ ) (37ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (38ﻓَﯿَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟﱠﺎ ﯾُﺴْﺄَلُ ﻋَﻦ ذَﻧﺒِﮫِ إِﻧﺲٌ وَﻟَﺎ ﺟَﺎنﱞ ) (39ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ
ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (40ﯾُﻌْﺮَفُ اﻟْﻤُﺠْﺮِﻣُﻮنَ ﺑِﺴِﯿﻤَﺎھُﻢْ ﻓَﯿُﺆْﺧَﺬُ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻮَاﺻِﻲ وَاﻟْﺄَﻗْﺪَامِ )(41ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (42ھَﺬِهِ ﺟَﮭَﻨﱠﻢُ اﻟﱠﺘِﻲ ﯾُﻜَﺬﱢبُ ﺑِﮭَﺎ
اﻟْﻤُﺠْﺮِﻣُﻮنَ ) (43ﯾَﻄُﻮﻓُﻮنَ ﺑَﯿْﻨَﮭَﺎ وَﺑَﯿْﻦَ ﺣَﻤِﯿﻢٍ آنٍ )(44ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (45وَﻟِﻤَﻦْ ﺧَﺎفَ ﻣَﻘَﺎمَ رَﺑﱢﮫِ ﺟَﻨﱠﺘَﺎنِ) (46ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء
َرﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (47ذَوَاﺗَﺎ أَﻓْﻨَﺎنٍ ) (48ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (49ﻓِﯿﮭِﻤَﺎ ﻋَﯿْﻨَﺎنِ ﺗَﺠْﺮِﯾَﺎنِ ) (50ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء َرﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ )(51
ﻓِﯿﮭِﻤَﺎ ﻣِﻦ ﻛُﻞﱢ ﻓَﺎﻛِﮭَﺔٍ زَوْﺟَﺎنِ ) (52ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (53ﻣُﺘﱠﻜِﺌِﯿﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﻓُﺮُشٍ ﺑَﻄَﺎﺋِﻨُﮭَﺎ ﻣِﻦْ إِﺳْﺘَﺒْﺮَقٍ وَﺟَﻨَﻰ اﻟْﺠَﻨﱠﺘَﯿْﻦِ دَانٍ )(54
ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (55ﻓِﯿﮭِﻦﱠ ﻗَﺎﺻِﺮَاتُ اﻟﻄﱠﺮْفِ ﻟَﻢْ ﯾَﻄْﻤِﺜْﮭُﻦﱠ إِﻧﺲٌ ﻗَﺒْﻠَﮭُﻢْ وَﻟَﺎ ﺟَﺎنﱞ ) (56ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (57ﻛَﺄَﻧﱠﮭُﻦﱠ
اﻟْﯿَﺎﻗُﻮتُ وَاﻟْﻤَﺮْﺟَﺎنُ ) (58ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ )(59ھَﻞْ ﺟَﺰَاء اﻟْﺈِﺣْﺴَﺎنِ إِﻟﱠﺎ اﻟْﺈِﺣْﺴَﺎنُ ) (60ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ) (61وَﻣِﻦ
دُوﻧِﮭِﻤَﺎ ﺟَﻨﱠﺘَﺎنِ ) (62ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (63ﻣُﺪْھَﺎﻣﱠﺘَﺎنِ ) (64ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (65ﻓِﯿﮭِﻤَﺎ ﻋَﯿْﻨَﺎنِ ﻧَﻀﱠﺎﺧَﺘَﺎنِ
)(66ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (67ﻓِﯿﮭِﻤَﺎ ﻓَﺎﻛِﮭَﺔٌ وَﻧَﺨْﻞٌ وَرُﻣﱠﺎنٌ ) (68ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (69ﻓِﯿﮭِﻦﱠ ﺧَﯿْﺮَاتٌ ﺣِﺴَﺎنٌ )(70
ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (71ﺣُﻮرٌ ﻣﱠﻘْﺼُﻮرَاتٌ ﻓِﻲ اﻟْﺨِﯿَﺎمِ ) (72ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (73ﻟَﻢْ ﯾَﻄْﻤِﺜْﮭُﻦﱠ إِﻧﺲٌ ﻗَﺒْﻠَﮭُﻢْ وَﻟَﺎ ﺟَﺎنﱞ
) (74ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (75ﻣُﺘﱠﻜِﺌِﯿﻦَ ﻋَﻠَﻰ رَﻓْﺮَفٍ ﺧُﻀْﺮٍ وَﻋَﺒْﻘَﺮِيﱟ ﺣِﺴَﺎنٍ ) (76ﻓَﺒِﺄَيﱢ آﻟَﺎء رَﺑﱢﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬﱢﺑَﺎنِ ) (77ﺗَﺒَﺎرَكَ اﺳْﻢُ
)رَﺑﱢﻚَ ذِي اﻟْﺠَﻠَﺎلِ وَاﻟْﺈِﻛْﺮَامِ)78
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ھَﻞْ أَﺗَﻰ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺈِﻧﺴَﺎنِ ﺣِﯿﻦٌ ﻣﱢﻦَ اﻟﺪﱠھْﺮِ ﻟَﻢْ ﯾَﻜُﻦ ﺷَﯿْﺌﺎً ﻣﱠﺬْﻛُﻮراً ) (1إِﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻧﺴَﺎنَ ﻣِﻦ ﻧﱡﻄْﻔَﺔٍ أَﻣْﺸَﺎجٍ ﻧﱠﺒْﺘَﻠِﯿﮫِ ﻓَﺠَﻌَﻠْﻨَﺎهُ ﺳَﻤِﯿﻌﺎً ﺑَﺼِﯿﺮاً )(2
إِﻧﱠﺎ ھَﺪَﯾْﻨَﺎهُ اﻟﺴﱠﺒِﯿﻞَ إِﻣﱠﺎ ﺷَﺎﻛِﺮاً وَإِﻣﱠﺎ ﻛَﻔُﻮراً ) (3إِﻧﱠﺎ أَﻋْﺘَﺪْﻧَﺎ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﯾﻦَ ﺳَﻠَﺎﺳِﻠَﺎ وَأَﻏْﻠَﺎﻻً وَﺳَﻌِﯿﺮاً ) (4إِنﱠ اﻟْﺄَﺑْﺮَارَ ﯾَﺸْﺮَﺑُﻮنَ ﻣِﻦ ﻛَﺄْسٍ ﻛَﺎ َ
ن
ﻣِﺰَاﺟُﮭَﺎ ﻛَﺎﻓُﻮراً ) (5ﻋَﯿْﻨﺎً ﯾَﺸْﺮَبُ ﺑِﮭَﺎ ﻋِﺒَﺎدُ اﻟﻠﱠﮫِ ﯾُﻔَﺠﱢﺮُوﻧَﮭَﺎ ﺗَﻔْﺠِﯿﺮاً )(6ﯾُﻮﻓُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺬْرِ وَﯾَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﯾَﻮْﻣﺎً ﻛَﺎنَ ﺷَﺮﱡهُ ﻣُﺴْﺘَﻄِﯿﺮاً )(7
وَﯾُﻄْﻌِﻤُﻮنَ اﻟﻄﱠﻌَﺎمَ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺒﱢﮫِ ﻣِﺴْﻜِﯿﻨﺎً وَﯾَﺘِﯿﻤﺎً وَأَﺳِﯿﺮاً ) (8إِﻧﱠﻤَﺎ ﻧُﻄْﻌِﻤُﻜُﻢْ ﻟِﻮَﺟْﮫِ اﻟﻠﱠﮫِ ﻟَﺎ ﻧُﺮِﯾﺪُ ﻣِﻨﻜُﻢْ ﺟَﺰَاء وَﻟَﺎ ﺷُﻜُﻮراً ) (9إِﻧﱠﺎ ﻧَﺨَﺎفُ ﻣِﻦ
رﱠﺑﱢﻨَﺎ ﯾَﻮْﻣﺎً ﻋَﺒُﻮﺳﺎً ﻗَﻤْﻄَﺮِﯾﺮاً ) (10ﻓَﻮَﻗَﺎھُﻢُ اﻟﻠﱠﮫُ ﺷَﺮﱠ ذَﻟِﻚَ اﻟْﯿَﻮْمِ وَﻟَﻘﱠﺎ ُھﻢْ ﻧَﻀْﺮَةً وَﺳُﺮُوراً ) (11وَﺟَﺰَاھُﻢ ﺑِﻤَﺎ ﺻَﺒَﺮُوا ﺟَﻨﱠﺔً وَﺣَﺮِﯾﺮاً
) (12ﻣُﺘﱠﻜِﺌِﯿﻦَ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺄَرَاﺋِﻚِ ﻟَﺎ ﯾَﺮَوْنَ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺷَﻤْﺴﺎً وَﻟَﺎ زَﻣْﮭَﺮِﯾﺮاً ) (13وَدَاﻧِﯿَﺔً ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﻇِﻠَﺎﻟُﮭَﺎ وَذُﻟﱢﻠَﺖْ ﻗُﻄُﻮﻓُﮭَﺎ ﺗَﺬْﻟِﯿﻼً ) (14وَﯾُﻄَﺎفُ
ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢ ﺑِﺂﻧِﯿَﺔٍ ﻣﱢﻦ ﻓِﻀﱠﺔٍ وَأَﻛْﻮَابٍ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻗَﻮَارِﯾﺮَا ) (15ﻗَﻮَارِﯾﺮَ ﻣِﻦ ﻓِﻀﱠﺔٍ ﻗَﺪﱠرُوھَﺎ ﺗَﻘْﺪِﯾﺮاً ) (16وَﯾُﺴْﻘَﻮْنَ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻛَﺄْﺳﺎً ﻛَﺎنَ ﻣِﺰَاﺟُﮭَﺎ
زَﻧﺠَﺒِﯿﻼً ) (17ﻋَﯿْﻨﺎً ﻓِﯿﮭَﺎ ﺗُﺴَﻤﱠﻰ ﺳَﻠْﺴَﺒِﯿﻼً ) (18وَﯾَﻄُﻮفُ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ وِﻟْﺪَانٌ ﻣﱡﺨَﻠﱠﺪُونَ إِذَا رَأَﯾْﺘَﮭُﻢْ ﺣَﺴِﺒْﺘَﮭُﻢْ ﻟُﺆْﻟُﺆاً ﻣﱠﻨﺜُﻮراً ) (19وَإِذَا رَأَﯾْﺖَ ﺛَﻢﱠ
رَأَﯾْﺖَ ﻧَﻌِﯿﻤﺎً وَﻣُﻠْﻜﺎً ﻛَﺒِﯿﺮاً ) (20ﻋَﺎﻟِﯿَﮭُﻢْ ﺛِﯿَﺎبُ ﺳُﻨﺪُسٍ ﺧُﻀْﺮٌ وَإِﺳْﺘَﺒْﺮَقٌ وَﺣُﻠﱡﻮا أَﺳَﺎوِرَ ﻣِﻦ ﻓِﻀﱠﺔٍ وَﺳَﻘَﺎھُﻢْ رَﺑﱡﮭُﻢْ ﺷَﺮَاﺑﺎً ﻃَﮭُﻮراً ) (21إِنﱠ
ھَﺬَا ﻛَﺎنَ ﻟَﻜُﻢْ ﺟَﺰَاء وَﻛَﺎنَ ﺳَﻌْﯿُﻜُﻢ ﻣﱠﺸْﻜُﻮراً ) (22إِﻧﱠﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺰﱠﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﻚَ اﻟْﻘُﺮْآنَ ﺗَﻨﺰِﯾﻼً ) (23ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﻟِﺤُﻜْﻢِ رَﺑﱢﻚَ وَﻟَﺎ ﺗُﻄِﻊْ ﻣِﻨْﮭُﻢْ آﺛِﻤﺎً أَوْ
ﻛَﻔُﻮراً ) (24وَاذْﻛُﺮِ اﺳْﻢَ رَﺑﱢﻚَ ﺑُﻜْﺮَةً وَأَﺻِﯿﻼً ) (25وَﻣِﻦَ اﻟﻠﱠﯿْﻞِ ﻓَﺎﺳْﺠُﺪْ ﻟَﮫُ وَﺳَﺒﱢﺤْﮫُ ﻟَﯿْﻼً ﻃَﻮِﯾﻼً ) (26إِنﱠ ھَﺆُﻟَﺎء ﯾُﺤِﺒﱡﻮنَ اﻟْﻌَﺎﺟِﻠَﺔَ
وَﯾَﺬَرُونَ وَرَاءھُﻢْ ﯾَﻮْﻣﺎً ﺛَﻘِﯿﻼً ) (27ﻧَﺤْﻦُ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎھُﻢْ وَﺷَﺪَدْﻧَﺎ أَﺳْﺮَھُﻢْ وَإِذَا ﺷِﺌْﻨَﺎ ﺑَﺪﱠﻟْﻨَﺎ أَﻣْﺜَﺎﻟَﮭُﻢْ ﺗَﺒْﺪِﯾﻼً ) (28إِنﱠ ھَﺬِهِ ﺗَﺬْﻛِﺮَةٌ ﻓَﻤَﻦ ﺷَﺎء اﺗﱠﺨَﺬَ
إِﻟَﻰ رَﺑﱢﮫِ ﺳَﺒِﯿﻼً ) (29وَﻣَﺎ ﺗَﺸَﺎؤُونَ إِﻟﱠﺎ أَن ﯾَﺸَﺎءَ اﻟﻠﱠﮫُ إِنﱠ اﻟﻠﱠﮫَ ﻛَﺎنَ ﻋَﻠِﯿﻤﺎً ﺣَﻜِﯿﻤﺎً ) (30ﯾُﺪْﺧِﻞُ ﻣَﻦ ﯾَﺸَﺎءُ ﻓِﻲ رَﺣْﻤَﺘِﮫِ وَاﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦَ أَﻋَﺪﱠ ﻟَﮭُﻢْ
)ﻋَﺬَاﺑﺎً أَﻟِﯿﻤﺎً )31
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ﯾُﺴَﺒﱢﺢُ ﻟِﻠﱠﮫِ ﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺄَرْضِ اﻟْﻤَﻠِﻚِ اﻟْﻘُﺪﱡوسِ اﻟْﻌَﺰِﯾﺰِ اﻟْﺤَﻜِﯿﻢِ ) (1ھُﻮَ اﻟﱠﺬِي ﺑَﻌَﺚَ ﻓِﻲ اﻟْﺄُﻣﱢﯿﱢﯿﻦَ رَﺳُﻮﻻً ﻣﱢﻨْﮭُﻢْ ﯾَﺘْﻠُﻮ ﻋَﻠَﯿْﮭِ ْﻢ
آﯾَﺎﺗِﮫِ وَﯾُﺰَﻛﱢﯿﮭِﻢْ وَﯾُﻌَﻠﱢﻤُﮭُﻢُ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ وَاﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ وَإِن ﻛَﺎﻧُﻮا ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ ﻟَﻔِﻲ ﺿَﻠَﺎلٍ ﻣﱡﺒِﯿﻦٍ ) (2وَآﺧَﺮِﯾﻦَ ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﻟَﻤﱠﺎ ﯾَﻠْﺤَﻘُﻮا ﺑِﮭِﻢْ وَھُﻮَ اﻟْﻌَﺰِﯾﺰُ اﻟْﺤَﻜِﯿﻢُ
) (3ذَﻟِﻚَ ﻓَﻀْﻞُ اﻟﻠﱠﮫِ ﯾُﺆْﺗِﯿﮫِ ﻣَﻦ ﯾَﺸَﺎءُ وَاﻟﻠﱠﮫُ ذُو اﻟْﻔَﻀْﻞِ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢِ ) (4ﻣَﺜَﻞُ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﺣُﻤﱢﻠُﻮا اﻟﺘﱠﻮْرَاةَ ﺛُﻢﱠ ﻟَﻢْ ﯾَﺤْﻤِﻠُﻮھَﺎ ﻛَﻤَﺜَﻞِ ا ْﻟﺤِﻤَﺎرِ ﯾَﺤْﻤِﻞُ
أَﺳْﻔَﺎراً ﺑِﺌْﺲَ ﻣَﺜَﻞُ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻛَﺬﱠﺑُﻮا ﺑِﺂﯾَﺎتِ اﻟﻠﱠﮫِ وَاﻟﻠﱠﮫُ ﻟَﺎ ﯾَﮭْﺪِي اﻟْﻘَﻮْمَ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦَ ) (5ﻗُﻞْ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ھَﺎدُوا إِن زَﻋَﻤْﺘُﻢْ أَﻧﱠﻜُﻢْ أَوْﻟِﯿَﺎء ِﻟﻠﱠﮫِ
ﻣِﻦ دُونِ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓَﺘَﻤَﻨﱠﻮُا اﻟْﻤَﻮْتَ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺻَﺎدِﻗِﯿﻦَ ) (6وَﻟَﺎ ﯾَﺘَﻤَﻨﱠﻮْﻧَﮫُ أَﺑَﺪاً ﺑِﻤَﺎ ﻗَﺪﱠﻣَﺖْ أَﯾْﺪِﯾﮭِﻢْ وَاﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠِﯿﻢٌ ﺑِﺎﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦَ ) (7ﻗُﻞْ إِنﱠ اﻟْﻤَﻮْتَ اﻟﱠﺬِي
ﺗَﻔِﺮﱡونَ ﻣِﻨْﮫُ ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻣُﻠَﺎﻗِﯿﻜُﻢْ ﺛُﻢﱠ ﺗُﺮَدﱡونَ إِﻟَﻰ ﻋَﺎﻟِﻢِ اﻟْﻐَﯿْﺐِ وَاﻟﺸﱠﮭَﺎدَةِ ﻓَﯿُﻨَﺒﱢﺌُﻜُﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) (8ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِذَا ﻧُﻮدِي ﻟِﻠﺼﱠﻠَﺎةِ ﻣِﻦ
ﯾَﻮْمِ اﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻓَﺎﺳْﻌَﻮْا إِﻟَﻰ ذِﻛْﺮِ اﻟﻠﱠﮫِ وَذَرُوا اﻟْﺒَﯿْﻊَ ذَﻟِﻜُﻢْ ﺧَﯿْﺮٌ ﻟﱠﻜُﻢْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) (9ﻓَﺈِذَا ﻗُﻀِﯿَﺖِ اﻟﺼﱠﻠَﺎةُ ﻓَﺎﻧﺘَﺸِﺮُوا ﻓِﻲ اﻟْﺄَرْضِ وَاﺑْﺘَﻐُﻮا
ﻣِﻦ ﻓَﻀْﻞِ اﻟﻠﱠﮫِ وَاذْﻛُﺮُوا اﻟﻠﱠﮫَ ﻛَﺜِﯿﺮاً ﻟﱠﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮنَ )(10وَإِذَا رَأَوْا ﺗِﺠَﺎرَةً أَوْ ﻟَﮭْﻮاً اﻧﻔَﻀﱡﻮا إِﻟَﯿْﮭَﺎ وَﺗَﺮَﻛُﻮكَ ﻗَﺎﺋِﻤﺎً ﻗُﻞْ ﻣَﺎ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠﱠﮫِ ﺧَﯿْﺮٌ ﻣﱢﻦَ
)اﻟﻠﱠﮭْﻮِ وَﻣِﻦَ اﻟﺘﱢﺠَﺎرَةِ وَاﻟﻠﱠﮫُ ﺧَﯿْﺮُ اﻟﺮﱠازِﻗِﯿﻦَ )11
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ﻋَﻢﱠ ﯾَﺘَﺴَﺎءﻟُﻮنَ ) (1ﻋَﻦِ اﻟﻨﱠﺒَﺈِ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢِ ) (2اﻟﱠﺬِي ھُﻢْ ﻓِﯿﮫِ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔُﻮنَ ) (3ﻛَﻠﱠﺎ ﺳَﯿَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) (4ﺛُﻢﱠ ﻛَﻠﱠﺎ ﺳَﯿَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) (5أَﻟَﻢْ ﻧَﺠْﻌَﻞِ اﻟْﺄَرْ َ
ض
ﻣِﮭَﺎداً )(6وَاﻟْﺠِﺒَﺎلَ أَوْﺗَﺎداً ) (7وَﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ أَزْوَاﺟﺎً ) (8وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻧَﻮْﻣَﻜُﻢْ ﺳُﺒَﺎﺗﺎً ) (9وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ اﻟﻠﱠﯿْﻞَ ﻟِﺒَﺎﺳﺎً ) (10وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ اﻟﻨﱠﮭَﺎرَ ﻣَﻌَﺎﺷﺎً
) (11وَﺑَﻨَﯿْﻨَﺎ ﻓَﻮْﻗَﻜُﻢْ ﺳَﺒْﻌﺎً ﺷِﺪَاداً ) (12وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﺳِﺮَاﺟﺎً وَھﱠﺎﺟﺎً ) (13وَأَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻌْﺼِﺮَاتِ ﻣَﺎء ﺛَﺠﱠﺎﺟﺎً ) (14ﻟِﻨُﺨْﺮِجَ ﺑِﮫِ ﺣَﺒّﺎً وَﻧَﺒَﺎﺗﺎً
) (15وَﺟَﻨﱠﺎتٍ أَﻟْﻔَﺎﻓﺎً ) (16إِنﱠ ﯾَﻮْمَ اﻟْﻔَﺼْﻞِ ﻛَﺎنَ ﻣِﯿﻘَﺎﺗﺎً ) (17ﯾَﻮْمَ ﯾُﻨﻔَﺦُ ﻓِﻲ اﻟﺼﱡﻮرِ ﻓَﺘَﺄْﺗُﻮنَ أَﻓْﻮَاﺟﺎً ) (18وَﻓُﺘِﺤَﺖِ اﻟﺴﱠﻤَﺎء ﻓَﻜَﺎﻧَﺖْ أَﺑْﻮَاﺑﺎً
) (19وَﺳُﯿﱢﺮَتِ اﻟْﺠِﺒَﺎلُ ﻓَﻜَﺎﻧَﺖْ ﺳَﺮَاﺑﺎً ) (20إِنﱠ ﺟَﮭَﻨﱠﻢَ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻣِﺮْﺻَﺎداً ) (21ﻟِﻠْﻄﱠﺎﻏِﯿﻦَ ﻣَﺂﺑﺎً ) (22ﻟَﺎﺑِﺜِﯿﻦَ ﻓِﯿﮭَﺎ أَﺣْﻘَﺎﺑﺎً )(23ﻟﱠﺎ ﯾَﺬُوﻗُﻮنَ
ﻓِﯿﮭَﺎ ﺑَﺮْداً وَﻟَﺎ ﺷَﺮَاﺑﺎً ) (24إِﻟﱠﺎ ﺣَﻤِﯿﻤﺎً وَﻏَﺴﱠﺎﻗﺎً ) (25ﺟَﺰَاء وِﻓَﺎﻗﺎً ) (26إِﻧﱠﮭُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻟَﺎ ﯾَﺮْﺟُﻮنَ ﺣِﺴَﺎﺑﺎً ) (27وَﻛَﺬﱠﺑُﻮا ﺑِﺂﯾَﺎﺗِﻨَﺎ ﻛِﺬﱠاﺑﺎً )(28
وَﻛُﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ أَﺣْﺼَﯿْﻨَﺎهُ ﻛِﺘَﺎﺑﺎً ) (29ﻓَﺬُوﻗُﻮا ﻓَﻠَﻦ ﻧﱠﺰِﯾﺪَﻛُﻢْ إِﻟﱠﺎ ﻋَﺬَاﺑﺎً ) (30إِنﱠ ﻟِﻠْﻤُﺘﱠﻘِﯿﻦَ ﻣَﻔَﺎزاً ) (31ﺣَﺪَاﺋِﻖَ وَأَﻋْﻨَﺎﺑﺎً ) (32وَﻛَﻮَاﻋِﺐَ أَﺗْﺮَاﺑﺎً
) (33وَﻛَﺄْﺳﺎً دِھَﺎﻗﺎً ) (34ﻟﱠﺎ ﯾَﺴْﻤَﻌُﻮنَ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻟَﻐْﻮاً وَﻟَﺎ ﻛِﺬﱠاﺑﺎً ) (35ﺟَﺰَاء ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢﻚَ ﻋَﻄَﺎء ﺣِﺴَﺎﺑﺎً ) (36رَبﱢ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْﺄَرْضِ
وَﻣَﺎ ﺑَﯿْﻨَﮭُﻤَﺎ اﻟﺮﺣْﻤَﻦِ ﻟَﺎ ﯾَﻤْﻠِﻜُﻮنَ ﻣِﻨْﮫُ ﺧِﻄَﺎﺑﺎً ) (37ﯾَﻮْمَ ﯾَﻘُﻮمُ اﻟﺮﱡوحُ وَاﻟْﻤَﻠَﺎﺋِﻜَﺔُ ﺻَﻔّﺎً ﻟﱠﺎ ﯾَﺘَﻜَﻠﱠﻤُﻮنَ إِﻟﱠﺎ ﻣَﻦْ أَذِنَ ﻟَﮫُ اﻟﺮﺣْﻤَﻦُ وَﻗَﺎلَ ﺻَﻮَاﺑﺎً
) (38ذَﻟِﻚَ اﻟْﯿَﻮْمُ اﻟْﺤَﻖﱡ ﻓَﻤَﻦ ﺷَﺎء اﺗﱠﺨَﺬَ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﮫِ ﻣَﺂﺑﺎً ) (39إِﻧﱠﺎ أَﻧﺬَرْﻧَﺎﻛُﻢْ ﻋَﺬَاﺑﺎً ﻗَﺮِﯾﺒﺎً ﯾَﻮْمَ ﯾَﻨﻈُﺮُ اﻟْﻤَﺮْءُ ﻣَﺎ ﻗَﺪﱠﻣَﺖْ ﯾَﺪَاهُ وَﯾَﻘُﻮلُ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮُ ﯾَﺎ
)ﻟَﯿْﺘَﻨِﻲ ﻛُﻨﺖُ ﺗُﺮَاﺑﺎً )40
FƏCR SURƏSI

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻞ رَﺑﱡ َ
ﻚ
وَاﻟْﻔَﺠْﺮِ ) (1وَﻟَﯿَﺎلٍ ﻋَﺸْﺮٍ ) (2وَاﻟﺸﱠﻔْﻊِ وَاﻟْﻮَﺗْﺮِ ) (3وَاﻟﻠﱠﯿْﻞِ إِذَا ﯾَﺴْﺮِ ) (4ھَﻞْ ﻓِﻲ ذَﻟِﻚَ ﻗَﺴَﻢٌ ﻟﱢﺬِي ﺣِﺠْﺮٍ ) (5أَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﻛَﯿْﻒَ ﻓَﻌَ َ
ن ذِي اﻟْﺄَوْﺗَﺎدِ
ﺑِﻌَﺎدٍ ) (6إِرَمَ ذَاتِ اﻟْﻌِﻤَﺎدِ ) (7اﻟﱠﺘِﻲ ﻟَﻢْ ﯾُﺨْﻠَﻖْ ﻣِﺜْﻠُﮭَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺒِﻠَﺎدِ ) (8وَﺛَﻤُﻮدَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﺟَﺎﺑُﻮا اﻟﺼﱠﺨْﺮَ ﺑِﺎﻟْﻮَادِ ) (9وَﻓِﺮْﻋَﻮْ َ
) (10اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻃَﻐَﻮْا ﻓِﻲ اﻟْﺒِﻠَﺎدِ ) (11ﻓَﺄَﻛْﺜَﺮُوا ﻓِﯿﮭَﺎ اﻟْﻔَﺴَﺎدَ ) (12ﻓَﺼَﺐﱠ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ رَﺑﱡﻚَ ﺳَﻮْطَ ﻋَﺬَابٍ ) (13إِنﱠ رَﺑﱠﻚَ ﻟَﺒِﺎﻟْﻤِﺮْﺻَﺎدِ )(14
ﻓَﺄَﻣﱠﺎ اﻟْﺈِﻧﺴَﺎنُ إِذَا ﻣَﺎ اﺑْﺘَﻠَﺎهُ رَﺑﱡﮫُ ﻓَﺄَﻛْﺮَﻣَﮫُ وَﻧَﻌﱠﻤَﮫُ ﻓَﯿَﻘُﻮلُ رَﺑﱢﻲ أَﻛْﺮَﻣَﻦِ )َ (15وأَﻣﱠﺎ إِذَا ﻣَﺎ اﺑْﺘَﻠَﺎهُ ﻓَﻘَﺪَرَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ رِزْﻗَﮫُ ﻓَﯿَﻘُﻮلُ رَﺑﱢﻲ أَھَﺎﻧَﻦِ )(16
ﻛَﻠﱠﺎ ﺑَﻞ ﻟﱠﺎ ﺗُﻜْﺮِﻣُﻮنَ اﻟْﯿَﺘِﯿﻢَ ) (17وَﻟَﺎ ﺗَﺤَﺎﺿﱡﻮنَ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﻌَﺎمِ اﻟْﻤِﺴْﻜِﯿﻦِ ) (18وَﺗَﺄْﻛُﻠُﻮنَ اﻟﺘﱡﺮَاثَ أَﻛْﻼً ﻟﱠﻤّﺎً ) (19وَﺗُﺤِﺒﱡﻮنَ اﻟْﻤَﺎلَ ﺣُﺒّ ًﺎ ﺟَﻤّﺎً
) (20ﻛَﻠﱠﺎ إِذَا دُﻛﱠﺖِ اﻟْﺄَرْضُ دَﻛّﺎً دَﻛّﺎً ) (21وَﺟَﺎء رَﺑﱡﻚَ وَاﻟْﻤَﻠَﻚُ ﺻَﻔّﺎً ﺻَﻔّﺎً ) (22وَﺟِﻲءَ ﯾَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺑِﺠَﮭَﻨﱠﻢَ ﯾَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﯾَﺘَﺬَﻛﱠﺮُ اﻟْﺈِﻧﺴَﺎنُ وَأَﻧﱠﻰ ﻟَﮫُ
اﻟﺬﱢﻛْﺮَى ) (23ﯾَﻘُﻮلُ ﯾَﺎ ﻟَﯿْﺘَﻨِﻲ ﻗَﺪﱠﻣْﺖُ ﻟِﺤَﯿَﺎﺗِﻲ ) (24ﻓَﯿَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟﱠﺎ ﯾُﻌَﺬﱢبُ ﻋَﺬَاﺑَﮫُ أَﺣَﺪٌ ) (25وَﻟَﺎ ﯾُﻮﺛِﻖُ وَﺛَﺎﻗَﮫُ أَﺣَﺪٌ ) (26ﯾَﺎ أَﯾﱠﺘُﮭَﺎ اﻟﻨﱠﻔْﺲُ
)اﻟْﻤُﻄْﻤَﺌِﻨﱠﺔُ ) (27ارْﺟِﻌِﻲ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﻚِ رَاﺿِﯿَﺔً ﻣﱠﺮْﺿِﯿﱠﺔً ) (28ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي ) (29وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨﱠﺘِﻲ )30
İNŞIRAH SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ك ) (4ﻓَﺈِنﱠ ﻣَﻊَ اﻟْﻌُﺴْﺮِ ﯾُﺴْﺮًا
) (2اﻟﱠﺬِي أَﻧﻘَﺾَ ﻇَﮭْﺮَكَ )(3وَرَﻓَﻌْﻨَﺎ ﻟَﻚَ ذِﻛْﺮَ َ
أَﻟَﻢْ ﻧَﺸْﺮَحْ ﻟَﻚَ ﺻَﺪْرَكَ ) (1وَوَﺿَﻌْﻨَﺎ ﻋَﻨﻚَ وِزْرَكَ
ﺼﺐْ )(7وَإِﻟَﻰ رَﺑﱢﻚَ ﻓَﺎرْﻏَﺐْ )8
)) (5إِنﱠ ﻣَﻊَ اﻟْﻌُﺴْﺮِ ﯾُﺴْﺮاً )(6ﻓَﺈِذَا ﻓَﺮَﻏْﺖَ ﻓَﺎﻧ َ
TIN SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
وَاﻟﺘﱢﯿﻦِ وَاﻟﺰﱠﯾْﺘُﻮنِ )(1وَﻃُﻮرِ ﺳِﯿﻨِﯿﻦَ )(2وَھَﺬَا اﻟْﺒَﻠَﺪِ اﻟْﺄَﻣِﯿﻦِ )(3ﻟَﻘَ ْﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻧﺴَﺎنَ ﻓِﻲ أَﺣْﺴَﻦِ ﺗَﻘْﻮِﯾﻢٍ )(4ﺛُﻢﱠ رَدَدْﻧَﺎهُ أَﺳْﻔَﻞَ ﺳَﺎﻓِﻠِﯿ َ
ﻦ
))(5إِﻟﱠﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮا وَﻋَﻤِﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَﺎتِ ﻓَﻠَﮭُﻢْ أَﺟْﺮٌ ﻏَﯿْﺮُ ﻣَﻤْﻨُﻮنٍ )(6ﻓَﻤَﺎ ﯾُﻜَﺬﱢﺑُﻚَ ﺑَﻌْﺪُ ﺑِﺎﻟﺪﱢﯾﻦِ )(7أَﻟَﯿْﺲَ اﻟﻠﱠﮫُ ﺑِﺄَﺣْﻜَﻢِ اﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﯿﻦَ )8
İQRƏ SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
إِﻧﱠﺎ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎهُ ﻓِﻲ ﻟَﯿْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْرِ )(1وَﻣَﺎ أَدْرَاكَ ﻣَﺎ ﻟَﯿْﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ )(2ﻟَﯿْﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ ﺧَﯿْﺮٌ ﻣﱢﻦْ أَﻟْﻒِ ﺷَﮭْﺮٍ )(3ﺗَﻨَﺰﱠلُ اﻟْﻤَﻠَﺎﺋِﻜَﺔُ وَاﻟﺮﱡوحُ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺑِﺈِذْنِ رَﺑﱢﮭِﻢ
)ﻣﱢﻦ ﻛُﻞﱢ أَﻣْﺮٍ )(4ﺳَﻠَﺎمٌ ھِﻲَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻣَﻄْﻠَﻊِ اﻟْﻔَﺠْﺮِ )5
ƏLA SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺳَﺒﱢﺢِ اﺳْﻢَ رَﺑﱢﻚَ اﻟْﺄَﻋْﻠَﻰ )(1اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴَﻮﱠى )(2وَاﻟﱠﺬِي ﻗَﺪﱠرَ ﻓَﮭَﺪَى ) (3وَاﻟﱠﺬِي أَﺧْﺮَجَ اﻟْﻤَﺮْﻋَﻰ ) (4ﻓَﺠَﻌَﻠَﮫُ ﻏُﺜَﺎء أَﺣْﻮَى )(5
ﺳَﻨُﻘْﺮِؤُكَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻨﺴَﻰ ) (6إِﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﺷَﺎء اﻟﻠﱠﮫُ إِﻧﱠﮫُ ﯾَﻌْﻠَﻢُ اﻟْﺠَﮭْﺮَ وَﻣَﺎ ﯾَﺨْﻔَﻰ ) (7وَﻧُﯿَﺴﱢﺮُكَ ﻟِﻠْﯿُﺴْﺮَى ) (8ﻓَﺬَﻛﱢﺮْ إِن ﻧﱠﻔَﻌَﺖِ اﻟﺬﱢﻛْﺮَى ) (9ﺳَﯿَﺬﱠﻛﱠﺮُ
ﻣَﻦ ﯾَﺨْﺸَﻰ ) (10وَﯾَﺘَﺠَﻨﱠﺒُﮭَﺎ اﻟْﺄَﺷْﻘَﻰ ) (11اﻟﱠﺬِي ﯾَﺼْﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎرَ اﻟْﻜُﺒْﺮَى ) (12ﺛُﻢﱠ ﻟَﺎ ﯾَﻤُﻮتُ ﻓِﯿﮭَﺎ وَﻟَﺎ ﯾَﺤْﯿَﻰ ) (13ﻗَﺪْ أَﻓْﻠَﺢَ ﻣَﻦ ﺗَﺰَﻛﱠﻰ
) (14وَذَﻛَﺮَ اﺳْﻢَ رَﺑﱢﮫِ ﻓَﺼَﻠﱠﻰ ) (15ﺑَﻞْ ﺗُﺆْﺛِﺮُونَ اﻟْﺤَﯿَﺎةَ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ) (16وَاﻟْﺂﺧِﺮَةُ ﺧَﯿْﺮٌ وَأَﺑْﻘَﻰ ) (17إِنﱠ ھَﺬَا ﻟَﻔِﻲ اﻟﺼﱡﺤُﻒِ اﻟْﺄُوﻟَﻰ )(18
)ﺻُﺤُﻒِ إِﺑْﺮَاھِﯿﻢَ وَﻣُﻮﺳَﻰ )19
ŞƏMS SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
وَاﻟﺸﱠﻤْﺲِ وَﺿُﺤَﺎھَﺎ ) (1وَاﻟْﻘَﻤَﺮِ إِذَا ﺗَﻠَﺎھَﺎ ) (2وَاﻟﻨﱠﮭَﺎرِ إِذَا ﺟَﻠﱠﺎھَﺎ ) (3وَاﻟﻠﱠﯿْﻞِ إِذَا ﯾَﻐْﺸَﺎھَﺎ ) (4وَاﻟﺴﱠﻤَﺎء وَﻣَﺎ ﺑَﻨَﺎھَﺎ ) (5وَاﻟْﺄَرْضِ وَﻣَﺎ
ﻃَﺤَﺎھَﺎ ) (6وَﻧَﻔْﺲٍ وَﻣَﺎ ﺳَﻮﱠاھَﺎ ) (7ﻓَﺄَﻟْﮭَﻤَﮭَﺎ ﻓُﺠُﻮرَھَﺎ وَﺗَﻘْﻮَاھَﺎ ) (8ﻗَﺪْ أَﻓْﻠَﺢَ ﻣَﻦ زَﻛﱠﺎھَﺎ ) (9وَﻗَﺪْ ﺧَﺎبَ ﻣَﻦ دَﺳﱠﺎھَﺎ ) (10ﻛَﺬﱠﺑَﺖْ ﺛَﻤُﻮدُ

ﺑِﻄَﻐْﻮَاھَﺎ ) (11إِذِ اﻧﺒَﻌَﺚَ أَﺷْﻘَﺎھَﺎ ) (12ﻓَﻘَﺎلَ ﻟَﮭُﻢْ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﱠﮫِ ﻧَﺎﻗَﺔَ اﻟﻠﱠﮫِ وَﺳُﻘْﯿَﺎھَﺎ ) (13ﻓَﻜَﺬﱠﺑُﻮهُ ﻓَﻌَﻘَﺮُوھَﺎ ﻓَﺪَﻣْﺪَمَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ رَﺑﱡﮭُﻢ ﺑِﺬَﻧﺒِﮭِﻢْ
)ﻓَﺴَﻮﱠاھَﺎ ) (14وَﻟَﺎ ﯾَﺨَﺎفُ ﻋُﻘْﺒَﺎھَﺎ )15
QƏDR SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
إِﻧﱠﺎ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎهُ ﻓِﻲ ﻟَﯿْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْرِ ) (1وَﻣَﺎ أَدْرَاكَ ﻣَﺎ ﻟَﯿْﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ ) (2ﻟَﯿْﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ ﺧَﯿْﺮٌ ﻣﱢﻦْ أَﻟْﻒِ ﺷَﮭْﺮٍ ) (3ﺗَﻨَﺰﱠلُ اﻟْﻤَﻠَﺎﺋِﻜَﺔُ وَاﻟﺮﱡوحُ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺑِﺈِذْنِ
)رَﺑﱢﮭِﻢ ﻣﱢﻦ ﻛُﻞﱢ أَﻣْﺮٍ ) (4ﺳَﻠَﺎمٌ ھِﻲَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻣَﻄْﻠَﻊِ اﻟْﻔَﺠْﺮِ )5
FIL SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
أَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﻛَﯿْﻒَ ﻓَﻌَﻞَ رَﺑﱡﻚَ ﺑِﺄَﺻْﺤَﺎبِ اﻟْﻔِﯿﻞِ ) (1أَﻟَﻢْ ﯾَﺠْﻌَﻞْ ﻛَﯿْﺪَھُﻢْ ﻓِﻲ ﺗَﻀْﻠِﯿﻞٍ ) (2وَأَرْﺳَﻞَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﻃَﯿْﺮاً أَﺑَﺎﺑِﯿﻞَ ) (3ﺗَﺮْﻣِﯿﮭِﻢ ﺑِﺤِﺠَﺎرَةٍ ﻣﱢﻦ
)ﺳِﺠﱢﯿﻞٍ ) (4ﻓَﺠَﻌَﻠَﮭُﻢْ ﻛَﻌَﺼْﻒٍ ﻣﱠﺄْﻛُﻮلٍ )5
QUREYŞ SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻟِﺈِﯾﻠَﺎفِ ﻗُﺮَﯾْﺶٍ ) (1إِﯾﻠَﺎﻓِﮭِﻢْ رِﺣْﻠَﺔَ اﻟﺸﱢﺘَﺎء وَاﻟﺼﱠﯿْﻒِ

) (2ﻓَﻠْﯿَﻌْﺒُﺪُوا رَبﱠ ھَﺬَا اﻟْﺒَﯿْﺖِ ) (3اﻟﱠﺬِي أَﻃْﻌَﻤَﮭُﻢ ﻣﱢﻦ ﺟُﻮعٍ وَآﻣَﻨَﮭُﻢ ﻣﱢﻦْ ﺧَﻮْ ٍ
ف
))4
MAUN SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

أَرَأَﯾْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﯾُﻜَﺬﱢبُ ﺑِﺎﻟﺪﱢﯾﻦِ ) (1ﻓَﺬَﻟِﻚَ اﻟﱠﺬِي ﯾَﺪُعﱡ اﻟْﯿَﺘِﯿﻢَ ) (2وَﻟَﺎ ﯾَﺤُﺾﱡ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﻌَﺎمِ اﻟْﻤِﺴْﻜِﯿﻦِ ) (3ﻓَﻮَﯾْﻞٌ ﻟﱢﻠْﻤُﺼَﻠﱢﯿﻦَ ) (4اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ھُﻢْ ﻋَﻦ
)ﺻَﻠَﺎﺗِﮭِﻢْ ﺳَﺎھُﻮنَ ) (5اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ھُﻢْ ﯾُﺮَاؤُونَ ) (6وَﯾَﻤْﻨَﻌُﻮنَ اﻟْﻤَﺎﻋُﻮنَ )7
KOVSƏR SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
)إِﻧﱠﺎ أَﻋْﻄَﯿْﻨَﺎكَ اﻟْﻜَﻮْﺛَﺮَ ) (1ﻓَﺼَﻞﱢ ﻟِﺮَﺑﱢﻚَ وَاﻧْﺤَﺮْ ) (2إِنﱠ ﺷَﺎﻧِﺌَﻚَ ھُﻮَ اﻟْﺄَﺑْﺘَﺮُ )3
KAFIRUN SURƏSI
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻗُﻞْ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮُونَ ) (1ﻟَﺎ أَﻋْﺒُﺪُ ﻣَﺎ ﺗَﻌْﺒُﺪُونَ ) (2وَﻟَﺎ أَﻧﺘُﻢْ ﻋَﺎﺑِﺪُونَ ﻣَﺎ أَﻋْﺒُﺪُ ) (3وَﻟَﺎ أَﻧَﺎ ﻋَﺎﺑِﺪٌ ﻣﱠﺎ ﻋَﺒَﺪﺗﱡﻢْ ) (4وَﻟَﺎ أَﻧﺘُﻢْ ﻋَﺎﺑِﺪُونَ ﻣَﺎ أَﻋْﺒُﺪُ
)) (5ﻟَﻜُﻢْ دِﯾﻨُﻜُﻢْ وَﻟِﻲَ دِﯾﻦِ )6
QUR’AN XƏTMININ DUASI
Əllahummə nəvvir qulubəna binuril Qur’an. Və kəffir ənnə səyyiatina biizzətil Qur’an. Vəşfi
mərzana biayətil Qur’an. Və səllim əhyana bihurmətil Qur’an. Əllahumməcəlil Qur’anə ləna fid
dunya rahətən və fil qəbri munisən və fis siratə cəvaza. Və minən nari sitrən və hicaba.
Əllahummə bəlliğ və əvsil ma qərənahu min kitabikəl kərim və ayətikəl əzim. Hədiyyətən minna

vasilətən ləkə ila Muhəmmədinil Mustəfa səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm. Və Əliyyinil
Murtəza ələyhissəlam. Və Fatimətəz Zəhra səyyidəti nisail aləminə ələyha səlam. Vəl Həsənil
Muctəba ələyhissəlam. Vəl Husəyniş şəhidi bi Kərbəla ələyhissəlam. Və baqi əimmətil huda
salavatullahi ələyhim əcməin. Və ila ərvahil mərhuminəl məğfurinəl məlumin. Bihəqqi nəbiyyina
və alihit tahirin. Və bihurmətil mubarəkətil fatihəti məəs sələvat.
AYƏTƏL KÜRSI
(Bəqərə surəsinin 255,256 və 257-ci ayələri)
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﻠّﮫُ ﻻَ إِﻟَـﮫَ إِﻻﱠ ھُﻮَ اﻟْﺤَﻲﱡ اﻟْﻘَﯿﱡﻮمُ ﻻَ ﺗَﺄْﺧُﺬُهُ ﺳِﻨَﺔٌ وَﻻَ ﻧَﻮْمٌ ﻟﱠﮫُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻷَرْضِ ﻣَﻦ ذَا اﻟﱠﺬِي ﯾَﺸْﻔَﻊُ ﻋِﻨْﺪَهُ إِﻻﱠ ﺑِﺈِذْﻧِﮫِ ﯾَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ
ﺑَﯿْﻦَ أَﯾْﺪِﯾﮭِﻢْ وَﻣَﺎ ﺧَﻠْﻔَﮭُﻢْ وَﻻَ ﯾُﺤِﯿﻄُﻮنَ ﺑِﺸَﻲْءٍ ﻣﱢﻦْ ﻋِﻠْﻤِﮫِ إِﻻﱠ ﺑِﻤَﺎ ﺷَﺎء وَﺳِﻊَ ﻛُﺮْﺳِﯿﱡﮫُ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻷَرْضَ وَﻻَ ﯾَﺆُودُهُ ﺣِﻔْﻈُﮭُﻤَﺎ وَھُﻮَ اﻟْﻌَِﻠﻲﱡ
َ( ﻻَ إِﻛْﺮَاهَ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﯾﻦِ ﻗَﺪ ﺗﱠﺒَﯿﱠﻦَ اﻟﺮﱡﺷْﺪُ ﻣِﻦَ اﻟْﻐَﻲﱢ ﻓَﻤَﻦْ ﯾَﻜْﻔُﺮْ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتِ وَﯾُﺆْﻣِﻦ ﺑِﺎﻟﻠّﮫِ ﻓَﻘَﺪِ اﺳْﺘَﻤْﺴَﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْوَةِ اﻟْﻮُﺛْﻘَﻰَ ﻻ255) ُاﻟْﻌَﻈِﯿﻢ
ُ( اﻟﻠّﮫُ وَﻟِﻲﱡ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﯾُﺨْﺮِﺟُﮭُﻢ ﻣﱢﻦَ اﻟﻈﱡﻠُﻤَﺎتِ إِﻟَﻰ اﻟﻨﱡﻮُرِ وَاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻛَﻔَﺮُواْ َأوْﻟِﯿَﺂؤُھُﻢُ اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮت256) ٌاﻧﻔِﺼَﺎمَ ﻟَﮭَﺎ وَاﻟﻠّﮫُ ﺳَﻤِﯿﻊٌ ﻋَﻠِﯿﻢ
257) َ)ﯾُﺨْﺮِﺟُﻮﻧَﮭُﻢ ﻣﱢﻦَ اﻟﻨﱡﻮرِ إِﻟَﻰ اﻟﻈﱡﻠُﻤَﺎتِ أُوْﻟَـﺌِﻚَ أَﺻْﺤَﺎبُ اﻟﻨﱠﺎرِ ھُﻢْ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُون

MEYYIT NAMAZI
Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyk. Fə təbiru ya ulil əbsari ləəlləkum tubsirun. Fə təbiru ya ulil
əlbabi ləəlləkum tuflihun.
3 dəfə:Əstəğfirullahəlləzi la ilahə illa huvəl həyyul qəyyum, zul cəlali vəl ikram və ətubu iləyh.
3 dəfə: Əssəlah.
Niyyət: Namaz qılıram bu hazır olan meyyitə vacib qurbətən iləllah.

Meyyit namazının beş təkbiri vardır və əgər namaz qılan beş təkbiri bu tərtiblə desə kifayətdir:
Niyyət edib birinci təkbiri desin:
Əllahu əkbər (1)
Əşhədu ənla ilahə illəllahu və ənnə Muhəmmədən rəsulullah.
İkinci təkbir:
Əllahu əkbər (1)
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.
Üçüncü təkbir:
Əllahu əkbər (1)

Əllahumməğfir lil mumininə vəl muminat.
Dördüncü təkbir:
Əllahu əkbər (1)
Əllahumməğfir lihazəl meyyit, qadındırsa: Əllahumməğfir li hazihil meyyitə, deyib beşinci
təkbiri desin.Daha yaxşı olar ki, birinci təkbirdən sonra desin:
Əllahu əkbər (1)
Əşhədu ənla ilahə illəlahu vəhdəhu la şərikə ləhu və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və
rəsuluhu ərsələhu bil həqqi bəşirən və nəzirən bəynə yədəyis saəh.
İkinci təkbirdən sonra:
Əllahu əkbər (1)
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və barik əla Muhəmmədin və ali
Muhəmməd vərhəm Muhəmmədən və ali Muhəmməd kəəfzəli ma səlləytə və barəktə və
tərəhhəmtə əla İbrahimə və ali İbrahimə innəkə həmidun məcid və səlli əla cəmiil ənbiyai vəl
mursəlinə vəş şuhədai vəs siddiqinə və cəmiyi ibadillahis salihin.
Üçüncü təkbirdən sonra:
Əllahu əkbər (1)
Əllahumməğfir lil mumininə vəl muminat vəl musliminə vəl muslimat əl əhyai minhum vəl
əmvat tabi bəynəna və bəynəhum bil xəyrat innəkə mucibut dəəvat innəkə əla kulli şəyin qədir
Dördüncü təkbirdən sonra kişidirsə :
Əllahu əkbər (1)
Əllahummə innə hazə əbdukə vəbnu əbdikə vəbnu əmətikə nəzələ bikə və əntə xəyru mənzulin
bihi Əllahummə innə la nələmu minhu illə xəyrən və əntə ələmu bihi minna Əllahummə in kanə
mohsinən fəzid fi ihsanihi və in kanə musiyən fətəcavəz ənhu vəxfir ləhu Əllahumməc əlhu
indəkə fi əla illiyyinə vəxluf əla əhlihi fil ğabirinə vərhəmhu birəhmətikə ya ərhəmər rahimin,
sonra beşinci təkbiri desin.
Əgər meyyit qadındırsa dördüncü təkbirdən sonra:
Əllahummə innə hazihi əmətukə vəbnətu əbdikə vəbnətu əmətikə nəzələt bikə və əntə xəyru
mənzulinə bihi Əllahummə inna la nələmu minhu illa xəyrən və əntə ələmu biha minna
əllahummə in kanət muhsinətən fəzid fi ihsaniha və in kanət musiyyətən fətəcavəz ənha vəxfir
ləha Əllahumməc əlha indəkə fi əla illiyyinə vəxluf əla əhliha fil ğabirinə vərhəmha birəhmətikə
ya ərhəmər rahimin.
MEYYITIN TƏLQINI

Qəbri orta boylu insanın boyu qədər qazmaq, meyyitin yaxınlıqda olan qəbristanlıqda dəfn etmək
müstəhəbbdir. Amma uzaq olan qəbristanda üstün bir cəhət olsa, məsələn, orada yaxşı insanlar
dəfn olubsa, ya camaat əhli qubura «Fatihə» oxumaq üçün ora daha çox gəlirlərsə,onu orada da
dəfn etmək olar . Eləcə də qəbrə bir neçə zira (dirsək) qalmış cənazəni yerə qoyub üç dəfəyə azaz aparmaq müstəhəbbdir. Yəni hər dəfə yerə qoyub götürsünlər və dördüncü dəfə qəbrə
qoysunlar. Əgər meyyit kişidirsə üçüncü dəfə onu yerə qoyduqda baş tərəfi qəbrin aşağı tərəfinə
düşsün və dördüncü dəfə meyyitin baş tərəfindən qəbirə daxil etsinlər. Əgər qadındırsa üçüncü
dəfə onu qəbrin qiblə tərəfinə qoyub yan tərəfdən qəbrə daxil etsinlər, qəbrə daxil etdikdə qəbrin
üstünə parça çəksinlər.
Həmçinin, müstəhəbbdir ki, cənazəni aramla tabutdan götürüb qəbrə
daxil etsinlər, dəfindən əvvəl və dəfn zamanı göstərilmiş duaları oxusunlar, meyyiti ləhədə
qoyandan sonra kəfənin düyünlərini açsınlar , üzünü torpağın üstünə qoysunlar, torpaqdan başının
altında balış düzəltsinlər, arxası üstə aşmaması üçün arxasına ağac parçası, ya kəsək qoysunlar,
qəbri örtməzdən əvvəl sağ əl ilə meyyitin sağ çiyninə vurub sol əli qüvvətlə sol çiyninə qoyaraq
ağızı onun qulağına yaxınlaşdırsınlar, onu şiddətlə tərpədib üç dəfə desinlər:
İsmə (isməi) ifhəm (ifhəmi) ya filanəbnə (bintə) filan. Filanəbnə filan sözünün yerinə meyyitin və
atasının adını desinlər. Məsələn, əgər meyyitin adı Məhəmməd, atasının adı Əlidirsə üç dəfə «
İsmə ifhəm ya Muhəmmədəbnə Əli» deyib sonra desinlər:
Həl əntə ələl əhdil ləzi farəqtənə ələyhi min şəhadəti ən la ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləhu və
ənnə muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbduhu və rəsuluhu və səyyidun nəbiyyinə və
xatəmul mursəlinə və ənnə Əliyyən əmirul-mumininə və seyyidul vəsiyyinə və imamun
iftərəzəllahu taətəhu ələl aləminə və ənnəl Həsənə vəl Husəynə və Əliyyəbnəl Husəyni və
Muhəmmədəbnə Əliyyin və Cəfərəbnə Muhəmmədin və Musəbnə Cəfərin və Əliyyəbnə Musa və
Muhəmmədəbnə Əliyyin və Əliyyəbnə Muhəmmədin vəl Həsənəbnə Əliyyin vəl Qaiməl
Huccətəl Məhdiyyə sələvatullahi əleyhim əimətul mumininə və hucəcullahi ələl xəlqi əcməinə və
əimmətukə əimmətu hudən bikə əbrarun ya filanəbnə filan.
Filanəbnə filan sözünün yerinə meyyitin və atasının adını desin və sonra:
İza ətakəl (ətakil) mələkanil muqərrəbani rəsulləyni min indillahi təbarəkə və təala və səəlakə (ki)
ən rəbbikə (ki) və ən nəbiyyikə (ki) və ən dinikə (ki) və ən kitabikə (ki) və ən qiblətikə (ki) və ən
əimmətikə (ki) fəla təxəf (təxafi) vəla təhzən (təhzəni) və qul (quli) fi cəvabihima Əllahu rəbbi və
Muhəmmədun səlləllahu ələyhi və alihi nəbiyyi vəl islamu dini vəl Qur’anu kitabi vəl Kəbətu
qibləti və Əmirul-mumininə Əliyyibnu Əbi Talibin İmami vəl Həsənubnu Əliyyinil Muctəba
İmami vəl Husəynubnu Əliyyin əşşəhidu bil Kərbəla İmami və Əliyyun Zəynul abidinə İmami və
Muhəmmədun əl Baqiru İmami və Cəfərun əs Sadiqu İmami və Musa əl Kazimu İmami və
Əliyyun ər Riza İmami və Muhəmmədun əl Cəvadu İmami və Əliyyun əl Hadi İmami vəl Həsənu
əl Əskəriyyu İmami vəl Huccətu əl muntəzəru İmami haulai sələvatullahi ələyhim əimməti və
sadəti və qadəti və şufəai bihim ətəvəlla və min ədaihim ətəbərrəu fid dunya vəl axirəti
summələm (summə ləmi) ya filan əbnə (bintə) filan.
Filanəbnə filan sözünün yerinə meyyitin və atasının adını desin və sonra:
Ənnəllahə təbarəkə və təala nimər rəbbu və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi nimər
rəsulu və ənnə Əliyyəbnə Əbi Talibin və əvladəhum məsuminəl əimmətəl isna əşərə niməl

əimmətu və ənnə ma caə bihi Muhəmmədun səlləllahu ələyhi və alihi həqqun və ənnəl məvtə
həqqun və sualə munkərin və nəkirin fil qəbri həqqun vəl bəsə həqqun vən nuşurə həqqun vəs
siratə həqqun vəl mizanə haqqun və tətyurəl kutubi həqqun və ənnəl cənnətə həqqun vən narə
həqqun və ənnəs saətə atiyətun la rəybə fihi və ənnəllahə yəbəsu mən fil qubur. Sonra desin:
«Əfəhimtə (ti) ya filan» filan sözünün yerinə meyyitin adını desin sonra: «Səbbtəkəllahu (killahi)
bil qəvlis sabiti və hədakəllahu (hədakillahu) ila siratin mustəqimin ərrəfəllahu bəynəkə (ki) və
bəynə əvliyaikə (ki) fi mustəqərrin min rəhmətih», sonra desin: «Əllahummə cafil ərzə ən
cənbəyhi vəsəd biruhihi (ha) iləykə və ləqqihi (ha)minkə burhanən Əllahummə əfvəkə əfvək»
Əgər meyyit qadındırsa onda mətnə uyğun olaraq mötərəzədə olanları desinlər.
VƏHŞƏT NAMAZI
Meyyitin qəbrə qoylan birinci gecəsindən onun üçün iki rükət vəhşət namazı qılmaq daha
yaxşıdır. Onun qaydası belədir:
Birinci rükətdə həmddən sonra bir dəfə Ayətul-Kürsü, ikinci rükətdə həmddən sonra on dəfə Qədr
surəsi oxunur.
Salamdan sonra «Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin vəbəs səvabəha ila
qəbri filan» filan sözünün yerinə meyyitin adını desinlər. Vəhşət namazını qəbrə qoyulan birinci
gecənin hər bir vaxtında qılmaq olar, lakin gecənin əvvəlində işa namazından sonra qılmaq daha
yaxşıdır.

FITIR VƏ QURBAN BAYRAMININ NAMAZININ QILINMA QAYDASI
Bayram namazı iki rükətdir. Bu namaz doqquz qunutla belə qılınır: birinci rəkətdə həmd-surədən
sonra beş təkbir deyilməli, hər təkbirdən sonra bir qunut tutulmalıdır. Beşinci qunutdan sonra isə
bir təkbir deyib rükü və iki səcdəni yerinə yetirmək lazımdır.
İkinci rükətdə isə həmd surədən sonra dörd təkbir deyilməli, hər təkbirdən sonra bir qunut tutub
beşinci təkbirdən sonra rükü, səcdəni yerinə yetirib təşəhhüd və salamı demək lazımdır.
Bayram namazının qunutunda hər hansı dua oxunsa, kifayətdir. Amma daha yaxşı olar ki,
aşağıdakı dua oxunsun:
«Allahummə əhləl kibriyai vəl əzəməti və əhləl cudi vəl cəbərut. Və əhləl əfvi vər rəhməti və
əhlət təqva vəl məğfirəti əsəlukə bi həqqi hazəl yovm. Əlləzi cəəltəhu lil musliminə iyda . və li
Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzida. Ən tusəlliyə
əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və ən tudxiləni fi kulli xəyrin ədxəltə fihi Muhəmmədən və
alə Muhəmməd. Və ən tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu Muhəmmədən və alə Muhəmməd.
Sələvatukə ələyhi və ələyhim. Allahummə inni əsəlukə xəyrə ma sələkə bihi ibadukəs salihun, və
əuzu bikə mimməstəazə minhu ibadukəl muxləsun.
BƏDNƏZƏR DUASI
Bismillahir rəhmanir rəmim

Və in yəkadulləzinə kəfəru la yuzliqunəkə bi əbsarihim ləmma səmiuz zikrə və yəqulunə innəhu
ləməcnun. Və ma huvə illa zikrun lil aləmin.
SÜFRƏ DUASI
Bismillahir rəhmanir rəmim
Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin. Vəl aqibətu lil muttəqin. Əssəlatu vəs səlamu əla səyyidina və
nəbiyyina Əbilqasimi Muhəmməd. Və alihit tahirin. Və lənətullahi əla ədaihim əcməin. Minəl anə
ila qiyami yəvmiddin. Həniən lil akilinə və bərəkətən lil bazilin. Və sihhətən və səlamətən lil
hazirinə vəl calisinə və musafirin . Və rəhmətən li əmvatil hazirin. Əllahummə təqəbəl həsənatil
muhsinin və itaməl mutimin. La siyyəma hazihil həsənəh . Və bəlliğ səvabəha ila ərvahi əmvati
sahibil ihsan. Bihəqqi ayətil Qur’an. Və bi həqqi əsmaikəl husna. Və bihəqqi surətil mubarəkətil
fatihəti məəssələvat.
QURBAN DUASI
Bismillahir rəhmanir rəmim
Vəccəhtu vəchiyə lilləzi fətərəs səmavati vəl ərzə hənifən muslimən və ma ənə minəl muşrikin.
İnnə səlati və nusuki və məhyayə və məmati lilləhi rəbbil aləmin. La şərikə ləh. Və bizalikə
umirtu və ənə minəl muslimin. Əllahummə təqəbbəl minni kəma təqəbbəltə ən ibrahimə xəlilik.
Və Musa kəlimik. Və Muhəmmədin həbibik. Səlləllahu ələyhi və alihi və ələyhim əcməin.
QORXU DUASI
Ya kafiyən min kulli şəyy. Və la yəkfi minkə şəyun fissəmavati vəl ərz. İkfini ma əhəmməni min
əmrid dunya vəl axirəh. Və səlli əla Muhəmmədin və alih.
SƏFƏR DUASI
Bismillahi və billah. Və minəllahi və iləllahi və fi səbilillah. Əllahummə iləykə əsləmtu nəfsi. Və
iləykə vəccəhtu vəchi. Və iləykə fəvvəztu əmri. Fəhfəzni bihifzil imani min bəyni yədəyyə və
min xəlfi və ən yəmini vən şimali və min fəvqi min təhti. Vədfə ənni bihəvlikə və quvvətik.
Fəinnəhu la həvlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim.
RUZU BUASI
1. Ya raziqəl muqillin. Və ya rahiməl məsakin, və ya vəliyyəl muminin, və ya zəl quvvətil mətin.
Səlli əla Muhəmmədin və əhli bəytihi. Vərzuqni və afini vəkfini ma əhəmməni.
2. Əllahummərzuqni min fəzlikəl vasiil həlalit təyyibi rizqən vasiən həlalən təyyibən bəlağən
liddunya vəl axirəh.səbbən səbbən həniən məria. Min ğəyri kəddin və la mənnin min əhədin min
xəlqikə illa səətən min fəzlikəl vasi. Fəinnəkə qultə vəsəlullahə min fəzlih. Fəmin fəzlikə əsəlu
vəmin ətiyyətikə əsəlu və min yədikəl mələi əsəl.
BÜTÜN NARAHATLIQLARI VƏ BƏLALARI DƏF ETMƏK ÜÇÜN DUA
Əllahu Əllahu rəbbi la uşriku bihi şəyən təvəkəltu ələl həyyilləzi la yəmut.

ÇƏTINLIKLƏRI ARADAN QALDIRMAQ ÜÇÜN DUA
Əllahummə inni əsəlukə biənnə ləkəl həmd. La ilahə illa əntəl Mənnab. Bədius səmavati və ərz.
Zul cəlali vəl ikram. Ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və ən təcələ li mimma ənə
fiyhi fərəcən və məxrəca.
XƏSTƏLIYIN ARADAN QALDIRILMASI ÜÇÜN DUA
Ya mənismuhu dəva. Və zikruhu şifa. Ya mən yəcəluş şifaə fiyma yəşau minəl əşya. Səlli əla
Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəcəl şifai min hazəd dai fismikə haza ya Əllahu, ya Əllahu, ya
Əllah. ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya
Rəbbi, ya Rəbb. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb.
Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər
rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya
ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin.
RƏCƏB AYININ DUASI
Ya mən ərcuhu likulli xəyr, və amənə səxətəhu ində kulli şərr, ya mən yutil kəsirə bil qəlil, ya
mən yuti mən sələh. Ya mən yuti mən ləm yəsəlh, və mən ləm yərifhu təhənnunən minhu və
rəhməh, ətini biməsələti iyyak, cəmiə xəyrid dunya və cəmiə xəyril axirəh, vəsrif ənni biməsələti
iyyak, cəmiə şərrid dunya və şərril axirəh, fəinnəhu ğəyrumənqusin ma ətəyt, və zidni min fəzlikə
ya kərim.
Sağ əlin işarə barmağını yellətməyə başlayaranq bu duanı oxu:
Ya zəl cəlali vəl ikram, ya zənnəmai vəl cud, ya zəl mənni vət təvl, hərrim şeybəti ələn nar.
ŞƏBAN AYININ DUASI
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.Şəcərətin nubuvvə, və məvziir risalə, və
muxtələfil məlaikə, və mədinil ilmi, və əhli beytil vəhyi. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali
Muhəmməd. Əl fulkil cariə fil lucəcil ğamirə yəmənu mən rəkibəha və yəğrəqu mən tərəkəha əl
mutəqəddimu ləhum mariqun vəl mutəəxxiru ənhum zahiqun vəllazimu ləhum la hiqun.
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Əlkəhfil həsin vəl ğiyasil muztərril
mustəkin və məlcəil haribin və ismətil mutəsimin. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali
Muhəmməd. Səlatən kəsirətən təkunu ləhum rizən və li həqqi Muhəmmədin və ali Muhəmməd
ədaən və qəzaən bi həvli minkə və quvvətin ya rəbbəl almin.Əllahummə səlli əla Muhəmmədin
və ali Muhəmməd əttəyyibinəl əbraril əxyaril ləzinə əvcəbətə huquqəhum və fərəztə taətəhum və
vilayətəhum. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd vəmur qəlbi bi taətikə və la
tuxzini bi məsiyətikə vərzuqni bi muvasatə mən qəttərtə ələyhi min rizqikə bima vəssətə ələyyə
min fəzlikə və nəşərtə ələyyə min ədlikə və əhyəytəni təhtə zillikə. Və haza şəhru nəbiyyikə
səyyidi rusulikə şəbanal ləzi həfəftəhu minkə birrəhməti vərrizvanil ləzi kanə rəsulul lahi
səllallahu ələyhi və alihi yədəbu fi siyamihi və qiyamihi fi ləyalihi və əyyamihi buxuən ləkə fi
ikramihi və izamihi ila məhəlli himamihi. Əllahummə fə əinna ələl istinani bi sunnətihi fihi və
nəyliş şəfaəti lədəyhi. Əllahummə vəcəlhu li şəfiən muşəffəən və təriqən iləykə məhyəən vəcəlni

ləhu muttəbiən hətta əlqakə yəuməl qiyaməti ənni raziyən və ən zunubi ğaziyən qəd əvcəbtə li
minkər rəhmətə vər rizvanə və ənzəltəni darəl qərari və məhəlləl əxyari.
MÜBARƏK RAMAZAN AYININ ÜMUMI DUASI
Ya Əliyyu ya Əzimu ya Ğəfuru ya Rəhim, əntər rəbbul əzimulləzi ləysə kəmislihi şəy, və huvəs
səmiul bəsir, və haza şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu,və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş şuhur. Və
huvəş şəhrulləzi fərəztə siyaməhu ələyy, və huvə şəhru rəməzanəlləzi ənzəltə fihil Qur’an, hudən
linnasi və bəyyinatin minəl huda vəl furqan, və cəəltə fihi ləylətəl qədr, və cəəltəha xəyrən min
əlfi şəhr, fə ya zəlmənni və la yumənnu ələykə munnə ələyyə bifəkakirəqəbəti minən nar, fimən
təmunnu ələyhi və ədxilnil cənnəh, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.
Əllahummə ədxil əla əhlil quburis surur. Əllahummə əğni kullə fəqir. Əllahummə əşbi kullə cayi.
Əllahumməksu kullə uryan.
Əllahumməqzi dəynə kulli mədin. Əllahummə fərric ən kulli məkrub. Əllahummə ruddə kullə
ğərib. Əllahummə fukkə kullə əsir. Əllahummə əslih kullə fasidin min umuril muslimin.
Əllahumməşfi kullə məriz. Əllahummə suddə fəqrəna biğinak.
Əllahummə ğəyyir suə halina bihusni halik. Əllahumməqzi ənnəd dəyn. Və əğnina minəl fəqr.
İnnəkə əla kulli şəyin qədir.
MÜBARƏK RAMAZAN AYININ GÜNDƏLIK DUALARI
1-ci günün duası
Əllahumməcəl siyami fihi siyaməssaimin, və qiyami fiyhi qiyaməl qaimin, və nəbbihni fihi ən
novmətil ğafilin, və həb li curmi fiyhi ya ilahəl aləmin, vəfu ənni ya afiyən ənil mucrimin.
2-ci günün duası
Əllahummə qərribni fiyhi ila mərzatik, və cənnibni fiyhi min səxtikə və nəqimatik, və vəffiqni
fiyhi liqira-əti ayatik, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.
3-cü günün duası
Əllahummərzuqni fiyhizzihnə vəttənbih, və baidni fiyhi minəssəfahəti vəttəmviyh, vəcəl li
nəsibən mən kulli xəyrin tunzilu fiyhi, bi cudikə ya əcvədəl əcvədin.
4-cü günün duası
Əllahummə qəvvini fiyhi əla iqaməti əmrik və əziqni fiyhi həlavətə zikrik və əvzin fiyhi li ədai
şukrikə bi kərəmik. Vəhfəzni fiyhi bi hifzikə və sitrik. Ya əbsərənnazirin.
5-ci günün duası
Əllahumməcəlni fiyhi minəl mustəğ firin. Vəcəlni fiyhi min ibadikəssalihinəl qanitin, vəcəlni
fiyhi min ovliyaikəl muqərrəbin, bi rəfətikə ya ərhəmərrahimin.

6-cı günün duası
Əllahummə la təxzulni fiyhi bi təərruzi məsiyətik, və la təzribni bi siyati nəqimətik və zəhzihni
fiyhi min mucibati səxətik, bi mənnikə və əyadiyik, ya muntəha rəğbətirrağibin.
7-ci günün duası
Əllahummə əinni fiyhi əla siyamihi və qiyamih, və cənnibni fiyhi min həfəvatihi və asamih,
vərzuqni fiyhi zikrəkə bi dəvamih. Bi tovfiqikə ya hadiyəl muzillin.
8-ci günün duası
Əllahummərzuqni fiyhi rəhmətəl əytami və itaməttəam, və ifşaəs salam və suhbətəl kiram, bi
tovlikə, ya məlcəəl amilin.
9-cu günün duası
Əllahumməcəl li fiyhi nəsibən min rəhmətikəl vəsiə, vəhdini fihi libərahinikəssatiəh. Və xuz bi
nasiyəti ila mərzatikəl camiəh, bi həbbətikə ya əmələl muştaqin.
10-cu günün duası
Əllahumməcəl fiyhi minəl mutəvəkkilinə ələyk, vəcəlni fiyhi minəl faizinə lədəyk, vəcəlni fiyhi
minəl muqərrəbinə iləyk. Bi ihsanikə, ya ğayətət talibin.
11-ci günün duası
Əllahummə həbbib iləyyə fiyhil ihsan, və kərrih iləyyə fiyhil fusuqə vəl isyan, və hərrim ələyyə
fiyhis səxətə vənniyran, bi ovnikə ya ğiyasəl mustəğisin.
12-ci günün duası
Əllahummə zəyyinni fiyhi bissətri vəl ifaf, vəsturni fiyhi bi libasil qunui vəl kəfaf, vəhmilni fiyhi
ələl ədli vəl insaf, və aminni fiyhi min kulli ma əxafu bi ismətikə ya ismətəl xaifin.
13-cü günün duası
Əllahummə təhhirni fiyhi minəddənəsi vəl əqzar, və səbbirni fiyhi əla kainatil əqdari, və vəffiqni
fiyhi littuqa və suhbətil əbrar, bi ovnikə ya qurrətə əynil məsakin.
14-cü günün duası
Əllahummə la tuaxizni fiyhi bil əsərati və əqilni fiyhi minəl xətaya vəl həfəvat, və la təcəlni fiyhi
ğərəzən lil bəlaya vəl afat. Bi izzətikə ya izzəl muslimin.
15-ci günün duası
Əllahummərzuqni fiyhi taətəl xaşiin, vəşrəh fiyhi sədri bi inabətil muxbitin, bi əmanikə ya əmanəl
xaifin.

16-cı günün duası
Əllahummə vəffiqni fiyhi li muvafiqətil əbrar, və cənnibni fiyhi murafəqətəl əşrar, və əvini fiyhi
bi rəhmətikə ila daril qərar, bi iləhiyyətikəya ilahəl aləmin.
17-ci günün duası
Əllahumməhdini fiyhi li salihil əmal,vəqzi li fiyhil həvaicə vəl amal, ya mən la yəhtacu iləttəfsiri
vəssual, ya alimən bima fi suduril aləmin. Səlli əla Muhəmmədin və alihittahirin.
18-ci günün duası
Əllahummə nəbbihni fiyhi li bərəkati əsharih,və nəvvir fiyhi qəlbi,bi ziyai ənvarihi və xuz bi kulli
əzai iləttibai asarih, bi nurikə ya munəvvirə qulubil arifin
19-cu günün duası
Əllahummə vəffir fiyhi həzzi min bərəkatih, və səhhil səbili ila xəyratih, və la təhrimni qəbulə
həsənatih, ya hadiyən iləl həqqil mubin.
20-ci günün duası
Əllahumməftəh li fiyhi əbvabəl cinan, və əğliq ənni fiyhi əbvabənniyran, və vəffiqni fiyh li
tilavətil Qur’an. Ya munziləssəkinəti fi qulubil muminin.
21-ci günün duası
Əllahumməcəl fiyhi ila mərzatikə dəlilə, və la təcəl lişşəytani fiyhi ələyyə səbila, vəcəlil cənnətə
li mənzilən və məqila, ya qaziyə həvaicittalibin.
22-ci günün duası
Əllahummə li fiyhi əbvabi fəzlik, və ənzil ələyyə fiyhi bərəkatik, və vəffiqni fihi limucibati
mərzatik, və əskinni fiyhi buhbuhati cənnatik, ya mucibə dəvatil muztərrin.
23-cü günün duası
Əllahumməğsilni fiyhi minəzzunubi, və təhhirni fiyhi mənil uyub, vəmtəhin qəlbi fihi bitəqvəl
qulub, ya muqiyəl əsəratil muznibin
24-cü günün duası
Əllahummə inni əsəlukə fiyhi ma yurzik, və əsəlukəttovfiqə fiyhi li ən utiəkə və la əsiyək
yacəvadəssailin.
25-ci günün duası
Əllahumməcəlni fiyhi muhibbən liəvliyaik,və muadiyən li ədaik, mustənnən bi sunnəti xatəmi
ənbiyaik, ya asimə qulubinnəbiyyi.

26-cı günün duası
Əllahumməcəl səyi fiyhim məşkura, və zənbi fiyhim məğfura,və əməli fiyhim məqbula, və əybi
fiyhim məstura, ya əsməəssamiin.
27-ci günün duası
Əllahummərzuqni fiyhim fəzlə leylətil qədr, və səyyir umuri fiyhim minəl usri iləl yusr, vəqbəl
məaziyri, və huttə ənnizzənbə vəl vizr, ya rəufən bi ibadihissalihin.
28-ci günün duası
Əllahummə vəffiq həzzi fiyhi minəl nəvafil, və əkrimni , fiyhi bi ihzaril məsail, və qərrib fiyhi
vəsiləti iləykə min bəynil vəsail, ya mən la yəşğəluhu ilhahul mulihhin.
29-cu günün duası
Əllahummə ğəşşini fiyhi birrəhməh, vərzuqni fiyhittovfiqə vəl isməh, və təhhir qəlbi min
ğəyahibit tuhəməh, yarəhimən bi ibadihil muminin.
30-cu günün duası
Əllahumməcəl siyami fiyhi bişşukri vəl qəbul, əla ma tərzahu və yərzahur Rəsul, muhkəmətun
furuuhu bil usul, bi həqqi səyyidina Muhəmmədin və alihittahirin, vəlhəmdu lillahi Rəbbil
aləmin.
İFTAR DUASI
«Əllahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu».
NOVRUZ BAYRAMININ (ILIN TƏHVIL OLMASI) DUASI
Bismillahir rəhmanir rəmim
Ya muqəllibəl qulubi vəl əbsar. Ya mudəbbirəl ləyli vən nəhar. Ya muhəvviləl həvli vəl əhval.
Həvvil haləna ila əhsənil hal.
FƏRƏC DUASI
Əllahummə kullivəliyyikəl huccət ibnil həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi hazihissaəti və fi
kullissaəh, vəliyyən və hafizən və qaidən və nasira və dəlilən və əyna, hətta tuskinəhu ərzəkə
təvlən (təvən) və tuməttiəhu fi ha təvila. Və həb ləna rəfətəhu və əşrikna fi dəəvətih,və səlli ələyhi
və əccil fərəcəhu vəcəlna musəlliminə li əmrih.
ƏHD DUASI
İmam Cəfər Sadiq (ə) dan nəql olunub ki, buyurur: «Hər kəs bu «Əhd duasını» qırx gün oxuyarsa,
bizim Qaimimiz (Həzrəti Mehdi (ə)-ın) köməkçilərindən olar. O həzrətin zuhurundan qabaq vəfat
edərsə, Allah taala onu həzrət Mehdi (ə)-ın xidmətində olmaq üçün qəbirdən xaric edər. Həmçinin

Allah taala bu duanın hər bir kəlməsi müqabilində ona min savab kəramət edib, onun min
günahını bağışlayar».
«Əhd duası» belədir:
«Əllahummə Rəbbən nuril əzim. Və Rəbbəl kursiyyir rəfi. Və Rəbbəl bəhril məscur. Və munzilət
təvrativəl incili vəz zəbur. Və munzilən Qur’anil əzim. Və Rəbbəl məlaikətil muqərrəbin. Vəl
ənbiyai vəl mursəlin. Əllahummə inni əsəlkə bivəchikəl kərim. Və binuri vəchikəl munir. Və
mulkikəl qədim. Ya həyyu ya qəyyum. Əsəlukə bismikəl ləzi əşrəqət bihis səmavatu vəl ərəzun.
Və bismikəl ləzi yəsləhu bihil əvvəlunə vəl axirun. Ya həyyən qəblə kulli həyyin və ya həyyən
bədə kulli həyy. Və ya həyyən hinə la həyyə ya muhyiyəl məvta və mumitəl əhya. Ya həyyu la
ilahə illa ənt. Əllahummə bəlliğ məvlanəl imaməl Məhdiyyəl hədiyyəl qaimə bi əmrik.
Sələvatullahi ələyhim və əla abaihit tahirin. Ən cəmiil mumininə vəl muminət. Fi məşariqil ərzi
və məğaribiha. Səhliha və cəbəliha. Bərriha və bəhriha. Və ənni və ən valideyyə minəs sələvati
zinətə ərşillah və midadə kəlimatihi və ma əhsahu ilmuhu və əhatə bihi kitabuhu. Əllahummə inni
ucəddidu ləhu fi səbihəti yəvmi haza və ma iştu min əyyami əhdən və əqdən və beyətən ləhu fi
unuqi la əhulu ənha və la əzulu əbəda. Əllahumməcəlni min ənsarihi və əvanihi vəz zabbinə ənhu
vəl musariinə ileyhi fi qəzai həvaicihi vəl mumtəsilinə liəvamirihi vəl muhaminə ənhu vəs
sabiqinə ilə iradətihi vəl mustəşhədinə beynə yədəyh. Əllahummə in halə beyni və beynəhul
məvtul ləzi cəəltəhu əla ibadikə hətmən məqziyyən fəxricni min qəbri mutəzirən kəfəni şahidən
seyfi mucərrədən qənati muləbbiyən dəvətəd dai filhaziri vəl badi. Əllahummə ərinit tələtər
rəşidətə vəl ğurrətəl həmidətə vəkhul naziri binəzrətin minni ileyhi vəəccil fərəcəhu və səhhil
məxrəcəhu və əvsi mənhəcəhu vəsluk bi məhəccətəhu vəənfiz əmrəhu vəşdud əzrəhu
vəmurillahummə bihi biladək. Və əhyi bihi ibadək. Fəinnəkə qultə və qəvlukəl həqq. Zəhərəl
fəsadu fil bərri vəl bəhri bima kəsəbət əydin nas. Fəəzhirillahummə ləna vəliyyəkə vəbnə binti
nəbiyyikəl musəmma bismi rəsulik. Hətta la yəzfərə bişeyin minəl batili illa məzzəqqəhu və
yuhiqqəl həqqə və yuhəqqiqəhu vəcəlhullahummə məfzəən liməzlumi ibadikə və nasirənlimən la
yəcidu ləhu nasirən ğeyrək. Və mucəddidən lima uttilə min əhkami kitabikə və muşəyyidən lima
vərədə min əlami dinikə və sunəni nəbiyyik. (Səlləllahu əleyhi və alih.) Biruyətihi və mən təbiəhu
əla dəvətih. Vərhəmistikanətəna bədəh. Əllahumməkşif hazihil ğummətə ən hazihil umməti
bihuzurih. Vəəccil ləna zuhurəh. İnnəhum yərəvnəhu bəida. Və nərahu qəriba. Birəhmətikə ya
ərhəmər rahimin.
Sonra üç dəfə əlini sağ buduna vurub hər dəfə bu sözləri de:
Əl əcəl, əl əcəl ya Məvlayə ya Sahibəz zəman.»
ZIYARƏTI ƏHLI QUBUR
Bismillahir rəhmanir rəmim
Əssəlamu əla əhli la ilahə illəllah. Min əhli la ilahə illəllah. Ya əhlə la ilahə illəllah. Bihəqqi la
ilahə illəllah. Kəyfə vəcədtuh qəvlə la ilahə illəllah. Min la ilahə illəllah. Ya la ilahə illəllah.
bihəqqi la ilahə illəllah. İğfir limən qalə la ilahə illəllah. Vəhşurna fi zumrəti mən qalə la ilahə
illəllah. Muhəmmədun rəsulullah. Əliyyun vəliyyullah.
MÜCIR DUASI

Mücir duası həzrəti Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş çox üstün şənə malik olan bir duadır.
Rəsuləllah (s) «İbrahim məqamı»nda namaza məşğul olduğu zaman Cəbrail bu duanı gətirmişdir.
Kəfəli «Bələdul-əmin» və «Misbah» kitablarında bu duanı nəql etmiş və onun haşiyəsində bu
duanın fəzilətinə işarə etmişdir. O cümlədən də buyurmuşdur: Hər kəs bu duanı ramazan ayının
əyyamul- beyz (13, 14 və15-ci) günlərində oxusa günahları yağış damcılarının, ağacların
yarpaqlarını və səhranın qumlarını sayı qədər olsa belə, bağışlanar. Həmçinin xəstənin sağalması,
borcun qaytarılması, varlanmaq, qüdrətli olmaq və qəm-qüssənin aradan getməsi üçün də
faydalıdır.
Dua belədir:
Bismillahir rəhmanir rəmim
« Subhanəkə ya Əllahu təaləytə ya rəhmanu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəhimu
təaləytə ya kərimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məliku təaləytə ya maliku əcirna
minən nari ya mucir. Subhanəkə yaquddusu təaləytə ya səlamu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya muminu təaləytə ya muhəyminu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ya
əzizu təaləytə ya cəbbaru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mutəkəbbiru təaləytə ya
mutəcəbbiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə yaxaliqu təaləytə ya bariu əcirna minən nari
ya mucir. Subhanəkə ya musəvviru təaləytə ya muqəddiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə
ya hadi təaləytə ya baqi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəhhabu təaləytə ya təvvabu
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fəttahu təaləytə ya murtahu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya səyyidi təaləytə ya məvlayə əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qəribu
təaləytə ya rəqibu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mubdiu təaləytə ya muidu əcirna
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həmidu təaləytə ya məcidu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya qədimu təaləytə ya əzimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəfuru
təaləytə ya şəkuru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya şahidu təaləytə ya şəhidu əcirna
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya hənnanu təaləytə ya mənnanu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya baisu təaləytə ya varisu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muhyi təaləytə
ya mumitu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya şəfiqu təaləytə ya rəfiqu əcirna minən nari
ya mucir. Subhanəkə ya ənisu təaləytə ya munisu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya cəlilu
təaləytə ya cəmilu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya xəbiru təaləytə ya bəsiru əcirna
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həfiyyu təaləytə ya məliyyu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya məbudu təaləytə ya məvcudu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəffaru
təaləytə ya qəhharu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məzkuru təaləytə ya məşkuru
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya cəvadu təaləytə ya məazu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya cəmalu təaləytə ya cəlalu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya sabiqu təaləytə
ya raziqu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya sadiqu təaləytə ya faliqu əcirna minən nari ya
mucir. Subhanəkə ya səmiu təaləytə ya səriu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəfiu
təaləytə ya bədiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fəalu təaləytə ya mutəali əcirna
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qazi təaləytə ya razi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə
ya qahiru təaləytə ya tahiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya alimu təaləytə ya hakimu
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya daimu təaləytə ya qaimu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya asimu təaləytə ya qasimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəniyyu

təaləytə ya muğni əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəfiyyu təaləytə ya qəviyyu əcirna
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya kafi təaləytə ya şafi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə
ya muqəddimu təaləytə ya muəxxiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya əvvəlu təaləytə ya
axiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zahiru təaləytə ya batinu əcirna minən nari ya
mucir. Subhanəkə yarəcau təaləytə ya murtəca əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zəl
mənni təaləytə ya zət təvli əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həyyu təaləytə ya qəyyumu
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vahidu təaləytə ya əhədu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya səyyidu təaləytə ya səmədu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qədiru
təaləytə ya kəbiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vali təaləytə ya mutəali əcirna minən
nari ya mucir. Subhanəkə ya əliyyu təaləytə ya əla əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya
vəliyyu təaləytə ya məvla əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zariu təaləytə ya bariu əcirna
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya xafizu təaləytə ya rafiu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya muqsitu təaləytə camiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muizzutəaləytə
ya muzillu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya hafizu təaləytə ya həfizu əcirna minən nari
ya mucir. Subhanəkə ya qadiru təaləytə ya muqtədiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya
əlimu təaləytə ya həlimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həkəmu təaləytə ya həkimu
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muti təaləytə ya maniu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya zarru təaləytə ya nafiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mucibu təaləytə
ya həsibu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya adilu təaləytə ya fasilu əcirna minən nari ya
mucir. Subhanəkə ya lətifu təaləytə ya şərifu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəbbu
təaləytə ya həqqu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məcidu təaləytə ya vahidu
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya əfuvvu təaləytə ya muntəqimu əcirna minən nari ya
mucir. Subhanəkə ya vasiutəaləytə ya muvəssiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəufu
təaləytə ya ətufu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fərdu təaləytə ya vitru əcirna minən
nari ya mucir. Subhanəkə ya muqitu təaləytə ya muhitu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya
vəkilu təaləytə ya ədlu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mubinu təaləytə ya mətinu
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəbbu təaləytə ya vədudu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya rəşidu təaləytə ya murşidu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya nuru təaləytə
ya munəvviru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya nəsiru təaləytə ya nasiru əcirna minən
nari ya mucir. Subhanəkə ya səburu təaləytə ya sabiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya
muhsi təaləytə ya munşiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya subhanu təaləytə ya dəyyanu
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muğisu təaləytə ya ğiyasu əcirna minən nari ya mucir.
Subhanəkə ya fatiru təaləytə ya haziru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zəl izzi vəl
cəmali təbarəktə ya zəl cəbəruti vəl cəlali subhanəkə la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz
zalimin. Fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl ğəmmi və kəzalikə nuncil muinin. Və səlləllahu
əla səyyidina Muhəmmədin və alihi əcməin vəl həmdu lillahi rəbbil aləmin və həsbunəllahu və
niməl vəkil və la həvla vəla quvvətə illa billahil əliyyil əzim.»
KUMEYL DUASI
Bu dua məşhur dualardan biridir ki, Əllamə Məclisi (rəhmətullah əleyh) onun haqqında
buyurmuşdur: O, ən üstün dualardan biri olub, Xızır (ə)-ın duası sayılır. Həzrəti Əli (ə) bu duanı
özünün xüsusi səhabələrindən sayılan Kumeylə (rəhmətullah əleyh) öyrətmişdir. Bu duanı şəban
ayının yarısında (15- də)və habelə hər cümə axşamları oxunduğunu buyurmuşdur. Bu dua

düşmənlərin şərindən qorunmaq, ruzi qapısının açılması və habelə günahların bağışlanması üçün
faydalıdır.
Dua belədir:
Bismillahir rəhmanir rəmim
« Əllahummə inni əsəlukə birəhmətikəl ləti vəsiət kullə şəyy, və bi quvvətikəl ləti qəhərtə biha
kullə şəyy, və xəzəə ləha kullu şəyy, və zəllə ləha kullu şəyy, və bicəbərutikəl ləti ğələbtə biha
kullə şəyin və bi izzətikəl ləti la yəqumu ləha şəyy, və biəzəmətikəl ləti mələət kullə şəyy, və
bisultanikəl ləzi əla kullə şəyy, və bivəchikəl baqi bədə fənai kulli şəyy, və bi əsmaikəl ləti mələət
ərkanə kulli şəyy, və bi ilmikəl ləzi əhatə bikulli şəyy, və bi nuri vəchikəl ləzi əzaə ləhu kullu
şəyy. Ya nuru ya quddus ya əvvələl əvvəlin, və ya axirəl axirin. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti
təhtikul isəm. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti tunzilun niqəm. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti
tuğəyyirun niəm. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti təhbisud dua. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti
tunzilul bəla. Əllahumməğfirli kullə zənbin əznəbtuhu və kullə xətiətin əxtətuha. Əllahummə inni
ətəqərrəbu iləykə bizikrikə vəstəşfiu bikə ila nəfsik. Və əsəlukə bicudikə ən tudniyəni min qurbik.
Və ən tuziəni şukrək. Və ən tulhiməni zikrək. Əllahummə inni əsəlukə sualə xaziin mutəzəllilin
xaşiin ən tusamihəni və tərhəməni və təcələni biqismikə raziyən qaniən və fi cəmiil əhvali
mutəvazia. Əllahummə və əsəlukə sualə məniştəddət faqətuhu və ənzələ bikə indəş şədaidi
hacətuhu və əzumə fima indəkə rəğbətuh. Əllahummə əzumə sultanukə və əla məkanukə və
xəfiyə məkrukə və zəhərə əmrukə və ğələbə qəhrukə və cərət qudrətukə vəla yumkinul firaru min
hukumətik. Əllahummə la əcidu lizunubi ğafirən vəla liqəbaihi satirən vəla lişəyin min əməliyəl
qəbihi bil həsəni mubəddilən ğəyrək. La ilahə illa əntə subhanəkə və bihəmdik. Zələmtu nəfsi və
təcərrətu bicəhli və səkəntu ila qədimi zikrikə li və mənnikə ələyyə. Əllahummə məvlayə kəm
min qəbihin sətərtəhu və kəm min fadihin minəl bəlai əqəltəh, və kəm min isarin vəqəytəhu və
kəm min məkruhin dəfətəhu, və kəm min sənain cəmilin ləstu əhlən ləhu nəşərtəh. Əllahummə
əzumə bəlai və əfrətə bi suu hali və qsurət bi əmali və qəədət bi əğlali və həbəsəni ən nəfi budu
əməli və xədəətnid dunya biğururiha və nəfsi bicinayətiha və mitali. Ya Səyyidi fəəsəlukə bi
izzətikə ən la yəhcubə ənkə duai suu əməli və fiali, və la təfzəhni bixəfiyyi məttələtə ələyhi min
sirri, vəla tuaccilni bil uqubəti əla ma əmiltuhu fi xələvati min sui fili və isaəti, və dəvami təfriti
və cəhaləti və kəsrəti şəhəvati və ğəfləti, vəkunil lahummə bi izzətikə li fi kullil əhvali rəufən və
ələyyə fi cəmiil umuri ətufa. İlahi və rəbbi mən li ğəyrukə. Əsəluhu kəşfə zurri vən nəzərə fi əmri.
İlahi və Məvlayə əcrəytə ələyyə hukmən ittəbətu fihi həva nəfsi və ləm əhtəris fihi min təzyini
əduvvi fəğərrəni bima əhva və əsədəhu əla zalikə qəzau fətəcavəztu bima cəra ələyyə min zalikə
bəzə hududikə və xaləftu bəzə əvarimik. Fələkəl həmdu ələyyə fi cəmii zalik. Və la huccətə li
fima cəra ələyyə fihi qəzauk. Və əlzəməni hukmukə və bəlauk. Və qəd ətəytukə ya İlahi bədə
təqsiri və israfi əla nəfsi mutəzirən nadimən munkəsirən mustəqilən mustəğfirən munibən
muqirrən muzinən mutərifən la əcidu məfərrən mima kanə minni və la məfzəən ətəvəccəhu iləyhi
fi əmri ğəyrə qəbulikə uzri və idxalikə iyyayə fi səəti rəhmətik. Əllahummə fəqbəl uzri, vərhəm
şiddəti zurri və fukkəni min şəddi və saqi. Ya Rəbbirhəm zəfə bədəni və riqqətə cildi və diqqətə
əzmi. Ya mən bədəə xəlqi və zikri və tərbiyəti və birri və təğziyyəti həbni libtidai kərəmikə və
salifi birrikə bi. Ya İlahi və Səyyidi və Rəbbi əturakə muəzzibi binarikə bədə təvhidikə və bədə
ma intəva ələyhi qəlbi min mərifətikə və ləhicə bihi lisani min zikrikə və itəqədəhu zəmiri min
hubbikə və sbədə sidqi itirafi və duai xaziən lirububiyyətikə. Həyhatə əntə əkrəmu min ən

tuzəyyiə mən rəbbəytəhu əv tubidə mən ədnəytəhu, əv tuşərridə mən avəytəhu əv tusəllimə iləl
bəlai mən kəfəytəhu və rəhimtəh, və ləytə şiri ya Səyyidi və İlahi və Məvlayə. Ətusəllitun narə
əla vucuhin xərrət liəzəmətikə sacidətən və əla əlsunin nətəqət bitəvhidikə sadiqəh, və bişukrikə
madihətən və əla qulubin itərəfət bilahiyyətikə muhəqqiqəh, və əla zəmairə həvət minəl ilmi bikə
hətta sarət xaşiəh, və əla cəvarihə səət ila əvtani təəbbudikə taiəh, və əşarət bi istiğfarikə
muzinətən ma hakəza zənnu bik, vəla uxbirna bifəzlikə ənkə ya kərimu ya Rəbbi. Və əntə tələmu
zəfi ən qəlilin min bəlaid dunya və uqubatiha və ma yəcri fiha minəl məkarihi əla əhliha. Əla
ənnə zalikə bəlaun və məkruhun qəlilun məksuhun yəsirun bəqauhu qəsirun muddətuh. Fə kəyfə
ihtimali libəlail axirəti və cəlili vuquil məkarihi fiha, və huvə bəlaun tətulu muddətuhu və yədumu
məqamuhu və la yuxəffəfu ən əhlih, liənnəhu la yəkunu illa ən ğəzəbikə vəntiqamikə və səxətikə.
Və haza ma la təqumu ləhus səmavati vəl ərz. Ya Səyyidi fəkəyfə li və ənə əbdukəz zəifuz zəlilul
həqirul miskinul mustəkin. Ya İlahi və Rəbbi və Səyyidi və Məvlayə liəyyil umuri iləykə əşku, və
lima minha əziccu və əbki liəlimil əzabi və şiddəti. Əm li tulil bəlai və muddəti. Fələin səyyərtəni
lil uqubati məə ədaikə və cəmətə bəyni və bəynə əhlibəlaikə və fərrəqtə bəyni və bəynə əhibbaikə
və əvliyaikə fəhəbni ya İlahi və Səyyidi və Məvlaya və Rəbbi, səbərtu əla əzabikə fəkəyfə əsbiru
əla firaqik, və həbni səbərtu əla hərri narikə fəkəyfə əsbiru ənin nəzəri ila kəramətik, əm kəyfə
əskunu fin nari və rəcai əfvuk, fəbizzətikə ya Səyyidi və Məvlayə uqsimu sadiqən ləin tərəktəni
natiqən ləəziccənnə iləykə bəynə əhliha zəcicəl amilinə vələəsruxənnə iləykə suraxəl
mustəsrixinə vələəbkiyənnə ələykə bukaəl faqidin, vələunadiyənnəkə əynə kuntə ya vəliyyəl
mumininə ya ğayətə amalil arifin, ya ğiyasəl mustəğisin ya həbibə qulubis sadiqinə və ya ilahəl
aləmin, əfəturakə subhanəkə ya İlahi və bihəmdikə təsməu fiha səvtə əbdin muslimin sucinə fiha
bimuxaləfətih, və zaqə təmə əzabiha biməsiyətih, və hubisə bəynə ətbaqiha bicurmihi və
cərirətihi, və huvə yəziccu iləykə zəcicə muəmmilin lirəhmətikə və yunadikə bilisani əhli
təvhidik, və yətəvəssəlu iləykə birububiyyətik, ya Məvlayə fəkəyfə yəbqa fil əzabi və huvə yərcu
ma sələfə min hilmik, əm kəyfə tulimuhun naru və huvə yəmulu fəzləkə və rəhmətəkə əm kəyfə
yuhriquhu ləhibuha əntə təsməu səvtəhu və təra məkanəh, əm kəyfə yəştəmilu ələyhi zəfiruha və
əntə tələmu zəfəh, əm kəyfə yətəqəlqəlu bəynə ətbaqiha və əntə tələmu sidqəh, əm kəyfə
təzcuruhu zəbaniyyətuha vəhuvə yunadikə ya Rəbbəh, əm kəyfə yərcu fəzləkə fi itqihi minha
fətətrukuhu fiha. Həyhatə ma zalikəz zənnu bikə vələl mərufi min fəzlikə vəla muşbihun lima
aməltu bihim muvəhhidinə min birrikə və ihsanik. Fəbil yəqini əqtəu ləvla ma həkəmtə bihi min
təzibi cahidikə və qəzəytə bihi min ixladi muanidikə ləcəəltən narə kulləha bərdən və səlama. Və
ma kanə li əhədin fiha məqərrən vəla muqama. Lakinnəkə təqəddəsət əsmaukə əqsəmtə ən
təmləəha minəl kafirinə minəl cinnəti vən nasi əcməin, və ən tuxəllidə fihəl muanidinə və əntə
cəllə sənaukə qultə mubtədiən və tətəvvəltə bil inami mutəkərrima. Əfəmən kanə muminən
kəmən kanə fasiqən la yəstəvun. İlahi və Səyyidi fəəsəlukə bil qudrətil ləti qəddərtəha və bil
qəzziyyətil ləti hətəmtəha və həkəmtəha və ğələbtə mən ələyhi əcrəytəha ən təhəbə li fi hazihil
ləyləti və fi hazihis saəti kullə curmin əcrəmtuhu, və kullə zənbin əznəbtuhu və kullə qəbihin
əsrərtuhu və kullə cəhlin əmiltuhu kətəmtəuh, əv ələntuhu əxfəytuhu və əzhərtuhu, və kullə
səyyiətin əmərtə bi isbatihəl kiraməl katibin. Əlləzinə vəkkəltəhum bihifzi ma yəkunu minni,
vəcəəltəhum şuhudən ələyyə məə cəvarihi, və kuntə əntər rəqibə ələyyə min vərahim vəş şahidə
lima xəfiyə ənhum, və birəhmətikə əxfəytəhu və bifəzlikə sətərtəhu və ən tuvəffirə həzzi min kulli
xəyrin ənzəltəh, əv ihsanin fəzzəltəhu əv birrin nəşərtəh, əv rizqin bəsəttəhu əv zənbin təğfiruhu
əv xətəin təstəruh, ya Rəbbi ya Rəbbi ya Rəbb. Ya İlahi və Seyyidi və Məvlayə və malikə riqqi.
Ya mən biyədihi nasiyəti. Ya əlimən bizurri və məskənəti. Ya xəbirən bifəqri və faqəti. Ya Rəbbi

ya Rəbbi ya Rəbb. Əsəlukə bihəqqikə və qudsikə və əzəmi sifatikə və əsmaikə, ən təcələ əvqati
minəl ləyli vən nəhari bizikrikə məmurən, və bixidmətikə məvsulətən və əmali indəkə məqbuləh,
hətta təkunə əmali və əvradi kulluha virdən vahidən və hali fi xidmətikə sərməda. Ya Səyyidi ya
mən ələyhi məvvili. Ya mən iləyhi şəkəvtu əhvali. Ya Rəbbi ya Rəbbi ya rəbb. Qəvvi əla
xidmətikə cəvarihi, vəşdud ələl əziməti cəvnihi, vəhəbliyəl ciddi fi xəşyətikə vəddəvamə fil
ittisali bixidmətik, hətta əsrəhə iləykə fi məyadinis sabiqinə və usriə iləykə fil barizin, vəştaqə ila
qurbikə fil muştaqin, və ədnu minkə dunuvvəl muxlisin, və əxafəkə məxafətəl muqininə və
əctəmiə fi civarikə məəl muminin. Əllahummə vəmən əradəni bisuin fəəridh, vəmən kadəni
fəkidhu vəcəlni min əhsəni əbidikə nəsibən indək, və əqrəbihim mənzilətən mink, və əxəssihim
zulfətən lədəyk. Fəinnəhu la yunali zalikə illa bifəzlik. Və cudli bicudikə vətif ələyyə biməcdikə
vəhfəzni birəhmətikə vəcəl lisani bizikrikə ləhicən və qəlbi bihubbikə mutəyyəmən və munnə
ələyyə bihusni icabətik, vəəqilni əsrəti vəğfir zilləti, fəinnəkə qəzəytə əla ibadikə biibadətikə və
əmərtəhum biduaikə və zəmintə ləhumul icabətə fəiləyk, ya Rəbbi nəsəbtu vəchi və iləykə ya
Rəbbi mədədtu yədi. Fəbiizzətikə istəcib li duai, və bəlliğni munayə vəla təqqə min fəzlikə rəcai,
vəkfini şərrəl cinni vəl insi min ədai, ya səriər riza, iğfir limən la yəmliku illəddua. Fəinnəkə
fəalun lima təşa. Ya mən ismuhu dəvaun və zikruhu şifaun və taətuhu ğina. İrhəm mən rəsu
malihir rəcau və silahuhul buka. Ya sabiğən niəm. Ya dafiən niqəm. Ya nurəl mustəvhişinə fiz
zuləm. Ya alimən la yuəlləm. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəfəl bi ma əntə əhluh.
Vəsəlləllahu əla rəsulihi vəl əimmətil məyaminə min alihi vəsəlləmə təslima».
TILAVƏT
«İlahi! Binəbiyyin ərəbiyyin və rəsulin mədəniyy. Və əxihi əsədullahi musəmməm bi Əliyy. Və
bi Zəhraə bətulin və bi ummi vələdətha. Və bisibtəyhi və şibləyli huma nəcluz zəkiyy. Və bi
Səccadə və bil Baqiri vəs Sadiqi həqqa. Və bi Musa və Əliyyin və Təqiyyin və Nəqiyy. Və bizil
Əskəriyy vəl huccətil Qaimi bil həqq. Əlləzi yəzribu bis səyfi bihukmin əzəliyy. Və ələyhim
sələvati və səlami əlfa. Biləyalin və nəharin və ğədatin və əşiyy. Əcibil'anə duana və tərəhhəm
huzərana. Vəqzi hacəti lənəl kullə ilahi binəbiyyi. Və təqəbbəl bi qəbulin həsənin rəbbi duana.
Binəbiyyin və Əliyyin və vəliyyin və vəsiyy. Və səlli əla cəmil ənbiyai vəl mursəlin. Vəl həmdu
lillahi rəbbil aləmin.»
ƏQD OXUMAĞIN QAYDALARI
(Daimi əqdin siğasının oxunma qaydaları)
Əgər daimi əqdin siğasını kişi və qadının özləri oxusalar,mehriyənin miqdarını təyin etdikdən
sonra,əvvəlqadın desin:
«Zəvvəctukə nəfsi ələssidaqil-məlum».Ondan sonra kişi fasiləsiz desin:
«Qəbiltut-təzvicə».
Əgər
başqasını
vəkil
qəbul
etsələr
ki,onların
tərəfindən
əqd
siğəsini
oxusun,beləki,məsələn;kişinin adı Əhməd və qadının adı Fatimə olsa,qadının vəkili desin:
«Zəvvəctu muvəkkiləkəƏhmədə muvəkkiləti Fatimə ələssidaqil məlum».Sonra kişinin vəkili
fasiləsiz desin:

«Qəbiltut-təzvicə limuvəkkili Əhmədə ələssidaqil məlum» əqd düz olur.

(QEYRI-DAIMI ƏQDIN SIĞASININ OXUNMA QAYDALARI)
Əgər qeyri-daimi əqdin siğasını kişi və qadının özləri oxusalar,müddət və mehriyənin miqdarını
təyin etdikdən sonra,əvvə lqadın desin:
«Zəvvəctukə nəfsi fil muddətil-məluməti ələl mehril-məlum».Ondan sonra fasiləsiz kişi desin:
«Qbiltu» əqd düzdür.
Əgər başqasını vəkil etsələr,əvvəl qadının vəkili,kişinin vəkilinə desin:
«Zəvvəctu muvəkkiləti muvəkkiləkəfil muddətil-məluməti ələl-mehril məlum». Ondan sonra
fasiləsiz kişinin vəkili desin:
«Qəbiltut-təzvicə li muvəkkili hakəza»-əqd səhih olar.

KƏBINDƏN QABAQ OXUNAN XÜTBƏ
Bismillahir rəhmanir rəmim
«Əlhəmdu lillahi iqrarən bi nimətihi və la ilahə illəllahu ixlasən li vəhdaniyyətihi vəs səlatu vəs
səlamu əla Muhəmmədin xəyri bəriyyətihi və əla əsviyaihi min itrətihi, əmma bədu fəqəd kanə
min fəzlillahi ələl ənami ən əğnahum bil həlali ənil həram. Fə qalə
subhanəhu və təala fi
kitabihil əziz: (Və ənkihul əyama minkum vəssalihinə min ibadikum və imaikum in yəkunu
fuqəraə yuğnihimullahu min fəzlihi vəllahu vasiun əlim). Nur surəsi,ayə 32
Qalə rəsulullahi (s): (Ənnikahu sunnəti, fə mən rəğibə ən sunnəti fə ləysə mini)
Qalə rəsulullahi (s): (Mən təzəvvəcə fəqəd əhrəzə nisfə dinihi, fəl yəttəqillahə fin nisfil uxər).
Fə əla kitabillahi və sunnəti rəsulillahi (s) vəl əimməti (ə).»
KƏBINDƏN SONRA OXUNAN DUA
Bismillahir rəhmanir rəmim
«Əlhəmdu lillahi rəbil aləmin. Vəssəlatu vəssəlamu əla Muhəmmədin və alihit tahirin.
Əllahummə əllif bəynəhuma kəma əlləftə bəynə Adəmə vəl Həvva. Əllahummə əllif bəynəhuma
kəma əlləftə bəynə Yusufə vəz Zuləyxa. Əllahummə əllif bəynəhuma kəma əlləftə bəynə
Muhəmmədinil Mustəfa (s) və Xədicətəl Kubr. Əllahummə əllif bəynəhuma kəma əlləftə bəynə
Əliyyinil Murtəza (ə) və Fatimətiz Zəhra. Və vəssi rizqəhuma vərzuq huma əvladən salihin bi
həqqi Muhəmmədin (s) və alihit tahirin (ə).»

