SƏHİFEYİ SƏCCADİYYƏ

ﺑِﺴْــــــﻢِ اﷲِ اﻟﱠﺮﺣْﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﯿﻢ.
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
(1)
َ وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ اِذا إِﺑْﺘَﺪَأَ ﺑِﺎﻟّﺪُﻋﺎءِ ﺑَﺪَأَ ﺑِﺎﻟّﺘَﻤْﺤِﯿﺪِ ِﷲِ ﻋَﺰﱠ وَ ﺟَﻞﱠ وَاﻟﺜﱠﻨﺎء ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻓَﻘﺎل:
 وَ ﻋَﺠَﺰَتْ ﻋَﻦْ ﻧَﻌْﺘِ ِﮫ،َ وَ اﻵْﺧِﺮِ ﺑِﻼ آﺧِﺮٍ ﯾَﻜُﻮنُ ﺑَﻌْﺪَهُ اﻟﱠﺬِي ﻗَﺼُﺮَتْ ﻋَﻦْ رُؤْﯾَﺘِﮫِ أَﺑْﺼَﺎرُ اﻟﻨﱠﺎﻇِﺮِﯾﻦ،ُ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟْﺄَوﱠلِ ﺑِﻼ أَوﱠلٍ ﻛَﺎنَ ﻗَﺒْﻠَﮫ
ِ وَ ﺑَﻌَﺜَﮭُﻢْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﯿﻞ،ِ ﺛُﻢﱠ ﺳَﻠَﻚَ ﺑِﮭِﻢْ ﻃَﺮِﯾﻖَ إِرَادَﺗِﮫ.  وَاﺧْﺘَﺮَﻋَﮭُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺸِﯿﱠﺘِﮫِ اﺧْﺘِﺮَاﻋﺎ، اﺑْﺘَﺪَعَ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﮫِ اﻟْﺨَﻠْﻖَ اﺑْﺘِﺪَاﻋﺎ.َأَوْھَﺎمُ اﻟْﻮَاﺻِﻔِﯿﻦ
 وَ ﺟَﻌَﻞَ ﻟِﻜُﻞﱢ رُوحٍ ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﻗُﻮﺗﺎ ﻣَﻌْﻠُﻮﻣﺎ ﻣَﻘْﺴُﻮﻣﺎ.ُ وَﻻ ﯾَﺴْﺘَﻄِﯿﻌُﻮنَ ﺗَﻘَﺪﱡﻣﺎ إِﻟَﻰ ﻣَﺎ أَﺧﱠﺮَھُﻢْ ﻋَﻨْﮫ،ِ ﻻ ﯾَﻤْﻠِﻜُﻮنَ ﺗَﺄْﺧِﯿﺮا ﻋَﻤﱠﺎ ﻗَﺪﱠﻣَﮭُﻢْ إِﻟَﯿْﮫ،ِﻣَﺤَﺒﱠﺘِﮫ
ٌ وَ ﻻ ﯾَﺰِﯾﺪُ ﻣَﻦْ ﻧَﻘَﺺَ ﻣِﻨْﮭُﻢْ زَاﺋِﺪ،ٌ ﻻ ﯾَﻨْﻘُﺺُ ﻣَﻦْ زَادَهُ ﻧَﺎﻗِﺺ،ِﻣِﻦْ رِزْﻗِﮫ.

1-ci dua:

O həzrətin hacətindən öncə etdiyi duası.

Həmd o Allaha məxsusdur ki, varlıq aləminin əvvəli odur, Ondan öncə bir əvvəl olmamış, axırdır,
Ondan sonra bir axır yoxdur, O Allah ki, görənlərin gözü onu görməkdən, vəsf edənlərin
düşüncəsi Onu vəsf etməkdən acizdir.
Yaranmışları qüdrət əli ilə xəlq etdi, onlara Öz iradəsi əsasında surət verdi, sonra hamını Öz
iradəsi yolunda yola saldı, Özünə eşq və məhəbbət yolunda dirçəltdi. Mövcudat onlara tə’yin
edilən ölçüdən bir addım irəli və geri götürə bilməz. Lütfündən onlar üçün mə’lum və bölünmüş
ruzi qərar verdi, bol ruzi verdiyi kimsənin ruzisini heç kəs əskildə bilməz, ruzisini əskiltdiyi
kimsənin ruzisini də heç kəs artıra bilməz.
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 ﺣَﺘﱠﻰ إِذَا ﺑَﻠَﻎَ أَﻗْﺼَﻰ،ِ وَﯾَﺮْھَﻘُﮫُ ﺑِﺄَﻋْﻮَامِ دَھْﺮِه،ِ ﯾَﺘَﺨَﻄﱠﺄهُ إِﻟَﯿْﮫِ ﺑِﺄَﯾﱠﺎمِ ﻋُﻤُﺮِه، وَﻧَﺼَﺐَ ﻟَﮫُ أَﻣَﺪا ﻣَﺤْﺪُودا،ﺛُﻢﱠ ﺿَﺮَبَ ﻟَﮫُ ﻓِﻲ اﻟْﺤَﯿَﺎةِ أَﺟَﻼ ﻣَﻮْﻗُﻮﺗﺎ
 ِﻟﯿَﺠْﺰِيَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أَﺳَﺎءُوا ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻤِﻠُﻮا،ِﻋﻘَﺎﺑِﮫ
ِ ِ أَوْ ﻣَﺤْﺬُور،ِ ﻗَﺒَﻀَﮫُ إِﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻧَﺪَﺑَﮫُ إِﻟَﯿْﮫِ ﻣِﻦْ ﻣَﻮْﻓُﻮرِ ﺛَﻮَاﺑِﮫ،ِ وَ اﺳْﺘَﻮْﻋَﺐَ ﺣِﺴَﺎبَ ﻋُﻤُﺮِه،ِأَﺛَﺮِه
ْ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي ﻟَﻮ.َﻞ وَھُﻢْ ﯾُﺴْﺄَﻟُﻮن
ُ َ ﻻ ﯾُﺴْﺄَلُ ﻋَﻤﱠﺎ ﯾَﻔْﻌ،ُ وَﺗَﻈﺎھَﺮَتْ آﻻؤُه،ُ ﺗَﻘَﺪﱠﺳَﺖْ أَﺳْﻤَﺎؤُه،ُ ﻋَﺪْﻻ ﻣِﻨْﮫ.وَﯾَﺠْﺰِيَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أَﺣْﺴَﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ
،ُ ﻟَﺘَﺼَﺮﱠﻓُﻮا ﻓِﻲ ﻣِﻨَﻨِﮫِ ﻓَﻠَﻢْ ﯾَﺤْﻤَﺪُوه،ِ وَأَﺳْﺒَﻎَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﻣِﻦْ ﻧِﻌَﻤِﮫِ اﻟْﻤُﺘَﻈَﺎھِﺮَة،ِﺣَﺒَﺲَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎدِهِ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔَ ﺣَﻤْﺪِهِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ أَﺑْﻼھُﻢْ ﻣِﻦْ ﻣِﻨَﻨِﮫِ اﻟْﻤُﺘَﺘَﺎﺑِﻌَﺔ
:ِ وَ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻟَﺨَﺮَﺟُﻮا ﻣِﻦْ ﺣُﺪُودِ اﻟْﺈِﻧْﺴَﺎﻧِﯿﱠﺔِ إِﻟَﻰ ﺣَﺪﱢ اﻟْﺒَﮭِﯿﻤِﯿﱠﺔِ ﻓَﻜَﺎﻧُﻮا ﻛَﻤَﺎ وَﺻَﻒَ ﻓِﻲ ﻣُﺤْﻜَﻢِ ﻛِﺘَﺎﺑِﮫ.ُوَ ﺗَﻮَﺳﱠﻌُﻮا ﻓِﻲ رِزْﻗِﮫِ ﻓَﻠَﻢْ ﯾَﺸْﻜُﺮُوه
،ِ وَ أَﻟْﮭَﻤَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺷُﻜْﺮِه،ِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻋَﺮﱠﻓَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﮫ:«.»إِنْ ھُﻢْ إِﻻ ﻛَﺎﻟْﺄَﻧْﻌَﺎمِ ﺑَﻞْ ھُﻢْ أَﺿَﻞﱡ ﺳَﺒِﯿﻼ

Sonra onun həyatını müəyyən bir zaman tə’yin etdi və məhdud bir son qərar verdi ki, ömrün
günləri ilə o sona qarşı addım atır, həyat illəri ilə ona yaxınlaşır ki, onun sonuna yetib vaxtının
qədəhi dolduqca canını alır. Onu çoxlu savab, yaxud şiddətli əzaba sarı yönəldir ki, öz ədaləti ilə
pislərə pis, və yaxşılara yaxşı əməllərinə görə cəza versin. Onun adları pakdır, uludur, ne’mətləri
ardıcıldır, heç kəs onu etdiyi işə görə sorğu-suala tuta bilməz, lakin hamı onun sorğu-sualı
altındadır. Həmd o Allaha məxsusdur ki, əgər bəndələrinə ne’mətlərinə şükr etməyi tə’lim
verməsəydi ne’mətlərini sərf edib ona təşəkkür etməzdilər, ruzisində bolluq görüb şükr
etməzdilər. əgər belə olsaydılar insanlıq həddindən çölə çıxıb heyvanlıq həddinə yetişərdilər və
möhkəm kitabında buyurduğu kimi olardılar: «Onlar heyvan kimidirlər bəlkə onlardan daha da
azğındırlar». Mübarək vücudundan bizə tanıtdıqlarından şükründən bizə ilham etdiklərinə görə,

ْ َ ﺣَﻤْﺪا ﻧُﻌَﻤﱠﺮُ ﺑِﮫِ ﻓِﯿﻤ.ِ وَﺟَﻨﱠﺒَﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﺈِﻟْﺤَﺎدِ وَاﻟﺸﱠﻚﱢ ﻓِﻲ أَﻣْﺮِه،ِ وَدَﻟﱠﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﺈِﺧْﻼصِ ﻟَﮫُ ﻓِﻲ ﺗَﻮْﺣِﯿﺪِه،ِوَﻓَﺘَﺢَ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ أَﺑْﻮَابِ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﺑِﺮُﺑُﻮﺑِﯿﱠﺘِﮫ
ﻦ
َ و،ِ وَ ﯾُﺴَﮭﱢﻞُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﺳَﺒِﯿﻞَ اﻟْﻤَﺒْﻌَﺚ،ِ ﺣَﻤْﺪا ﯾُﻀِﻲءُ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻇُﻠُﻤَﺎتِ اﻟْﺒَﺮْزَخ.ِ وَ ﻧَﺴْﺒِﻖُ ﺑِﮫِ ﻣَﻦْ ﺳَﺒَﻖَ إِﻟَﻰ رِﺿَﺎهُ وَ ﻋَﻔْﻮِه،ِﺣَﻤِﺪَهُ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﮫ
 ﯾَﻮْمَ ﻻ ﯾُﻐْﻨِﻲ ﻣَﻮْﻟًﻰ ﻋَﻦْ ﻣَﻮْﻟًﻰ ﺷَﯿْﺌﺎ وَ ﻻ،َ ﯾَﻮْمَ ﺗُﺠْﺰَى ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ وَ ھُﻢْ ﻻ ﯾُﻈْﻠَﻤُﻮن،ِﯾُﺸَﺮﱢفُ ﺑِﮫِ ﻣَﻨَﺎزِﻟَﻨَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﻣَﻮَاﻗِﻒِ اﻟْﺄَﺷْﮭَﺎد
 وَ ﺗَﺒْﯿَﺾﱡ،ُ ﺣَﻤْﺪا ﺗَﻘَﺮﱡ ﺑِﮫِ ﻋُﯿُﻮﻧُﻨَﺎ إِذَا ﺑَﺮِﻗَﺖِ اﻟْﺄَﺑْﺼَﺎر.َ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﺮْﺗَﻔِﻊُ ﻣِﻨﱠﺎ إِﻟَﻰ أَﻋْﻠَﻰ ﻋِﻠﱢﯿﱢﯿﻦَ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎبٍ ﻣَﺮْﻗُﻮمٍ ﯾَﺸْﮭَﺪُهُ اﻟْﻤُﻘَﺮﱠﺑُﻮن.َھُﻢْ ﯾُﻨْﺼَﺮُون
ِ وَ ﻧُﻀَﺎمﱡ ﺑِﮫ،َ ﺣَﻤْﺪا ﻧُﺰَاﺣِﻢُ ﺑِﮫِ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘَﮫُ اﻟْﻤُﻘَﺮﱠﺑِﯿﻦ.ِ ﺣَﻤْﺪا ﻧُﻌْﺘَﻖُ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ أَﻟِﯿﻢِ ﻧَﺎرِ اﻟﻠﱠﮫِ إِﻟَﻰ ﻛَﺮِﯾﻢِ ﺟِﻮَارِ اﻟﻠﱠﮫ.ُﺑِﮫِ وُﺟُﻮھُﻨَﺎ إِذَا اﺳْﻮَدﱠتِ اﻟْﺄَﺑْﺸَﺎر
ُ وَ ﻣَﺤَﻞﱢ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﮫِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻻ ﺗَﺤُﻮل،ُأَﻧْﺒِﯿَﺎءَهُ اﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﯿﻦَ ﻓِﻲ دَارِ اﻟْﻤُﻘَﺎﻣَﺔِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻻ ﺗَﺰُول.

Öz elmindən üzümüzə açdığı üçün, tohidində ixlaslı olmağa bizə yol göstərdiyinə görə, Öz işində
şəkkə düşməyimizdən bizi uzaqlaşdırdığı üçün Allaha Həmd olsun, Bir cür Həmd ki, o həmdlə
şükr edən bəndələri sırasında ömür keçirək, onunla razılığına öndə gedənlərdən irəli, onunla
razılığına bir cür həmd ki, bərzəxin qardaşlarını bizə nurlandırsın, onun səbəbi ilə qiyaməti
bizlərə asan etsin, o günün şahidləri yaşındakı məqamımızı artırsın, o gün heç kəsə zülm edilməz
və zalımlara yardım göstərilməz, bir həmd ki, müqərrəblərinin şəhadət verdiyi illiyyun kitabında
qeyd edilsin, bir həmd ki, göz qamaşan gündə gözlərimizin işıqlanmasına səbəb olsun, üzlər
qaralanda üzümüz nurani olsun, bir həmd ki, bizi odun şiddətli əzabından Allahın kərəm
sayəsində yerləşdirsin, bir həmd ki, onunla mələklərlə bərabər olaq, inayət hüzurunda yeri onlara
dar edək və onun vasitəsi ilə əbədi evdə Mürsəl peyğəmbərlərin sırasında birləşək.

 ﻓَﻜُﻞﱡ ﺧَﻠِﯿﻘَﺘِ ِﮫ،ِ وَ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻨَﺎ اﻟْﻔَﻀِﯿﻠَﺔَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻠَﻜَﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﯿﻊِ اﻟْﺨَﻠْﻖ.ِ وَ أَﺟْﺮَى ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻃَﯿﱢﺒَﺎتِ اﻟﺮﱢزْق،ِوَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي اﺧْﺘَﺎرَ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺤَﺎﺳِﻦَ اﻟْﺨَﻠْﻖ
 ﻓَﻜَﯿْﻒَ ﻧُﻄِﯿﻖُ ﺣَﻤْﺪَهُ؟ أَمْ ﻣَﺘَﻰ ﻧُﺆَدﱢي،ِ وَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي أَﻏْﻠَﻖَ ﻋَﻨﱠﺎ ﺑَﺎبَ اﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ إِﻟّﺎ إِﻟَﯿْﮫ.ِ وَ ﺻَﺎﺋِﺮَةٌ إِﻟَﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﻨَﺎ ﺑِﻌِﺰﱠﺗِﮫ،ِﻣُﻨْﻘَﺎدَةٌ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﮫ
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َ  وَ أَﺛْﺒَﺖَ ﻓِﯿﻨَﺎ ﺟَﻮَا ِر،ِ وَ ﻣَﺘﱠﻌَﻨَﺎ ﺑِﺄَرْوَاحِ اﻟْﺤَﯿَﺎة،ِ وَ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻨَﺎ أَدَوَاتِ اﻟْﻘَﺒْﺾ،ِ وَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي رَﻛﱠﺐَ ﻓِﯿﻨَﺎ آﻻتِ اﻟْﺒَﺴْﻂ. ﻣَﺘَﻰ؟،ﺷُﻜْﺮَهُ؟ ﻻ
ح
ِ ﻓَﺨَﺎﻟَﻔْﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﻃَﺮِﯾﻖ، وَ ﻧَﮭَﺎﻧَﺎ ﻟِﯿَﺒْﺘَﻠِﻲَ ﺷُﻜْﺮَﻧَﺎ، ﺛُﻢﱠ أَﻣَﺮَﻧَﺎ ﻟِﯿَﺨْﺘَﺒِﺮَ ﻃَﺎﻋَﺘَﻨَﺎ.ِ وَ أَﻗْﻨَﺎﻧَﺎ ﺑِﻤَﻨﱢﮫ،ِ وَ أَﻏْﻨَﺎﻧَﺎ ﺑِﻔَﻀْﻠِﮫ،ِ وَ ﻏَﺬﱠاﻧَﺎ ﺑِﻄَﯿﱢﺒَﺎتِ اﻟﺮﱢزْق،ِاﻟْﺄَﻋْﻤَﺎل
ﺣﻠْﻤﺎ
ِ ِ وَ اﻧْﺘَﻈَﺮَ ﻣُﺮَاﺟَﻌَﺘَﻨَﺎ ﺑِﺮَأْﻓَﺘِﮫ، ﺑَﻞْ ﺗَﺄَﻧﱠﺎﻧَﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﮫِ ﺗَﻜَﺮﱡﻣﺎ،ِ وَ ﻟَﻢْ ﯾُﻌَﺎﺟِﻠْﻨَﺎ ﺑِﻨِﻘْﻤَﺘِﮫ،ِ ﻓَﻠَﻢْ ﯾَﺒْﺘَﺪِرْﻧَﺎ ﺑِﻌُﻘُﻮﺑَﺘِﮫ،ِ وَ رَﻛِﺒْﻨَﺎ ﻣُﺘُﻮنَ زَﺟْﺮِه،ِأَﻣْﺮِه.

Həmd olsun o Allaha ki, xilqətin gözəlliklərini bizlərə ixtiyar etdi və pakizə ruziləri bizə sarı
yönəltdi, bütün məxluqata sahib olmaqla bizə üstünlük bəxş etdi, bu hesab üzrə onun
yaratdıqlarının hamısı qüdrəti əsasında bizə itaət edirlər , onun iradə qüvvəsi ilə bizə tabe
olmaqda çarəsizdirlər.
Həmd olsun o Allaha ehtiyac qapımızı başqasından bağladı, ona nə cür şükr edə bilərik?!
Yaxud şükrünü nə zaman yerinə yetirə bilərik?! Heç vaxt!
Həmd o Allaha məxsusdur ki, işi yerinə yetirmək əzalarını bizə lütf etdi, bizə pakizə ruzilərlərlə
yemək verdi, fəzli ilə bizi ehtiyac-sız etdi, öz ehsanı ilə sərmayə bağışladı, sonra bizə göstəriş
verdi ki, şükrümüzü imtahan etsin, bütün bu lütflərdən sonra əmrində çıxdıq, haram etdiklərini
mərkəbinə mindik, bütün bunlarla belə bizi cəzalandırmağa, bizdən intiqam almağa tələsmədi,
bizimlə rəhmət və kərəmi üzündən rəftar etdi, mehribanlıq və helm üzündən bizim xəta yolundan
dönməyimizin intizarını çəkdi.

 وَ ﺟَﻞﱠ إِﺣْﺴَﺎﻧُ ُﮫ، ﻓَﻠَﻮْ ﻟَﻢْ ﻧَﻌْﺘَﺪِدْ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﮫِ إِﻻ ﺑِﮭَﺎ ﻟَﻘَﺪْ ﺣَﺴُﻦَ ﺑَﻼؤُهُ ﻋِﻨْﺪَﻧَﺎ،ِوَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي َدﻟﱠﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻟَﻢْ ﻧُﻔِﺪْھَﺎ إِﻻ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﮫ
ْ وَ ﻟَﻢ، وَ ﻟَﻢْ ﯾُﻜَﻠﱢﻔْﻨَﺎ إِﻻ وُﺳْﻌﺎ،ِ ﻟَﻘَﺪْ وَﺿَﻊَ ﻋَﻨﱠﺎ ﻣَﺎ ﻻ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﮫ،إِﻟَﯿْﻨَﺎ وَ ﺟَﺴُﻢَ ﻓَﻀْﻠُﮫُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻓَﻤَﺎ ھَﻜَﺬَا ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺳُﻨﱠﺘُﮫُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ ﻟِﻤَﻦْ ﻛَﺎنَ ﻗَﺒْﻠَﻨَﺎ
 وَ اﻟﺴﱠﻌِﯿﺪُ ﻣِﻨﱠﺎ ﻣَﻦْ رَﻏِﺐَ إِﻟَﯿْﮫِ وَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ ﺑِﻜُﻞﱢ ﻣَﺎ،ِ ﻓَﺎﻟْﮭَﺎﻟِﻚُ ﻣِﻨﱠﺎ ﻣَﻦْ ھَﻠَﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮫ. وَ ﻟَﻢْ ﯾَﺪَعْ ﻟِﺄَﺣَﺪٍ ﻣِﻨﱠﺎ ﺣُﺠﱠﺔً وَ ﻻ ﻋُﺬْرا،ﯾُﺠَﺸﱢﻤْﻨَﺎ إِﻻ ﯾُﺴْﺮا
ُ ﺛُﻢﱠ ﻟَﮫ.ِﺣَﻤِﺪَهُ ﺑِﮫِ أَدْﻧَﻰ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﮫِ إِﻟَﯿْﮫِ وَ أَﻛْﺮَمُ ﺧَﻠِﯿﻘَﺘِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ أَرْﺿَﻰ ﺣَﺎﻣِﺪِﯾﮫِ ﻟَﺪَﯾْﮫِ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﻔْﻀُﻞُ ﺳَﺎﺋِﺮَ اﻟْﺤَﻤْﺪِ ﻛَﻔَﻀْﻞِ رَﺑﱢﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﯿﻊِ ﺧَﻠْﻘِﮫ
ٍ وَﻣَﻜَﺎنَ ﻛُﻞﱢ وَاﺣِﺪَة،ِاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻣَﻜَﺎنَ ﻛُﻞﱢ ﻧِﻌْﻤَﺔٍ ﻟَﮫُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ وَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﯿﻊِ ﻋِﺒَﺎدِهِ اﻟْﻤَﺎﺿِﯿﻦَ وَ اﻟْﺒَﺎﻗِﯿﻦَ ﻋَﺪَدَ ﻣَﺎ أَﺣَﺎطَ ﺑِﮫِ ﻋِﻠْﻤُﮫُ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﯿﻊِ اﻟْﺄَﺷْﯿَﺎء
،ِ وَ ﻻﻣَﺒْﻠَﻎَ ﻟِﻐَﺎﯾَﺘِﮫ،ِ وَﻻ ﺣِﺴَﺎبَ ﻟِﻌَﺪَدِه،ِ ﺣَﻤْﺪا ﻻ ﻣُﻨْﺘَﮭَﻰ ﻟِﺤَﺪﱢه.ِﻣِﻨْﮭَﺎ ﻋَﺪَدُھَﺎ أَﺿْﻌَﺎﻓﺎ ﻣُﻀَﺎﻋَﻔَﺔً أَﺑَﺪا ﺳَﺮْﻣَﺪا إِﻟَﻰ ﯾَﻮْمِ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔ

Həmd o Allaha məxsusdur ki, bizə tövbə yolunu göstərdi ki, bu həqiqəti onun ehsanından savayı
bir şey tapmadıq, əgər fəzilətindən olan yalnız bu bir lütfü hesaba gəlsə haqqımızdakı ən’amı
yaxşı, ehsanını böyük, bəxşişi çox əzəmətlidir, çünki keçmişdə tövbə edənlərlə adəti belə
olmamış, şübhəsiz ki, qüdrətimiz çat-mayan işi üzərimizdən götürülmüş, imkan olmadan bizə
vəzifə tə’yin etməmişdir, asan işlərdən savayı bizə bir şey əmr etməmiş, bu sahədə heç birimizə
bir üzr, bəhanə yeri qoymamışdır. Beləliklə aramızda bədbəxt o kəsdir ki, onun razılığının əksinə
olaraq itaəti tərk etsin və xoşbəxt o kəsdir ki, ona sarı diqqət yetirsin.
Həmd olsun Allaha bütün o həmdlə ki, ona ən yaxın mələklər, onun yanında ən əziz məxluq, onu
vəsf edir, başqalarının etdiyi həmdin ən üstün kimi, indiki, keçmişdəki və gələcəkdəki
bəndələrinə ne’mətləri üçün həmd olsun Allaha, elminin əhatə etdiyi əşyaların sayı qədər,
həmişəlik olaraq qiyamətədək. Bir həmd ki, ölçüsünün sonu, sayının hesabı, sonunun axırı,
3

وَ ﻻ اﻧْﻘِﻄَﺎعَ ﻟِﺄَﻣَﺪِهِ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﻜُﻮنُ وُﺻْﻠَﺔً إِﻟَﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﮫِ وَ ﻋَﻔْﻮِهِ ،وَ ﺳَﺒَﺒﺎ إِﻟَﻰ رِﺿْﻮَاﻧِﮫِ ،وَ ذَرِﯾﻌَﺔً إِﻟَﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﮫِ ،وَ ﻃَﺮِﯾﻘﺎ إِﻟَﻰ ﺟَﻨﱠﺘِﮫِ ،وَ ﺧَﻔِﯿﺮا
ﻣِﻦْ ﻧَﻘِﻤَﺘِﮫِ ،وَأَﻣْﻨﺎ ﻣِﻦْ ﻏَﻀَﺒِﮫِ ،وَﻇَﮭِﯿﺮا ﻋَﻠَﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﮫِ ،وَ ﺣَﺎﺟِﺰا ﻋَﻦْ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﮫِ ،وَﻋَﻮْﻧﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﺄْدِﯾَﺔِ ﺣَﻘﱢﮫِ وَ وَﻇَﺎﺋِﻔِﮫِ .ﺣَﻤْﺪا ﻧَﺴْﻌَﺪُ ﺑِﮫِ ﻓِﻲ
.اﻟﺴﱡﻌَﺪَاءِ ﻣِﻦْ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﮫِ ،وَ ﻧَﺼِﯿﺮُ ﺑِﮫِ ﻓِﻲ ﻧَﻈْﻢِ اﻟﺸﱡﮭَﺪَاءِ ﺑِﺴُﯿُﻮفِ أَﻋْﺪَاﺋِﮫِ ،إِﻧﱠﮫُ وَﻟِﻲﱞ ﺣَﻤِﯿﺪٌ

Müddətinin nəhayəti olmayan qədər. Bir həmd ki, onun itaət və bəxşiişinə yetməyə, razılığına
səbəbə, bağışlanmasına vasitə, Behiştinə sarı yol, intiqamından pənah, qəzəbindən amanlıq, itaətinə yardım, mə’siyətə maneə, o həzrətin haqqını ödəməyə kömək olmuş olsun. Bir həmd ki,
onun səbə-bi ilə dostlarından olan xoşbəxtlərin sırasına keçək, düşmənlərinə qarşı qılınc işlədən
şəhidlərinin zümrəsində qərar tutaq. Həqiqətən də o, yardım edən, hər cür tə’rifə, şükrə layiqdir.
)(2
:وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﺑَﻌْﺪَ ھَﺬَا اﻟﺘﱠﺤْﻤِﯿﺪِ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠﻼةِ ﻋَﻠَﻰ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﱠﮫِ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫِ
وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي ﻣَﻦﱠ ﻋَﻠﯿْﻨَﺎ ﺑِﻤُﺤَﻤﱠﺪٍ ﻧَﺒِﯿﱢﮫِ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَآﻟِﮫِ دُونَ اﻟْﺄُﻣَﻢِ اﻟْﻤَﺎﺿِﯿَﺔِ وَاﻟْﻘُﺮُونِ اﻟﺴﱠﺎﻟِﻔَﺔِ،ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﮫِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻻﺗَﻌْﺠِﺰُ ﻋَﻦْ ﺷَﻲْءٍ وَإِنْ
.ﻋَﻈُﻢَ وَﻻ ﯾَﻔُﻮﺗُﮭَﺎ ﺷَﻲْءٌ وَ إِنْ ﻟَﻄُﻒَ .ﻓَﺨَﺘَﻢَ ﺑِﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﯿﻊِ ﻣَﻦْ ذَرَأَ  ،وَ ﺟَﻌَﻠَﻨَﺎ ﺷُﮭَﺪَاءَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺟَﺤَﺪَ،وَ ﻛَﺜﱠﺮَﻧَﺎ ﺑِﻤَﻨﱢﮫِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻗَ ﱠ
ﻞ

2-ci dua:
O Həzrətin Peyğəmbər (s)-ə göndərdiyi səlatü-salamı.

Həmd o Allaha məxsusdur ki, ötüb keçən ümmətlər içrə Muhəmməd (s)-in vücudu ilə bizə minnət
qoydu və bizi bütün ümmətlərin sonu etdi, haqqı və həqiqəti inkar edənlərə, şahid tutdu, bizi
ne’mət çoxluğu ilə az olanlardan çox etdi.

اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ أَﻣِﯿﻨِﻚَ ﻋَﻠَﻰ وَﺣْﯿِﻚَ  ،وَ ﻧَﺠِﯿﺒِﻚَ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ  ،وَ ﺻَﻔِﯿﱢﻚَ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِكَ  ،إِﻣَﺎمِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﺔِ  ،وَ ﻗَﺎﺋِﺪِ اﻟْﺨَﯿْﺮِ  ،وَ ﻣِﻔْﺘَﺎ ِ
ح
اﻟْﺒَﺮَﻛَﺔ ِ .ﻛَﻤَﺎ ﻧَﺼَﺐَ ﻟِﺄَﻣْﺮِكَ ﻧَﻔْﺴَﮫُ وَ ﻋَﺮﱠضَ ﻓِﯿﻚَ ﻟِﻠْﻤَﻜْﺮُوهِ ﺑَﺪَﻧَﮫُ وَ ﻛَﺎﺷَﻒَ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻋَﺎءِ إِﻟَﯿْﻚَ ﺣَﺎﻣﱠﺘَﮫُ وَ ﺣَﺎرَبَ ﻓِﻲ رِﺿَﺎكَ أُﺳْﺮَﺗَﮫُ وَ ﻗَﻄَﻊَ
ﻓِﻲ إِﺣْﯿَﺎءِ دِﯾﻨِﻚَ رَﺣِﻤَﮫُ .وَ أَﻗْﺼَﻰ اﻟْﺄَدْﻧَﯿْﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺟُﺤُﻮدِھِﻢْ وَ ﻗَﺮﱠبَ اﻟْﺄَﻗْﺼَﯿْﻦَ ﻋَﻠَﻰ اﺳْﺘِﺠَﺎﺑَﺘِﮭِﻢْ ﻟَﻚَ .وَ وَاﻟَﻰ ﻓِﯿﻚَ اﻟْﺄَﺑْﻌَﺪِﯾﻦَ وَ ﻋَﺎدَى ﻓِﯿﻚَ
اﻟْﺄَﻗْﺮَﺑِﯿﻦَ و أَدْأَبَ ﻧَﻔْﺴَﮫُ ﻓِﻲ ﺗَﺒْﻠِﯿﻎِ رِﺳَﺎﻟَﺘِﻚَ وَ أَﺗْﻌَﺒَﮭَﺎ ﺑِﺎﻟﺪﱡﻋَﺎءِ إِﻟَﻰ ﻣِﻠﱠﺘِﻚَ وَﺷَﻐَﻠَﮭَﺎ ﺑِﺎﻟﻨﱡﺼْﺢِ ﻟِﺄَھْﻞِ دَﻋْﻮَﺗِﻚَ وَ ھَﺎﺟَﺮَ إِﻟَﻰ ﺑِﻼدِ اﻟْﻐُﺮﺑَﺔِ ،وَ ﻣَﺤَﻞﱢ
ي ﻋَﻦْ ﻣَﻮْﻃِﻦِ رَﺣْﻠِﮫِ ،وَ ﻣَﻮْﺿِﻊِ رِﺟْﻠِﮫِ ،وَ ﻣَﺴْﻘَﻂِ رَأْﺳِﮫِ ،وَ ﻣَﺄْﻧَﺲِ ﻧَﻔْﺴِﮫِ ،إِرَادَةً ﻣِﻨْﮫُ ﻟِﺈِﻋْﺰَازِ دِﯾﻨِﻚَ  ،وَاﺳْﺘِﻨْﺼَﺎرا ﻋَﻠَﻰ أَھْﻞِ اﻟْﻜُﻔْﺮِ
اﻟﻨﱠﺄْ ِ
.ﺑِﻚَ .ﺣَﺘﱠﻰ اﺳْﺘَﺘَﺐﱠ ﻟَﮫُ ﻣَﺎ ﺣَﺎوَلَ ﻓِﻲ أَﻋْﺪَاﺋِﻚَ وَ اﺳْﺘَﺘَﻢﱠ ﻟَﮫُ ﻣَﺎ دَﺑﱠﺮَ ﻓِﻲ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚَ

Pərvərdigara! Belə isə səlavat göndər o Muhəm-mədə ki, sənin vəhyinin əmini, sənin bütün
məxlu-qatından üstün, Sənin qulların içrə ən üstün bən-də, rəhmət rəhbəri, yaxşılıqlar sərgərdəsi,
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bərəkət açarı idi. Necə ki, o canını Sənin əmri-nin icrası üçün zəhmətə saldıq, Sənin yolunda
bədənini narahatlıqlara hədəf qərar verdi, qohumlarını sənə də’vətdə əldən düşdü, Sənin razılığın
üçün öz tayfası ilə döyüşdü, dininin dirçəlməsi yolunda qohumluq tellərini qırdı, haq-qı inkar
etdikləri üçün özünün ən yaxın qohumlarını özündən uzaqlaşdırdı, ən uzaq insanları dinini qəbul
etdikləri üçün özünə yaxın etdi və yalnız Sənə xatir ən uzaq insanlarla dostluq etdi və onların
özünə yaxını ilə düşmənçilik etdi. öz canını sənin də’vətini çatdırmaq yolunda yordu, Sonra
dünyadan köçəcəyi yerə, yola düşdü. Onun istəyi bu idi ki, sənin dinini əziz etsin, kafirlərin
əleyhinə yardım alsın, nəticədə düşmənlərinin əleyhinə iradə etdiyini davam gətirməsi ilə ələ
gətirdi. Səndən kömək istəyib zəif olduğu halda

وَھَﺠَﻢَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﻓِﻲ ﺑُﺤْﺒُﻮﺣَﺔِ ﻗَﺮَارِھِﻢْ ﺣَﺘﱠﻰ ﻇَﮭَ َﺮ.ْ وَﻣُﺘَﻘَﻮﱢﯾﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺿَﻌْﻔِﮫِ ﺑِﻨَﺼْﺮِكَ ﻓَﻐَﺰَاھُﻢْ ﻓِﻲ ﻋُﻘْﺮِ دِﯾَﺎرِھِﻢ،َﻓَﻨَﮭَﺪَ إِﻟَﯿْﮭِﻢْ ﻣُﺴْﺘَﻔْﺘِﺤﺎ ﺑِﻌَﻮْﻧِﻚ
 وَﻻ،ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺎرْﻓَﻌْﮫُ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺪَحَ ﻓِﯿﻚَ إِﻟَﻰ اﻟﺪﱠرَﺟَﺔِ اﻟْﻌُ ْﻠﯿَﺎ ﻣِﻦْ ﺟَﻨﱠﺘِﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﯾُﺴَﺎوَى ﻓِﻲ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔ.َ وَﻟَﻮْ ﻛَﺮِهَ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮن،َ وَﻋَﻠَﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺘُﻚ،َأَﻣْﺮُك
 وَﻋَﺮﱢﻓْﮫُ ﻓِﻲ أَھْﻠِﮫِ اﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦَ وَأُﻣﱠﺘِﮫِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ ﻣِﻦْ ﺣُﺴْﻦِ اﻟﺸﱠﻔَﺎﻋَﺔِ أَﺟَﻞﱠ.ٌ وَﻻ ﻧَﺒِﻲﱞ ﻣُﺮْﺳَﻞ،ٌ وَﻻ ﯾُﻮَازِﯾَﮫُ ﻟَﺪَﯾْﻚَ ﻣَﻠَﻚٌ ﻣُﻘَﺮﱠب،ٍﯾُﻜَﺎﻓَﺄَ ﻓِﻲ ﻣَﺮْﺗَﺒَﺔ
ِ ﯾَﺎ ﻣُﺒَﺪﱢلَ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎتِ ﺑِﺄَﺿْﻌَﺎﻓِﮭَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺎتِ إِﻧﱠﻚَ ذُو اﻟْﻔَﻀْﻞِ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢ،ِ ﯾَﺎ وَاﻓِﻲَ اﻟْﻘَﻮْل،ِﻣَﺎ وَﻋَﺪْﺗَﮫُ ﯾَﺎ ﻧَﺎﻓِﺬَ اﻟْﻌِﺪَة.

Sənin qüvvənlə kafirlərlə döyüşə qalxdı, işin sonunadək diyarlarında mübarizə etdi, nəticədə
əmrin aşkar və sözün üstün oldu, hərçənd müşriklərin xoşuna gəlməsə də belə. Pərvərdigara,
Sənin yolunda çəkdiyi zəhmətlərinə görə onu elə bir dərəcələrə çatdır ki, heç kəs onunla eyni
məqamda ola bilməsin, heç bir mürsəl Peyğəmbər və müqərrəb mələk onun məqamına yetə
bilməsin, şəfaətini ona və’d etdiyindən çox qəbul edib ona e’lan et. Sənin və’din mütləq yerinə
yetir, ey əhdi vəfa olan, ey pislikləri bir neçə yaxşılığa çevirən ixtiyar sahibi, həqiqətən də Sən,
böyük fəzl sahibisən!
(3)
ٍوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠﻼةِ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﻤَﻠَﺔِ اﻟْﻌَﺮْشِ وَ ﻛُﻞﱢ ﻣَﻠَﻚٍ ﻣُﻘَﺮﱠب:
َ وَﻻ ﯾُﺆْﺛِﺮُونَ اﻟﺘﱠﻘْﺼِﯿﺮ،َ وَﻻ ﯾَﺴْﺘَﺤْﺴِﺮُونَ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻚ،َ وَﻻ ﯾَﺴْﺄَﻣُﻮنَ ﻣِﻦْ ﺗَﻘْﺪِﯾﺴِﻚ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَﺣَﻤَﻠَﺔُ ﻋَﺮْﺷِﻚَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻻﯾَﻔْﺘُﺮُونَ ﻣِﻦْ ﺗَﺴْﺒِﯿﺤِﻚ
ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺠِ ﱢﺪ

3-cü dua:
O Həzrətin ərşin hamillərinə və müqərrəb mələklərə rəhmət diləməsi.
Pərvərdigara! Sənin tə’rifindən süst olmayan,
qalmayanlara, əmrinin icrasında təlaş edənlər,

təq’disindən

yorulmayan,

ibadətindən

 ﻓَﯿُﻨَﺒﱢﮫُ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻔْﺨَ ِﺔ،ِ وَ ﺣُﻠُﻮلَ اﻟْﺄَﻣْﺮ،َ اﻟﺸﱠﺎﺧِﺺُ اﻟﱠﺬِي ﯾَﻨْﺘَﻈِﺮُ ﻣِﻨْﻚَ اﻟْﺈِذْن،ِ وَ ﻻ ﯾَﻐْﻔُﻠُﻮنَ ﻋَﻦِ اﻟْﻮَﻟَﮫِ إِﻟَﯿْﻚَ وَ إِﺳْﺮَاﻓِﯿﻞُ ﺻَﺎﺣِﺐُ اﻟﺼﱡﻮر،َﻓِﻲ أَﻣْﺮِك
ِ اﻟْﻤُﻄَﺎعُ ﻓِﻲ أَھْﻞ،َ وَﺟِﺒْﺮِﯾﻞُ اﻟْﺄَﻣِﯿﻦُ ﻋَﻠَﻰ وَﺣْﯿِﻚ.َ وَاﻟْﻤَﻜَﺎنِ اﻟﺮﱠﻓِﯿﻊِ ﻣِﻦْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ،َ وَ ﻣِﯿﻜَﺎﺋِﯿﻞُ ذُو اﻟْﺠَﺎهِ ﻋِﻨْﺪَك.ِﺻَﺮْﻋَﻰ رَھَﺎﺋِﻦِ اﻟْﻘُﺒُﻮر
5

 وَﻋَﻠَﻰ،ْ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢ،َ وَ اﻟﺮﱡوحُ اﻟﱠﺬِي ھُﻮَ ﻣِﻦْ أَﻣْﺮِك.ِ اﻟْﻤُﻘَﺮﱠبُ ﻋِﻨْﺪَكَ وَاﻟﺮﱡوحُ اﻟﱠﺬِي ھُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺔِ اﻟْﺤُﺠُﺐ،َ اﻟْﻤَﻜِﯿﻦُ ﻟَﺪَﯾْﻚ،َﺳَﻤَﺎوَاﺗِﻚ
ْ وَ ﻻ إِﻋْﯿَﺎءٌ ﻣِﻦ،ٍ وَأَھْﻞِ اﻟْﺄَﻣَﺎﻧَﺔِ ﻋَﻠَﻰ رِﺳَﺎﻻﺗِﻚَ وَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻻ ﺗَﺪْﺧُﻠُﮭُﻢْ ﺳَﺄْﻣَﺔٌ ﻣِﻦْ دُءُوب،َ ﻣِﻦْ ﺳُﻜﱠﺎنِ ﺳَﻤَﺎوَاﺗِﻚ:ْاﻟْﻤَﻼﺋِﻜَﺔِ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻣِﻦْ دُوﻧِﮭِﻢ
َ اﻟْﺨُﺸﱠﻊُ اﻟْﺄَﺑْﺼَﺎرِ ﻓَﻼ ﯾَﺮُوﻣُﻮن.ِ وَ ﻻ ﯾَﻘْﻄَﻌُﮭُﻢْ ﻋَﻦْ ﺗَﻌْﻈِﯿﻤِﻚَ ﺳَﮭْﻮُ اﻟْﻐَﻔَﻼت،ُ وَ ﻻ ﺗَﺸْﻐَﻠُﮭُﻢْ ﻋَﻦْ ﺗَﺴْﺒِﯿﺤِﻚَ اﻟﺸﱠﮭَﻮَات،ٌﻟُﻐُﻮبٍ وَ ﻻ ﻓُﺘُﻮر
ِﻈﻤَﺘِﻚَ وَﺟَﻼل
َ َ وَاﻟْﻤُﺘَﻮَاﺿِﻌُﻮنَ دُونَ ﻋ،َ اﻟْﻤُﺴْﺘَﮭْﺘَﺮُونَ ﺑِﺬِﻛْﺮِ آﻻﺋِﻚ،َ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻗَﺪْ ﻃَﺎﻟَﺖْ رَﻏْﺒَﺘُﮭُﻢْ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻟَﺪَﯾْﻚ،ِ اﻟﻨﱠﻮَاﻛِﺲُ اﻟْﺄَذْﻗَﺎن،َاﻟﻨﱠﻈَﺮَ إِﻟَﯿْﻚ
َﻛِﺒْﺮِﯾَﺎﺋِﻚَ وَاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮنَ إِذَا ﻧَﻈَﺮُوا إِﻟَﻰ ﺟَﮭَ ﱠﻨﻢَ ﺗَﺰْﻓِﺮُ ﻋَﻠَﻰ أَھْﻞِ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚ:

Cənə diqqətdən xəbərsiz olmayan və Sur sahibi olan üfürməsi üçün gözü sənin əmrində olan
İsrafilə, zindan gorunda yatanları ölüm yuxusundan oyatmağa hazır olan o mələyə, itaətə görə
yanında uca məqam sahibi olan Mikailə, göy və yer əhli arasında möhtərəm olan, vəhyinin əmini
Cəbrailə, Mələklər içrə uca məqamını ruh, əmrindən olan ruha, onların hamısına səlavat göndər,
həmçinin məqam baxımından onlardan aşağa yerləşən mələklərə, göylərinin sakinlərinə,
əmrlərinin əminlərinə işləməkdən usanma-yan mələklərə, heç bir zəhmətdən süst olmayan-lara,
istəkləri sənə təsbehdən saxlamayanalara, səhv onları səni böyük saymaqdan
uzaqlaşdırmayanlara, gözlərini zəlilliklə bağlayanlara, başları aşağı dikilənlərə, Sənin yanında
olan şeylərə eşqlərinin sonu olmayanlara, ne’mətini həmişə yad edənlərə, böyüklüyün qarşısında
zəlil olanlara, Cəhənnəmi qucaqlayan görüb: Ey münəzzəh Allah, biz sənə layiqincə ibadət
etmədik

َ و،َ وَ ﺣُﻤﱠﺎلِ اﻟْﻐَﯿْﺐِ إِﻟَﻰ رُﺳُﻠِﻚ،َ وَ أَھْﻞِ اﻟﺰﱡﻟْﻔَﺔِ ﻋِﻨْﺪَك،َ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ وَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺮﱠوْﺣَﺎﻧِﯿﱢﯿﻦَ ﻣِﻦْ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﻚ.َﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﻋَﺒَﺪْﻧَﺎكَ ﺣَﻖﱠ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻚ
َ  وَ أَﺳْﻜَﻨْﺘَﮭُﻢْ ﺑُﻄُﻮ،َ وَ أَﻏْﻨَﯿْﺘَﮭُﻢْ ﻋَﻦِ اﻟﻄﱠﻌَﺎمِ وَ اﻟﺸﱠﺮَابِ ﺑِﺘَﻘْﺪِﯾﺴِﻚ،َاﻟْﻤُﺆْﺗَﻤَﻨِﯿﻦَ ﻋَﻠَﻰ وَﺣْﯿِﻚَ وَ ﻗَﺒَﺎﺋِﻞِ اﻟْﻤَﻼﺋِﻜَﺔِ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ اﺧْﺘَﺼَﺼْﺘَﮭُﻢْ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻚ
ن
ُ وَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻋَﻠَﻰ أَرْﺟَﺎﺋِﮭَﺎ إِذَا ﻧَﺰَلَ اﻟْﺄَﻣْﺮُ ﺑِﺘَﻤَﺎمِ وَﻋْﺪِكَ وَ ﺧُﺰﱠانِ اﻟْﻤَﻄَﺮِ وَ زَوَاﺟِﺮِ اﻟﺴﱠﺤَﺎبِ وَ اﻟﱠﺬِي ﺑِﺼَﻮْتِ زَﺟْﺮِهِ ﯾُﺴْ َﻤﻊ.َأَﻃْﺒَﺎقِ ﺳَﻤَﺎوَاﺗِﻚ
 وَ اﻟْﮭَﺎﺑِﻄِﯿﻦَ ﻣَﻊَ ﻗَﻄْﺮِ اﻟْﻤَﻄَﺮِ إِذَا،ِ وَ ﻣُﺸَﯿﱢﻌِﻲ اﻟﺜﱠﻠْﺞِ وَاﻟْﺒَﺮَد.ِ وَ إِذَا ﺳَﺒَﺤَﺖْ ﺑِﮫِ ﺣَﻔِﯿﻔَﺔُ اﻟﺴﱠﺤَﺎبِ اﻟْﺘَﻤَﻌَﺖْ ﺻَﻮَاﻋِﻖُ اﻟْﺒُﺮُوق،ِزَﺟَﻞُ اﻟﺮﱡﻋُﻮد
َ وَﻛَﯿْﻞَ ﻣَﺎ ﺗَﺤْﻮِﯾﮫِ ﻟَﻮَاﻋِﺞُ اﻟْﺄَﻣْﻄَﺎرِ و،ِ وَ اﻟْﻤُﻮَﻛﱠﻠِﯿﻦَ ﺑِﺎﻟْﺠِﺒَﺎلِ ﻓَﻼ ﺗَﺰُولُ وَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻋَﺮﱠﻓْﺘَﮭُﻢْ ﻣَﺜَﺎﻗِﯿﻞَ اﻟْﻤِﯿَﺎه،ِ وَ اﻟْﻘُﻮﱠامِ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﺰَاﺋِﻦِ اﻟﺮﱢﯾَﺎح،َﻧَﺰَل
ِ وَاﻟْﺤَﻔَﻈَﺔ،ِﻋَﻮَاﻟِﺠُﮭَﺎ وَ رُﺳُﻠِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﻼﺋِﻜَﺔِ إِﻟَﻰ أَھْﻞِ اﻟْﺄَرْضِ ﺑِﻤَﻜْﺮُوهِ ﻣَﺎ ﯾَﻨْﺰِلُ ﻣِﻦَ اﻟْﺒَﻼءِ وَﻣَﺤْﺒُﻮبِ اﻟﺮﱠﺧَﺎءِ وَاﻟﺴﱠﻔَﺮَةِ اﻟْﻜِﺮَامِ اﻟْﺒَﺮَرَة
،ِ وَﻣَﻠَﻚِ اﻟْﻤَﻮْتِ وَ أَﻋْﻮَاﻧِﮫ،َاﻟْﻜِﺮَامِ اﻟْﻜَﺎﺗِﺒِﯿﻦ

deyən mələklərə, bunların hamısına səlavat göndər, həmçinin mələklərdən olan ruha-nilərə,
elçilərinə, xəbər aparan hamilərə, vəhyi-nin əminlərinə özünə aid etdiyin mələklərə, özünə
təsdiqlə onları yemək-içməkdən ehtiyacsız etmi-sən, göylərinin mərtəbələrində onlara məskən
ver-misən, və’dənin əncamı üçün əmrin sadir olduqda göylərin ətrafına yığışan mələklərə, yağış
xəzi-nədarlarına, buludu hərəkətə gətirənlərə, fərya-dından ildırım eşidilən mələyə, qar və dolu
dənələrini gəzdirən mələklərə, yağış damcıları ilə birgə enən mələklərə, Külək xəzinələrinin
vəkillərinə, yerindən oynamasın deyə dağlara müvə-kkil olan mələklərə, suların ölçüsünü sel
gətirən yağışların miqdarını öyrətdiyin mələklərə, yer üzünə göndərilib yer əhlinə xoşagəlməz
hadisələr və xoşagələn işlər gətirənlərə, yaxşı işlər görən alicənab səfirlərə, insanların əməllərini
yazıb onları qoruyanlara, ölüm mələklərinə və onun yardımçılarına,
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 وَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻻ.ِ وَ ﺳَﺪَﻧَﺔِ اﻟْﺠِﻨَﺎن،َ وَ رِﺿْﻮَان،ِ وَ اﻟْﺨَﺰَﻧَﺔ،ٍ وَ ﻣَﺎﻟِﻚ،ِ وَ اﻟﻄﱠﺎﺋِﻔِﯿﻦَ ﺑِﺎﻟْﺒَﯿْﺖِ اﻟْﻤَﻌْﻤُﻮر،ِ وَ رُوﻣَﺎنَ ﻓَﺘﱠﺎنِ اﻟْﻘُﺒُﻮر،ٍوَ ﻣُﻨْﻜَﺮٍ وَ ﻧَﻜِﯿﺮ
َ ﺳَﻼمٌ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺻَﺒَﺮْﺗُﻢْ ﻓَﻨِﻌْﻢَ ﻋُﻘْﺒَﻰ اﻟﺪﱠارِ وَ اﻟﺰﱠﺑَﺎﻧِﯿَﺔِ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ إِذَا ﻗِﯿﻞ:َ وَ ﯾَﻔْﻌَﻠُﻮنَ ﻣَﺎ ﯾُﺆْﻣَﺮُونَ وَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮن،ْﯾَﻌْﺼُﻮنَ اﻟﻠﱠﮫَ ﻣَﺎ أَﻣَﺮَھُﻢ
َ و.ُ و ﺑِﺄَيﱢ أَﻣْ ٍﺮ وَﻛﱠﻠْﺘَﮫ،َ وَ ﻟَﻢْ ﻧَﻌْﻠَﻢْ ﻣَﻜَﺎﻧَﮫُ ﻣِﻨْﻚ، ُ وَ ﻣَﻦْ أَوْھَﻤْﻨَﺎ ذِﻛْﺮَه.ُ وَ ﻟَﻢْ ﯾُﻨْﻈِﺮُوه، ﺧُﺬُوهُ ﻓَﻐُﻠﱡﻮهُ ﺛُﻢﱠ اﻟْﺠَﺤِﯿﻢَ ﺻَﻠﱡﻮهُ اﺑْﺘَﺪَرُوهُ ﺳِﺮَاﻋﺎ:ْﻟَﮭُﻢ
ًﺳُﻜﱠﺎنِ اﻟْﮭَﻮَاءِ وَ اﻟْﺄَرْضِ وَ اﻟْﻤَﺎءِ وَ ﻣَﻦْ ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﯾَﻮمَ ﯾَﺄْﺗِﻲ ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ﻣَﻌَﮭَﺎ ﺳَﺎﺋِﻖٌ وَ ﺷَﮭِﯿﺪٌ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﺻَﻼة
ﺗَﺰِﯾﺪُھُﻢْ ﻛَﺮَاﻣَﺔً ﻋَﻠَﻰ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﮭِﻢْ وَ ﻃَﮭَﺎرَةً ﻋَﻠَﻰ ﻃَﮭَﺎرَﺗِﮭِﻢْ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ إِذَا ﺻَﻠﱠﯿْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺘِﻚَ وَ رُﺳُﻠِﻚَ وَ ﺑَﻠﱠﻐْﺘَﮭُﻢْ ﺻَﻼﺗَﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ
ٌ إِﻧﱠﻚَ ﺟَﻮَادٌ ﻛَﺮِﯾﻢ،ْﺑِﻤَﺎ ﻓَﺘَﺤْﺖَ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺣُﺴْﻦِ اﻟْﻘَﻮْلِ ﻓِﯿﮭِﻢ.

Münkər və Nəkirə, qəbirlərdə ölüləri yoxlayanlara, Beytül mə’muru təvaf edənlərə. Malikə və
Cəhənnəm gözətçilərinə, Rizvana və Behişt xidmətçilərinə, əmr edərkən Allaha müxalifət
etməyən mələklərə, öz işlərini ən gözəl tərzdə yerinə yetirən mələklərə, Behişt əhlinə: Səbr
etdiklərinizə görə sizə salam olsun, axirət yurdu necə də gözəldir-deyən mələklərə, Cəhənnəm
gözətçilərinə, onlar ki, onu tutub zəncirləyin, sonra da oda atın deyildikdə o işi dərhal yerinə
yetirən mələklərə, Adını yad etmədiyin hər bir mələyə, hansı işə mə’mur olduğunu bilmədiyimiz
mələklərə, suyun, havanın və yerin sakinləri olan mələklərə, məxluqati müvvəkkil olan hər bir
mələyə, saydıqlarının hamısına sələvat göndər, məqamlarını və təharətlərini daha artıran bir
səlavat. Pərvərdigara! Elçilərinə və mələklərinə səlavat göndərib onun bizim tərəfimizdən
oduğunu e’lan etdikdə onların bizim dilimizdən axıtdığın gözəl vəsfə xatir, biz də səlavat və
rəhmət göndər ki, həqiqətən də Sən səxavət kəramət sahibisən!

(4)
ْوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠﻼةِ ﻋَﻠَﻰ أَﺗْﺒَﺎعِ اﻟﺮﱡﺳُﻞِ وَ ﻣُﺼَﺪﱢﻗِﯿﮭِﻢ:
ِ ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَأَﺗْﺒَﺎعُ اﻟﺮﱡﺳُﻞِ وَﻣُﺼَﺪﱢﻗُﻮھُﻢْ ﻣِﻦْ أَھْﻞِ اﻟْﺄَرْضِ ﺑِﺎﻟْﻐَﯿْﺐِ ﻋِﻨْﺪَ ﻣُﻌَﺎرَﺿَﺔِ اﻟْﻤُﻌَﺎﻧِﺪِﯾﻦَ ﻟَﮭُﻢْ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻜْﺬِﯾﺐِ وَاﻻﺷْﺘِﯿَﺎقِ إِﻟَﻰ اﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﯿﻦَ ﺑِﺤَﻘَﺎﺋ
ﻖ
ِ ﻣِﻦْ أَﺋِﻤﱠﺔ- ِ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫ- ٍاﻟْﺈِﯾﻤَﺎنِ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ دَھْﺮٍ وَ زَﻣَﺎنٍ أَرْﺳَﻠْﺖَ ﻓِﯿﮫِ رَﺳُﻮﻻ وَ أَﻗَﻤْﺖَ ﻟِﺄَھْﻠِﮫِ دَﻟِﯿﻼ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُنْ آدَمَ إِﻟَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ أَﺻْﺤَﺎبُ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ﺧَﺎﺻﱠﺔً اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أَﺣْﺴَﻨُﻮا.ٍ ﻓَﺎذْﻛُﺮْھُﻢْ ﻣِﻨْﻚَ ﺑِﻤَﻐْﻔِﺮَةٍ وَ رِﺿْﻮَان،ُ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﯿﻌِﮭِﻢُ اﻟﺴﱠﻼم،  وَ ﻗَﺎدَةِ أَھْﻞِ اﻟﺘﱡﻘَﻰ،اﻟْﮭُﺪَى
ْ وَاﺳْﺘَﺠَﺎﺑُﻮا ﻟَﮫُ ﺣَﯿْﺚُ أَﺳْﻤَﻌَﮭُﻢ،ِ وَﺳَﺎﺑَﻘُﻮا إِﻟَﻰ دَﻋْﻮَﺗِﮫ،ِ وَ أَﺳْﺮَﻋُﻮا إِﻟَﻰ وِﻓَﺎدَﺗِﮫ،ُ وَ ﻛَﺎﻧَﻔُﻮه،ِاﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔَ وَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أَﺑْﻠَﻮُا اﻟْﺒَﻼءَ اﻟْﺤَﺴَﻦَ ﻓِﻲ ﻧَﺼْﺮِه
،ِ وَﻗَﺎﺗَﻠُﻮا اﻵْﺑَﺎءَ وَ اﻟْﺄَﺑْﻨَﺎءَ ﻓِﻲ ﺗَﺜْﺒِﯿﺖِ ﻧُﺒُﻮﱠﺗِﮫ،ِ وَﻓَﺎرَﻗُﻮا اﻟْﺄَزْوَاجَ وَاﻟْﺄَوْﻻدَ ﻓِﻲ إِﻇْﮭَﺎرِ ﻛَﻠِﻤَﺘِﮫ.ِﺣُﺠﱠﺔَ رِﺳَﺎﻻﺗِﮫ

4-cü dua:
O həzrətin Peyğəmbər (s)-ə iman gətirənlərə göndərdiyi sələvatı.

Pərvərdigara! Peyğəmbərlərə itaət edib onları səmiməyyətlə təsdiq edənləri, çətinlikdə,
düşmənlərin peyğəmbərləri təkzib etdiyi anlarda Peyğəmbərlərlə qalanlara, Adəmdən Muhəmməd
(s)-in zamanınadək göndərdiklərini qəbul edənləri, hidayət rəhbərlərini təsdiq edənlərin hamısını
əfv edib onlardan razı qal.
7

Pərvərdigara! xüsusilə Muhəmməd (s)–in səhabələrindən, onlar ki, o həzrətə yardım edib
də’vətini qəbul etmək üçün bir-birindən irəli, keçdilər, risalətlərinin dəlillərini onların qulaqlarına
çatdırdıqda də’vətini qəbul etdilər, sözünün ucalması üçün əhli-əyalından ayrıldılar, nübüvvətinin
dirçəlməsi üçün ata və övladları ilə döyüşə girişdilər,

ْ َوَاﻧْﺘَﻔ،ِوَاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ھَﺠَﺮَﺗْﮭُﻢُ اﻟْﻌَﺸَﺎﺋِﺮُ إِذْ ﺗَﻌَﻠﱠﻘُﻮا ﺑِﻌُﺮْوَﺗِﮫ.ِوَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻣُﻨْﻄَﻮِﯾﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺤَﺒﱠﺘِﮫِ ﯾَﺮْﺟُﻮنَ ﺗِﺠَﺎرَةً ﻟَﻦْ ﺗَﺒُﻮرَ ﻓِﻲ ﻣَﻮَدﱠﺗِﮫ.ِوَاﻧْﺘَﺼَﺮُوا ﺑِﮫ
ﺖ
َوَﺑِﻤَﺎ ﺣَﺎﺷُﻮا اﻟْﺨَﻠْﻖ،َوَأَرْﺿِﮭِﻢْ ﻣِﻦْ رِﺿْﻮَاﻧِﻚ،َﻓَﻼ ﺗَﻨْﺲَ ﻟَﮭُﻢُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻣَﺎ ﺗَﺮَﻛُﻮا ﻟَﻚَ وَﻓِﯿﻚ.ِﻣِﻨْﮭُﻢُ اﻟْﻘَﺮَاﺑَﺎتُ إِذْ ﺳَﻜَﻨُﻮا ﻓِﻲ ﻇِﻞﱢ ﻗَﺮَاﺑَﺘِﮫ
ْوَﻣَﻦ،ِ وَﺧُﺮُوﺟِﮭِﻢْ ﻣِﻦْ ﺳَﻌَﺔِ اﻟْﻤَﻌَﺎشِ إِﻟَﻰ ﺿِﯿﻘِﮫ،ْوَاﺷْﻜُﺮْھُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ھَﺠْﺮِھِﻢْ ﻓِﯿﻚَ دِﯾَﺎرَ ﻗَﻮْﻣِﮭِﻢ.َوَﻛَﺎﻧُﻮا ﻣَﻊَ رَﺳُﻮﻟِﻚَ دُﻋَﺎةً ﻟَﻚَ إِﻟَﯿْﻚ،َﻋَﻠَﯿْﻚ
رَﺑﱠﻨَﺎ اﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ وَﻟِﺈِﺧْﻮَاﻧِﻨَﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﺳَﺒَﻘُﻮﻧَﺎ:َ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮن،ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَأَوْﺻِﻞْ إِﻟَﻰ اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌِﯿﻦَ ﻟَﮭُﻢْ ﺑِﺈِﺣْﺴَﺎن.ْﻛَﺜﱠﺮْتَ ﻓِﻲ إِﻋْﺰَازِ دِﯾﻨِﻚَ ﻣِﻦْ ﻣَﻈْﻠُﻮﻣِﮭِﻢ
وَﻟَﻢْ ﯾَﺨْﺘَﻠِﺠْﮭُﻢْ ﺷَﻚﱞ،ْﻟَﻢْ ﯾَﺜْﻨِﮭِﻢْ رَﯾْﺐٌ ﻓِﻲ ﺑَﺼِﯿﺮَﺗِﮭِﻢ.ْ وَﻣَﻀَﻮْا ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺎﻛِﻠَﺘِﮭِﻢ،ْوَﺗَﺤَﺮﱠوْا وِﺟْﮭَﺘَﮭُﻢ،ْاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻗَﺼَﺪُوا ﺳَﻤْﺘَﮭُﻢ.َﺑِﺎﻟْﺈِﯾﻤَﺎنِ ﺧَﯿْﺮَ ﺟَﺰَاﺋِﻚ
،ْ ﯾَﺘﱠﻔِﻘُﻮنَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢ،ْوَﯾَﮭْﺘَﺪُونَ ﺑِﮭَﺪْﯾِﮭِﻢ،ْ ﯾَﺪِﯾﻨُﻮنَ ﺑِﺪِﯾﻨِﮭِﻢ،ْ ﻣُﻜﺎﻧِﻔﯿِﻦَ وَﻣُﻮَازِرِﯾﻦَ ﻟَﮭُﻢ.ْوَاﻻﯾﺘِﻤَﺎمِ ﺑِﮭِﺪَاﯾَﺔِ ﻣَﻨَﺎرِھِﻢ،ْﻓِﻲ ﻗَﻔْﻮِ آﺛَﺎرِھِﻢ

onun vücudunun bərəkətindən döyüşlərdə qalib olduqları, qəlblərində onun sevgisini bəslədilər,
onun eşqində kasad olmayan bir ticarətə ümid etdilər, ona ürək bağlayanda qohumlarından ayrı
düşdülər.
Pərvərdigara! Sənin yolunda Muhəmməd (s) səha-bələrini əldən verdiklərini lütfünün nəzərindən
uzaq etmə, onları razı qalmağınla razı et. İnsanları dininə də’vət edib dinin yolunda öz şəhər və
diyarlarından uzaq düşmələrinə, rahatlıqdan çətinliyə düşmələrinə, dininin ucalması üçün zülm
gördüklərinə görə onlara mükafat ver.
Pərvərdigara! İman, əxlaq və əməldə ona itaət edib: «İlahi, bizi və imanda bizdən irəli keçən
qardaşlarımızı bağışla» deyənlərə özünün ən yaxşı muzd və əcrini əta et, səhabələrin yolunu
tutanlar və onların adətlərini tələb edənlərə, onların yolu ilə həyatlarına rövnəq verənlərə,
əqidələrinə heç bir şəkk-şübhə qatmayanlar, onların yardımçıları, dində onlarla müvafiq olanlar,
nəzər birliyi olanlar.

ْ َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌِﯿﻦَ ﻣِﻦْ ﯾَﻮْﻣِﻨَﺎ ھَﺬَا إِﻟَﻰ ﯾَﻮْمِ اﻟﺪﱢﯾﻦِ وَ ﻋَﻠَﻰ أَزْوَاﺟِﮭِﻢْ وَ ﻋَﻠَﻰ ذُرﱢﯾﱠﺎﺗِﮭِﻢْ وَ ﻋَﻠَﻰ ﻣ.ْوَ ﻻ ﯾَﺘﱠﮭِﻤُﻮﻧَﮭُﻢْ ﻓِﯿﻤَﺎ أَدﱠوْا إِﻟَﯿْﮭِﻢ
ﻦ
 وَ ﺗُﻌِﯿﻨُﮭُﻢْ ﺑِﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ،ِ وَ ﺗَﻤْﻨَﻌُﮭُﻢْ ﺑِﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﻛَﯿْﺪِ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎن،َ وَ ﺗَﻔْﺴَﺢُ ﻟَﮭُﻢْ ﻓِﻲ رِﯾَﺎضِ ﺟَﻨﱠﺘِﻚ،َ ﺻَﻼةً ﺗَﻌْﺼِﻤُﮭُﻢْ ﺑِﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚ.ْأَﻃَﺎﻋَﻚَ ﻣِﻨْﮭُﻢ
َ و،َ وَ ﺗَﺒْﻌَﺜُﮭُﻢْ ﺑِﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻋْﺘِﻘَﺎدِ ﺣُﺴْﻦِ اﻟﺮﱠﺟَﺎءِ ﻟَﻚ.ٍ وَ ﺗَﻘِﯿﮭِﻢْ ﻃَﻮَارِقَ اﻟﻠﱠﯿْﻞِ وَ اﻟﻨﱠﮭَﺎرِ إِﻻ ﻃَﺎرِﻗﺎ ﯾَﻄْﺮُقُ ﺑِﺨَﯿْﺮ،ﻣَﺎ اﺳْﺘَﻌَﺎﻧُﻮكَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻣِﻦْ ﺑِﺮﱟ
َ و،ِ وَ ﺗُﺰَھﱢﺪَھُﻢْ ﻓِﻲ ﺳَﻌَﺔِ اﻟْﻌَﺎﺟِﻞ،َاﻟﻄﱠﻤَﻊِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ وَ ﺗَﺮْكِ اﻟﺘﱡﮭْﻤَﺔِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺗَﺤْﻮِﯾﮫِ أَﯾْﺪِي اﻟْﻌِﺒَﺎدِ ﻟِﺘَﺮُدﱠھُﻢْ إِﻟَﻰ اﻟﺮﱠﻏْﺒَﺔِ إِﻟَﯿْﻚَ وَ اﻟﺮﱠھْﺒَﺔِ ﻣِﻨْﻚ
ْ وَ اﻻﺳْﺘِﻌْﺪَادَ ﻟِﻤَﺎ ﺑَﻌْﺪَ اﻟْﻤَﻮْتِ وَ ﺗُﮭَﻮﱢنَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﻛُﻞﱠ ﻛَﺮْبٍ ﯾَﺤِﻞﱡ ﺑِﮭِﻢْ ﯾَﻮْمَ ﺧُﺮُوجِ اﻟْﺄَﻧْﻔُﺲِ ﻣِﻦْ أَﺑْﺪَاﻧِﮭَﺎ وَ ﺗُﻌَﺎﻓِﯿَﮭُﻢ،ِﺗُﺤَﺒﱢﺐَ إِﻟَﯿْﮭِﻢُ اﻟْﻌَﻤَﻞَ ﻟِﻶْﺟِﻞ
َ وَ ﻛَﺒﱠﺔِ اﻟﻨﱠﺎرِ وَ ﻃُﻮلِ اﻟْﺨُﻠُﻮدِ ﻓِﯿﮭَﺎ وَ ﺗُﺼَﯿﱢﺮَھُﻢْ إِﻟَﻰ أَﻣْﻦٍ ﻣِﻦْ ﻣَﻘِﯿﻞِ اﻟْﻤُﺘﱠﻘِﯿﻦ،ﻣِﻤﱠﺎ ﺗَﻘَﻊُ ﺑِﮫِ اﻟْﻔِﺘْﻨَﺔُ ﻣِﻦْ ﻣَﺤْﺬُورَاﺗِﮭَﺎ.

Pərvərdigara! Öz tərəfindən tövbə edənlərə, bu gündən qiyamətədək səlavat göndər, bir səlavat ki,
onun vasitəsi ilə onları günahdan saxlayasan və öz Behişt bağlarında onlara rahatlıq verəsən,
Şeytanın hiyləsindən onlara pənah verəsən, hər bir xeyir işdə səndən kömək istəsələr onlara
yardım göstər, gecə-gündüzün şərrindən onları hifz edəsən, məgər xeyir işlərindən savayı, həmin
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səlavatınla onları e’tiqadlarında saxla ki, yalnız Sənin ümidinə göz diksinlər, Sənin yanındakılara
bağlansınlar, Sənin yanında olanlardan xalqa verdiklərinə görə bədgüman olmasınlar, elə et ki,
şövqləri yalnız Sənə və qorxuları yalnız Səndən olsun, əldən gedən dünya rahatlığına onları
rəğbətsiz et, o dünya üçün iş görüb ölümdən sonraya hazır olmaları üçün qəlblərinə məhəbbət sal,
onları bəla və əziyyətlərdən qurtar, Cəhənnəm odunun çətinliyindən və orada həmişəlik
qalmaqdan onları hifz et və onları təqva əhlinin əmin-amanlıq yerinə göndər.

(5)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﮫِ و ﻟِﺄَھْﻞِ وَﻻﯾَﺘِﮫ:
 ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ،ِ وَاﺣْﺠُﺒْﻨَﺎ ﻋَﻦِ اﻟْﺈِﻟْﺤَﺎدِ ﻓِﻲ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻚَ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﻨْﺘَﮭِﻲ ﻣُﺪﱠةُ ﻣُﻠْﻜِﮫ،ِ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،ِﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﻨْﻘَﻀِﻲ ﻋَﺠَﺎﺋِﺐُ ﻋَﻈَﻤَﺘِﮫ
ْ وَﯾَﺎ ﻣَﻦ.َ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫِ وَاﺟْﻌَﻞْ ﻟَﻨَﺎ ﻧَﺼِﯿﺒﺎ ﻓِﻲ رَﺣْﻤَﺘِﻚ،ِ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﻔْﻨَﻰ ﺧَﺰَاﺋِﻦُ رَﺣْﻤَﺘِﮫ.َ وَأَﻋْﺘِﻖْ رِﻗَﺎﺑَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻧَﻘِﻤَﺘِﻚ،ِﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
،ِ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،ُ وَ أَدْﻧِﻨَﺎ إِﻟَﻰ ﻗُﺮْﺑِﻚَ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺼْﻐُﺮُ ﻋِﻨْﺪَ ﺧَﻄَﺮِهِ اﻟْﺄَﺧْﻄَﺎر،ِﺗَﻨْﻘَﻄِﻊُ دُونَ رُؤْﯾَﺘِﮫِ اﻟْﺄَﺑْﺼَﺎرُ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﻏْﻨِﻨَﺎ ﻋَﻦْ ھِﺒَﺔِ اﻟْﻮَھﱠﺎﺑِﯿﻦَ ﺑِﮭِﺒَﺘِﻚ.َ وَﻻ ﺗَﻔْﻀَﺤْﻨَﺎ ﻟَﺪَﯾْﻚ،ِ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،ِ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻈْﮭَﺮُ ﻋِﻨْﺪَهُ ﺑَﻮَاﻃِﻦُ اﻟْﺄَﺧْﺒَﺎر.َوَﻛَﺮﱢﻣْﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﻚ
َ وَﻻ ﻧَﺴْﺘَﻮْﺣِﺶَ ﻣِﻦْ أَﺣَﺪٍ ﻣَﻊَ ﻓَﻀْﻠِﻚ،َوَاﻛْﻔِﻨَﺎ وَﺣْﺸَﺔَ اﻟْﻘَﺎﻃِﻌِﯿﻦَ ﺑِﺼِﻠَﺘِﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﻧَﺮْﻏَﺐَ إِﻟَﻰ أَﺣَﺪٍ ﻣَﻊَ ﺑَﺬْﻟِﻚ.

5-ci dua:
O Həzrətin özü və dostları haqqında etdiyi duası.
Ey əzəmətinin mö’cüzələrinin sonu olmayan, Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bizi
əzəmətin qarşısında azmaqdan saxla!
Ey hökmdarlığının sonu olmayan, Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bizə öz
əzabından nicat ver! Ey rəhmət xəzinələrinin sonu olmayan, Muhəmməd və onun soyuna səlavat
göndər və bizə öz rəhmətindən bir nəsib, bəhrə qərar ver!
Ey gözlər Səni anmaqdan yorulan kəs, Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bizi özünə
yaxın et! Ey məqamı qarşısında bütün məqamlar kiçilən varlıq, Muhəmməd və soyuna səlavat
göndər və bizi Öz yanında əziz tut!
Ey gizli xəbərlər yanında aşkar olan, Muhəm-məd və bizi öz yanında rüsvay etmə, başqalarından
ayrılmaq qorxusunu özünə birləşməklə kifayət et ki, Sənin ehsan etməyini başqalarından
istəməyək və Sənin bəxşişinlə heç kəsdən qorxmayaq.

 وَﻗِﻨَﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ. وَأَدِلْ ﻟَﻨَﺎ وَﻻ ﺗُﺪِلْ ﻣِﻨﱠﺎ، وَاﻣْﻜُﺮْ ﻟَﻨَﺎ وَﻻ ﺗَﻤْﻜُﺮْ ﺑِﻨَﺎ، وَﻛِﺪْ ﻟَﻨَﺎ وَﻻ ﺗَﻜِﺪْ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ.ْوَ ﻣَﻦْ ﺗُﻘَﺮﱢﺑْﮫُ إِﻟَﯿْﻚَ ﯾَﻐْﻨَﻢ،ْ وَﻻ ﺗُﺒَﺎﻋِﺪْﻧَﺎ ﻋَﻨْﻚَ إِنﱠ ﻣَﻦْ ﺗَﻘِﮫِ ﯾَﺴْﻠَﻢْ وَ ﻣَﻦْ ﺗَﮭْﺪِهِ ﯾَﻌْﻠَﻢ،َ وَاھْﺪِﻧَﺎ إِﻟَﯿْﻚ،َ وَاﺣْﻔَﻈْﻨَﺎ ﺑِﻚ،َﻣِﻨْﻚ
 ﻓَﺼَﻞﱢ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻤَﺎ ﯾَﻜْﺘَﻔِﻲ اﻟْﻤُﻜْﺘَﻔُﻮنَ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﻗُﻮﱠﺗِﻚ.ِ وَﻣَﺮَارَةَ ﺻَﻮْﻟَﺔِ اﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎن،ِ وَﺷَﺮﱠ ﻣَﺼَﺎﺋِﺪِ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎن،ِ وَ اﻛْﻔِﻨَﺎ ﺣَﺪﱠ ﻧَﻮَاﺋِﺐِ اﻟﺰﱠﻣَﺎن،ِوَآﻟِﮫ
ِ وَإِﻧﱠﻤَﺎ ﯾَﮭْﺘَﺪِي اﻟْﻤُﮭْﺘَﺪُونَ ﺑِﻨُﻮر، وَأَﻋْﻄِﻨَﺎ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،َ وَإِﻧﱠﻤَﺎ ﯾُﻌْﻄِﻲ اﻟْﻤُﻌْﻄُﻮنَ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻞِ ﺟِﺪَﺗِﻚ، وَاﻛْﻔِﻨَﺎ،ِﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
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َ و،َ وَ ﻣَﻦْ أَﻋْﻄَﯿْﺖَ ﻟَﻢْ ﯾَﻨْﻘُﺼْﮫُ ﻣَﻨْﻊُ اﻟْﻤَﺎﻧِﻌِﯿﻦ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ ﻣَﻦْ وَاﻟَﯿْﺖَ ﻟَﻢْ ﯾَﻀْﺮُرْهُ ﺧِﺬْﻻنُ اﻟْﺨَﺎذِﻟِﯿﻦ. وَاھْﺪِﻧَﺎ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،َوَﺟْﮭِﻚ
َ ﻣَﻦْ ھَﺪَﯾْﺖَ ﻟَﻢْ ﯾُﻐْﻮِهِ إِﺿْﻼلُ اﻟْﻤُﻀِﻠﱢﯿ
ﻦ

İlahi! Hər bir işdə bizim xeyrimizə çarə et və bizim ziyanımıza çarə etmə, bizim xeyrimizə tədbir
gör və bizim zərərimizə tədbir etmə, bizi qalib et, və başqalarını bizə qalib etmə!
İlahi! Öz qəzəbindən qoru, Öz dərgahından uzaqlaşdırma. Hər kəsi sən qorusan salamat qalar,
sənin hidayət etdiyin bilici olar, özünə yaxınlaşdırdığın qənimət aparar. İlahi! Muhəmməd və bizi
zamandakı müsibətlərin çətinliklərindən, Şeytan tələlərinin şərrindən, və hakimin qəzəbinin
acılığından qoru!
İlahi! Şübhəsiz ki, ehtiyacsızlar Sənin lütfün sayəsində ehtiyacsızdırlar. Muhəmməd və özündən
başqalarına nisbətdə bizə kifayət et! Həqiqətdə bağışlayanlar Sənin verdiyinin çoxluğundan
bəxşiş edirlər, belə isə Muhəmməd və öz ne’mətindən bizə əta et və həqiqətən də yol tapanlar
sənin zatının nuru sayəsində yol tapır-lar, belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və
bizi hidayət et! İlahi! Sənin kömək etdiyin kimsəni heç bir qüdrət zəlil edə bilməz, hər kəsə Sən
ehsan etsən, heç kəs ona qarşı bəxşişini əskildə bilməz, sənin hidayət etdiyini heç bir azdıran
yoldan yuvarlada bilməz,

 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَ ﱢ.َ وَ اﺳْﻠُﻚْ ﺑِﻨَﺎ ﺳَﺒِﯿﻞَ اﻟْﺤَﻖﱢ ﺑِﺈِرْﺷَﺎدِك،َ وَ أَﻏْﻨِﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﻏَﯿْﺮِكَ ﺑِﺈِرْﻓَﺎدِك،َ وَ اﻣْﻨَﻌْﻨَﺎ ﺑِﻌِﺰﱢكَ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِك،ِﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
ﻞ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ.َ وَ اﻧْﻄِﻼقَ أَﻟْﺴِﻨَﺘِﻨَﺎ ﻓِﻲ وَﺻْﻒِ ﻣِﻨﱠﺘِﻚ،َ وَ ﻓَﺮَاغَ أَﺑْﺪَاﻧِﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺷُﻜْﺮِ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻚ،َ وَاﺟْﻌَﻞْ ﺳَﻼﻣَﺔَ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﻓِﻲ ذِﻛْﺮِ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻚ،ِﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
َ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،َ وَﻣِﻦْ ﺧَﺎﺻﱠﺘِﻚَ اﻟْﺨَﺎﺻﱢﯿﻦَ ﻟَﺪَﯾْﻚ،َ وَ ھُﺪَاﺗِﻚَ اﻟﺪﱠاﻟﱢﯿﻦَ ﻋَﻠَﯿْﻚ،َ وَاﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺗِﻚَ اﻟﺪﱠاﻋِﯿﻦَ إِﻟَﯿْﻚ،ِﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.

Belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və izzətinlə bizi bəndələrinin şərrindən qoru,
öz bəxşininlə bizə başqalarının bəxşişindən ehtiyacsız et və hidayətinlə bizi haqq yola apar!
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və qəlblərimizin salamatlığını əzəmətinin zikrində, bədənlərimizin rahatlığını ne’mətinə şükr etməyimizdə, dilimizin hərəkətini bəxşi-şinin
vəsfində qərar ver! İlahi!
Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bizi sənə sarı
də’vət edənlərin zümrəsində, sənə sarı yol göstərənlərdən qərar ver, xüsusi bəndələrinin sırasına
daxil et, ey rəhm edənlərin rəhm edəni!
(6)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﺼﱠﺒَﺎحِ وَ اﻟْﻤَﺴَﺎء:
ٍ وَأَﻣَﺪا ﻣَﻤْﺪُودا ﯾُﻮﻟِﺞُ ﻛُﻞﱠ وَاﺣِﺪ،اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖَ اﻟﻠﱠﯿْﻞَ وَاﻟﻨﱠﮭَﺎرَ ﺑِﻘُﻮﱠﺗِﮫِ وَﻣَﯿﱠﺰَ ﺑَﯿْﻨَﮭُﻤَﺎ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﮫِ وَﺟَﻌَﻞَ ﻟِﻜُﻞﱢ وَاﺣِﺪٍ ﻣِﻨْﮭُﻤَﺎ ﺣَﺪّا ﻣَﺤْﺪُودا
،ِﻣِﻨْﮭُﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺻَﺎﺣِﺒِﮫ

6-cı dua:
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O Həzrətin səhər və axşam vaxtı etdiyi duası.

Həmd öz qüvvəsi ilə gecə və gündüzü yaradan, qüdrəti ilə o ikisinin arasında fərq qoyan, hər biri
üçün müəyyən zaman ölçüsü qoyan, hər birinin, o birisinin daxilinə salıb və çölə çıxaran,

ِ  وَ ﯾُﻨْﺸِﺌُﮭُﻢْ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻓَﺨَﻠَﻖَ ﻟَﮭُﻢُ اﻟﻠﱠﯿْﻞَ ﻟِﯿَﺴْﻜُﻨُﻮا ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﺣَﺮَﻛَﺎتِ اﻟﺘﱠﻌَﺐِ وَ ﻧَﮭَﻀَﺎ،ِوَﯾُﻮﻟِﺞُ ﺻَﺎﺣِﺒَﮫُ ﻓِﯿﮫِ ﺑِﺘَﻘْﺪِﯾﺮٍ ﻣِﻨْﮫُ ﻟِﻠْﻌِﺒَﺎدِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﯾَﻐْﺬُوھُﻢْ ﺑِﮫ
ت
 وَ ﻟِﯿَﻨَﺎﻟُﻮا ﺑِﮫِ ﻟَﺬﱠةً وَ ﺷَﮭْﻮَةً وَ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﮭُﻢُ اﻟﻨﱠﮭَﺎرَ ﻣُﺒْﺼِﺮا،ً ﻓَﯿَﻜُﻮنَ ذَﻟِﻚَ ﻟَﮭُﻢْ ﺟَﻤَﺎﻣﺎ وَ ﻗُﻮﱠة،ِ وَ ﺟَﻌَﻠَﮫُ ﻟِﺒَﺎﺳﺎ ﻟِﯿَﻠْﺒَﺴُﻮا ﻣِﻦْ رَاﺣَﺘِﮫِ وَ ﻣَﻨَﺎﻣِﮫ،ِاﻟﻨﱠﺼَﺐ
ْ وَ دَرَكُ اﻵْﺟِﻞِ ﻓِﻲ أُﺧْﺮَاھُﻢ،ْ ﻃَﻠَﺒﺎ ﻟِﻤَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻧَﯿْﻞُ اﻟْﻌَﺎﺟِﻞِ ﻣِﻦْ دُﻧْﯿَﺎھُﻢ،ِ وَ ﯾَﺴْﺮَﺣُﻮا ﻓِﻲ أَرْﺿِﮫ،ِ وَ ﻟِﯿَﺘَﺴَﺒﱠﺒُﻮا إِﻟَﻰ رِزْﻗِﮫ،ِﻟِﯿَﺒْﺘَﻐُﻮا ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﮫ
َ ﻟِﯿَﺠْﺰِيَ اﻟﱠﺬِﯾﻦ،ِ وَ ﻣَﻮَاﻗِﻊِ أَﺣْﻜَﺎﻣِﮫ،ِ وَ ﻣَﻨَﺎزِلِ ﻓُﺮُوﺿِﮫ،ِ وَ ﯾَﻨْﻈُﺮُ ﻛَﯿْﻒَ ھُﻢْ ﻓِﻲ أَوْﻗَﺎتِ ﻃَﺎﻋَﺘِﮫ،ْ وَ ﯾَﺒْﻠُﻮ أَﺧْﺒَﺎرَھُﻢ،ْﺑِﻜُﻞﱢ ذَﻟِﻚَ ﯾُﺼْﻠِﺢُ ﺷَﺄْﻧَﮭُﻢ
،ِ وَ ﻣَﺘﱠﻌْﺘَﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﺿَﻮْءِ اﻟﻨﱠﮭَﺎر،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓَﻠَﻘْﺖَ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﺈِﺻْﺒَﺎح. وَ ﯾَﺠْﺰِيَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أَﺣْﺴَﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ،أَﺳَﺎءُوا ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻤِﻠُﻮا
َ أَﺻْﺒَﺤْﻨَﺎ وَ أَﺻْﺒَﺤَﺖِ اﻟْﺄَﺷْﯿَﺎءُ ﻛُﻠﱡﮭَﺎ ﺑِﺠُﻤْﻠَﺘِﮭَﺎ ﻟَﻚ.ِ وَ وَﻗَﯿْﺘَﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﻃَﻮَارِقِ اﻵْﻓَﺎت،ِوَ ﺑَﺼﱠﺮْﺗَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﻄَﺎﻟِﺐِ اﻟْﺄَﻗْﻮَات:

Bu nizamla bəndələrin ruzisini, onların dirçəlməsini tə’min edən Allaha məxsusdur. Belə-liklə
gecəni bəndələr üçün yaratdı ki, üzücü çətinliklərdən, yorucu hərəkətlərdən gecə dinc-lik
tapsınlar, onu bir örtük qərar verdi ki, insanlar onda rahatlıq tapıb rahat yuxuya dalsın-lar və
bütün bunları onların qüvvələrinin yeni-ləşməsinə səbəb etdi ki, ləzzət və istəklərinə yetsinlər.
Gündüzü görünən qərar verdi ki, onda haqqın lütfünü axtarsınlar, onun ruzisinə əl tapsınlar, yer
üzündə, fani dünya mənfəətini dərk edib əbədi mənfəət yoluna düşsünlər. Bütün bu işlərlə onların
işini sahmana salır, əməl-lərini yoxalayır ki, hökmünün icrasında və vacibi işlərə itaət etmək
zamanı nə etmələrini görsün ki, nəticədə pisləri pisliklərinin cəza-sına, yaxşıları da mükafatlarına
çatdırsın.
İlahi! Həmd olsun Sənə ki, gecənin qara pərdəsini səhərin nuru ilə yardın, bizi gündüzün
işıqlığından bəhrəmənd etdin, təhlükəli bəlalardan qorudun. Gecəni səhərə çıxartdıq və bütün
yaranmışlar səhər meydanına ayaq qoydular:

وَ ﻣَﺎ ﻛُﻦﱠ ﺗَﺤْﺖَ اﻟﺜﱠﺮَى،ِ وَ ﻣُﻘِﯿﻤُﮫُ وَ ﺷَﺎﺧِﺼُﮫُ وَ ﻣَﺎ ﻋَﻼ ﻓِﻲ اﻟْﮭَﻮَاء،ُ ﺳَﺎﻛِﻨُﮫُ وَ ﻣُﺘَﺤَﺮﱢﻛُﮫ، وَﻣَﺎ ﺑَﺜَﺜْﺖَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ وَاﺣِﺪٍ ﻣِﻨْﮭُﻤَﺎ،ﺳَﻤَﺎؤُھَﺎ وَأَرْﺿُﮭَﺎ
 ﻟَﯿْﺲَ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﺄَﻣْﺮِ إِﻻ.َ وَ ﻧَﺘَﻘَﻠﱠﺐُ ﻓِﻲ ﺗَﺪْﺑِﯿﺮِك،َ وَ ﻧَﺘَﺼَﺮﱠفُ ﻋَﻦْ أَﻣْﺮِك،َ وَ ﺗَﻀُﻤﱡﻨَﺎ ﻣَﺸِﯿﱠﺘُﻚ،َأَﺻْﺒَﺤْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻗَﺒْﻀَﺘِﻚَ ﯾَﺤْﻮِﯾﻨَﺎ ﻣُﻠْﻜُﻚَ وَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧُﻚ
ﺳﺄْﻧَﺎ
َ َ وَ إِنْ أ،ٍ إِنْ أَﺣْﺴَﻨﱠﺎ وَدﱠﻋَﻨَﺎ ﺑِﺤَﻤْﺪ،ٌ وَ ھُﻮَ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﺷَﺎھِﺪٌ ﻋَﺘِﯿﺪ،ٌ وَ ھَﺬَا ﯾَﻮْمٌ ﺣَﺎدِثٌ ﺟَﺪِﯾﺪ.َ وَ ﻻ ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﯿْﺮِ إِﻻ ﻣَﺎ أَﻋْﻄَﯿْﺖ،َﻣَﺎ ﻗَﻀَﯿْﺖ
ِ أَوِ اﻗْﺘِﺮَاف،ٍ وَ اﻋْﺼِﻤْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺳُﻮءِ ﻣُﻔَﺎرَﻗَﺘِﮫِ ﺑِﺎرْﺗِﻜَﺎبِ ﺟَﺮِﯾﺮَة،ِ وَ ارْزُﻗْﻨَﺎ ﺣُﺴْﻦَ ﻣُﺼَﺎﺣَﺒَﺘِﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ﻓَﺎرَﻗَﻨَﺎ ﺑِﺬَمﱟ
َ وَ اﻣْﻠَﺄْ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺎ ﺑَﯿْﻦَ ﻃَﺮَﻓَﯿْﮫِ ﺣَﻤْﺪا وَ ﺷُﻜْﺮا وَ أَﺟْﺮا وَ ذُﺧْﺮا و،ِ وَ أَﺧْﻠِﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎت،ِﺻَﻐِﯿﺮَةٍ أَوْ ﻛَﺒِﯿﺮَةٍ وَ أَﺟْﺰِلْ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺎت
، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﯾَﺴﱢﺮْ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻜِﺮَامِ اﻟْﻜَﺎ ِﺗﺒِﯿﻦَ ﻣَﺌُﻮﻧَﺘَﻨَﺎ.ﻓَﻀْﻼ وَ إِﺣْﺴَﺎﻧﺎ

Göy və yer, bu ikisində pərakəndə etdiklərin, hərəkətsiz və hərəkətdə olanlar, ayaq üstə durub yol
gedənlər, havada yuxarı gedənlər, yerdə gizlənənlər hamılıqla Sənin qüdrətin əhatəsində səhərə
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çıxdıq, bir halda ki, Sənin səltənət və qüdrətin bizi ehtiva etmiş, iradən bizi himaməyəyə almış,
əmrinlə işlərə baş vururuq, Sənin tədbir meydanında hərəkətdəyik, Sənin əmrin olmadığın bir
yerdə əlimizdən bir iş gəlməz, Sənin bizə bəxşiş etdiyindən savayı bizə bir xeyir yetişməz. Bu
gün təzə və yeni bir gündür, o bizə hazır olan bir şahiddir, yaxşılıq etsək təşəkkür edənlər bizi tərk
edər, pislik etdikdə qınayanlar bizdən ayrılarlar.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bu günlə həmnəfəs olmağı bizə ruzi et, kiçik
günah və böyük xəta kəsb etməkdən saxla, onda yax-şılıqlardan olan bəhrəmizi bol et, bu günkü
gün-də bizi pisliklərdən təmizlə, əvvəlindən sonuna-dək axirət üçün bol ehtiyat yığmağa tə’min
et.
İlahi! Bizim zəhmətimizi əməli yazan mələklərə asan et, əməl dəftərimizi yaxşılıqla doldur, Pis
əməllərimizə görə bizi o mələklərin yanında rüsvay etmə!

 وَﻧَﺼِﯿﺒﺎ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺟْﻌَﻞْ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺳَﺎﻋَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺳَﺎﻋَﺎﺗِﮫِ ﺣَﻈّﺎ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِك. وَﻻ ﺗُﺨْﺰِﻧَﺎ ﻋِﻨْﺪَھُﻢْ ﺑِﺴُﻮءِ أَﻋْﻤَﺎﻟِﻨَﺎ،وَاﻣْﻠَﺄْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗِﻨَﺎ ﺻَﺤَﺎﺋِﻔَﻨَﺎ
 وَ اﺣْﻔَﻈْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺑَﯿْﻦِ أَﯾْﺪِﯾﻨَﺎ وَﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻔِﻨَﺎ وَﻋَﻦْ أَﯾْﻤَﺎﻧِﻨَﺎ وَﻋَﻦْ ﺷَﻤَﺎﺋِﻠِﻨَﺎ،ِﻣِﻦْ ﺷُﻜْﺮِكَ وَﺷَﺎھِﺪَ ﺻِﺪْقٍ ﻣِﻦْ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
 وَ وَﻓﱢﻘْﻨَﺎ ﻓِﻲ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.َ ﻣُﺴْﺘَﻌْﻤِﻼ ﻟِﻤَﺤَﺒﱠﺘِﻚ،َ ھَﺎدِﯾﺎ إِﻟَﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ،َ ﺣِﻔْﻈﺎ ﻋَﺎﺻِﻤﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚ،وَﻣِﻦْ ﺟَﻤِﯿﻊِ ﻧَﻮَاﺣِﯿﻨَﺎ
ِ وَاﻟْﺄَﻣْﺮ،ِ وَﻣُﺠَﺎﻧَﺒَﺔِ اﻟْﺒِﺪَع،ِ وَاﺗﱢﺒَﺎعِ اﻟﺴﱡﻨَﻦ،ِ وَﺷُﻜْﺮِ اﻟﻨﱢﻌَﻢ، وَھِﺠْﺮَانِ اﻟﺸﱠﺮﱢ،ِﯾَﻮْﻣِﻨَﺎ ھَﺬَا وَﻟَﯿْﻠَﺘِﻨَﺎ ھَﺬِهِ وَﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊِ أَﯾﱠﺎﻣِﻨَﺎ ﻻﺳْﺘِﻌْﻤَﺎلِ اﻟْﺨَﯿْﺮ
ِوَ ُﻣﻌَﺎوَﻧَﺔ، وَإِرْﺷَﺎدِ اﻟﻀﱠﺎلﱢ،ِوَﻧُﺼْﺮَةِ اﻟْﺤَﻖﱢ وَإِﻋْﺰَازِه،ِوَاﻧْﺘِﻘَﺎصِ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ وَإِذْﻻﻟِﮫ،ِ وَﺣِﯿَﺎﻃَﺔِ اﻟْﺈِﺳْﻼم،ِ وَاﻟﻨﱠﮭْﻲِ ﻋَﻦِ اﻟْﻤُﻨْﻜَﺮ،ِﺑِﺎﻟْ َﻤﻌْﺮُوف
،ُﺻﺤِﺒْﻨَﺎه
َ ٍ وَ أَﻓْﻀَﻞَ ﺻَﺎﺣِﺐ،ُ وَ اﺟْﻌَﻠْﮫُ أَﯾْﻤَﻦَ ﯾَﻮْمٍ ﻋَﮭِﺪْﻧَﺎه،ِوَإِدْرَاكِ اﻟﻠﱠﮭِﯿﻒِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،ِاﻟﻀﱠﻌِﯿﻒ

İlahi! Hər saatında xüsusi bəndələrinə şükründən bir nəsib, mələklərindən bizə doğru bir şahid
qərar ver! İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bizi öndən, arxadan, acdan,
soldan, və bütün tərəflərdən hifz et, bir cür ki, sənin bu hifzin bizi sənə qarşı günahdan saxlasın,
itaətinə yol göstərsin, bizi eşq və məhəbbətinin işinə alsın.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bizi bu gününüzdə və bu gecəmizdə və
bütün vaxtlarımızda xeyir iş görməyə, şərdən uzaqlaş-mağa, ne’mətlərə şükr etməyə, sünnətlərə
itaət etməyə, bid’ətlərdən uzaqlaşmağa, yaxşılığa də’vət etməyə pislikdən çəkindirməyə, İslamı
qorumağa, batilin eybini axtarıb onu zəlil etməyə, haqqa yardım edib onu əziz tutmağa, azanı
hidayət etməyə, zəifə yardım etməyə, və zülm görənə pənah verməyə müvəffəq et. İlahi!
Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bu günkü günü indiyədək bizə nəsib olan ən
səadətli gün bir yerdə olduğumuz ən yaxşı dost,

 وَ أَﻗْﻮَﻣَﮭُ ْﻢ،َ أَﺷْﻜَﺮَھُﻢْ ﻟِﻤَﺎ أَوْﻟَﯿْﺖَ ﻣِﻦْ ﻧِﻌَﻤِﻚ،َوَ ﺧَﯿْﺮَ وَﻗْﺖٍ ﻇَﻠِﻠْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ أَرْﺿَﻰ ﻣَﻦْ ﻣَﺮﱠ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﻠﱠﯿْﻞُ وَ اﻟﻨﱠﮭَﺎرُ ﻣِﻦْ ﺟُﻤْﻠَﺔِ ﺧَﻠْﻘِﻚ
ْ وَ أُﺷْﮭِﺪُ ﺳَﻤَﺎءَكَ وَ أَرْﺿَﻚَ وَ ﻣَﻦ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أُﺷْﮭِﺪُكَ وَ ﻛَﻔَﻰ ﺑِﻚَ ﺷَﮭِﯿﺪا.َ وَ أَوْﻗَﻔَﮭُﻢْ ﻋَﻤﱠﺎ ﺣَﺬﱠرْتَ ﻣِﻦْ ﻧَﮭْﯿِﻚ،َﺑِﻤَﺎ ﺷَﺮَﻋْﺖَ ﻣِﻦْ ﺷﺮَاﺋِﻌِﻚ
َ أَﻧﱢﻲ أَﺷْﮭَﺪُ أَﻧﱠﻚَ أَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ اﻟﱠﺬِي ﻻ إِﻟَﮫ،أَﺳْﻜَﻨْﺘَﮭُﻤَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﻚَ وَ ﺳَﺎﺋِﺮِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻓِﻲ ﯾَﻮْﻣِﻲ ھَﺬَا وَ ﺳَﺎﻋَﺘِﻲ ھَﺬِهِ وَ ﻟَﯿْﻠَﺘِﻲ ھَﺬِهِ وَ ﻣُﺴْﺘَﻘَﺮﱢي ھَﺬَا
ْ وَ أَنﱠ ﻣُﺤَﻤﱠﺪا ﻋَﺒْﺪُكَ وَ رَﺳُﻮﻟُﻚَ و ﺧِﯿَﺮَﺗُﻚَ ﻣِﻦ.ِ رَﺣِﯿﻢٌ ﺑِﺎﻟْﺨَﻠْﻖ،ِ ﻣَﺎﻟِﻚُ اﻟْﻤُﻠْﻚ،ِ رَءُوفٌ ﺑِﺎﻟْﻌِﺒَﺎد،ِ ﻋَﺪْلٌ ﻓِﻲ اﻟْﺤُﻜْﻢ،ِ ﻗَﺎﺋِﻢٌ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂ،َإِﻻ أَﻧْﺖ
،َﺣﺪٍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚ
َ َ أَﻛْﺜَﺮَ ﻣَﺎ ﺻَﻠﱠﯿْﺖَ ﻋَﻠَﻰ أ،ِ وَ أَﻣَﺮْﺗَﮫُ ﺑِﺎﻟﻨﱡﺼْﺢِ ﻟِﺄُﻣﱠﺘِﮫِ ﻓَﻨَﺼَﺢَ ﻟَﮭَﺎ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ، ﺣَﻤﱠﻠْﺘَﮫُ رِﺳَﺎﻟَﺘَﻚَ ﻓَﺄَدﱠاھَﺎ،َﺧَﻠْﻘِﻚ
،َوَ آﺗِﮫِ ﻋَﻨﱠﺎ أَﻓْﻀَﻞَ ﻣَﺎ آﺗَﯿْﺖَ أَﺣَﺪا ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِك
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Yaşadığımız ən yaxşı zaman qərar ver! Bizi gecə-gündüzün ən yaxşı nəsibi olan mərhəmət
etdiyin ne’mətlərinə hamıdan çox şükr edənlərdən, yaratdığın şəriətə hamıdan çox sabit qədəm,
qorxut-duqlarından hamıdan çox çəkinən bəndələrindən qərar ver!
İlahi! Mən səni şahid tuturam və sən ən şahid-lərin ən yaxşısısan, göyünü və yerini, göylərdə və
yerdə məskun etdiyin mələkləri və sair yaratdıq-larını da şahid tuturam, bu gündə, bu saatda, bu
gecə və yerləşdiyim bu yerdə şəhadət verirəm ki, həqiqətən sən həmin Allahsan ki, Səndən başqa
heç bir Allah yoxdur, ədaləti qaldıran, hökmündə adil, bəndələrinə mehriban, bütün aləmə sahib
və bütün məxluqata rəhm edənsən.
Və şəhadət verirəm ki, Muhəmməd Sənin bütün bəndələrin içrə seçdiyin qulun və
peyğəmbərindir, risalətini onun öhdəsinə qoydun və o da onu gözəl tərzdə yerinə yetirdi,
ümmətinə qarşı xeyirxahlıq etdin və o da onlara xeyirxahlıq etdi. İlahi, Muhəmməd və onun
soyuna səlavat göndər, yaratdıq-larından kimə isə göndərdiyin səlavatın daha çoxunu, bizim
tərəfimizdən bəndələrindən birinə verdiyin ən yaxşı şeyi ona ver. ×ünki Sən,

 وَ أَﻧْﺖَ أَرْﺣَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ،ِ اﻟْﻐَﺎﻓِﺮُ ﻟِﻠْﻌَﻈِﯿﻢ،ِﺖ أَﺣَﺪا ﻣِﻦْ أَﻧْﺒِﯿَﺎﺋِﻚَ ﻋَﻦْ أُﻣﱠﺘِﮫِ إِﻧﱠﻚَ أَﻧْﺖَ اﻟْﻤَﻨﱠﺎنُ ﺑِﺎﻟْﺠَﺴِﯿﻢ
َ ْوَ اﺟْﺰِهِ ﻋَﻨﱠﺎ أَﻓْﻀَﻞَ وَ أَﻛْﺮَمَ ﻣَﺎ ﺟَﺰَﯾ
َ  ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒِﯿﻦَ اﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦَ اﻟْﺄَﺧْﯿَﺎرِ اﻟْﺄَﻧْﺠَﺒِﯿ،ٍرَﺣِﯿﻢ.
ﻦ

böyük ne’mət sahibi, çoxlu lütf göstərən, böyük günahı bağışlayan, rəhm edənlərin rəhm
edənisən. Belə isə Muhəmməd və onun pak, bütün yaxşılıq-ların mənbəyi olan pakizə soyuna
səlavat göndər.

(7)
ِ ﻣُﻠِﻤﱠﺔٌ وَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻜَﺮْب،ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا ﻋَﺮَﺿَﺖْ ﻟَﮫُ ﻣُﮭِﻤﱠﺔٌ أَوْ ﻧَﺰَﻟَﺖْ ﺑِﮫ:
،ُ ذَﻟﱠﺖْ ﻟِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ اﻟﺼﱢﻌَﺎب.ِ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾُﻠْﺘَﻤَﺲُ ﻣِﻨْﮫُ اﻟْﻤَﺨْﺮَجُ إِﻟَﻰ رَوْحِ اﻟْﻔَﺮَج،ِ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾَﻔْﺜَﺄُ ﺑِﮫِ ﺣَﺪﱡ اﻟﺸﱠﺪَاﺋِﺪ،ِﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺤَﻞﱡ ﺑِﮫِ ﻋُﻘَﺪُ اﻟْﻤَﻜَﺎرِه
َوَﺑِﺈِرَادَﺗِﻚَ دُون،ٌ ﻓَﮭِﻲَ ﺑِﻤَﺸِﯿﱠﺘِﻚَ دُونَ ﻗَﻮْﻟِﻚَ ﻣُﺆْﺗَﻤِﺮَة.ُ وَﻣَﻀَﺖْ ﻋَﻠَﻰ إِرَادَﺗِﻚَ اﻟْﺄَﺷْﯿَﺎء،ُ وَﺟَﺮَى ﺑِﻘُﺪرَﺗِﻚَ اﻟْﻘَﻀَﺎء،ُوَﺗَﺴَﺒﱠﺒَﺖْ ﺑِﻠُﻄْﻔِﻚَ اﻟْﺄَﺳْﺒَﺎب
،َ ﻻ ﯾَﻨْﺪَﻓِﻊُ ﻣِﻨْﮭَﺎ إِﻻ ﻣَﺎ دَﻓَﻌْﺖ،ِوَأَﻧْﺖَ اﻟْﻤَﻔْﺰَعُ ﻓِﻲ اﻟْﻤُﻠِﻤﱠﺎت،ِأَﻧْﺖَ اﻟْﻤَﺪْﻋُﻮﱡ ﻟِﻠْﻤُﮭِﻤﱠﺎت.ٌﻧَﮭْﯿِﻚَ ﻣُﻨْﺰَﺟِﺮَة

7-ci dua:
O Həzrətə bir çətinlik, bəla üz verdikdə etdiyi duası.
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Ey hər kəsin düyünü Sənin əlinlə açılan, ey çətinliklərin ağırlığı mərhəmətinə sıxan, ey darlıqdan
çıxıb asanlıqa getmək səndən istəni-lən, kəs, çətinliklər sənin lütfünlə asanlaşır, həyat vasitələri
və yaşayış səbəbləri sənin rəhmətinlə hazırlanır, qəza qüdrətinlə hərəkətə gəlir hər şey iradənlə işə
düşər, yalnız Sənin istəyinlə bir şeyə əmr etmədikdə işə düşər, hər şey iradə etdikdə nəhy
etməzdən öncə işdən düşər, bütün çətinliklərdə səni çağırarlar, bütün müsibətlərdə sənə pənah
gətirirlər, Sənin aradan aparmadığından başqa heç bir bəla aradan getməz,

 وَ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ أَوْرَدْﺗَﮫُ ﻋَﻠَﻲﱠ َو.ُ وَ أَﻟَﻢﱠ ﺑِﻲ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺑَﮭَﻈَﻨِﻲ ﺣَﻤْﻠُﮫ،ُوَ ﻻ ﯾَﻨْﻜَﺸِﻒُ ﻣِﻨْﮭَﺎ إِﻻ ﻣَﺎ ﻛَﺸَﻔْﺖَ وَ ﻗَﺪْ ﻧَﺰَلَ ﺑِﻲ ﯾَﺎ رَبﱢ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺗَﻜَﺄﱠدَﻧِﻲ ﺛِﻘْﻠُﮫ
 وَ ﻻ ﻣُﯿَﺴﱢﺮَ ﻟِﻤَﺎ،َ وَ ﻻ ﻣُﻐْﻠِﻖَ ﻟِﻤَﺎ ﻓَﺘَﺤْﺖ،َ وَ ﻻ ﻓَﺎﺗِﺢَ ﻟِﻤَﺎ أَﻏْﻠَﻘْﺖ،َ وَ ﻻ ﺻَﺎرِفَ ﻟِﻤَﺎ وَﺟﱠﮭْﺖ،َﻓَﻼ ﻣُﺼْﺪِرَ ﻟِﻤَﺎ أَوْرَدْت.ﺑِﺴُﻠْﻄَﺎﻧِﻚَ وَﺟﱠﮭْﺘَﮫُ إِﻟَﻲﱠ
،َ وَ اﻛْﺴِﺮْ ﻋَﻨﱢﻲ ﺳُﻠْﻄَﺎنَ اﻟْﮭَﻢﱢ ﺑِﺤَﻮْﻟِﻚ،َ وَ اﻓْﺘَﺢْ ﻟِﻲ ﯾَﺎ رَبﱢ ﺑَﺎبَ اﻟْﻔَﺮَجِ ﺑِﻄَﻮْﻟِﻚ،ِ وَ ﻻ ﻧَﺎﺻِﺮَ ﻟِﻤَﻦْ ﺧَﺬَﻟْﺖَ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،َﻋَﺴﱠﺮْت
ْ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻲ ﻣِﻦ، وَ ھَﺐْ ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ رَﺣْﻤَﺔً وَ ﻓَﺮَﺟﺎ ھَﻨِﯿﺌﺎ،ُ وَ أَذِﻗْﻨِﻲ ﺣَﻼوَةَ اﻟﺼﱡﻨْﻊِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺳَﺄَﻟْﺖ،ُوَ أَﻧِﻠْﻨِﻲ ﺣُﺴْﻦَ اﻟﻨﱠﻈَﺮِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺷَﻜَﻮْت
َ وَ اﺳْﺘِﻌْﻤَﺎلِ ﺳُﻨﱠﺘِﻚ،َ وَ ﻻ ﺗَﺸْﻐَﻠْﻨِﻲ ﺑِﺎﻻھْﺘِﻤَﺎمِ ﻋَﻦْ ﺗَﻌَﺎھُﺪِ ﻓُﺮُوﺿِﻚ.ﻋِﻨْﺪِكَ ﻣَﺨْﺮَﺟﺎ وَﺣِﯿّﺎ.

Sənin açdığın düyündən başqa heç bir düyün açılmaz:
İlahi! Mənə bir bəla düçar olmuş ki, onun çətinliyi və ağırlığı məni əldən salmış, elə bir çətiliklər
mənə üz vermiş ki, onlara dözmək mənə ağır olmuşdur, onu Sən öz qüdrətinlə on mənə rücah
etmisən;
İlahi! Sənin rücah etdiyini kimsə geri apara bilməz, Sənin göndərdiyini geri qaytara bilməz, Sənin
açdığın bir şeyi kimsə bağlaya bilməz, Sənin bağladığın bir şeyi kimsə aça bilməz, Sənin
çətinlişdirdiyin bir şey kimsə asan edə bilməz, Sənin zəlil etdiyin kimsəyə bir yardımçı olmaz,
belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlaavat göndər, və öz rəhmətinlə ey mənim Rəbbimrahatlıq qapısını üzümə aç, öz qüdrətimlə həyat meydanında qəm sultanının hökmünü sındır,
istədiyim şeydə məni öz mərhəmətinlə kamala çatdır, istədiyimə icabətin şirinliyini daddır, öz
tərəfindən mənə könül oxşayan bir icabət nəsib et, mənim üçün bəlalardan tezliklə bir nicat qərar
ver, qəmə düşməyimlə məni öz vacibat müstəhəb-batından saxlama, çünki mən başıma gələn
hadisənin ucbatından taqətsiz olmuş,

ُ وَ دَﻓْﻊِ ﻣَﺎ وَﻗَﻌْﺖ،ِ وَ أَﻧْﺖَ اﻟْﻘَﺎدِرُ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﺸْﻒِ ﻣَﺎ ﻣُﻨِﯿﺖُ ﺑِﮫ، وَ اﻣْﺘَﻠَﺄْتُ ﺑِﺤَﻤْﻞِ ﻣَﺎ ﺣَﺪَثَ ﻋَﻠَﻲﱠ ھَﻤّﺎ،ﻓَﻘَﺪْ ﺿِﻘْﺖُ ﻟِﻤَﺎ ﻧَﺰَلَ ﺑِﻲ ﯾَﺎ رَبﱢ ذَرْﻋﺎ
 ﯾَﺎ ذَا اﻟْﻌَﺮْشِ اﻟْﻌَﻈِﯿ ِﻢ،َ ﻓَﺎﻓْﻌَﻞْ ﺑِﻲ ذَﻟِﻚَ وَ إِنْ ﻟَﻢْ أَﺳْﺘَﻮْﺟِﺒْﮫُ ﻣِﻨْﻚ،ِﻓِﯿﮫ.

Qəlbim həyatında baş verən bu bəladan qəm-qüssə ilə dolmuşdur və Sən düşdüyüm bu bəlanı
aradan aparmağa qadirsən, belə isə öz qüdrətini mənim barəmdə işə sal, hərçənd Sənin tərəfindən
buna layiq deyiləm. Ey böyük ərşin Pərvərdigarı!

(8)
14

ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻻﺳْﺘِﻌَﺎذَةِ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﻜَﺎرِهِ وَ ﺳَﯿﱢﺊِ اﻟْﺄَﺧْﻼقِ وَ ﻣَﺬَامﱢ اﻟْﺄَﻓْﻌَﺎل:
 َو،ِ وَ ﺷَﻜَﺎﺳَﺔِ اﻟْﺨُ ْﻠﻖ،ِ وَ ﻗِﻠﱠﺔِ اﻟْﻘَﻨَﺎﻋَﺔ،ِ وَ ﺿَﻌْﻒِ اﻟﺼﱠﺒْﺮ،ِ وَ ﻏَﻠَﺒَﺔِ اﻟْﺤَﺴَﺪ،ِ وَ ﺳَﻮْرَةِ اﻟْﻐَﻀَﺐ،ِﻦ ھَﯿَﺠَﺎنِ اﻟْﺤِﺮْص
ْ ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﻲﱢ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣ
َ و، وَ إِﯾﺜَﺎرِ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺤَﻖﱢ،ِ وَ ﺗَﻌَﺎﻃِﻲ اﻟْﻜُﻠْﻔَﺔ،ِ وَ ﺳِﻨَﺔِ اﻟْﻐَﻔْﻠَﺔ، وَ ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔِ اﻟْﮭُﺪَى، وَ ﻣَﻠَ َﻜﺔِ اﻟْﺤَﻤِﯿﱠﺔِ وَ ﻣُﺘَﺎﺑَﻌَﺔِ اﻟْﮭَﻮَى،ِإِﻟْﺤَﺎحِ اﻟﺸﱠﮭْﻮَة
ِ وَ اﺳْﺘِﻜْﺒَﺎرِ اﻟﻄﱠﺎﻋَﺔ،ِ وَ اﺳْﺘِﺼْﻐَﺎرِ اﻟْﻤَﻌْﺼِﯿَﺔ،ِاﻟْﺈِﺻْﺮَارِ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤَﺄْﺛَﻢ.

8-ci dua:
O Həzrətin xoşagəlməz əxlaqdan nalayiq işlərdən Allaha pənah aparması.

İlahi, hərisliyin tüğyanından, qəzəbin coşmasından, həsədin qələbisindən, səbrin süstlüyündən,
qənaətin azlığından, əxlaqın pisliyindən, şəhvətdə həddi aşmaqdan, əsəbilikdə israr etməkdən,
nəfsin istəklərinə tabe olmaqdan, hidayətlə müxalifətdən, haqqın əvəzinə batil seçməkdən,
günahda israr etməkdən, xətanı kiçik saymaqdan, itaəti böyük bilməkdən,

 وَ ﺗَﺮْكِ اﻟﺸﱡﻜْﺮِ ﻟِﻤَﻦِ اﺻْﻄَﻨَﻊَ اﻟْﻌَﺎرِﻓَﺔَ ﻋِﻨْﺪَﻧَﺎ َأوْ أَنْ ﻧَﻌْﻀُ َﺪ، وَ ﺳُﻮءِ اﻟْﻮِﻻﯾَﺔِ ﻟِﻤَﻦْ ﺗَﺤْﺖَ أَﯾْﺪِﯾﻨَﺎ،َ وَ اﻟْﺈِزْرَاءِ ﺑِﺎﻟْﻤُﻘِﻠﱢﯿﻦ،َوَ ﻣُﺒَﺎھَﺎةِ اﻟْﻤُﻜْﺜِﺮِﯾﻦ
َ وَ أَنْ ﻧُﻌْﺠِﺐ،ٍ أَوْ ﻧَﻘُﻮلَ ﻓِﻲ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﺑِﻐَﯿْﺮِ ﻋِﻠْﻢٍ وَ ﻧَﻌُﻮذُ ﺑِﻚَ أَنْ ﻧَﻨْﻄَﻮِيَ ﻋَﻠَﻰ ﻏِﺶﱢ أَﺣَﺪ، أَوْ ﻧَﺮُومَ ﻣَﺎ ﻟَﯿْﺲَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﺤَﻖﱟ، أَوْ ﻧَﺨْﺬُلَ ﻣَﻠْﮭُﻮﻓﺎ،ﻇَﺎﻟِﻤﺎ
ْ أَو،ُ أَوْ ﯾَﻨْﻜُﺒَﻨَﺎ اﻟﺰﱠﻣَﺎن،ُ وَ أَنْ ﯾَﺴْﺘَﺤْﻮِذَ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎن،ِ وَ اﺣْﺘِﻘَﺎرِ اﻟﺼﱠﻐِﯿﺮَة،ِ وَ ﻧَﻤُﺪﱠ ﻓِﻲ آﻣَﺎﻟِﻨَﺎ وَ ﻧَﻌُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺳُﻮءِ اﻟﺴﱠﺮِﯾﺮَة،ﺑِﺄَﻋْﻤَﺎﻟِﻨَﺎ
َ و،ِ وَ ﻣِﻦْ اﻟْﻔَﻘْﺮِ إِﻟَﻰ اﻟْﺄَﻛْﻔَﺎء،ِ وَ ﻣِﻦْ ﻓِﻘْﺪَانِ اﻟْﻜَﻔَﺎفِ وَ ﻧَﻌُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﻤَﺎﺗَﺔِ اﻟْﺄَﻋْﺪَاء،ِﯾَﺘَﮭَﻀﱠﻤَﻨَﺎ اﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنُ وَ ﻧَﻌُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺗَﻨَﺎوُلِ اﻟْﺈِﺳﺮَاف
َ و،ِ وَ ﺳُﻮءِ اﻟْﻢَآب،ِ وَ أَﺷْﻘَﻰ اﻟﺸﱠﻘَﺎء، وَ اﻟْﻤُﺼِﯿﺒَﺔِ اﻟْﻜُﺒْﺮَى، وَ ﻧَﻌُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﺴْﺮَةِ اﻟْﻌُﻈْﻤَﻰ.ٍ وَ ﻣِﯿﺘَﺔٍ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﯿْﺮِ ﻋُﺪﱠة،ٍﻦ ﻣَﻌِﯿﺸَﺔٍ ﻓِﻲ ﺷِﺪﱠة
ْ ِﻣ
ِ وَ ﺣُﻠُﻮلِ اﻟْﻌِﻘَﺎب،ِﺣِﺮْﻣَﺎنِ اﻟﺜﱠﻮَاب

Dövlətlilərlə fəxr etməkdən, yoxsulları təhqir etməkdən, əlim altında olanların haqqında
səhlənkarlıq etməkdən, mənə yaxşılıq edənə nankor olmaqdan, zalıma yardım etməkdən yaxud
məzlumu yalqız qoymaqdan, haqqımız olmayan şe yi istəməkdən, bilmədiyimiz bir şeydən dəm
vuraqdan Sənə pənah gətiririk!
Və kimə isə xəyanət etməkdən niyyətində olmaqdan, arzularımızı uzun-uzadı etməkdən Sənə
pənah gətiririk.
Və batinin çirkinliyindən, günahı yüngül saymaqdan, Şeytanın vücudumuza qalib gəlmə-sindən,
ruzigarın bizi çətinliyə salmasından, yaxud hakimin zülmü bizə rəva görməsindən Sənə pənah
gətririk!
İsrafa bulaşmaqdan, yoxsulluq bəlasından Sənə pənah gətiririk!
Və düşmənlərin şəmadətindən, özümüz kimi olanlara möhtac olmaqdan, çətinlikdə yaşamaqdan,
azuqəsiz qəfil ölümdən Sənə pənah gətirik!
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Və böyük qəm-qüssədən, ən ağır bədbəxtlikdən, savaba ümidsizlikdən və əzab nazil olmasından
!Sənə pənah gətiririk

.اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ ،وَ أَﻋِﺬْﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ ذَﻟِﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَ ﺟَﻤِﯿﻊَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ وَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتِ ،ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦَ

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna göndər və mənə bütün bu işlərdən öz rəhmət pənahında yer
!ver, və həmçinin bütün mö’min kişi və qadınlara
!Ey rəhm edənlərin rəhm edəni

)(9
:وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻻﺷْﺘِﯿَﺎقِ إِﻟَﻰ ﻃَﻠَﺐِ اﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَةِ ﻣِﻦَ اﻟﻠﱠﮫِ ﺟَﻞﱠ ﺟَﻼﻟُﮫُ
اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ ،وَ ﺻَﯿﱢﺮْﻧَﺎ إِﻟَﻰ ﻣَﺤْﺒُﻮﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ ،و أَزِﻟْﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﻣَﻜْﺮُوھِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﺈِﺻْﺮَارِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﻣَﺘَﻰ وَﻗَﻔْﻨَﺎ ﺑَﯿْﻦَ ﻧَﻘْﺼَﯿْ ِ
ﻦ
ﻋﻨﱠﺎ ،وَ
ﻓِﻲ دِﯾﻦٍ أَوْ دُﻧْﯿَﺎ ،ﻓَﺄَوْﻗِﻊِ اﻟﻨﱠﻘْﺺَ ﺑِﺄَﺳْﺮَﻋِﮭِﻤَﺎ ﻓَﻨَﺎءً ،وَ اﺟْﻌَﻞِ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔَ ﻓِﻲ أَﻃْﻮَﻟِﮭِﻤَﺎ ﺑَﻘَﺎءً وَ إِذَا ھَﻤَﻤْﻨَﺎ ﺑِﮭَﻤﱠﯿْﻦِ ﯾُﺮْﺿِﯿﻚَ أَﺣَﺪُھُﻤَﺎ َ
ﻋﻠَﯿْﻨَﺎ
ﯾُﺴْﺨِﻄُﻚَ اﻵْﺧَﺮُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ،ﻓَﻤِﻞْ ﺑِﻨَﺎ ِإﻟَﻰ ﻣَﺎ ﯾُﺮْﺿِﯿﻚَ ﻋَﻨﱠﺎ ،وَ أَوْھِﻦْ ﻗُﻮﱠﺗَﻨَﺎ ﻋَﻤﱠﺎ ﯾُﺴْﺨِﻄُﻚَ َ

9-cu dua:

O Həzrətin Allahdan şövqlə bağışlanmaq diləməsi.

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bizi istədiyin tövbə mənzilinin başına çatdır,
!xoşlamadığın işlərdən olan, günahda israr etməkdən uzaq et
İlahi! Dünyaya axirətə zərər, verəcək bir işin qarşısında qaldıqda ziyanı dünya işimizə qat, əfv və
bəxşişin daha davamlı olan dinimizdə qərar ver və əgər biri səni razı edib o biri qəzə-binə səbəb
olacaq iki işin qarşısında durarıqsa bizi razılığına səbəb olan işə sarı yönəlt və qəzəbinə səbəb
olacaq işlərdə qüdrətimizi azalt,

وَ ﻻ ﺗُﺨَﻞﱢ ﻓِﻲ ذَﻟِﻚَ ﺑَﯿْﻦَ ﻧُﻔُﻮﺳِﻨَﺎ وَ اﺧْﺘِﯿَﺎرِھَﺎ  ،ﻓَﺈِﻧﱠﮭَﺎ ﻣُﺨْﺘَﺎرَةٌ ﻟِﻠْﺒَﺎﻃِﻞِ إِﻻ ﻣَﺎ وَﻓﱠﻘْﺖَ  ،أَﻣﱠﺎرَةٌ ﺑِﺎﻟﺴﱡﻮءِ إِﻻ ﻣَﺎ رَﺣِﻤْﺖَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ إِﻧﱠﻚَ ﻣِ َ
ﻦ
اﻟﻀﱡﻌْﻒِ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨَﺎ  ،وَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻮَھْﻦِ ﺑَﻨَﯿْﺘَﻨَﺎ  ،وَﻣِﻦْ ﻣَﺎءٍ ﻣَﮭِﯿﻦٍ اﺑْﺘَﺪَأْﺗَﻨَﺎ  ،ﻓَﻼ ﺣَﻮْلَ ﻟَﻨَﺎ إِﻻ ﺑِﻘُﻮﱠﺗِﻚَ  ،وَ ﻻ ﻗُﻮﱠةَ ﻟَﻨَﺎ إِﻻ ﺑِﻌَﻮْﻧِﻚَ ﻓَﺄَﯾﱢﺪْﻧَﺎ ﺑِﺘَﻮْﻓِﯿﻘِﻚَ  ،وَ
ﺳَﺪﱢدْﻧَﺎ ﺑِﺘَﺴْﺪِﯾﺪِك َ ،وَ أَﻋْﻢِ أَﺑْﺼَﺎرَ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﻋَﻤﱠﺎ ﺧَﺎﻟَﻒَ ﻣَﺤَﺒﱠﺘَﻚَ  ،وَ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻟِﺸَﻲْءٍ ﻣِﻦْ ﺟَﻮَارِﺣِﻨَﺎ ﻧُﻔُﻮذا ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ
ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ ِ ،وَاﺟْﻌَﻞْ ھَﻤَﺴَﺎتِ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ  ،وَﺣَﺮَﻛَﺎتِ أَﻋْﻀَﺎﺋِﻨَﺎ وَ ﻟَﻤَﺤَﺎتِ أَﻋْﯿُﻨِﻨَﺎ  ،وَ ﻟَﮭَﺠَﺎتِ أَﻟْﺴِﻨَﺘِﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻣُﻮﺟِﺒَﺎتِ ﺛَﻮَاﺑِﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﺗَﻔُﻮﺗَﻨَﺎ
.ﺣَﺴَﻨَﺔٌ ﻧَﺴْﺘَﺤِﻖﱡ ﺑِﮭَﺎ ﺟَﺰَاءَكَ  ،وَ ﻻ ﺗَﺒْﻘَﻰ ﻟَﻨَﺎ ﺳَﯿﱢﺌَﺔٌ ﻧَﺴْﺘَﻮْﺟِﺐُ ﺑِﮭَﺎ ﻋِﻘَﺎﺑَﻚَ
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Bu işlərdə bizi öz ixtiyarımıza buraxma ki, nəfs batili seçəndir, məgər bu ki, sən ona yardım
edəsən, həmişə pisliyə əmr edər, məgər bu ki, sən ona rəh edəsən!
İlahi! bizi zəif və dəyərsiz bir sudan yaratmısan, bizim xilqətimizin əsasını süstlüyə qoymusan,
əvvlimizi qiymətsiz bir sudan qoymusan, belə olduqda, Sənin qüvvən olmadan bir hərəkət və
yardımın olmadan bir qüdrətimiz ola bilməz, öz yardımınla bizə qüvvət ver, hidayətinlə yaxşılıq
yolunda bizi sabit qədəm et, qəlbimizin gözünü sənin eşqin yolundan ayrı yerlərdə kor et, Sənə
qarşı günah etməkdə heç bir əzablarımızı inkişaf etdirmə.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və qəlbimizin sirlərini, əzalarımızın hərəkə-tini,
gözlərimizin baxışlarına və dilimizin sözlərini Sənin razılığına səbəb olacaq işlərdə qərar ver ki,
Sənin razılığına səbəb olan yaxşı iş əlimizdən getməsin və bizdən ötrü qəzəbinə səbəb olacaq pis
bir iş qalmasın.

(10)
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻟﻠﱠﺠَﺈِ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﮫِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ:
 ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻻ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ،َ وَأَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَاﺑِﻚَ ﺑِﺘَﺠَﺎوُزِك،َ وَإِنْ ﺗَﺸَﺄْ ﺗُﻌَﺬﱢﺑْﻨَﺎ ﻓَﺒِﻌَﺪْﻟِﻚَ ﻓَﺴَﮭﱢﻞْ ﻟَﻨَﺎ ﻋَﻔْﻮَكَ ﺑِﻤَﻨﱢﻚ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِنْ ﺗَﺸَﺄْ ﺗَﻌْﻒُ ﻋَﻨﱠﺎ ﻓَﺒِﻔَﻀْﻠِﻚ
،َ ﻓَﺎﺟْﺒُﺮْ ﻓَﺎﻗَﺘَﻨَﺎ ﺑِﻮُﺳْﻌِﻚ،َ وَأَﻧَﺎ أَﻓْﻘَﺮُ اﻟْﻔُﻘَﺮَاءِ إِﻟَﯿْﻚ،َ ﻧَﺤْﻦُ ﻋِﺒَﺎدُكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚ، ھَﺎ،ِ وَ ﻻﻧَﺠَﺎةَ ﻟِﺄَﺣَﺪٍ ﻣِﻨﱠﺎ دُونَ ﻋَﻔْﻮِكَ ﯾَﺎ ﻏَﻨِﻲﱠ اﻟْﺄَﻏْﻨِﯿَﺎء،َﺑِﻌَﺪْﻟِﻚ
َ وَإِﻟَﻰ أَﯾْﻦ،َ وَﺣَﺮَﻣْﺖَ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﺮْﻓَﺪَ ﻓَﻀْﻠَﻚَ ﻓَﺈِﻟَﻰ ﻣَﻦْ ﺣِﯿﻨَﺌِﺬٍ ﻣُﻨْﻘَﻠَﺒُﻨَﺎ ﻋَﻨْﻚ،َ ﻓَﺘَﻜُﻮنَ ﻗَﺪْ أَﺷْﻘَﯿْﺖَ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﺴْﻌَﺪَ ﺑِﻚ،َوَﻻ ﺗَﻘْﻄَﻊْ رَﺟَﺎءَﻧَﺎ ﺑِﻤَﻨْﻌِﻚ
ِ وَأَھْﻞُ اﻟﺴﱡﻮءِ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ وَﻋَﺪْتَ اﻟْﻜَﺸْﻒَ ﻋَﻨْﮭُﻢْ وَأَﺷْﺒَﮫُ اﻟْﺄَﺷْﯿَﺎء،ْ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻧَﺤْﻦُ اﻟْﻤُﻀْﻄَﺮﱡونَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أَوْﺟَﺒْﺖَ إِﺟَﺎﺑَﺘَﮭُﻢ،َﻣَﺬْھَﺒُﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﺑَﺎﺑِﻚ
،َ وَأَوْﻟَﻰ اﻟْﺄُﻣُﻮرِ ﺑِﻚَ ﻓِﻲ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻚَ رَﺣْﻤَﺔُ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَ ْﺮﺣَﻤَﻚ،َﺑِﻤَﺸِﯿﱠﺘِﻚ

10-cu dua:
O həzrətin Allaha pənah aparması.

İlahi, əgər bizi bağışlamaq istəsən ehsanın üzündən bağışlayırsan, əgər əzab etmək istəsən
ədalətin üzrə mübtəla edirsən; İlahi! Ehsanının adəti ilə bizi əzabdan uzaqlaşdır, bizim ədalətinə
dözməyə tabımız yoxdur, əfvin olmadan heç birimizə azadlıq mümkün deyildir, ey ehtiyacsızların ehtiyacsızı, indi biz bəndələrinik ki, dərgahında durmuşuq, mənə sənə ehtiyacı olanlardan daha ehtiyaclıyam, belə isə yoxsulluğumuza öz varlığınla çarə et, lütfünü əsirgəməklə
ümid işinizi kəsmə ki, əgər belə etsən, dərga-hından xoşbəxtlik istəyəni bədbəxt etmisən,
lütfündən bəxşiş istəyəni məhrum etmisən, belə halda Sənin dərgahından kimə üz gətirək?
Rəhmət qapından haraya gedək? Pak və münəzzəhsən, biz dualarının qəbulunu vacib etdiyin
çarəsizlərdən, çətinliklərini aradan aparmağa və’d etdiyin kimsələrdənik. Sənin istəyinə ən oxşar
şey;
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 وَأَﻏْﻨِﻨَﺎ إِذْ ﻃَﺮَﺣْﻨَﺎ أَﻧْﻔُﺴَﻨَﺎ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِنﱠ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنَ ﻗَﺪْ ﺷَﻤِﺖَ ﺑِﻨَﺎ إِذْ ﺷَﺎﯾَﻌْﻨَﺎهُ ﻋَﻠَﻰ،َ ﻓَﺎرْﺣَﻢْ ﺗَﻀَﺮﱡﻋَﻨَﺎ إِﻟَﯿْﻚ،َوَﻏَﻮْثُ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﻐَﺎثَ ﺑِﻚ
َ وَ رَﻏْﺒَﺘِﻨَﺎ ﻋَﻨْﮫُ إَِﻟﯿْﻚ،َ وَﻻ ﺗُﺸْﻤِﺘْﮫُ ﺑِﻨَﺎ ﺑَﻌْﺪَ ﺗَﺮْﻛِﻨَﺎ إِﯾﱠﺎهُ ﻟَﻚ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،َﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚ.

Böyükülüyünə ən layiqli iş səndən rəhmət istəyənə rəhm etməyin, fəryad edənin dadına
yetişməyindir, belə isə öz yanında zar etməyimizə rəhm et, dərgahında özümüzü torpağa
saldığımız üçün fəryadımıza yet.
İlahi! Sənə itaətsizlik etdiyimiz üçün Şeytan bizi danlayır, belə isə Muhəmməd və onun soyuna
səlavat göndər və indi ki, Sənə xatir Şeytanı boşlayıb onun yanından Sənin sorağına gəldik, bizi
qınamaqla Şeytanı şad etmə.
(11)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﺑِﺨَﻮَاﺗِﻢِ اﻟْﺨَﯿْﺮ:
 وَ اﺷْﻐَﻞْ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ،ِ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،َ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻃَﺎﻋَﺘُﮫُ ﻧَﺠَﺎةٌ ﻟِﻠْﻤُﻄِﯿﻌِﯿﻦ،َ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﺷُﻜْﺮُهُ ﻓَﻮْزٌ ﻟِﻠﺸﱠﺎﻛِﺮِﯾﻦ،َﯾَﺎ ﻣَﻦْ ذِﻛْﺮُهُ ﺷَﺮَفٌ ﻟِﻠﺬﱠاﻛِﺮِﯾﻦ
ٍ وَ ﺟَﻮَارِﺣَﻨَﺎ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻋَﻦْ ﻛُﻞﱢ ﻃَﺎﻋَﺔ،ٍ وَ أَﻟْﺴِﻨَﺘَﻨَﺎ ﺑِﺸُﻜْﺮِكَ ﻋَﻦْ ﻛُﻞﱢ ﺷُﻜْﺮ،ٍﺑِﺬِﻛْﺮِكَ ﻋَﻦْ ﻛُﻞﱢ ذِﻛْﺮ.

11-ci dua:
O Həzrətin aqibətinin xeyr olması üçün etdiyi duası.

Ey zikrin yad edənlərə şərəf, şükrün şükr edənlərə kam, itaətin itaət edənlərə nicat olan,
Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və öz zikrinlə qəlbimizi bütün zikrlərdən, dilimizi
bütün şükrlərdən öz şükrün ilə, əzalarımızı bütün itaətlərdən öz itaətinlə məşğul et,

ِ  ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﻨْﺼَﺮِفَ ﻋَﻨﱠﺎ ﻛُﺘﱠﺎبُ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎ،ٌ وَ ﻻ ﺗَﻠْﺤَﻘُﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﺳَﺄْﻣَﺔ،ٌﻓَﺈِنْ ﻗَﺪﱠرْتَ ﻟَﻨَﺎ ﻓَﺮَاﻏﺎ ﻣِﻦْ ﺷُﻐْﻞٍ ﻓَﺎﺟْﻌَﻠْﮫُ ﻓَﺮَاغَ ﺳَﻼﻣَﺔٍ ﻻ ﺗُﺪْرِﻛُﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﺗَﺒِﻌَﺔ
ت
َ و، وَ ﯾَﺘَﻮَﻟﱠﻰ ﻛُﺘﱠﺎبُ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺎتِ ﻋَﻨﱠﺎ ﻣَﺴْﺮُورِﯾﻦَ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺘَﺒُﻮا ﻣِﻦْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗِﻨَﺎ وَ إِذَا اﻧْﻘَﻀَﺖْ أَﯾﱠﺎمُ ﺣَﯿَﺎﺗِﻨَﺎ،ﺑِﺼَﺤِﯿﻔَﺔٍ ﺧَﺎﻟِﯿَﺔٍ ﻣِﻦْ ذِﻛْﺮِ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻨَﺎ
 وَ اﺟْﻌَﻞْ ﺧِﺘَﺎمَ ﻣَﺎ ﺗُﺤْﺼِﻲ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ، وَ اﺳْﺘَﺤْﻀَﺮَﺗْﻨَﺎ دَﻋْﻮَﺗُﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ ﻻ ﺑُﺪﱠ ﻣِﻨْﮭَﺎ وَ ﻣِﻦْ إِﺟَﺎﺑَﺘِﮭَﺎ،ﺗَﺼَﺮﱠﻣَﺖْ ﻣُﺪَدُ أَﻋْﻤَﺎرِﻧَﺎ
 وَ ﻻ ﺗَﻜْﺸِﻒْ ﻋَﻨﱠﺎ ﺳِﺘْﺮا ﺳَﺘَﺮْﺗَﮫُ ﻋَﻠَﻰ. وَ ﻻ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺔٍ اﻗْﺘَﺮَﻓْﻨَﺎھَﺎ،ُﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻛَﺘَﺒَﺔُ أَﻋْﻤَﺎﻟِﻨَﺎ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻣَﻘْﺒُﻮﻟَﺔً ﻻ ﺗُﻮﻗِﻔُﻨَﺎ ﺑَﻌْﺪَھَﺎ ﻋَﻠَﻰ ذَﻧْﺐٍ اﺟْﺘَﺮَﺣْﻨَﺎه
َ وَ ﻣُﺴْﺘَﺠِﯿﺐٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻧَﺎدَاك،َ إِﻧﱠﻚَ رَﺣِﯿﻢٌ ﺑِﻤَﻦْ دَﻋَﺎك.َ ﯾَﻮْمَ ﺗَﺒْﻠُﻮ أَﺧْﺒَﺎرَ ﻋِﺒَﺎدِك،ِرُءُوسِ اﻟْﺄَﺷْﮭَﺎد.

əgər işlərdən bizim üçün bir rahatlıq və asudəlik qərar versən o asudəliyi salamatlıqla birgə et ki,
onun ardıyca bizə heç bir bəla yetişməsin, o asudəlikdə həyatımıza bir məzəmmət oturmasın ki,
əməlləri yazanlar yanımızdan pis əməl dəftərini baş göürüb qayıtmaınlar, yaxşı əməllərimizi
yazmağa yanımızdan şadlıq və sevinc içində geri qayıtsınlar, və elə ki, həyatımızın ruzigarı başa
18

çatdı və yaşayış ipimiz qırıldı və Sənin özündən olan və qəbulu vacib olan o də’vətin (ölüm) bizi
çağırsa, belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və əməllərimizi yazanlarınmızın son
işini qəbul edilən tövbə qərar ver ki, ondan sonra batdığımız günah və etdiyimiz xətaya görə bizi
məzəmmət etməyəsən və bəndələrinin xəbərlərini aşkar edəcəyin gündə işimizin üzərinə
ötürdüyün pərdəni hazır olanların gözləri önündə işimizin üzərindən götrməyəsən, çünki Sən səni
çağıran hər kəsə qarşı rəhm edənsən, Səni səsləyən hər kəsin istəyini yerinə yetirirsən.

(12)
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻻﻋْﺘِﺮَافِ وَ ﻃَﻠَﺐِ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﮫِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ:
 وَ ﻧَﮭْﻲٌ ﻧَﮭَﯿْﺘَﻨِﻲ ﻋَﻨْ ُﮫ،ُ ﯾَﺤْﺠُﺒُﻨِﻲ أَﻣْﺮٌ أَﻣَﺮْتَ ﺑِﮫِ ﻓَﺄَﺑْﻄَﺄْتُ ﻋَﻨْﮫ:ٌ وَ ﺗَﺤْﺪُوﻧِﻲ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ ﺧَﻠﱠﺔٌ وَاﺣِﺪَة،ٌاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﮫُ ﯾَﺤْﺠُﺒُﻨِﻲ ﻋَﻦْ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻚَ ﺧِﻼلٌ ﺛَﻼث
َ وَ وَﻓَﺪ،َ وَ ﯾَﺤْﺪُوﻧِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻚَ ﺗَﻔَﻀﱡﻠُﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ أَﻗْﺒَﻞَ ﺑِﻮَﺟْﮭِﮫِ إِﻟَﯿْﻚ. وَ ﻧِﻌْﻤَﺔٌ أَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﺑِﮭَﺎ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻓَﻘَﺼﱠﺮْتُ ﻓِﻲ ﺷُﻜْﺮِھَﺎ،ِﻓَﺄَﺳْﺮَﻋْﺖُ إِﻟَﯿْﮫ
َ و،ِ وَاﻗِﻒٌ ﺑِﺒَﺎبِ ﻋِﺰﱢكَ وُﻗُﻮفَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺴْﻠِﻢِ اﻟﺬﱠﻟِﯿﻞ، ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ، وَ إِذْ ﻛُﻞﱡ ﻧِﻌَﻤِﻚَ ا ْﺑﺘِﺪَاءٌ ﻓَﮭَﺎ أَﻧَﺎ ذَا،ٌ إِذْ ﺟَﻤِﯿﻊُ إِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ ﺗَﻔَﻀﱡﻞ،َﻇﻨﱢﮫِ إِﻟَﯿْﻚ
َ ِﺑِﺤُﺴْﻦ
 وَ ﻟَﻢْ أَﺧْﻞُ ﻓِﻲ،َﺳَﺎﺋِﻠُﻚَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺤَﯿَﺎءِ ﻣِﻨﱢﻲ ﺳُﺆَالَ اﻟْﺒَﺎﺋِﺲِ اﻟْﻤُﻌِﯿﻞِ ﻣُﻘِﺮﱞ ﻟَﻚَ ﺑِﺄَﻧﱢﻲ ﻟَﻢْ أَﺳْﺘَﺴْﻠِﻢْ وَﻗْﺖَ إِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ إِﻻ ﺑِﺎﻟْﺈِﻗْﻼعِ ﻋَﻦْ ﻋِﺼْﯿَﺎﻧِﻚ
َاﻟْﺤَﺎﻻتِ ﻛُﻠﱢﮭَﺎ ﻣِﻦِ اﻣْﺘِﻨَﺎﻧِﻚ.

12-ci dua:

O Həzrətin günaha e’tiraf edib haqqa qayıtmasını istəməsi.

İlahi! Üç xasiyyət məni Səndən bir şey istəməkdən saxlayır, bir xislət Səndən bir şey istəməyə
rəğbətləndirir, o üçü ibarətdir o əmrdən ki, mənə göstəriş verdin və mən yerinə yetiril-məsində
tə’xir etdim, qadağan etdiyin işə sarı tələsdim, mənə bəxş etdiyin ne’mətinə şükr etməkdə
səhlənkarlıq yolu ilə dərgahına gəl-məkdi, çünki bütün lütflərin ehsan üzündəndir, ne’mətlərinin
hamısı səbəbsiz və ibtidasızdır.
Ey mənim Rəbbim, indi mənəm ki, izzət dərga-hında zəlil kimi təslim olaraq durmuşam, xəcalətlə, həya ilə ailə sahibi kimi Səndən hacət istəyirəm və e’tiraf edirəm ki, Sənin ehsanın vaxtı
günhdan çəkinmək vaxtı günahdan çəkin-məkdən səvayı bir itaət yerinə yetirməmişəm,

 إِﻗْﺮَارِي ﻋِﻨْﺪَكَ ﺑِﺴُﻮءِ ﻣَﺎ اﻛْﺘَﺴَﺒْﺖُ؟ وَ ھَﻞْ ﯾُﻨْﺠِﯿﻨِﻲ ﻣِﻨْﻚَ اﻋْﺘِﺮَاﻓِﻲ ﻟَﻚَ ﺑِﻘَﺒِﯿﺢِ ﻣَﺎ ارْﺗَﻜَﺒْﺖُ؟ أَمْ أَوْﺟَﺒْﺖَ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﻣَﻘَﺎﻣِﻲ، ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ،ﻓَﮭَﻞْ ﯾَﻨْﻔَﻌُﻨِﻲ
ِ ﺑَﻞْ أَﻗُﻮلُ ﻣَﻘَﺎلَ اﻟْﻌَﺒْﺪِ اﻟﺬﱠﻟِﯿﻞ،َ ﻻ أَﯾْﺌَﺲُ ﻣِﻨْﻚَ وَ ﻗَﺪْ ﻓَﺘﺤْﺖَ ﻟِﻲ ﺑَﺎبَ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ إِﻟَﯿْﻚ،َ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚ.ھَﺬَا ﺳُﺨْﻄَﻚَ؟ أَمْ ﻟَﺰِﻣَﻨِﻲ ﻓِﻲ وَﻗْﺖِ دُﻋَﺎيَ ﻣَﻘْﺘُﻚَ؟
َ وَ أَدْﺑَﺮَتْ أَﯾﱠﺎﻣُﮫُ ﻓَﻮَﻟﱠﺖْ ﺣَﺘﱠﻰ إِذَا رَأَى ﻣُﺪﱠةَ اﻟْﻌَﻤَﻞِ ﻗَﺪِ اﻧْﻘَﻀَﺖْ وَ ﻏَﺎﯾَﺔ،ْ اﻟﱠﺬِي ﻋَﻈُﻤَﺖْ ذُﻧُﻮﺑُﮫُ ﻓَﺠَﻠﱠﺖ.ِاﻟﻈﱠﺎﻟِﻢِ ﻟِﻨَﻔْﺴِﮫِ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺨِﻒﱢ ﺑِﺤُﺮْﻣَﺔِ رَﺑﱢﮫ
ٍ ﻓَﻘَﺎمَ إِﻟَﯿْﻚَ ﺑِﻘَﻠْﺐٍ ﻃَﺎھِﺮ،َ وَ أَﺧْﻠَﺺَ ﻟَﻚَ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔ،ِ ﺗَﻠَﻘﱠﺎكَ ﺑِﺎﻟْﺈِﻧَﺎﺑَﺔ،َ وَ ﻻ ﻣَﮭْﺮَبَ ﻟَﮫُ ﻋَﻨْﻚ،َ وَ أَﯾْﻘَﻦَ أَﻧﱠﮫُ ﻻ ﻣَﺤِﯿﺺَ ﻟَﮫُ ﻣِﻨْﻚ،ْاﻟْﻌُﻤُﺮِ ﻗَﺪِ اﻧْﺘَﮭَﺖ
،ِ وَ ﻏَﺮﱠﻗَﺖْ دُﻣُﻮﻋُﮫُ ﺧَﺪﱠﯾْﮫ،ِ ﻗَﺪْ أَرْﻋَﺸَﺖْ ﺧَﺸْﯿَﺘُﮫُ رِﺟْﻠَﯿْﮫ، وَ ﻧَﻜﱠﺲَ رَأْﺳَﮫُ ﻓَﺎﻧْﺜَﻨَﻰ، ﻗَﺪْ ﺗَﻄَﺄْﻃَﺄَ ﻟَﻚَ ﻓَﺎﻧْﺤَﻨَﻰ.ﺧﻔِﻲﱟ
َ ٍ ﺛُﻢﱠ دَﻋَﺎكَ ﺑِﺼَﻮْتٍ ﺣَﺎﺋِﻞ،ﻧَﻘِﻲﱟ
ْ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻔْﻮُهُ أَﻛْﺜﺮُ ﻣِﻦ،َ وَ ﯾَﺎ أَﻋْﻄَﻒَ ﻣَﻦْ أَﻃَﺎفَ ﺑِﮫِ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُون،َ وَ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ ﻣَﻦِ اﻧْﺘَﺎﺑَﮫُ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺮْﺣِﻤُﻮن،َ ﺑِﯿَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ:َﯾَﺪْﻋُﻮك
19

َ َ وَﯾَﺎ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﺼْﻠ،ِ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻮﱠدَ ﻋِﺒَﺎدَهُ ﻗَﺒُﻮلَ اﻟْﺈِﻧَﺎﺑَﺔ،ِ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ رِﺿَﺎهُ أَوْﻓَﺮُ ﻣِﻦْ ﺳَﺨَﻄِﮫِ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺤَﻤﱠﺪَ إِﻟَﻰ ﺧَﻠْﻘِﮫِ ﺑِﺤُﺴْﻦِ اﻟﺘﱠﺠَﺎوُز،ِﻧَﻘِﻤَﺘِﮫ
ﺢ
 وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ وَﻋَﺪَھُﻢْ ﻋَﻠَﻰ،ِ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﺿَﻤِﻦَ ﻟَﮭُﻢْ إِﺟَﺎﺑَﺔَ اﻟﺪﱡﻋَﺎء،ِ وَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻓَﻰ ﻗَﻠِﯿﻠَﮭُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻜَﺜِﯿﺮ،ِﻓَﺎﺳِﺪَھُﻢْ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ رَﺿِﻲَ ﻣِﻦْ ﻓِﻌْﻠِﮭِﻢْ ﺑِﺎﻟْﯿَﺴِﯿﺮ
،ُ ﻣَﺎ أَﻧَﺎ ﺑِﺄَﻋْﺼَﻰ ﻣَﻦْ ﻋَﺼَﺎكَ ﻓَﻐَﻔَﺮْتَ ﻟَﮫ.ِﻧَﻔْﺴِﮫِ ﺑِﺘَﻔَﻀﱡﻠِﮫِ ﺣُﺴْﻦَ اﻟْﺠَﺰَاء

Heç zaman ne’mətindən bəhrəsiz olmamışam, İlahi, indi ki, Sənin qarşında əməlimin pisli-yinə
e’tiraf edirəm, mənə bir faydası intiqamın-dan daha çox olan, ey razılığın qəzəbindən daha çox
olan, ey bəyənilmiş keçmişə görə məxluqatı həmdinə sarı çağıran, ey bəndələrə tövbələrin qəbul
etməyə adət etdirən, ey bədkarların tövbə ilə islahını istəyən, ey bəndələrin dəyərsiz əməllə-rinə
razı qalan, və az əməllərinə bol mükafat verən, ey onlara duanın icabətinə zamin olan, ey öz lütf
və ehsanı ilə onlara yaxşı mükafat və’də verən; Mən nə bağışladığın güahkarlardan ən
günahkarıyam

َ َ أَﺗُﻮبُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓِﻲ ﻣَﻘَﺎﻣِﻲ ھَﺬَا ﺗَﻮْﺑَﺔَ ﻧَﺎدِمٍ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓَﺮ.ِ وَ ﻣَﺎ أَﻧَﺎ ﺑِﺄَﻇْﻠَﻢِ ﻣَﻦْ ﺗَﺎبَ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓَﻌُﺪْتَ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ُوَ ﻣَﺎ أَﻧَﺎ ﺑِﺄَﻟْﻮَمِ ﻣَﻦِ اﻋْﺘَﺬَرَ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓَﻘَﺒِﻠْﺖَ ﻣِﻨْﮫ
ط
ِ وَ أَنﱠ اﻟﺘﱠﺠَﺎوُزَ ﻋَﻦِ اﻟْﺈِﺛْﻢ،َ ﻋَﺎﻟِﻢٍ ﺑِﺄَنﱠ اﻟْﻌَﻔْﻮَ ﻋَﻦِ اﻟﺬﱠﻧْﺐِ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢِ ﻻ ﯾَﺘَﻌَﺎﻇَﻤُﻚ.ِ ﺧَﺎﻟِﺺِ اﻟْﺤَﯿَﺎءِ ﻣِﻤﱠﺎ وَﻗَﻊَ ﻓِﯿﮫ،ِ ﻣُﺸْﻔِﻖٍ ﻣِﻤﱠﺎ اﺟْﺘَﻤَﻊَ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ُﻣِﻨْﮫ
َ وَ ﺟَﺎﻧَﺐ،َ وَ أَنﱠ أَﺣَﺐﱠ ﻋِﺒَﺎدِكَ إِﻟَﯿْﻚَ ﻣَﻦْ ﺗَﺮَكَ اﻻﺳْﺘِﻜْﺒَﺎرَ ﻋَﻠَﯿْﻚ،َ وَ أَنﱠ اﺣْﺘِﻤَﺎلَ اﻟْﺠِﻨَﺎﯾَﺎتِ اﻟْﻔَﺎﺣِﺸَﺔِ ﻻ ﯾَﺘَﻜَﺄﱠدُك،َاﻟْﺠَﻠِﯿﻞِ ﻻ ﯾَﺴْﺘَﺼْﻌِﺒُﻚ
َ وَ أَﺳْﺘَﻌِﯿﻦُ ﺑِﻚ،ِ وَ أَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُكَ ﻟِﻤَﺎ ﻗَﺼﱠﺮْتُ ﻓِﯿﮫ، وَ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ أَنْ أُﺻِﺮﱠ،َ وَ أَﻧَﺎ أَﺑْﺮَأُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ أَنْ أَﺳْﺘَﻜْﺒِﺮ.َ وَ ﻟَﺰِمَ اﻻﺳْﺘِﻐْﻔَﺎر،َاﻟْﺈِﺻْﺮَار
ُ وَ أَﺟِﺮْﻧِﻲ ﻣِﻤﱠﺎ ﯾَﺨَﺎﻓُﮫ،َ وَ ﻋَﺎﻓِﻨِﻲ ﻣِﻤﱠﺎ أَﺳْﺘَﻮْﺟِﺒُﮫُ ﻣِﻨْﻚ،َ وَ ھَﺐْ ﻟِﻲ ﻣَﺎ ﯾَﺠِﺐُ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻟَﻚ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ُﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻋَﺠَﺰْتُ ﻋَﻨْﮫ
،َ ﻟَﯿْﺲَ ﻟِﺤَﺎﺟَﺘِﻲ ﻣَﻄْﻠَﺐٌ ﺳِﻮَاك،ِ ﻣَﻌْﺮُوفٌ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺠَﺎوُز،ِ ﻣَﺮْﺟُﻮﱞ ﻟِﻠْﻤَﻐْﻔِﺮَة،ِ ﻓَﺈِﻧﱠﻚَ ﻣَﻠِﻲءٌ ﺑِﺎﻟْﻌَﻔْﻮ،ِأَھْﻞُ اﻟْﺈِﺳَﺎءَة

Sənin dərgahına üzr gətirən və üzrünü qəbul etdiyin, nə də ən çox məzəmmətə layiq olan, nə də
ən zalım və yanında tövbəyə nail olan bir bəndə deyiləm, belə bir halda sənə tərəf qayıdıram, öz
keçmiş əməllərindən peşman, başına gələnlərdən nigaran, düşdüyü işdən ixlasla xəcalətlidir, və
bilir ki, böyük günahdan keçmək Sənin nəzərində böyük deyildir, ağır cinayətə dözmək sənə çətin
deyildir, və Sənin yanında ən sevimli bəndə o kəsdir ki, dərgahında itaətsizlikdən və təkəb-bürdən
əl çəksin, günaha israr etməkdən Sənə pənah gətirirəm, səhlankalıq etdiyim işlərdə Səndən
bağışlanma diləyirəm və yerinə yetirmə-sində geri qaldığım işlərdə Səndən yardım istəyirəm.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və mənim öhdəmdə olan hüquqlardan keç,
qazandığım əzabdan azad et, pis əməl sahiblərinin qorxduqlarından mənə pənah ver, çünki əfv və
bəxşiş etməyə tam qüdrətin vardır, bağışlanma üçün ümid yerisən, güahdan keçməklə tanınmısan,
ehtiyacımın Səndən savayı bir tələb edilən yeri

 َو،ٍ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ،ِ إِﻧﱠﻚَ أَھْﻞُ اﻟﺘﱠﻘْﻮَى وَ أَھْﻞُ اﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَة،َ ﺣَﺎﺷَﺎكَ وَ ﻻ أَﺧَﺎفُ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ إِﻻ إِﯾﱠﺎك،َوَ ﻻ ﻟِﺬَﻧْﺒِﻲ ﻏَﺎﻓِﺮٌ ﻏَﯿْﺮُك
 آﻣِﯿﻦَ رَبﱠ،ٌ وَ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾَﺴِﯿﺮ،ٌ إِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ، وَ آﻣِﻦْ ﺧَﻮْفَ ﻧَﻔْﺴِﻲ، وَ اﻏْﻔِﺮْ ذَﻧْﺒِﻲ، وَ أَﻧْﺠِﺢْ ﻃَﻠِﺒَﺘِﻲ،اﻗْﺾِ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲ
َاﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ.
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Günahımı Səndən başqa bağışlayacaq bir kimsə, yoxdur, mümkün deyil ki, bu cür olmayasan,
mən özüm Səndən başqa heç kimdən qorxmuram, Sən Səndə qorxub çəkinməyə daha layiqsən,
bağışlayansan, Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və istəyimi yerinə yetir, hacətimi ver,
günahımı bağışla, qəlbimə qorxudan əmin-amanlıq ver, çünki Sən hər şeyə qadirsən və bu iş
Sənin üçün asandır, duamı qəbul et, ey aləmlərin Rəbbi!

(13)
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ ﻃَﻠَﺐِ اﻟْﺤَﻮَاﺋِﺞِ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﮫِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ:
ْاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﯾَﺎ ﻣُﻨْﺘَﮭَﻰ ﻣَﻄْﻠَﺐِ اﻟْﺤَﺎﺟَﺎتِ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻋِﻨْﺪَهُ ﻧَﯿْﻞُ اﻟﻄﱠﻠِﺒَﺎتِ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺒِﯿﻊُ ﻧِﻌَﻤَﮫُ ﺑِﺎﻟْﺄَﺛْﻤَﺎنِ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾُﻜَﺪﱢرُ ﻋَﻄَﺎﯾَﺎهُ ﺑِﺎﻻﻣْﺘِﻨَﺎنِ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦ
ﯾُﺴْﺘَﻐْﻨَﻰ ﺑِﮫِ وَ ﻻ ﯾُﺴْﺘَﻐْﻨَﻰ ﻋَﻨْﮫُ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾُﺮْﻏَﺐُ إِﻟَﯿْﮫِ وَ ﻻ ﯾُﺮْﻏَﺐُ ﻋَﻨْ ُﮫ

13-cü dua:

O Həzrətin Allahdan istəklərini diləməsi.

İlahi! ey hacətin sonu, ey bütün istəklərə yetmək əlində olan, ey ne’mətlərinə məbləğə satmayan,
ey bəxşişlərini minnət kudurəti ilə bulaşdırmayan, ey Səninlə ehtiyacsız olan, Səndən ehtiyacsız
olmurlar, Sənə sarı üz gətirərlər,

وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﻨْﻘَﻄِﻊُ ﻋَﻨْﮫُ ﺣَﻮَاﺋِﺞُ اﻟْﻤُﺤْﺘَﺎﺟِﯿﻦَ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾُﻌَﻨﱢﯿﮫِ دُﻋَﺎ ُء,ُ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗُﺒَﺪﱢلُ ﺣِﻜْﻤَﺘَﮫُ اﻟْﻮَﺳَﺎﺋِﻞ.ُوَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗُﻔْﻨِﻲ ﺧَﺰَاﺋِﻨَﮫُ اﻟْﻤَﺴَﺎﺋِﻞ
،َ ﻓَﻤَﻦْ ﺣَﺎوَلَ ﺳَﺪﱠ ﺧَﻠﱠﺘِﮫِ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِك.َوَ ﻧَﺴَﺒْﺘَﮭُﻢْ إِﻟَﻰ اﻟْﻔَﻘْﺮِ وَھُﻢْ أَھْﻞُ اﻟْﻔَﻘْﺮِ إِﻟَﯿْﻚ:ْ ﺗَﻤَﺪﱠﺣْﺖَ ﺑِﺎﻟْﻐَﻨَﺎءِ ﻋَﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ وَأَﻧْﺖَ أَھْﻞُ اﻟْﻐِﻨَﻰ ﻋَﻨْﮭُﻢ.َاﻟﺪﱠاﻋِﯿﻦ
ْ وَﻣَﻦْ ﺗَﻮَﺟﱠﮫَ ﺑِﺤَﺎﺟَﺘِﮫِ إِﻟَﻰ أَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ أَو. وَأَﺗَﻰ ﻃَﻠِﺒَﺘَﮫُ ﻣِﻦْ وَﺟْﮭِﮭَﺎ،وَرَامَ ﺻَﺮْفَ اﻟْﻔَﻘْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْﺴِﮫِ ﺑِﻚَ ﻓَﻘَﺪْ ﻃَﻠَﺐَ ﺣَﺎﺟَﺘَﮫُ ﻓِﻲ ﻣَﻈَﺎﻧﱢﮭَﺎ
، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَﻟِﻲ إِﻟَﯿْﻚَ ﺣَﺎﺟَﺔٌ ﻗَﺪْ ﻗَﺼﱠﺮَ ﻋَﻨْﮭَﺎ ﺟُﮭْﺪِي.ِ وَاﺳْﺘَﺤَﻖﱠ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِكَ ﻓَﻮْتَ اﻟْﺈِﺣْﺴَﺎن،ِﺟَﻌَﻠَﮫُ ﺳَﺒَﺐَ ﻧُﺠْﺤِﮭَﺎ دُوﻧَﻚَ ﻓَﻘَﺪْ ﺗَﻌَﺮﱠضَ ﻟِﻠْﺤِﺮْﻣَﺎن
ِوَھِﻲَ زَﻟﱠﺔٌ ﻣِﻦْ زَﻟَﻞ،َ وَﻻ ﯾَﺴْﺘَﻐْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻃَﻠِﺒَﺎﺗِﮫِ ﻋَﻨْﻚ،َ وَﺳَﻮﱠﻟَﺖْ ﻟِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻲ رَﻓْﻌَﮭَﺎ إِﻟَﻰ ﻣَﻦْ ﯾَﺮْﻓَﻊُ ﺣَﻮَاﺋِﺠَﮫُ إِﻟَﯿْﻚ،وَﺗَﻘَﻄﱠﻌَﺖْ دُوﻧَﮭَﺎ ﺣِﯿَﻠِﻲ
َ وَﻋَﺜْﺮَةٌ ﻣِﻦْ ﻋَﺜَﺮَاتِ ا ْﻟﻤُﺬْﻧِﺒِﯿﻦ،َاﻟْﺨَﺎﻃِﺌِﯿﻦ.

Ey hacətlər xəzinələrini fani etməyən, heç bir vasitələr hikmətini dəyişməyən, ey möhtacların
ümidini üzməyən, dua edənlərin duası Səni yormur, Sən öz vücudunu bütün xalqdan ehtiyacsız
olmağına məhd etmisən və onlardan ehtiyacsız olmağa daha layiqsən, onlara yoxsulluq nisbəti
vermisən və onlar buna layiqdirlər, buna görə də hər kəs öz ehtiyacının kənar edilməsini Səndən
istəyə və yoxsulluğunun qaytarılmasını Sənin vasitənlə tələb edərsə həqiqətən də, özdiləyini əsl
yerində istəmişdir, düzgün yoldan mətləbinin ardınca düşmüşdür. Hər kəs ehtiyacında yaratdıqlarının birinin ardınca düşə, yaxud Sənin əvəzində onu istəyinin yerinə yetişməsin vasitə qərar
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versə, şübhəsiz ki, özünü ümidsizliyə atmış, Sənin tərəfindən ehsandan məhrum olmağa layiq
görülmüşdür.
İlahi! dərgahına bir hacət gətirmişəm ki, ona yetməyə qüdrətim yoxdur, onun qarşısında çarə
axtarmaq ipim qırılmış, nəfsim nəzərimdə elə bəzənmişdir ki, o ehtiyacı öz ehtiyacını Sənin
dərgahına gətirənə açıqlayım, o öz istəyində Səndən ehtiyacsız deyildir, və bu işlər sən və
düşmənlərin xətası, günakarların batmasıdır,

 ﺳُﺒْﺤَﺎنَ رَﺑﱢﻲ:ُ وَ ﻗُﻠْﺖ. وَ رَﺟَﻌْﺖُ وَ ﻧَﻜَﺼْﺖُ ﺑِﺘَﺴْﺪِﯾﺪِكَ ﻋَﻦْ ﻋَﺜْﺮَﺗِﻲ، وَﻧَﮭَﻀْﺖُ ﺑِﺘَﻮْﻓِﯿﻘِﻚَ ﻣِﻦْ زَﻟﱠﺘِﻲ،ﺛُﻢﱠ اﻧْﺘَﺒَﮭْﺖُ ﺑِﺘَﺬْﻛِﯿﺮِكَ ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﻏَﻔْﻠَﺘِﻲ
َ و.َ وَ أَوْﻓَﺪْتُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ رَﺟَﺎﺋِﻲ ﺑِﺎﻟﺜﱢﻘَﺔِ ﺑِﻚ،ِ ﺑِﺎﻟﺮﱠﻏْﺒَﺔ، ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ،َﻛَﯿْﻒَ ﯾَﺴْﺄَلُ ﻣُﺤْﺘَﺎجٌ ﻣُﺤْﺘَﺎﺟﺎ؟ وَ أَﻧﱠﻰ ﯾَﺮْﻏَﺐُ ﻣُﻌْﺪِمٌ إِﻟَﻰ ﻣُﻌْﺪِمٍ؟ ﻓَﻘَﺼَﺪْﺗُﻚ
 وَ أَنﱠ،ٍ وَ أَنﱠ ﻛَﺮَﻣَﻚَ ﻻ ﯾَﻀِﯿﻖُ ﻋَﻦْ ﺳُﺆَالِ أَﺣَﺪ،َ وَ أَنﱠ ﺧَﻄِﯿﺮَ ﻣَﺎ أَﺳْﺘَﻮْھِﺒُﻚَ ﺣَﻘِﯿﺮٌ ﻓِﻲ وُﺳْﻌِﻚ،َﻋَﻠِﻤْﺖُ أَنﱠ ﻛَﺜِﯿﺮَ ﻣَﺎ أَﺳْﺎﻟُﻚَ ﯾَﺴِﯿﺮٌ ﻓِﻲ وُﺟْﺪِك
،ِ وَ ﻻ ﺗَﺤْﻤِﻠْﻨِﻲ ﺑِﻌَﺪْﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ اﻻﺳْﺘِﺤْﻘَﺎق،ِﻚ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﻔَﻀﱡﻞ
َ ِ وَ اﺣْﻤِﻠْﻨِﻲ ﺑِﻜَﺮَﻣ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ٍﯾَﺪَكَ ﺑِﺎﻟْﻌَﻄَﺎﯾَﺎ أَﻋْﻠَﻰ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ ﯾَﺪ
َ وَ ﻻ ﺑِﺄَوﱠلِ ﺳَﺎﺋِﻞٍ ﺳَﺄَﻟَﻚَ ﻓَﺄَﻓْﻀَﻠْﺖَ ﻋَﻠَ ْﯿﮫِ وَ ھُﻮَ ﯾَﺴْﺘَﻮْﺟِﺐُ اﻟْﺤِﺮْﻣَﺎن،َﻚ ﻓَﺄَﻋْﻄَﯿْﺘَﮫُ وَ ھُﻮَ ﯾَﺴْﺘَﺤِﻖﱡ اﻟْﻤَﻨْﻊ
َ ْﻓَﻤَﺎ أَﻧَﺎ ﺑِﺄَوﱠلِ رَاﻏِﺐٍ رَﻏِﺐَ إِﻟَﯿ.

Sonra Sənin xatırlatmanla qəflət yuxusundan oyandım və yardımınla xətadan əl götürdüm, özümə
gəldim və dedim:
Pak və münəzzəhdir Rəbbim, möhtac olan ehtiyacından nə cür bir şey istəsin?
Yoxsul başqa bir yoxsuldan nə cür dilənsin?
O zaman ey mənim Rəbbim, şövq, şəvqətlə səni səslədim yəqin edərək Sənə ümid bağladım, və
bildim ki, istəyim nə qədər çox olsa da varlığının müqabilində heç nədir, mənim Sənin bəxşişnə
fövqəladə göz dikməyii qüdrətinin əhatəsində kiçik bir şeydir, ehsanın çoxluğu heç kəsin istəyi ilə
daralmır, bəxşiş edən əlin hər bir əldən ucadır.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və öz kərəminlə lütf et, əməlimlə ədalətinə
layiq olduğum kimi rəftar etmə, çünki mən əsirgəməyə layi olan, şövqlə Sənə sarı üz tutub,
Sənində ona ehsan etdiyim, məhrumiyyətə layiq olub sənə üz çevirib Sənində haqqında lütf
etdiyin ilk adam deyiləm.

وَ ﻻ ﺗَﻘْﻄَﻊْ رَﺟَﺎﺋِﻲ. وَ ﻟِﺼَﻮْﺗِﻲ ﺳَﺎﻣِﻌﺎ، وَ ﻟِﺘَﻀَﺮﱡﻋِﻲ رَاﺣِﻤﺎ، وَ ﻣِﻦْ ﻧِﺪَاﺋِﻲ ﻗَﺮِﯾﺒﺎ، وَ ﻛُﻦْ ﻟِﺪُﻋَﺎﺋِﻲ ﻣُﺠِﯿﺒﺎ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
 وَ ﻻ ﺗُﻮَﺟﱢﮭْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲ ھَﺬِهِ وَ ﻏَﯿْﺮِھَﺎ إِﻟَﻰ ﺳِﻮَاكَ وَ ﺗَﻮَﻟﱠﻨِﻲ ﺑِﻨُﺠْﺢِ ﻃَﻠِﺒَﺘِﻲ وَ ﻗَﻀَﺎءِ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲ وَ ﻧَﯿْﻞِ ﺳُﺆْﻟِﻲ،َ وَ ﻻ ﺗَﺒُﺖﱠ ﺳَﺒَﺒِﻲ ﻣِﻨْﻚ،َﻋَﻨْﻚ
ً ﺻَﻼةً دَاﺋِﻤَﺔً ﻧَﺎﻣِﯿَﺔ،ِﻗَﺒْﻞَ زَوَاﻟِﻲ ﻋَﻦْ ﻣَﻮْﻗِﻔِﻲ ھَﺬَا ﺑِﺘَﯿْﺴِﯿﺮِكَ ﻟِﻲَ اﻟْﻌَﺴِﯿﺮَ وَ ﺣُﺴْﻦِ ﺗَﻘْﺪِﯾﺮِكَ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊِ اﻟْﺄُﻣُﻮرِ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
 وَ ﻣِﻦْ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲ ﯾَﺎ رَبﱢ ﻛَﺬَا وَ ﻛَﺬَا.ٌ إِﻧﱠﻚَ وَاﺳِﻊٌ ﻛَﺮِﯾﻢ، وَ اﺟْﻌَﻞْ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻮْﻧﺎ ﻟِﻲ وَ ﺳَﺒَﺒﺎ ﻟِﻨَﺠَﺎحِ ﻃَﻠِﺒَﺘِﻲ،ﻻ اﻧْﻘِﻄَﺎعَ ﻟِﺄَﺑَﺪِھَﺎ وَ ﻻ ﻣُﻨْﺘَﮭَﻰ ﻟِﺄَﻣَﺪِھَﺎ
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 أَن ﻻ،ْ ﺻَﻠَﻮَاﺗُﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢ،ِ ﻓَﺄَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﻚَ وَ ﺑِﻤُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ، وَ إِﺣْﺴَﺎﻧُﻚَ دَﻟﱠﻨِﻲ،وَ ﺗَﺬْﻛُﺮُ ﺣَﺎﺟَﺘَﻚَ ﺛُﻢﱠ ﺗَﺴْﺠُﺪُ وَ ﺗَﻘُﻮلُ ﻓِﻲ ﺳُﺠُﻮدِكَ ﻓَﻀْﻠُﻚَ آﻧَﺴَﻨِﻲ
ﺗَﺮُدﱠﻧِﻲ ﺧَﺎﺋِﺒﺎ.

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və duama cavab verən ol, duama lütf göstər,
ah-zarıma rəhm et, səsimi eşit, ümid ipimi qırma, mənim sənə yetiyim əlimi özündən ayırma, bu
və digər istəklərində üzümü özündən başqasına sarı yönəltmə, hacətimi verməklə işimi sahmana
salan Sən ol, arzuma yetməklə öz yerimən durmamış, çətinliyimi asan etməklə mənim üçün
müqəddər etdiyim gözəl aqibətlə Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər, əbədi, sonu
olmayan, artan, bir səlavat və bunu mənə yardımçı, istəyimin yerinə yetməsində köməkçi qərar
ver.
Həqiqətən də Sən çox kəramət sahibisən və ey mənim rəbbim, istəyim belədir: Sonra istədiyin
hacəti Allah dərgahına təqdim edib səcdəyə gedərək bu sözləri de:
Lütfün mənə rahatlıq verir, ehsanın yol götərir, belə isə Səndən müqəddəs zatına və Muhəmməd
və onun soyuna-Sənin səlavatın aşkar olsun-xatir istəyirəm ki, məni bu dərgahından qovma.

(14)
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا اﻋْﺘُﺪِيَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ أَوْ رَأَى ﻣِﻦَ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦَ ﻣَﺎ ﻻ ﯾُﺤِﺐﱡ:
َ  وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺮُﺑَﺖْ ﻧُﺼْﺮَﺗُﮫُ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﻈْﻠُﻮﻣِﯿ.َﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﯿْﮫِ أَﻧْﺒَﺎءُ اﻟْﻤُﺘَﻈَﻠﱢﻤِﯿﻦَ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺤْﺘَﺎجُ ﻓِﻲ ﻗَﺼَﺼِﮭِﻢْ إِﻟَﻰ ﺷَﮭَﺎدَاتِ اﻟﺸﱠﺎھِﺪِﯾﻦ
ﻦ
 ﺑَﻄَﺮا،ِ ﻣَﺎ ﻧَﺎﻟَﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻓُﻼنِ ﺑْﻦِ ﻓُﻼنٍ ﻣِﻤﱠﺎ ﺣَﻈَﺮْتَ وَ اﻧْﺘَﮭَﻜَﮫُ ﻣِﻨﱢﻲ ﻣِﻤﱠﺎ ﺣَﺠَﺰْتَ ﻋَﻠَﯿْﮫ، ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ،َوَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻌُﺪَ ﻋَﻮْﻧُﮫُ ﻋَﻦِ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦَ ﻗَﺪْ ﻋَﻠِﻤْﺖ
 وَ اﻓْﻠُﻞْ ﺣَﺪﱠهُ ﻋَﻨﱢﻲ،َ وَ ﺧُﺬْ ﻇَﺎﻟِﻤِﻲ وَ ﻋَﺪُوﱢي ﻋَﻦْ ﻇُﻠْﻤِﻲ ﺑِﻘُﻮﱠﺗِﻚ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ِ وَ اﻏْﺘِﺮَارا ﺑِﻨَﻜِﯿﺮِكَ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ُﻓِﻲ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻚَ ﻋِﻨْﺪَه
، وَ ﻻ ﺗُﺴَﻮﱢغْ ﻟَﮫُ ﻇُﻠْﻤِﻲ،ِ وَ ﻋَﺠْﺰا ﻋَﻤﱠﺎ ﯾُﻨَﺎوِﯾﮫِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،ِ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻟَﮫُ ﺷُﻐْﻼ ﻓِﯿﻤَﺎ ﯾَﻠِﯿﮫ،َﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚ

14-cü dua:

O Həzrətin birindən zülm gördükdə etdiyi dua.

Ey şikayət edənlərin xəbərlərindən agah olan, ey zülm görənlərin əhvalında şahidlərin şəhadə-tinə
ehtiyac duymayan, ey məzlumlara yardımının yetmə dövranı yaxın olan, ey yardımın zülmkardan
uzaq olan, ey mənim Rəbbim, Sən bilirsən ki, fülan kəsin oğlu filan kəsdən mənə elə şey yetiş-di
ki, o işi ona qadağan etmişdin, o ona qadağan etdiyin hörmət pərdəmi cırdı, ne’mətində tüğyan
edib əzabına e’tinasızlıq üzündən məni incitdi.
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İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və mənə zülm edəni və öz düşmənini öz
qüvvətinlə məndən uzaqlaşdır, öz qüdrətinlə mənə olan kəskinliyini sındır, onu özünə məşğul et,
onunla yanaşı mənə qarşı düşmənçilik edəni aciz et.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər

 وَ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻣِﺜْﻞِ ﺣَﺎﻟِﮫِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ وَ أَﻋْﺪِﻧِﻲ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻋَﺪْوَى،ِوَ اﻋْﺼِﻤْﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻣِﺜْﻞِ أَﻓْﻌَﺎﻟِﮫ،وَ أَﺣْﺴِﻦْ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻋَﻮْﻧِﻲ
َ و،َ وَ ﻋَﻮﱢﺿْﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻇُﻠْﻤِﮫِ ﻟِﻲ ﻋَﻔْﻮَك،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ً وَ ﻣِﻦْ ﺣَﻨَﻘِﻲ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَﻓَﺎء،ً ﺗَﻜُﻮنُ ﻣِﻦْ ﻏَﯿْﻈِﻲ ﺑِﮫِ ﺷِﻔَﺎء،ًﺣَﺎﺿِﺮَة
َن أُﻇْﻠَﻢ
ْ َ اﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ ﻓَﻜَﻤَﺎ ﻛَﺮﱠھْﺖَ إِﻟَﻲﱠ أ.َ وَ ﻛُﻞﱡ ﻣَﺮْزِﺋَﺔٍ ﺳَﻮَاءٌ ﻣَﻊَ ﻣَﻮْﺟِﺪَﺗِﻚ،َ ﻓَﻜُﻞﱡ ﻣَﻜْﺮُوهٍ ﺟَﻠَﻞٌ دُونَ ﺳَﺨَﻄِﻚ،َأَﺑْﺪِﻟْﻨِﻲ ﺑِﺴُﻮءِ ﺻَﻨِﯿﻌِﮫِ ﺑِﻲ رَﺣْﻤَﺘَﻚ
 وَ ﺻِﻞْ دُﻋَﺎﺋِﻲ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،َ ﺣَﺎﺷَﺎك،َ وَ ﻻ أَﺳْﺘَﻌِﯿﻦُ ﺑِﺤَﺎﻛِﻢٍ ﻏَﯿْﺮِك،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻻ أَﺷْﻜُﻮ إِﻟَﻰ أَﺣَﺪٍ ﺳِﻮَاك.َﻓَﻘِﻨِﻲ ﻣِﻦْ أَنْ أَﻇْﻠِﻢ
، ﻓَﯿُﺼِﺮﱠ ﻋَﻠَﻰ ﻇُﻠْﻤِﻲ،َ وَ ﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨْﮫُ ﺑِﺎﻟْﺄَﻣْﻦِ ﻣِﻦْ إِﻧْﻜَﺎرِك،َ ﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨﱢﻲ ﺑِﺎﻟْﻘُﻨُﻮطِ ﻣِﻦْ إِﻧْﺼَﺎﻓِﻚ.ِ وَ اﻗْﺮِنْ ﺷِﻜَﺎﯾَﺘِﻲ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻐْﯿِﯿﺮ،ِﺑِﺎﻟْﺈِﺟَﺎﺑَﺔ

Onun qarşısında mənə yaxşı yardım et, onun işlərinə oxşar işlərdən məni hifz et, məni onun
halına bənzər vəziyyətə düşməyə qoyma.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və düşmənim qarşısında mənə bilafasilə kömək
et ki, ona qarşı qəzəb tufanım yatsın, ondan qəlbimin dadını alsın.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və onun zülmü qarşısında mənə əfv və bəxşişini
əta et, onunla pis rəftarım əvəzində rəhmətini mənə mükafat ver, çünki Sənin qorxun qarşısında
hər bir xoşagəlməz iş boş şeydir, hər bir müsibət qəzəbin qarşısında asandır.
İlahi! Zülmkarı nəzərimdə xoşagəlməz etdiyin kimi məni də zülmkarlıqdan qoru.
İlahi! Səndən savayı heç kəsə şikayət etmirəm, Səndən başqa heç bir hakimdən yardım istəyirəm,
belə etməyim qeyri mümkündür, belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və duamı
icabətə yetir, şikayətimi indiki vəziyyətimin dəyişilməsinə səbəb qərar ver, məni öz ədalətinlə
imtahan etmə ki, mənə qarşı zülmündə israr etsin, haqqımı tapdasın,

 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ َو.َ وَ ﻋَﺮﱢﻓْﻨِﻲ ﻣَﺎ وَﻋَﺪْتَ ﻣِﻦْ إِﺟَﺎﺑَﺔِ اﻟْﻤُﻀْﻄَﺮﱢﯾﻦ،َوَ ﻋَﺮﱢﻓْﮫُ ﻋَﻤﱠﺎ ﻗَﻠِﯿﻞٍ ﻣَﺎ أَوْﻋَﺪْتَ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦ،وَ ﯾُﺤَﺎﺿِﺮَﻧِﻲ ﺑِﺤَﻘﱢﻲ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ.ُ وَ اﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ ھُﻮَ أَﺳْﻠَﻢ،ُ وَ اھْﺪِﻧِﻲ ﻟِﻠﱠﺘِﻲ ھِﻲَ أَﻗْﻮَم، وَ وَﻓﱢﻘْﻨِﻲ ﻟِﻘَﺒُﻮلِ ﻣَﺎ ﻗَﻀَﯿْﺖَ ﻟِﻲ وَ ﻋَﻠَﻲﱠ وَ رَﺿﱢﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ أَﺧَﺬْتَ ﻟِﻲ وَ ﻣِﻨﱢﻲ،ِآﻟِﮫ
َﺤﻤﱠﺪٍ و
َ ُوَ إِنْ ﻛَﺎﻧَﺖِ اﻟْﺨِﯿَﺮَةُ ﻟِﻲ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻓِﻲ ﺗَﺄْﺧِﯿﺮِ اﻟْﺄَﺧْﺬِ ﻟِﻲ وَ ﺗَﺮْكِ اﻻﻧْﺘِﻘَﺎمِ ﻣِﻤﱠﻦْ ﻇَﻠَﻤَﻨِﻲ إِﻟَﻰ ﯾَﻮْ ِم اﻟْﻔَﺼْﻞِ وَ ﻣَﺠْﻤَﻊِ اﻟْﺨَﺼْﻢِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣ
 وَ ﺻَﻮﱢرْ ﻓِﻲ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﻣِﺜَﺎلَ ﻣَﺎ ادﱠﺧَﺮْتَ ﻟِﻲ،ِ وَ أَﯾﱢﺪْﻧِﻲ ﻣِﻨْﻚَ ﺑِﻨِﯿﱠﺔٍ ﺻَﺎدِﻗَﺔٍ وَ ﺻَﺒْﺮٍ دَآﺋِﻢٍ وَ أَﻋِﺬْﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﺳُﻮءِ اﻟﺮﱠﻏْﺒَﺔِ وَ ھَﻠَﻊِ أَھْﻞِ اﻟْﺤِﺮْص،ِآﻟِﮫ
ﻦ رَبﱠ
َ  وَ ﺛِﻘَﺘِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﺨَﯿﱠﺮْتَ آﻣِﯿ،َ وَ اﺟْﻌَﻞْ ذَﻟِﻚَ ﺳَﺒَﺒﺎ ﻟِﻘَﻨَﺎﻋَﺘِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﻗَﻀَﯿْﺖ،َ وَ أَﻋْﺪَدْتَ ﻟِﺨَﺼْﻤِﻲ ﻣِﻦْ ﺟَﺰَاﺋِﻚَ وَ ﻋِﻘَﺎﺑِﻚ،َﻣِﻦْ ﺛَﻮَاﺑِﻚ
ٌ وَ أَﻧْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ،ِ إِﻧﱠﻚَ ذُو اﻟْﻔَﻀْﻞِ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢ،َاﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ.

və zülmkara mənə qarşı zülmündə rüxsət vermə, elə bu tezliklə onu zülmkarları qorxutduğun
və’də ilə tanış et və məni çarəsizlərə və’də etdiyin icabətlə agah et.
24

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və məni barəmdə müqəddər etdiyin hər bir
xeyir və ziyanı qəbul etməyə müvəffəq et və ən doğru yola hidayət et, ən sağlam işə yönəlt.
İlahi! əgər xeyrimi haqqın alınmasının tə’xirə düşməsində, intiqamımın qiyamətədək qalmasında
bilsən, belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və öz tərəfindən həmişəlik səbr və
doğru niyyətlə mənə yardım et, hərislik əhlinin nalayiq rəğbətindən pənah ver, mənim üçün
hazırladığın mükafatı və düşmənimə tadarük gördüyün qəzav-qədərinə razı qalmağıma bir vasitə
qərar ver.
Ey aləmlərin Rəbbi, duamı qəbul et, çünki Sən böyük fəzilət sahibi və hər şeyə qadirsən!

(15)
ٌوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا ﻣَﺮِضَ أَوْ ﻧَﺰَلَ ﺑِﮫِ ﻛَﺮْبٌ أَوْ ﺑَﻠِﯿﱠﺔ:
 ﯾَﺎ، وَ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ أَﺣْﺪَﺛْﺖَ ﺑِﻲ ﻣِﻦْ ﻋِﻠﱠﺔٍ ﻓِﻲ ﺟَﺴَﺪِي ﻓَﻤَﺎ أَدْرِي،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ أَزَلْ أَﺗَﺼَﺮﱠفُ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﺳَﻼﻣَﺔِ ﺑَﺪَﻧِﻲ
 وَ ﻧَﺸﱠﻄْﺘَﻨِﻲ ﺑِﮭَﺎ،َ وَ أَيﱡ اﻟْﻮَﻗْﺘَﯿْﻦِ أَوْﻟَﻰ ﺑِﺎﻟْﺤَﻤْﺪِ ﻟَﻚَ أَ وَﻗْﺖُ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ اﱠﻟﺘِﻲ ھَﻨَﺄْﺗَﻨِﻲ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻃَﯿﱢﺒَﺎتِ رِزْﻗِﻚ،َ أَيﱡ اﻟْﺤَﺎﻟَﯿْﻦِ أَﺣَﻖﱡ ﺑِﺎﻟﺸﱡﻜْﺮِ ﻟَﻚ،إِﻟَﮭِﻲ
 وَ اﻟﻨﱢﻌَﻢِ اﻟﱠﺘِﻲ أَﺗْﺤَﻔْﺘَﻨِﻲ، وَ ﻗَﻮﱠﯾْﺘَﻨِﻲ ﻣَﻌَﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ وَﻓﱠﻘْﺘَﻨِﻲ ﻟَﮫُ ﻣِﻦْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ؟ أَمْ وَﻗْﺖُ اﻟْﻌِﻠﱠﺔِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻣَﺤﱠﺼْﺘَﻨِﻲ ﺑِﮭَﺎ،َﻻﺑْﺘِﻐَﺎءِ ﻣَﺮْﺿَﺎﺗِﻚَ وَ ﻓَﻀْﻠِﻚ
ِ وَ ﺗَﺬْﻛِﯿﺮا ﻟِﻤَﺤْﻮ،ِ وَ ﺗَﻨْﺒِﯿﮭﺎ ﻟِﺘَﻨَﺎوُلِ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔ،ِ وَ ﺗَﻄْﮭِﯿﺮا ﻟِﻤَﺎ اﻧْﻐَﻤَﺴْﺖُ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎت،ِ ﺗَﺨْﻔِﯿﻔﺎ ﻟِﻤَﺎ ﺛَﻘُﻞَ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻇَﮭْﺮِي ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﻄِﯿﺌَﺎت،ﺑِﮭَﺎ
اﻟْﺤَﻮْﺑَﺔِ ﺑِﻘَﺪِﯾﻢِ اﻟﻨﱢﻌْ َﻤﺔِ؟

15-ci dua:

O Həzrətin xəstəlik, yaxud ona bir bəla üz verdikdə etdiyi duası.

İlahi! Həmişə bəhrə apardığım bədən sağlamlığımıza görə Sənə həmd olsun, və bədənimizdə üzə
çıxartdığın xəstəlikdən ötrü Sənə həd olsun, ey mənim Rəbbim, bu iki haldan dərgahına daha çox
şükr etməyimin hansının daha çox layili olduğunu bilirəm, görəsən bu iki haldan Sən dah çox
həmd edilməsi hasıdır?
Sağlam olduğum pakizə ruzilərindən fayda-landığımız, onun səbəbiylə daha yaxşı itaətə yardım
etdiyin, yaxud paklaşdırdığın xəstəlik zamanı, ne’mətləri töhfə etdiyin və ağır yükləndiyim günah
yükündən yüngülləşdiriyin, batdığım günahardan pak etdiyin, günahın alçaqlığını qəlbimdən
tövbə ilə siləcəyin zaman?

 ﺑَﻞْ إِﻓْﻀَﺎﻻ،ُ وَ ﻻ ﺟَﺎرِﺣَﺔٌ ﺗَﻜَﻠﱠﻔَﺘْﮫ،ِ وَ ﻻ ﻟِﺴَﺎنٌ ﻧَﻄَﻖَ ﺑِﮫ،ِ ﻣَﺎ ﻻ ﻗَﻠْﺐٌ ﻓَﻜﱠﺮَ ﻓِﯿﮫ،ِوَ ﻓِﻲ ﺧِﻼلِ ذَﻟِﻚَ ﻣَﺎ ﻛَﺘَﺐَ ﻟِﻲَ اﻟْﻜَﺎﺗِﺒَﺎنِ ﻣِﻦْ زَﻛِﻲﱢ اﻟْﺄَﻋْﻤَﺎل
َ و، وَ ﯾَﺴﱢﺮْ ﻟِﻲ ﻣَﺎ أَﺣْﻠَﻠْﺖَ ﺑِﻲ، وَ ﺣَﺒﱢﺐْ إِﻟَﻲﱠ ﻣَﺎ رَﺿِﯿﺖَ ﻟِﻲ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ. وَ إِﺣْﺴَﺎﻧﺎ ﻣِﻦْ ﺻَﻨِﯿﻌِﻚَ إِﻟَﻲﱠ،ﻣِﻨْﻚَ ﻋَﻠَﻲﱠ
ْ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻣَﺨْﺮَﺟِﻲ ﻋَﻦ،ِ وَ أَذِﻗْﻨِﻲ ﺑَﺮْدَ اﻟﺴﱠﻼﻣَﺔ،ِ وَ أَوْﺟِﺪْﻧِﻲ ﺣَﻼوَةَ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔ،ُ وَ اﻣْﺢُ ﻋَﻨﱢﻲ ﺷَﺮﱠ ﻣَﺎ ﻗَﺪﱠﻣْﺖ،ُﻃَﮭﱢﺮْﻧِﻲ ﻣِﻦْ دَﻧَﺲِ ﻣَﺎ أَﺳْﻠَﻔْﺖ
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َ وَ ﺳَﻼﻣَﺘِﻲ ﻣِﻦْ ھَﺬِهِ اﻟﺸﱢﺪﱠةِ إِﻟَﻰ ﻓَﺮَﺟِﻚ،َ وَ ﺧَﻼﺻِﻲ ﻣِﻦْ ﻛَﺮْﺑِﻲ إِﻟَﻰ رَوْﺣِﻚ،َ وَ ﻣُﺘَﺤَﻮﱠﻟِﻲ ﻋَﻦْ ﺻَﺮْﻋَﺘِﻲ إِﻟَﻰ ﺗَﺠَﺎوُزِك،َﻋِﻠﱠﺘِﻲ إِﻟَﻰ ﻋَﻔْﻮِك
 ذُو اﻟْﺠَﻼلِ وَ اﻟْﺈِﻛْﺮَا ِم،ُ اﻟْﻮَھﱠﺎبُ اﻟْﻜَﺮِﯾﻢ،ِ اﻟْﻤُﺘَﻄَﻮﱢلُ ﺑِﺎﻻﻣْﺘِﻨَﺎن،ِإِﻧﱠﻚَ اﻟْﻤُﺘَﻔَﻀﱢﻞُ ﺑِﺎﻟْﺈِﺣْﺴَﺎن.
Bu xəstəlik ərəfəsində mənə ehsan etdiyin töhfələrdən biri də budur ki, Mələklər heç kəsin dininə
gəlməyən, fikrinə girməyən pak əməllər yazmışlar ki, bu işdə bədən əzalarımızdan heç biri
əziyyət görəmişiş, akin bunları Sənin ehsanın, lütfün üzündən yazmışlar.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bəyəndiyin şeyi nəzərimdə əziz et, mənə
füğan etdiyinə dözməyimi mənim üçün asan et, mən keçmiş əməllərin bulaşmasından pak et,
keçmiş əməllərin bulaşmasından pak et, keçmiş əməllərin şərrin məndən kənar et, sağlamlıqlığın
şirinliyini daddır və lütf et ki, bu xəstəlik yatağından Sənin əfvinə və bəxşişinə sarı xilas yolu
tapım, bu sürünməklikdən Sənin məğfirətinə köçməyə yardım et, bu qəm-qüssədən rahatlığına əl
tapmaqda kömək göstər.
Bu çətinlikdən Sənin mərhəmətinə sağlamlıq tapım ki, həqiqətən Sən, ləyaqətimiz olmadan bizə
ehsan edir, bəxşişinin sonu olmaya kəramətli əta sahibi, cəlal və kəramət sahibisən!

(16)
ِ أَوْ ﺗَﻀَﺮﱠعَ ﻓِﻲ ﻃَﻠَﺐِ اﻟْﻌَﻔْﻮِ ﻋَﻦْ ﻋُﯿُﻮﺑِﮫ،ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا اﺳْﺘَﻘَﺎلَ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑِﮫ:
اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﮫِ ﯾَﺴْﺘَﻐﯿﺚُ اﻟْﻤُﺬْﻧِﺒُﻮنَ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ إِﻟَﻰ ذِﻛْﺮِ إِﺣْﺴَﺎﻧِﮫِ ﯾَﻔْﺰَعُ اﻟْﻤُﻀْﻄَﺮﱡونَ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻟِﺨِﯿﻔَ ِﺘﮫِ ﯾَﻨْﺘَﺤِﺐُ اﻟْﺨَﺎﻃِﺌُﻮنَ ﯾَﺎ أُﻧْﺲَ ﻛُ ﱢ
ﻞ
 وَﯾَﺎ ﻋَﻀُﺪَ ﻛُﻞﱢ ﻣُﺤْﺘَﺎجٍ ﻃَﺮِﯾﺪٍ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي وَﺳِﻌْﺖَ ﻛُﻞﱠ،ٍ وَﯾَﺎ ﻏَﻮْثَ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺨْﺬُولٍ ﻓَﺮِﯾﺪ،ٍ وَﯾَﺎ ﻓَﺮَجَ ﻛُﻞﱢ ﻣَﻜْﺮُوبٍ ﻛَﺌِﯿﺐ،ٍﻣُﺴْﺘَﻮْﺣِﺶٍ ﻏَﺮِﯾﺐ
َﺷَﻲْءٍ رَﺣْﻤَﺔً وَﻋِﻠْﻤﺎ وَأَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻟِﻜُﻞﱢ ﻣَﺨْﻠُﻮقٍ ﻓِﻲ ﻧِﻌَﻤِﻚَ ﺳَﮭْﻤﺎ وَأَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻋَﻔْﻮُهُ أَﻋْﻠَﻰ ﻣِﻦْ ﻋِﻘَﺎﺑِﮫِ وَأَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﺗَﺴْﻌَﻰ رَﺣْﻤَﺘُﮫُ أَﻣَﺎم
َوَأَﻧْﺖ.ُوَأَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾَﺮْﻏَﺐُ ﻓِﻲ ﺟَﺰَاءِ ﻣَﻦْ أَﻋْﻄَﺎه.ِوَأَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي اﺗﱠﺴَﻊَ اﻟْﺨَﻼﺋِﻖُ ﻛُﻠﱡﮭُﻢْ ﻓِﻲ وُﺳْﻌِﮫ.ِوأَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻋَﻄَﺎؤُهُ أَﻛْﺜَﺮُ ﻣِﻦْ ﻣَﻨْﻌِﮫ.ِﻏَﻀَﺒِﮫ
، ھَﺎ أَﻧَﺎ ذَا،َﻟَﺒﱠﯿْﻚَ وَﺳَﻌْﺪَ ْﯾﻚ:َﻋَﺒْﺪُكَ اﻟﱠﺬِي أَﻣَﺮْﺗَﮫُ ﺑِﺎﻟﺪﱡﻋَﺎءِ ﻓَﻘَﺎل، ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ، وَأَﻧَﺎ.ُاﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾُﻔْﺮِطُ ﻓِﻲ ﻋِﻘَﺎبِ ﻣَﻦْ ﻋَﺼَﺎه

16-cı dua:
O Həzrətin günahlarından vəsiyyətindən bağışlanmasını diləməsi.
İlahi! Günahkarlar rəhmətini fəryada çağırır, çarəsizlər ehsanını yad etməyə pənah aparırlar,
günahkarlar şiddətlə ağlayır; ey vətəndən uzaq düşən hər bir qorxanın həmdəmi, ey qəlbi sınan
hər bir qəmlinin çarə qılanı, ey tək qalan hər kəsin dadına yetən, ey qovulmuş hər bir möhtacın
köməkçisi, Sənin rəhmət və elmin hər şeyi ehtiva etmişdir, yaratdıqlarının hər biri üçün ne’mətlərindən bir bəhrə qərar vermisən, əfin əzabına qələbə çalmışdır, rəhmətin qəzəbin önünə hərəkətdir, bəxşişin əsirgəməyindən çoxdur, rəhmə-tin bütün məxluqatı ehtiva etmişdir, birinə bir şey
bəxş etdikdə ondan mükafat gözləmirsən, günahkarlara cəza verməkdə ölçüdən çıx-mırsan mən,
Sənin o bəndənəm ki,
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ﻦ أَھْﻼ
ْ ُ وَﻟَﻢْ ﺗَﻜ،َ وَأَﻧَﺎ اﻟﱠﺬِي ﺑِﺠَﮭْﻠِﮫِ ﻋَﺼَﺎك،ُ وَأَﻧَﺎ اﻟﱠﺬِي أَﻓْﻨَﺖِ اﻟﺬﱡﻧُﻮبُ ﻋُﻤُﺮَه،ُ أَﻧَﺎ اﻟﱠﺬِي أَوْﻗَﺮَتِ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ ﻇَﮭْﺮَه.َ ﻣَﻄْﺮُوحٌ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚ،ﯾَﺎ رَبﱢ
ْ رَاﺣِﻢٌ ﻣَﻦْ دَﻋَﺎكَ ﻓَﺄُﺑْﻠِﻎَ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻋَﺎءِ؟ أَمْ أَﻧْﺖَ ﻏَﺎﻓِﺮٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺑَﻜَﺎكَ ﻓَﺄُﺳْﺮِعَ ﻓِﻲ اﻟْﺒُﻜَﺎءِ؟ أَمْ أَﻧْﺖَ ﻣُﺘَﺠَﺎوِزٌ ﻋَﻤﱠﻦ، ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ،َ ھَﻞْ أَﻧْﺖ.َﻣِﻨْﮫُ ﻟِﺬَاك
 وَﻻ ﺗَﺨْﺬُلْ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺴْﺘَﻐْﻨِﻲ،َ ﻓَﻘْﺮَهُ ﺗَﻮَﻛﱡﻼ؟ إِﻟَﮭِﻲ ﻻ ﺗُﺨَﯿﱢﺐْ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺠِﺪُ ﻣُﻌْﻄِﯿﺎ ﻏَﯿْﺮَك،َﻋَﻔﱠﺮَ ﻟَﻚَ وَﺟْﮭَﮫُ ﺗَﺬَﻟﱡﻼ؟ أَمْ أَﻧْﺖَ ﻣُﻐْﻦٍ ﻣَﻦْ ﺷَﻜَﺎ إِﻟَﯿْﻚ
 وَﻻ ﺗَﺠْﺒَﮭْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﺮﱠدﱢ،َ وَﻻ ﺗَﺤْﺮِﻣْﻨِﻲ وَﻗَﺪْ رَﻏِﺒْﺖُ إِﻟَﯿْﻚ،َ وَﻻ ﺗُﻌْﺮِضْ ﻋَﻨﱢﻲ وَﻗَﺪْ أَﻗْﺒَﻠْﺖُ ﻋَﻠَﯿْﻚ،ِ إِﻟَﮭِﻲ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.َﻋَﻨْﻚَ ﺑِﺄَﺣَﺪٍ دُوﻧَﻚ
ِ وَأَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﺳَﻤﱠﯿْﺖَ ﻧَﻔْﺴَﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌَﻔْﻮ، وَارْﺣَﻤْﻨِﻲ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،ِ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي وَﺻَﻔْﺖَ ﻧَﻔْﺴَﻚَ ﺑِﺎﻟﺮﱠﺣْﻤَﺔ.َوَﻗَﺪِ اﻧْﺘَﺼَﺒْﺖُ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚ
ﻓَﺎﻋْﻒُ ﻋَﻨﱢﻲ

ona dua etməyi əmr edin və o da ləbbeyk dedi və əmrini yerinə yetirdi, indi ey mənim Rəbbim,
mənəm ki, dərgahında torpağa düşmüşəm,həmin bəndəyəm ki, günahlar arxamı ağırlatmış, ömrümü puça çıxarmışdır, mən həmin bəndəyəm ki, cəhalət üzündən Sənə itaətsizlik etdim, halbuki
Sən ona layiq deyildin. Ey mənim Rəbbim, əgər kimsə Səni çağıra, ona rəhm edərmisən ki, mən
də dua etməkdə çalışım? Yaxud dərgahına nalə edəni bağışlayarsanmı ki, ağlamağa tələsim?
Yaxud zəllilliklə başını dərgahına qoyandan keçər-sənmi? Yaxud da e’timad üzündən dərgahına
yoxsul-luqdan şikayət edəni ehtiyacsız edərsənmi? Ey mənim Rəbbim, Səndən savayı bəxşiş edən
tapma-yanı ümidsiz etmə, Səndən savayı başqası ilə ehtiyacsız olmayanı yardımsız qoyma. Ey
mənim Rəbbim, belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və indi ki, sənə üz
gətirmişəm, məndən üz döndərmə, ürəyimi Sənə verdiyim halda məni məh-rum etmə, dərgahında
durmuş ikən rədd əlini sinəmə vurma. Sən öz zatını rəhmətlə vəsf etmi-sən, belə isə Muhəmməd
və onun soyuna səlavat göndər və mənə rəhm et,

َ ْ وَاﻧْﺘِﻘَﺎضَ اﻧْﺘِﻔَﺎضَ ﺟَﻮَارِﺣِﻲ ﻣِﻦْ ھَﯿْﺒَﺘِﻚَ ﻛُﻞﱡ ذَﻟِﻚَ ﺣَﯿَﺎءٌ ﻣِﻨ،َ وَ وَﺟِﯿﺐَ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﯿَﺘِﻚ،َ ﻓَﯿْﺾَ دَﻣْﻌِﻲ ﻣِﻦْ ﺧِﯿﻔَﺘِﻚ،ﻗَﺪْ ﺗَﺮَى ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ
ﻚ
ْ ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻓَﻜَﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﺎﺋِﺒَﺔٍ ﺳَﺘَﺮْﺗَﮭَﺎ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻓَﻠَﻢ.َ وَﻛَﻞﱠ ﻟِﺴَﺎﻧِﻲ ﻋَﻦْ ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺗِﻚ،َ وَﻟِﺬَاكَ ﺧَﻤَﺪَ ﺻَﻮْﺗِﻲ ﻋَﻦِ اﻟْﺠَﺄْرِ إِﻟَﯿْﻚ،ﻟِﺴُﻮءِ ﻋَﻤَﻠِﻲ
، وَﻟَﻢْ ﺗُﻘَﻠﱢﺪْﻧِﻲ ﻣَﻜْﺮُوهَ ﺷَﻨَﺎرِھَﺎ، وَﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺷَﺎﺋِﺒَﺔٍ أَﻟْﻤَﻤْﺖُ ﺑِﮭَﺎ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﮭْﺘِﻚْ ﻋَﻨﱢﻲ ﺳِﺘْﺮَھَﺎ، وَﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ذَﻧْﺐٍ ﻏَﻄﱠﯿْﺘَﮫُ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﺸْﮭَﺮْﻧِﻲ،ﺗَﻔْﻀَﺤْﻨِﻲ
 وَﺣَﺴَﺪَةِ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻚَ ﻋِﻨْﺪِي ﺛُﻢﱠ ﻟَﻢْ ﯾَﻨْﮭَﻨِﻲ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻦْ أَنْ ﺟَﺮَﯾْﺖُ إِﻟَﻰ ﺳُﻮءِ ﻣَﺎ ﻋَﮭِﺪْتَ ﻣِﻨﱢﻲ،وَﻟَﻢْ ﺗُﺒْﺪِ ﺳَﻮْءَاﺗِﮭَﺎ ﻟِﻤَﻦْ ﯾَﻠْﺘَﻤِﺲُ ﻣَﻌَﺎﯾِﺒِﻲ ﻣِﻦْ ﺟِﯿﺮَﺗِﻲ
ْ ﺑِﺮُﺷْﺪِهِ؟ وَﻣَﻦْ أَﻏْﻔَﻞُ ﻣِﻨﱢﻲ ﻋَﻦْ ﺣَﻈﱢﮫِ؟ وَﻣَﻦْ أَﺑْﻌَﺪُ ﻣِﻨﱢﻲ ﻣِﻦِ اﺳْﺘِﺼْﻼحِ ﻧَﻔْﺴِﮫِ ﺣِﯿﻦَ أُﻧْﻔِﻖُ ﻣَﺎ أَﺟْﺮَﯾْﺖَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻣِﻦ، ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ،ﻓَﻤَﻦْ أَﺟْﮭَﻞُ ﻣِﻨﱢﻲ
رِزْﻗِﻚَ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻧَﮭَﯿْﺘَﻨِﻲ ﻋَﻨْﮫُ ﻣِﻦْ ﻣَﻌْﺼِﯿَ ِﺘﻚَ؟

Sən özünü xətaları bağışlayan adlandırmısan, Belə isə məni əfv et, ey mənim Rəbbim, şübhəsiz
ki, qorxudan axan göz yaşımı, vəhşətindən qəlbi-min pərişanlığı, heybətindən bədənimin titrəyişini, görürsən və bütün bu xəcalətlik mənim pis rəftarıma görədir və buna görə də ah-zarla
dərga-hına gələn səsim batmış, dilim Səninlə raz-niyazdan düşmüşdür. Ey mənim Rəbbim! Həmd
olsun, Sənə, nə çox eyblər ki, üzərini örtüb məni rüsvay-çılıq meydanına çəkmədin, nə çox
günahlarım ki, gizlədib məni onlarla məhşur etmədin, nə çox pisliklərim ki, onların pərdəsini
yırtmadın və pisliklərin rüsvayçılıq halqasını boynuma atma-dın, günahlarımın pisliklərini
eybimin dalıyca olan qonşuların, Sənin mənə verdiyin ne’mətlə-rinin aradan getməsini istəyən
həsəd aparanların yanında aşkar etmədin, lakin Sənin mənə olan lütfülərin məni xəbərim olduğu
pisliklərdən saxlamadı (bütün bu yaxşılıqlarınla, belə mən günah etdim)!! Nəfsinin islahına
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məndən daha uzaq olan kimdir? Mənə lütf etdiyin ne’mətləri qadağan etdiyin yerlərdə sərf
edirəm. Günaha tələsib batil batağlığında məndən daha çox batan kimdir? Səninlə Şeytanın
də’vəti arasında dayanarkən,

 وَأَﺷَﺪﱡ إِﻗْﺪَاﻣﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺴﱡﻮءِ ﻣِﻨﱢﻲ ﺣِﯿﻦَ أَﻗِﻒُ ﺑَﯿْﻦَ دَﻋْﻮَﺗِﻚَ وَدَﻋْﻮَةِ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنِ ﻓَﺄَﺗﱠﺒِﻊُ دَﻋْﻮَﺗَﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﯿْﺮِ ﻋَﻤًﻰ ﻣِﻨﱢﻲ،ِوَﻣَﻦْ أَﺑْﻌَﺪُ ﻏَﻮْرا ﻓِﻲ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞ
َﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ أَﻋْﺠَﺐ.ِ وَﻣُﻨْﺘَﮭَﻰ دَﻋْﻮَﺗِﮫِ إِﻟَﻲ اﻟﻨﱠﺎر،ِﻓِﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔٍ ﺑِﮫِ وَﻻ ﻧِﺴْﯿَﺎنٍ ﻣِﻦْ ﺣِﻔْﻈِﻲ ﻟَﮫُ؟ وَأَﻧَﺎ ﺣِﯿﻨَﺌِﺬٍ ﻣُﻮﻗِﻦٌ ﺑِﺄَنﱠ ﻣُﻨْﺘَﮭَﻰ دَﻋْﻮَﺗِﻚَ إِﻟَﻰ اﻟْﺠَﻨﱠﺔ
 وَﻟَﯿْﺲَ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻛَﺮَﻣِﻲ، وَإِﺑْﻄَﺎؤُكَ ﻋَﻦْ ﻣُﻌَﺎﺟَﻠَﺘِﻲ،وَأَﻋْﺠَﺐُ ﻣِﻦْ ذَﻟِﻚَ أَﻧَﺎﺗُﻚَ ﻋَﻨﱢﻲ. وَأُﻋَﺪﱢدُهُ ﻣِﻦْ ﻣَﻜْﺘُﻮمِ أَﻣْﺮِي،ﻣَﺎ أَﺷْﮭَﺪُ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ
وَﻟِﺄَنﱠ ﻋَﻔْﻮَكَ ﻋَﻨﱢﻲ أَﺣَﺐﱡ،ِ وَأُﻗْﻠِﻊَ ﻋَﻦْ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻲَ اﻟْﻤُﺨْﻠِﻘَﺔ،ِ وَﺗَﻔَﻀﱡﻼ ﻣِﻨْﻚَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻟِﺄَنْ أَرْﺗَﺪِعَ ﻋَﻦْ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚَ اﻟْﻤُﺴْﺨِﻄَﺔ، ﺑَﻞْ ﺗَﺄَﻧﱢﯿﺎ ﻣِﻨْﻚَ ﻟِﻲ،َﻋَﻠَﯿْﻚ
 وَأَﻗَﻞﱡ، وَأَﺿْﻌَﻒُ ﻋِﻨْﺪَ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ ﺗَﯿَﻘﱡﻈﺎ، وَأَﺷَﺪﱡ ﻓِﻲ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ ﺗَﮭَﻮﱡرا،وَأَﺷْﻨَﻊُ أَﻓْﻌَﺎﻻ،وَأَﻗْﺒَﺢُ آﺛَﺎرا، أَﻛْﺜَﺮُ ذُﻧُﻮﺑﺎ،ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ،إِﻟَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻲ ﺑَﻞْ أَﻧَﺎ
 أَوْ أَﻗْﺪِرَ ﻋَﻠَﻰ ذِﻛْﺮِ ذُﻧُﻮﺑِﻲ وَإِﻧﱠﻤَﺎ أُوَﺑﱢﺦُ ﺑِﮭَﺬَا ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻃَﻤَﻌﺎ،ﻟِﻮَﻋِﯿﺪِكَ اﻧْﺘِﺒَﺎھﺎ وَارْﺗِﻘَﺎﺑﺎ ﻣِﻦْ أَنْ أُﺣْﺼِﻲَ ﻟَﻚَ ﻋُﯿُﻮﺑِﻲ

onu yaxşı tanımağımla, vəziyyətinin yadımdan çıxması ilə belə onun də’vətinə itaət edirəm.
Halbuki Sənin də’vətinin sonunun Behiştlə, onun də’vətinin sonunun Cəhənnəm odu ilə
nəticələn-diyini bilirəm. Paksan Sən, öz əleyhimə şəhadət vermədiyim necə də təəccüblüdür! Öz
gizli işlə-rimi sayıram! Ondan daha da təccüblüsü Sənin mənimlə mülayim davranman, sür’ətli
cəzamdan dayanmağındır və səbəbi də budur ki, mən Sənin dərgahında ali-cənab insanam, bu da
Sənin mənə etdiyin lütfün sayəsindədir ki, Sənin qəzəbini yaradan itaətsizlikdən çəkinəm, özümü
abrımı aradan aparan günahlardan saxlayım, elə buna görə də mənə cəza verməkdən əfv etməyimi
daha çox sevir-sən, yoxsa, ey mənim Rəbbim, günahlarım bol, əməl-lərim, pis, etdiklərim alçaq
işlərdir, batildə batmağım daha şiddətli, İtaətin üçün ayıqlığım daha zəifdir, özümü bu cür
məzəmmət edirəm, çünki lütfünə tamah gözü salmışam ki, günah-ların islahı Sənin rəhmətinə
bağlıdır. Ey mənim Rəbbim! Bu mənim borcumdur ki, günahlar onu əhatə etmişdir, belə isə
Muhəmməd və onun soyuna

ﻓَﺼَ ﱢ،ُاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَھَﺬِهِ رَﻗَﺒَﺘِﻲ ﻗَﺪْ أَرَﻗﱠﺘْﮭَﺎ اﻟﺬﱡﻧُﻮب.َوَرَﺟَﺎءً ﻟِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ ﺑِﮭَﺎ ﻓَﻜَﺎكُ رِﻗَﺎبِ اﻟْﺨَﺎﻃِﺌِﯿﻦ،َﻓِﻲ رَأْﻓَﺘِﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ ﺑِﮭَﺎ ﺻَﻼحُ أَﻣْﺮِ اﻟْﻤُﺬْﻧِﺒِﯿﻦ
ﻞ
وَﺧَﻔﱢﻒْ ﻋَﻨْﮫُ ﺑِﻤَﻨﱢﻚَ ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ ﻟَﻮْ ﺑَﻜَﯿْﺖُ إِﻟَﯿْﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ،ِﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،وَھَﺬَا ﻇَﮭْﺮِي ﻗَﺪْ أَﺛْﻘَﻠَﺘْﮫُ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ،َوَأَﻋْﺘِﻘْﮭَﺎ ﺑِﻌَﻔْﻮِك،ِﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
 وَﺳَﺠَﺪْتُ ﻟَﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ،وَرَﻛَﻌْﺖُ ﻟَﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﻨْﺨَﻠِﻊَ ﺻُﻠْﺒِﻲ،َوَﻗُﻤْﺖُ ﻟَﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﺗَﺘَﻨَﺸﱠﺮَ ﻗَﺪَﻣَﺎي،وَاﻧْﺘَﺤَﺒْﺖُ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﻨْﻘَﻄِﻊَ ﺻَﻮْﺗِﻲ،ﺗَﺴْﻘُﻂَ أَﺷْﻔَﺎرُ ﻋَﯿْﻨَﻲﱠ
ْﺛُﻢﱠ ﻟَﻢ،وَذَﻛَﺮْﺗُﻚَ ﻓِﻲ ﺧِﻼلِ ذَﻟِﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﻜِﻞﱠ ﻟِﺴَﺎﻧِﻲ، وَﺷَﺮِﺑْﺖُ ﻣَﺎءَ اﻟﺮﱠﻣَﺎدِ آﺧِﺮَ دَھْﺮِي،وَأَﻛَﻠْﺖُ ﺗُﺮَابَ اﻟْﺄَرْضِ ﻃُﻮلَ ﻋُﻤْﺮِي،َﺗَﺘَﻔَﻘﱠﺄَ ﺣَﺪَﻗَﺘَﺎي
ُﻣَﺎ اﺳْﺘَﻮْﺟَﺒْﺖُ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻣَﺤْﻮَ ﺳَﯿﱢﺌَﺔٍ وَاﺣِﺪَةٍ ﻣِﻦْ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻲ وَإِنْ ﻛُﻨْﺖَ ﺗَﻐْﻔِﺮُ ﻟِﻲ ﺣِﯿﻦَ أَﺳْﺘَﻮْﺟِﺐ.َأَرْﻓَﻊْ ﻃَﺮْﻓِﻲ إِﻟَﻰ آﻓَﺎقِ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ اﺳْﺘِﺤْﯿَﺎءً ﻣِﻨْﻚ
ِإِذْ ﻛَﺎنَ ﺟَﺰَاﺋِﻲ ﻣِﻨْﻚَ ﻓِﻲ أَوﱠل،ٍوَﻻ أَﻧَﺎ أَھْﻞٌ ﻟَﮫُ ﺑِﺎﺳْﺘِﯿﺠَﺎب،ٍوَﺗَﻌْﻔُﻮ ﻋَﻨﱢﻲ ﺣِﯿﻦَ أَﺳْﺘَﺤِﻖﱡ ﻋَﻔْﻮَكَ ﻓَﺈِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﻏَﯿْﺮُ وَاﺟِﺐٍ ﻟِﻲ ﺑِﺎﺳْﺘِﺤْﻘَﺎق،َﻣَﻐْﻔِﺮَﺗَﻚ
،َﻣَﺎ ﻋَﺼَﯿْﺘُﻚَ اﻟﻨﱠﺎر
səlavat göndər və əfvinlə onu əzabdan azad et. Və bu mənim arxam-dır ki, günahlarımla ki, onu
ağırlatmışdır, belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və öz bəxşişinlə onu yüngülləşdir. Ey mənim Rəbbim, əgər dərgahına o qədər ahzar edim ki, kipriklərim tökülsün, o qədər
ağlayıb səs qaldırım ki, səsim batsın, dərgahında o qədər ayaq üstə durum ki, ayaqlarım şişsin, o
qədər Sənin üçün rüku edim ki, kürəyimin sümük-ləri bir-birindən ayrılsın, o qədər səcdə edim ki,
gözlərim hədəqəsindən çıxsın, ömrüm boyu torpaq yeyib sağ qalanadək küllə qarışmış bulanıq su
içsəm, bu vəziyyətdə o qədər zikr edib dilim işdən düşsə sonra xəcalətdən gözümü göyə qaldır28

masamda belə bütün bunlarla günahlarımdan biri-nin məhvinə belə layiq olmayacağam və əgər
məni bağışlasan, əfvə layiq ikən məndən keçsən bu əfvin və bağışlaman mənim ona layiq
olduğum üçün deyildir, bunlara məndə ləyaqət yoxdur, çünki ilk günahımda mənim cəzam
Cəhənnəm odu idi,

 َوﺣَﻠُﻤْﺖَ ﻋَﻨﱢﻲ، وَﺗَﺄَﻧﱠﯿْﺘَﻨِﻲ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗُﻌَﺎﺟِﻠْﻨِﻲ، إِﻟَﮭِﻲ ﻓَﺈِذْ ﻗَﺪْ ﺗَﻐَﻤﱠﺪْﺗَﻨِﻲ ﺑِﺴِﺘْﺮِكَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﻔْﻀَﺤْﻨِﻲ.ﻓَﺈِنْ ﺗُﻌَﺬﱢﺑْﻨِﻲ ﻓَﺄَﻧْﺖَ ﻏَﯿْﺮُ ﻇَﺎﻟِﻢٍ ﻟِﻲ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ. وَﺳُﻮءَ ﻣَﻮْﻗِﻔِﻲ، ﻓَﺎرْﺣَﻢْ ﻃُﻮلَ ﺗَﻀَﺮﱡﻋِﻲ وَﺷِﺪﱠةَ ﻣَﺴْﻜَﻨَﺘِﻲ، وَﻟَﻢْ ﺗُﻜَﺪﱢرْ ﻣَﻌْﺮُوﻓَﻚَ ﻋِﻨْﺪِي،ﺑِﺘَﻔَﻀﱡﻠِﻚَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗُﻐَﯿﱢﺮْ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻚَ ﻋَﻠَﻲﱠ
 وَاﺳْﺘَﺼْﻠِﺤْﻨِﻲ،ِوَأَﯾﱢﺪْﻧِﻲ ﺑِﺎﻟْﻌِﺼْﻤَﺔ،ِوَﻃَﮭﱢﺮْﻧِﻲ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔ،ِوَارْزُﻗْﻨِﻲ ﺣُﺴْﻦَ اﻟْﺈِﻧَﺎﺑَﺔ،ِوَاﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻋَﺔ، وَﻗِﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﻌَﺎﺻِﻲ،ِﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
ِ وَﺑَﺸﱢﺮْﻧِﻲ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻓِﻲ اﻟْﻌَﺎﺟِﻞ،َ وَاﻛْﺘُﺐْ ﻟِﻲ أَﻣَﺎﻧﺎ ﻣِﻦْ ﺳُﺨْﻄِﻚ،َ وَﻋَﺘِﯿﻖَ رَﺣْﻤَﺘِﻚ،َ وَاﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻃَﻠِﯿﻖَ ﻋَﻔْﻮِك،ِ وَأَذِﻗْﻨِﻲ ﺣَﻼوَةَ اﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَة،ِﺑِﺎﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔ
وَﻻ ﯾَﺘَﺼَﻌﱠﺪُكَ ﻓِﻲ،َوَﻻ ﯾَﺘَﻜَﺄﱠدُكَ ﻓِﻲ ﻗُﺪْرَﺗِﻚ،َ إِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﻻ ﯾَﻀِﯿﻖُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻓِﻲ وُﺳْﻌِﻚ.وَﻋَﺮﱢﻓْﻨِﻲ ﻓِﯿﮫِ ﻋَﻼﻣَﺔً أَﺗَﺒَﯿﱠﻨُﮭَﺎ،ﺑُﺸْﺮَى أَﻋْﺮِﻓُﮭَﺎ،ِدُونَ اﻵْﺟِﻞ
ٌإِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ،ُوَﺗَﺤْﻜُﻢُ ﻣَﺎ ﺗُﺮِﯾﺪ،ُإِﻧﱠﻚَ ﺗَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﺗَﺸَﺎء،َوَﻻ ﯾَﺌُﻮدُكَ ﻓِﻲ ﺟَﺰِﯾﻞِ ھِﺒَﺎﺗِﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ دَﻟﱠﺖْ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ آﯾَﺎﺗُﻚ،َأَﻧَﺎﺗِﻚ.

belə isə əgər məni əzaba düçar etsən mənə zülm etməmisən. Ey mənim Rəbbim, indi ki, məni
örtük pərdənlə örtüb rüsvay etməmisən və öz kərəminlə mənimlə həlin olmusan və cəzamda
tələsməyib ne’mətini məndən almamısan, elə isə ah-zarımın çoxluğuna, halımın acılığına rəhm et.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və məni günahlardan qoru,
itaətinə vadar et, xoş qəlblə qayıtmağımı mənə ruzi et, günah çirkinli-yindən tövbə ilə pak et,
ismət iftixarı ilə məni rəhmətindən azad etdiyindən qərar ver, qəzəbindən aman ver, gələcəkdə
deyil, elə indinin özündə onun müædəsi ilə məni xoşhal et, elə bir müædə ki, onu tanıyım, aşkar
gördüyüm bir nişanə ilə məni agah et ki, bu iş sənin qüdrətindən kənar deyil, qüdrətinlə sənə çətin
deyil, hasilin müqabilində Sənə ağır deyil, ayətlərinin şahidlik etdiyi bəxşişinin əhatəsində Sənin
üçün çətin deyildir. Həqiqətən, Sən istədiyin hər şeyi edirsən və iradə etdiyin hər şeyə göstəriş
verirsən, həqiqətən də Sən, hər şeyə qadirsən!

(17)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا ذُﻛِﺮَ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻌَﺎذَ ﻣِﻨْﮫُ وَ ﻣِﻦْ ﻋَﺪَاوَﺗِﮫِ وَ ﻛَﯿْﺪِه:
 وَأَنْ ﯾُﻄْﻤِﻊَ ﻧَﻔْﺴَﮫُ ﻓِﻲ:ِ وَﻣِﻦَ اﻟﺜﱢﻘَﺔِ ﺑِﺄَﻣَﺎﻧِﯿﱢﮫِ وَﻣَﻮَاﻋِﯿﺪِهِ وَﻏُﺮُورِهِ وَﻣَﺼَﺎﺋِﺪِه،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﺎ ﻧَﻌُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻧَﺰَﻏَﺎتِ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنِ اﻟﺮﱠﺟِﯿﻢِ وَﻛَﯿْﺪِهِ وَﻣَﻜَﺎﯾِﺪِه
،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺧْﺴَﺄْهُ ﻋَﻨﱠﺎ ﺑِﻌِﺒَﺎدَﺗِﻚ. أَوْ أَنْ ﯾَﺜْﻘُﻞَ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺮﱠهَ إِﻟَﯿْﻨَﺎ، أَوْ أَنْ ﯾَﺤْﺴُﻦَ ﻋِﻨْﺪَﻧَﺎ ﻣَﺎ ﺣَﺴﱠﻦَ ﻟَﻨَﺎ،َ وَاﻣْﺘِﮭَﺎﻧِﻨَﺎ ﺑِﻤَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚ،َإِﺿْﻼﻟِﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ
 وَاﺷْﻐَﻠْﮫُ ﻋَﻨﱠﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.ُ وَرَدْﻣﺎ ﻣُﺼْﻤِﺘﺎ ﻻ ﯾَﻔْﺘُﻘُﮫ،ُ وَاﺟْﻌَﻞْ ﺑَﯿْﻨَﻨَﺎ وَﺑَﯿْﻨَﮫُ ﺳِﺘْﺮا ﻻ ﯾَﮭْﺘِﻜُﮫ،َوَاﻛْﺒِﺘْﮫُ ﺑِﺪُءوﺑِﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻣَﺤَﺒﱠﺘِﻚ
َ و،ِﺤﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
َ ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣ.ُ وَ اﻗْﻄَﻊْ ﻋَﻨﱠﺎ إِﺛْﺮَه،ُ وَ وَﻟﱢﻨَﺎ ﻇَﮭْﺮَه،ُ وَ اﻛْﻔِﻨَﺎ ﺧَﺘْﺮَه،َ وَاﻋْﺼِﻤْﻨَﺎ ﻣِﻨْﮫُ ﺑِﺤُﺴْﻦِ رِﻋَﺎﯾَﺘِﻚ،َﺑِﺒَﻌْﺾِ أَﻋْﺪَاﺋِﻚ
 وَ اﺳْﻠُﻚْ ﺑِﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱡﻘَﻰ ﺧِﻼفَ ﺳَﺒِﯿﻠِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱠدَى،ِ وَ زَوﱢدْﻧَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﺘﱠﻘْﻮَى ﺿِﺪﱠ ﻏَﻮَاﯾَﺘِﮫ،ِأَﻣْﺘِﻌْﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﮭُﺪَى ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﺿَﻼﻟَﺘِﮫ.

17-ci dua:
O həzrətin şeytan yad edilib onun düşmənçiliyindən və məkrindən Allaha pənah aparması.
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İlahi! Qovulmuş şeytanın fitnələrindən müxtəlif hiylələrdən, tələsinə düşmək üçün uzun-uzadı
arzulara, və’dələrə arxalanmaqdan, bəndəliyin yolundan bizi rüsvay etməyindən, pis bir şeyi
nəzərinizdə cilvələndirib onu yaxşı bilməyimizdən, Sənə pənah aparırıq.
İlahi! Öz ibadət qüdrətinlə onu həyat meydanı-mızdan uzaqlaşdır, məhəbbətin yolunda çalışmağımıza görə ağzını torpağa sürt, bizimlə onun arasına bir pərdə sal ki, onu yırta bilməsin, çalış bir
hicab qərar ver ki, onu yara bilməsin.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər, öz düşmənlərinin bə’zilərinə məşğul etməklə
şeytanı bizdən kənar et, bizi ondan hifz et,

 َو،ُ وَ إِذَا ﻋَﺮﱠﻓْﺘَﻨَﺎهُ ﻓَﻘِﻨَﺎه،ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَﻣَﺎ ﺳَﻮﱠلَ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺑَﺎﻃِﻞٍ ﻓَﻌَﺮﱢﻓْﻨَﺎه.اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﮫُ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﻣَﺪْﺧَﻼ وَﻻ ﺗُﻮﻃِﻨَﻦﱠ ﻟَﮫُ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻟَﺪَﯾْﻨَﺎ ﻣَﻨْﺰِﻻ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَأَﺷْﺮِبْ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ.ِ وَ أَﺣْﺴِﻦْ ﺑِﺘَﻮْﻓِﯿﻘِﻚَ ﻋَﻮْﻧَﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ِ وَأَﯾْﻘِﻈْﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﺳِﻨَﺔِ اﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﺑِﺎﻟﺮﱡﻛُﻮنِ إِﻟَﯿْﮫ،ُ وَأَﻟْﮭِﻤْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻧُﻌِﺪﱡهُ ﻟَﮫ،ِﺑَﺼﱢﺮْﻧَﺎ ﻣَﺎ ﻧُﻜَﺎﯾِﺪُهُ ﺑِﮫ
ِ وَادْرَأْ ُه ﻋَﻦِ اﻟْﻮُﻟُﻮع، وَ اﻗْﻄَﻊْ رَﺟَﺎءَهُ ﻣِﻨﱠﺎ، وَﺣَﻮﱢلْ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﮫُ ﻋَﻨﱠﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.ِ وَاﻟْﻄُﻒْ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻧَﻘْﺾِ ﺣِﯿَﻠِﮫ،ِإِﻧْﻜَﺎرَ ﻋَﻤَﻠِﮫ
َ وَاﺟْﻌَﻞْ آﺑَﺎءَﻧَﺎ وَأُﻣﱠﮭَﺎﺗِﻨَﺎ وَ أَوْﻻدَﻧَﺎ وَ أَھَﺎﻟِﯿَﻨَﺎ وَ ذَوِي أَرْﺣَﺎﻣِﻨَﺎ وَ ﻗَﺮَاﺑَﺎﺗِﻨَﺎ وَ ﺟِﯿﺮَاﻧَﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ و،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ﺑِﻨَﺎ
ً وَ أَﻋْﻄِﮭِﻢْ ﻋَﻠَﯿْﮫِ أَﺳْﻠِﺤَﺔً ﻣَﺎﺿِﯿَﺔ،ً وَ أَﻟْﺒِﺴْﮭُﻢْ ﻣِﻨْﮫُ ﺟُﻨَﻨﺎ وَاﻗِﯿَﺔ،ٍ وَﻛَﮭْﻒٍ ﻣَﺎﻧِﻊ،ٍ وَﺣِﺼْﻦٍ ﺣَﺎﻓِﻆ،ٍاﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتِ ﻣِﻨْﮫُ ﻓِﻲ ﺣِﺮْزٍ ﺣَﺎرِز.

hiyləsindən kifayət et, elə et ki, bizdən çatsın, bizim üçün ayağının izidə qalmasın.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna sləavat göndər və Şeytanın zəlaləti önündə bizə təqva azuqəsi
nəsib et, onun həlak edici yolunun əksinə olaraq bizi təqva yolunda hidayət et.
İlahi! Bizi nəzərimizdə zinətləndirdiyi hər bir batildən agah et, elə ki, agah etdin, bizi ondan hifz
et, onunla müharibə yoluna bizə tə’lim ver, onunla müharibəyə nəyi hazırlamağımızı bizə ilham
et, ona sarı yönələn qəflət yuxusundan ayılt, və Öz köməyinlə bizə onunla mübarizə yolunda
yardım et.
İlahi! Qəlblərimizi Şeytanın işlərinin inkarlı ilə doldur, hiylələrini başa çıxarmaq üçün bizə çarə
öyrət. İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndərvə şeytanın qüdrətini bizdən azdırmaq
tamahını kənar et.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və analarımızı, övladlarmızı, əhlimizi, qohuməqrabamızı onun şərrindən möhkəm yerdə, qorucu qalada əmin-amanlıq pənahında qərar ver və
onun zərərini dəf-etmək üçün onlara qoruyucu zirehlər geyindir, onun əleyhinə onlara kəsici
silahlar bəxş et.

ِ وَ اﺳْﺘَﻈْﮭَﺮَ ﺑِﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔ،ِ وَ ﻋَﺎدَاهُ ﻟَﻚَ ﺑِﺤَﻘِﯿﻘَﺔِ اﻟْﻌُﺒُﻮدِﯾﱠﺔ،ِ وَ أَﺧْﻠَﺺَ ﻟَﻚَ ﺑِﺎﻟْﻮَﺣْﺪَاﻧِﯿﱠﺔ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ اﻋْﻤُﻢْ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻣَﻦْ ﺷَﮭِﺪَ ﻟَﻚَ ﺑِﺎﻟﺮﱡﺑُﻮﺑِﯿﱠﺔ
 َو،ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ اھْﺰِمْ ﺟُ ْﻨﺪَه.َ وَ اﻧْﻘُﺾْ ﻣَﺎ أَﺑْﺮَم،َ وَ ﺛَﺒﱢﻄْﮫُ إِذَا ﻋَﺰَم،َ وَ اﻓْﺴَﺦْ ﻣَﺎ دَﺑﱠﺮ،َ وَ اﻓْﺘُﻖْ ﻣَﺎ رَﺗَﻖ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺣْﻠُﻞْ ﻣَﺎ ﻋَﻘَﺪ.ِاﻟْﻌُﻠُﻮمِ اﻟﺮﱠﺑﱠﺎﻧِﯿﱠﺔ
 وَ ﻻ، ﻻ ﻧُﻄِﯿﻊُ ﻟَﮫُ إِذَا اﺳْﺘَﮭْﻮَاﻧَﺎ،ِ وَ اﻋْﺰِﻟْﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﻋِﺪَادِ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﮫ،ِ وَ أَرْﻏِﻢْ أَﻧْﻔَﮫُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻧَﻈْﻢِ أَﻋْﺪَاﺋِﮫ،ُأَﺑْﻄِﻞْ ﻛَﯿْﺪَهُ وَ اھْﺪِمْ ﻛَﮭْﻔَﮫ
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 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ﺧَﺎﺗِﻢِ اﻟﻨﱠﺒِﯿﱢﯿﻦَ َو. وَ ﻧَﻌِﻆُ ﻋَﻦْ ﻣُﺘَﺎﺑَﻌَﺘِﮫِ ﻣَﻦِ اﺗﱠﺒَﻊَ زَﺟْﺮَﻧَﺎ، ﻣَﻦْ أَﻃَﺎعَ أَﻣْﺮَﻧَﺎ،ِ ﻧَﺄْﻣُﺮُ ﺑِﻤُﻨَﺎوَاﺗِﮫ،ﻧَﺴْﺘَﺠِﯿﺐُ ﻟَﮫُ إِذَا دَﻋَﺎﻧَﺎ
َ و،ُ وَ أَﻋِﺬْﻧَﺎ وَ أَھَﺎﻟِﯿَﻨَﺎ وَ إِﺧْﻮَاﻧَﻨَﺎ وَ ﺟَﻤِﯿﻊَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ وَ اﻟْﻤُ ْﺆﻣِﻨَﺎتِ ﻣِﻤﱠﺎ اﺳْﺘَﻌَﺬْﻧَﺎ ﻣِﻨْﮫ،َﺳَﯿﱢﺪِ اﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﯿﻦَ وَ ﻋَﻠَﻰ أَھْﻞِ ﺑَﯿْﺘِﮫِ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒِﯿﻦَ اﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦ
،ُ وَ أَﻋْﻄِﻨَﺎ ﻣَﺎ أَﻏْﻔَﻠْﻨَﺎه،ِأَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻤﱠﺎ اﺳْﺘَﺠَﺮْﻧَﺎ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺧَﻮْﻓِﮫِ وَ اﺳْﻤَﻊْ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺎ دَﻋَﻮْﻧَﺎ ﺑِﮫ

İlahi! Pərvərdigarlığına şəhadət verən, tohi-dinə ixlasla yanaşan, bəndəliyin həqiqəti üzündən
Şeytanla düşmənçilik edən, İlahi maarifi dərk etmək üçün onun əleyhinə Səndən yardım istəyən
hər kəsin haqqında da bu duanı qəbul et!
İlahi! Düyünlədiyini aç, açdığı bütün yolları bağla, düşdüyü hər bir tədbiri məhv et, qəsd etdi-yi
hər işdən döndər, möhkəmləndiyi hər şeyi süst et!
İlahi! Bizi onun düşmənlərinin sırasında yerləşdir, dostlarının zümrəsindən uzaqlaşdır ki, bizi
aldatdıqda ona itaət etməyək, bizi çağırdıqda tabe olmayaq, bizə itaət edənə ona asi olmağa əmr
edək, qadağanlarımıza itaət edənləri ona itaətdən çəkindirək.
İlahi! Sonunucu Peyğəmbər ilə, elçilərinin ağasına və pakizə soyuna səlavat göndər və bizi,
əhlimizi, qardaşlarımızı və bütün mö’min kişi və qadınlara pənah apardığımız şeylərdən pənah
ver, qorxusunda Səndən aman istədiyimiz şeylərdən aman ver, duamızı eşit, zikrindən
yayındığımız şeyi bizə bəxş et,

َ آﻣِﯿﻦَ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ،َ وَ ﺻَﯿﱢﺮْﻧَﺎ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻓِﻲ دَرَﺟَﺎتِ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِﯿﻦَ وَ ﻣَﺮَاﺗِﺐِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦ،ُوَ اﺣْﻔَﻆْ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻧَﺴِﯿﻨَﺎه.

unutduğumuzu bizim üçün hifz et və səbəblə bizi salehlərin dərəcələrinə, mö’minlərin
məqamları-na çatdır. Ey aləmlərin Rəbbi, duamızı qəbul et!
(18)
ُ أَوْ ﻋُﺠﱢﻞَ ﻟَﮫُ ﻣَﻄْﻠَﺒُﮫ،ُوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا دُﻓِﻊَ ﻋَﻨْﮫُ ﻣَﺎ ﯾَﺤْﺬَر:
 ﻓَﻼ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﺣَﻈﱢﻲ ﻣِﻦْ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻣَﺎ ﻋَﺠﱠﻠْﺖَ ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘِﻚَ ﻓَﺄَﻛُﻮنَ ﻗَ ْﺪ،َ وَ ﺑِﻤَﺎ ﺻَﺮَﻓْﺖَ ﻋَﻨﱢﻲ ﻣِﻦْ ﺑَﻼﺋِﻚ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺴْﻦِ ﻗَﻀَﺎﺋِﻚ
 وَ إِنْ ﯾَﻜُﻦْ ﻣَﺎ ﻇَﻠِﻠْﺖُ ﻓِﯿﮫِ أَوْ ﺑِﺖﱡ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ھَﺬِهِ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔِ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَيْ ﺑَﻼءٍ ﻻ ﯾَﻨْﻘَﻄِﻊُ وَ وِزْرٍ ﻻ.ُﺷَﻘِﯿﺖُ ﺑِﻤَﺎ أَﺣْﺒَﺒْﺖُ وَ ﺳَﻌِﺪَ ﻏَﯿْﺮِي ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺮِھْﺖ
َ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ و،ُ وَ ﻏَﯿْﺮُ ﻗَﻠِﯿﻞٍ ﻣَﺎ ﻋَﺎﻗِﺒَﺘُﮫُ اﻟْﺒَﻘَﺎء،ُ ﻓَﻐَﯿْﺮُ ﻛَﺜِﯿﺮٍ ﻣَﺎ ﻋَﺎﻗِﺒَﺘُﮫُ اﻟْﻔَﻨَﺎء.َ وَ أَﺧﱢﺮْ ﻋَﻨﱢﻲ ﻣَﺎ ﻗَﺪﱠﻣْﺖ،َﯾَﺮْﺗَﻔِﻊُ ﻓَﻘَﺪﱢمْ ﻟِﻲ ﻣَﺎ أَﺧﱠﺮْت
ِآﻟِﮫ.

18-ci dua:
Bir xətərin o Həzrətdən sovuşduğu, yaxud istədiyinin tez hasil olduğu zaman etdiyi duası.
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İlahi! Müqəddər etdiyin təqdirin yaxşılığına görə, məndən qaytardığın bəlaya, görə Sənə həmd
olsun, dünyada rəhmətindən nəsibimi kəsmə ki, sevdiyim şeyə görə bədbəxt olum, və başqasınada
xoşuma gəlməyən iş üçün xoşbəxt olsun, əgər gündüzü onunla gecəyə, gecəni onunla səhər
etdiyimiz əmin-amanlıq həmişəlik bəlanın əvvəli, ardı kəsilməyən müsibətin başlanması olarsa
tə’xirə saldığın şeyləri irəliyə at, irəliyə atdığını tə’xirə sal, çünki sonu yoxluq olan çox deyil,
aqibəti əbədi olan az deyil və Muhəmməd və onun pak soyuna səlavat göndər.

(19)
ِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋِﻨْﺪَ اﻻﺳْﺘِﺴْﻘَﺎءِ ﺑَﻌْﺪَ اﻟْﺠَﺪْب،ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫ:
 وَ اﻣْﻨُﻦْ ﻋَﻠَﻰ.ِ وَ اﻧْﺸُﺮْ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ رَﺣْﻤَﺘَﻚَ ﺑِﻐَﯿْﺜِﻚَ اﻟْﻤُﻐْﺪِقِ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﺤَﺎبِ اﻟْﻤُﻨْﺴَﺎقِ ﻟِﻨَﺒَﺎتِ أَرْﺿِﻚَ اﻟْﻤُﻮﻧِﻖِ ﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊِ اﻵْﻓَﺎق،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺳْﻘِﻨَﺎ اﻟْﻐَﯿْﺚ
ٍ وَاﺑِﻞ،ُ وَاﺳِﻊٍ دِرَرُه،ُ دَاﺋِﻢٍ ﻏُﺰْرُه،ٍ وَ أَﺷْﮭِﺪْ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘَﻚَ اﻟْﻜِﺮَامَ اﻟﺴﱠﻔَﺮَةَ ﺑِﺴَﻘْﻲٍ ﻣِﻨْﻚَ ﻧَﺎﻓِﻊ،ِ وَ أَﺣْﻲِ ﺑِﻼدَكَ ﺑِﺒُﻠُﻮغِ اﻟﺰﱠھْﺮَة،ِﻋِﺒَﺎدِكَ ﺑِﺈِﯾﻨَﺎعِ اﻟﺜﱠﻤَﺮَة
 ﺳَﺤَﺎﺑﺎ ﻣُﺘَﺮَاﻛِﻤﺎ ھَﻨِﯿﺌﺎ ﻣَﺮِﯾﺌﺎ،ِ وَ ﺗُﻮَﺳﱢﻊُ ِﺑﮫِ ﻓِﻲ اﻟْﺄَﻗْﻮَات،ٍ وَ ﺗَﺮُدﱡ ﺑِﮫِ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﻓَﺎتَ وَ ﺗُﺨْﺮِجُ ﺑِﮫِ ﻣَﺎ ھُﻮَ آت،َ ﺗُﺤْﯿِﻲ ﺑِﮫِ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﻣَﺎت.ٍﺳَﺮِﯾﻊٍ ﻋَﺎﺟِﻞ
َ و،َ ﺗَﺮُدﱡ ﺑِﮫِ اﻟﻨﱠﮭِﯿﺾ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺳْﻘِﻨَﺎ ﻏَﯿْﺜﺎ ﻣُﻐِﯿﺜﺎ ﻣَﺮِﯾﻌﺎ ﻣُﻤْﺮِﻋﺎ ﻋَﺮِﯾﻀﺎ وَاﺳِﻌﺎ ﻏَﺰِﯾﺮا.ُ وَ ﻻ ﺧُﻠﱠﺐٍ ﺑَﺮْﻗُﮫ،ُ ﻏَﯿْﺮَ ﻣُﻠِﺚﱟ وَدْﻗُﮫ،ﻃَﺒَﻘﺎ ﻣُﺠَﻠْﺠَﻼ
، َﺗَﺠْﺒُﺮُ ﺑِﮫِ اﻟْﻤَﮭِﯿﺾ

19-cu dua:
O Həzrətin quraqlıqdan sonra yağış istəməsi.

İlahi! Bizi yağışla sirab et, bütün göylərdə axan buludların yağışa nəticəsində rənga-rəng atlar
bitirən yağmurla rəhmətini bizə genişlən-dir, meyvə yetişməsi ilə bəndələrinə minnət qoy, ölmüş
mələkləri gül-çiçək açması ilə dirilt, böyük mələklərini mənfətli yağışa mə’mur et, çoxlu və bol
bir yağış, ardıcıl olararaq geniş bərəkətli iti, sür’ətli və tələsən bir yağış ki, ölü olan hər bir şey
onunla dirilsin, aradan gedən onun səbəbi ilə bizə qaytarasan, onun vasi-təsi ilə ruzumuzu
artırasan, sıx bir bulud, kam verən və könül oxşayan gurultulu və daim viran edici yağışlı, və
gurultusu aldadıcı olmasın.
İlahi! Bizi dadımıza çatan, quraqlığı aradan aparan ot bitirən, səhranı yaşıllaşdıran, sol-muşsaralmış bitkiləri şadlandıran bir yağış-la sirab et, onu sılmış bitkilərə mumiya qərar ver.

ِ وَ ﺗُﺮْﺧِﺺُ ﺑِﮫِ اﻟْﺄَﺳْﻌَﺎرَ ﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊ،َ وَ ﺗُﻔَﺠﱢﺮُ ﺑِﮫِ اﻟْﺄَﻧْﮭَﺎرَ وَ ﺗُﻨْﺒِﺖُ ﺑِﮫِ اﻟْﺄَﺷْﺠَﺎر،َ وَ ﺗَﻤْﻠَﺄُ ﻣِﻨْﮫُ اﻟْﺠِﺒَﺎب،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺳْﻘِﻨَﺎ ﺳَﻘْﯿﺎ ﺗُﺴِﯿﻞُ ﻣِﻨْﮫُ اﻟﻈﱢﺮَاب
 و ُﺗﻨْﺒِﺖُ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﮫِ اﻟﺰﱠرْعَ وَ ﺗُﺪِرﱡ ﺑِﮫِ اﻟﻀﱠﺮْعَ وَ ﺗَﺰِﯾﺪُﻧَﺎ ﺑِﮫِ ﻗُﻮﱠةً إِﻟَﻰ،ِ وَﺗُﻜْﻤِﻞُ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻃَﯿﱢﺒَﺎتِ اﻟﺮﱢزْق،َ وَﺗَﻨْﻌَﺶُ ﺑِﮫِ اﻟْﺒَﮭَﺎﺋِﻢَ وَ اﻟْﺨَﻠْﻖ،ِاﻟْﺄَﻣْﺼَﺎر
. وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻣَﺎءَهُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ أُﺟَﺎﺟﺎ، وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﺻَﻮْﺑَﮫُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ رُﺟُﻮﻣﺎ، وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﺑَﺮْدَهُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﺣُﺴُﻮﻣﺎ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻇِﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﺳَﻤُﻮﻣﺎ:ﻗُﻮﱠﺗِﻨَﺎ
ٌ إِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ،ِ وَارْزُﻗْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺑَﺮَﻛَﺎتِ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَ اﻟْﺄَرْض،ٍاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ.
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İlahi! Bizə elə bir yağış yağdır ki, onunla yüksəkliklərdən su axıdasan, quyuları doldurasan,
nəhrləri hərəkətə gətirəsən, ağacları, böyəl-dəsən, bütün şəhərlərdəki qiymətləri ucuzlaşdı-rasan,
dörd ayaqlılara qüvvət verəsən, məxluqatı dirildib xoşhal edəsən, pakizə ruziləri bizə
kamilləşdirəsən, əkinlərimizi bitirsən, döşlər-dəki südü çoxaldasan, qüvvətimizin üzərinə bir
qüvvət artırasan. İlahi! O buludun kölgəsini bizə isti, və zəhərli, soyuqluğunu bizə bəla etmə,
yağmu-runu bizim üçün bəla yağışına çevirmə, suyunu boğazımızda acılaşdırma. İlahi!
Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və bizə göylərin və yerin bərəkətindən ruzi ver ki,
Sən, hər şeyə qadirsən!

(20)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ ﻣَﻜَﺎرِمِ اﻟْﺄَﺧْﻼقِ وَ ﻣَﺮْﺿِﻲﱢ اﻟْﺄَﻓْﻌَﺎل:
،ِ وَ ﺑَﻠﱢﻎْ ﺑِﺈِﯾﻤَﺎﻧِﻲ أَﻛْﻤَﻞَ اﻟْﺈِﯾﻤَﺎن،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ

20-ci dua:
O Həzrətin gözəl əxlaq üçün etdiyi duası.

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və imanımı ən kamil dərəcəyə yetir,
 وَ ﺻَﺤﱢﺢْ ﺑِﻤَﺎ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَﻓﱢﺮْ ﺑِﻠُﻄْﻔِﻚَ ﻧِﯿﱠﺘِﻲ.ِ وَ ﺑِﻌَﻤَﻠِﻲ إِﻟَﻰ أَﺣْﺴَﻦِ اﻟْﺄَﻋْﻤَﺎل،ِ وَ اﻧْﺘَﮫِ ﺑِﻨِﯿﱠﺘِﻲ إِﻟَﻰ أَﺣْﺴَﻦِ اﻟﻨﱢﯿﱠﺎت،ِوَ اﺟْﻌَﻞْ ﯾَﻘِﯿﻨِﻲ أَﻓْﻀَﻞَ اﻟْﯿَﻘِﯿﻦ
 وَ اﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ،ِ وَ اﻛْﻔِﻨِﻲ ﻣَﺎ ﯾَﺸْﻐَﻠُﻨِﻲ اﻻھْﺘِﻤَﺎمُ ﺑِﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ. وَ اﺳْﺘَﺼْﻠِﺢْ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ ﻣَﺎ ﻓَﺴَﺪَ ﻣِﻨﱢﻲ،ﻋِﻨْﺪَكَ ﯾَﻘِﯿﻨِﻲ
 وَ أَﻋِﺰﱠﻧِﻲ وَ ﻻ ﺗَﺒْﺘَﻠِﯿَﻨﱢﻲ،ِ وَ ﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨﱢﻲ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻈَﺮ،َ وَ أَﻏْﻨِﻨِﻲ وَ أَوْﺳِﻊْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻓِﻲ رِزْﻗِﻚ،ُ وَ اﺳْﺘَﻔْﺮِغْ أَﯾﱠﺎﻣِﻲ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨِﻲ ﻟَﮫ،ُﺗَﺴْﺄَﻟُﻨِﻲ ﻏَﺪا ﻋَﻨْﮫ
َ و،ِﻲ اﻟْﺄَﺧْﻼق
َ ِ وَ ھَﺐْ ﻟِﻲ ﻣَﻌَﺎﻟ، وَ أَﺟْﺮِ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ﻋَﻠَﻰ ﯾَﺪِيَ اﻟْﺨَﯿْﺮَ وَ ﻻ ﺗَﻤْﺤَﻘْﮫُ ﺑِﺎﻟْﻤَﻦﱢ،ِ وَ ﻋَﺒﱢﺪْﻧِﻲ ﻟَﻚَ وَ ﻻ ﺗُﻔْﺴِﺪْ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻲ ﺑِﺎﻟْﻌُﺠْﺐ،ِﺑِﺎﻟْﻜِﺒْﺮ
 وَ ﻻ ﺗُﺤْﺪِثْ ﻟِﻲ ﻋِﺰّا، وَ ﻻ ﺗَﺮْﻓَﻌْﻨِﻲ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎسِ دَرَﺟَﺔً إِﻻ ﺣَﻄَﻄْﺘَﻨِﻲ ﻋِﻨْﺪَ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻣِﺜْﻠَﮭَﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ِاﻋْﺼِﻤْﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﻔَﺨْﺮ
ﻇَﺎھِﺮا إِﻻ أَﺣْﺪَﺛْﺖَ ﻟِﻲ ذِﻟﱠﺔً ﺑَﺎﻃِﻨَﺔً ﻋِﻨْﺪَ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﺑِﻘَﺪَرِھَﺎ.

yəqinimi ən üstün yəqin qərar ver, niyyətimi ən yaxşı niyyətlərə çevir, əməlimi ən gözəl əməllərə
döndər.
İlahi! Öz lütfünlə niyyətimi kamil və xalis et, yəqinimi bidiyin kimi doğru yola apar, işimin
pisliyini öz qüdrətinlə islah et.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və fikrimi özünə məşğul edən bütün işlərimin
düyünü aç, məni sabah sorğu-sual edəcəyin işdə qərar ver, ruzigarımı xəlq edildiyim iş üçün sərf
et, məni ehtiyacsız edərək mənə olan ruzini genişləndir. Göz dikməyə düçar etmə, əziz edib
təkəbbürümə rücah etmə, öz bəndəliyinə ram et, bəndəliyimi özünü bəyənməkliyə bulaşmaqla
məhv etmə, bütün insanlara yaxşılığı və xeyri mənim əlimlə cari et, onu minnət qoymağın
kudurətindən uzaq et, mənə ali bir əxlaq mərhəmət et, məni fəxr etməkdən qoru.
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İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və məni öz yanında həmin ölçüdə alçatmayınca
insanlar arasındakı məqamımı ucaltma, batinimdə o qədər zəlillik yaratmayınca mənim üçün
aşkar bir izzət icad etmə.

، وَﻧِﯿﱠﺔِ رُﺷْﺪٍ ﻻ أَﺷُﻚﱡ ﻓِﯿﮭَﺎ، وَﻃَﺮِﯾﻘَﺔِ ﺣَﻖﱟ ﻻ أَزِﯾﻎُ ﻋَﻨْﮭَﺎ،ِ وَﻣَﺘﱢﻌْﻨِﻲ ﺑِﮭُﺪًى ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﻻ أَﺳْﺘَﺒْﺪِلُ ﺑِﮫ،ٍاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ
َ أَوْ ﯾَﺴْﺘَﺤْﻜِﻢ، ﻓَﺈِذَا ﻛَﺎنَ ﻋُﻤُﺮِي ﻣَﺮْﺗَﻌﺎ ﻟِﻠﺸﱠﯿْﻄَﺎنِ ﻓَﺎﻗْﺒِﻀْﻨِﻲ إِﻟَﯿْﻚَ ﻗَﺒْﻞَ أَنْ ﯾَﺴْﺒِﻖَ ﻣَﻘْ ُﺘﻚَ إِﻟَﻲﱠ،َوَﻋَﻤﱢﺮْﻧِﻲ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻋُﻤُﺮِي ﺑِﺬْﻟَﺔً ﻓِﻲ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ
اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ.وَﻻ أُﻛْﺮُوﻣَﺔً ﻓِﻲﱠ ﻧَﺎﻗِﺼَﺔً إِﻻ أَﺗْﻤَﻤْﺘَﮭَﺎ، وَﻻ ﻋَﺎﺋِﺒَﺔً أُوَﻧﱠﺐُ ﺑِﮭَﺎ إِﻻ ﺣَﺴﱠﻨْﺘَﮭَﺎ،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻻ ﺗَﺪَعْ ﺧَﺼْﻠَﺔً ﺗُﻌَﺎبُ ﻣِﻨﱢﻲ إِﻻ أَﺻْﻠَﺤْﺘَﮭَﺎ.ﻏَﻀَﺒُﻚَ ﻋَﻠَﻲﱠ
،َ وَﻣِﻦْ ﻇِﻨﱠﺔِ أَھْﻞِ اﻟﺼﱠﻼحِ اﻟﺜﱢﻘَﺔ،َ وَﻣِﻦْ ﺣَﺴَﺪِ أَھْﻞِ اﻟْﺒَﻐْﻲِ اﻟْﻤَﻮَدﱠة،َ وَأَﺑْﺪِﻟْﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﺑِﻐْﻀَﺔِ أَھْﻞِ اﻟﺸﱠﻦَآنِ اﻟْﻤَﺤَﺒﱠﺔ،ٍﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ
،ِ وَﻣِﻦْ ﺣُﺐﱢ اﻟْﻤُﺪَارِﯾﻦَ ﺗَﺼْﺤِﯿﺢَ اﻟْﻤِﻘَﺔ،َ وَﻣِﻦْ ﺧِﺬْﻻنِ اﻟْﺄَﻗْﺮَﺑِﯿﻦَ اﻟﻨﱡﺼْﺮَة،َ وَﻣِﻦْ ﻋُﻘُﻮقِ ذَوِي اﻟْﺄَرْﺣَﺎمِ اﻟْﻤَﺒَﺮﱠة،َوَﻣِﻦْ ﻋَﺪَاوَةِ اﻟْﺄَدْﻧَﯿْﻦَ اﻟْﻮَﻻﯾَﺔ
ِ وَﻣِﻦْ ﻣَﺮَارَةِ ﺧَﻮْفِ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦَ ﺣَﻼوَةَ اﻟْﺄَﻣَﻨَﺔ،ِوَﻣِﻦْ رَدﱢ اﻟْﻤُﻼﺑِﺴِﯿﻦَ ﻛَﺮَمَ اﻟْﻌِﺸْﺮَة.

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və mənə bəyənilmiş bir adətlə bəhrə ver ki, onu
heç bir şeylə əvəz etməyim, məni haqq yoluna hida-yət et ki, ondan heç cür üz döndərməyim,
mənə düz-gün və möhkəm bir niyyət ehsan et ki, onda şübhəyə düşməyim, məni o vaxta qədər
sağ saxla ki, ömrün Sənin itaətində keçə, və ömrüm Şeytanın otlağı olmazdan öncə o düşmən
mənə üz tutmazdan, yaxud qəzəbinə tuş olmazdan qabaq canımı al. İlahi! Mənim vücudumun
bütün eybli xasiyyətlərini islah et, qınanılacağ heç bir eybi məndə saxlama, məndə olan bütün
kəramətləri kamilləşdir. İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və kin-küdurət
salanların kinini sevgiyə, təcavüz əhli-nin həsədini məhəbbətə, yaxşıların düşmənçili-yini
dostluğa, səlah əhlinin bədgümanlığını e’ti-mada, qohumların ayrılmalarını xoş rəftarlığa,
qohumların bir-birinə yardım etməsi əvəzinə biri-digərini incitmələrinə köməyə, zahir düzəldənlərin dostluğunu həmin dostluğa, həmsöhbət-lərin bir-birindən eyb-tutmalarını gözəl rəftara,

 وَ ھَﺐْ ﻟِﻲ ﻣَﻜْﺮا، وَ ﻇَﻔَﺮا ﺑِﻤَﻦْ ﻋَﺎﻧَﺪَﻧِﻲ، وَ ﻟِﺴَﺎﻧﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺧَﺎﺻَﻤَﻨِﻲ، وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻲ ﯾَﺪا ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻇَﻠَﻤَﻨِﻲ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
َ و، وَ وَﻓﱢﻘْﻨِﻲ ﻟِﻄَﺎﻋَﺔِ ﻣَﻦْ ﺳَﺪﱠدَﻧِﻲ، وَ ﺳَﻼﻣَﺔً ﻣِﻤﱠﻦْ ﺗَﻮَﻋﱠﺪَﻧِﻲ، وَ ﺗَﻜْﺬِﯾﺒﺎ ﻟِﻤَﻦْ ﻗَﺼَﺒَﻨِﻲ، وَ ﻗُﺪْرَةً ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦِ اﺿْﻄَﮭَﺪَﻧِﻲ،ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻛَﺎﯾَﺪَﻧِﻲ
َ وَ أُﺛِﯿﺐ، وَ أَﺟْﺰِيَ ﻣَﻦْ ھَﺠَﺮَﻧِﻲ ﺑِﺎﻟْﺒِﺮﱢ،ِ وَ ﺳَﺪﱢدْﻧِﻲ ﻟِﺄَنْ أُﻋَﺎرِضَ ﻣَﻦْ ﻏَﺸﱠﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﻨﱡﺼْﺢ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ﻣُﺘَﺎﺑَﻌَﺔِ ﻣَﻦْ أَرْﺷَﺪَﻧِﻲ
ِ وَ أُﻏْﻀِﻲَ ﻋَﻦ،َ وَ أَنْ أَﺷْﻜُﺮَ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺔ،ِ وَ أُﺧَﺎﻟِﻒَ ﻣَﻦِ اﻏْﺘَﺎﺑَﻨِﻲ إِﻟَﻰ ﺣُﺴْﻦِ اﻟﺬﱢﻛْﺮ،ِ وَ أُﻛَﺎﻓِﻲَ ﻣَﻦْ ﻗَﻄَﻌَﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﺼﱢﻠَﺔ،ِﻣَﻦْ ﺣَﺮَﻣَﻨِﻲ ﺑِﺎﻟْﺒَﺬْل
ِ وَ إِﻃْﻔَﺎء،ِ وَ ﻛَﻈْﻢِ اﻟﻐَﯿْﻆ،ِ ﻓِﻲ ﺑَﺴْﻂِ اﻟْﻌَﺪْل،َ وَ أَﻟْﺒِﺴْﻨِﻲ زِﯾﻨَﺔَ اﻟْﻤُﺘﱠﻘِﯿﻦ،َ وَ ﺣَﻠﱢﻨِﻲ ﺑِﺤِﻠْﯿَﺔِ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِﯿﻦ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ: .ِاﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺔ
،ِ وَ ﻟِﯿﻦِ اﻟْﻌَﺮِﯾﻜَﺔ،ِ وَ ﺳَﺘْﺮِ اﻟْﻌَﺎﺋِﺒَﺔ،ِ وَ إِﻓْﺸَﺎءِ اﻟْﻌَﺎرِﻓَﺔ،ِ وَ إِﺻْﻼحِ ذَاتِ اﻟْﺒَﯿْﻦ،ِ وَ ﺿَﻢﱢ أَھْﻞِ اﻟْﻔُﺮْﻗَﺔ،ِاﻟﻨﱠﺎﺋِﺮَة

zalımlardan olan qorxunun acılığını şirin-liyə döndər. İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səla-vat
göndər və məni mənə zülm edənə qalib et, mənimlə mübahisəyə, qalxanla iti dil ver, mənə qarşı
düşmənçilik edənə qələbə qazandır, məni aldadana qarşı bir çarə et, məni həlak etmək istəyənə
qarşı qüvvət ver ki, yalanı aşkar edim, mənə çəng atandan azad et, doğru yolu göstərənə itaətim
üçün yardım et, hidayət edənə təslim olmağa müvəffəq et.
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İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və mənə hiylə edənə yaxşılıq etməyə, məndən
uzaq-laşana yaxşı mükafat verməyə, məni məhrum edənə bəxşiş etməyə, məndən üzülənə
birləşməyə, qeybə-timi edənə bəxşiş etməyə, yaxşılığa təşəkkür etməyə və pislikdən göz
yummaqda mənə yardım et.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və mənə salehlərin zillət ilə bəzə, və bu
işlərdəməni təqva əhlinin zinəti ilə ört: ədalət süfrəsi açmaqda, qəzəbi udmaqda, fitnə odunu
söndürməkdə, pərakəndələri yığmaqda, insanların arasında islah etməkdə,

 َو،ِ وَ ﺗَﺮْكِ اﻟﺘﱠﻌْﯿِﯿﺮ،ِ وَ إِﯾﺜَﺎرِ اﻟﺘﱠﻔَﻀﱡﻞ،ِ وَ اﻟﺴﱠﺒْﻖِ إِﻟَﻰ اﻟْﻔَﻀِﯿﻠَﺔ،ِ وَ ﻃِﯿﺐِ اﻟْﻤُﺨَﺎﻟَﻘَﺔ،ِ وَ ﺳُﻜُﻮنِ اﻟﺮﱢﯾﺢ،ِ وَ ﺣُﺴْﻦِ اﻟﺴﱢﯿﺮَة،ِوَ ﺧَﻔْﺾِ اﻟْﺠَﻨَﺎح
 وَ اﺳْﺘِﻜْﺜَﺎرِ اﻟﺸﱠﺮﱢ وَ إِنْ ﻗَﻞﱠ، وَ اﺳْﺘِﻘْﻼلِ اﻟْﺨَﯿْﺮِ وَ إِنْ ﻛَﺜُﺮَ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻟِﻲ وَ ﻓِﻌْﻠِﻲ، وَ اﻟْﻘَﻮْلِ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖﱢ وَ إِنْ ﻋَﺰﱠ،اﻟْﺈِﻓْﻀَﺎلِ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﯿْﺮِ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺤِﻖﱢ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ.ِ وَ ﻣُﺴْﺘَﻌْﻤِﻞِ اﻟﺮﱠأْيِ اﻟْﻤُﺨْﺘَﺮَع،ِ وَ رَﻓْﺾِ أَھْﻞِ اﻟْﺒِﺪَع،ِ وَ ﻟُﺰُومِ اﻟْﺠَﻤَﺎﻋَﺔ،ِ وَ أَﻛْﻤِﻞْ ذَﻟِﻚَ ﻟِﻲ ﺑِﺪَوَامِ اﻟﻄﱠﺎﻋَﺔ،ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻟِﻲ وَ ﻓِﻌْﻠِﻲ
 وَ ﻻ،َ وَ ﻻ ﺗَﺒْﺘَﻠِﯿَﻨﱢﻲ ﺑِﺎﻟْﻜَﺴَﻞِ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻚ،ُ وَ أَﻗْﻮَى ﻗُﻮﱠﺗِﻚَ ﻓِﻲﱠ إِذَا ﻧَﺼِﺒْﺖ،ُ وَ اﺟْﻌَﻞْ أَوْﺳَﻊَ رِزْﻗِﻚَ ﻋَﻠَﻲﱠ إِذَا ﻛَﺒِﺮْت،ِﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
ُﺟﻌَﻠْﻨِﻲ أَﺻُﻮل
ْ  اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ا.َ وَ ﻻ ﻣُﻔَﺎرَﻗَﺔِ ﻣَﻦِ اﺟْﺘَﻤَﻊَ إِﻟَﯿْﻚ،َ وَ ﻻ ﻣُﺠَﺎﻣَﻌَﺔِ ﻣَﻦْ ﺗَﻔَﺮﱠقَ ﻋَﻨْﻚ،َ وَ ﻻ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻌَﺮﱡضِ ﻟِﺨِﻼفِ ﻣَﺤَﺒﱠﺘِﻚ،َاﻟْﻌَﻤَﻰ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﯿﻠِﻚ
،ِ وَ أَﺗَﻀَﺮﱠعُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻤَﺴْ َﻜﻨَﺔ،ِ وَ أَﺳْﺎﻟُﻚَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﺤَﺎﺟَﺔ،ِﺑِﻚَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻀﱠﺮُورَة

yaxşı işləri aşkar etməkdə, eybləri örtməkdə, mülayim olmaqda, sadəlikdə, xoş rəftarda, vüqar
gözəl davranış, fəzilətdə etməkdə, başaqalarına ehsan etməkdə, başqalarını məzzəmmət etməkdən
göz yummaqdan ləyaqəti olmayana təmannasız bəxşiş etməkdə, ağır olsa belə haqq sözü
deməkdə, hərçənd çox olsa da əməl və dilimdə yaxşılığı az bil-məkdə, az olsa da belə əməl və
danışığımda pisi çox bilməkdən. Və bütün bunları itaətə davam etməklə, müsəlman camaatla
yanaşı olmaqla, dində bi’dət əhlini və öz rə’yinə əməl edəni başlamaqla kamilləşdir.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər, qocalıq çağımda mənə ən bol ruzini nəsib et,
çarəsizlik halımda özümün ən üstün qüvvəndən məni bəhrəmənd et, ibadətin yolunda məni
süslüyə düçar etmə, məhəbbətinin əksinə olan işlər görməyə üçar, səndən uzaq olana yaxın
olmağımı bəyənmə, Səninlə olandan uzaq düşməyimi xoşlama.
İlahi! Elə et ki, Sənin güc və qüdrətinlə çətinliklərə hucum edim, və çarəsizlik zamanı Səndən
başqasından bir şey diləmə,

،ُ وَ ﻻ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻀَﺮﱡعِ إِﻟَﻰ ﻣَﻦْ دُوﻧَﻚَ إِذَا رَھِﺒْﺖ،ُ وَ ﻻ ﺑِﺎﻟْﺨُﻀُﻮعِ ﻟِﺴُﺆَالِ ﻏَﯿْﺮِكَ إِذَا اﻓْﺘَﻘَﺮْت،ُوَ ﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨﱢﻲ ﺑِﺎﻻﺳْﺘِﻌَﺎﻧَﺔِ ﺑِﻐَﯿْﺮِكَ إِذَا اﺿْﻄُﺮِرْت
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺟْﻌَﻞْ ﻣَﺎ ﯾُﻠْﻘِﻲ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنُ ﻓِﻲ رُوﻋِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻤَﻨﱢﻲ وَ اﻟﺘﱠﻈَﻨﱢﻲ و.َ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،َﻓَﺄَﺳْﺘَﺤِﻖﱠ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﺧِﺬْﻻﻧَﻚَ وَ ﻣَﻨْﻌَﻚَ وَ إِﻋْﺮَاﺿَﻚ
ٍ وَ ﻣَﺎ أَﺟْﺮَى ﻋَﻠَﻰ ﻟِﺴَﺎﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﻟَﻔْﻈَﺔِ ﻓُﺤْﺶٍ أَوْ ھُﺠْﺮٍ أَوْ ﺷَﺘْﻢِ ﻋِﺮْض،َ وَ ﺗَﺪْﺑِﯿﺮا ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺪُوﱢك،َ وَ ﺗَﻔَﻜﱡﺮا ﻓِﻲ ﻗُﺪْرَﺗِﻚ،َاﻟْﺤَﺴَﺪِ ذِﻛْﺮا ﻟِﻌَﻈَﻤَﺘِﻚ
 وَذَھَﺎﺑﺎ ﻓِﻲ،َ وَ إِﻏْﺮَاﻗﺎ ﻓِﻲ اﻟﺜﱠﻨَﺎءِ ﻋَﻠَﯿْﻚ،َأَوْ ﺷَﮭَﺎدَةِ ﺑَﺎﻃِﻞٍ أَوِ اﻏْﺘِﯿَﺎبِ ﻣُﺆْﻣِﻦٍ ﻏَﺎﺋِﺐٍ أَوْ ﺳَﺐﱢ ﺣَﺎﺿِﺮٍ وَ ﻣَﺎ أَﺷْﺒَﮫَ ذَﻟِﻚَ ﻧُﻄْﻘﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻤْﺪِ ﻟَﻚ
، وَﻻ أُﻇْﻠَﻤَﻦﱠ وَأَﻧْﺖَ ﻣُﻄِﯿﻖٌ ﻟِﻠﺪﱠﻓْﻊِ ﻋَﻨﱢﻲ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.َ وَإِﺣْﺼَﺎءً ﻟِﻤِﻨَﻨِﻚ،َ وَ اﻋْﺘِﺮَاﻓﺎ ﺑِﺈِﺣْﺴَﺎﻧِﻚ،َ َو ﺷُﻜْﺮا ﻟِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚ،َﺗَﻤْﺠِﯿﺪِك
، وَ ﻻ أَﻓْﺘَﻘِﺮَنﱠ وَ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِكَ وُﺳْﻌِﻲ، وَ ﻻ أَﺿِﻠﱠﻦﱠ وَ ﻗَﺪْ أَﻣْﻜَﻨَﺘْﻚَ ھِﺪَاﯾَﺘِﻲ،وَﻻ أَﻇْﻠِﻤَﻦﱠ وَأَﻧْﺖَ اﻟْﻘَﺎدِرُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘَﺒْﺾِ ﻣِﻨﱢﻲ
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qorxu zamanı Səndən başqasına üz tutmağa düçar etmə ki, buna görə nəticədə Sənin tərəfindən
e’tinasızlığa düçar olub rəhmətindən kənar edilməyim, ey rəhm edənlərin rəhm edəni!
İlahi! Lütf göstər ki, Şeytanın sənə qarşı qəlbinə batil zündən saldığı bədgümanlıq, həsəd əvəzinə
Sənin əzəmətini yad edim, qüdrətin haqqında düşünüm, düşmənlərini aradan aparmaq üçün çarə
fikirləşim, Şeytanın dilimə saldığı yalan şəhadət, nasəza, söyüş, haqsız şəhadət, qeydə olan
mö’minin qeybətini edib bu kimi işlər görmək əvəzinə Sənin tə’rifinə sözlər deyim, sənə səna
etməkdə irəli edim, bütün varlığınıla Sənin böyüklüyünü sitayiş edim, ne’mətinin mükrünü əmələ
gətirim, ehsanına e’tiraf edim, ne’mətlərini saymağa məşğul olum.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və zülmü məndən uzaqlaşdırdığına qadir ikən
məni zülm görməyə qoyma, və icazə vermə ki, başqasına zülm edim, halbuki sən hiylə etməkdə
Sən məndən daha qüdrətlisən, azmağımı bəyənmə,

َ ْ وَ ﻟَﯿ،ُ وَ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ وَﺛِﻘْﺖ،ُ وَ إِﻟَﻰ ﺗَﺠَﺎوُزِكَ اﺷْﺘَﻘْﺖ،ُ وَ إِﻟَﻰ ﻋَﻔْﻮِكَ ﻗَﺼَﺪْت،ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻟَﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ وَﻓَﺪْت.وَ ﻻ أَﻃْﻐَﯿَﻦﱠ وَ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِكَ وُﺟْﺪِي
ﺲ
ٍ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ،َ وَ ﻣَﺎ ﻟِﻲ ﺑَﻌْﺪَ أَنْ ﺣَﻜَﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ إِﻻ ﻓَﻀْﻠُﻚ،َ وَ ﻻ ﻓِﻲ ﻋَﻤَﻠِﻲ ﻣَﺎ أَﺳْﺘَﺤِﻖﱡ ﺑِﮫِ ﻋَﻔْﻮَك،َﻋِﻨْﺪِي ﻣَﺎ ﯾُﻮﺟِﺐُ ﻟِﻲ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗَﻚ
ْ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺳْﻠُﻚ. وَ اﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ ھُﻮَ أَرْﺿَﻰ، وَ وَﻓﱢﻘْﻨِﻲ ﻟِﻠﱠﺘِﻲ ھِﻲَ أَزْﻛَﻰ، وَ أَﻟْﮭِﻤْﻨِﻲ اﻟﺘﱠﻘْﻮَى، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ أَﻧْﻄِﻘْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟْﮭُﺪَى. وَ ﺗَﻔَﻀﱠﻞْ ﻋَﻠَﻲﱠ،ِوَ آﻟِﮫ
ِ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻣِﻦْ أَھْﻞ،ِ وَ ﻣَﺘﱢﻌْﻨِﻲ ﺑِﺎﻻﻗْﺘِﺼَﺎد،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ. وَ اﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﻠﱠﺘِﻚَ أَﻣُﻮتُ وَ أَﺣْﯿَﺎ،ﺑِﻲَ اﻟﻄﱠﺮِﯾﻘَﺔَ اﻟْﻤُﺜْﻠَﻰ
ِ وَ ﺳﻼﻣَﺔَ اﻟْﻤِﺮْﺻَﺎد،ِ وَ ارْزُﻗْﻨِﻲ ﻓَﻮْزَ اﻟْﻤَﻌَﺎد،ِ وَ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﻟِﺢِ اﻟْﻌِﺒَﺎد،ِ وَ ﻣِﻦْ أَدِﻟﱠﺔِ اﻟﺮﱠﺷَﺎد،ِاﻟﺴﱠﺪَاد.

halbuki həqiqətən də məni hidayət etməyə qadirsən yoxsullaşmağımı istəmə, halbuki mənim
ruzimin çoxalması Sənin yanındadır, və məni tüğyanla imtahan etmə ki, bütün əlimdəkilər Sənin
tərəfindəndir.
İlahi! əfvinə sarı gəlmişəm, bəxşi işinə tərəf üz gətirmişəm, Sənin bağışlamağına müş-tağam,
lütfünə e’timad edib ehsanına arxalanı-ram, mənim yanımda elə bir şey yoxdur əfvinə nail etsin,
nə də elə bir iş görməmişəm ki, bəxşişinə layiq olum, özümə etdiyim zülmlərlə Sənin lütfünə və
ehsanına arxalanmandan başqa bir yolum yoxdur, belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlavat
göndər və mənə mərhəmət göstər.
İlahi! Dilimi hidayətinə danışan, təqvanı qəlbimə ilham et və ən yaxşı adətə yönəlməyə yardım
göstər məni hər şeydən çox ondan razı qaldığın işə yönəlt.
İlahi! ən yaxşı yolu ayğım önündə qoy, məni o vaxta qədər az dinində saxla ki, onda ölüm və
dirimin.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və məni qənaət ne’məti ilə bəhrələndir, doğru
və istiqamət əhlindən, xeyrinə yol göstərənlərdən və layiqli bəndələrindən qərar ver və qiyamət
günü nicat tapıb əzab pusqusundan qaçmağı nəsib et.
ْ ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﻧْﺖَ ﻋُﺪﱠﺗِﻲ إ. ﻓَﺈِنﱠ ﻧَﻔْﺴِﻲ ھَﺎﻟِﻜَﺔٌ أَوْ ﺗَﻌْﺼِﻤَﮭَﺎ، وَ أَﺑْﻖِ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻲ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻣَﺎ ﯾُﺼْﻠِﺤُﮭَﺎ،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺧُﺬْ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻚَ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻣَﺎ ﯾُﺨَﻠﱢﺼُﮭَﺎ
ن
،ٌ وَ ﻓِﯿﻤَﺎ أَﻧْﻜَﺮْتَ ﺗَﻐْﯿِﯿﺮ،ٌ وَ ﻟِﻤَﺎ ﻓَﺴَﺪَ ﺻَﻼح،ٌ وَ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻣِﻤﱠﺎ ﻓَﺎتَ ﺧَﻠَﻒ،ُ وَ ﺑِﻚَ اﺳْﺘِﻐَﺎﺛَﺘِﻲ إِنْ ﻛَﺮِﺛْﺖ،ُ وَ أَﻧْﺖَ ﻣُﻨْﺘَﺠَﻌِﻲ إِنْ ﺣُﺮِﻣْﺖ،ُﺣَﺰِﻧْﺖ
ِ وَ ھَﺐْ ﻟِﻲ أَﻣْﻦَ ﯾَﻮْم،ِ وَ اﻛْﻔِﻨِﻲ ﻣَﺌُﻮﻧَﺔَ ﻣَﻌَﺮﱠةِ ا ْﻟﻌِﺒَﺎد،ِ وَ ﻗَﺒْﻞَ اﻟﻀﱠﻼلِ ﺑِﺎﻟﺮﱠﺷَﺎد،ِ وَ ﻗَﺒْﻞَ اﻟْﻄﱠﻠَﺐِ ﺑِﺎﻟْﺠِﺪَة،ِﻓَﺎﻣْﻨُﻦْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻗَﺒْﻞَ اﻟْﺒَﻼءِ ﺑِﺎﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔ
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 َو،َ وَ أَﺻْﻠِﺤْﻨِﻲ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚ،َ وَ اﻏْﺬُﻧِﻲ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚ،َ وَ ادْرَأْ ﻋَﻨﱢﻲ ﺑِﻠُﻄْﻔِﻚ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ: .ِ وَ اﻣْﻨِﺤْﻨِﻲ ﺣُﺴْﻦَ اﻟْﺈِرْﺷَﺎد،ِاﻟْﻤَﻌَﺎد
َ و، وَ إِذَا ﺗَﺸَﺎﺑَﮭَﺖِ اﻟْﺄَﻋْﻤَﺎلُ ﻟِﺄَزْﻛَﺎھَﺎ، وَ وَﻓﱢﻘْﻨِﻲ إِذَا اﺷْﺘَﻜَﻠَﺖْ ﻋَﻠَﻲﱠ اﻟْﺄُﻣُﻮرُ ﻟِﺄَھْﺪَاھَﺎ،َ وَ ﺟَﻠﱢﻠْﻨِﻲ رِﺿَﺎك،َ وَ أَﻇِﻠﱠﻨِﻲ ﻓِﻲ ذَرَاك،َدَاوِﻧِﻲ ﺑِﺼُﻨْﻌِﻚ
إِذَا ﺗَﻨَﺎﻗَﻀَﺖِ اﻟْﻤِﻠَﻞُ ﻟِﺄَرْﺿَﺎھَﺎ.

İlahi! öz nəfsimdən azadlığına səbəb olan şeyi özünə götür, islahına səbəb olacaq şeyi mənim
üçün saxla çünki nəfsim həlakət astanasındadır, məgər bu ki, Sən onu qoruyasan.
İlahi! qəmləndikcə Sən məni xoşhal edəsən, məhrum olduqda ümid yerisən, müsibət mənə hücum
etdikdə pənahım Səndədir, əlimdən gedənlərin tədarükü Sənin yaşındadır, aradan gedənlərin
İslahı Sənin tərəfindəndir, xoşa gəlməyənlərin dəyişilməsi Sənin əlindədir. Belə isə bəladan öncə
əmin-amanlıqla, tələb etməzdən əvvəl dövlətli almaqla, və azmaqdan qabaq hidayətlə mənə
minnət qoy və insanların əziyyətilərindən mənə kifayət et, qiyamət günündə amanda, olmağı
nəsibim qərar ver, gözəl yolda olmağı mənə mərhəmət et.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və öz lütfünlə bütün şərləri məndən qaytar,
məni ne’mətinlə bəslə, kərəminlə islah et, ehsanınıla dərman et, rəhmət sayəndə bir yer ver, mənə
razılıq xələtini geyindir və işlər bir-birinə qarışdıqda daha doğru olmağına, hadisələr nəzərimdə
oxşarlaşdıqda onların ən yaxşısına, dinlər qarışdıqda onların ən üstününə yol göstər.

 وَاﻣْﻨِﺤْﻨِﻲ،ِ وَﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨﱢﻲ ﺑِﺎﻟﺴﱠﻌَﺔ،ِ وَھَﺐْ ﻟِﻲ ﺻِﺪْقَ اﻟْﮭِﺪَاﯾَﺔ،ِ وَﺳُﻤْﻨِﻲ ﺣُﺴْﻦَ اﻟْﻮِﻻﯾَﺔ،ِ وَﺗَﻮﱢﺟْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟْﻜِﻔَﺎﯾَﺔ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ. وَﻻ أَدْﻋُﻮ ﻣَﻌَﻚَ ﻧِﺪّا، ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻻ أَﺟْﻌَﻞُ ﻟَﻚَ ﺿِﺪّا، وَ ﻻ ﺗَﺮُدﱠ دُﻋَﺎﺋِﻲ ﻋَﻠَﻲﱠ رَدّا، وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻋَﯿْﺸِﻲ ﻛَﺪّا ﻛَﺪّا،ِﺣُﺴْﻦَ اﻟﺪﱠﻋَﺔ
ُ وَأَﺻِﺐْ ﺑِﻲ ﺳَﺒِﯿﻞَ اﻟْﮭِﺪَاﯾَﺔِ ﻟِﻠْﺒِﺮﱢ ﻓِﯿﻤَﺎ أُﻧْﻔِﻖ،ِ وَ وَﻓﱢﺮْ ﻣَﻠَﻜَﺘِﻲ ﺑِﺎﻟْﺒَﺮَﻛَﺔِ ﻓِﯿﮫ،ِ وَ ﺣَﺼﱢﻦْ رِزْﻗِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻠَﻒ،ِ وَاﻣْﻨَﻌْﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﺮَف،ِﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
َ وَﻻ أَﺣْﺘَﻤِﻞ،ِ ﻓَﻼ أَﺷْﺘَﻐِﻞَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻚَ ﺑِﺎﻟﻄﱠﻠَﺐ،ٍ وَ ارْزُﻗْﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻏَﯿْﺮِ اﺣْﺘِﺴَﺎب،ِ وَاﻛْﻔِﻨِﻲ ﻣَﺌُﻮﻧَﺔَ اﻻﻛْﺘِﺴَﺎب،ِ ﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.ُﻣِﻨْﮫ
 وَﺻُﻦْ وَﺟْﮭِﻲ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.ُ وَ أَﺟِﺮْﻧِﻲ ﺑِﻌِﺰﱠﺗِﻚَ ﻣِﻤﱠﺎ أَرْھَﺐ،ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺄَﻃْﻠِﺒْﻨِﻲ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ ﻣَﺎ أَﻃْﻠُﺐ.ِإِﺻْﺮَ ﺗَﺒِﻌَﺎتِ اﻟْﻤَﻜْﺴَﺐ
،َ وَﻻ ﺗَﺒْﺘَﺬِلْ ﺟَﺎھِﻲ ﺑِﺎﻻﻗْﺘَﺎرِ ﻓَﺄَﺳْﺘَﺮْزِقَ أَھْﻞَ رِزْﻗِﻚ،ِﺑِﺎﻟْﯿَﺴَﺎر

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və işlərdə yaxşılığa himayət et, mənə hidayətin
doğruluğunu ehsan et, ruzi bolluğu ilə imtahan etmə, həyatda rahatlıq nəsib et, məişətimi
ağırlaşdırma, duamı üstümə qaytarma, çünki mən Sənə şərik qoşmuram, Sən ola-ola hacət əlimi
başqasına uzatmıram.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və məni israfdan saxla, ruzimi tələf olmaqdan
qoru, əlimdə olanları bərəkət verməklə çoxalt, o maldan xeyir işlərdə sərf etməkdə mənə rəhbərlik
et.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və çətinliklə ruzi gətirməkdən kifayət et,
gümanım gəlməyən yerdən mənə ruzi ehsan et, ki, ruzi ələ gətirmək yolunda bəndəliyindən geri
düşməyim, onun bəlasının çətinliyini çəkməyim.
İlahi! ələ gətirmək üçün yolunda olduğum şeyləri öz qüdrətinlə mənim üçün hazır et, qorxduğum
şeylərdən öz qüdrətinlə pənah ver.
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İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və abırlı dövlətli olmaqla qoru, məqam və
dəyərimi yoxsulluqla alçatma ki, ruzi yeyənlərindən ruzi istəyim,

 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ.ِ وَأَﻧْﺖَ ﻣِﻦْ دُوﻧِﮭِﻢْ وَﻟِﻲﱡ اﻟْﺈِﻋْﻄَﺎءِ وَاﻟْﻤَﻨْﻊ، وأُﺑْﺘَﻠَﻰ ﺑِﺬَمﱢ ﻣَﻦْ ﻣَﻨَﻌَﻨِﻲ، ﻓَﺄَﻓْﺘَﺘِﻦَ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﻣَﻦْ أَﻋْﻄَﺎﻧِﻲ،َوَأَﺳْﺘَﻌْﻄِﻲَ ﺷِﺮَارَ ﺧَﻠْﻘِﻚ
، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺧْﺘِﻢْ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ أَﺟَﻠِﻲ.ٍ وَ وَرَﻋﺎ ﻓِﻲ إِﺟْﻤَﺎل،ٍ وَﻋِﻠْﻤﺎ ﻓِﻲ اﺳْﺘِﻌْﻤَﺎل،ٍ وَﻓَﺮَاﻏﺎ ﻓِﻲ زَھَﺎدَة،ٍ وَارْزُﻗْﻨِﻲ ﺻِﺤﱠﺔً ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدَة،ِﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
َ و،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ. وَﺣَﺴﱢﻦْ ﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊِ أَﺣْﻮَاﻟِﻲ ﻋَﻤَﻠِﻲ، وَﺳَﮭﱢﻞْ إِﻟَﻰ ﺑُﻠُﻮغِ رِﺿَﺎكَ ﺳُﺒُﻠِﻲ،وَﺣَﻘﱢﻖْ ﻓِﻲ رَﺟَﺎءِ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ أَﻣَﻠِﻲ
َ أَﻛْﻤِﻞْ ﻟِﻲ ﺑِﮭَﺎ ﺧَﯿْﺮَ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ و،ً وَ اﻧْﮭَﺞْ ﻟِﻲ إِﻟَﻰ ﻣَﺤَﺒﱠﺘِﻚَ ﺳَﺒِﯿﻼ ﺳَﮭْﻠَﺔ،ِ وَ اﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨِﻲ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻓِﻲ أَﯾﱠﺎمِ اﻟْﻤُﮭْﻠَﺔ،ِﻧَﺒﱢﮭْﻨِﻲ ﻟِﺬِﻛْﺮِكَ ﻓِﻲ أَوْﻗَﺎتِ اﻟْﻐَﻔْﻠَﺔ
 وَ آﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ،ُ وَ أَﻧْﺖَ ﻣُﺼَﻞﱟ ﻋَﻠَﻰ أَﺣَﺪٍ ﺑَﻌْﺪَه،ُ ﻛَﺄَﻓْﻀَﻞِ ﻣَﺎ ﺻَﻠﱠﯿْﺖَ ﻋَﻠَﻰ أَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻗَﺒْﻠَﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ِاﻵْﺧِﺮَة
ِ وَ ﻗِﻨِﻲ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻋَﺬَابَ اﻟﻨﱠﺎر،ًﺣَﺴَﻨَﺔً وَ ﻓِﻲ اﻵْﺧِﺮَةِ ﺣَﺴَﻨَﺔ.

məxluqatın pislərindən bəxşiş istəyim və nəticədə verdikləri şeyə görə məzəmmətə düçar olum,
halbuki bəxşiş və onu əsirgəmək Sənin müqəddəs məqamına məxsusdur (və başqalarının əlindən
bir şey gəlmir).
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və mənə ibadətdə işimə yarayan salamatlıq
zahidlikdə sərf edilən vaxt, işə bağladığım elm və qənaətli olmağı duzi et.
İlahi! Həyatda öz əfvinlə sona yetir, arzumu rəhmətinlə həqiqətə çevir, razılığına yetişmək
yollarını mənə hamarlaşdır, bütün hallarda əməllərimi yaxşılaşdır.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və xəbərsizlik halımda məni Səni yad etməyə
ayılt, möhlət zamanında itaətinə yönəlt, eşqinə sarı olan yolu mənim üçün aç, onun səbəbi ilə
dünya və axirət xeyrini məndən ötrü kamilləşdir.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna ondan öncə bəndələrinə hədiyyə etdiyin ən üstün səlavat
göndər, bizə bu dünyada da, o dünyada xeyir nəsib et, və Öz rəhmətinlə məni Cəhənnəm odundan
qoru.

(21)
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا ﺣَﺰَﻧَﮫُ أَﻣْﺮٌ وَ أَھَﻤﱠﺘْﮫُ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ:
 وَﺿَﻌُﻔْﺖُ ﻋَﻦْ ﻏَﻀَﺒِﻚَ ﻓَﻼ ﻣُﺆَﯾﱢ َﺪ، أَﻓْﺮَدَﺗْﻨِﻲ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ ﻓَﻼ ﺻَﺎﺣِﺐَ ﻣَﻌِﻲ،ِ وَوَاﻗِﻲَ اﻟْﺄَﻣْﺮِ اﻟْﻤَﺨُﻮف،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﯾَﺎ ﻛَﺎﻓِﻲَ اﻟْﻔَﺮْدِ اﻟﻀﱠﻌِﯿﻒ
َ وَﻣَﻦْ ﯾُﻘَﻮﱢﯾﻨِﻲ و، وَﻣَﻦْ ﯾُﺴَﺎﻋِﺪُﻧِﻲ وَأَﻧْﺖَ أَﻓْﺮَدْﺗَﻨِﻲ،وَأَﺷْﺮَﻓْﺖُ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﻮْفِ ﻟِﻘَﺎﺋِﻚَ ﻓَﻼ ﻣُﺴَﻜﱢﻦَ ﻟِﺮَوْﻋَﺘِﻲ وَﻣَﻦْ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻨِﻲ ﻣِﻨْﻚَ وَ أَﻧْﺖَ أَﺧَﻔْﺘَﻨِﻲ،ﻟِﻲ
َ و.ٍ وَﻻ ﯾُﻌِﯿﻦُ إِﻻ ﻃَﺎﻟِﺐٌ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻄْﻠُﻮب،ٍ وَﻻ ﯾُﺆْﻣِﻦُ إِﻻ ﻏَﺎﻟِﺐٌ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻐْﻠُﻮب،ٍ إِﻻ رَبﱞ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺮْﺑُﻮب، ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ،ُأَﻧْﺖَ أَﺿْﻌَﻔْﺘَﻨِﻲ؟ ﻻ ﯾُﺠِﯿﺮ
ْ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ إِن. وَأَﻧْﺠِﺢْ ﻣَﻄْﻠَﺒِﻲ، وَأَﺟِﺮْ ھَﺮَﺑِﻲ،ِ َﻓﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،ُ وَ إِﻟَﯿْﻚَ اﻟْﻤَﻔَﺮﱡ وَاﻟْﻤَﮭْﺮَب،ِ ﺟَﻤِﯿﻊُ ذَﻟِﻚَ اﻟﺴﱠﺒَﺐ، ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ،َﺑِﯿَﺪِك
َﺻَﺮَﻓْﺖَ ﻋَﻨﱢﻲ وَﺟْﮭَﻚَ اﻟْﻜَﺮِﯾﻢ

21-ci dua:
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O Həzrətin bir iş nigaran etdikdə, yaxud xətalardan qəmləndikdə etdiyi duası.

İlahi! Ey kimsəsiz zəifə kifayət edən, ey qorxulu hadisədən qoruyan, xətalar məni təkliyə çəkmiş,
mənimlə bir yardımçı, bir köməkçi yoxdur, qəzəbinə dözməkdən aciz olmuşam, arxam yoxdur,
Səninlə görüşmək qorxusundayam və mənə rahatlıq verəcək birisi yoxdur. əgər qorxutsan, kim
mənə aman verə bilər? əgər məni tək qoysan, kim mənə yardım edə bilər? əgər aciz etsən, kim
məni qüdrətli edə bilər?
İlahi! Bəslənənə bəsləyəndən savayı kimsə pənah verməz, istənilənə istəyəndən başqa kimsə
kömək göstərə bilməz, ey mənim Allahım, bütün bu vasi-tələr Sənin əlindədir, pənah yeri də Sənə
sarı-dır, belə isə Muhəmməd və onun soyuna səlavat gön-dər v qaçmağımı öz pənahına apar,
istəyimi ver.
İlahi! əgər kərim olan üzünü məndən çevirsən,

ﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ
َ ْ وَﻟَﻢْ أَﻗْﺪِر،َأَوْ ﻣَﻨَﻌْﺘَﻨِﻲ ﻓَﻀْﻠَﻚَ اﻟْﺠَﺴِﯿﻢَ أَوْ ﺣَﻈَﺮْتَ ﻋَﻠَﻲﱠ رِزْﻗَﻚَ أَوْ ﻗَﻄَﻌْﺖَ ﻋَﻨﱢﻲ ﺳَﺒَﺒَﻚَ ﻟَﻢْ أَﺟِﺪِ اﻟﺴﱠﺒِﯿﻞَ إِﻟَﻰ ﺷَﻲْءٍ ﻣِﻦْ أَﻣَﻠِﻲ ﻏَﯿْﺮَك
َ وَﻻ ﻗُﻮﱠة،َ ﻋَﺪْلٌ ﻓِﻲﱠ ﻗَﻀَﺎؤُك،َ ﻣَﺎضٍ ﻓِﻲﱠ ﺣُﻜْﻤُﻚ،َ ﻻ أَﻣْﺮَ ﻟِﻲ ﻣَﻊَ أَﻣْﺮِك.َ ﻧَﺎﺻِﯿَﺘِﻲ ﺑِﯿَﺪِك،َ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻋَﺒْﺪُكَ وَ ﻓِﻲ ﻗَﺒْﻀَﺘِﻚ،َﻋِﻨْﺪَكَ ﺑِﻤَﻌُﻮﻧَﺔِ ﺳِﻮَاك
َ وَﻻ أَﻧَﺎلُ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ إِﻻ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚ،َ وَﻻ أَﺑْﻠُﻎُ رِﺿَﺎك،َ وَﻻ أَﺳْﺘَﻤِﯿﻞُ ھَﻮَاك،َ وَﻻ أَﺳْﺘَﻄِﯿﻊُ ﻣُﺠَﺎوَزَةَ ﻗُﺪْرَﺗِﻚ،َﻟِﻲ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺨُﺮُوجِ ﻣِﻦْ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻚ
ُ وَأَﻋْﺘَﺮِف، أَﺷْﮭَﺪُ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ،َ ﻻ أَﻣْﻠِﻚُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻲ ﻧَﻔْﻌﺎ وَﻻ ﺿَﺮّا إِﻻ ﺑِﻚ،َ إِﻟَﮭِﻲ أَﺻْﺒَﺤْﺖُ وَ أَﻣْﺴَﯿْﺖُ ﻋَﺒْﺪا دَاﺧِﺮا ﻟَﻚ.َوَﺑِﻔَﻀْﻞِ رَﺣْﻤَﺘِﻚ
ُ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻋَﺒْﺪُكَ اﻟْﻤِﺴْﻜِﯿﻦُ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻜِﯿﻦُ اﻟﻀﱠﻌِﯿﻒُ اﻟﻀﱠﺮِﯾﺮُ اﻟْﺤَﻘِﯿﺮ، وَ ﺗَﻤﱢﻢْ ﻟِﻲ ﻣَﺎ آﺗَﯿْﺘَﻨِﻲ، ﻓَﺄَﻧْﺠِﺰْ ﻟِﻲ ﻣَﺎ وَﻋَﺪْﺗَﻨِﻲ،ﺑِﻀَﻌْﻒِ ﻗُﻮﱠﺗِﻲ وَﻗِﻠﱠﺔِ ﺣِﯿﻠَﺘِﻲ
ُاﻟْﻤَﮭِﯿﻦُ اﻟْﻔَﻘِﯿﺮُ اﻟْﺨَﺎﺋِﻒُ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺠِﯿﺮ.

yaxud mənə olan ruzini əsirgəsən, yaxud ümid ipini qırsan arzularıma yetmək üçün Səndən
savayı heç bir yol tapmayacağam, yanında olanlara Sənin yardımın olmadan yetmək üçün Səndən
savayı heç bir yol tapmayacağam, yanında olanlara Sənin yardı-mın olmadan yetişə
bilməyəcəyəm, çünki mən Sənin əmrin müqabilində mən bir iş görə bilmə-rəm, hökmün məni
əhatə etmişdir, mənim barəmdə olan qəzan ədaltin əsasındadır, səltənətinin əhatəsindən çıxmağa
bir qüdrətim yoxdur, məhəb-bətini cəlb etməyə qadir deyiləm, razılığına yeti-şə bilmirəm,
yanındakılara Sənin lütf və ita-ətin səbəbi ilə başqa bir şeylə yol tapa bilmərəm.
İlahi! Gecəni-gündüzə, gündüzü də gecəyə zəlil bəndən ikən yetirdim, Sənin köməyin olmadan
ziyanı özümdən uzaqlaşdıra bilmərəm, mən gz haqqımda bu zəlilliyə şəhadət verirəm, tədbirimin
azlığına, gücümün zəifliyinə e’tiraf edirəm, mənə və’də verdiklərinə vəfa et, mənə lütfün üzündən
verdiklərinə vəfa et, mənə lütfün verdiklərini kamilləşdir, çünki kor, çarəsiz, zəif, bəlalı, xar,
dəyərsiz, yoxsul, qorxu içində və Sənə pənah gətirən bir bəndəyəm.
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ْ ِ وَﻻ آﯾِﺴﺎ ﻣِﻦْ إِﺟَﺎﺑَﺘِﻚَ ﻟِﻲ وَإ، وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻧَﺎﺳِﯿﺎ ﻟِﺬِﻛْﺮِكَ ﻓِﯿﻤَﺎ أَوْﻟَﯿْﺘَﻨِﻲ وَﻻ ﻏَﺎﻓِﻼ ﻟِﺈِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ ﻓِﯿﻤَﺎ أَﺑْﻠَﯿْﺘَﻨِﻲ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
ن
. أَوْ ﻓَﻘْﺮٍ أَوْ ﻏِﻨًﻰ،َ أَوْ ﺟِﺪَةٍ أَوْ ﻟَﺄْوَاء،َ أَوْ ﺑُﺆْسٍ أَوْ ﻧَﻌْﻤَﺎء،ٍ أَوْ ﻋَﺎﻓِﯿَﺔٍ أَوْ ﺑَﻼء،ٍ أَوْ ﺷِﺪﱠةٍ أَوْ رَﺧَﺎء،َ ﻓِﻲ ﺳَﺮﱠاءَ ﻛُﻨْﺖُ أَوْ ﺿَﺮﱠاء،أَﺑْﻄَﺄَتْ ﻋَﻨﱢﻲ
، وَ ﺣَﻤْﺪِي ﻟَﻚَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺣَﺎﻻﺗِﻲ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ أَﻓْﺮَحَ ﺑِﻤَﺎ آﺗَﯿْﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ،َ وَﻣَﺪْﺣِﻲ إِﯾﱠﺎك،َ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﺛَﻨَﺎﺋِﻲ ﻋَﻠَﯿْﻚ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
 وَاﺷْﻐَﻞْ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻋَﻦْ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺎ ﯾَﺮِ ُد ﻋَﻠَﻲﱠ، وَاﺳْﺘَﻌْﻤِﻞْ ﺑَﺪَﻧِﻲ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺗَﻘْﺒَﻠُﮫُ ﻣِﻨﱢﻲ،َ وَأَﺷْﻌِﺮْ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﺗَﻘْﻮَاك،وَﻻ أَﺣْﺰَنَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻣَﻨَﻌْﺘَﻨِﻲ ﻓِﯿﮭَﺎ
،َ وَاﺷْﻐَﻠْﮫُ ﺑِﺬِﻛْﺮِك،َ وَ ﻓَﺮﱢغْ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﻟِﻤَﺤَﺒﱠﺘِﻚ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وآﻟِﮫ.َ وَ ﻻ أَﺳْﺨَﻂَ ﺷَﯿْﺌﺎ ﻣِﻦْ رِﺿَﺎك،َﺣَﺘﱠﻰ ﻻ أُﺣِﺐﱠ ﺷَﯿْﺌﺎ ﻣِﻦْ ﺳُﺨْﻄِﻚ
،َ وَأَﻣِﻠْﮫُ إِﻟَﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ،َ وَﻗَﻮﱢهِ ﺑِﺎﻟﺮﱠﻏْﺒَﺔِ إِﻟَﯿْﻚ،َوَاﻧْﻌَﺸْﮫُ ﺑِﺨَﻮْﻓِﻚَ وَﺑِﺎﻟْﻮَﺟَﻞِ ﻣِﻨْﻚ

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və mənə bəxşiş etdiyin şeylərdə Səni yad
etməyə unutmağa düçar etmə, mənə mərhəmətindən ehsan etdiyin şeylərdən qafil etmə, duamın
tə’xirə düşsə də belə qəbul edilməsindən ümidsiz etmə, istər dövlət ya yoxsul, sağlam ya bəlalı,
çətinlikdə, yaxud da əmin-amanlıq içində olum.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna səlavat göndər və elə et ki, Sənə tə’riflər deyim, Səni məhd
edim, Sənə həmd-sənaya bir cür qalxım ki, dünya malından mənə nəsib etdiklərinə sevinməyim,
dünyadan məhrum etdiyin şeylərə görə qəmgin olmayım, qəlbimin evini təqvanın cilvələndiyi yer
qərar ver, bədənimi xoşladığım işə vadar et, itaətini düşünməklə məni hər bir batil xəyallardan
qoru, bəyənmədiyin bir şeyi bəyənməyim, xoşladığım şeydən acığım gəlməsin.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və qəlbimi məhəbbətinin evi qərar ver, öz zikrinə
məşğul et, Özündən qorxmaqla əməlinə şövq nəsib et,

، وَ إِﻟَﻰ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ رِﺣْﻠَﺘِﻲ، وَ اﺟْﻌَﻞْ ﺗَﻘْﻮَاكَ ﻣِﻦَ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ زَادِي. وَذَﻟﱢﻠْﮫُ ﺑِﺎﻟﺮﱠﻏْﺒَﺔِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ أَﯾﱠﺎمَ ﺣَﯿَﺎﺗِﻲ ﻛُﻠﱢﮭَﺎ،َوَأَﺟْﺮِ ﺑِﮫِ ﻓِﻲ أَﺣَﺐﱢ اﻟﺴﱡﺒُﻞِ إِﻟَﯿْﻚ
 وَ رَﻏْﺒَﺘِﻲ ﻓِﯿﻤَﺎ،َ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻓِﺮَارِي إِﻟَﯿْﻚ،َ وَ ھَﺐْ ﻟِﻲ ﻗُﻮﱠةً أَﺣْﺘَﻤِﻞُ ﺑِﮭَﺎ ﺟَﻤِﯿﻊَ ﻣَﺮْﺿَﺎﺗِﻚ،َ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻓِﻲ ﺟَﻨﱠﺘِﻚَ ﻣَﺜْﻮَاي،وَ ﻓِﻲ ﻣَﺮْﺿَﺎﺗِﻚَ ﻣَﺪْﺧَﻠِﻲ
،ً وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻟِﻔَﺎﺟِﺮٍ وَ ﻻ ﻛَﺎﻓِﺮٍ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻣِﻨﱠﺔ.َ وَھَﺐْ ﻟِﻲَ اﻟْﺄُﻧْﺲَ ﺑِﻚَ وَ ﺑِﺄَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚَ وَ أَھْﻞِ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ،َ وَ أَﻟْﺒِﺲْ ﻗَﻠْﺒِﻲَ اﻟْﻮَﺣْﺸَﺔَ ﻣِﻦْ ﺷِﺮَارِ ﺧَﻠْﻘِﻚ،َﻋِﻨْﺪَك
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ.َ ﺑَﻞِ اﺟْﻌَﻞْ ﺳُﻜُﻮنَ ﻗَﻠْﺒِﻲ وَأُﻧْﺲَ ﻧَﻔْﺴِﻲ وَاﺳْﺘِﻐْﻨَﺎﺋِﻲ وَﻛِﻔَﺎﯾَﺘِﻲ ﺑِﻚَ َو ﺑِﺨِﯿَﺎرِ ﺧَﻠْﻘِﻚ،ً وَﻻ ﺑِﻲ إِﻟَﯿْﮭِﻢْ ﺣَﺎﺟَﺔ،وَ ﻻ ﻟَﮫُ ﻋِﻨْﺪِي ﯾَﺪا
 إِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ، وَﺑِﺎﻟْﻌَﻤَﻞِ ﻟَﻚَ ﺑِﻤَﺎ ﺗُﺤِﺐﱡ وَ ﺗَﺮْﺿَﻰ،َ وَ اﻣْﻨُﻦْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﺸَﻮْقٍ إِﻟَﯿْﻚ، وَاﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻟَﮭُﻢْ ﻧَﺼِﯿﺮا، وَاﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻟَﮭُﻢْ ﻗَﺮِﯾﻨﺎ،ِﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
ٌ وَ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾَﺴِﯿﺮ،ٌﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ.

özünə sarı rəğbətləndirməklə qüdrətli et,itaətinə nail et, özünə sarı ən xoşa gələn yollar yönəlt,
bütün ömrüm boyu bu qəlbimi Sənin yanındakılara rəğbətlə ram et,
bu dünyadan olan nəsibimi təqva azuqəsi qərar ver, mənim köçməyimi rəhmətinə sarı hərəkət
qərar ver, girişimi razılıq mənzilinə yönəlt, Behiştdə yer ver, mənə elə bir qüdrət ver ki, onun
səbəbi ilə razılığının bütün yükünü çiynimdə çəkim, qaçışımı özünə sarı rəğbətimi yanında
olanlara yönəlt, özünlə, dostlarınla ünsiyyət yaratmağı mənə ehsan et, heç alçaq və kafir üçün
mənə ne’mət və minnət nəsib etmə, ehtiyac üzümü onlara sarı çevirmə, qəlbimin rahatlığını
canımın aramlığını, ehtiyacsızlığımı və işlərimin yerinə yetirilməsini öz öhdənə al.
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İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam göndər və məni onların yoldaşları şövqümün Sənə
yönəlməsi ilə bəyəndiyin və sevdiyin işlər görməklə mənə minnət qoy, çünki Sən, hər şeyə
qadirsən və bütün bunlar Sənin üçün asandır.

(22)
ِﺸﺪﱠةِ وَ اﻟْﺠَﮭْﺪِ وَ ﺗَﻌَﺴﱡﺮِ اﻟْﺄُﻣُﻮر
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋِﻨْﺪَ اﻟ ﱢ:
، ﻓَﺄَﻋْﻄِﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻣَﺎ ﯾُﺮْﺿِﯿﻚَ ﻋَﻨﱢﻲ، وَ ﻗُﺪْرَﺗُﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ ﻋَﻠَﻲﱠ أَﻏْﻠَﺐُ ﻣِﻦْ ﻗُﺪْرَﺗِﻲ،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ ﻛَﻠﱠﻔْﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻣَﺎ أَﻧْﺖَ أَﻣْﻠَﻚُ ﺑِﮫِ ﻣِﻨﱢﻲ
ْ ﻓَﻼ ﺗَﺤْﻈُﺮ،ِ وَﻻ ﻗُﻮﱠةَ ﻟِﻲ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻔَﻘْﺮ،ِ وَﻻ ﺻَﺒْﺮَ ﻟِﻲ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺒَﻼء،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻻ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟِﻲ ﺑِﺎﻟْﺠَﮭْﺪ.ٍوَﺧُﺬْ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻚَ رِﺿَﺎھَﺎ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻓِﻲ ﻋَﺎﻓِﯿَﺔ
 ﻓَﺈِﻧﱠﻚَ إِنْ وَﻛَﻠْﺘَﻨِﻲ إِﻟَﻰ، وَاﻧْﻈُﺮْ إِﻟَﻲﱠ وَاﻧْﻈُﺮْ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊِ أُﻣُﻮرِي. وَﺗَﻮَلﱠ ﻛِﻔَﺎﯾَﺘِﻲ، ﺑَﻞْ ﺗَﻔَﺮﱠدْ ﺑِﺤَﺎﺟَﺘِﻲ،َ وَﻻ ﺗَﻜِﻠْﻨِﻲ إِﻟَﻰ ﺧَﻠْﻘِﻚ،ﻋَﻠَﻲﱠ رِزْﻗِﻲ
، وَإِنْ أَﻟْﺠَﺄْﺗَﻨِﻲ إِﻟَﻰ ﻗَﺮَاﺑَﺘِﻲ ﺣَﺮَﻣُﻮﻧِﻲ، وَإِنْ وَﻛَﻠْﺘَﻨِﻲ إِﻟَﻰ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﺗَﺠَﮭﱠﻤُﻮﻧِﻲ،ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻋَﺠَﺰْتُ ﻋَﻨْﮭَﺎ وَﻟَﻢْ أُﻗِﻢْ ﻣَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣَﺼْﻠَﺤَﺘُﮭَﺎ

22-ci dua:

O Həzrətin çətinlik üz verib işlərində pozuntu yaranan zaman etdiyi duası.

İlahi! Məni elə bir işə mə’mur etmisən ki, o işi yerinə yetirməkdə qüdrətin məndən daha çox-dur,
ona və mənə olan qüdrətin mənim qüdrətimdən daha artıqdır, belə isə elə et ki, Sənin məndən razı
qalmağına səbəb olsun, salamatlığıma zərər verməklə razılığına səbəb olacaq şeyləri məndən al.
İlahi! ×ətinliyə tab gətirməyə, bəlaya səbr etməyə, yoxsulluğa dözəcək bir qüdrətim yoxdur, belə
isə ruzimi kəsmə, məni öz yaratdıqlarına tap-şırma, Özün işimi sahmana sal, mənə məhəbbət
gözü ilə bax, bütün işlərdə xeyrimi nəzərə al, çünki əgər məni öz başıma buraxasan işlərimdə
məhbut qalaram, məsləhət olan işi yerinə yetir-mərəm və əgər məni bəndələrinin öhdəsinə buraxsan həlak edərlər, qohumlarıma həvalə etsən məh-rum edərlər və bir şey verərlər çoxlu minnət
qoyarlar,

،َ وَ ﺑِﺴَﻌَﺘِﻚ، وَ ﺑِﻌَﻈَﻤَﺘِﻚَ ﻓَﺎﻧْﻌَﺸْﻨِﻲ، ﻓَﺄَﻏْﻨِﻨِﻲ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ،َ ﻓَﺒِﻔَﻀْﻠِﻚ. وَ ذَﻣﱡﻮا ﻛَﺜِﯿﺮا، وَ ﻣَﻨﱡﻮا ﻋَﻠَﻲﱠ ﻃَﻮِﯾﻼ،وَ إِنْ أَﻋْﻄَﻮْا أَﻋْﻄَﻮْا ﻗَﻠِﯿﻼ ﻧَﻜِﺪا
ِ وَ وَرﱢﻋْﻨِﻲ ﻋَﻦ،ِ وَ اﺣْﺼُﺮْﻧِﻲ ﻋَﻦِ اﻟﺬﱡﻧُﻮب،ِ وَ ﺧَﻠﱢﺼْﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﺴَﺪ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ. وَ ﺑِﻤَﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻓَﺎﻛْﻔِﻨِﻲ،ﻓَﺎﺑْﺴُﻂْ ﯾَﺪِي
 وَ ﺑَﺎرِكْ ﻟِﻲ ﻓِﯿﻤَﺎ رَزَﻗْﺘَﻨِﻲ وَ ﻓِﯿﻤَﺎ،َ وَ رِﺿَﺎيَ ﻓِﯿﻤَﺎ ﯾَﺮِدُ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻣِﻨْﻚ،َ وَ اﺟْﻌَﻞْ ھَﻮَايَ ﻋِﻨْﺪَك، وَ ﻻ ﺗُﺠَﺮﱢﺋْﻨِﻲ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤَﻌَﺎﺻِﻲ،ِاﻟْﻤَﺤَﺎرِم
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ و. وَ اﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺣَﺎﻻﺗِﻲ ﻣَﺤْﻔُﻮﻇﺎ ﻣَﻜْﻠُﻮءا ﻣَﺴْﺘُﻮرا ﻣَﻤْﻨُﻮﻋﺎ ﻣُﻌَﺎذا ﻣُﺠَﺎرا،ﺧَﻮﱠﻟْﺘَﻨِﻲ وَ ﻓِﯿﻤَﺎ أَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﻲﱠ
َ و،ﺿﺘَﮫُ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻟَﻚَ ﻓِﻲ وَﺟْﮫٍ ﻣِﻦْ وُﺟُﻮهِ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ أَوْ ﻟِﺨَﻠْﻖٍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ وَ إِنْ ﺿَﻌُﻒَ ﻋَﻦْ ذَﻟِﻚَ ﺑَﺪَﻧِﻲ
ْ َ وَ اﻗْﺾِ ﻋَﻨﱢﻲ ﻛُﻞﱠ ﻣَﺎ أَﻟْﺰَﻣْﺘَﻨِﯿﮫِ وَ ﻓَﺮ،ِآﻟِﮫ
ُ ﻣِﻤﱠﺎ ﻗَﺪْ أَﺣْﺼَﯿْﺘَﮫُ ﻋَﻠَﻲﱠ وَ أَﻏْﻔَﻠْﺘُﮫ، ﯾَﺎ رَبﱢ،َ ھُﻮ.ُ ذَﻛَﺮْﺗُﮫُ أَوْ ﻧَﺴِﯿﺘُﮫ، وَ ﻟَﻢْ ﯾَﺴَﻌْﮫُ ﻣَﺎﻟِﻲ وَ ﻻ ذَاتُ ﯾَﺪِي، وَ ﻟَﻢْ ﺗَﻨَﻠْﮫُ ﻣَﻘْﺪُ َرﺗِﻲ،وَھَﻨَﺖْ ﻋَﻨْﮫُ ﻗُﻮﱠﺗِﻲ
،َأَﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻓَﺄَدﱢهِ ﻋَﻨﱢﻲ ﻣِﻦْ ﺟَﺰِﯾﻞِ ﻋَﻄِﯿﱠﺘِﻚَ وَ ﻛَﺜِﯿﺮِ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَك
elə isə ey mənim
Allahım öz lütfünə məni ehtiyacsız et, ucalığınla məqamımı ucalt, geniş
bəxşişinlə əlimi açıq qərar ver, öz rəhmətinlə bütün işlərimdə mənə kifayət et! İlahi! Muhəm-məd
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və onun soyuna salam yetir və məni həsəddən təmizlə günahdan saxla, haramdan çəkindir, günah
etməyə cürət vermə, istəyimi özünə sarı yönəlt, mənə göndərdiyinə şad et, mənə verdiyin ruziyə,
bağışladığın bəxşişə bərəkət ver və bütün hal-larda məni qorumuş, eybi örtülmüş, əl yetməz
pənah və aman verilən qərar ver. İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bəndələrindən
haqqı-nın ödənilməsini vacib verdiyin işlərin yerinə yetirilməsində məni müvəffəq et, əgər yerinə
yetirilməsində bədənim zəif olarsa, gücüm süstlə-şərsə, qüdrətim çatmazsa, malın əskik gələrsə,
istər onu yadımda saxlamış, yaxud unutmuş da olsam ey mənim Allahım o işlər mənim öhdəmə
qoyduğun şeylərdən və mənimdə qəflət etdiyim əməllərdən olarsa, belə isə əzəmətli bəxşişin
geniş rəhmətinlə onu mənim tərəfimdən ödə,

 اﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ. أَوْ ﺗُﻀَﺎﻋِﻒَ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻲ ﯾَﻮْمَ أَﻟْﻘَﺎكَ ﯾَﺎ رَبﱢ، ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﯾَﺒْﻘَﻰ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺷَﻲْءٌ ﻣِﻨْﮫُ ﺗُﺮِﯾﺪُ أَنْ ﺗُﻘَﺎﺻﱠﻨِﻲ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗِﻲ،ٌﻓَﺈِﻧﱠﻚَ وَاﺳِﻊٌ ﻛَﺮِﯾﻢ
َ وَﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﻜُﻮنَ اﻟْﻐَﺎﻟِﺐُ ﻋَﻠَﻲﱠ اﻟﺰﱡھْﺪ، وَارْزُﻗْﻨِﻲ اﻟﺮﱠﻏْﺒَﺔَ ﻓِﻲ اﻟْﻌَﻤَﻞِ ﻟَﻚَ ﻵِﺧِﺮَﺗِﻲ ﺣَﺘﱠﻰ أَﻋْﺮِفَ ﺻِﺪْقَ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻗَﻠْﺒِﻲ،ِﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
 وَأَھْﺘَﺪِي ﺑِﮫِ ﻓِﻲ،ِ وَھَﺐْ ﻟِﻲ ﻧُﻮرا أَﻣْﺸِﻲ ﺑِﮫِ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎس، وَآﻣَﻦَ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎتِ ﻓَﺮَﻗﺎ وَﺧَﻮْﻓﺎ، وَ ﺣَﺘﱠﻰ أَﻋْﻤَﻞَ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺎتِ ﺷَﻮْﻗﺎ،َﻓِﻲ دُﻧْﯿَﺎي
 وَﺷَﻮْقَ ﺛَﻮَابِ اﻟْﻤَﻮْﻋُﻮدِ ﺣَﺘﱠﻰ،ِ وَارْزُﻗْﻨِﻲ ﺧَﻮْفَ ﻏَﻢﱢ اﻟْﻮَﻋِﯿﺪ،ِ وَأَﺳْﺘَﻀِﻲءُ ﺑِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠﻚﱢ وَاﻟﺸﱡﺒُﮭَﺎتِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،ِاﻟﻈﱡﻠُﻤَﺎت
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ. وَﻛَﺄْﺑَﺔَ ﻣَﺎ أَﺳْﺘَﺠِﯿﺮُ ﺑِﻚَ ﻣِﻨْﮫُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻗَﺪْ ﺗَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﯾُﺼْﻠِﺤُﻨِﻲ ﻣِﻦْ أَﻣْﺮِ دُﻧْﯿَﺎيَ وَ آﺧِﺮَﺗِﻲ ﻓَﻜُﻦْ ﺑِﺤَﻮَاﺋِﺠِﻲ ﺣَﻔِﯿّﺎ،ُأَﺟِﺪَ ﻟَﺬﱠةَ ﻣَﺎ أَدْﻋُﻮكَ ﻟَﮫ
،ٍﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ

çünki Sən dövlətli və kərim olan Allahsan, bir cür ödə ki, o itaətdən mənim öhdəmdə bir şey
qalmasın ki, görüşünə yetəcəyim gün onun səbəbi ilə yaxşılıqlarım azalsın, yaxud pisliklərimə bir
şey artırasan, ey mənim Allahım!
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənə elə bir meyl, rəğbət ruzi et ki, Sənin üçün
olan əməli yalnız axirətimi yerinə yetirmiş, bir cür ki, rəğbətin səmimiyətini qəlbimdə tapım, tez
keçən dünyaya olan rəğbətsizlik qəlbimə qalib gəlsin, bir cür ki, şövqlə yaxşılığa qalxım, qorxu
səbəbi ilə günahlardan amanda qalım.
Mənə elə bir nur bəxş et ki, insanlar arasında onun sayəsi ilə yaşayım, şüası ilə hər bir zülmətdən
yol tapım, nurları qəlbimi şəkk-şübhədən saxlasın.
İlahi! Muhəmməd və onun salam yetir və mənə əzabdan olan qorxunu, savaba olan həvəsi qərar
ver ki, Səni o işdən ötrü çağırdığım, şeyin qəmindən pənah gətirdiyimin ləzzətini tapım.
İlahi! Dünya və axirətimi bəxşişi islah edən şeyləri bilirsən, bəs belə isə Muhəmməd və onun
soyuna salam göndər və istəklərimə rəhmət gözü ilə nəzər sal.

َ ْ ﺣَﺘﱠﻰ أَﺗَﻌَﺮﱠفَ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻲ رَو،ِوَارْزُﻗْﻨِﻲ اﻟْﺤَﻖﱠ ﻋِﻨْﺪَ ﺗَﻘْﺼِﯿﺮِي ﻓِﻲ اﻟﺸﱡﻜْﺮِ ﻟَﻚَ ﺑِﻤَﺎ أَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻓِﻲ اﻟْﯿُﺴْﺮِ وَاﻟْﻌُﺴْﺮِ وَاﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ وَاﻟﺴﱠﻘَﻢ
ح
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ.ِاﻟﺮﱢﺿَﺎ وَﻃُﻤَﺄْﻧِﯿﻨَﺔَ اﻟﻨﱠﻔْﺲِ ﻣِﻨﱢﻲ ﺑِﻤَﺎ ﯾَﺠِﺐُ ﻟَﻚَ ﻓِﯿﻤَﺎ ﯾَﺤْﺪُثُ ﻓِﻲ ﺣَﺎلِ اﻟْﺨَﻮْفِ وَاﻟْﺄَﻣْﻦِ وَاﻟﺮﱢﺿَﺎ وَاﻟﺴﱡﺨْﻂِ وَاﻟﻀﱠﺮﱢ وَاﻟﻨﱠﻔْﻊ
ْ وَﺣَﺘﱠﻰ ﻻ أَرَى ﻧِﻌْﻤَﺔً ﻣِﻦ،َ وَ ارْزُﻗْﻨِﻲ ﺳَﻼﻣَﺔَ اﻟﺼﱠﺪْرِ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﺴَﺪِ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ أَﺣْﺴُﺪَ أَﺣَﺪا ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﻲْءٍ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚ،ِﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
ﻧِﻌَﻤِﻚَ ﻋَﻠَﻰ أَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻓِﻲ دِﯾﻦٍ أَوْ دُﻧْﯿَﺎ أَوْ ﻋَﺎﻓِﯿَﺔٍ أَوْ ﺗَﻘْﻮَى أَوْ ﺳَﻌَﺔٍ أَوْ رَﺧَﺎءٍ إِﻻ رَﺟَﻮْتُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻲ أَﻓْﻀَﻞَ ذَﻟِﻚَ ﺑِﻚَ وَﻣِ ْﻨﻚَ وَﺣْﺪَكَ ﻻ
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 وَ اﻻﺣْﺘِﺮَاسَ ﻣِﻦَ اﻟﺰﱠﻟَﻞِ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ وَ اﻵْﺧِﺮَةِ ﻓِﻲ ﺣَﺎلِ اﻟﺮﱢﺿَﺎ، وَارْزُﻗْﻨِﻲ اﻟﺘﱠﺤَﻔﱡﻆَ ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.َﺷَﺮِﯾﻚَ ﻟَﻚ
،ِ ﻣُﺆْﺛِﺮا ﻟِﺮِﺿَﺎكَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺳِﻮَاھُﻤَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺄَوْﻟِﯿَﺎءِ وَ اﻟْﺄَﻋْﺪَاء،َ ﻋَﺎﻣِﻼ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚ،ٍ ﺣَﺘﱠﻰ أَﻛُﻮنَ ﺑِﻤَﺎ ﯾَﺮِدُ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻣِﻨْﮭُﻤَﺎ ﺑِﻤَﻨْﺰِﻟَﺔٍ ﺳَﻮَاء،ِوَاﻟْﻐَﻀَﺐ

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və sağlamlıq yaxud xəstəlik, rahatlıq yaxud
çətinlik zamanı ne’mətlərinə şükr etməkdə səhlankarlıq etsəm haqqı tanımağı mənə ruzi et ki,
qorxu və amanlıq vaxtı, zərər və mənfəət zamanı Sənə nisbətdəki vəzifəmi yerinə yetirməkdə
qəlb rahatlığı tapım.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və köksümü həsəd xəstəliyindən sağalt, bir cür ki,
öz lütfündən bəndələrinə lütfün üzündən verdiyin ne’mətlərin heç birinə həsəd aparmayım,
bəndə-lərində dünya və axirət ne’mətlərindən istər təqva bol ruzi, yaxud rahatlıq kimi heç bir
ne’mət gördükdə ey şəriki olmayan Allah ondan daha yaxşısını öz lütfünlə səndən arzu edim .
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənə dünya və axirətdə, qəzəb və razı qaldığım
halda günahlardan çəkinməyi ruzi et, bir cür ki, hər iki halda eyni olsun, sənin itaətinə məşğul
olum, dost və düşmənlərinin haqqında razılığını

 وَ ﯾَﺄْﯾَﺲَ وَﻟِﯿﱢﻲ ﻣِﻦْ ﻣَﯿْﻠِﻲ وَ اﻧْﺤِﻄَﺎطِ ھَﻮَايَ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻣِﻤﱠﻦْ ﯾَﺪْﻋُﻮكَ ﻣُﺨْﻠِﺼﺎ ﻓِﻲ اﻟﺮﱠﺧَﺎءِ دُﻋَﺎ َء،ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﺄْﻣَﻦَ ﻋَﺪُوﱢي ﻣِﻦْ ﻇُﻠْﻤِﻲ وَ ﺟَﻮْرِي
ٌ إِﻧﱠﻚَ ﺣَﻤِﯿﺪٌ ﻣَﺠِﯿﺪ،ِاﻟْﻤُﺨْﻠِﺼِﯿﻦَ اﻟْﻤُﻀْﻄَﺮﱢﯾﻦَ ﻟَﻚَ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻋَﺎء.

və itaətini başqalırının razılıq və itaətin-dən üstün tutum ki, düşmənim ona zülm edəcə-yimdən,
dostum da nəfsimə tabe olaraq ona itaət etməyimdən ümidsiz olsun. Məni rahatlıq halında Səni
çarəsizlər kimi çağıranlardan qərar ver ki, həqiqətən də Sən, hər cür şükrə, tə’rifə layiqsən.

(23)
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا ﺳَﺄَلَ اﻟﻠﱠﮫَ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔَ وَ ﺷُﻜْﺮَھَﺎ:
 َو،َ وَ أَﻏْﻨِﻨِﻲ ﺑِﻌَﺎﻓِﯿَﺘِﻚ،َ وَ أَﻛْﺮِﻣْﻨِﻲ ﺑِﻌَﺎﻓِﯿَﺘِﻚ،َ وَ ﺣَﺼﱢﻨﱢﻲ ﺑِﻌَﺎﻓِﯿَﺘِﻚ،َ وَ ﺟَﻠﱢﻠْﻨِﻲ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘَﻚ،َ وَ أَﻟْﺒِﺴْﻨِﻲ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘَﻚ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
َ وَ ﻻ ﺗُﻔَﺮﱢقْ ﺑَﯿْﻨِﻲ وَ ﺑَﯿْﻦَ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘِﻚَ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ و،َ وَ أَﺻْﻠِﺢْ ﻟِﻲ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘَﻚ،َ وَ َھﺐْ ﻟِﻲ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘَﻚَ وَ أَﻓْﺮِﺷْﻨِﻲ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘَﻚ،َﺗَﺼَﺪﱠقْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﻌَﺎﻓِﯿَﺘِﻚ
،ً وَ ﻋَﺎﻓِﻨِﻲ ﻋَﺎﻓِﯿَﺔً ﻛَﺎﻓِﯿَﺔً ﺷَﺎﻓِﯿَﺔً ﻋَﺎﻟِﯿَﺔً ﻧَﺎ ِﻣﯿَﺔ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ِاﻵْﺧِﺮَة

23-cü dua:
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O həzrətin Allahdan salamatlıq və onun şükrünü istədikdə etdiyi duası.

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənə salamatlıq paltarı geyindir, ətrafımı
salamatlıqla bürü, salamatlıqla məni hifz et, əmin-amanlıqla ehtiyacsız et, əmin-amanlıqla əziz
tut, əmin-amanlığı mənə sədəqə et, mənə əmin-amanlıq bəxş et, mənim üçün əmin-amanlıq yatağı
aç, əmin-amanlığımı hər növ maneədən kənar et, dünya və axirətdə mənimlə əmin-amanlıq
arasında ayrılıq salma! İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənə əmin-amanlıq bəxş
et,

 وَ اﻟْﺒَﺼِﯿﺮَةِ ﻓِﻲ، وَ اﻣْﻨُﻦْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ وَ اﻟْﺄَﻣْﻦِ وَ اﻟﺴﱠﻼﻣَﺔِ ﻓِﻲ دِﯾﻨِﻲ وَ ﺑَﺪَﻧِﻲ.ِ ﻋَﺎﻓِﯿَﺔَ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ وَ اﻵْﺧِﺮَة،َﻋَﺎﻓِﯿَﺔً ﺗُﻮَﻟﱢﺪُ ﻓِﻲ ﺑَﺪَﻧِﻲ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔ
ْ وَ اﻻﺟْﺘِﻨَﺎبِ ﻟِﻤَﺎ ﻧَﮭَﯿْﺘَﻨِﻲ ﻋَﻨْﮫُ ﻣِﻦ،َ وَاﻟْﻘُﻮﱠةِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ أَﻣَﺮْﺗَﻨِﻲ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ،َ وَ اﻟْﺨَﻮْفِ ﻣِﻨْﻚ،َ وَاﻟْﺨَﺸْﯿَﺔِ ﻟَﻚ، وَ اﻟﻨﱠﻔَﺎذِ ﻓِﻲ أُﻣُﻮرِي،ﻗَﻠْﺒِﻲ
ِ وَ آل،ِ ﺻَﻠَﻮاﺗُﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ رَﺣْﻤَﺘُﻚَ وَ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ ﻋَﻠَﻰ آﻟِﮫ،َ وَ زِﯾَﺎرَةِ ﻗَﺒْﺮِ رَﺳُﻮﻟِﻚ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ اﻣْﻨُﻦْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﺎﻟْﺤَﺞﱢ وَ اﻟْﻌُﻤْﺮَة.َﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚ
َ و.َ ﻣَﺬْﺧُﻮرا ﻋِﻨْﺪَك،َ ﻣَﺬْﻛُﻮرا ﻟَﺪَﯾْﻚ، وَاﺟْﻌَﻞْ ذَﻟِﻚَ ﻣَﻘْﺒُﻮﻻ ﻣَﺸْﻜُﻮرا،ٍرَﺳُﻮﻟِﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢُ اﻟﺴﱠﻼمُ أَﺑَﺪا ﻣَﺎ أَﺑْﻘَﯿْﺘَﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻋَﺎﻣِﻲ ھَﺬَا وَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﻋَﺎم
،ِ وَ أَﻋِﺬْﻧِﻲ وَ ذُرﱢﯾﱠﺘِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنِ اﻟﺮﱠﺟِﯿﻢ. وَ اﺷْﺮَحْ ﻟِﻤَﺮَاﺷِﺪِ دِﯾﻨِﻚَ ﻗَﻠْﺒِﻲ،أَﻧْﻄِﻖْ ﺑِﺤَﻤْﺪِكَ وَ ﺷُﻜْﺮِكَ وَ ذِﻛْﺮِكَ وَ ﺣُﺴْﻦِ اﻟﺜﱠﻨَﺎءِ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻟِﺴَﺎﻧِﻲ
،ٍ وَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛُﻞﱢ ﻣُﺘْﺮَفٍ ﺣَﻔِﯿﺪ،ٍ وَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛُﻞﱢ ﺳُﻠْﻄَﺎنٍ ﻋَﻨِﯿﺪ،ٍ وَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛُﻞﱢ ﺷَﯿْﻄَﺎنٍ ﻣَﺮِﯾﺪ،ِوَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ اﻟﺴﱠﺎﻣﱠﺔِ وَ اﻟْﮭَﺎﻣﱠﺔِ و اﻟْﻌَﺎﻣﱠﺔِ وَ اﻟﻠﱠﺎﻣﱠﺔ

kifayət edən və şəfa bəxş bir əmin-amanlıq, ən üstün və günü-gündən artan, bir cür əmin-amanlıq
ki, bədənimdə salamatlığı artırsın, bir sözlə : dünya və axirət salamatlığı.
Sağlamlıq, rahatlıq, bədən və bir sağlamlığı, qəlb bəsirəti, işlərdə tərəqqi, səndən qorxmaq, əmr
etdiyin işi yerinə yetirməklə, qadağan etdiyindən çəkinməklə mənə minnət qoy.
İlahi! Həcc, Ümrə, Peyğəmbər və əhli-beytini onlara salam olsun ziyarət etməklə mənə minnət
qoy, bu il və sağ qaldığım bütün illərdə və o ibadəti qəbul et, öz yanındakı mükafatım və azuqəm
qərar ver dilimi həmd-sənana, tə’rifinə aç, qəlbimi dinimi hidayətlərini qəbul etmək üçün genişlət,
məni və övladlarımı qovulmuş Şeytanın öldürücü zəhəri olan heyvanların şərrrindən, sair
heyvanların bəd nəzərdən, hər bir təkəbbürümü Şeytanın hər bir zülmkar padşahın, nazla böyüyüb
eyni-işrət içrə ömür keçirən hər bir kəsin,

 وَ ﻣِﻦْ ﺷَ ﱢﺮ،ٍ وَﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛُﻞﱢ ﻗَﺮِﯾﺐٍ وَ ﺑَﻌِﯿﺪ،ٍ وَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛُﻞﱢ ﺻَﻐِﯿﺮٍ وَﻛَﺒِﯿﺮ،ٍوَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛُﻞﱢ ﺷَﺮِﯾﻒٍ وَوَﺿِﯿﻊ،ٍوَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛُﻞﱢ ﺿَﻌِﯿﻒٍ وَ ﺷَﺪِﯾﺪ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ.ٍ إِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺻِﺮَاطٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﯿﻢ، وَﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛُﻞﱢ دَاﺑﱠﺔٍ أَﻧْﺖَ آﺧِﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻِﯿَﺘِﮭَﺎ،ِﻛُﻞﱢ ﻣَﻦْ ﻧَﺼَﺐَ ﻟِﺮَﺳُﻮﻟِﻚَ وَ ﻟِﺄَھْﻞِ ﺑَﯿْﺘِﮫِ ﺣَﺮْﺑﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﺠِﻦﱢ وَ اﻟْﺈِﻧْﺲ
ْ وَ اﺟْﻌَﻞ.ِ وَ رُدﱠ ﻛَﯿْﺪَهُ ﻓِﻲ ﻧَﺤْﺮِه،ُ وَ ادْرَأْ ﻋَﻨﱢﻲ ﺷَﺮﱠه،ُ وَ ادْﺣَﺮْ ﻋَﻨﱢﻲ ﻣَﻜْﺮَه، وَ ﻣَﻦْ أَرَادَﻧِﻲ ﺑِﺴُﻮءٍ ﻓَﺎﺻْﺮِﻓْﮫُ ﻋَﻨﱢﻲ،ِﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
،ُ وَ ﺗَﻘْﻤَﻊَ رَأْﺳَﮫ،ُ وَ ﺗُﺨْﺮِسَ ﻋَﻨﱢﻲ ﻟِﺴَﺎﻧَﮫ،ُ وَ ﺗُﻘْﻔِﻞَ دُونَ إِﺧْﻄَﺎرِي ﻗَﻠْﺒَﮫ،ُ وَ ﺗُﺼِﻢﱠ ﻋَﻦْ ذِﻛْﺮِي ﺳَﻤْﻌَﮫ،ُﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﮫِ ﺳُﺪّا ﺣَﺘﱠﻰ ﺗُﻌْﻤِﻲَ ﻋَﻨﱢﻲ ﺑَﺼَﺮَه
َ وَ ﺗُﺆْﻣِﻨَﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﯿﻊِ ﺿَﺮﱢهِ وَ ﺷَﺮﱢهِ وَ ﻏَﻤْﺰِهِ وَ ھَﻤْﺰِهِ وَ ﻟَﻤْ ِﺰهِ وَ ﺣَﺴَﺪِ ِه و،ُ وَ ﺗَﻔْﺴَﺦَ ﻛِﺒْﺮَه،ُ وَ ﺗُﺬِلﱠ رَﻗَﺒَﺘَﮫ،ُ وَ ﺗَﻜْﺴُﺮَ ﺟَﺒَﺮُوﺗَﮫ،ُوَ ﺗُﺬِلﱠ ﻋِﺰﱠه
ٌ إِﻧﱠﻚَ ﻋَﺰِﯾﺰٌ ﻗَﺪِﯾﺮ،ِﻋَﺪَاوَﺗِﮫِ وَ ﺣَﺒَﺎﺋِﻠِﮫِ وَ ﻣَﺼَﺎﯾِﺪِهِ وَ رَﺟِﻠِﮫِ وَ ﺧَﯿْﻠِﮫ.
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hər bir zəif və güclünün, hər bir uca məqamlının, böyük və kiçiyin, hər bir yaxın və uzağın
peyğəmbərinin və əhli-beytinin əleyhinə müharibəyə qalxan hər bir cin, insanın şərrindən və
qüdrətinə tabe olan hər bir canlının şərrindən mənə nicat ver, çünki Sən səltənətdə doğru
yoldasan.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənim barəmdə pis düşünəni məndən
uzaqlaşdır, hiyləsini kənar et, şərrini məndən sovuşdur, məkrini öz üzərinə qaytar, qarşısında bir
sədd yarat ki, gözü məni görməkdən kor, qulağı məni zikr etməkdən kar olsun, mənə qarşı pis
niyyət zamanı qəlbimi düyünlə, dilimi mənim barəmdə danışmaqdan lal et, başına zillət gürzü
vur, izzətini zillətə çevir, böyüklünü sındır, boynunu zəlliliklə əy, ucalğını viran et, məni bütün
zərərdən, şərdən qə’nədən, qeybətdən, eyb axtarmaqdan, həsəddən, düşmənçilikdən, piyada və
atlının tələ düyünlərindən əmin et, çünki Sən məğlub edilməz qalibsən, yenilməz qüdrət
sahibisən.

(24)
ُوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻟِﺄَﺑَﻮَﯾْﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻤَﺎ اﻟﺴﱠﻼم:
َ و.َ وَ اﺧْﺼُﺼْﮭُﻢْ ﺑِﺄَﻓْﻀَﻞِ ﺻَﻠَﻮَاﺗِﻚَ وَ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗِﻚَ وَ ﺳَﻼﻣِﻚ،َ وَ أَھْﻞِ ﺑَﯿْﺘِﮫِ اﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ﻋَﺒْﺪِكَ وَ رَﺳُﻮﻟِﻚ
 وَ أَﻟْﮭِﻤْﻨِﻲ ﻋِﻠْﻢَ ﻣَﺎ ﯾَﺠِﺐُ ﻟَﮭُﻤَﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.َ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،َ وَ اﻟﺼﱠﻼةِ ﻣِﻨْﻚ،َاﺧْﺼُﺺِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَاﻟِﺪَيﱠ ﺑِﺎﻟْﻜَﺮَاﻣَﺔِ ﻟَﺪَﯾْﻚ
 وَ وَﻓﱢﻘْﻨِﻲ ﻟِﻠﻨﱡﻔُﻮذِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺗُﺒَﺼﱢﺮُﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻤِﮫِ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﯾَﻔُﻮﺗَﻨِﻲ،ُ ﺛُﻢﱠ اﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﺗُﻠْﮭِﻤُﻨِﻲ ﻣِﻨْﮫ، وَ اﺟْﻤَﻊْ ﻟِﻲ ﻋِﻠْﻢَ ذَﻟِﻚَ ﻛُﻠﱢﮫِ ﺗَﻤَﺎﻣﺎ،ﻋَﻠَﻲﱠ إِﻟْﮭَﺎﻣﺎ
ٍ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ،ِ وَ ﻻ ﺗَﺜْﻘُﻞَ أَرْﻛَﺎﻧِﻲ ﻋَﻦِ اﻟْﺤَﻔُﻮفِ ﻓِﯿﻤَﺎ أَﻟْﮭَﻤْﺘَﻨِﯿﮫِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ ﻛَﻤَﺎ ﺷَﺮﱠﻓْﺘَﻨَﺎ ﺑِﮫ،ِاﺳْﺘِﻌْﻤَﺎلُ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻠﱠﻤْﺘَﻨِﯿﮫ
ِ ﻛَﻤَﺎ أَوْﺟَﺒْﺖَ ﻟَﻨَﺎ اﻟْﺤَﻖﱠ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺨَﻠْﻖِ ﺑِﺴَﺒَﺒِﮫ،ِوَ آﻟِﮫ.

24-cü dua:

O Həzrətin ata-anası üçün etdiyi duası.

İlahi! Muhəmmədə qulun və peyğəmbərinə, pak ailəsinə salam yetir, özümün ən üstün rəhmətini
bərəkətini, və salamını onlara məxsus et.
İlahi! Ata-anama da öz yanından kəramətinlə salam and et, ey rəhm edənlərin rəhm edəni! və
hüquqlarından bilməyimə lazım olan şeyləri mənə ilham et, vacib işlərdən hamısını məndən ilham
et, sonra ilham etdiyin şeylərdə məni işə yönəlt, yardım et ki, anlatdığın şeyləri həyata keçirim ki,
tə’lim etdiyin şeyi görək əlimdən çıxmasın, bədənimdə görəcəyim işi yerinə yetirdikdə
ağırlaşmasın.
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İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və onun vücudu ilə bizə ucalıq verdiyin kimi
Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, O Həzrətin səbəbi ilə insanların üzərinə bizdən bir haqq
qoyduğun kimi Muhəmməd və onun soyuna salam yetir.

 وَاﺟْﻌَﻞْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻲ ﻟِﻮَاﻟِﺪَيﱠ وَﺑِﺮﱢي ﺑِﮭِﻤَﺎ أَﻗَﺮﱠ ﻟِﻌَﯿْﻨِﻲ ﻣِﻦْ رَﻗْﺪَ ِة،ِ وَأَﺑَﺮﱡھُﻤَﺎ ﺑِﺮﱠ اﻟْﺄُمﱢ اﻟﺮﱠءُوف،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ أَھَﺎﺑُﮭُﻤَﺎ ھَﯿْﺒَﺔَ اﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنِ اﻟْﻌَﺴُﻮف
ْ وَأُﻗَﺪﱢمَ ﻋَﻠَﻰ رِﺿَﺎيَ رِﺿَﺎھُﻤَﺎ وَأَﺳْﺘَﻜْﺜِﺮَ ﺑِﺮﱠھُﻤَﺎ ﺑِﻲ وَإِن، وَأَﺛْﻠَﺞَ ﻟِﺼَﺪْرِي ﻣِﻦْ ﺷَﺮْﺑَﺔِ اﻟﻈﱠﻢْآنِ ﺣَﺘﱠﻰ أُوﺛِﺮَ ﻋَﻠَﻰ ھَﻮَايَ ھَﻮَاھُﻤَﺎ،ِاﻟْﻮَﺳْﻨَﺎن
، وَاﻋْﻄِﻒْ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻤَﺎ ﻗَﻠْﺒِﻲ، وَأَﻟِﻦْ ﻟَﮭُﻤَﺎ ﻋَﺮِﯾﻜَﺘِﻲ، وَأَﻃِﺐْ ﻟَﮭُﻤَﺎ ﻛَﻼﻣِﻲ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺧَﻔﱢﺾْ ﻟَﮭُﻤَﺎ ﺻَﻮْﺗِﻲ.َ وَ أَﺳْﺘَﻘِﻞﱠ ﺑِﺮﱢي ﺑِﮭِﻤَﺎ وَإِنْ ﻛَﺜُﺮ،ﻗَﻞﱠ
. وَاﺣْﻔَﻆْ ﻟَﮭُﻤَﺎ ﻣَﺎ ﺣَﻔِﻈَﺎهُ ﻣِﻨﱢﻲ ﻓِﻲ ﺻِﻐَﺮِي، وَأَﺛِﺒْﮭُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﻜْﺮِﻣَﺘِﻲ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺷْﻜُﺮْ ﻟَﮭُﻤَﺎ ﺗَﺮْﺑِﯿَﺘِﻲ. وَﻋَﻠَﯿْﮭِﻤَﺎ ﺷَﻔِﯿﻘﺎ،وَﺻَﯿﱢﺮْﻧِﻲ ﺑِﮭِﻤَﺎ رَﻓِﯿﻘﺎ
، أَوْ ﺿَﺎعَ ﻗِﺒَﻠِﻲ ﻟَﮭُﻤَﺎ ﻣِﻦْ ﺣَﻖﱟ ﻓَﺎﺟْﻌَﻠْﮫُ ﺣِﻄﱠﺔً ﻟِﺬُﻧُﻮﺑِﮭِﻤَﺎ،ٍ أَوْ ﺧَﻠَﺺَ إِﻟَﯿْﮭِﻤَﺎ ﻋَﻨﱢﻲ ﻣِﻦْ ﻣَﻜْﺮُوه،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَﻣَﺎ ﻣَﺴﱠﮭُﻤَﺎ ﻣِﻨﱢﻲ ﻣِﻦْ أَذًى

İlahi! Elə et ki, ata-anamın heybətindən qüd-rətli sultanın heybətindən qorxduğum kimi qorxum
və hər ikisinə mehriban ana kimi yaxşılıq nəzə-rimdə sözlərini yuxu tutanın yuxusundan şirin
olsun, susuz olana verilən şərbətdən ləzzətli olsun ki, onların istəklərini öz istəklərimdən üstün
tutum, o ikisinin şadlığını öz şadlığım-dan irəlidə qərar verim, onların mənə etdikləri
yaxşılıqlarını az olsa da çox, olsa da az bilim.
İlahi! Onların huzurunda səsimi mülayim et, dediklərimi qəlblərinə yatan qərar ver, onlara qarşı
xasiyyətimə yumşaqlıq ver, qəlbimi hər ikisinə mehriban et, onların hər ikisinə qarşı məni ürəyi
yanan, xoş rəftar et.
İlahi! hər ikisinə məni tərbiyə etdikləri üçün gözəl mükafat ver, məni əziz tutduqları üçün on-lara
yaxşı əcr nəsib et, uşaqlıqda mənə qarşı etdikləri məqsədlərini onların haqqında yerinə yetir.
İlahi! əgər mənim tərəfimdən onlara bir əziyyət yetmişsə, yaxud məndən xoşagəlməz bir iş
görmüşlərsə, ya da mənim vasitəmlə onların haqqından bir şey aradan getmişsə,

 أَوْ أَﺳْﺮَﻓَﺎ،ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَﻣَﺎ ﺗَﻌَﺪﱠﯾَﺎ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْل.ِ ﯾَﺎ ﻣُﺒَﺪﱢلَ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎتِ ﺑِﺄَﺿْﻌَﺎﻓِﮭَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺎت، وَزِﯾَﺎدَةً ﻓِﻲ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗِﮭِﻤَﺎ،وَﻋُﻠُﻮّا ﻓِﻲ دَرَﺟَﺎﺗِﮭِﻤَﺎ
ِ وَﺟُﺪْتُ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻤَﺎ وَرَﻏِﺒْﺖُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓِﻲ وَﺿْﻊ، أَوْ ﻗَﺼﱠﺮَا ﺑِﻲ ﻋَﻨْﮫُ ﻣِﻦْ وَاﺟِﺐٍ ﻓَﻘَﺪْ وَھَﺒْﺘُﮫُ ﻟَﮭُﻤَﺎ، أَوْ ﺿَﯿﱠﻌَﺎهُ ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﺣَﻖﱟ،ٍﻋَﻠَﻲﱠ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﻓِﻌْﻞ
َ و، ﻓَﮭُﻤَﺎ أَوْﺟَﺐُ ﺣَﻘّﺎ ﻋَﻠَﻲﱠ. وَﻻ أَﻛْﺮَهُ ﻣَﺎ ﺗَﻮَﻟﱠﯿَﺎهُ ﻣِﻦْ أَﻣْﺮِي ﯾَﺎ رَبﱢ، وَﻻ أَﺳْﺘَﺒْﻄِﺌُﮭُﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺑِﺮﱢي، ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻻ أَﺗﱠﮭِﻤُﮭُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ،ﺗَﺒِﻌَﺘِﮫِ ﻋَﻨْﮭُﻤَﺎ
َ ﻃُﻮلُ ﺷُﻐْﻠِﮭِﻤَﺎ ﺑِﺘَﺮْﺑِﯿَﺘِﻲ؟ وَأَﯾْﻦ- ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- أَﯾْﻦَ إِذا،ٍ أَوْ أُﺟَﺎزِﯾَﮭُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﺜْﻞ،ٍ وَ أَﻋْﻈَﻢُ ﻣِﻨﱠﺔً ﻟَﺪَيﱠ ﻣِﻦْ أَنْ أُﻗَﺎﺻﱠﮭُﻤَﺎ ﺑِﻌَﺪْل،أَﻗْﺪَمُ إِﺣْﺴَﺎﻧﺎ إِﻟَﻲﱠ
،ﺷِﺪﱠةُ ﺗَﻌَﺒِﮭِﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺣِﺮَاﺳَﺘِﻲ؟ وَأَﯾْﻦَ إِﻗْﺘَﺎرُھُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ أَﻧْﻔُﺴِﮭِﻤَﺎ ﻟِﻠﺘﱠﻮْﺳِﻌَﺔِ ﻋَﻠَﻲﱠ؟ ھَﯿْﮭَﺎتَ ﻣَﺎ ﯾَﺴْﺘَﻮْﻓِﯿَﺎنِ ﻣِﻨﱢﻲ ﺣَﻘﱠﮭُﻤَﺎ

bütün bunların hamısını onların günahla-rından pak olmasına, məqamlarının yüksəlməsinə və
yaxşılıqlarının çoxalmasına səbəb qərar ver, ey pislikləri bir neçə qat yaxşılıqlara çevirən.
İlahi! əgər mənimlə danışıqda ölçüdən kənara çıxmış, yaxud bir işdə mənə qarşı həddi aşmış, ya
da bir haqqımı zay etişlərsə, yaxud mənə qarşı ata-analıq vəzifələrində səhlənkar-lıq
göstərmişlərsə öz haqqımı onlara bağışla-dım, onu onlara bəxşiş etdim və səndənistəyirəm ki,
onun çətinliyini onların çiynindən götür, çünki mən özümə qarşı onları səhlənkarlıqda müttəhim
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etmirəm, öz barəmdə mehribançılıqda onları səhlənkar bilmirəm, haqqımda etdiklə-rindən narazı
deyiləm, ey mənim Rəbbim, çünki onların haqqını riayət etmək mənə daha vacibdir, yaxşılıqları
mənə daha çoxdur, mənə olan minnətləri daha çoxdur;
İlahi! əgər belə etsəm, uzun müddət mənim tərbiyəmdə keçirdiyi günlər, məni saxlamaqda
çəkdikləri ağır zəhmətlər, mənim yaşayışım rahat olsun deyə özlərini çətinliklərə salmaları nə cür
olacaq? Şübhəsiz ki, öz haqqlarını məndən geri ala bilməzlər, mən onların üzərimdəki haqlarımı
tədarük edə bilmərəm,

 وَ وَﻓﱢﻘْﻨِﻲ ﯾَﺎ،ِ وَ أَﻋِﻨﱢﻲ ﯾَﺎ ﺧَﯿْﺮَ ﻣَﻦِ اﺳْﺘُﻌِﯿﻦَ ﺑِﮫ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،  وَﻻ أَﻧَﺎ ﺑِﻘَﺎضٍ وَﻇِﯿﻔَﺔَ ﺧِﺪْﻣَﺘِﮭِﻤَﺎ،وَﻻ أُدْرِكُ ﻣَﺎ ﯾَﺠِﺐُ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻟَﮭُﻤَﺎ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ.َ وَ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻓِﻲ أَھْﻞِ اﻟْﻌُﻘُﻮقِ ﻟِﻶْﺑَﺎءِ وَ اﻟْﺄُﻣﱠﮭَﺎتِ ﯾَﻮْمَ ﺗُﺠْﺰَى ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ وَ ھُﻢْ ﻻ ﯾُﻈْﻠَﻤُﻮن،ِأَھْﺪَى ﻣَﻦْ رُﻏِﺐَ إِﻟَﯿْﮫ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻻ.َ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،ْ وَ اﺧْﺼُﺺْ أَﺑَﻮَيﱠ ﺑِﺄَﻓْﻀَﻞِ ﻣَﺎ ﺧَﺼَﺼْﺖَ ﺑِﮫِ آﺑَﺎءَ ﻋِﺒَﺎدِكَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ وَ أُﻣﱠﮭَﺎﺗِﮭِﻢ،ِﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ وَ ذُرﱢﯾﱠﺘِﮫ
َ و،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ. وَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺳَﺎﻋَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺳَﺎﻋَﺎتِ ﻧَﮭَﺎرِي، وَ ﻓِﻲ إِﻧًﻰ ﻣِﻦْ آﻧَﺎءِ ﻟَﯿْﻠِﻲ،ﺗُﻨْﺴِﻨِﻲ ذِﻛْﺮَھُﻤَﺎ ﻓِﻲ أَدْﺑَﺎرِ ﺻَﻠَﻮَاﺗِﻲ
ِ وَ ﺑَﻠﱢﻐْﮭُﻤَﺎ ﺑِﺎﻟْﻜَﺮَاﻣَﺔ، وَ ارْضَ ﻋَﻨْﮭُﻤَﺎ ﺑِﺸَﻔَﺎﻋَﺘِﻲ ﻟَﮭُﻤَﺎ رِﺿًﻰ ﻋَﺰْﻣﺎ، وَ اﻏْﻔِﺮْ ﻟَﮭُﻤَﺎ ﺑِﺒِﺮﱢھِﻤَﺎ ﺑِﻲ ﻣَﻐْﻔِﺮَةً ﺣَﺘْﻤﺎ،اﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻲ ﺑِﺪُﻋَﺎﺋِﻲ ﻟَﮭُﻤَﺎ
 وَ إِنْ ﺳَﺒَﻘَﺖْ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗُﻚَ ﻟِﻲ ﻓَﺸَﻔﱢﻌْﻨِﻲ ﻓِﯿﮭِﻤَﺎ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ إِنْ ﺳَﺒَﻘَﺖْ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗُﻚَ ﻟَﮭُﻤَﺎ ﻓَﺸَﻔﱢﻌْﮭُﻤَﺎ ﻓِﻲﱠ.ِﻣَﻮَاﻃِﻦَ اﻟﺴﱠﻼﻣَﺔ

xidmət vəzifəmi yerinə yetirməkdən acizəm, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və
yardım istənilənlərin ən yaxşısı, mənə yardım göstər, ey üz tutanların ən gözəl hidayətçisi, məni
Qiyamət günündə ağ valideynlərdən qərar vermə .
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna və nəslinə salam yetir və ata-anama saleh imanlı bəndələrindən
nəsib etdiyin ən gözəl şey nəsib et, ey rəhm edənlərin rəhm edəni!
İnan, onları namazımdan sonra, hər saat hər anda yadımdan çıxarma.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və onlara etdiyim duanın bərəkəti ilə məni əfv et,
mənə etdikləri yaxşılıqlara görə o ikisinə rəhm et, mənə göstərdikləri şəfaətə görə onlardan razı
qal, öz kərəminlə onları mənzil başına sağ-salamat çatdır. İlahi! əgər ata-anamı məndən öncə əfv
etmisənsə, mənə onların şəfaətini nəsib et, əgər məni onlardan öncə bağışlamısansa, məni onların
şəfaətçisi qərar ver ki, mehribançılığın əhatəsində kəramət yurdunda,

َ وَ أَﻧْﺖَ أَرْﺣَﻢُ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،ِ وَ اﻟْﻤَﻦﱢ اﻟْﻘَﺪِﯾﻢ،ِ إِﻧﱠﻚَ ذُو اﻟْﻔَﻀْﻞِ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢ، َﺣَﺘﱠﻰ ﻧَﺠْﺘَﻤِﻊَ ﺑِﺮَأْﻓَﺘِﻚَ ﻓِﻲ دَارِ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﻚَ وَ ﻣَﺤَﻞﱢ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ وَ رَﺣْﻤَﺘِﻚ.

məğfirət və rəhmət məskənində bir yerə toplaşaq, çünki sən lütfkarsan, rəhm edənlərin rəhm
edənisən!

(25)
47

ُوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻟِﻮُﻟْﺪِهِ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢُ اﻟﺴﱠﻼم:
،ْ وَرَبﱢ ﻟِﻲ ﺻَﻐِﯿﺮَھُﻢ،ْ وَزِدْ ﻟِﻲ ﻓِﻲ آﺟَﺎﻟِﮭِﻢ،ْ ِإﻟَﮭِﻲ اﻣْﺪُدْ ﻟِﻲ ﻓِﻲ أَﻋْﻤَﺎرِھِﻢ.ْاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَﻣُﻦﱠ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﺒَﻘَﺎءِ وُﻟْﺪِي وَﺑِﺈِﺻْﻼﺣِﮭِﻢْ ﻟِﻲ وﺑِﺈِﻣْﺘَﺎﻋِﻲ ﺑِﮭِﻢ
،ْ وَﻋَﺎﻓِﮭِﻢْ ﻓِﻲ أَﻧْﻔُﺴِﮭِﻢْ وَﻓِﻲ ﺟَﻮَارِﺣِﮭِﻢْ وَﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺎ ﻋُﻨِﯿﺖُ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ أَﻣْﺮِھِﻢ،ْ وَأَﺻِﺢﱠ ﻟِﻲ أَﺑْﺪَاﻧَﮭُﻢْ وَأَدْﯾَﺎﻧَﮭُﻢْ وَ أَﺧْﻼﻗَﮭُﻢ،ْوَﻗَﻮﱢ ﻟِﻲ ﺿَﻌِﯿﻔَﮭُﻢ
َ وَﻟِﺠَﻤِﯿﻊِ أَﻋْﺪَاﺋِﻚ،َ وَﻟِﺄَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚَ ﻣُﺤِﺒﱢﯿﻦَ ﻣُﻨَﺎﺻِﺤِﯿﻦ،َ وَاﺟْﻌَﻠْﮭُﻢْ أَﺑْﺮَارا أَﺗْﻘِﯿَﺎءَ ﺑُﺼَﺮَاءَ ﺳَﺎﻣِﻌِﯿﻦَ ﻣُﻄِﯿﻌِﯿﻦَ ﻟَﻚ.ْوَأَدْرِرْ ﻟِﻲ وَﻋَﻠَﻰ ﯾَﺪِي أَرْزَاﻗَﮭُﻢ
، وَﻛَﺜﱢﺮْ ﺑِﮭِﻢْ ﻋَﺪَدِي، وَأَﻗِﻢْ ﺑِﮭِﻢْ أَوَدِي، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺷْﺪُدْ ﺑِﮭِﻢْ ﻋَﻀُﺪِي.َ آﻣِﯿﻦ،َﻣُﻌَﺎﻧِﺪِﯾﻦَ وَﻣُﺒْﻐِﻀِﯿﻦ

25-ci dua:.

O həzrətin övladları üçün etdiyi duası.

İlahi! Övladlarımın qalması ilə mənə minnət qoy, onları mənə layiqli etməklə, məni də onlara
layiqli etməklə mənə minnət qoy.
İlahi! Mənim üçün onların ömrünü uzun et, kiçiklərini tərbiyələndir, zəiflərinə qüvvət ver,
bədənlərini, dişlərini, və əxlaqlarını sağlam et, ehtiyacım olduğum şeylərdə, can və əzalarına
sağlamlıq ver, mənim üçün mənim əlimlə ruzilə-rini bol et, onları təqvalı əməli salehlərdən,
bəsirət sahibləri, haqqı eşidib ona itaət edən-lərdən qərar ver, öz dostlarına nisbətdə aşiq və
xeyirxah, düşmənlərinə qarşı kinli et, İlahi! Övladlarımın vəziyyəti həmişə belə olsun! İlahi!
Onların vücudları ilə qollarımı güclü,

َ  وَﻋَﻠَﻲﱠ ﺣَﺪِﺑِﯿ،َ وَ اﺟْﻌَﻠْﮭُﻢْ ﻟِﻲ ﻣُﺤِﺒﱢﯿﻦ، وَ أَﻋِﻨﱢﻲ ﺑِﮭِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲ، وَ اﻛْﻔِﻨِﻲ ﺑِﮭِﻢْ ﻓِﻲ ﻏَﯿْ َﺒﺘِﻲ، وَ أَﺣْﻲِ ﺑِﮭِﻢْ ذِﻛْﺮِي،وَ زَﯾﱢﻦْ ﺑِﮭِﻢْ ﻣَﺤْﻀَﺮِي
ﻦ
ْ وَھَﺐ،ْ َوﺑِﺮﱢھِﻢ،ْ وَأَﻋِﻨﱢﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﺮْﺑِﯿَﺘِﮭِﻢْ وَ ﺗَﺄْدِﯾﺒِﮭِﻢ.َ ﻏَﯿْﺮَ ﻋَﺎﺻِﯿﻦَ وَﻻ ﻋَﺎﻗﱢﯿﻦَ وَﻻ ﻣُﺨَﺎﻟِﻔِﯿﻦَ وَﻻ ﺧَﺎﻃِﺌِﯿﻦ،َ ﻣُﻄِﯿﻌِﯿﻦ،ﻣُﻘْﺒِﻠِﯿﻦَ ﻣُﺴْﺘَﻘِﯿﻤِﯿﻦَ ﻟِﻲ
،ِ وَأَﻋِﺬْﻧِﻲ وَذُ ﱢرﯾﱠﺘِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنِ اﻟﺮﱠﺟِﯿﻢ.َ وَاﺟْﻌَﻠْﮭُﻢْ ﻟِﻲ ﻋَﻮْﻧﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺳَﺄَﻟْﺘُﻚ، وَاﺟْﻌَﻞْ ذَﻟِﻚَ ﺧَﯿْﺮا ﻟِﻲ،ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﻣَﻌَﮭُﻢْ أَوْﻻدا ذُﻛُﻮرا
ﻄﺘَﮫُ ﻣِﻨﱠﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﺗُﺴَﻠﱢﻄْﻨَﺎ
ْ  ﺳَﻠﱠ، وَﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻟَﻨَﺎ ﻋَﺪُوّا ﯾَﻜِﯿﺪُﻧَﺎ،ُﻓَﺈِﻧﱠﻚَ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨَﺎ وَأَﻣَﺮْﺗَﻨَﺎ وَﻧَﮭَﯿْﺘَﻨَﺎ وَرَﻏﱠﺒْﺘَﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺛَﻮَابِ ﻣَﺎ أَﻣَﺮْﺗَﻨَﺎ وَرَھﱠﺒْﺘَﻨَﺎ ﻋِﻘَﺎﺑَﮫ
ْ إِن.َ وَ ﯾُﺨَﻮﱢﻓُﻨَﺎ ﺑِﻐَﯿْﺮِك،َ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻨَﺎ ﻋِﻘَﺎﺑَﻚ، وَﻻ ﯾَﻨْﺴَﻰ إِنْ ﻧَﺴِﯿﻨَﺎ، ﻻ ﯾَﻐْﻔُﻞُ إِنْ ﻏَﻔَﻠْﻨَﺎ، وَأَﺟْﺮَﯾْﺘَﮫُ ﻣَﺠَﺎرِيَ دِﻣَﺎﺋِﻨَﺎ، أَﺳْﻜَﻨْﺘَﮫُ ﺻُﺪُورَﻧَﺎ،ُﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻣِﻨْﮫ
،ھَﻤَﻤْﻨَﺎ ﺑِﻔَﺎﺣِﺸَﺔٍ ﺷَﺠﱠﻌَﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ

4işlərimdəki qarışıqlığı onlarla islah et və məclisimi onların vücudu ilə zinətli, yadımı onlarla diri
saxla, və olmadığım zaman işimə onların vasitəsi ilə kifayət et, onların əli ilə ehtiyaclarımın
ödənməsində mənə yardım göstər, onları mənə aşiq et, mənə qarşı mehriban et ki, həmişə mənim
əmrimə tabe olsunlar, mənə qarşı itaətsizlik etməsinlər, onları gözəl tərzdə tərbiyələndirib onlara
yaxşılıq etməkdə mənə yardım et, öz mərhəmətinlə onlardan əlavə mənə oğlan övladları nsib et,
bu işdə mənim üçün xeyir qərar ver, Səndən istədiyim şeylərdə onları yardımçım et, məni və
övladlarımı qovulmuş Şeytanın şərrindən qoru ki, Sən bizi yaratmısan və bizə əmr edib qadağan
etmisən, əmrinə itaətə savabla rəğbətləndirib qadağanına mürtəkib olmağı əzabla qorxtmusan, və
bizə elə bir düşmən qərar vermisən ki, bizi aldadır, bizim üzərimizdə ona qüdrət vermisən ki,
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bizim onun üzərində qüdrə-timiz yoxdur, qəlblərimizdə ona yer vermisən, qan damarlarımızda
axıtmısan; əgər biz onu unutsaq da o bizdən qəflətə dalmaz, unutsaq bizi unutmaz, bizi Sənin
əzabından arxayın edər, Səndən başqasından qorxudar,

 وَ إِﻻ، وَ إِنْ ﻣَﻨﱠﺎﻧَﺎ أَﺧْﻠَﻔَﻨَﺎ، إِنْ وَﻋَﺪَﻧَﺎ ﻛَﺬَﺑَﻨَﺎ،ِ وَﯾَﻨْﺼِﺐُ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟﺸﱡﺒُﮭَﺎت،ِ ﯾَﺘَﻌَﺮﱠضُ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟﺸﱠﮭَﻮَات،ُوَإِنْ ھَﻤَﻤْﻨَﺎ ﺑِﻌَﻤَﻞٍ ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﺛَﺒﱠﻄَﻨَﺎ ﻋَﻨْﮫ
ْ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺎﻗْﮭَﺮْ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﮫُ ﻋَﻨﱠﺎ ﺑِﺴُﻠْﻄَﺎﻧِﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﺗَﺤْﺒِﺴَﮫُ ﻋَﻨﱠﺎ ﺑِﻜَ ْﺜﺮَةِ اﻟﺪﱡﻋَﺎءِ ﻟَﻚَ ﻓَﻨُﺼْﺒِﺢَ ﻣِﻦ. وَإِﻻ ﺗَﻘِﻨَﺎ ﺧَﺒَﺎﻟَﮫُ ﯾَﺴْﺘَﺰِﻟﱠﻨَﺎ،ﺗَﺼْﺮِفْ ﻋَﻨﱠﺎ ﻛَﯿْﺪَهُ ﯾُﻀِﻠﱠﻨَﺎ
 وَﻻ ﺗَﺤْﺠُﺐْ دُﻋَﺎﺋِﻲ، وَﻻ ﺗَﻤْﻨَﻌْﻨِﻲ اﻟْﺈِﺟَﺎﺑَﺔَ وَﻗَﺪْ ﺿَﻤِﻨْﺘَﮭَﺎ ﻟِﻲ، واﻗْﺾِ ﻟِﻲ ﺣَﻮَاﺋِﺠِﻲ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﻋْﻄِﻨِﻲ ﻛُﻞﱠ ﺳُﺆْﻟِﻲ.َﻛَﯿْﺪِهِ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﻌْﺼُﻮﻣِﯿﻦَ ﺑِﻚ
ُ أَوْ أَﻇْﮭَﺮْتُ أَوْ أَﺧْﻔَﯿْﺖُ أَوْ أَﻋْﻠَﻨْﺖ،ُ وَاﻣْﻨُﻦْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﻜُﻞﱢ ﻣَﺎ ﯾُﺼْﻠِﺤُﻨِﻲ ﻓِﻲ دُﻧْﯿَﺎيَ وَآﺧِﺮَﺗِﻲ ﻣَﺎ ذَﻛَﺮْتُ ﻣِﻨْﮫُ وَﻣَﺎ ﻧَﺴِﯿﺖ،ِﻋَﻨْﻚَ وَﻗَﺪْ أَﻣَﺮْﺗَﻨِﻲ ﺑِﮫ
َ اﻟْﻤُﻨْﺠِﺤِﯿﻦَ ﺑِﺎﻟﻄﱠﻠَﺐِ إِﻟَﯿْﻚَ ﻏَﯿْﺮِ اﻟْﻤَﻤْﻨُﻮﻋِﯿﻦَ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻮَﻛﱡﻞِ ﻋََﻠﯿْﻚ،َوَاﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊِ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺼْﻠِﺤِﯿﻦَ ﺑِﺴُﺆَاﻟِﻲ إِﯾﱠﺎك.ُأَوْ أَﺳْﺮَرْت.

pis bir işə əl uzatmaq istədikdə o işə qarşı bizə şücaət verər, yaxşı bir işə yönəltdikdə bizi ondan
saxlayır, istəklərlə bizi axtarmaqda-dır, yolumuz üstə həmişə şübhə sancar, və’də versə yalan
deyər, xoş bir xəbərlə muştuluq versə və’dindən dönər, əgər Sən özün Şeytanın hiyləsini bizdən
uzaqlaşdırmasan bizi azdırar, fəsadından bizi qorumasan xətaya salar. İlahi! Öz qüdrətinlə onun
qüdrətinlə bizdən uzaqlaşdır ki, duaları-mızın çoxluğu səbəbi ilə onu bizdən kənar edəsən ki,
nəticədə onun hiyləsindən Sənin pənahında yerləşən günahsızlardan olaq. İlahi! Bütün istəklərimi ver, hacətlərimi hicabətə yetir, duamın qəbul edilməsindən məni məhrum etmə ki, Sən
özün duamın qəbul edilməsinə zamin olmusan, duamı özündən gizlətmə ki, Sən özün məni dua
etməyə əmr etmisən, bu və sonrakı dünyada hamının islahına səbəb olan bütün şeyləri mənə əta et
ki, istər demiş olum yaxud da unudum, aşkar etmiş olum yaxud da gizlədim, gizlindən istəyim,
yaxud üzdə, və bütün bütün bu cəhətlərdə məni öz işini islah edənlərdən qərar ver, onlar Səndən
istədikləri hacətləri ilə uğura yetənlər zümrəsində qərar tutdular, Sənə e’timad etməyin
nəticəsində lütfündən məhrum olmadılar,

 اﻟْﻮَاﺳِﻊِ ﺑِﺠُﻮدِكَ َو،َ اﻟْﻤُﻮﺳَﻊِ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢُ اﻟﺮﱢزْقُ اﻟْﺤَﻼلُ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚ،َ اﻟْﻤُﺠَﺎرِﯾﻦَ ﺑِﻌِﺰﱢك،َ اﻟﺮﱠاﺑِﺤِﯿﻦَ ﻓِﻲ اﻟﺘﱢﺠَﺎرَةِ ﻋَﻠَﯿْﻚ،َاﻟْﻤُﻌَﻮﱠدِﯾﻦَ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻌَﻮﱡذِ ﺑِﻚ
َ و،َ وَ اﻟْﻤُﻐْﻨَﯿْﻦَ ﻣِﻦَ اﻟْﻔَﻘْﺮِ ﺑِﻐِﻨَﺎك،َ وَ اﻟْﻤُﻌَﺎﻓَﯿْﻦَ ﻣِﻦَ اﻟْﺒَﻼءِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚ،َ وَ اﻟْﻤُﺠَﺎرِﯾﻦَ ﻣِﻦَ اﻟﻈﱡﻠْﻢِ ﺑِﻌَﺪْﻟِﻚ،َ اﻟْﻤُﻌَﺰﱢﯾﻦَ ﻣِﻦَ اﻟﺬﱡلﱢ ﺑِﻚ،َﻛَﺮَﻣِﻚ
ِ وَ اﻟْﻤُﺤَﺎلِ ﺑَﯿْﻨَﮭُﻢْ وَ ﺑَﯿْﻦَ اﻟﺬﱡﻧُﻮب،َ وَاﻟْﻤُﻮَﻓﱠﻘِﯿﻦَ ﻟِﻠْﺨَﯿْﺮِ وَاﻟﺮﱡﺷْﺪِ وَاﻟﺼﱠﻮَابِ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚ،َاﻟْﻤَﻌْﺼُﻮﻣِﯿﻦَ ﻣِﻦَ اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ وَ اﻟﺰﱠﻟَﻞِ وَاﻟْﺨَﻄَﺎءِ ﺑِﺘَﻘْﻮَاك
َ و،ِ وَ أَﻋِﺬْﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَابِ اﻟﺴﱠﻌِﯿﺮ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﻋْﻄِﻨَﺎ ﺟَﻤِﯿﻊَ ذَﻟِﻚَ ﺑِﺘَﻮْﻓِﯿﻘِﻚَ وَ رَﺣْﻤَﺘِﻚ.َ اﻟﺴﱠﺎﻛِﻨِﯿﻦَ ﻓِﻲ ﺟِﻮَارِك،َ اﻟﺘﱠﺎرِﻛِﯿﻦَ ﻟِﻜُﻞﱢ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚ،َﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚ
َ إِﻧﱠﻚ،ِأَﻋْﻂِ ﺟَﻤِﯿﻊَ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﯿﻦَ وَ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤَﺎتِ وَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ وَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتِ ﻣِﺜْﻞَ اﻟﱠﺬِي ﺳَﺄَﻟْﺘُﻚَ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻲ وَ ﻟِﻮُﻟْﺪِي ﻓِﻲ ﻋَﺎﺟِﻞِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ وَ آﺟِﻞِ اﻵْﺧِﺮَة
ِ وَ ﻓِﻲ اﻵْﺧِﺮَةِ ﺣَﺴَﻨَﺔً وَ ﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬَابَ اﻟﻨﱠﺎر،ً وَ آﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔ.ٌﻗَﺮِﯾﺐٌ ﻣُﺠِﯿﺐٌ ﺳَﻤِﯿﻊٌ ﻋَﻠِﯿﻢٌ ﻋَﻔُﻮﱞ ﻏَﻔُﻮرٌ رَءُوفٌ رَﺣِﯿﻢ.

o zümrədən ki, Sənə üz gətirməyi özlərinə adət etmiş, Səninlə sövdələşmələrindən çoxlu mənfə-ət
qazandılar, onlar ki, izzət pənahında oturdu-lar, Sənin geniş lütfündən kərəminlə bol halal ruzi
tapdılar, Sənin mərhəmətinlə zillətdən izzətə yetdilər, zülmündən ədalətinin pənahında yaşayırlar,
onlar ki, rəhmətinlə bəladan can qurtarmış, sərvətinlə yoxsulluqdan ehtiyacsız-lığa yetmişlər,
hifzinlə günahlardan amanda qal-mış, itaətin sayəsində xeyir və yaxşılığa nail olmuşlar,
qüdrətinlə onlarla günahları arasında maneə yaradılmış, Sənə qarşı hər cür itaətsiz-liyi yerə
qoymuş, və rəhmətin əhatəsində sakin olmuşlar. İlahi! Bütün bu işləri Öz lütfünlə, rəhmətinlə
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bizə əta et, bir Cəhənnəm əzabından nicat ver, və bütün mö’min kişi və qadınlara özümə və
övladladlarıma istədiklərimdən bu dün-yada və axirətdə nəsib et, həqiqətəndə Sən yaxşı-san,
duaları qəbul edirsən, eşidənsən, bilənsən, əfv edən və bağışlayasan, bizə bu dünyada da, axirətdə ehsan et, və bizi Cəhənnəm əzabından qoru.

(26 )
ْوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻟِﺠِﯿﺮَاﻧِﮫِ وَ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﮫِ إِذَا ذَﻛَﺮَھُﻢ:
،َ وَوَﻓﱢﻘْﮭُﻢْ ﻟِﺈِﻗَﺎﻣَﺔِ ﺳُﻨﱠﺘِﻚ.َ وَاﻟْﻤُﻨَﺎﺑِﺬِﯾﻦَ ﻟِﺄَﻋْﺪَاﺋِﻨَﺎ ﺑِﺄَﻓْﻀَﻞِ وَﻻﯾَﺘِﻚ، وَﺗَﻮَﻟﱠﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺟِﯿﺮَاﻧِﻲ وَﻣَﻮَاﻟِﻲﱠ اﻟْﻌَﺎرِﻓِﯿﻦَ ﺑِﺤَﻘﱢﻨَﺎ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
ِ وَﺗَﻌَﮭﱡﺪ،ْ وَ ﻣُﻨَﺎﺻَﺤَﺔِ ﻣُﺴْﺘَﺸِﯿﺮِھِﻢ،ْ وَھِﺪَاﯾَﺔِ ﻣُﺴْﺘَﺮْﺷِﺪِھِﻢ،ْ وَﻋِﯿَﺎدَةِ ﻣَﺮِﯾﻀِﮭِﻢ،ْ وَﺳَﺪﱢ ﺧَﻠﱠﺘِﮭِﻢ،ْوَ اﻟْﺄَﺧْﺬِ ﺑِﻤَﺤَﺎﺳِﻦِ أَدَﺑِﻚَ ﻓِﻲ إِرْﻓَﺎقِ ﺿَﻌِﯿﻔِﮭِﻢ
،ِ وَاﻟْﻌَﻮْدِ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﺑِﺎﻟْﺠِﺪَةِ وَ اﻟْﺈِﻓْﻀَﺎل،ِ وَﺣُﺴْﻦِ ﻣُﻮَاﺳَﺎﺗِﮭِﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎﻋُﻮن،ْ وَﻧُﺼْﺮَةِ ﻣَﻈْﻠُﻮﻣِﮭِﻢ،ْ وَﺳَﺘْﺮِ ﻋَﻮْرَاﺗِﮭِﻢ،ْ وَﻛِﺘْﻤَﺎنِ أَﺳْﺮَارِھِﻢ،ْﻗَﺎدِﻣِﮭِﻢ
 وَأَﺳْﺘَﻌْﻤِﻞُ ﺣُﺴْﻦَ اﻟﻈﱠﻦﱢ،ْ وَأُﻋْﺮِضُ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺠَﺎوُزِ ﻋَﻦْ ﻇَﺎﻟِﻤِﮭِﻢ،ْوَإِﻋْﻄَﺎءِ ﻣَﺎ ﯾَﺠِﺐُ ﻟَﮭُﻢْ ﻗَﺒْﻞَ اﻟﺴﱡﺆَالِ وَاﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﺟْﺰِي ﺑِﺎﻟْﺈِﺣْﺴَﺎنِ ﻣُﺴِﯿﺌَﮭُﻢ
،ْﻓِﻲ ﻛَﺎﻓﱠﺘِﮭِﻢ

26-cı dua:

O Həzrətin qonşuları, dostları yad edildikdə onlara etdiyi duası.

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bizim haqqımızı tanıyan dost və qonşularımızın
hüqüqlarına riayət etməkdə yardım göstər, düşmənlərimizlə döyüşdə olanlara ən gözəl tərzdə
yardım et, öz adətlərini dirçətmək üçün, gözəl ədatindən olan zəiflərə əl tutmağı onların
istəklərini yerinə yetirməyi, xəstələri yoluxmağı, yol axtaranları hidayət etməyə, məşvərət
edənlərə nisbətdə xeyirxah olmağa, vətənə qayıdan səfərkeş-lərin görüşünə getməyə, camaatın
sirlərini gizli saxlamağa, Allah bəndələrinə yardım etməyə, ehti-yacı olanlarla gözəl davranmağa,
bol bəxşişini əsirgəməməkdə, və istəkdən öncə əta etməyə müvəffəq et.
İlahi! Mənə yardım göstər ki, pis iş görənlərinə yaxşılıqla mükafat verim, zülmkar-larından əfv ilə
vaz keçmiş, onların hamısına qarşı yaxşı gümanım olsun,

ِ ْوَأُﺳِﺮﱡ ﻟَﮭُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻐَﯿ،ً وَأَرِقﱡ ﻋَﻠَﻰ أَھْﻞِ اﻟْﺒَﻼءِ ﻣِﻨْﮭُﻢْ رَﺣْﻤَﺔ، َوأُﻟِﯿﻦُ ﺟَﺎﻧِﺒِﻲ ﻟَﮭُﻢْ ﺗَﻮَاﺿُﻌﺎ،ً وَأَﻏُﺾﱡ ﺑَﺼَﺮِي ﻋَﻨْﮭُﻢْ ﻋِﻔﱠﺔ،ْوَ أَﺗَﻮَﻟﱠﻰ ﺑِﺎﻟْﺒِﺮﱢ ﻋَﺎﻣﱠﺘَﮭُﻢ
ﺐ
ٍاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ. وَأَرْﻋَﻰ ﻟَﮭُﻢْ ﻣَﺎ أَرْﻋَﻰ ﻟِﺨَﺎﺻﱠﺘِﻲ،وَأُوﺟِﺐُ ﻟَﮭُﻢْ ﻣَﺎ أُوﺟِﺐُ ﻟِﺤَﺎﻣﱠﺘِﻲ، وَأُﺣِﺐﱡ ﺑَﻘَﺎءَ اﻟﻨﱢﻌْﻤَﺔِ ﻋِﻨْﺪَھُﻢْ ﻧُﺼْﺤﺎ،ًﻣَﻮَدﱠة
 وَﻣَﻌْﺮِﻓَﺔً ﺑِﻔَﻀْﻠِﻲ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﺴْﻌَﺪُوا ﺑِﻲ،وَزِدْھُﻢْ ﺑَﺼِﯿﺮَةً ﻓِﻲ ﺣَﻘﱢﻲ،ْوَاﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻲ أَوْﻓَﻰ اﻟْﺤُﻈُﻮظِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻋِﻨْﺪَھُﻢ،ْوَارْزُﻗْﻨِﻲ ﻣِﺜْﻞَ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻨْﮭُﻢ،ِوَآﻟِﮫ
َآﻣِﯿﻦَ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ،ْوَأَﺳْﻌَﺪَ ﺑِﮭِﻢ.
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hamısı xoşluqla keçmiş, xətalardan gözəl tərzdə göz yumuş, təvazakarlıq üzündən onlarla
mülayim dövranım, bəla görənlərinə rəhmət üzü ilə nəzər salım, olmadıqları zaman dostluq
məhəbbətimi onlara izhar edim, səmimiyyətlə həmişə ne’mətlərinin davamçısı olum, özümə
lazım bildiyimi onlara da lazım bilim, özüm üçün riayət etdiklərimdə onlar üçün də riayət edim.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və onların tərəfindən də mənə belə bir rəftar nəsib
et, onların yanındakı yaxşılıqlardan mənim üçün ən yaxşı bir pay ayır, mənim barəmdə və
lütfümə olan mə’rifətlərini artır ki, mənim vasitəmlə səadət əhli olsunlar və mən də onlara görə
xoşbəxt olum! Ey mənim Rəbbim, duamı qəbul et!
( 27 )
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻟِﺄَھْﻞِ اﻟﺜﱡﻐُﻮر:
َ وَأَﺳْﺒِﻎْ ﻋَﻄَﺎﯾَﺎھُﻢْ ﻣِﻦْ ﺟِﺪَﺗِﻚ،َ وَأَﯾﱢﺪْ ﺣُﻤَﺎﺗَﮭَﺎ ﺑِﻘُﻮﱠﺗِﻚ،َ وَﺣَﺼﱢﻦْ ﺛُﻐُﻮرَ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﯿﻦَ ﺑِﻌِﺰﱠﺗِﻚ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.

27-ci dua:

O Həzrətin sərhədçilər üçün etdiyi duası

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və Öz izzətinlə müsəlmanların sərhədlərini qoru,
sərhədlərdəki gözətçiləri öz qüdrətinlə gücləndir, bəxşişlərin sonsuz lütfünlə bol et.

 وَوَاﺗِ ْﺮ،ْ وَدَﺑﱢﺮْ أَﻣْﺮَھُﻢ،ْ وَأَﻟﱢﻒْ ﺟَﻤْﻌَﮭُﻢ،ْ وَاﻣْﻨَﻊْ ﺣَﻮْﻣَﺘَﮭُﻢ،ْ وَاﺣْﺮُسْ ﺣَﻮْزَﺗَﮭُﻢ،ْ وَاﺷْﺤَﺬْ أَﺳْﻠِﺤَﺘَﮭُﻢ،ْ وَﻛَﺜﱢﺮْ ﻋِﺪﱠﺗَﮭُﻢ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.ِ وَاﻟْﻄُﻒْ ﻟَﮭُﻢْ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﻜْﺮ،ِ وَأَﻋِﻨْﮭُﻢْ ﺑِﺎﻟﺼﱠﺒْﺮ،ِ وَاﻋْﻀُﺪْھُﻢْ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺼْﺮ،ْ وَﺗَﻮَﺣﱠﺪْ ﺑِﻜِﻔَﺎﯾَﺔِ ﻣُﺆَﻧِﮭِﻢ،ْﺑَﯿْﻦَ ﻣِﯿَﺮِھِﻢ
َ وَأَﻧْﺴِﮭِﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﻟِﻘَﺎﺋِ ِﮭﻢُ اﻟْﻌَﺪُوﱠ ذِﻛْﺮ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.َ وَﺑَﺼﱢﺮْھُﻢْ ﻣَﺎ ﻻ ﯾُﺒْﺼِﺮُون،َ وَﻋَﻠﱢﻤْﮭُﻢْ ﻣَﺎ ﻻ ﯾَﻌْﻠَﻤُﻮن،َوَﻋَﺮﱢﻓْﮭُﻢْ ﻣَﺎ ﯾَﺠْﮭَﻠُﻮن
َ وَﻟَﻮﱢحْ ﻣِﻨْﮭَﺎ ﻟِﺄَﺑْﺼَﺎرِ ِھﻢْ ﻣَﺎ أَﻋْﺪَدْت،ْ وَاﺟْﻌَﻞِ اﻟْﺠَﻨﱠﺔَ ﻧُﺼْﺐَ أَﻋْﯿُﻨِﮭِﻢ،ِ وَاﻣْﺢُ ﻋَﻦْ ﻗُﻠُﻮﺑِﮭِﻢْ ﺧَﻄَﺮَاتِ اﻟْﻤَﺎلِ اﻟْﻔَﺘُﻮن،ِدُﻧْﯿَﺎھُﻢُ اﻟْﺨَﺪﱠاﻋَﺔِ اﻟْﻐَﺮُور
ﻓِﯿﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﺴَﺎﻛِﻦِ اﻟْﺨُﻠْﺪِ وَﻣَﻨَﺎزِلِ اﻟْﻜَﺮَاﻣَﺔِ وَاﻟْﺤُﻮرِ اﻟْﺤِﺴَﺎنِ وَاﻟْﺄَﻧْﮭَﺎرِ اﻟْﻤُﻄﱠﺮِدَةِ ﺑِﺄَﻧْﻮَاعِ اﻟْﺄَﺷْﺮِﺑَﺔِ وَاﻟْﺄَﺷْﺠَﺎرِ اﻟْﻤُﺘَﺪَﻟﱢﯿَﺔِ ﺑِﺼُﻨُﻮفِ اﻟﺜﱠﻤَﺮِ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ
ٍ وَﻻ ﯾُﺤَﺪﱢثَ ﻧَﻔْﺴَﮫُ ﻋَﻦْ ﻗِﺮْﻧِﮫِ ﺑِﻔِﺮَار،ِﯾَﮭُﻢﱠ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺈِدْﺑَﺎر.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və onların sayını artır, silah və döyüş sursat-larına
itilik ver, ordugahlarını hifz et, cəbhə ətraflarını möhkəm və məğlubedilməz qərar ver, onların
hamısını can bir qəlbdə, həmrəy et, işlərini sahmana sal, azuqələrini ardıcıl çat-dır, ehtiy aclarını
təklikdə özün ödə, Öz yardı-mınla onları gücləndir, səbrinlə kömək göstər, onlara dəlil çarə
axtarmağda tə’lim ver.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və onlara bilmədiklərini öyrət, agah olmadıqları
şeylərdən xəbərdar et, anlamadıqları şeylərə bəsirət ver.
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İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və hiyləgər düşmənlə qarşılaşarkən alda-dıcı
dünyanı xəyallarından apar, fitnə salan malları xatirlərindən məhv et, Behişti onların gözləri
önündə qərar ver, Behiştdə hazırladığın əbədi mələklər, kəramətli məşuqələr, gözəl üzlü huriləri,
rəngarəng içkiləri olan axan nəhrləri, müxtəlif meyvələri olan ağacları gözləri önündə cilvələndir
ki, onlardan heç kəs düşmənə arxa

،ْ وَ ﺑَﺎﻋِﺪْ ﺑَﯿْﻨَﮭُﻢْ وَ ﺑَﯿْﻦَ أَزْوِدَﺗِﮭِﻢ،ْ وَ اﺧْﻠَﻊْ وَﺛَﺎﺋِﻖَ أَﻓْﺌِﺪَﺗِﮭِﻢ،ْ وَ ﻓَﺮﱢقْ ﺑَﯿْﻨَﮭُﻢْ وَ ﺑَﯿْﻦَ أَﺳْﻠِﺤَﺘِﮭِﻢ،ْ وَ اﻗْﻠِﻢْ ﻋَﻨْﮭُﻢْ أَﻇْﻔَﺎرَھُﻢ،ْاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﻓْﻠُﻞْ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻋَﺪُوﱠھُﻢ
ِ وَ اﻗْﺒِﺾْ أَﯾْﺪِﯾَﮭُﻢْ ﻋَﻦ،َ وَ اﻣْﻠَﺄْ أَﻓْﺌِﺪَﺗَﮭُﻢُ اﻟﺮﱡﻋْﺐ،َﺺ ﻣِﻨْﮭُﻢُ اﻟْﻌَﺪَد
ْ ُ وَ اﻧْﻘ،َ وَ اﻗْﻄَﻊْ ﻋَﻨْﮭُﻢُ اﻟْﻤَﺪَد،ْ وَ ﺿَﻠﱢﻠْﮭُﻢْ ﻋَﻦْ وَﺟْﮭِﮭِﻢ،ْوَ ﺣَﯿﱢﺮْھُﻢْ ﻓِﻲ ﺳُﺒُﻠِﮭِﻢ
ْ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻋَﻘﱢﻢ.ْ وَ اﻗْﻄَﻊْ ﺑِﺨِﺰْﯾِﮭِﻢْ أَﻃْﻤَﺎعَ ﻣَﻦْ ﺑَﻌْﺪَھُﻢ،ْ وَ ﺷَﺮﱢدْ ﺑِﮭِﻢْ ﻣَﻦْ ﺧَﻠْﻔَﮭُﻢْ وَ ﻧَﻜﱢﻞْ ﺑِﮭِﻢْ ﻣَﻦْ وَرَاءَھُﻢ،ِ وَ اﺧْﺰِمْ أَﻟْﺴِﻨَﺘَﮭُﻢْ ﻋَﻦِ اﻟﻨﱡﻄْﻖ،ِاﻟْﺒَﺴْﻂ
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ و.ٍ وَ ﻻ ﻟِﺄَرْﺿِﮭِﻢْ ﻓِﻲ ﻧَﺒَﺎت،ٍ ﻻ ﺗَﺄْذَنْ ﻟِﺴَﻤَﺎﺋِﮭِﻢْ ﻓِﻲ ﻗَﻄْﺮ،ْﻞ دَوَاﺑﱢﮭِﻢْ وَ أَﻧْﻌَﺎﻣِﮭِﻢ
َ ْ وَ اﻗْﻄَﻊْ ﻧَﺴ،ْ وَ ﯾَﺒﱢﺲْ أَﺻْﻼبَ رِﺟَﺎﻟِﮭِﻢ،ْأَرْﺣَﺎمَ ﻧِﺴَﺎﺋِﮭِﻢ
َ وَ ﻋَﻦْ ﻣُﻨَﺎﺑَﺬَﺗِﮭِﻢْ ﻟِﻠْﺨَﻠْﻮَةِ ﺑِﻚ،َ وَ ﻓَﺮﱢﻏْﮭُﻢْ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﺎرَﺑَﺘِﮭِﻢْ ﻟِﻌِﺒَﺎدَﺗِﻚ،ْ وَ ﺛَﻤﱢﺮْ ﺑِﮫِ أَﻣْﻮَاﻟَﮭُﻢ،ْ وَ ﺣَﺼﱢﻦْ ﺑِﮫِ دِﯾَﺎرَھُﻢ،ِﻗَﻮﱢ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻣِﺤَﺎلَ أَھْﻞِ اﻟْﺈِﺳْﻼم
،َﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﯾُﻌْﺒَﺪَ ﻓِﻲ ﺑِﻘَﺎعِ اﻟْﺄَرْضِ ﻏَﯿْﺮُك

çevirməsin, cəbhə xəttindən qaçmaq fikrinə düşməsin. İlahi! Beləliklə düşmənlərini darma-dağın
et, xəbərsizlərin haqqa uzanan əllərini onlarla kəs, düşmənlə silahları arasında ayrı-lıq sal,
qəlblərinin ipini qır, onlarla planları arasında ayrılıq sal, onları yollarda sərgərdan et, məqsəddən
azdır, onlardan yardımı kəs, sayla-rını azalt, qəlblərini qorxu və şübhə ilə doldur, sərhədçilərin
əleyhinə işləyən əlləri saxla, onların əleyhinə söz deməkdən dillərini kəs, düş-məni dağıtmaqla
arxada duranlarını pərakəndə et, bunları məğlub etməklə ardıcıllarını döyüşə davam etməkdən
saxla, onları zəlil etməklə onlardan sonra gələnlərin tamahını kəs.
İlahi! Qadınlarını doğmaqdan qısır et, kişi-lərin sülblərini qurut, mal-qaralarının nəslini kəs,
göylərinə yağmaq və yerlərinə bitirmək icazəsi vermə. İlahi! Səndən istədiklərimiz üçün İslam
əhlinin qüdrət və tədbirini artır, şəhərlərinə möhkəmlik ver, mallarını artır, Sənə bəndəlik olaraq
düşmənlə vuruşmaq üçün və gizlində Səninlə raz-niyaz etmələrindən ötrü qəlblərini asudə et, elə
olsun ki, bütün yer üzündə Səndən başqası pərəstiş edilməsin,

َ ِ وَأَﻣْﺪِدْھُﻢْ ﺑِﻤَﻼﺋِﻜَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﻏْﺰُ ﺑِﻜُﻞﱢ ﻧَﺎﺣِﯿَﺔٍ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﯿﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺑِﺈِزَاﺋِﮭِﻢْ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﯿﻦ.َوَﻻ ﺗُﻌَﻔﱠﺮَ ﻟِﺄَﺣَﺪٍ ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﺟَﺒْﮭَﺔٌ دُوﻧَﻚ
ك
.َ أَوْ ﯾُﻘِﺮﱡوا ِﺑﺄَﻧﱠﻚَ أَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ اﻟﱠﺬِي ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖَ وَﺣْﺪَكَ ﻻ ﺷَﺮِﯾﻚَ ﻟَﻚ،ﻣُﺮْدِﻓِﯿﻦَ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﻜْﺸِﻔُﻮھُﻢْ إِﻟَﻰ ﻣُﻨْﻘَﻄَﻊِ اﻟﺘﱡﺮَابِ ﻗَﺘْﻼ ﻓِﻲ أَرْﺿِﻚَ وَأَﺳْﺮا
ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَاﻋْﻤُﻢْ ﺑِﺬَﻟِﻚَ أَﻋْﺪَاءَكَ ﻓِﻲ أَﻗْﻄَﺎرِ اﻟْﺒِﻼدِ ﻣِﻦَ اﻟْﮭِﻨْﺪِ وَاﻟﺮﱡومِ وَاﻟﺘﱡﺮْكِ وَاﻟْﺨَﺰَرِ وَ اﻟْﺤَﺒَﺶِ وَاﻟﻨﱡﻮﺑَﺔِ وَاﻟﺰﱠﻧْﺞِ وَاﻟﺴﱠﻘَﺎﻟِﺒَﺔِ وَاﻟﺪﱠﯾَﺎﻟِﻤَﺔِ وَﺳَﺎﺋِﺮ
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺷْﻐَﻞِ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﯿﻦَ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﯿﻦ.َ وَ أَﺷْﺮَﻓْﺖَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚ،َ وَﻗَﺪْ أَﺣْﺼَﯿْﺘَﮭُﻢْ ﺑِﻤَﻌْﺮِﻓَﺘِﻚ،ْ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﺗَﺨْﻔَﻰ أَﺳْﻤَﺎؤُھُﻢْ وَ ﺻِﻔَﺎﺗُﮭُﻢ،ِأُﻣَﻢِ اﻟﺸﱢﺮْك
،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﺧْﻞِ ﻗُﻠُﻮﺑَﮭُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟْﺄَﻣَﻨَﺔ.ْ وَﺛَﺒﱢﻄْﮭُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻔُﺮْﻗَﺔِ ﻋَﻦِ اﻻﺣْﺘِﺸَﺎدِ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢ،ْ وَﺧُﺬْھُﻢْ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻘْﺺِ ﻋَﻦْ ﺗَﻨَﻘﱡﺼِﮭِﻢ،َﻋَﻦْ ﺗَﻨَﺎوُلِ أَﻃْﺮَافِ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﯿﻦ
،ِ وَأَوْھِﻦْ أَرْﻛَﺎﻧَﮭُﻢْ ﻋَﻦْ ﻣُﻨَﺎزَﻟَﺔِ اﻟﺮﱢﺟَﺎل،ِ وَأَذْھِﻞْ ﻗُﻠُﻮﺑَﮭُﻢْ ﻋَﻦِ اﻻﺣْﺘِﯿَﺎل،ِوَأَﺑْﺪَاﻧَﮭُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟْﻘُﻮﱠة

onlardan bir nəfər belə Səndən savayı kimsə üçün torpağa baş qoymasınlar.
İlahi! Hər yerdə olursa-olsun müşriklərlə üz-üzə durduqda müsəlmanlara yardım et, öz tərəfindən
ardıcıl mələk səfləri ilə onlara yardım göndər ki, düşmənləri ən uzaq nöqtələrə qovsunlar, onları
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öldürüb əsir etməklə şərlərini insanlardan kənar etsinlər, yaxud da şərikin olmadığın halda Sənin
üçün vəhdaniyyətinə israr etsinlər.
İlahi! Bu aqibəti bütün içliklərdə yaşayan düşmənlərinə, istər hindistanda, Rumda, Türküs-tanda,
Xəzər, Həbəbəşədə, Nubədə, Afriyada və tayafaları bizə mə’lum olmayan müşrüklərə, elminlə
onlardan xəbərdar olanlara, qüdrətinlə əhatə olmayan müşriklərə, elanınla onlardan xəbərdar
olanlara, qüdrətinlə əhatə etdiklərində and et. İlahi! Qəlblərinin rahatlığını çək, bədənlərini
gücdən sal, qəlblərini çarə axtarmaqdan qafil et, müsəlmanlarla müharibə etməkdə əzalarını
süstləşdir,

 ﺗَﻘْﻄَﻊُ ﺑِﮫِ دَاﺑِﺮَھُﻢْ وَ ﺗَﺤْﺼُﺪُ ﺑِ ِﮫ،ٍ وَاﺑْﻌَﺚْ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﺟُﻨْﺪا ﻣِﻦْ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﻚَ ﺑِﺒَﺄْسٍ ﻣِﻦْ ﺑَﺄْﺳِﻚَ ﻛَﻔِﻌْﻠِﻚَ ﯾَﻮْمَ ﺑَﺪْر،ِوَﺟَﺒﱢﻨْﮭُﻢْ ﻋَﻦْ ﻣُﻘَﺎرَﻋَﺔِ اﻟْﺄَﺑْﻄَﺎل
َ و،ِ وَ أَﻟِﺢﱠ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ ﺑِﺎﻟْﻘُﺬُوف،ِ وَارْمِ ﺑِﻼدَھُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺨُﺴُﻮف،ِ وَ أَﻃْﻌِﻤَﺘَﮭُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺄَدْوَاء،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ اﻣْﺰُجْ ﻣِﯿَﺎھَﮭُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻮَﺑَﺎء.ْ وَ ﺗُﻔَﺮﱢقُ ﺑِﮫِ ﻋَﺪَدَھُﻢ،ْﺷَﻮْﻛَﺘَﮭُﻢ
.ِ أَﺻِﺒْﮭُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺠُﻮعِ اﻟْﻤُﻘِﯿﻢِ وَ اﻟﺴﱡﻘْﻢِ اﻟْﺄَﻟِﯿﻢ،ْ وَ اﻣْﻨَﻊْ ﺣُﺼُﻮﻧَﮭَﺎ ﻣِﻨْﮭُﻢ،ْ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻣِﯿَﺮَھُﻢْ ﻓِﻲ أَﺣَﺺﱢ أَرْﺿِﻚَ وَ أَﺑْﻌَﺪِھَﺎ ﻋَﻨْﮭُﻢ،ِاﻓْﺮَﻋْﮭَﺎ ﺑِﺎﻟْﻤُﺤُﻮل
ِ أَوْ ﻣُﺠَﺎھِﺪٍ ﺟَﺎھَﺪَھُﻢْ ﻣِﻦْ أَﺗْﺒَﺎعِ ﺳُﻨﱠﺘِﻚَ ﻟِﯿَﻜُﻮنَ دِﯾﻨُﻚَ اﻟْﺄَﻋْﻠَﻰ وَ ﺣِﺰْﺑُﻚَ اﻟْﺄَﻗْﻮَى وَ ﺣَﻈﱡﻚَ اﻟْﺄَوْﻓَﻰ ﻓَﻠَﻘﱢﮫ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ أَﯾﱡﻤَﺎ ﻏَﺎزٍ ﻏَﺰَاھُﻢْ ﻣِﻦْ أَھْﻞِ ﻣِﻠﱠﺘِﻚ
َ و،ِ وَ ﻣَﺘﱢﻌْﮫُ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺸَﺎط،ِ وَ أَﺳْﺒِﻎْ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﻔَﻘَﺔ،َ اﻟﻈﱠﮭْﺮ،ُ وَ اﺳْﺘَﻘْﻮِ ﻟَﮫ،َ وَ ﺗَﺨَﯿﱠﺮْ ﻟَﮫُ اﻟْﺄَﺻْﺤَﺎب،ِ وَ ﺗَﻮَﻟﱠﮫُ ﺑِﺎﻟﻨﱡﺠْﺢ،َ وَ ھَﯿﱢﺊْ ﻟَﮫُ اﻟْﺄَﻣْﺮ،َاﻟْﯿُﺴْﺮ
،ِ وَ ﺗَﻮَﻟﱠﮫُ ﺑِﺎﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔ،ِ وَ أْﺛُﺮْ ﻟَﮫُ ﺣُﺴْﻦَ اﻟﻨﱢﯿﱠﺔ.ِ وَ أَﻧْﺴِﮫِ ذِﻛْﺮَ اﻟْﺄَھْﻞِ وَ اﻟْﻮَﻟَﺪ،ِ وَ أَﺟِﺮْهُ ﻣِﻦْ ﻏَﻢﱢ اﻟْﻮَﺣْﺸَﺔ،ِأَﻃْﻒِ ﻋَﻨْﮫُ ﺣَﺮَارَةَ اﻟﺸﱠﻮْق

İslam qəhramanları ilə qəlblərinə qorxu sal, mələklərindən bir qoşun qaldır ki, Bədr günündə
etdiyin kimi onlara əzab yağdırsınlar, Öz qüdrə-tinlə köklərini kəs, cəmiyyətlərini pərakəndə et.
İlahi! onların sularını, içdikləri şeylərə və’ba yoluxdur, yediklərini xəstəliklə qarışdır, şəhərlərini
yerin altına batır, göydən onlara həmişə daş yağdır, qıtlığa və quraqlığa düçar et, azuqələrini yer
üzünün ən uzaq və ən bərəkətsiz yerlərində qərar ver, o torpağı onları qorumaqdan saxla, onlara
əbədi aclıq, şiddətli xəstəlik nazil et.
İlahi! Dinin üstün olub dəstən qalib gəlsin deyə Sənin dinindən olan hər bir döyüşçü onlarla
döyüşərsə, cihad edən hər bir mücahidə də asanlıq nəsib et, işi onlara yüngülləşdir, onu nicata
yetir, ona yaxşı yoldan seç, arxasını möhkəmləndir, gəlirini bol et, onu fərəh və şadlıq kamına
yetir, əhli-əyalına olan qəlbindəki odu söndür, ona tənhalıq qəmindən pənah ver, əyal və
övladlarını yad etməyi unutdur, ona gözəl niyyətə sahib olmağını nəsib et,

 وَ ﺳَﺪﱢدْهُ ﻓِﻲ،َ وَ ﻋَﻠﱢﻤْﮫُ اﻟﺴﱢﯿَﺮَ وَ اﻟﺴﱡﻨَﻦ،ِ وَ أَﯾﱢﺪْهُ ﺑِﺎﻟﻨﱡﺼْﺮَة،َ وَ ارْزُﻗْﮫُ اﻟﺸﱢﺪﱠة،َ وَ أَﻟْﮭِﻤْﮫُ اﻟْﺠُﺮْأَة،ِ وَ أَﻋْﻔِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﺠُﺒْﻦ،َوَ أَﺻْﺤِﺒْﮫُ اﻟﺴﱠﻼﻣَﺔ
ْ ﻓَﺈِذَا ﺻَﺎفﱠ ﻋَﺪُوﱠكَ وَﻋَﺪُوﱠهُ ﻓَﻘَﻠﱢﻠْﮭُﻢ.َ ﻓِﯿﻚَ وَﻟَﻚ،ُ وَاﺟْﻌَﻞْ ﻓِﻜْﺮَهُ وَذِﻛْﺮَهُ وَ ﻇَﻌْﻨَﮫُ وَإِﻗَﺎﻣَﺘَﮫ،ِ وَﺧَﻠﱢﺼْﮫُ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱡﻤْﻌَﺔ،َ وَ اﻋْﺰِلْ ﻋَﻨْﮫُ اﻟﺮﱢﯾَﺎء،ِاﻟْﺤُﻜْﻢ
َ وَ ﻗَﻀَﯿْﺖَ ﻟَﮫُ ﺑِﺎﻟﺸﱠﮭَﺎدَةِ ﻓَﺒَﻌْﺪَ أَنْ ﯾَﺠْﺘَﺎح،ِ ﻓَﺈِنْ ﺧَﺘَﻤْﺖَ ﻟَﮫُ ﺑِﺎﻟﺴﱠﻌَﺎدَة،ُ وَﻻ ﺗُﺪِﻟْﮭُﻢْ ﻣِﻨْﮫ،ْ وَأَدِلْ ﻟَﮫُ ﻣِﻨْﮭُﻢ،ِ وَﺻَﻐﱢﺮْ ﺷَﺄْﻧَﮭُﻢْ ﻓِﻲ ﻗَﻠْﺒِﮫ،ِﻓِﻲ ﻋَﯿْﻨِﮫ
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَأَﯾﱡﻤَﺎ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﺧَﻠَﻒ.َ وَﺑَﻌْﺪَ أَنْ ﯾُﻮَﻟﱢﻲَ ﻋَﺪُوﱡكَ ُﻣﺪْﺑِﺮِﯾﻦ،َ وَﺑَﻌْﺪَ أَنْ ﺗَﺄْﻣَﻦَ أَﻃْﺮَافُ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﯿﻦ،ُ وَﺑَﻌْﺪَ أَنْ ﯾَﺠْﮭَﺪَ ﺑِﮭِﻢُ اﻟْﺄَﺳْﺮ،ِﻋَﺪُوﱠكَ ﺑِﺎﻟْﻘَﺘْﻞ
 أَوْ أَﺗْﺒَﻌَﮫُ ﻓِﻲ،ٍ أَوْ ﺷَﺤَﺬَهُ ﻋَﻠَﻰ ﺟِﮭَﺎد،ٍ أَوْ أَﻣَﺪﱠهُ ﺑِﻌِﺘَﺎد،ِ أَوْ أَﻋَﺎﻧَﮫُ ﺑِﻄَﺎﺋِﻔَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﻟِﮫ،ِ أَوْ ﺗَﻌَﮭﱠﺪَ ﺧَﺎﻟِﻔِﯿﮫِ ﻓِﻲ ﻏَﯿْﺒَﺘِﮫ،ِﻏَﺎزِﯾﺎ أَوْ ﻣُﺮَاﺑِﻄﺎ ﻓِﻲ دَارِه
،ً أَوْ رَﻋَﻰ ﻟَﮫُ ﻣِﻦْ وَرَاﺋِﮫِ ﺣُﺮْﻣَﺔ،ًوَﺟْﮭِﮫِ دَﻋْﻮَة
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salamatlığını Özün öhdənə al, salamatlığı onun yoldaşı qərar ver, onu qorxudan saxla, cür’ət ver,
güclü olmağı ona ruzi et, onu Öz yardımınla təs-diq et, Ona İslam adət ən’ənələrini öyrət, hakimlikdə ona yaxşı yolu göstər, riyanı ondan uzaq et, şöhrətə olan eşqindən, dəmindən xilas et, fikrini, zikrini, səfər və iqamətini Özün üçün Öz yoluna qərar ver. Sənin və onun özünün düşməni ilə
üz-üzə gəldikdə saylarını gözündə azalt, məqam-larını qəlbində kiçilt, düşmənlərinə qarşı ona
qələbə ver. əgər aqibətini şəhadətlə xoşbəxt etmək istəsən o şəhadəti düşmənlərin kökünü kəsdikdən, əsarətlərini çətinliyə salıqdan, müsəl-manların sərhədləri əmin-amanlıq tapdıqdan,
düşmənin getdikdən sonra saxla.
İlahi! Döyüşdə olan döyüşçüyə, yaxud sərhəd zonasında geniş çəkən sərhədçinin evində olmadığı
vaxt onun ailəsinə yardım edənə, yaxud malının yarısını onun əhli-əyalına bağışlayana, ailəsinin
tə’minatını öhdəsinə alan, himmətini düşmənlə döyüşə qaldıran, haqqında xeyir dua edənə,
döyüşdə ona yardım çatdırana, olmadığı zaman hörmətini riayət edənə də həmin döyüşçünün
əcrini, eyni ilə olduğu kimi mərhəmət et ki,

ْ َ إِﻟَﻰ أ،ِ وَﻋَﻮﱢﺿْﮫُ ﻣِﻦْ ﻓِﻌْﻠِﮫِ ﻋِﻮَﺿﺎ ﺣَﺎﺿِﺮا ﯾَﺘَﻌَﺠﱠﻞُ ﺑِﮫِ ﻧَﻔْﻊَ ﻣَﺎ ﻗَﺪﱠمَ وَﺳُﺮُورَ ﻣَﺎ أَﺗَﻰ ﺑِﮫ،ٍﻓَﺎﺟِﺮْ ﻟَﮫُ ﻣِﺜْﻞَ أَﺟْﺮِهِ وَزْﻧﺎ ﺑِﻮَزْنٍ وَﻣِﺜْﻼ ﺑِﻤِﺜْﻞ
ن
ِ وَ أَﺣْﺰَﻧَ ُﮫ ﺗَﺤَﺰﱡبُ أَھْﻞ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَأَﯾﱡﻤَﺎ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ أَھَﻤﱠﮫُ أَﻣْﺮُ اﻟْﺈِﺳْﻼم.َ وَأَﻋْﺪَدْتَ ﻟَﮫُ ﻣِﻦْ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﻚ،َﯾَﻨْﺘَﮭِﻲَ ﺑِﮫِ اﻟْﻮَﻗْﺖُ إِﻟَﻰ ﻣَﺎ أَﺟْﺮَﯾْﺖَ ﻟَﮫُ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚ
ٌ أَوْ ﻋَﺮَضَ ﻟَﮫُ دُونَ إِرَادَﺗِﮫِ ﻣَﺎ ِﻧﻊ،ٌ أَوْ أَﺧﱠﺮَهُ ﻋَﻨْﮫُ ﺣَﺎدِث،ٌ أَوْ أَﺑْﻄَﺄَتْ ﺑِﮫِ ﻓَﺎﻗَﺔ،ٌ أَوْ ھَﻢﱠ ﺑِﺠِﮭَﺎدٍ ﻓَﻘَﻌَﺪَ ﺑِﮫِ ﺿَﻌْﻒ،اﻟﺸﱢﺮْكِ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﻓَﻨَﻮَى ﻏَﺰْوًى
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ﻋَﺒْﺪِكَ و.َ وَاﺟْﻌَﻠْﮫُ ﻓِﻲ ﻧِﻈَﺎمِ اﻟﺸﱡﮭَﺪَاءِ وَ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِﯿﻦ،َ وَأَوْﺟِﺐْ ﻟَﮫُ ﺛَﻮَابَ اﻟْﻤُﺠَﺎھِﺪِﯾﻦ،َﻓَﺎﻛْﺘُﺐِ اﺳْﻤَﮫُ ﻓِﻲ اﻟْﻌَﺎﺑِﺪِﯾﻦ
 وَﻻ ﯾَﻨْﻘَﻄِﻊُ ﻋَﺪَدُھَﺎ ﻛَﺄَﺗَﻢﱢ ﻣَﺎ ﻣَﻀَﻰ، ﺻَﻼةً ﻻ ﯾَﻨْﺘَﮭِﻲ أَﻣَﺪُھَﺎ،ِ ﻣُﺸْﺮِﻓَﺔً ﻓَﻮْقَ اﻟﺘﱠﺤِﯿﱠﺎت،ِ ﺻَﻼةً ﻋَﺎﻟِﯿَﺔً ﻋَﻠَﻰ اﻟﺼﱠﻠَﻮَات،ٍرَﺳُﻮﻟِﻚَ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ
ُ إِﻧﱠﻚَ اﻟْﻤَﻨﱠﺎنُ اﻟْﺤَﻤِﯿﺪُ اﻟْﻤُﺒْﺪِئُ اﻟْﻤُﻌِﯿﺪُ اﻟْﻔَﻌﱠﺎلُ ﻟِﻤَﺎ ﺗُﺮِﯾﺪ،َﻣِﻦْ ﺻَﻠَﻮَاﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ أَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚ.

öncə göndərdiyi əməlini faydasını, işinin nəticəsi olan könül şadlığını yubatmadan elə bu dünyada
ələ keçirsin ki, onun üçün öz lütfündən hazırladığın mükafatın vaxtı gəlib çatsın.
İlahi, İslamın vəziyyəti ona ağır gələn, İslam qarşısında şirk əhlinin ictimasından qəm yeyən,
hətta vuruşmaq qərarına gəlib, yaxud cihad səsi ucaldan, lakin zəiflik və acizliyin onu evdə
oturan, yaxud yoxsulluq işini ləngidən, yaxud da hadisələr qərarını tə’xirə salan, iradəsi önündə
bir maneə yaranan hər bir müsəlmanın adını da abidlərin zümrsində qeyd et, cihad edənlərin
savabını ona vacib et, onu şəhidlərin, salehlərin cərgəsində qərar ver.
İlahi, Bəndən və peyğəmbərin olan Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, ən üstün bir salam,
vaxtının sonu yetməyən, sayını kökü kəsilməyən, keçmiş zamanlarda övliyalarına ehsan etdiyin
ən üstün bir salam.
Həqiqətən də Sən ehsan edən, hər cür tə’rifə layiq olan, başlayan v qaytaransan və Sən iradə
etdiyin hər şeyi edirsən.
(28)
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻣُﺘَﻔَﺰﱢﻋﺎ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﮫِ ﻋَﺰﱠ وَ ﺟَﻞﱠ
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ِ ْاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﺧْﻠَﺼْﺖُ ﺑِﺎﻧْﻘِﻄَﺎﻋِﻲ إِﻟَﯿْﻚَ وَ أَﻗْﺒَﻠْﺖُ ﺑِﻜُﻠﱢﻲ ﻋَﻠَﯿْﻚَ وَ ﺻَﺮَﻓْﺖُ وَﺟْﮭِﻲ ﻋَﻤﱠﻦْ ﯾَﺤْﺘَﺎجُ إِﻟَﻰ رِﻓْﺪِكَ وَ ﻗَﻠَﺒْﺖُ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻲ ﻋَﻤﱠﻦْ ﻟَﻢْ ﯾَﺴْﺘَﻐ
ﻦ
 ﻣِﻦْ أُﻧَﺎسٍ ﻃَﻠَﺒُﻮا اﻟْﻌِﺰﱠ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- ُ ﻓَﻜَﻢْ ﻗَﺪْ رَأَﯾْﺖ.ِﻋَﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚَ وَ رَأَﯾْﺖُ أَنﱠ ﻃَﻠَﺐَ اﻟْﻤُﺤْﺘَﺎجِ إِﻟَﻰ اﻟْﻤُﺤْﺘَﺎجِ ﺳَﻔَﮫٌ ﻣِﻦْ رَأْﯾِﮫِ وَ ﺿَﻠﱠﺔٌ ﻣِﻦْ ﻋَﻘْﻠِﮫ
ُ وَ أَرْﺷَﺪَه،ُ ﻓَﺼَﺢﱠ ﺑِﻤُﻌَﺎﯾَﻨَﺔِ أَﻣْﺜَﺎﻟِﮭِﻢْ ﺣَﺎزِمٌ وَﻓﱠﻘَﮫُ اﻋْﺘِﺒَﺎرُه، وَ ﺣَﺎوَﻟُﻮا اﻻرْﺗِﻔَﺎعَ ﻓَﺎﺗﱠﻀَﻌُﻮا، وَرَاﻣُﻮا اﻟﺜﱠﺮْوَةَ ﻣِﻦْ ﺳِﻮَاكَ ﻓَﺎﻓْﺘَﻘَﺮُوا،ﺑِﻐَﯿْﺮِكَ ﻓَﺬَﻟﱡﻮا
َ وَ دُونَ ﻛُﻞﱢ ﻣَﻄْﻠُﻮبٍ إِﻟَﯿْﮫِ وَﻟِﻲﱡ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲ أَﻧْﺖ، ﻓَﺄَﻧْﺖَ ﯾَﺎ ﻣَﻮْﻻيَ دُونَ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺴْﺌُﻮلٍ ﻣَﻮْﺿِﻊُ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻲ.ُإِﻟَﻰ ﻃَﺮِﯾﻖِ ﺻَﻮَاﺑِﮫِ اﺧْﺘِﯿَﺎرُه
، ﻻ ﯾَﺸْﺮَﻛُﻚَ أَﺣَﺪٌ ﻓِﻲ رَﺟَﺎﺋِﻲ،اﻟْﻤَﺨْﺼُﻮصُ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺪْﻋُﻮﱟ ﺑِﺪَﻋْﻮَﺗِﻲ

28-ci dua:
O Həzrətin Allaha pənah aparmasındakı duası

İlahi, başqasından üzülüşüb Sənə birləşməklə özümü hər cür bulaşmadan pak etdim, istəyimi
Sənin lütfündən möhtac olmayandan geri götürdüm, və bildim ki, bir möhtacın başqa bir
möhtacdan düşüncə zəifliyindəndir.
İlahi! Səndən başqasından izzət istəyən nə çox insanlar gördüm ki, rüsvay oldular, Səndən
başaqasından sərvət istədilər, lakin yoxsullaşdılar, məqam tələb etdilər, lakin alçaldılar, belə
olduqda uzaq görən insan belələrini gördükdə doğru yolla gedərkən ibrət alması yardımına səbəb
olar, və bu seçki onu düzgün yola hidayət edər.
Belə isə ey mənim ixtiyar sahibim, istək mənbəyim heç kəs deyil Sənsən, ehtiyacımı ödəyən də
başqası deyil yalnız Sənsən,

،ِ وَﻓَﻀِﯿﻠَﺔُ اﻟْﺤَﻮْلِ وَاﻟْﻘُﻮﱠة،ِ وَﻣَﻠَﻜَﺔُ اﻟْﻘُﺪْرَةِ اﻟﺼﱠﻤَﺪ،ِ وَﻻ ﯾَﻨْﻈِﻤُﮫُ وَ إِﯾﱠﺎكَ ﻧِﺪَاﺋِﻲ ﻟَﻚَ ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ وَﺣْﺪَاﻧِﯿﱠﺔُ اﻟْﻌَﺪَد،وَﻻ ﯾَﺘﱠﻔِﻖُ أَﺣَﺪٌ ﻣَﻌَﻚَ ﻓِﻲ دُﻋَﺎﺋِﻲ
ِ ﻣُﺘَﻨَﻘﱢﻞٌ ﻓِﻲ اﻟﺼﱢﻔَﺎت،ِ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻒُ اﻟْﺤَﺎﻻت،ِ ﻣَﻘْﮭُﻮرٌ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺄْﻧِﮫ،ِﻣَﻐْﻠُﻮبٌ ﻋَﻠَﻰ أَﻣْﺮِه،ِوَﻣَﻦْ ﺳِﻮَاكَ ﻣَﺮْﺣُﻮمٌ ﻓِﻲ ﻋُﻤُﺮِه.ِوَدَرَﺟَﺔُ اﻟْﻌُﻠُﻮﱢ وَاﻟﺮﱢﻓْﻌَﺔ
َ ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ،ِ وَﺗَﻜَﺒﱠﺮْتَ ﻋَﻦِ اﻟْﺄَﻣْﺜَﺎلِ وَاﻟْﺄَﻧْﺪَاد،ِﻓَﺘَﻌَﺎﻟَﯿْﺖَ ﻋَﻦِ اﻟْﺄَﺷْﺒَﺎهِ وَاﻟْﺄَﺿْﺪَاد.
başqa birisini çağırmazdan öncə Səni çağıraram, və bəsdir, ümid yerimdə heç kəs Səninlə şərik
deyil, səsim Səninlə eyni halda başqasına da aid deyildir.
İlahi! Yeganəlik, vəhdaniyyət yalnız Sənə məxsusdur, qüdrət, mülk, üstünlük, güc və qüvvət,
ucalıqda yalnız Sənə məxsusdur, Səndən savayı hər şey bütün ömrü boyu rəhmətinə möhtacdır,
öz işində aciz, və məğlub, işlərində zəifdir, müxtəlif hallarla, sabit olmayan sifətlərlə;
Sən şərikin və əleyhinə kiminsə olmasından daha ucasan, tayın, bərabərli olmasından daha
üstünsən, Pak və münəzzəhsən, Səndən başqa bir mə’bud yoxdur.

(29 )
ُوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا ﻗُﺘﱢﺮَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺮﱢزْق:
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،َ وَﻓِﻲ آﺟَﺎﻟِﻨَﺎ ﺑِﻄُﻮلِ اﻟْﺄَﻣَﻞِ ﺣَﺘﱠﻰ اﻟْﺘَﻤَﺴْﻨَﺎ أَرْزَاﻗَﻚَ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ اﻟْﻤَﺮْزُوﻗِﯿﻦ،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ اﺑْﺘَﻠَﯿْﺘَﻨَﺎ ﻓِﻲ أَرْزَاﻗِﻨَﺎ ﺑِﺴُﻮءِ اﻟﻈﱠﻦﱢ

29-cu dua:

O Həzrətin ruzisi azalan zaman etdiyi duası

İlahi, ruzilərimizdə bizi bədgümanlıqla həyat müddətində uzun arzularla imtahan etmisən, hətta
bə’zən iş elə gətirdi ki, Sənin ruzilərini ruzi yeyənlərdən istədik,

 وَ أَﻟْﮭِﻤْﻨَﺎ ﺛِﻘَ ًﺔ،ِ وَھَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﯾَﻘِﯿﻨﺎ ﺻَﺎدِﻗﺎ ﺗَﻜْﻔِﯿﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﻣَﺌُﻮﻧَﺔِ اﻟﻄﱠﻠَﺐ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.َوَﻃَﻤِﻌْﻨَﺎ بِآﻣَﺎﻟِﻨَﺎ ﻓِﻲ أَﻋْﻤَﺎرِ اﻟْﻤُﻌَﻤﱠﺮِﯾﻦ
 ﻗَﺎﻃِﻌﺎ ﻻ ْھﺘِﻤَﺎﻣِﻨَﺎ،َ وَ أَﺗْﺒَﻌْﺘَﮫُ ﻣِﻦْ ﻗَﺴَﻤِﻚَ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚ،َﺧَﺎﻟِﺼَﺔً ﺗُﻌْﻔِﯿﻨَﺎ ﺑِﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﺷِﺪﱠةِ اﻟﻨﱠﺼَﺐِ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻣَﺎ ﺻَﺮﱠﺣْﺖَ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﻋِﺪَﺗِﻚَ ﻓِﻲ وَﺣْﯿِﻚ
َ و: وَ أَﻗْﺴَﻤْﺖَ وَ ﻗَﺴَﻤُﻚَ اﻟْﺄَﺑَﺮﱡ اﻟْﺄَوْﻓَﻰ،ُ وَ ﺣَﺴْﻤﺎ ﻟِﻼﺷْﺘِﻐَﺎلِ ﺑِﻤَﺎ ﺿَﻤِﻨْﺖَ اﻟْﻜِﻔَﺎﯾَﺔَ ﻟَﮫُ ﻓَﻘُﻠْﺖَ وَ ﻗَﻮْﻟُﻚَ اﻟْﺤَﻖﱡ اﻟْﺄَﺻْﺪَق،ِﺑِﺎﻟﺮﱢزْقِ اﻟﱠﺬِي ﺗَﻜَﻔﱠﻠْﺖَ ﺑِﮫ
َ ﺛُﻢﱠ ﻗُﻠْﺖَ ﻓَﻮَ رَبﱢ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ وَ اﻟْﺄَرْضِ إِﻧﱠﮫُ ﻟَﺤَﻖﱞ ﻣِﺜْﻞَ ﻣَﺎ أَﻧﱠﻜُﻢْ ﺗَﻨْﻄِﻘُﻮن.َﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ رِزْﻗُﻜُﻢْ وَ ﻣَﺎ ﺗُﻮﻋَﺪُون.

uzun ömrə arzu ilə yaşlıların ömrünə tamah saldıq, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam
yetir və doğru bir yəqin bəxş et ki, onun vasitəsi ilə tələb işgəncəsindən bizi asudə etsin, qəlbimizə olsun bir rahatlıq sel ki, onun bizi bəladan qoruyasan, elə et ki, bizi Qur’anında aşkar və’də
etdiyin kimi yetirməsinə zamin olduğun ruzi dalıyca qaçmaqdan saxlasın, kifayət edəcəyinə
zamin olduğun şeylərdə xatirimizin pərişanlı-ğına səbəb olmasın; Belə buyurmusan və sənin
sözün sözlərin ən doğrusudur, and içmisən və andın ən doğru andır: «Ruziniz və sizə və’d
edilənlər göydədir»-Sonra buyurmusan«And olsun yerin və göyün Rəbbinə, bu söz sizin
danışıqlarınız kimi doğrudur».
(30 )
ِوَﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﻌُﻮﻧَﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻀَﺎءِ اﻟﺪﱠﯾْﻦ:
، وَھَﺐْ ﻟِﻲَ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔَ ﻣِﻦْ دَﯾْﻦٍ ﺗُﺨْﻠِﻖُ ﺑِﮫِ وَﺟْﮭِﻲ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
30-cu dua:
O Həzrətin borcun ödənilməsində Allahdan istədiyi yardımı
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və abrımı zehnimi pərişan edən, fikrimi pərakəndə
edən,
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،ِ وَﺷُﻐْﻞِ اﻟﺪﱠﯾْﻦِ وَﺳَﮭَﺮِه،ِ ﻣِﻦْ ھَﻢﱢ اﻟﺪﱠﯾْﻦِ وَﻓِﻜْﺮِه، ﯾَﺎ رَبﱢ،َ وَﯾَﻄُﻮلُ ﺑِﻤُﻤَﺎرَﺳَﺘِﮫِ ﺷُﻐْﻠِﻲ وَ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ، وَﯾَﺘَﺸَﻌﱠﺐُ ﻟَﮫُ ﻓِﻜْﺮِي،وَ ﯾَﺤَﺎرُ ﻓِﯿﮫِ ذِھْﻨِﻲ
،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،ِ وَﻣِﻦْ ﺗَﺒِﻌَﺘِﮫِ ﺑَﻌْﺪَ اﻟْﻮَﻓَﺎة،ِ ﻣِﻦْ ذِﻟﱠﺘِﮫِ ﻓِﻲ اﻟْﺤَﯿَﺎة، ﯾَﺎ رَبﱢ،َ وَأَﺳْﺘَﺠِﯿﺮُ ﺑِﻚ،ُ وَأَﻋِﺬْﻧِﻲ ﻣِﻨْﮫ،ِﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
ِ وَ ﻗَﻮﱢﻣْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟْﺒَﺬْل،ِ وَاﺣْﺠُﺒْﻨِﻲ ﻋَﻦِ اﻟﺴﱠﺮَفِ وَاﻻزْدِﯾَﺎد،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.ٍوَأَﺟِﺮْﻧﻲ ﻣِﻨْﮫُ ﺑِﻮُﺳْﻊٍ ﻓَﺎﺿِﻞٍ أَوْ ﻛَﻔَﺎفٍ وَاﺻِﻞ
، وَ وَﺟﱢﮫْ ﻓِﻲ أَﺑْﻮَابِ اﻟْﺒِﺮﱢ إِﻧْﻔَﺎﻗِﻲ، وَأَﺟْﺮِ ﻣِﻦْ أَﺳْﺒَﺎبِ اﻟْﺤَﻼلِ أَرْزَاﻗِﻲ،ِ وَاﻗْﺒِﻀْﻨِﻲ ﺑِﻠُﻄْﻔِﻚَ ﻋَﻦِ اﻟﺘﱠﺒْﺬِﯾﺮ،ِ وَﻋَﻠﱢﻤْﻨِﻲ ﺣُﺴْﻦَ اﻟﺘﱠﻘْﺪِﯾﺮ،ِوَاﻻﻗْﺘِﺼَﺎد
 وَ أَﻋِﻨﱢﻲ ﻋَﻠَﻰ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺣَﺒﱢﺐْ إِﻟَﻲﱠ ﺻُﺤْﺒَﺔَ اﻟْﻔُﻘَﺮَاء.وَازْوِ ﻋَﻨﱢﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﺎلِ ﻣَﺎ ﯾُﺤْﺪِثُ ﻟِﻲ ﻣَﺨِﯿﻠَﺔً أَوْ ﺗَﺄَدﱢﯾﺎ إِﻟَﻰ ﺑَﻐْﻲٍ أَوْ ﻣَﺎ أَﺗَﻌَﻘﱠﺐُ ﻣِﻨْﮫُ ﻃُﻐْﯿَﺎﻧﺎ
ِﺻُﺤْﺒَﺘِﮭِﻢْ ﺑِﺤُﺴْﻦِ اﻟﺼﱠﺒْﺮِ وَﻣَﺎ زَوَﯾْﺖَ ﻋَﻨﱢﻲ ﻣِﻦْ ﻣَﺘَﺎعِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ اﻟْﻔَﺎﻧِﯿَﺔِ ﻓَﺎذْﺧَﺮْهُ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﺧَﺰَاﺋِﻨِﻚَ اﻟْﺒَﺎﻗِﯿَﺔ

ödənilməsində çarəsi uzanan bir borcdan məni xilas et! Ey mənim Rəbbim, borcun qəmindən,
onun barəsində fikirə düşməkdən, qəlbimin borc işlə-rinə yönəlməsindən yuxusuzluğundan Sənə
pənah aparıram, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, və mənə borcun məşəqqət və
zəhmətindən pənah ver; Ey mənim Rəbbim, bir neçə günlük dünyada borcun zillətindən və
ölümdən sonra əzabından Sənə pənah gətirirəm, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir
və məni israfdan, ifratdan saxla, orta halı seçməklə vəziyyətimi sahmana sal, mənə ölçünü
gözləməyi öyrət, öz lütfünlə məni israfdan qoru, ruzimi halal yollardan üzərimə axıt, malımın
xərclən-məsini xeyir işlərə yönəlt, məni təkəbbürə, zülmə çəkən, ibadət və ədəb sərhədindən
pozan ruzuni məndən uzaqlaşdır.
İlahi! Mənə yoxsullarla yoldaş, həmsöhbət olmağı sevdir, onlarla oturub-durmaqda mənə gözəl
səbrlə yardım et, aradan gedən dünya malından bir şey məndən aldıqda mənim üçün onları əbədi
xəzinələrində ehtiyat yığ,

ِ ْ إِﻧﱠﻚَ ذُو اﻟْﻔَﻀ،َ وَﻋَﺠﱠﻠْﺖَ ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﻣَﺘَﺎﻋِﮭَﺎ ﺑُﻠْﻐَﺔً إِﻟَﻰ ﺟِﻮَارِكَ وَ وُﺻْﻠَﺔً إِﻟَﻰ ﻗُﺮْﺑِﻚَ وَذَرِﯾﻌَﺔً إِﻟَﻰ ﺟَﻨﱠﺘِﻚ،وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻣَﺎ ﺧَﻮﱠﻟْﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﺣُﻄَﺎﻣِﮭَﺎ
ﻞ
ُ وَ أَﻧْﺖَ اﻟْﺠَﻮَادُ اﻟْﻜَﺮِﯾﻢ،ِاﻟْﻌَﻈِﯿﻢ.

fani olan dünya malından mənə hən nə nəsib etsən onu qonşuluğuna yetməyə bir vasitə, qürb
məqamına yetişməyə bir səbəb, Behiştinə yetməyə bir amil qərar ver, çünki Sən, çox lütfkarsan,
kəramətli, bəxş edəsən.

(31 )
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ ذِﻛْﺮِ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ وَ ﻃَﻠَﺒِﮭَﺎ:
وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ھُﻮَ ﻣُﻨْﺘَﮭَﻰ:َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺼِﻔُﮫُ ﻧَﻌْﺖُ اﻟْﻮَاﺻِﻔِﯿﻦَ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾُﺠَﺎوِزُهُ رَﺟَﺎءُ اﻟﺮﱠاﺟِﯿﻦَ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﻀِﯿﻊُ ﻟَﺪَﯾْﮫِ أَﺟْﺮُ اﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﯿﻦ
،ُ وَاﺳْﺘَﺤْﻮَذَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎن، وَﻗَﺎدَﺗْﮫُ أَزِﻣﱠﺔُ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ،ِوَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ھُﻮَ ﻏَﺎﯾَﺔُ ﺧَﺸْﯿَﺔِ اﻟْﻤُﺘﱠﻘِﯿﻦَ ھَﺬَا ﻣَﻘَﺎمُ ﻣَﻦْ ﺗَﺪَاوَﻟَﺘْﮫُ أَﯾْﺪِي اﻟﺬﱡﻧُﻮب.َﺧَﻮْفِ اﻟْﻌَﺎﺑِﺪِﯾﻦ
ِ أَوْ ﻛَﺎﻟْﻤُﻨْﻜِﺮِ ﻓَﻀْﻞَ إِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ إِﻟَﯿْﮫ،ِ ﻛَﺎﻟْﺠَﺎھِﻞِ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮫ. وَﺗَﻌَﺎﻃَﻰ ﻣَﺎ ﻧَﮭَﯿْﺖَ ﻋَﻨْﮫُ ﺗَﻐْﺮِﯾﺮا،ﻓَﻘَﺼﱠﺮَ ﻋَﻤﱠﺎ أَﻣَﺮْتَ ﺑِﮫِ ﺗَﻔْﺮِﯾﻄﺎ

31-ci dua:
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O Həzrətin Allaha tövbə etməsində yardım diləməsi

İlahi! Vəsf edənlərin vəsfi Səni vəsf edə biləz, ümid edənlərin ümidi Səndən yuxarı keçməz,
əməlisalehin mükafatı Sənin yanında zay olmaz, ibadət edənlərin qorxusu Sənə qayıdar, Sən
təqva əhlinin qorxusunun sonusan, bu məkan günah içrə oyuncağa çevrilən bir kəsin yeridir,
günahlar cilovu onu irəli qovmuş, Şeytan ona qalib gəlmişdir, buna görə də əmrinin icrasında
səhlankarlıq etmiş, nadanlıq və qürur üzündən qadağan etdiyin şeyə bulaşmışdır, Sənin özünə
olan qüdrətindən xəbərsizlər kimi, yaxud onun haqqında ehsan və lütfünü inkar edən kimsə kimi,

 ﻓَﺮَأَى ﻛَﺒِﯿ َﺮ،ُ وَﻓَﻜﱠﺮَ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺧَﺎﻟَﻒَ ﺑِﮫِ رَﺑﱠﮫ،ُﻇﻠَﻢَ ﺑِﮫِ ﻧَﻔْﺴَﮫ
َ  أَﺣْﺼَﻰ ﻣَﺎ، وَﺗَﻘَﺸﱠﻌَﺖْ ﻋَﻨْﮫُ ﺳَﺤَﺎﺋِﺐُ اﻟْﻌَﻤَﻰ،ﺣَﺘﱠﻰ إِذَا اﻧْﻔَﺘَﺢَ ﻟَﮫُ ﺑَﺼَﺮُ اﻟْﮭُﺪَى
َ وَﻗَﺼَﺪَك، ﻓَﺄَﻣﱠﻚَ ﺑِﻄَﻤَﻌِﮫِ ﯾَﻘِﯿﻨﺎ،َ وَوَﺟﱠﮫَ رَﻏْﺒَﺘَﮫُ إِﻟَﯿْﻚَ ﺛِﻘَﺔً ﺑِﻚ،َ ﻓَﺄَﻗْﺒَﻞَ ﻧَﺤْﻮَكَ ﻣُﺆَﻣﱢﻼ ﻟَﻚَ ﻣُﺴْﺘَﺤْﯿِﯿﺎ ﻣِﻨْﻚ.ﻋِﺼْﯿَﺎﻧِﮫِ ﻛَﺒِﯿﺮا وَﺟَﻠِﯿﻞَ ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺘِﮫِ ﺟَﻠِﯿﻼ
َﻓَﻤَﺜَﻞَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚ.َ وَأَﻓْﺮَخَ رَوْﻋُﮫُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺤْﺬُورٍ ﻣِﻨْﮫُ ﺳِﻮَاك،َ ﻗَﺪْ ﺧَﻼ ﻃَﻤَﻌُﮫُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ ﻣَﻄْﻤُﻮعٍ ﻓِﯿﮫِ ﻏَﯿْﺮِك،ﺑِﺨَﻮْﻓِﮫِ إِﺧْﻼﺻﺎ
َ وَﻋَﺪﱠد، وَ أَﺑَﺜﱠﻚَ ﻣِﻦْ ﺳِﺮﱢهِ ﻣَﺎ أَﻧْﺖَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﮫِ ﻣِﻨْﮫُ ﺧُﻀُﻮﻋﺎ، وَﻃَﺄْﻃَﺄَ رَأْﺳَﮫُ ﻟِﻌِﺰﱠﺗِﻚَ ﻣُﺘَﺬَﻟﱢﻼ،وَﻏَﻤﱠﺾَ ﺑَﺼَﺮَهُ إِﻟَﻰ اﻟْﺄَرْضِ ﻣُﺘَﺨَﺸﱢﻌﺎ،ﻣُﺘَﻀَﺮﱢﻋﺎ
ْ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮبٍ أَدْﺑَﺮَت:َ وَاﺳْﺘَﻐَﺎثَ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﻈِﯿﻢِ ﻣَﺎ وَﻗَﻊَ ﺑِﮫِ ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻤِﻚَ وَﻗَﺒِﯿﺢِ ﻣَﺎ ﻓَﻀَﺤَﮫُ ﻓِﻲ ﺣُﻜْﻤِﻚ،ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑِﮫِ ﻣَﺎ أَﻧْﺖَ أَﺣْﺼَﻰ ﻟَﮭَﺎ ﺧُﺸُﻮﻋﺎ
،ُ وَﻻ ﯾَﺴْﺘَﻌْﻈِﻢُ ﻋَﻔْﻮَكَ إِنْ ﻋَﻔَﻮْتَ ﻋَﻨْﮫُ وَ رَﺣِﻤْﺘَﮫ،ُﻋَﺪْﻟَﻚَ إِنْ ﻋَﺎﻗَﺒْﺘَﮫ-ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ-ُﻻ ﯾُﻨْﻜِﺮ.ْ وَأَﻗَﺎﻣَﺖْ ﺗَﺒِﻌَﺎﺗُﮭَﺎ ﻓَﻠَﺰِﻣَﺖ،ْﻟَﺬﱠاﺗُﮭَﺎ ﻓَﺬَھَﺒَﺖ

və hidayət gözünü açıb korluq buludları aradan getdikdə, özünə etdiyi zülmləri sayıb öz Allahı
ilə müxalifət etdiyi işlərdə düşündükdə birdən üsyanının böyüklüyünü bəsirət tapdıqda, o zaman
ümidvar bir qəlb, xəcalətli üzlə üz gətirdi, e’timad edərək şövqlə Sənə sarı üz tutdu, yəqin
üzündən tamahla Səni səslədi, ixlasla qorxu azuqəsi ilə Səni qəsd etdi, halbuki Səndən savayı
kimsəyə tamah salmamış, Səndən başqa kimsədən qorxmamışdır, beləliklə nalə edərək hüzurunda
dayanmış, zəlilliklə gözünü yerə dikmiş, izzətin qarşısında zillətlə başını aşağı salmış, ixlas
üzündən Sənin ondan daha yaxşı bildiyin sirrini Sənin üçün aşkar etdi, sidqlə sayına ondan daha
yaxşı xəbərdar olduğun günahlarını Sənin üçün sayaladı, qəzavü-qədərinlə ona gələn
rüsvayçılığından Sənə pənah gətirmişdir: Zilləti ötən günahlar, lakin zərərli aqibətiöz yerində
qalmışdır, yaxasını tutmuşdur.
İlahi! əgər bu bəndənə cəza versən ədalətini inkar etməz və əgər ondan keçib onu əfv etsən, ona
rəhm etsən, əfvini böyük saymaz,

 ﻣُﺘَﻨَﺠﱢﺰا،ِﻟِﺄَﻧﱠﻚَ اﻟﺮﱠبﱡ اﻟْﻜَﺮِﯾﻢُ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾَﺘَﻌَﺎﻇَﻤُﮫُ ﻏُﻔْﺮَانُ اﻟﺬﱠﻧْﺐِ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﮭَﺎ أَﻧَﺎ ذَا ﻗَﺪْ ﺟِﺌْﺘُﻚَ ﻣُﻄِﯿﻌﺎ ﻟِﺄَﻣْﺮِكَ ﻓِﯿﻤَﺎ أَﻣَﺮْتَ ﺑِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺪﱡﻋَﺎء
َ وَ اﻟْﻘَﻨِﻲ ﺑِﻤَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ ﻛَﻤَﺎ ﻟَﻘِﯿﺘُﻚ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ْ ادْﻋُﻮﻧِﻲ أَﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟَﻜُﻢ:ُ إِذْ ﺗَﻘُﻮل،ِوَﻋْﺪَكَ ﻓِﯿﻤَﺎ وَﻋَﺪْتَ ﺑِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﺈِﺟَﺎﺑَﺔ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﺛَﺒﱢﺖْ ﻓِﻲ. وَ اﺳْﺘُﺮْﻧِﻲ ﺑِﺴِﺘْﺮِكَ ﻛَﻤَﺎ ﺗَﺄَﻧﱠﯿْﺘَﻨِﻲ ﻋَﻦِ اﻻﻧْﺘِﻘَﺎمِ ﻣِﻨﱢﻲ، وَ ارْﻓَﻌْﻨِﻲ ﻋَﻦْ ﻣَﺼَﺎرِعِ اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ ﻛَﻤَﺎ وَﺿَﻌْﺖُ ﻟَﻚَ ﻧَﻔْﺴِﻲ،ﺑِﺈِﻗْﺮَارِي
ِ وَ ﺗَﻮَﻓﱠﻨِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﻠﱠﺘِﻚَ وَ ﻣِﻠﱠﺔ، وَ وَﻓﱢﻘْﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﺄَﻋْﻤَﺎلِ ﻟِﻤَﺎ ﺗَﻐْﺴِﻞُ ﺑِﮫِ دَﻧَﺲَ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ ﻋَﻨﱢﻲ، وَ أَﺣْﻜِﻢْ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻚَ ﺑَﺼِﯿﺮَﺗِﻲ،ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻧِﯿﱠﺘِﻲ
َ وَ ﺑَﻮَاﻃِﻦِ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻲ و، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﺗُﻮبُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓِﻲ ﻣَﻘَﺎﻣِﻲ ھَﺬَا ﻣِﻦْ ﻛَﺒَﺎﺋِﺮِ ذُﻧُﻮﺑِﻲ وَ ﺻَﻐَﺎﺋِﺮِھَﺎ. إِذَا ﺗَﻮَﻓﱠﯿْﺘَﻨِﻲ- ُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼم- ٍ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ:َﻧَﺒِﯿﱢﻚ
َ وَ ﻻ ﯾُﻀْﻤِﺮُ أَنْ ﯾَﻌُﻮدَ ﻓِﻲ ﺧَﻄِﯿﺌَﺔٍ وَ ﻗَﺪْ ﻗُﻠْﺖ،ٍ ﺗَﻮْﺑَﺔَ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾُﺤَﺪﱢثُ ﻧَﻔْﺴَﮫُ ﺑِﻤَﻌْﺼِﯿَﺔ، وَ ﺳَﻮَاﻟِﻒِ زَﻻﺗِﻲ وَ ﺣَﻮَادِﺛِﮭَﺎ،ﻇَﻮَاھِﺮِھَﺎ
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çünki Sən kərim olan Allahsan, böyük günah bağışlamaq nəzərində böyük deyildir.
İlahi! artıq mənəm ki, fərmanına baş əyərək huzuruna gəlmişəm, çünki Səni çağırmağını icabətinə
verdiyin və’də vəfa etməyini istəyirəm, çünki Sən «Məni çağırın ki, duanızı qəbul edim»-deyə
buyurmusan.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və günahıma e’tiraf etdiyim kimi Sən
də məni əfv et, qarşında alçaldığım kimi Sən də mənim xətalarımdan keç, intiqam almaqda
tələsmədiyin kimi üzərinə pərdə ört.
İlahi! İtaətinə olan niyyətimi möhkəmləndir, ibadətinə olan düşüncəmi sabit qədəm et, məni elə
bir əmələ müvəffəq et ki, onunla günahımı yuyasan, dünyadan getdikdə məni Özünün və
peyğəmbərinin dini ilə öldür.
İlahi! İndi olduğum vəziyyətdə böyük və kiçik günahlarımla, gizli və aşkar, keçmiş və indiki
xətalarımla Sənə sarı qayıdıram, qəlbindən günah qayıtmaq keçməyənlər kimi, fikrinə günaha
dönmək girməyən bəndələr kimi,

ْ َ وَاﻋْﻒُ ﻋ،َ ﻓَﺎﻗْﺒَﻞْ ﺗَﻮْﺑَﺘِﻲ ﻛَﻤَﺎ وَﻋَﺪْت،َ وَﺗُﺤِﺐﱡ اﻟﺘﱠﻮﱠاﺑِﯿﻦ،ِ وَﺗَﻌْﻔُﻮ ﻋَﻦِ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎت،َﻚ ﺗَﻘْﺒَﻞُ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎدِك
ﻦ
َ  إِﻧﱠ:َ ﻓِﻲ ﻣُﺤْﻜَﻢِ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚ-ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ
 وَﺿَﻤَﺎﻧِﻲ أَنْ ﻻ أَرْﺟِﻊَ ﻓِﻲ،َ وَ أَوْﺟِﺐْ ﻟِﻲ ﻣَﺤَﺒﱠﺘَﻚَ ﻛَﻤَﺎ ﺷَﺮَﻃْﺖَ َ ﻟَﻚَ ﯾَﺎ رَبﱢ ﺷَﺮْﻃِﻲ أَﻻ أَﻋُﻮدَ ﻓِﻲ ﻣَﻜْﺮُوھِﻚ،َﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻲ ﻛَﻤَﺎ ﺿَﻤِﻨْﺖ
.َ وَاﺻْﺮِﻓْﻨِﻲ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ إِﻟَﻰ ﻣَﺎ أَﺣْﺒَﺒْﺖ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻤِﻠْﺖُ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻲ ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖ.َ وَﻋَﮭْﺪِي أَنْ أَھْﺠُﺮَ ﺟَﻤِﯿﻊَ ﻣَﻌَﺎﺻِﯿﻚ،َﻣَﺬْﻣُﻮﻣِﻚ
ْوَاﺣْﻄُﻂ، ﻓَﻌَﻮﱢضْ ﻣِﻨْﮭَﺎ أَھْﻠَﮭَﺎ، وَﻋِﻠْﻤِﻚَ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾَﻨْﺴَﻰ،ُ وَﻛُﻠﱡﮭُﻦﱠ ﺑِﻌَﯿْﻨِﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ ﻻ ﺗَﻨَﺎم، وَﺗَﺒِﻌَﺎتٌ ﻗَ ْﺪ ﻧَﺴِﯿﺘُﮭُﻦﱠ،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَﻋَﻠَﻲﱠ ﺗَﺒِﻌَﺎتٌ ﻗَﺪْ ﺣَﻔِﻈْﺘُﮭُﻦﱠ
 وَ ﻻ اﺳْﺘِﻤْﺴَﺎكَ ﺑِﻲ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَإِﻧﱠﮫُ ﻻ وَﻓَﺎءَ ﻟِﻲ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ إِﻻ ﺑِﻌِﺼْﻤَﺘِﻚ. وَاﻋْﺼِﻤْﻨِﻲ ﻣِﻦْ أَنْ أُﻗَﺎرِفَ ﻣِﺜْﻠَﮭَﺎ، وَﺧَﻔﱢﻒْ ﻋَﻨﱢﻲ ﺛِﻘْﻠَﮭَﺎ،ﻋَﻨﱢﻲ وِزْرَھَﺎ
،ٍ ﻓَﻘَﻮﱢﻧِﻲ ﺑِﻘُﻮﱠةٍ ﻛَﺎ ِﻓﯿَﺔ،َﻋَﻦِ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ إِﻻ ﻋَﻦْ ﻗُﻮﱠﺗِﻚ

ey mənim Rəbbim, Sən özün möhkəm olan kitabında buyurmusan ki, bəndələrindən tövbəni
qəbul edirsən, günahlarından keçirsən, tövbə edənləri sevirsən, belə isə verdiyin və’də əsasən
tövbəmi qəbul et, zamin qaldığın kimi günahla-rımdan keç, şərt etdiyin kimi məhəbbətini mənə
lazım et, və mən də bütün bu ehsanların müqabi-lində əhd edirəm ki, Sənki bəyənmədiyin şeyə
sarı qayıtmayım, qınadığın şeyə dönməməyimə zəmanət verirəm, peyman bağlayıram ki, bütün
günahla-rımdan uzaq olum.
İlahi, məndən baş verən işə Sən daha agahsan, belə isə xəbərdar olduğum şeyləri mənə bığışla, Öz
qüdrətinlə məni sevdiyin şeylərə yönəlt.
İlahi, boynumda bildiyim və unutduğum bəlalar var, bütün bunlar Sənin yuxuya dalmayan
gözlərin önündədir, unutqanlığa yol verməyən elmin yanın-dadır, belə isə o bəlaların müqabilində
sahibinə əvəz ver, onun çətinliklərini məndən kənarlaş-dır, ağırlığını canımın üzərindən götür,
onun kimi hadisələrə düçar olmaqdan saxla,
İlahi, Sən qorumasan tövbə əhdimi saxlaya bilmərəm, günahdan qoruna bilmərəm, belə isə məni
o kifayət edici qüdrətinlə gücləndir,
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َ ِ ﻓَِﺈﻧﱢﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑ،ِ وَ ﻋَﺎﺋِﺪٌ ﻓِﻲ ذَﻧْﺒِﮫِ وَ ﺧَﻄِﯿﺌَﺘِﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﯾﱡﻤَﺎ ﻋَﺒْﺪٍ ﺗَﺎبَ إِﻟَﯿْﻚَ وَھُﻮَ ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻢِ اﻟْﻐَﯿْﺐِ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻓَﺎﺳِﺦٌ ﻟِﺘَﻮْﺑَﺘِﮫ.ٍوَﺗَﻮَﻟﱠﻨِﻲ ﺑِﻌِﺼْﻤَﺔٍ ﻣَﺎﻧِﻌَﺔ
ﻚ
ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﻋْﺘَﺬِر.َ وَاﻟﺴﱠﻼﻣَﺔِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺑَﻘِﻲ،َ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻣُﻮﺟِﺒَﺔً ﻟِﻤَﺤْﻮِ ﻣَﺎ ﺳَﻠَﻒ،ٍ ﻓَﺎﺟْﻌَﻞْ ﺗَﻮْﺑَﺘِﻲ ھَﺬِهِ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻻ أَﺣْﺘَﺎجُ ﺑَﻌْﺪَھَﺎ إِﻟَﻰ ﺗَﻮْﺑَﺔ،َأَنْ أَﻛُﻮنَ ﻛَﺬَﻟِﻚ
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَإِﻧﱢﻲ أَﺗُﻮبُ إِﻟَﯿْﻚ. وَ اﺳْﺘُﺮْﻧِﻲ ﺑِﺴِﺘْﺮِ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘِﻚَ ﺗَﻔَﻀﱡﻼ، ﻓَﺎﺿْﻤُﻤْﻨِﻲ إِﻟَﻰ ﻛَﻨَﻒِ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺗَﻄَﻮﱡﻻ، وَأَﺳْﺘَﻮْھِﺒُﻚَ ﺳُﻮءَ ﻓِﻌْﻠِﻲ،إِﻟَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﺟَﮭْﻠِﻲ
ٍ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﺗَﺴْﻠَﻢُ ﺑِﮭَﺎ ﻛُﻞﱡ ﺟَﺎرِﺣَﺔ، وَ ﺣِﻜَﺎﯾَﺎتِ ﻟِﺴَﺎﻧِﻲ، وَﻟَﺤَﻈَﺎتِ ﻋَﯿْﻨِﻲ، أَوْ زَالَ ﻋَﻦْ ﻣَﺤَﺒﱠﺘِﻚَ ﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺮَاتِ ﻗَﻠْﺒِﻲ،َﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺎ ﺧَﺎﻟَﻒَ إِرَادَﺗَﻚ
،َ وَوَﺟِﯿﺐَ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﯿَﺘِﻚ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺎرْﺣَﻢْ وَﺣْﺪَﺗِﻲ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚ.َ وَ ﺗَﺄْﻣَﻦُ ﻣِﻤَﺎ ﯾَﺨَﺎفُ اﻟْﻤُﻌْﺘَﺪُونَ ﻣِﻦْ أَﻟِﯿﻢِ ﺳَﻄَﻮَاﺗِﻚ،َﻋَﻠَﻰ ﺣِﯿَﺎﻟِﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﺗَﺒِﻌَﺎﺗِﻚ
،ٌ ﻓَﺈِنْ ﺳَﻜَﺖﱡ ﻟَﻢْ ﯾَﻨْﻄِﻖْ ﻋَﻨﱢﻲ أَﺣَﺪ،َ ﻓَﻘَﺪْ أَﻗَﺎﻣَﺘْﻨِﻲ ﯾَﺎ رَبﱢ ذُﻧُﻮﺑِﻲ ﻣَﻘَﺎمَ اﻟْﺨِﺰْيِ ﺑِﻔِﻨَﺎﺋِﻚ،َوَاﺿْﻄِﺮَابَ أَرْﻛَﺎﻧِﻲ ﻣِﻦْ ھَﯿْﺒَﺘِﻚ

Özün günahdan çəkinməkdə yardım göstər. İlahi, dərgahına tövbə edən hər bəndənin əhdini
sındırıb günaha meyl etməsini bilirsən, belə olmaqdan Sənə pənah aparıram, artıq bu tövbəmi elə
bir tövbəyə ehtiyacım olmasın, keçmiş günahların məhvinə səbəb olan, ömrümün qalan
günlərində günaha yönəlməməyimə əmin olan bir tövbə. İlahi, öz nadanlığıma görə Səndən üzr
istəyirəm, pis əməlinə görə məni əfv etməyini diləyirəm, belə isə Öz lütfünlə məni rəhmətinin
pənahında yerləşdir, ehsanınla mənə əmin-amanlıq libası geyindir. İlahi, qəlbimdən keçən,
gzümün xəyanəti ilə, dilimlə deyilən və isətdinlə müxalif olan, yaxud məhəbbət dairəndən kənara
salan hər bir şeydən elə bir tövbə edirəm ki, bədən əzalarımdan hər biri əzabdan amanda qalsın,
günahkarların qorxduğu qəzəbindən nicat tapsın. İlahi, dərgahındakı təkliyimə, qorxundan
ürəyimin çırpınmasına, heybətindən bədənimin titrəməsinə rəhm et, çünki günahlarım ey mənim
Rəbbim məni dərgahında rüsvayçılıq kürsüsünə oturmuşdur,

 وَﻻ ﺗَﺠْﺰِﻧِﻲ،َ وَﻋُﺪْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻲ ﺑِﻌَﻔْﻮِك،َ وَﺷَﻔﱢﻊْ ﻓِﻲ ﺧَﻄَﺎﯾَﺎيَ ﻛَﺮَﻣَﻚ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.ِوَإِنْ ﺷَﻔَﻌْﺖُ ﻓَﻠَﺴْﺖُ ﺑِﺄَھْﻞِ اﻟﺸﱠﻔَﺎﻋَﺔ
ُ أَوْ ﻏَﻨِﻲﱟ ﺗَﻌَﺮﱠضَ ﻟَﮫ،ُ وَاﻓْﻌَﻞْ ﺑِﻲ ﻓِﻌْﻞَ ﻋَﺰِﯾﺰٍ ﺗَﻀَﺮﱠعَ إِﻟَﯿْﮫِ ﻋَﺒْﺪٌ ذَﻟِﯿﻞٌ ﻓَﺮَﺣِﻤَﮫ،َ وَ ﺟَﻠﱢﻠْﻨِﻲ ﺑِﺴِﺘْﺮِك،َ وَاﺑْﺴُﻂْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻃَﻮْﻟَﻚ،َﺟَﺰَاﺋِﻲ ﻣِﻦْ ﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻚ
 وَﻗَﺪْ أَوْﺟَﻠَﺘْﻨِﻲ ﺧَﻄَﺎﯾَﺎيَ ﻓَﻠْﯿُﺆْﻣِﻨﱢﻲ،َ وَﻻ ﺷَﻔِﯿﻊَ ﻟِﻲ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓَﻠْﯿَﺸْﻔَﻊْ ﻟِﻲ ﻓَﻀْﻠُﻚ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻻ ﺧَﻔِﯿﺮَ ﻟِﻲ ﻣِﻨْﻚَ ﻓَﻠْﯿَﺨْﻔُﺮْﻧِﻲ ﻋِ ﱡﺰك.ُﻋَﺒْﺪٌ ﻓَﻘِﯿﺮٌ ﻓَﻨَﻌَﺸَﮫ
َ ﻟَﻜِﻦْ ﻟِﺘَﺴْﻤَﻊَ ﺳَﻤَﺎؤُكَ وَﻣَﻦْ ﻓِﯿﮭَﺎ وَأَرْﺿُﻚ، وَﻻ ﻧِﺴْﯿَﺎنٍ ﻟِﻤَﺎ ﺳَﺒَﻖَ ﻣِﻦْ ذَﻣِﯿﻢِ ﻓِﻌْﻠِﻲ، ﻓَﻤَﺎ ﻛُﻞﱡ ﻣَﺎ ﻧَﻄَﻘْﺖُ ﺑِﮫِ ﻋَﻦْ ﺟَﮭْﻞٍ ﻣِﻨﱢﻲ ﺑِﺴُﻮءِ أَﺛَﺮِي.َﻋَﻔْﻮُك
ُ أَوْ ﺗُﺪْرِﻛُﮫُ اﻟﺮﱢﻗﱠﺔ، ﻓَﻠَﻌَﻞﱠ ﺑَﻌْﻀَﮭُﻢْ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﯾَﺮْﺣَﻤُﻨِﻲ ﻟِﺴُﻮءِ ﻣَﻮْﻗِﻔِﻲ.ِ وَﻟَﺠَﺄْتُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔ،ِوَﻣَﻦْ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ ﻣَﺎ أَﻇْﮭَﺮْتُ ﻟَﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﺪَم
ٍﻋَﻠَﻲﱠ ﻟِﺴُﻮءِ ﺣَﺎﻟِﻲ ﻓَﯿَﻨَﺎﻟَﻨِﻲ ﻣِﻨْﮫُ ﺑِﺪَﻋْﻮَة
əgər danışmasam kimsə mənim tərəfimdən söz deməz, əgər özüm şəfaət etsəm bir kəs deyiləm ki,
şəfaətim qəbul oluna. İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və kərəmini günahlarıma
şəfaətçi qərar ver, öz əfvinlə pisliklərimi bağışla, məni Öz cəzanla cəzalandırma, ehsan sifəti
üzümə geniş aç, məni əfv pərdənlə ört, zəlil bir bəndənin qapısına gedib ona rəhm edən qüdrətli
kimi yaxud yolunun başında oturan fəqirin əlindən tutan dövlətli kimi davaran. İlahi, Sənin
qarşında bir pənahım yoxdur, buna görədə izzətin mənə pənah verməlidir, sənin tərəfinə şəfaət
edənim yoxdur, buna görədə lütfün mənə şəfaət etməlidir, günahlarım qorxuya salmışdır, buna
görə də əfvin məni əmin etməlidir, çünki pis əməlimə görə cəhalət üzündən dilimə gətirdiklərim
keçmiş pis işlərimi unutmağım üzündən sənin göyün və onda olanlar, yer üzün və üzərində
olanlar aşkar etdiyim cəhalətimi və səbəbi ilə Sənə pənah apardığım tövbəmi eşitsinlər ki, bəlkə
bunlardan birisi halıma rəhm etsinlər, yaxud halımın ağırlamasına kövrəlsinlər, bəlkə öz
tərəfindən mənim üçün biri dua edələr ki,
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ھِﻲَ أَﺳْﻤَﻊُ ﻟَﺪَﯾْﻚَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﻲ ،أَوْ ﺷَﻔَﺎﻋَﺔٍ أَوْﻛَﺪُ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻣِﻦْ ﺷَﻔَﺎﻋَﺘِﻲ ﺗَﻜُﻮنُ ﺑِﮭَﺎ ﻧَﺠَﺎﺗِﻲ ﻣِﻦْ ﻏَﻀَﺒِﻚَ وَﻓَﻮْزَﺗِﻲ ﺑِﺮِﺿَﺎكَ .اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِنْ ﯾَﻜُ ِ
ﻦ
اﻟﻨﱠﺪَمُ ﺗَﻮْﺑَﺔً إِﻟَﯿْﻚَ ﻓَﺄَﻧَﺎ أَﻧْ َﺪمُ اﻟﻨﱠﺎدِﻣِﯿﻦَ،وَإِنْ ﯾَﻜُﻦِ اﻟﺘﱠﺮْكُ ﻟِﻤَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚَ إِﻧَﺎﺑَﺔً ﻓَﺄَﻧَﺎ أَوﱠلُ اﻟْﻤُﻨِﯿﺒِﯿﻦَ،وَإِنْ ﯾَﻜُﻦِ اﻻﺳْﺘِﻐْﻔَﺎرُ ﺣِﻄﱠﺔً ﻟِﻠﺬﱡﻧُﻮبِ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻟَﻚَ ﻣِﻦَ
اﻟْﻤُﺴْﺘَﻐْﻔِﺮِﯾﻦَ.اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﻜَﻤَﺎ أَﻣَﺮْتَ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ ،وَﺿَﻤِﻨْﺖَ اﻟْ َﻘﺒُﻮلَ ،وَﺣَﺜَﺜْﺖَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺪﱡﻋَﺎءِ ،وَوَﻋَﺪْتَ اﻟْﺈِﺟَﺎﺑَﺔَ ،ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫِ ،وَاﻗْﺒَﻞْ
ﺗَﻮْﺑَﺘِﻲ ،وَﻻ ﺗَﺮْﺟِﻌْﻨِﻲ ﻣَﺮْﺟِﻊَ اﻟْﺨَﯿْﺒَﺔِ ﻣِﻦْ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ ،إِﻧﱠﻚَ أَﻧْﺖَ اﻟﺘﱠﻮﱠابُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﺬْﻧِﺒِﯿﻦَ ،وَاﻟﺮﱠﺣِﯿﻢُ ﻟِﻠْﺨَﺎﻃِﺌِﯿﻦَ اﻟْﻤُﻨِﯿﺒِﯿﻦَ .اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ
وَآﻟِﮫِ ،ﻛَﻤَﺎ ھَﺪَﯾْﺘَﻨَﺎ ﺑِﮫِ ،وَﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫِ ،ﻛَﻤَﺎ اﺳْﺘَﻨْﻘَﺬْﺗَﻨَﺎ ﺑِﮫِ،وَﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫِ ،ﺻَﻼةً ﺗَﺸْﻔَﻊُ ﻟَﻨَﺎ ﯾَﻮْمَ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔِ وَﯾَﻮْمَ اﻟْﻔَﺎﻗَﺔِ إِﻟَﯿْﻚَ،
.إِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮٌ ،وَ ُھﻮَ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾَﺴِﯿﺮٌ

mənim öz duamdan Sənin yanında icabətə daha yaxın olsun, yaxud da mənə elə bir şəfaət nəsib
olusun ki, öz şəfaətimdən daha möhkəm olsun, qəzəbindən nicat tapıb razılığına yetişməyim də
onda olmuş olsun.
İlahi, əgər Sənin dərgahında tövbə peşmançılıqdırsa, o surətdə mən hamıdan çox peşmanam, əgər
günahı rətk etmək tövbə sayılırsa mən ilk tövbə edənəm, əgər istiğfar etmək günahların aradan
getməsinə səbəb olursa mən Sənin qarşında bağışlanma diləyənlərdənəm.
İlahi, tövbəyə rəğbətləndirib qəbul edilməsinə və’də verdiyin kimi Muhəmməd və onun soyuna
salam yetir, və tövbəmi qəbul et, rəhmətindən ümidsiz və mə’yus halda qaytarma, çünki Sən
günahkarların tövbəsini qəbul edən, Sənə sarı səmimi qəlblə qayıdanların xətalarını
bağışlayansan.
İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir ki, onun vasitəsi ilə bizə kəramət nəsib etdin,
Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, bir cür ki, qiyamət və ehtiyac günündə bizə şəfaət etsin,
Sən hər şeyə qadirsən, o iş Sənə asandır.

) (32
:وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﺑَﻌْﺪَ اﻟْﻔَﺮَاغِ ﻣِﻦْ ﺻَﻼةِ اﻟﻠﱠﯿْﻞِ ﻟِﻨَﻔْﺴِﮫِ ﻓِﻲ اﻻﻋْﺘِﺮَافِ ﺑِﺎﻟﺬﱠﻧْﺐِ
اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﯾَﺎ ذَا اﻟْﻤُﻠْﻚِ اﻟْﻤُﺘَﺄَﺑﱢﺪِ ﺑِﺎﻟْﺨُﻠُﻮدِ وَاﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنِ اﻟْﻤُﻤْﺘَﻨِﻊِ ﺑِﻐَﯿْﺮِ ﺟُﻨُﻮدٍ وَﻻ أَﻋْﻮَانٍ .وَاﻟْﻌِﺰﱢ اﻟْﺒَﺎﻗِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺮﱢ اﻟﺪﱡھُﻮرِ وَﺧَﻮَاﻟِﻲ اﻟْﺄَﻋْﻮَامِ وَﻣَﻮَاﺿِﻲ
اﻟْﺄَزﻣَﺎنِ وَاﻟْﺄَﯾﱠﺎ ِم ﻋَﺰﱠ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧُﻚَ ﻋِﺰّا ﻻ ﺣَﺪﱠ ﻟَﮫُ ﺑِﺄَوﱠﻟِﯿﱠﺔٍ ،وَﻻ ﻣُﻨْﺘَﮭَﻰ ﻟَﮫُ بِآﺧِﺮِﯾﱠﺔٍ وَاﺳْﺘَﻌْﻠَﻰ ﻣُﻠْﻜُﻚَ ﻋَﻠُﻮّا ﺳَﻘَﻄَﺖِ اﻟْﺄَﺷْﯿَﺎءُ دُونَ ﺑُﻠُﻮغِ أَﻣَﺪِهِ وَﻻ
ﯾَﺒْﻠُﻎُ أَدْﻧَﻰ ﻣَﺎ اﺳْﺘَﺄْﺛَﺮْتَ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ذَﻟِﻚَ أَﻗْﺼَﻰ ﻧَﻌْﺖِ اﻟﻨﱠﺎﻋِﺘِﯿﻦَ.ﺿَﻠﱠﺖْ ﻓِﯿﻚَ اﻟﺼﱢﻔَﺎتُ ،وَﺗَﻔَﺴﱠﺨَﺖْ دُوﻧَﻚَ اﻟﻨﱡﻌُﻮتُ ،وَﺣَﺎرَتْ ﻓِﻲ ﻛِﺒْﺮِﯾَﺎﺋِﻚَ ﻟَﻄَﺎﺋِﻒُ
اﻟْﺄَوْھَﺎمِ ﻛَﺬَﻟِﻚَ أَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ اﻟْﺄَوﱠلُ ﻓِﻲ أَوﱠﻟِﯿﱠﺘِﻚَ ،وَﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚَ أَﻧْﺖَ دَاﺋِﻢٌ ﻻ ﺗَﺰُولُ وَأَﻧَﺎ اﻟْﻌَﺒْﺪُ اﻟﻀﱠﻌِﯿﻒُ ﻋَﻤَﻼ ،اﻟْﺠَﺴِﯿﻢُ أَﻣَﻼ ،ﺧَﺮَﺟَﺖْ ﻣِﻦْ ﯾَﺪِي
أَﺳْﺒَﺎبُ اﻟْﻮُﺻُﻼتِ إِﻻ ﻣَﺎ وَﺻَﻠَﮫُ رَﺣْﻤَﺘُﻚَ،

32-ci dua:

O Həzrətin gecə namazında sonra günahına e’tiraf edərək özü üçün etdiyi duası
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İlahi, ey əbədi və həmişəlik mülk sahibi, ey ordusuz məğlub edilməz səltənət sahibi, ey ruzi-garın
ötüb illərin keçməsi ilə belə daimi izzət sahibi, hökmdarlığın elə qalibdir ki, əvvəlinin həddi,
axırının sonu yoxdur, şahlığın elə uca-dır ki, onun yüksəkliyinə yetməkdən hər şey aciz qalmışdır,
vəsf edənlərin ən ali vəsfi sahib olduğun məqamın ən aşağı mərtəbəsinə belə yetməz, məqamını
vəsf etməkdə sifətlər acizdir, Səni məhd etmək üçün tə’riflər bir-birindən ayılmış, ucalığının
dərgahında ən dəqiq təsəvvürlər belə sərgərdandırlar, Sən ey əzəli Allah, əzəli olma-dığında belə
olmusan, bu mərhələdə daim qala-caqsan, və əməli az arzusu çox olan bəndə mənəm, sənə
birləşmək vasitələri əlimdən çıxmışdır,

َ ِ وﻛَﺜُﺮَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻣَﺎ أَﺑُﻮءُ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘ،َوَ ﺗَﻘَﻄﱠﻌَﺖْ ﻋَﻨﱢﻲ ﻋِﺼَﻢُ اﻵْﻣَﺎلِ إِﻻ ﻣَﺎ أَﻧَﺎ ﻣُﻌْﺘَﺼِﻢٌ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﻋَﻔْﻮِكَ ﻗَﻞﱠ ﻋِﻨْﺪِي ﻣَﺎ أَﻋْﺘَﺪﱡ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ
ﻚ
َ وَاﻧْﻜَﺸَﻒَ ﻛُﻞﱡ ﻣَﺴْﺘُﻮرٍ دُون،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﻗَﺪْ أَﺷْﺮَفَ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﻔَﺎﯾَﺎ اﻟْﺄَﻋْﻤَﺎلِ ﻋِﻠْﻤُﻚ. ﻓَﺎﻋْﻒُ ﻋَﻨﱢﻲ،َوَ ﻟَﻦْ ﯾَﻀِﯿﻖَ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻋَﻔْﻮٌ ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِكَ وَإِنْ أَﺳَﺎء
،ُوَﻻ ﺗَﻌْﺰُبُ ﻋَﻨْﻚَ ﻏَﯿﱢﺒَﺎتُ اﻟﺴﱠﺮَاﺋِﺮِ وَﻗَﺪِ اﺳْﺘَﺤْﻮَذَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻋَﺪُوﱡكَ اﻟﱠﺬِي اﺳْﺘَﻨْﻈَﺮَكَ ﻟِﻐَﻮَاﯾَﺘِﻲ ﻓَﺄَﻧْﻈَﺮْﺗَﮫ،ِوَ ﻻ ﺗَﻨْﻄَﻮِي ﻋَﻨْﻚَ دَﻗَﺎﺋِﻖُ اﻟْﺄُﻣُﻮر،َﺧُﺒْﺮِك
وَﻛَﺒَﺎﺋِﺮِ أَﻋْﻤَﺎلٍ ﻣُﺮْدِﯾَﺔٍ ﺣَﺘﱠﻰ إِذَا،ٍ ﻓَﺄَوْﻗَﻌَﻨِﻲ وَﻗَﺪْ ھَﺮَﺑْﺖُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﺻَﻐَﺎﺋِﺮِ ذُﻧُﻮبٍ ﻣُﻮﺑِﻘَﺔ.ُوَاﺳْﺘَﻤْﮭَﻠَﻚَ إِﻟَﻰ ﯾَﻮْمِ اﻟﺪﱢﯾﻦِ ﻟِﺈِﺿْﻼﻟِﻲ ﻓَﺄَﻣْﮭَﻠْﺘَﮫ
وَأَدْﺑَﺮَ ﻣُﻮَﻟﱢﯿﺎ، وَﺗَﻮَﻟﱠﻰ اﻟْﺒَﺮَاءَةَ ﻣِﻨﱢﻲ،ِ وَﺗَﻠَﻘﱠﺎﻧِﻲ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺔِ ﻛُﻔْﺮِه،ِ ﻓَﺘَﻞَ ﻋَﻨﱢﻲ ﻋِﺬَارَ ﻏَﺪْرِه،َ وَ اﺳْﺘَﻮْﺟَﺒْﺖُ ﺑِﺴُﻮءِ ﺳَﻌْﯿِﻲ ﺳَﺨْﻄَﺘَﻚ،َﻗَﺎرَﻓْﺖُ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘَﻚ
،َ وَﻻ ﺧَﻔِﯿﺮٌ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻨِﻲ ﻋَﻠَﯿْﻚ،َﻻ ﺷَﻔِﯿﻊٌ ﯾَﺸْﻔَﻊُ ﻟِﻲ إِﻟَﯿْﻚ. وَأَﺧْﺮَﺟَﻨِﻲ إِﻟَﻰ ﻓِﻨَﺎءِ ﻧَﻘِﻤَﺘِﻚَ ﻃَﺮِﯾﺪا، ﻓَﺄَﺻْﺤَﺮَﻧِﻲ ﻟِﻐَﻀَﺒِﻚَ ﻓَﺮِﯾﺪا،ﻋَﻨﱢﻲ

məgər bu ki, əfvinlə ona əl atam, hesaba gətirə biləcək itaətim az, e’tiraf edəcəyim günahlar
çoxdur, pis iş törədsə də bağışlamaq Sənə ağır gəlməz, belə isə məni əfv et. İlahi, elmin gizli
əməllərindən agahdır, xəbərdar olmağının qarşısında hər bir örtülü şey aşkardır, işlərin dəqiqliyi
nəzərindən gizli deyildir, həqiqətən də Sənin və mənim düşmənim mənə qalib gəlmişdir, Səndən
möhlət istəmiş və Sən də müəyyən məsləhə görə ona möhlət verdin, belə olduqda bu qəddar
düşmən məni yerə vurdu, halbuki həlakedici kiçik və böyük günahlardan Sənə sarı qaçdım, sonra
günah etdim, pis əməlimin nəticə-sində Sənin qəzəbinə layiq görüldüm, cəhalət Sənin tədbir və
hiyləni məndən qaytardı, özünün küfr kəlməsi ilə mənimlə üz-üzə gəldi, məndən usandı, mənə
arxa çevirib yola düşdü, məni Sənin qəzəbin qarşısında tək qoydu, intiqam meydanında məni
boşladı, kimsə məndən dərgahında şəfaət etməz, bir pənah verəndə qarşında aman verməz,

 وَ ﻻ،َ ﻓَﻼ ﯾَﻀِﯿﻘَﻦﱠ ﻋَﻨﱢﻲ َﻓﻀْﻠُﻚ،َ وَ ﻣَﺤَﻞﱡ اﻟْﻤُﻌْﺘَﺮِفِ ﻟَﻚ،َ ﻓَﮭَﺬَا ﻣَﻘَﺎمُ اﻟْﻌَﺎﺋِﺬِ ﺑِﻚ.َ وَ ﻻ ﻣَﻼذٌ أَﻟْﺠَﺄُ إِﻟَﯿْﮫِ ﻣِﻨْﻚ،َوَ ﻻ ﺣِﺼْﻦٌ ﯾَﺤْﺠُﺒُﻨِﻲ ﻋَﻨْﻚ
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚ.َ إِﻧﱠﻚَ ﺧَﯿْﺮُ اﻟْﻐَﺎﻓِﺮِﯾﻦ، وَ اﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻲ،َ وَ ﻻ أَﻗْﻨَﻂَ وُﻓُﻮدِكَ اﻵْﻣِﻠِﯿﻦ،َ وَ ﻻ أَﻛُﻦْ أَﺧْﯿَﺐَ ﻋِﺒَﺎدِكَ اﻟﺘﱠﺎﺋِﺒِﯿﻦ،َﯾَﻘْﺼُﺮَنﱠ دُوﻧِﻲ ﻋَﻔْﻮُك
ُ وَ ﻻ أَﺳْﺘَﺠِﯿﺮ، وَﻻ أَﺳْﺘَﺸْﮭِﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﺻِﯿَﺎﻣِﻲ ﻧَﮭَﺎرا.ُ وَ ﺳَﻮﱠلَ ﻟِﻲَ اﻟْﺨَﻄَﺎءَ ﺧَﺎﻃِﺮُ اﻟﺴﱡﻮءِ ﻓَﻔَﺮﱠﻃْﺖ،ُ وَ ﻧَﮭَﯿْﺘَﻨِﻲ ﻓَﺮَﻛِﺒْﺖ،ُأَﻣَﺮْﺗَﻨِﻲ ﻓَﺘَﺮَﻛْﺖ
 وَ ﻟَﺴْﺖُ أَﺗَﻮَﺳﱠﻞُ إِﻟَﯿْﻚَ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﻧَﺎﻓِﻠَﺔٍ ﻣَﻊَ ﻛَﺜِﯿﺮِ ﻣَﺎ.َ وَ ﻻ ﺗُﺜْﻨِﻲ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﺈِﺣْﯿَﺎﺋِﮭَﺎ ﺳُﻨﱠﺔٌ ﺣَﺎﺷَﺎ ﻓُﺮُوﺿِﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ ﻣَﻦْ ﺿَﯿﱠﻌَﮭَﺎ ھَﻠَﻚ،ﺑِﺘَﮭَﺠﱡﺪِي ﻟَﯿْﻼ
، وَ ﻛَﺒَﺎﺋِﺮِ ذُﻧُﻮبٍ اﺟْﺘَﺮَﺣْﺘُﮭَﺎ، وَ ﺗَﻌَﺪﱠﯾْﺖُ ﻋَﻦْ ﻣَﻘَﺎﻣَﺎتِ ﺣُﺪُودِكَ إِﻟَﻰ ﺣُﺮُﻣَﺎتٍ اﻧْﺘَﮭَﻜْﺘُﮭَﺎ،َأَﻏْﻔَﻠْﺖُ ﻣِﻦْ وَﻇَﺎﺋِﻒِ ﻓُﺮُوﺿِﻚ

heç bir möhkəm qala da Sənin qarşında məndən ötrü maneə törədə bilməz, Səndən başqa səmtə
pənah aparacaq yerim də yoxdur;
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İndi Sənə pənah aparan, günahına e’tiraf edən bir kimsə kimi qarşında dayanmışam, olmaya
lütfün məndən niyi isə əsirgəməyəcək, yaxud əfvin mənim haqqımda səhlənkarlıq edəcək?!
Yaxud tövbə edən bəndələrindən ən ziyankarı, ne’mətini gözləyənlərdən ən ümidsizlimi
olacağam?
Məni əfv et ki, Sən əfv edənlərin ən yaxşısısan.
İlahi, mənə əmr etdin və mən məhəl qoymadım, qadağan etdin və mən o işə bulaşdım, düşüucə
günahın pisliyini nəzərimdə bəzədi, və buna görə də xəta etdim, nə bir günü oruc tutdum ki, şahid
gətirəm, nə də bir gecəni ayaq qaldım ki, ona pənah aparım, nə bir sünnəti dirçəldim ki, məni
yaxşılıqla yad etsinlər, yalnız vacib işləri yerinə yetirdim ki, onları da tərk edən həlak olar ki, nə
bir nafilə yerinə yetirdim ki, onun səbəbi ilə Sənə dəlil düşüm, halbuki vacib əməllərin çoxunun
şərtlərini qəflət üzündən əməl gətirmədim, Sənin qoyduğun sərhəd və qanunlardan hörmət
pərdələrini yırtdım, elə böyük günahlara əl atmışam ki, yalnız Sənin hifzini bu rüsvayçılıqların
qarşısında pərdə salsınlar.

ٍوَرَﻗَﺒَﺔ،ٍﻓَﺘَﻠَﻘﱠﺎكَ ﺑِﻨَﻔْﺲٍ ﺧَﺎﺷِﻌَﺔ،َوَرَﺿِﻲَ ﻋَﻨْﻚ،وَﺳَﺨِﻂَ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ،َوَھَﺬَا ﻣَﻘَﺎمُ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﺤْﯿَﺎ ﻟِﻨَﻔْﺴِﮫِ ﻣِﻨْﻚ.ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘُﻚَ ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﻓَﻀَﺎﺋِﺤِﮭَﺎ ﺳِﺘْﺮا
 ﻓَﺄَﻋْﻄِﻨِﻲ ﯾَﺎ،ُوَأَﺣَﻖﱡ ﻣَﻦْ ﺧَﺸِﯿَﮫُ وَاﺗﱠﻘَﺎه،ُ وَأَﻧْﺖَ أَ ْوﻟَﻰ ﻣَﻦْ رَﺟَﺎه.َ وَﻇَﮭْﺮٍ ﻣُﺜْﻘَﻞٍ ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ وَاﻗِﻔﺎ ﺑَﯿْﻦَ اﻟﺮﱠﻏْﺒَﺔِ إِﻟَﯿْﻚَ وَاﻟﺮﱠھْﺒَﺔِ ﻣِﻨْﻚ،ٍﺧَﺎﺿِﻌَﺔ
 وَﺗَﻐَﻤﱠﺪْﺗَﻨِﻲ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﻓِﻲ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ إِذْ ﺳَﺘَﺮْﺗَﻨِﻲ ﺑِﻌَﻔْﻮِك.َإِﻧﱠﻚَ أَﻛْﺮَمُ اﻟْﻤَﺴْﺌُﻮﻟِﯿﻦ،َوَﻋُﺪْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﻌَﺎﺋِﺪَةِ رَﺣْﻤَﺘِﻚ،ُوَآﻣِﻨﱢﻲ ﻣَﺎ ﺣَﺬِرْت،ُرَبﱢ ﻣَﺎ رَﺟَﻮْت
ِوَاﻟﺮﱡﺳُﻞ،َ ﻓَﺄَﺟِﺮْﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﻓَﻀِﯿﺤَﺎتِ دَارِ اﻟْﺒَﻘَﺎءِ ﻋِﻨْﺪَ ﻣَﻮَاﻗِﻒِ اﻟْﺄَﺷْﮭَﺎدِ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﻼﺋِﻜَﺔِ اﻟْﻤُﻘَﺮﱠﺑِﯿﻦ،ِدَارِ اﻟْﻔَﻨَﺎءِ ﺑِﺤَﻀْﺮَةِ اﻟْﺄَﻛْﻔَﺎء
 ﻟَﻢْ أَﺛِﻖْ ﺑِﮭِﻢْ رَبﱢ ﻓِﻲ.وَﻣِﻦْ ذِي رَﺣِﻢٍ ﻛُﻨْﺖُ أَﺣْﺘَﺸِﻢُ ﻣِﻨْﮫُ ﻓِﻲ ﺳَﺮِﯾﺮَاﺗِﻲ،ﻣِﻦْ ﺟَﺎرٍ ﻛُﻨْﺖُ أُﻛَﺎﺗِﻤُﮫُ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻲ،َوَاﻟﺸﱡﮭَﺪَاءِ وَاﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِﯿﻦ،َاﻟْﻤُﻜَﺮﱠﻣِﯿﻦ
،وَوَﺛِﻘْﺖُ ﺑِﻚَ رَبﱢ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَةِ ﻟِﻲ،اﻟﺴﱢﺘْﺮِ ﻋَﻠَﻲﱠ

Bu özünə görə Səndən xəcalətli, özünə qarşı qəzəbin və Səndən razı qalan kimsənin məqamıdır,
beləliklə pərişan könül, başı aşağı, arxası günah yükü ilə ağırlaşmış halda Səninlə üz-üzə
dayanmış, Sənə qarşı ümid və qorxu ilə dayan-mışdır, ümid edilməyə ən layiqli kimsə Sənsən,
itaət edilməyə v əqorxmağa ən layiqli də Sənsən.
İlahi, belə olduğu təqdirdə ümid etdiyim şeyləri mənə bəxş et, qorxuduğum şeydən mənə aman
ver, rəhmətini halıma and et ki, Sən hacət istənilənlərin ən kəramətlisisən.
İlahi, indi ki, məni Öz əfvini pərdəsi ilə örtdün, və fani bu dünyada görənlərin gözü önündə məni
Öz bəxişişində qərq etdin, məni axirət dünyasında mələklərin hazır olanların, peyğəm-bərlərin,
şəhid və siddiqlərin, salehlərin gözləri önündə rüsvay olmaqdan pənah ver;
İlahi, eyblərimi gizlətdiyim qonşu və qohu-mumdan xəcalət çəkirdim, eyblərimin üzərinə pərdə
çəkməklərinə e’timadım yox idi, və sənə e’timad etdim, ey mənim Rəbbim, ki məni əfv edə-sən,
Sən e’timad edilənlərin ən yaxşısısan, üz gətirənlərdən ən üstün bəxşiş edənsən, rəhməti
istənilənlərdən hamıdan çox rəhm edənsən,
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ِ ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ أَﻧْﺖَ ﺣَﺪَرْﺗَﻨِﻲ ﻣَﺎءً ﻣَﮭِﯿﻨﺎ ﻣِﻦْ ﺻُﻠْﺐٍ ﻣُﺘَﻀَﺎﯾ. ﻓَﺎرْﺣَﻤْﻨِﻲ،َوَأَرْأَفُ ﻣَﻦِ اﺳْﺘُﺮْﺣِﻢ،ِوَأَﻋْﻄَﻰ ﻣَﻦْ رُﻏِﺐَ إِﻟَﯿْﮫ،ِوَأَﻧْﺖَ أَوْﻟَﻰ ﻣَﻦْ وُﺛِﻖَ ﺑِﮫ
ﻖ
 وَ أَﺛْﺒَﺖﱠ ﻓِﻲﱠ،ِ ﺗُﺼَﺮﱢﻓُﻨِﻲ ﺣَﺎﻻ ﻋَﻦْ ﺣَﺎلٍ ﺣَﺘﱠﻰ اﻧْﺘَﮭَﯿْﺖَ ﺑِﻲ إِﻟَﻰ ﺗَﻤَﺎمِ اﻟﺼﱡﻮرَة،ِ ﺣَﺮِجِ اﻟْﻤَﺴَﺎﻟِﻚِ إِﻟَﻰ رَﺣِﻢٍ ﺿَﯿﱢﻘَﺔٍ ﺳَﺘَﺮْﺗَﮭَﺎ ﺑِﺎﻟْﺤُﺠُﺐ،ِاﻟْﻌِﻈَﺎم
 ﺣَﺘﱠﻰ إِذَا.َ ﺛُﻢﱠ أَﻧْﺸَﺄْﺗَﻨِﻲ ﺧَﻠْﻘﺎ آﺧَﺮَ ﻛَﻤَﺎ ﺷِﺌْﺖ، ﻧُﻄْﻔَﺔً ﺛُﻢﱠ ﻋَﻠَﻘَﺔً ﺛُﻢﱠ ﻣُﻀْﻐَﺔً ﺛُﻢﱠ ﻋَﻈْﻤﺎ ﺛُﻢﱠ ﻛَﺴَﻮْتَ اﻟْﻌِﻈَﺎمَ ﻟَﺤْﻤﺎ:َاﻟْﺠَﻮَارِحَ ﻛَﻤَﺎ ﻧَﻌَﺖﱠ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚ
َ و، ﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻟِﻲ ﻗُﻮﺗﺎ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻞِ ﻃَﻌَﺎمٍ وَ ﺷَﺮَابٍ أَﺟْﺮَﯾْﺘَﮫُ ﻟِﺄَﻣَﺘِﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ أَﺳْﻜَﻨْﺘَﻨِﻲ ﺟَﻮْﻓَﮭَﺎ،َ وَ ﻟَﻢْ أَﺳْﺘَﻐْﻦِ ﻋَﻦْ ﻏِﯿَﺎثِ ﻓَﻀْﻠِﻚ،َاﺣْﺘَﺠْﺖُ إِﻟَﻰ رِزْﻗِﻚ
ِ وَ ﻟَﻜَﺎﻧَﺖ، أَوْ ﺗَﻀْﻄَﺮﱡﻧِﻲ إِﻟَﻰ ﻗُﻮﱠﺗِﻲ ﻟَﻜَﺎنَ اﻟْﺤَﻮْلُ ﻋَﻨﱢﻲ ﻣُﻌْﺘَﺰِﻻ، وَ ﻟَﻮْ ﺗَﻜِﻠُﻨِﻲ ﯾَﺎ رَبﱢ ﻓِﻲ ﺗِﻠْﻚَ اﻟْﺤَﺎﻻتِ إِﻟَﻰ ﺣَﻮْﻟِﻲ.أَوْدَﻋْﺘَﻨِﻲ ﻗَﺮَارَ رَﺣِﻤِﮭَﺎ
،َ ﻻ أَﻋْﺪَمُ ﺑِﺮﱠك،ِ ﺗَﻔْﻌَﻞُ ذَﻟِﻚَ ﺑِﻲ ﺗَﻄَﻮﱡﻻ ﻋَﻠَﻲﱠ إِﻟَﻰ ﻏَﺎﯾَﺘِﻲ ھَﺬِه،ِ ﻓَﻐَﺬَوْﺗَﻨِﻲ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﻏِﺬَاءَ اﻟْﺒَﺮﱢ اﻟﻠﱠﻄِﯿﻒ.ًاﻟْﻘُﻮﱠةُ ﻣِﻨﱢﻲ ﺑَﻌِﯿﺪَة

belə isə mənə rəhm et. İlahi! Sən məni dəyərsiz su halında bir-birinə yapışmış sümüklər arasından, yolları çox dar yerdən pərdələrlə örtdü-yün dar bir rəhimə axıtdın, bu zaman məni bir
haldan başqa bir hala saldın. Sonra surətin kamilliyinə yetirdin, bədənimdə əzalar qərar verdin,
kitabında vəsf etdiyin kimi: Nütfə, sonra laxtalanmış qan, ondan sonra ət, sonra sümüklərin
düzəlişi, sonra sümükləri ətlə örtdün, sonra məni istədiyin başqa bir mərhələyə yetirdin, və Sənin
ruzinə ehtiyac duyduqda lüt’fünün yardı-mından ehtiyacsız olmadıqda mənim üçün ruzi
hazırladın və o yemək içməyin qalanını məni bətnində yerləşdirdiyin kənizinin vasitəsiylə mənə
yetirdin. Və əgər məni -ey mənim Rəbbim –belə bir hallarda öz tədbirimə boşlasaydım, yaxud öz
gücümdən istifadə etməyə çarəsiz etsəydim Həqiqə-təndə hədəfə yetişmək yolu məndən uzaqlaşar
güc və qüvvətim məndən çəkilərdi, belə bir halda öz lütf və ehsanınla əməli saleh və ürəyi yanan
kimsə kimi mənə yemək verdin və bütün bu ehsanlarını yetdi
yim bu vaxtınadək mənim
haqqımda öz

 ﻗَﺪْ ﻣَﻠَﻚَ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنُ ﻋِﻨَﺎﻧِﻲ ﻓِﻲ ﺳُﻮءِ اﻟﻈﱠﻦﱢ َو.َ وَ ﻻ ﺗَﺘَﺄَﻛﱠﺪُ ﻣَﻊَ ذَﻟِﻚَ ﺛِﻘَﺘِﻲ ﻓَﺄَﺗَﻔَﺮﱠغَ ﻟِﻤَﺎ ھُﻮَ أَﺣْﻈَﻰ ﻟِﻲ ﻋِﻨْﺪَك،َوَ ﻻ ﯾُﺒْﻄِﺊُ ﺑِﻲ ﺣُﺴْﻦُ ﺻَﻨِﯿﻌِﻚ
َ و. وَ أَﺗَﻀَﺮﱠعُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓِﻲ ﺻَﺮْفِ ﻛَﯿْﺪِهِ ﻋَﻨﱢﻲ،ِ وَ أَﺳْﺘَﻌْﺼِﻤُﻚَ ﻣِﻦْ ﻣَﻠَﻜَﺘِﮫ،ُ وَ ﻃَﺎﻋَﺔَ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻟَﮫ، ﻓَﺄَﻧَﺎ أَﺷْﻜُﻮ ﺳُﻮءَ ﻣُﺠَﺎوَرَﺗِﮫِ ﻟِﻲ،ِﺿَﻌْﻒِ اﻟْﯿَﻘِﯿﻦ
 ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ،ِ وَ إِﻟْﮭَﺎﻣِﻚَ اﻟﺸﱡﻜْﺮَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺈِﺣْﺴَﺎنِ وَ اﻟْﺈِﻧْﻌَﺎم،ِ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻋَﻠَﻰ اﺑْﺘِﺪَاﺋِﻚَ ﺑِﺎﻟﻨﱢﻌَﻢِ اﻟْﺠِﺴَﺎم،أَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﻓِﻲ أَنْ ﺗُﺴَﮭﱢﻞَ إِﻟَﻰ رِزْﻗِﻲ ﺳَﺒِﯿﻼ
ْ وَ أَنْ ﺗَﺠْﻌَﻞَ ﻣَﺎ ذَھَﺐَ ﻣِﻦ، وَ أَنْ ﺗُﺮْﺿِﯿَﻨِﻲ ﺑِﺤِﺼﱠﺘِﻲ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻗَﺴَﻤْﺖَ ﻟِﻲ، وَ أَنْ ﺗُﻘَﻨﱢﻌَﻨِﻲ ﺑِﺘَﻘْﺪِﯾﺮِكَ ﻟِﻲ، وَ ﺳَﮭﱢﻞْ ﻋَﻠَﻲﱠ رِزْﻗِﻲ،ِﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
ْ وَ ﺗَﻮَﻋﱠﺪْتَ ﺑِﮭَﺎ ﻣَﻦ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرٍ ﺗَﻐَﻠﱠﻈْﺖَ ﺑِﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻋَﺼَﺎك.َ إِﻧﱠﻚَ ﺧَﯿْﺮُ اﻟﺮﱠازِﻗِﯿﻦ،َﺟِﺴْﻤِﻲ وَ ﻋُﻤُﺮِي ﻓِﻲ ﺳَﺒِﯿﻞِ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ
،َﺻَﺪَفَ ﻋَﻦْ رِﺿَﺎك

fəzilətindən yerinə yetirsənə sənin xeyrindən məhrum olmuram, ne’mətlərinin yaxşılığı mənim
haqqımda tə’xirə düşmür, bütün bunlarla belə Sənə olan e’timadım möhkəmləşmir ki, Sənin
yanında mənə daha faydalı olanı sə’y göstərim, yəqinimin zəif olmasında və pis gümanına görə
şeytan cilovumu öz əlinə almışdır, buna görə də onun mənə qarşı pis rəftarından və nəfsinin o
qorxunc məxluqdan itaət etməsindən şikayətim vardır, onun mənə qalib gəlməsindən sənə pənah
gətirirəm, onun hiyləsini məndən qaytarmaq üçün sənə namə edirəm, və səndən istəyirəm ki, ruzi
ələ gətirmək üçün məndən ötrü olan bir yol qərar versən.
Beləliklə böyük neymətlərini başladığın üçün, ehsan və neymətlərinə şükr etməyi ilham etdiyin
üçün Sənə həsid olsun. Belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və ruzi işini mənə asan
et, mənim üçün təyim etdiyinə qane et, mənə qismət etdiyin payıma görə razı et, cism və
ömründən sərf olunanı öz itaətinin yolunda hesab et ki, Sən, ruzi verənlərin ən yaxşısısan.
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İlahi, etdiyin günaha görə cəza verəyəcəyin oddan Sənə pənah gətirirəm,

 وَ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرٍ ﺗَﺬَ ُر.ٍ وَ ﯾَﺼُﻮلُ ﺑَﻌْﻀُﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾ،ٌ وَ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرٍ ﯾَﺄْﻛُﻞُ ﺑَﻌْﻀَﮭَﺎ ﺑَﻌْﺾ،ٌ وَ ﺑَﻌِﯿﺪُھَﺎ ﻗَﺮِﯾﺐ،ٌ وَ ھَﯿﱢﻨُﮭَﺎ أَﻟِﯿﻢ،ٌوَ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرٍ ﻧُﻮرُھَﺎ ﻇُﻠْﻤَﺔ
ِ وَ ﻻ ﺗَﻘْﺪِرُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﺨْﻔِﯿﻒ، وَ ﻻ ﺗَﺮْﺣَﻢُ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﻌْﻄَﻔَﮭَﺎ، وَ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرٍ ﻻ ﺗُﺒْﻘِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺗَﻀَﺮﱠعَ إِﻟَﯿْﮭَﺎ، وَ ﺗَﺴﻘِﻲ أَھْﻠَﮭَﺎ ﺣَﻤِﯿﻤﺎ،اﻟْﻌِﻈَﺎمَ رَﻣِﯿﻤﺎ
َ و،ﻋَﻤﱠﻦْ ﺧَﺸَﻊَ ﻟَﮭَﺎ وَ اﺳْﺘَﺴْﻠَﻢَ إِﻟَﯿْﮭَﺎ ﺗَﻠْﻘَﻰ ﺳُﻜﱠﺎﻧَﮭَﺎ ﺑِﺄَﺣَﺮﱢ ﻣَﺎ ﻟَﺪَﯾْﮭَﺎ ﻣِﻦْ أَﻟِﯿﻢِ اﻟﻨﱠﻜَﺎلِ وَ ﺷَﺪِﯾﺪِ اﻟْﻮَﺑَﺎل وَ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﻘَﺎرِﺑِﮭَﺎ اﻟْﻔَﺎﻏِ َﺮةِ أَﻓْﻮَاھُﮭَﺎ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ. وَ أَﺧﱠﺮَ ﻋَﻨْﮭَﺎ، وَ أَﺳْﺘَﮭْﺪِﯾﻚَ ﻟِﻤَﺎ ﺑَﺎﻋَﺪَ ﻣِﻨْﮭَﺎ،ْ وَ ﯾَﻨْﺰِعُ ﻗُﻠُﻮﺑَﮭُﻢ، وَ ﺷَﺮَاﺑِﮭَﺎ اﻟﱠﺬِي ﯾُﻘَﻄﱢﻊُ أَﻣْﻌَﺎءَ وَ أَﻓْﺌِﺪَةَ ﺳُﻜﱠﺎﻧِﮭَﺎ،ﺣَﯿﱠﺎﺗِﮭَﺎ اﻟﺼﱠﺎﻟِﻘَﺔِ ﺑِﺄَﻧْﯿَﺎﺑِﮭَﺎ
 وَ ﻻ ﺗَﺨْﺬُﻟْﻨِﻲ ﯾَﺎ ﺧَﯿْﺮَ اﻟْﻤُﺠِﯿﺮِﯾﻦَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ ﺗَﻘِﻲ،َ وَ أَﻗِﻠْﻨِﻲ ﻋَﺜَﺮَاﺗِﻲ ﺑِﺤُﺴْﻦِ إِﻗَﺎﻟَﺘِﻚ،َ وَ أَﺟِﺮْﻧِﻲ ﻣِﻨْﮭَﺎ ﺑِﻔَﻀْﻞِ رَﺣْﻤَﺘِﻚ،ِﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
ٌ وَ أَﻧْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ،ُ وَ ﺗَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﺗُﺮِﯾﺪ،َ وَ ﺗُﻌْﻄِﻲ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺔ،َاﻟْﻜَﺮِﯾﮭَﺔ
razılığından üz döndərənə və’d etdiyin oddan Sənə pənah gətirirəm, nuru qarnlıq, mülayimi ağır,
uzağı yaxın olan oddan Sənə pənah aparıram bə’zisi bə’zisini yeyən oddan, bir hissə o biri
hissəsinə hücum edən, sümüyü çürüdən, sakinlərini qaynar su ilə sirab edən, zar edənlərə rəhm
etməyən, ondan mehribanlıq istəyənlərə mehri-banlıq göstərməyən oddan Sənə pənah aparıram, o
od qarşısında təslim olanın əzabını əskiltməyə qüdrəti çatmayan oddan, öz sakinləri ilə ən şiddətli, ən ağır cəza ilə rəftar edən oddan. Və ağzını açan əqrəblərindən, çalan ilanlarından,
sakinlərinin qarın-bağısaqlarını parçalayan içkisi olan, ürəkləri qoparan sudan Sənə pənah
aparıram. Səndən məni o oddan qoruyub ondan geri atan yollara hidayət etməyini diləyirəm.
İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, və Öz lütf və ehsanınla mənə o oddan pənah ver,
gözəl tərzdə göz örtməyinlə xətalarımdan keç, və ey pənah verənlərin ən yaxşısı, məni rüsvay
etmə. İlahi, Sən bəndələrini xoşagəlməz şeylərdən qoruyursan, yaxşılığı əta edirsən,

 وَ ﻻ، ﺻَﻼةً ﻻ ﯾَﻨْﻘَﻄِﻊُ ﻣَﺪَدُھَﺎ،ُ ﻣَﺎ اﺧْﺘَﻠَﻒَ اﻟﻠﱠﯿْﻞُ وَ اﻟﻨﱠﮭَﺎر،ِ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،ُ إِذَا ذُﻛِﺮَ اﻟْﺄَﺑْﺮَار،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
، وَ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫِ ﺑَﻌْﺪَ اﻟﺮﱢﺿَﺎ، ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﺮْﺿَﻰ.َ وَ ﺗَﻤْﻠَﺄُ اﻟْﺄَرْضَ وَ اﻟﺴﱠﻤَﺎء،َ ﺻَﻼةً ﺗَﺸْﺤَﻦُ اﻟْﮭَﻮَاء،ﯾُﺤْﺼَﻰ ﻋَﺪَدُھَﺎ
ِ.َ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،ﺻَﻼةً ﻻ ﺣَﺪﱠ ﻟَﮭَﺎ وَ ﻻ ﻣُﻨْﺘَﮭَﻰ

istədiyin hər şeyi yerinə yetirirsən, Sən hər eyə qadirsən.
İlahi, Muhəmməd və onun soyuna gecə-gündüz get-gəldə olanadək, sonu olmayan hesaba
gəlməyən, fəzanı pərakəndə edən, yeri və göyü doduran bir salam yetir, Alalhı razı qalanadək ona
salam yetirsin, o razılıqdan sonra Allaha ona və onun soyuna salam yetirsin, son həddi olmayan
bir salam, ey rəhm edənlərin rəhm edəni.

(33 )
ِ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻻﺳْﺘِﺨَﺎرَة،َوَ ﻛَﺎن:
 وَ اﺟْﻌَﻞْ ذَﻟِﻚَ ذَرِﯾﻌَﺔً إِﻟَﻰ اﻟﺮﱢﺿَﺎ،ِ وَ اﻗْﺾِ ﻟِﻲ ﺑِﺎﻟْﺨِﯿَﺮَةِ وَ أَﻟْﮭِﻤْﻨَﺎ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔَ اﻻﺧْﺘِﯿَﺎر،ِﺼﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
َ َ ﻓ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧِﻲﱢ أَﺳْﺘَﺨِﯿﺮُكَ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻚ
َ وَ أَﯾﱢﺪْﻧَﺎ ﺑِﯿَﻘِﯿﻦِ اﻟْﻤُﺨْﻠِﺼِﯿﻦ،ِﺑِﻤَﺎ ﻗَﻀَﯿْﺖَ ﻟَﻨَﺎ وَ اﻟﺘﱠﺴْﻠِﯿﻢِ ﻟِﻤَﺎ ﺣَﻜَﻤْﺖَ ﻓَﺄَزِحْ ﻋَﻨﱠﺎ رَﯾْﺐَ اﻻرْﺗِﯿَﺎب.
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33-cü dua:

O Həzrətin Allahdan xeyir diləməsi

Ey mənim Rəbbim, (hər şeydən xəbərdar olan) elminə xatir Səndən xeyir istəyirəm, belə isə
Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və haqqımda xeyrirə hökm ver, bizim üçün ixtiyar
etdiyini tanımağı bizə ilham, et, onu bizim üçün qəzana razı qalmağımıza, hökmünə təslim
olmağa səbəb qərar ver, belə olduqda şəkki bizdən uzaqlaşdır, bizi ixlasların yəqini ilə təsdiq et,

ُ َ وَ أَﻗْﺮ،ِ وَ ﻧَﺠْﻨَﺢَ إِﻟَﻰ اﻟﱠﺘِﻲ ھِﻲَ أَﺑْﻌَﺪُ ﻣِﻦْ ﺣُﺴْﻦِ اﻟْﻌَﺎﻗِﺒَﺔ،َ وَ ﻧَﻜْﺮَهَ ﻣَﻮْﺿِﻊَ رِﺿَﺎك،َوَ ﻻ ﺗَﺴُﻤْﻨَﺎ ﻋَﺠْﺰَ اﻟْﻤَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﻋَﻤﱠﺎ ﺗَﺨَﯿﱠﺮْتَ ﻓَﻨَﻐْﻤِﻂَ ﻗَﺪْرَك
ب
ْ وَ ﺳَﮭﱢﻞْ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻧَﺴْﺘَﺼْﻌِﺐُ ﻣِﻦْ ﺣُﻜْﻤِﻚَ وَ أَﻟْﮭِﻤْﻨَﺎ اﻻﻧْﻘِﯿَﺎدَ ﻟِﻤَﺎ أَوْرَ ْدتَ ﻋَﻠَ ْﯿﻨَﺎ ﻣِﻦ،َإِﻟَﻰ ﺿِﺪﱢ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔِ ﺣَﺒﱢﺐْ إِﻟَﯿْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻧَﻜْﺮَهُ ﻣِﻦْ ﻗَﻀَﺎﺋِﻚ
َ وَ اﺧْﺘِﻢْ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ھِﻲ.َﺨﯿﱠﺮَ ﻣَﺎ ﻛَﺮِھْﺖ
َ َ وَ ﻻ ﻧَﺘ،َ وَ ﻻ ﻧَﻜْﺮَهَ ﻣَﺎ أَﺣْﺒَﺒْﺖ،َ وَ ﻻ ﺗَﻌْﺠِﯿﻞَ ﻣَﺎ أَﺧﱠﺮْت،َﻣَﺸِﯿﱠﺘِﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﻧُﺤِﺐﱠ ﺗَﺄْﺧِﯿﺮَ ﻣَﺎ ﻋَﺠﱠﻠْﺖ
ٌ وَ أَﻧْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ،ُﻞ ﻣَﺎ ﺗُﺮِﯾﺪ
ُ َ وَ ﺗَﻔْﻌ،َ وَ ﺗُﻌْﻄِﻲ اﻟْﺠَﺴِﯿﻤَﺔ،َ إِﻧﱠﻚَ ﺗُﻔِﯿﺪُ اﻟْﻜَﺮِﯾﻤَﺔ، وَ أَﻛْﺮَمُ ﻣَﺼِﯿﺮا،ًأَﺣْﻤَﺪُ ﻋَﺎﻗِﺒَﺔ.

bizi bizlərə ixtiyar etdiyin mə’rifətdə geri qalmağa qoyma ki, Sənin qüdrətinə yüngül sayaq,
yaxud da razı qalacağın şeyi bəyənməyək, yaxud da gözəl aqibətdən uzaq və əmin-amanlığın
əksinə olan şeylərə nail olmayaq.
Qəzavü-qədərindən xoşlamadığımız şeyi bizə sevdir, hökmündən çətin saydığımızı bizə asan et,
iradən üzrə bizə yönəltdiyin şeylərə boyun əyməyi bizə ilham et ki, tə’xirə salacağın şeyi tə’cil
edib, tə’cil edilən şeyi tə’xirə saldığını sevməyək və sənin sevdiyin şeyi bəyənməkdə və sənin
bəyənmədiyini sevməməkdə bizə yardım et.
İşimizi aqibət baxımından ən gözəl, malə ən üstün olanla sona yetir ki, Sən çox gözəl bəxşişlə
mərhəmət göstərirsən, böyük ne’mətlər bağışlayırsan, Sən istədiyini yerinə yetirirsən və sən hər
şeyə qadirsən.
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(34)
ٍوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا اﺑْﺘُﻠِﻲَ أَوْ رَأَى ﻣُﺒْﺘَﻠًﻰ ﺑِﻔَﻀِﯿﺤَﺔٍ ﺑِﺬَﻧْﺐ:
 َو،ُ وَ ارْﺗَﻜَﺐَ اﻟْﻔَﺎﺣِﺸَﺔَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﻔْﻀَﺤْﮫ،ُ ﻓَﻜُﻠﱡﻨَﺎ ﻗَﺪِ ﻗْﺘَﺮَفَ اﻟْﻌَﺎﺋِﺒَﺔَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﺸْﮭَﺮْه،َ وَ ﻣُﻌَﺎﻓَﺎﺗِﻚَ ﺑَﻌْﺪَ ﺧُﺒْﺮِك،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳِﺘْﺮِكَ ﺑَﻌْﺪَ ﻋِﻠْﻤِﻚ
َ ﻛُﻨْﺖ، وَ ﺧَﻄِﯿﺌَﺔٍ ارْﺗَﻜَﺒْﻨَﺎھَﺎ، وَ ﺳَﯿﱢﺌَﺔٍ اﻛْﺘَﺴَﺒْﻨَﺎھَﺎ،ُ وَ أَﻣْﺮٍ ﻗَﺪْ وَﻗَﻔْﺘَﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻓَﺘَﻌَﺪﱠﯾْﻨَﺎه،ُ ﻛَﻢْ ﻧَﮭْﻲٍ ﻟَﻚَ ﻗَﺪْ أَﺗَﯿْﻨَﺎه.ِﺗَﺴَﺘﱠﺮَ ﺑِﺎﻟْﻤَﺴَﺎوِي ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﺪْﻟُﻞْ ﻋَﻠَﯿْﮫ
ْ وَ رَدْﻣﺎ دُونَ أَﺳْﻤَﺎﻋِﮭِﻢ،ْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻋَﺎﻓِ َﯿﺘُﻚَ ﻟَﻨَﺎ ﺣِﺠَﺎﺑﺎ دُونَ أَﺑْﺼَﺎرِھِﻢ،َ وَ اﻟْﻘَﺎدِرَ ﻋَﻠَﻰ إِﻋْﻼﻧِﮭَﺎ ﻓَﻮْقَ اﻟْﻘَﺎدِرِﯾﻦ،َاﻟْﻤُﻄﱠﻠِﻊَ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ دُونَ اﻟﻨﱠﺎﻇِﺮِﯾﻦ
،ِ وَ زَاﺟِﺮا ﻋَﻦْ ﺳُﻮءِ اﻟْﺨُﻠُﻖ، وَاﻋِﻈﺎ ﻟَﻨَﺎ،ِ وَ أَﺧْﻔَﯿْﺖَ ﻣِﻦَ اﻟﺪﱠﺧِﯿﻠَﺔ،ِﻓَﺎﺟْﻌَﻞْ ﻣَﺎ ﺳَﺘَﺮْتَ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﻮْرَة

34-cü dua:

O həzrətin çətinliyə düşüb, yaxud kimi isə çətinlikdə rüsvay olduğunu gördüyü zaman etdiyi
duası

İlahi! Həmd olsun Sənə ki, görür və pərdə örtürsən, bilirsən və əfv edirsən, çünki bizlərdən hər
hansımız pisliklər törətməyə qalxdısa rüsvay etmədin, pis işlərə əl atdı, lakin xar etmədin,
gizlində alçaq əməllər törətdi və Sən faş etmədin.
Nə çox pisliklərə bulaşdıq, nə çox əmrlərin ki, onunla bizə qadağan etdin və biz ondan təcavüz
etdik ki, nə çox pisliklər qazandıq, nə çox günahlar ki, yerinə ytirməyə qalxdıq, halbuki Sən
görənlərdən ona daha agah idin, lakin Sənin əfvin bizim üçün onların gözləri önündə pərdə,
qulaqları üzərində bir sədd idi. Beləliklə eyblərin bu örtülməsini, fəsadların gizi saxlanmasını
bizim üçün ibrət, pislikdən saxlayan, günahlara bulaşmamaq üçün,

،َ إِﻧﱠﺎ إِﻟَﯿْﻚَ رَاﻏِﺒُﻮن،َ وَﻻ ﺗَﺴُﻤْﻨَﺎ اﻟْﻐَﻔْﻠَﺔَ ﻋَﻨْﻚ،ِ وَاﻟﻄﱠﺮِﯾﻖِ اﻟْﻤَﺤْﻤُﻮدَةِ وَ ﻗَﺮﱢبِ اﻟْﻮَﻗْﺖَ ﻓِﯿﮫ،ِ وَﺳَﻌْﯿﺎ إِﻟَﻰ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ اﻟْﻤَﺎﺣِﯿَﺔ،ِوَ اﻗْﺘِﺮَافِ اﻟْﺨَﻄِﯿﺌَﺔ
 وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟَﮭُﻢْ ﺳَﺎﻣِﻌِﯿﻦَ َو،َ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ ﻋِﺘْﺮَﺗِﮫِ اﻟﺼﱢﻔْﻮَةِ ﻣِﻦْ ﺑَﺮِﯾﱠﺘِﻚَ اﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦ:َ وَﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﺧِﯿَﺮَﺗِﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚ.َوَﻣِﻦَ اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ ﺗَﺎﺋِﺒُﻮن
َﻣُﻄِﯿﻌِﯿﻦَ ﻛَﻤَﺎ أَﻣَﺮْت.

günahı aradan aparan tövbə yolunu keçməyə və bəyəndiyin yolu ötməyə bir vasitə qərar ver, bu
zamanı ötməyi yaxınlaşdır, bizi Özündən qəflətə dalmağa düçar etmə, çünki biz Sənə sarı meylli,
günahdan dönənmərik.
İlahi, yaratdıqlarının arasından seçdiyin başqa bəndələrindən üstün və pakizə olan Muhəm-məd
və onun soyuna salam yetir və əmr etdiyin kimi bizi onların göstərişlərinə müt’i qərar ver.

(35)
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وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻟﺮﱢﺿَﺎ إِذَا ﻧَﻈَﺮَ إِﻟَﻰ أَﺻْﺤَﺎبِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ:
،ِ وَ أَﺧَﺬَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﯿﻊِ ﺧَﻠْﻘِﮫِ ﺑِﺎﻟْﻔَﻀْﻞِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،ِ ﺷَﮭِﺪْتُ أَنﱠ اﻟﻠﱠﮫَ ﻗَﺴَﻢَ ﻣَﻌَﺎﯾِﺶَ ﻋِﺒَﺎدِهِ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْل،ِاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ رِﺿًﻰ ﺑِﺤُﻜْﻢِ اﻟﻠﱠﮫ
َ وَ أَﻏْﻤَﻂَ ﺣُﻜْﻤَﻚ،َ وَ ﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨْﮭُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻣَﻨَﻌْﺘَﻨِﻲ ﻓَﺄَﺣْﺴُﺪَ ﺧَﻠْﻘَﻚ،ْوَ ﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨﱢﻲ ﺑِﻤَﺎ أَﻋْﻄَﯿْﺘَﮭُﻢ.

35-ci dua:
O Həzrətin dünya sahiblərinə nəzər saldıqda etdiyi duası.

Hökmünə razılıq ünvanı ilə Allaha həmd olsun, şəhadət verirəm ki, Allah bəndələrinin mənşətini
ədalətlə böldü, bütün məxluqatı haqqında lüğf və ehsan yolunu seçdi.
İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və onlara (dünya əhlinə) verdiyin şeylərlə məni
imtahan etmə,

 وَ ھَﺐْ ﻟِﻲَ اﻟﺜﱢﻘَﺔَ ﻟِﺄُﻗِﺮﱠ ﻣَﻌَﮭَﺎ ﺑِﺄَنﱠ ﻗَﻀَﺎءَكَ ﻟَ ْﻢ، وَ وَﺳﱢﻊْ ﺑِﻤَﻮَاﻗِﻊِ ﺣُﻜْﻤِﻚَ ﺻَﺪْرِي، وَ ﻃَﯿﱢﺐْ ﺑِﻘَﻀَﺎﺋِﻚَ ﻧَﻔْﺴِﻲ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
ٍ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﺷُﻜْﺮِي ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ زَوَﯾْﺖَ ﻋَﻨﱢﻲ أَوْﻓَﺮَ ﻣِﻦْ ﺷُﻜْﺮِي إِﯾﱠﺎكَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺧَﻮﱠﻟْﺘَﻨِﻲ وَ اﻋْﺼِﻤْﻨِﻲ ﻣِﻦْ أَنْ أَﻇُﻦﱠ ﺑِﺬِي ﻋَﺪَم،ِﯾَﺠْﺮِ إِﻻ ﺑِﺎﻟْﺨِﯿَﺮَة
َ و،ِ وَ اﻟْﻌَﺰِﯾﺰَ ﻣَﻦْ أَﻋَﺰﱠﺗْﮫُ ﻋِﺒَﺎدَﺗُﻚَ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،َ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﺸﱠﺮِﯾﻒَ ﻣَﻦْ ﺷَﺮﱠﻓَﺘْﮫُ ﻃَﺎﻋَﺘُﻚ، أَوْ أَﻇُﻦﱠ ﺑِﺼَﺎﺣِﺐِ ﺛَﺮْوَةٍ ﻓَﻀْﻼ،ًﺧَﺴَﺎﺳَﺔ
 اﻟﱠﺬِي ﻟَﻢْ ﺗَﻠِﺪْ وَ ﻟَﻢْ ﺗُﻮﻟَﺪْ وَ ﻟَﻢْ ﯾَﻜُﻦْ ﻟَﻚَ ﻛُﻔُﻮا،ُ إِﻧﱠﻚَ اﻟْﻮَاﺣِﺪُ اﻟْﺄَﺣَﺪُ اﻟﺼﱠﻤَﺪ،ِ وَ اﺳْﺮَﺣْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻣُﻠْﻚِ اﻟْﺄَﺑَﺪ،ُ وَ أَﯾﱢﺪْﻧَﺎ ﺑِﻌِﺰﱟ ﻻ ﯾُﻔْﻘَﺪ،ُﻣَﺘﱢﻌْﻨَﺎ ﺑِﺜَﺮْوَةٍ ﻻ ﺗَﻨْﻔَﺪ
ٌأَﺣَﺪ.

məndən saxladığın şeylərlə də onları imtahana çəkmə ki, birdən onlara həsəd aparım, yaxud Sənin
hökmünü yüngül sayım.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və məni qəzavü-qədərinə şad et,
hökmün olan işlərə sinəmi genişləndir, mənə yəqin nəsib et ki, onun səbəbi ilə iqrar edim ki,
Sənin qəzavü-qədərin xeyrindən savayı başqa bir şeyə cari olmamışdır, məndən aldığın şeylərə
etdiyim şükrü mənə mərhəmət etdiyin şeylərin şükründən daha çox qərar ver, məni yoxsula xar,
dövlətliyə üstün baxmaqdan hifz et, çünki ən üstün o kəsdir ki, Sənə itaət onu əziz etmiş və əziz o
kəsdir ki, Sənə ibadət ona izzət vermişdir.
Belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və tbizi fənaya getməyən sərvətlə bəhrəmənd et,
daimi izzətlə qüvvətləndir, əbədi müædə seyr etdir, çünki Sən vahid, yeganə, ehtiyacsızsan,
övladın yoxdur və kimsənin övladı deyilsən, Sənin tayın, bərabərin yoxdur.
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(36)
ِﻋﺪ
ْ وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا ﻧَﻈَﺮَ إِﻟَﻰ اﻟﺴﱠﺤَﺎبِ وَ اﻟْﺒَﺮْقِ وَ ﺳَﻤِﻊَ ﺻَﻮْتَ اﻟﺮﱠ:
 ﻓَﻼ ﺗُﻤْﻄِﺮْﻧَﺎ ﺑِﮭِﻤَﺎ ﻣَﻄَ َﺮ،ٍ ﯾَﺒْﺘَﺪِرَانِ ﻃَﺎﻋَﺘَﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺔٍ ﻧَﺎﻓِﻌَﺔٍ أَوْ ﻧَﻘِﻤَﺔٍ ﺿَﺎرﱠة،َ وَ ھَﺬَﯾْﻦِ ﻋَﻮْﻧَﺎنِ ﻣِﻦْ أَﻋْﻮَاﻧِﻚ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِنﱠ ھَﺬَﯾْﻦِ آﯾَﺘَﺎنِ ﻣِﻦْ آﯾَﺎﺗِﻚ
 وَ اﺻْﺮِفْ ﻋَﻨﱠﺎ أَذَاھَﺎ، وَ أَﻧْﺰِلْ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻧَﻔْﻊَ ھَﺬِهِ اﻟﺴﱠﺤَﺎﺋِﺐِ وَ ﺑَﺮَﻛَﺘَﮭَﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ِ وَ ﻻ ﺗُﻠْﺒِﺴْﻨَﺎ ﺑِﮭِﻤَﺎ ﻟِﺒَﺎسَ اﻟْﺒَﻼء،ِاﻟﺴﱠﻮْء
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ إِنْ ﻛُﻨْﺖَ ﺑَﻌَﺜْﺘَﮭَﺎ ﻧِﻘْﻤَﺔً وَ أَرْﺳَﻠْﺘَﮭَﺎ ﺳَﺨْﻄَﺔً ﻓَﺈِﻧﱠﺎ ﻧَﺴْﺘَﺠِﯿﺮُك.ً وَ ﻻ ﺗُﺮْﺳِﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻌَﺎﯾِﺸِﻨَﺎ ﻋَﺎھَﺔ،ٍ وَ ﻻ ﺗُﺼِﺒْﻨَﺎ ﻓِﯿﮭَﺎ بِآﻓَﺔ،وَ ﻣَﻀَﺮﱠﺗَﮭَﺎ
َ وَ أَدِرْ رَﺣَﻰ ﻧَﻘِﻤَﺘِﻚَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﻠْﺤِﺪِﯾﻦ،َ ﻓَﻤِﻞْ ﺑِﺎﻟْﻐَﻀَﺐِ إِﻟَﻰ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﯿﻦ،َﻋﻔْﻮِك
َ ِ وَ ﻧَﺒْﺘَﮭِﻞُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓِﻲ ﺳُﺆَال،َﻣِﻦْ ﻏَﻀَﺒِﻚ.

36-cı dua:

O Həzrətin buluda və ildırıma nəzər salıb göy gurulutusunu eşitdikdə etdiyi duası

Ey mənim Rəbbim, həqiqətən də bunlar Sənin nişanələrindən ikisi, xidmətlərindən ikisidir ki,
Sənə itaət etməklə fayda verən rəhmətinə, yaxud zərərli cəzana sarı tələsirlər, belə isə o ikisi ilə
bizə əzab yağışı yağdırma, onlarla bizə bəla libası, geyindirmə.
İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bu buludların fayda v bərəkətlərini bizə nazil et,
zərər və əziyyətini bizdən uzaqlaşdır, onunla bizə bəla toxundurma, məişətimizə ziyan yetirmə.
Ey mənim Rəbbim əgər bu buludu cəza üçün qaldırmısansa, qəzəbindən göndərmisənsə, belə
olduqda qəzəbindən Sənə sarı nalə edirik.
Belə isə qəzəbini müşrüklərə sarı yönəlt, cəzanı dinsizlərə qarşı hərəkətə gətir.

 ﻓَﺈِ ﱠ،َ وَ ﻻ ﺗَﻘْﻄَﻊْ ﻋَﻦْ ﻛَﺎﻓﱠﺘِﻨَﺎ ﻣَﺎدﱠةَ ﺑِﺮﱢك،َ وَ ﻻ ﺗَﺸْﻐَﻠْﻨَﺎ ﻋَﻨْﻚَ ﺑِﻐَﯿْﺮِك،َ وَ أَﺧْﺮِجْ وَﺣَﺮَ ﺻُﺪُورِﻧَﺎ ﺑِﺮِزْﻗِﻚ،َاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَذْھِﺐْ ﻣَﺤْﻞَ ﺑِﻼدِﻧَﺎ ﺑِﺴُﻘْﯿَﺎك
ن
َ و،َ ﺗَﺤْﻜُﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﺷِﺌْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺷِﺌْﺖ،ٌ وَ ﻻ ﺑِﺄَﺣَﺪٍ ﻋَﻦْ ﺳَﻄْﻮَﺗِﻚَ اﻣْﺘِﻨَﺎع،ٌ وَ إِنﱠ اﻟﺴﱠﺎﻟِﻢَ ﻣَﻦْ وَﻗَﯿْﺖَ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَ أَﺣَﺪٍ دُوﻧَﻚَ دِﻓَﺎع،َاﻟْﻐَﻨِﻲﱠ ﻣَﻦْ أَﻏْﻨَﯿْﺖ
َ ﺣَﻤْﺪا ﯾُﺨَﻠﱢﻒُ ﺣَﻤْﺪ،ِ وَ ﻟَﻚَ اﻟﺸﱡﻜْﺮُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺧَﻮﱠﻟْﺘَﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﻌْﻤَﺎء،ِﺗَﻘْﻀِﻲ ﺑِﻤَﺎ أَرَدْتَ ﻓِﯿﻤَﻦْ أَرَدْتَ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ وَﻗَﯿْﺘَﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﺒَﻼء
،ِ اﻟﺸﱠﺎﻛِﺮُ ﻗَﻠِﯿﻞَ اﻟﺸﱡﻜْﺮ،ِ اﻟْﻘَﺎﺑِﻞُ ﯾَﺴِﯿﺮَ اﻟْﺤَﻤْﺪ،ِ اﻟْﻮَھﱠﺎبُ ﻟِﻌَﻈِﯿﻢِ اﻟﻨﱢﻌَﻢ،ِ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﻤْﻠَﺄُ أَرْﺿَﮫُ وَ ﺳَﻤَﺎءَهُ إِﻧﱠﻚَ اﻟْﻤَﻨﱠﺎنُ ﺑِﺠَﺴِﯿﻢِ اﻟْﻤِﻨَﻦ،ُاﻟْﺤَﺎﻣِﺪِﯾﻦَ وَرَاءَه
ُ إِﻟَﯿْﻚَ اﻟْﻤَﺼِﯿﺮ،َ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ،ِاﻟْﻤُﺤْﺴِﻦُ اﻟْﻤُﺠْﻤِﻞُ ذُو اﻟﻄﱠﻮْل.

İlahi, məmləkətlərimizin quraqlığını suvarmanla aradan apar, qəlblərimzin vəsvəsəlirini Öz
ruzinlə aradan çıxart, bizi Özündən başqasına məşğul etmə, Öz yaxşılığını bizim hamımızdan
uzaqlaşdırma, həqiqətən də ehtiyacsız o kəsdir ki, Sən onu ehtiyacsız edəsən, sağlam o kəsdir ki,
Sən onu qoruyasan, sağlam o kəsdir ki, Sən onu qoruyasan, heç kəs Sənin qarşında özünü
müdafiə edə bilməz, kimsə önündə müqavimət göstərə bilməz, hər şeyə və hər kəsə istəsən hökm
edərsən, iradə etdiyini hər kəsə iradə etsən göstəriş verirsən.
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Belə isə bizi bəladan qoruduğun üçün Sənə həmd olsun, bizə lütf etdiyin ne’mətlərə görə Sənə
şükr olsun, bir cür halda ki, həmd edənlərin tə’riflərini geridə qoysun, göyü və yeri dolduran bir
həmd. həqiqətən də böyük fəxrlərin ne’mət sahibi Sənsən, böyük ne’mətləri verən, dəyərsiz
təşəkkürü az şükrü qəbul edən, bol bəxşiş edəsən, Səndən savayı bir Allah yoxdur, hamının
qayıdışı da Sənə sarıdır.

(37)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا اﻋْﺘَﺮَفَ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻘْﺼِﯿﺮِ ﻋَﻦْ ﺗَﺄْدِﯾَﺔِ اﻟﺸﱡﻜْﺮ:
َ  وَﻻ ﯾَﺒْﻠُﻎُ ﻣَﺒْﻠَﻐﺎ ﻣِﻦْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ وَإِنِ اﺟْﺘَﮭَﺪَ إِﻻ ﻛَﺎ.اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِنﱠ أَﺣَﺪا ﻻ ﯾَﺒْﻠُﻎُ ﻣِﻦْ ﺷُﻜْﺮِكَ ﻏَﺎﯾَﺔً إِﻻ ﺣَﺼَﻞَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻣِﻦْ إِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ ﻣَﺎ ﯾُﻠْﺰِﻣُﮫُ ﺷُﻜْﺮا
ن
ُ وَأَﻋْﺒَﺪُھُﻢْ ﻣُﻘَﺼﱢﺮٌ ﻋَﻦْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻻ ﯾَﺠِﺐُ ﻟِﺄَﺣَﺪٍ أَنْ ﺗَﻐْﻔِﺮَ ﻟَﮫ،َﻣُﻘَﺼﱢﺮا دُونَ اﺳْﺘِﺤْﻘَﺎﻗِﻚَ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﻓَﺄَﺷْﻜَﺮُ ﻋِﺒَﺎدِكَ ﻋَﺎﺟِﺰٌ ﻋَﻦْ ﺷُﻜْﺮِك
 وَﺗُﺜِﯿﺐُ ﻋَﻠَﻰ،ُ وَﻣَﻦْ رَﺿِﯿﺖَ ﻋَﻨْﮫُ ﻓَﺒِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﺗَﺸْﻜُﺮُ ﯾَﺴِﯿﺮَ ﻣَﺎ ﺷَﻜَﺮْﺗَﮫ،َ وَﻻ أَنْ ﺗَﺮْﺿَﻰ ﻋَﻨْﮫُ ﺑِﺎﺳْﺘِﯿﺠَﺎﺑِﮫِ ﻓَﻤَﻦْ ﻏَﻔَﺮْتَ ﻟَﮫُ ﻓَﺒِﻄَﻮْﻟِﻚ،ِﺑِﺎﺳْﺘِﺤْﻘَﺎﻗِﮫ
َﻗَﻠِﯿﻞِ ﻣَﺎ ﺗُﻄَﺎعُ ﻓِﯿﮫِ ﺣَﺘﱠﻰ ﻛَﺄَنﱠ ﺷُﻜْﺮَ ﻋِﺒَﺎدِكَ اﻟﱠﺬِي أَوْﺟَﺒْﺖَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺛَﻮَاﺑَﮭُﻢْ وَأَﻋْﻈَﻤْﺖَ ﻋَﻨْﮫُ ﺟَﺰَاءَھُﻢْ أَﻣْﺮٌ ﻣَﻠَﻜُﻮا اﺳْﺘِﻄَﺎﻋَﺔَ اﻻﻣْﺘِﻨَﺎعِ ﻣِﻨْﮫُ دُوﻧَﻚ
،ْﻓَﻜَﺎﻓَﯿْﺘَﮭُﻢ

37-ci dua:

O Həzrətin şükrü yerinə yetirməsində etdiyi təqsirə e’tirafı

İlahi, şükr etməkdə kimsə bir həddə yetsə dərhal Sənin ehsanın onu başqa bir ne’mətə şükr etməyi
lazım bilər, çox sə’y etsə belə bir yerdə çatmaz, məgər lütfünə layiq olduğunun qarşısında
təqsirkardır, buna görə də ən çox şükr edən bəndələrin Sənə itaətdə xətakardırlar, kimsə layiq
deyil ki, ləyaqəti ola-ola onu bağışlayasan, yaxud da ləyaqəti varikən ondan razı qalasan, beləliklə
hər kəsi əfv etsən onun barəsində ehsan etmisən, hər kəsdən razı qalsan lütfün sayəsindədir, az
əməli əgər qəbul edərsənsə fəzlindən qəbul etmisən, müxtəsər ibadətə muzd verirsən, guya
bəndələr mükafatını vacib bildiyin əməldə qüdrətin qarşısında itaətsizlik edə bilərmişlər və buna
görə də onları əcr verirsən,

 َو،َ وَأَﻋْﺪَدْتَ ﺛَﻮَاﺑَﮭُﻢْ ﻗَﺒْﻞَ أَنْ ﯾُﻔِﯿﻀُﻮا ﻓِﻲ ﻃَﺎﻋَ ِﺘﻚ،َ أَﻣْﺮَھُﻢْ ﻗَﺒْﻞَ أَنْ ﯾَﻤْﻠِﻜُﻮا ﻋِﺒَﺎدَﺗَﻚ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- َأَوْ ﻟَﻢْ ﯾَﻜُﻦْ ﺳَﺒَﺒُﮫُ ﺑِﯿَ ِﺪكَ ﻓَﺠَﺎزَﯾْﺘَﮭُﻢْ ﺑَﻞْ ﻣَﻠَﻜْﺖ
ٌ وَ ﺷَﺎھِﺪَةٌ ﺑِﺄَﻧﱠﻚَ ﻣُﺘَﻔَﻀﱠﻞ،َ وَﺳَﺒِﯿﻠَﻚَ اﻟْﻌَﻔْﻮُ ﻓَﻜُﻞﱡ اﻟْﺒَﺮِﯾﱠﺔِ ﻣُﻌْﺘَﺮِﻓَﺔٌ ﺑِﺄَﻧﱠﻚَ ﻏَﯿْﺮُ ﻇَﺎﻟِﻢٍ ﻟِﻤَﻦْ ﻋَﺎﻗَﺒْﺖ،ُ وَﻋَﺎدَﺗَﻚَ اﻟْﺈِﺣْﺴَﺎن،ُذَﻟِﻚَ أَنﱠ ﺳُﻨﱠﺘَﻚَ اﻟْﺈِﻓْﻀَﺎل
ْ وَ ﻟَﻮ،ٍ وَ ﻛُﻞﱞ ﻣُﻘِﺮﱞ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﮫِ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻘْﺼِﯿﺮِ ﻋَﻤﱠﺎ اﺳْﺘَﻮْﺟَﺒْﺖَ ﻓَﻠَﻮْ ﻻ أَنﱠ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنَ ﯾَﺨْﺘَﺪِﻋُﮭُﻢْ ﻋَﻦْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻣَﺎ ﻋَﺼَﺎكَ ﻋَﺎص،َﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻋَﺎﻓَﯿْﺖ
:َﻻ أَﻧﱠﮫُ ﺻَﻮﱠرَ ﻟَﮭُﻢُ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞَ ﻓِﻲ ﻣِﺜَﺎلِ اﻟْﺤَﻖﱢ ﻣَﺎ ﺿَﻞﱠ ﻋَﻦْ ﻃَﺮِﯾﻘِﻚَ ﺿَﺎلﱞ ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ أَﺑْﯿَﻦَ ﻛَﺮَﻣَﻚَ ﻓِﻲ ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔِ ﻣَﻦْ أَﻃَﺎﻋَﻚَ أَوْ ﻋَﺼَﺎك
 وَ ﺗَﻔَﻀﱠﻠْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱟ،ُ أَﻋْﻄَﯿْﺖَ ﻛُﻼ ﻣِﻨْﮭُﻤَﺎ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﯾَﺠِﺐْ ﻟَﮫ.ِ وَ ﺗُﻤْﻠِﻲ ﻟِﻠْﻌَﺎﺻِﻲ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺗَﻤْﻠِﻚُ ﻣُﻌَﺎﺟَﻠَﺘَﮫُ ﻓِﯿﮫ،ُﺗَﺸْﻜُﺮُ ﻟِﻠْﻤُﻄِﯿﻊِ ﻣَﺎ أَﻧْﺖَ ﺗَﻮَﻟﱠﯿْﺘَﮫُ ﻟَﮫ
ُﻣِﻨْﮭُﻤَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﯾَﻘْﺼُﺮُ ﻋَﻤَﻠُﮫُ ﻋَﻨْﮫ.
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yaxud elə bil o şükrün səbəbi Sənin əlində deyilmiş və buna görə onlara mükafat vermisən, bəlkəey mənim Rəbbim,- onlar sənin ibadətinə sahib olmazdan öncə onların işlərinə sahib olmusan,
muzdlarını itaət etməzdən öncə hazırlamısan, çünki Sənin işin mükafat vermək, adətin ehsandır,
yolun əfv və bəxşişdir;
Buna görə də bütün yaranmışlar e’tiraf edir-lər ki, hər kimə cəza versən haqqında zülm etməmisən, və şəhadət verirlər ki, hər kəsi bağış-lasan onun haqqında lütf etmisən, hamı layiq olduğun şey önündə müqəssir olduqlarına e’tiraf edir.
Buna görə də əgər Şeytan onları Sənə itaətdən aldatmasa heç bir üsyankar sənə qarşı xəta
törətməz, əgər Şeytan batili onların öözündə haqq kimi cilvələndirməsə heç bir azğın sənin
yolundan azmaz, beləliklə Sən paksan, Sənə üsyan edib itaət edənlə sövdəndə ucalığın necədə
aşkardır, Sənə müt’i olana Özünün hazırladığın şeyin müqabilində mükafat verirsən, Sənə qarşı
üsyan edənə cəza vermək əlində ola-ola ona möhlət verirsən, onların hər ikisinə layiq olmadıqları
ne’məti bəxş etmisən, hər ikisənə əməllərinin ona çatmadığı şeyləri ehsan etmisən.

 وَ ﻟَﻜِﻨﱠﻚَ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚَ ﺟَﺎزَﯾْﺘَﮫُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﺪﱠةِ اﻟْﻘَﺼِﯿﺮَ ِة،َ وَ أَنْ ﺗَﺰُولَ ﻋَﻨْﮫُ ﻧِﻌْﻤَﺘُﻚ،َوَ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻓَﺄْتَ اﻟْﻤُﻄِﯿﻊَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ أَﻧْﺖَ ﺗَﻮَﻟﱠﯿْﺘَﮫُ ﻟَﺄَوْﺷَﻚَ أَنْ ﯾَﻔْﻘِﺪَ ﺛَﻮَاﺑَﻚ
 ﺛُﻢﱠ ﻟَﻢْ ﺗَﺴُﻤْﮫُ اﻟْﻘِﺼَﺎصَ ﻓِﯿﻤَﺎ أَﻛَﻞَ ﻣِﻦْ رِزْﻗِﻚَ اﻟﱠﺬِي.ِ وَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻐَﺎﯾَﺔِ اﻟْﻘَﺮِﯾﺒَﺔِ اﻟﺰﱠاﺋِﻠَﺔِ ﺑِﺎﻟْﻐَﺎﯾَﺔِ اﻟْﻤَﺪِﯾﺪَةِ اﻟْﺒَﺎﻗِﯿَﺔ،ِاﻟْﻔَﺎﻧِﯿَﺔِ ﺑِﺎﻟْﻤُﺪﱠةِ اﻟﻄﱠﻮِﯾﻠَﺔِ اﻟْﺨَﺎﻟِﺪَة
ِ وَ ﻟَﻮْ ﻓَﻌَﻠْﺖَ ذَﻟِﻚَ ﺑِﮫِ َﻟﺬَھَﺐَ ﺑِﺠَﻤِﯿﻊ،َ وَ ﻟَﻢْ ﺗَﺤْﻤِﻠْﮫُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﻨَﺎﻗَﺸَﺎتِ ﻓِﻲ اﻵْﻻتِ اﻟﱠﺘِﻲ ﺗَﺴَﺒﱠﺐَ ﺑِﺎﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻟِﮭَﺎ إِﻟَﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚ،َﯾَﻘْﻮَى ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ
 ﻓَﻤَﺘَﻰ ﻛَﺎنَ ﯾَﺴْﺘَﺤِﻖﱡ ﺷَﯿْﺌﺎ،َ وَ ﻟَﺒَﻘِﻲَ رَھِﯿﻨﺎ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚَ ﺑِﺴَﺎﺋِﺮِ ﻧِﻌَﻤِﻚ،َﻣَﺎ ﻛَﺪَحَ ﻟَﮫُ وَ ﺟُﻤْﻠَﺔِ ﻣَﺎ ﺳَﻌَﻰ ﻓِﯿﮫِ ﺟَﺰَاءً ﻟِﻠﺼﱡﻐْﺮَى ﻣِﻦْ أَﯾَﺎدِﯾﻚَ وَ ﻣِﻨَﻨِﻚ
َ ﻓَﺄَﻣﱠﺎ اﻟْﻌَﺎﺻِﻲ أَﻣْﺮَكَ وَ اﻟْﻤُﻮَاﻗِﻊُ ﻧَﮭْﯿَﻚَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗُﻌَﺎﺟِﻠْﮫُ ﺑِﻨَﻘِﻤَﺘِﻚ،َ وَ ﺳَﺒِﯿﻞُ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﺒﱠﺪَ ﻟَﻚ،َ ﺣَﺎلُ ﻣَﻦْ أَﻃَﺎﻋَﻚ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- ﻣِﻦْ ﺛَﻮَاﺑِﻚَ؟ ﻻ ﻣَﺘَﻰ؟ َذَا
،َﻟِﻜَﻲْ ﯾَﺴْﺘَﺒْﺪِلَ ﺑِﺤَﺎﻟِﮫِ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚَ ﺣَﺎلَ اﻟْﺈِﻧَﺎﺑَﺔِ إِﻟَﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ

əgər müt’i olanı qoyduğun şeyin öhdəsinə buraxsaydın savabını əldən vermək, ne’mətinin zay
olmaq qorxusu var idi lakin sən öz kərəminlə əldən gedən və qısa müddətin əvəzində, tez ötüb
keçən bir zaman qarşısında ona sonsuz müddətlə əbədi bir mükafat verdin, sonra səbəbi ilə
süfrəndən itaətinə güc tapsın deyə yediyi ruzisi ilə tam dəqiq hesabat aparmadın, əgər Sənə müt’i
olanla belə bir rəftar etsəydin, onun Sənin ən kiçik ne’mət və bəxşişinin qarşısında çəkdikləri
zəhmətin hasili əldən gedərdi, sair ne’mətlərinə görə müqəddəs dərgahında girovda qalardı, belə
isə nə vaxt savabına ləyaqətli olmuşdur?
Xey! Heç vaxt!!
Ey mənim Rəbbim – Sənə itaət edib ibadət edənin halı budur.
Lakin Sənə itaətsizlik edib qadağan etdiyinə bulaşanın intiqamına tələsmədin ki, bəlkə sənə
itaətsizlik etməkdən itaətə qayıda,

ﺟَﻤِﯿﻊُ ﻣَﺎ أَﺧﱠﺮْتَ ﻋَﻨْﮫُ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﺬَابِ وَأَﺑْﻄَﺄْتَ ﺑِ ِﮫ.َوَ ﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺎنَ ﯾَﺴْﺘَﺤِﻖﱡ ﻓِﻲ أَوﱠلِ ﻣَﺎ ھَﻢﱠ ﺑِﻌِﺼْﯿَﺎﻧِﻚَ ﻛُﻞﱠ ﻣَﺎ أَﻋْﺪَدْتَ ﻟِﺠَﻤِﯿﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻚ
 وَﻣَﻦْ أَﺷْﻘَﻰ ﻣِﻤﱠﻦْ ھَﻠَﻚَ ﻋَﻠَﯿْﻚَ؟ ﻻ،َ ﻣِﻨْﻚ- ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ-ُ وَرِﺿًﻰ ﺑِﺪُونِ وَاﺟِﺒِﻚَ ﻓَﻤَﻦْ أَﻛْﺮَم،َﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻣِﻦْ ﺳَﻄَﻮَاتِ اﻟﻨﱠﻘِﻤَﺔِ وَاﻟْﻌِﻘَﺎبِ ﺗَﺮْكٌ ﻣِﻦْ ﺣَﻘﱢﻚ
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َ وَﻻ ﯾُﺨَﺎفُ إِﻏْﻔَﺎﻟُﻚ،َ ﻻ ﯾُﺨْﺸَﻰ ﺟَﻮْرُكَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻋَﺼَﺎك،ُ وَﻛَﺮُﻣْﺖَ أَنْ ﯾُﺨَﺎفَ ﻣِﻨْﻚَ إِﻻ اﻟْﻌَﺪْل،ِﻣَﻦْ؟ ﻓَﺘَﺒَﺎرَﻛْﺖَ أَنْ ﺗُﻮﺻَﻒَ إِﻻ ﺑِﺎﻟْﺈِﺣْﺴَﺎن
 إِﻧﱠﻚَ ﻣَﻨﱠﺎنٌ ﻛَﺮِﯾ ٌﻢ، وَزِدْﻧِﻲ ﻣِﻦْ ھُﺪَاكَ ﻣَﺎ أَﺻِﻞُ ﺑِﮫِ إِﻟَﻰ اﻟﺘﱠﻮْﻓِﯿﻖِ ﻓِﻲ ﻋَﻤَﻠِﻲ، وَھَﺐْ ﻟِﻲ أَﻣَﻠِﻲ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،َﺛَﻮَابَ ﻣَﻦْ أَرْﺿَﺎك.

halbuki etdiyi ilk günahında bütün bəndələrinə hazırladığın cəzalara layiq omuşdur, beləliklə
ondan tə’xirə saldığın hər bir əzaba görə və gecikdirdiyin hər bir cəza Sənin mütləq haqqındır ki,
ondan vaz keçirsən, layiq olduğundan azına razılıq verirsən belə isə –ey mənim Rəbbim – Səndən
daha kəramətli kimdir?
Sənə müxalifət etməklə həlak olandan daha bədbəxt kimdir?
Xeyr! Heç kəs!!
Belə isə Sən yalnız yaxşılığınla vəsf edilməkdən daha ucasan, yalnız ədalətinə görə Səndən
qorxmaqdan daha münəzzəhsən,
Səndən günahkara cəfa etmək qorxusu duyulmur; ibadəti ilə Səni razı salanın mükafatını ödəməmək qeyri-mümkündür,
Belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənim arzumu həyata keçir, mənə olan
hidayətini bir cür artır ki, onun səbəbi ilə öz işimdə yardım tapım, çünki Sən, bəxşiş edənsən ,
kəramət sahibisən.

(38)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻻﻋْﺘِﺬَارِ ﻣِﻦْ ﺗَﺒِﻌَﺎتِ اﻟْﻌِﺒَﺎدِ وَ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻘْﺼِﯿﺮِ ﻓِﻲ ﺣُﻘُﻮﻗِﮭِﻢْ وَ ﻓِﻲ ﻓَﻜَﺎكِ رَﻗَﺒَﺘِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﺎر:
 وَﻣِﻦْ ﻣُﺴِﻲءٍ اﻋْﺘَﺬَرَ إِﻟَﻲﱠ ﻓَﻠَ ْﻢ،ُ وَﻣِﻦْ ﻣَﻌْﺮُوفٍ أُﺳْﺪِيَ إِﻟَﻲﱠ ﻓَﻠَﻢْ أَﺷْﻜُﺮْه،ُاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﻋْﺘَﺬِرُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﻣَﻈْﻠُﻮمٍ ﻇُﻠِﻢَ ﺑِﺤَﻀْﺮَﺗِﻲ ﻓَﻠَﻢْ أَﻧْﺼُﺮْه
 وَﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ،ُ وَﻣِﻦْ ﻋَﯿْﺐِ ﻣُﺆْﻣِﻦٍ ﻇَﮭَﺮَ ﻟِﻲ ﻓَﻠَﻢْ أَﺳْﺘُﺮْه،ُ وَﻣِﻦْ ﺣَﻖﱢ ذِي ﺣَﻖﱟ ﻟَﺰِﻣَﻨِﻲ ﻟِﻤُﺆْﻣِﻦٍ ﻓَﻠَﻢْ أُوَﻓﱢﺮْه،ُ وَﻣِﻦْ ذِي ﻓَﺎﻗَﺔٍ ﺳَﺄَﻟَﻨِﻲ ﻓَﻠَﻢْ أُوﺛِﺮْه،ُأَﻋْﺬِرْه
 ﻓَﺼَﻞﱢ. أَﻋْﺘَﺬِرُ إِﻟَﯿْﻚَ ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ ﻣِﻨْﮭُﻦﱠ وَ ﻣِﻦْ ﻧَﻈَﺎﺋِﺮِھِﻦﱠ اﻋْﺘِﺬَارَ ﻧَﺪَاﻣَﺔٍ ﯾَﻜُﻮنُ وَاﻋِﻈﺎ ﻟِﻤَﺎ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَيﱠ ﻣِﻦْ أَﺷْﺒَﺎھِﮭِﻦﱠ.ُإِﺛْﻢٍ ﻋَﺮَضَ ﻟِﻲ ﻓَﻠَﻢْ أَھْﺠُﺮْه
،ِ وَاﺟْﻌَﻞْ ﻧَﺪَاﻣَﺘِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ وَﻗَﻌْﺖُ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺰﱠﻻت،ِﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ

38-ci dua:

O həzrətin məzlumlardan və insanların haqqında səhlənkarlığa yol verdiyində üzr istəməsi və
oddan nicat diləməsi

Ey mənim Rəbbim, hüzurumda bir məzluma zülm edilərkən ona yardım etmədiyim üçün Səndən
üzr diləyirəm, haqqımda edilən yaxşılığın şükrünü əmələ gətirmədiyim üçün, məndən üzr istəyib
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üzrlərini qəbul etmədiyim üçün, məndən istəyi olan fəqirdən öz istəyimi üstün bildiyim üçün,
mö’minin öhdəmdə qalıb ödəmədiyim haqqına görə, eybi mənə aşkar ikən mö’minin eybini
gizlətdiyim üçün, qarşıma çıxıb mənimdə ondan uzaqlaşma-dığım hər bir günaha görə Səndən üzr
diləyirəm.
İlahi! Bütün bunlardan və bunlara bənzər şey-lərdən Səndən peşimanlıqla pərişan könüllə üzr
diləyirəm, bir üzr ki, məni gələcəkdə bu kimi işlərdən saxlasın.

َ ﯾَﺎ ﻣُﺤِﺐﱠ اﻟﺘﱠﻮﱠاﺑِﯿﻦ،َ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﺗُﻮﺟِﺐُ ﻟِﻲ ﻣَﺤَﺒﱠﺘَﻚ،ِوَﻋَﺰْﻣِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﺮْكِ ﻣَﺎ ﯾَﻌْﺮِضُ ﻟِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎت.

Belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və düçar olduğum xətalara olan peşmanlığımı
qarşıma çıxan günahları tərk etməyi alacağımı mənim üçün tövbə qərar ver ki, Sənin eşqinə səbəb
olsun , ey tövbə edənləri sevən!
( 39)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ ﻃَﻠَﺐِ اﻟْﻌَﻔْﻮِ وَ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﺔ:
،ٍ وَ اﻣْﻨَﻌْﻨِﻲ ﻋَﻦْ أَذَى ﻛُﻞﱢ ﻣُﺆْﻣِﻦٍ وَ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺔ،ٍ وَ ازْوِ ﺣِﺮْﺻِﻲ ﻋَﻦْ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺄْﺛَﻢ،ٍﻞ ﻣَﺤْﺮَم
 وَ اﻛْﺴِﺮْ ﺷَﮭْﻮَﺗِﻲ ﻋَﻦْ ﻛُ ﱢ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
 أَ ْو ﺣَﺼَﻠَﺖْ ﻟِﻲ، ﻓَﻤَﻀَﻰ ﺑِﻈُﻼﻣَﺘِﻲ ﻣَﯿﱢﺘﺎ،ِ وَ اﻧْﺘَﮭَﻚَ ﻣِﻨﱢﻲ ﻣَﺎ ﺣَﺠَﺰْتَ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ أَﯾﱡﻤَﺎ ﻋَﺒْﺪٍ ﻧَﺎلَ ﻣِﻨﱢﻲ ﻣَﺎ ﺣَﻈَﺮْتَ ﻋَﻠَﯿْﮫ.ٍوَ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ وَ ﻣُﺴْﻠِﻤَﺔ
ْ وَ اﺟْﻌَﻞ، وَﻻ ﺗَﻜْﺸِﻔْﮫُ ﻋَﻤﱠﺎ اﻛْﺘَﺴَﺐَ ﺑِﻲ، وَ ﻻ ﺗَﻘِﻔْﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ارْﺗَﻜَﺐَ ﻓِﻲﱠ، وَاﻋْﻒُ ﻟَﮫُ ﻋَﻤﱠﺎ أَدْﺑَﺮَ ﺑِﮫِ ﻋَﻨﱢﻲ،ﻗِﺒَﻠَﮫُ ﺣَﯿّﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟَﮫُ ﻣَﺎ أَﻟَﻢﱠ ﺑِﮫِ ﻣِﻨﱢﻲ
،ْﻣَﺎ ﺳَﻤَﺤْﺖُ ﺑِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﻔْﻮِ ﻋَﻨْﮭُﻢ

39-cu dua:

O həzrətin əfv və rəhmət diləməsi

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və hər bir harama olan şəhvətimi sındır, hər bir
günaha olan şiddətli meylimi qaytar, məni hər bir mö’min kişi və qadını incitməkdən saxla.
İlahi! Hər bəndə ki, ona haram etdiyin işi mənim barəmdə görmüş, yaxud abrımın qorunmasına
əmr etdiyin halda onu tökmüşsə, belə olduqda mənə zülm etdiyi halda ölmüş , yaxud dünyada
ikən öhdəsinə qalmışsa, mənə etdiyi zülmə görə onu əfv et, əlimdən aldığı haqqıma görə onu
bağışla, mənim barəmdə etdiyi işdən ötrü onu məzəmmət etmə, məni incitdiyinə görə onu rüsvay
etmə və mənim onlara olan bu əvəzsiz bəxşişimi onlar
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ْ ِ وَ ﻣ،َ وَ أَﻋْﻠَﻰ ﺻِﻼتِ اﻟْﻤُﺘَﻘَﺮﱢﺑِﯿﻦَ وَ ﻋَﻮﱢﺿْﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻋَﻔْﻮِي ﻋَﻨْﮭُﻢْ ﻋَﻔْﻮَك،َوَ ﺗَﺒَﺮﱠﻋْﺖُ ﺑِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺼﱠﺪَﻗَﺔِ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ أَزْﻛَﻰ ﺻَﺪَﻗَﺎتِ اﻟْﻤُﺘَﺼَﺪﱢﻗِﯿﻦ
ﻦ
ُ أَوْ ﻣَﺴﱠﮫ،ٌ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ أَﯾﱡﻤَﺎ ﻋَﺒْﺪٍ ﻣِﻦْ ﻋَﺒِﯿﺪِكَ أَدْرَﻛَﮫُ ﻣِﻨﱢﻲ دَرَك.َ وَ ﯾَﻨْﺠُﻮَ ﻛُﻞﱞ ﻣِﻨﱠﺎ ﺑِﻤَﻨﱢﻚ،َدُﻋَﺎﺋِﻲ ﻟَﮭُﻢْ رَﺣْﻤَﺘَﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﺴْﻌَﺪَ ﻛُﻞﱡ وَاﺣِﺪٍ ﻣِﻨﱠﺎ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚ
َ و،َ وَ أَرْﺿِﮫِ ﻋَﻨﱢﻲ ﻣِﻦْ وُﺟْﺪِك،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،ِ أَوْ ﺳَﺒَﻘْﺘُﮫُ ﺑِﻤَﻈْﻠِﻤَﺘِﮫ،ِ أَوْ ﻟَﺤِﻘَﮫُ ﺑِﻲ أَوْ ﺑِﺴَﺒَﺒِﻲ ﻇُﻠْﻢٌ ﻓَﻔُﺘﱡﮫُ ﺑِﺤَﻘﱢﮫ،ﻣِﻦْ ﻧَﺎﺣِﯿَﺘِﻲ أَذًى
ُ وَ إِنﱠ ﻃَﺎﻗَﺘِﻲ ﻻ ﺗَﻨْﮭَﺾ،َ ﻓَﺈِنﱠ ﻗُﻮﱠﺗِﻲ ﻻ ﺗَﺴْﺘَﻘِﻞﱡ ﺑِﻨَﻘِﻤَﺘِﻚ،َ وَ ﺧَﻠﱢﺼْﻨِﻲ ﻣِﻤﱠﺎ ﯾَﺤْﻜُﻢُ ﺑِﮫِ ﻋَﺪْﻟُﻚ،َأَوْﻓِﮫِ ﺣَﻘﱠﮫُ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِكَ ﺛُﻢﱠ ﻗِﻨِﻲ ﻣَﺎ ﯾُﻮﺟِﺐُ ﻟَﮫُ ﺣُﻜْﻤُﻚ
،ُ ﻣَﺎ ﻻ ﯾُﻨْﻘِﺼُﻚَ ﺑَﺬْﻟُﮫ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﺳْﺘَﻮْھِﺒُﻚ. وَ إِﻻ ﺗَﻐَﻤﱠﺪْﻧِﻲ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺗُﻮﺑِﻘْﻨِﻲ، ﻓَﺈِﻧﱠﻚَ إِنْ ﺗُﻜَﺎﻓِﻨِﻲ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖﱢ ﺗُﮭْﻠِﻜْﻨِﻲ،َﺑِﺴُﺨْﻄِﻚ

qarşısında əvəzsiz sədəmi sədəqə verənlərin ən gözəl sədəsi, Sənə yaxınlaşmağa ən üstün əməl
qərar ver, onlara bağışlamağımın əvəzində mənim mükafatımı əfv, onlara etdiyim duamı məndən
ötrü rəhmət qərar ver ki, bizdən hər birimiz sənin lütfün səbəbinə xoşbəxt olaq, Sənin ehsanıla hər
birimiz nicat tapaq.
Ey mənim Rəbbim, mənim tərəfimdən hər hansı birbəndənə zərər yetmişsə, yaxud məndən ona
ziyan dəymişsə, məndən, yaxud da mənim vasitəmlə ona bir zülm yetmişsə, haqqını zay edib
hüququnu əlindən almışamsa, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və öz dövlətinlə
onu məndən razı sal, haqqımı öz yanından ödə o zaman məni hökmünlə layiq görüldüyüm
ədalətinin tələbi olan cəzadan saxla, çünki mənim sənin əzabına dözə biləcək bir taqətim yoxdur,
qəzəbinə səbr edə bilmərəm, çünki mənə haqq üzrə əvəz versən həlak edərsən, əgər rəhmətini
mənə nəsib etməzsənsə məhv edərsən.
İlahi! Səndən elə bir şey istəyirəm ki, -ey mənim Rəbbim- onu bəxş etmək Səndən heç nəyi
azaltmaz,

ْ ِ وَﻟَﻜ،ٍ أَوْ ﻟِﺘَﻄَﺮﱠقَ ﺑِﮭَﺎ إِﻟَﻰ ﻧَﻔْﻊ،ٍ ﻧَﻔْﺴِﻲَ اﻟﱠﺘِﻲ ﻟَﻢْ ﺗَﺨْﻠُﻘْﮭَﺎ ﻟِﺘَﻤْﺘَﻨِﻊَ ﺑِﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﺳُﻮء-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ-َ أَﺳْﺘَﻮْھِﺒُﻚ.ُﺣﻤْﻠُﮫ
ﻦ
َ َ ﻣَﺎ ﻻ ﯾَﺒْﮭَﻈُﻚ،َوَ أَﺳْﺘَﺤْﻤِﻠُﻚ
ْ وَأَﺳْﺘَﻌِﯿﻦُ ﺑِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻗَﺪ،ُ وَأَﺳْﺘَﺤْﻤِﻠُﻚَ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑِﻲ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺑَﮭَﻈَﻨِﻲ ﺣَﻤْﻠُﮫ. وَاﺣْﺘِﺠَﺎﺟﺎ ﺑِﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﻜْﻠِﮭَﺎ،أَﻧْﺸَﺄْﺗَﮭَﺎ إِﺛْﺒَﺎﺗﺎ ﻟِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﺜْﻠِﮭَﺎ
َ ﻓَﻜَﻢْ ﻗَﺪْ ﻟَﺤِﻘَﺖْ رَﺣْﻤَﺘُﻚ، وَوَﻛﱢﻞْ رَﺣْﻤَﺘَﻚَ ﺑِﺎﺣْﺘِﻤَﺎلِ إِﺻْﺮِي، وَھَﺐْ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻇُﻠْﻤِﮭَﺎ ﻧَﻔْﺴِﻲ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.ُﻓَﺪَﺣَﻨِﻲ ﺛِﻘْﻠُﮫ
،َ وَاﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ أُﺳْﻮَةَ ﻣَﻦْ ﻗَﺪْ أَﻧْﮭَﻀْﺘَﮫُ ﺑِﺘَﺠَﺎوُزِكَ ﻋَﻦْ ﻣَﺼَﺎرِعِ اﻟْﺨَﺎﻃِﺌِﯿﻦ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.َ وَﻛَﻢْ ﻗَﺪْ ﺷَﻤِﻞَ ﻋَﻔْﻮُكَ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦ،َﺑِﺎﻟْﻤُﺴِﯿﺌِﯿﻦ
ْ ِإﻧﱠﻚَ إِنْ ﺗَﻔْﻌَﻞ.َ وَﻋَﺘِﯿﻖَ ﺻُﻨْﻌِﻚَ ﻣِﻦْ وَﺛَﺎقِ ﻋَﺪْﻟِﻚ،َ ﻓَﺄَﺻْﺒَﺢَ ﻃَﻠِﯿﻖَ ﻋَﻔْﻮِكَ ﻣِﻦْ إِﺳَﺎرِ ﺳُﺨْﻄِﻚ،َوَﺧَﻠﱠﺼْﺘَﮫُ ﺑِﺘَﻮْﻓِﯿﻘِﻚَ ﻣِﻦْ وَرَﻃَﺎتِ اﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﯿﻦ
،َذَﻟِﻚَ ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ ﺗَﻔْﻌَﻠْﮫُ ﺑِﻤَﻦْ ﻻ ﯾَﺠْﺤَﺪُ اﺳْﺘِﺤْﻘَﺎقَ ﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻚ

elə bir yükün götürülməsini istəyirəm ki, onu götürmək Sənə ağır deyildir. İlahi! Səndən nəfsi-mi
mənə bağışlamağını diləyirəm, onu vasitəsi ilə şərdən uzaqlaşmaq üçün xəlq etməmisən, yaxud
da əlinə bir xeyir gəlsin deyə yaratmamısan, lakin bu nəfsə yaratdın ki, onun kiminsə olan
qüdrətini aşkar edəsən, özü kimi birisinə dəlil və höccət olsun. Mən Səndən yükünün ağırlığı
altında qaldığım günahlarımı üzərimdən götür-məyini istəyirəm, ağırlığı məni dizüstə çökdürən
şeylərdə Səndən yardım istəyirəm. Belə isə Muhəm-məd və onun soyuna salam yetir və özünə
zülm etdiyi üçün nəfsimi əfv et, ağır yükə dözmək üçün sal ki, rəhmətin nə çox pislərin dadına
yetmiş, əfvin nə çox zülmkarlara nəsib olmuşdur, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam
yetir və xəta-kar olaraq yıxılarkən kəslərin önündə dirçəlt-diyin azad etdiyin kimsələrdən qərar
ver ki, bəx-şişin sayəsində qəzəbinin əsirliyindən azad olan-lardan, ehsanınla ədalətindən can
qurtaranlar-dan olum. İlahi, əgər Sən belə etsən, bu lütfü əzabına layiq olduğunu inkar etməyən,
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ْ ِ وَ ﺑِﻤَﻦْ ﯾَﺄْﺳُﮫُ ﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﺠَﺎةِ أَوْﻛَﺪُ ﻣ،َ ﺑِﻤَﻦْ ﺧَﻮْﻓُﮫُ ﻣِﻨْﻚَ أَﻛْﺜَﺮُ ﻣِﻦْ ﻃَﻤَﻌِﮫِ ﻓِﯿﻚ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- َوَ ﻻ ﯾُﺒَﺮﱢئُ ﻧَﻔْﺴَﮫُ ﻣِﻦِ اﺳْﺘِﯿﺠَﺎبِ ﻧَﻘِﻤَﺘِﻚَ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ذَﻟِﻚ
ﻦ
ِ وَ ﺿَﻌْﻒِ ﺣُﺠَﺠِﮫِ ﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊ، ِ ﺑَﻞْ ﻟِﻘِﻠﱠﺔِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗِﮫِ ﺑَﯿْﻦَ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﮫ،  أَوْ أَنْ ﯾَﻜُﻮنَ ﻃَﻤَﻌُﮫُ اﻏْﺘِﺮَارا،  ﻻ أَنْ ﯾَﻜُﻮنَ ﯾَﺄْﺳُﮫُ ﻗُﻨُﻮﻃﺎ،ِ رَﺟَﺎﺋِﮫِ ﻟِﻠْﺨَﻼص
 ﻟِﺄَﻧﱠﻚَ اﻟﺮﱠبﱡ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢُ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾَﻤْﻨَﻊُ أَﺣَﺪا،َ وَ ﻻ ﯾَﯿْﺄَسَ ﻣِﻨْﻚَ اﻟْﻤُﺠْﺮِﻣُﻮن، َ ﻓَﺄَھْﻞٌ أَنْ ﻻ ﯾَﻐْﺘَﺮﱠ ﺑِﻚَ اﻟﺼﱢﺪﱢﯾﻘُﻮن-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- َﺗَﺒِﻌَﺎﺗِﮫِ ﻓَﺄَﻣﱠﺎ أَﻧْﺖ
ِ وَ ﻓَﺸَﺖْ ﻧِﻌْﻤَﺘُﻚَ ﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊ،َ وَ ﺗَﻘَﺪﱠﺳَﺖْ أَﺳْﻤَﺎؤُكَ ﻋَﻦِ اﻟْﻤَﻨْﺴُﻮﺑِﯿﻦ،َ  ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ذِﻛْﺮُكَ ﻋَﻦِ اﻟْﻤَﺬْﻛُﻮرِﯾﻦ.ُ وَ ﻻ ﯾَﺴْﺘَﻘْﺼِﻲ ﻣِﻦْ أَﺣَﺪٍ ﺣَﻘﱠﮫ،ُ ﻓَﻀْﻠَﮫ
َ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚَ ﯾَﺎ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ،َاﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗِﯿﻦ.

bir kəsin haqqında etmisən, özünü Sənin məzəmmətindən kənarda bilmir.
İlahi, bu rəftarın o kəsin haqqında edirsən ki, Səndən qorxusu Sənə olan tamahından çoxdur,
azadlığı ümid nicatından ümizsizliyi daha möhkəmdir, ümidsizliyi Sənin rəhmətindən mə’yus
olmağına, yaxud tamahı kərəminə məğrur olmaqdan deyil, lakin bu ümidsizliyi günahlar içrə
yaxşı əməllərinin az olmasından, öhdəsində olan vəzifələri yerinə yetirməməsində olan
dəlillərinin zəifliyindədir.
Lakin Sən-ey mənim Rəbbim-layiqsən ki, doğrular sənə qarşı məğrur olmasınlar, günahkarlar
Səndən ümidlərini üzməsinlər, çünki Sən, ehsanını heç kəsdən əsirgəməyən ulu bir xaliqsən, öz
haqqını kimsədən tam almırsan, Səni yad etmək başqalarını yad etməkdən üstündür, adların daha
münəzzəhdir ki, mənsub olanlar onunla adlansınlar, bütün məxluqat içrə ne’mətin yayılmışdır,
belə isə bütün bu bəyan olanlarla həmd Sənə məxsusdur, ey aləmlərin Rəbbi.

( 40)
َ أَوْ ذَﻛَﺮَ اﻟْﻤَﻮْت،ٌوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا ﻧُﻌِﻲَ إِﻟَﯿْﮫِ ﻣَﯿﱢﺖ:
 وَ ﻻ اﺳْﺘِﯿﻔَﺎ َء،ٍ وَ ﻗَﺼﱢﺮْهُ ﻋَﻨﱠﺎ ﺑِﺼِﺪْقِ اﻟْﻌَﻤَﻞِ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﻧُﺆَﻣﱢﻞَ اﺳْﺘِﺘْﻤَﺎمَ ﺳَﺎﻋَﺔٍ ﺑَﻌْﺪَ ﺳَﺎﻋَﺔ،ِ وَ اﻛْﻔِﻨَﺎ ﻃُﻮلَ اﻟْﺄَﻣَﻞ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
 وَ اﻧْﺼِﺐِ اﻟْﻤَﻮْتَ ﺑَﯿْﻦَ أَﯾْﺪِﯾﻨَﺎ،ِ وَ آﻣِﻨﱠﺎ ﻣِﻦْ ﺷُﺮُورِه،ِ وَ ﻻ ﻟُﺤُﻮقَ ﻗَﺪَمٍ ﺑِﻘَﺪَمٍ وَ ﺳَﻠﱢﻤْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻏُﺮُورِه،ٍ وَ ﻻ اﺗﱢﺼَﺎلَ ﻧَﻔَﺲٍ ﺑِﻨَﻔَﺲ،ٍﯾَﻮْمٍ ﺑَﻌْﺪَ ﯾَﻮْم
ِ وَ ﻧَﺤْﺮِصُ ﻟَﮫُ ﻋَﻠَﻰ وَﺷْﻚِ اﻟﻠﱠﺤَﺎق،َ وَ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ذِﻛْﺮَﻧَﺎ ﻟَﮫُ ﻏِﺒّﺎ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﻟِﺢِ اﻟْﺄَﻋْﻤَﺎلِ ﻋَﻤَﻼ ﻧَﺴْﺘَﺒْﻄِﺊُ ﻣَﻌَﮫُ اﻟْﻤَﺼِﯿﺮَ إِﻟَﯿْﻚ،ﻧَﺼْﺒﺎ
،ِ وَ ﻣَﺄْﻟَﻔَﻨَﺎ اﻟﱠﺬِي ﻧَﺸْﺘَﺎقُ إِﻟَﯿْﮫ،ِﺑِﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﻜُﻮنَ اﻟْﻤَﻮْتُ ﻣَﺄْﻧَﺴَﻨَﺎ اﻟﱠﺬِي ﻧَﺄْﻧَﺲُ ﺑِﮫ

40-cı dua:

O Həzrətə kimsənin ölüm xəbəri yetdikdə, yaxud ölümdən yad olunduğu zaman etdiyi duası
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İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bizi uzun arzulardan saxla, gözəl əməllərlə
arzularımızı qısalt ki, bir saatı o biri saata ruzi dalıyca başqa nəfəsin gəlməsini arzu etməyək, bizi
arzuların hiyləsindən amanda saxla, pisliklərindən qoru, ölümü gözlərimiz önündə cilvələndir,
ölümü yad etməyi bə’zi hallarda xatirimizə gətirmə (həmişə ölüm fikrimizdə olsun) əməllər içrə
bizim üçün gözəl bir əməl qərar ver ki, onunla Sənə olan qayıdışı (bütün sür’əti ilə belə) zəif
sayaq, Sənə yetişmək üçün ona hərislik göstərək, bir cür ki, bizim ölüm ünsiyyət tapdığımız bir
yer, şövq bəslədiyimiz ülfət mərkəzi olsun. Yaxınlığını sevdiyimiz yaxın qohum olsun,

 وَ ﻻ ﺗُﺨْﺰِﻧَﺎ،ِ وَ ﻻ ﺗُﺸْﻘِﻨَﺎ ﺑِﻀِﯿَﺎﻓَﺘِﮫ، وَ آﻧِﺴْﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻗَﺎدِﻣﺎ،وَﺣَﺎﻣﱠﺘَﻨَﺎ اﻟﱠﺘِﻲ ﻧُﺤِﺐﱡ اﻟﺪﱡﻧُﻮﱠ ﻣِﻨْﮭَﺎ ﻓَﺈِذَا أَوْرَدْﺗَﮫُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ وَ أَﻧْﺰَﻟْﺘَﮫُ ﺑِﻨَﺎ ﻓَﺄَﺳْﻌِﺪْﻧَﺎ ﺑِﮫِ زَاﺋِﺮا
َ ﺗَﺎﺋِﺒِﯿﻦ،َ ﻃَﺎﺋِﻌِﯿﻦَ ﻏَﯿْﺮَ ﻣُﺴْﺘَﻜْﺮِھِﯿﻦ،َ وَ ﻣِﻔْﺘَﺎﺣﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﻔَﺎﺗِﯿﺢِ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ أَﻣِﺘْﻨَﺎ ﻣُﮭْﺘَﺪِﯾﻦَ ﻏَﯿْﺮَ ﺿَﺎﻟﱢﯿﻦ،َ وَ اﺟْﻌَﻠْﮫُ ﺑَﺎﺑﺎ ﻣِﻦْ أَﺑْﻮَابِ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚ،ِﺑِﺰِﯾَﺎرَﺗِﮫ
َ وَ ﻣُﺴْﺘَﺼْﻠِﺢَ ﻋَﻤَﻞِ اﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﯾﻦ،َ ﯾَﺎ ﺿَﺎﻣِﻦَ ﺟَﺰَاءِ اﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﯿﻦ،َﻏَﯿْﺮَ ﻋَﺎﺻِﯿﻦَ وَﻻ ﻣُﺼِﺮﱢﯾﻦ.

belə isə hər zaman bizə ölüm nazil etsən bizi onu görməklə xoşbəxt et, bizə yetişdikdə onu bizə
ünsiyyət mayası qərar ver, onun ziyafətində bizi əzab-əziyyətə salma, onu ziyarət etməklə başı
aşağı etmə, onu əfv qapılarından biri, Özünün rəhmət açarlarından birisi qərar ver. Bizi hidayət
olub azmayanların zümrəsindən, özlərinə ikrahı yol verməyərək təslim olanlardan, günah etməyib
günahda israr etməyən tövbə edənlərdən qərar ver, ey yaxşılıq edənlərin muzduna zamin olan,
pislərin əməllərinin islahını istəyən!

(41)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ ﻃَﻠَﺐِ اﻟﺴﱢﺘْﺮِ وَ اﻟْﻮِﻗَﺎﯾَﺔ:
 وَ ﻻ ﺗَﺴُﻤْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﺮﱠدﱢ،َ وَ أَﺣْﻠِﻠْﻨِﻲ ﺑُﺤْﺒُﻮﺣَﺔَ ﺟَﻨﱠﺘِﻚ،َ وَ أَوْرِدْﻧِﻲ ﻣَﺸَﺎرِعَ رَﺣْﻤَﺘِﻚ،َ وَ أَﻓْﺮِﺷْﻨِﻲ ﻣِﮭَﺎدَ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﻚ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
،ُوَ ﻻ ﺗُﻘَﺎﺻﱠﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ اﺟْﺘَﺮَﺣْﺖُ وَ ﻻ ﺗُﻨَﺎﻗِﺸْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ اﻛْﺘَﺴَﺒْﺖ.َ وَ ﻻ ﺗَﺤْﺮِﻣْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟْﺨَﯿْﺒَﺔِ ﻣِﻨْﻚ،َﻋَﻨْﻚ
41-ci dua:

O Həzrətin günahlarının örtülməsini və hadisələrdən salamatlıq diləməsi

İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənim üçün kəramət yatağı aç, rəhmətinə daxil
et, öz cənnətinin qəlbində mənə yer ver, məni özündən uzaqlaşdırmaqla xar etmə, günahlarıma
görə əzab vermə, rəftarıma görə çətinliyə salma,
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 وَﻻ ﺗُﻌْﻠِﻦْ ﻋَﻠَﻰ ﻋُﯿُﻮنِ اﻟْﻤَﻠَﺈِ ﺧَﺒَﺮِي أَﺧْﻒِ ﻋَﻨْﮭُ ْﻢ، وَ ﻻ ﺗَﺤْﻤِﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﯿﺰَانِ اﻟْﺈِﻧْﺼَﺎفِ ﻋَﻤَﻠِﻲ، وَ ﻻ ﺗَﻜْﺸِﻒْ ﻣَﺴْﺘُﻮرِي،وَ ﻻ ﺗُﺒْﺮِزْ ﻣَﻜْﺘُﻮﻣِﻲ
 وَ اﻧْﻈِﻤْﻨِﻲ ﻓِﻲ،َ وَ أَﻛْﻤِﻞْ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﻲ ﺑِﻐُﻔْﺮَاﻧِﻚ،َ وَاﻃْﻮِ ﻋَﻨْﮭُﻢْ ﻣَﺎ ﯾُﻠْﺤِﻘُﻨِﻲ ﻋِﻨْﺪَكَ ﺷَﻨَﺎرا ﺷَﺮﱢفْ دَرَﺟَﺘِﻲ ﺑِﺮِﺿْﻮَاﻧِﻚ،ﻣَﺎ ﯾَﻜﻮنُ ﻧَﺸْﺮُهُ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻋَﺎرا
َ آﻣِﯿﻦَ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ،َ وَ اﻋْﻤُﺮْ ﺑِﻲ ﻣَﺠَﺎﻟِﺲَ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِﯿﻦ،َ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻓَﻮْجِ اﻟْﻔَﺎﺋِﺰِﯾﻦ،َ وَ وَﺟﱢﮭْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻣَﺴَﺎﻟِﻚِ اﻵْﻣِﻨِﯿﻦ،ِأَﺻْﺤَﺎبِ اﻟْﯿَﻤِﯿﻦ.

sirrimi aşkar etmə, elmimi ədalət tərəzisi ilə ölçmə, gizli xəbərlərimi görənlərin gözləri önündə
aşkar etmə, aşkar olduqda rüsvayçılığıma səbəb olacaq şeyləri onlardan gizli saxla, məni
hüzurunda xar edən şeyləri onlardan məxvi saxla, razılığın sayəsində dərəcəmə şərəf bəxş et,
əfvinlə ucalığımı kamilləşdir, məni sağ tərəf sahiblərinin zümrəsinə daxil et, iman yollarına apar,
nicat tapanların sırasında qərar ver, salehlərin məclisini mənim səbəbimə abad et. Duamı qəbul et,
ey aləmlərin Rəbbi!

( 42)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋِﻨْﺪَ ﺧَﺘْﻢِ اﻟْﻘُﺮْآن:
 َو.ُ وَ ﻓَﻀﱠﻠْﺘَﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺣَﺪِﯾﺚٍ ﻗَﺼَﺼْﺘَﮫ،ُ وَ ﺟَﻌَﻠْﺘَﮫُ ﻣُﮭَﯿْﻤِﻨﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﻛِﺘَﺎبٍ أَﻧْﺰَﻟْﺘَﮫ،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ أَﻋَﻨْﺘَﻨِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﺘْﻢِ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚَ اﻟﱠﺬِي أَﻧْﺰَﻟْﺘَﮫُ ﻧُﻮرا
،َﻓُﺮْﻗَﺎﻧﺎ ﻓَﺮَﻗْﺖَ ﺑِﮫِ ﺑَﯿْﻦَ ﺣَﻼﻟِﻚَ وَ ﺣَﺮَاﻣِﻚ

42-ci dua:
İmam (ə)-ın Qur’anın xətmində etdiyi duası.
İlahi! Sən mənə həyatın aydınlığı olan kitabın tilavətini sona yetirməkdə yardım etdin. Onu Öz
tərəfindən nazil edilmiş hər kitaba şahid qərar verdin, oxunulan hər bir sözdən üstün etdin, fürqan
edib onun vasitəsi ilə halalla haram arasında ayrılıq saldın.

- ِ ﺻَﻠَﻮَاﺗُﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫ- ٍ وَ وَﺣْﯿﺎ أَﻧْﺰَﻟْﺘَﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﺒِﯿﱢﻚَ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ،وَ ﻗُﺮْآﻧﺎ أَﻋْﺮَﺑْﺖَ ﺑِﮫِ ﻋَﻦْ ﺷَﺮَاﺋِﻊِ أَﺣْﻜَﺎﻣِﻚَ وَ ﻛِﺘَﺎﺑﺎ ﻓَﺼﱠﻠْﺘَﮫُ ﻟِﻌِﺒَﺎدِكَ ﺗَﻔْﺼِﯿﻼ
ٍ وَ ﻣِﯿﺰَانَ ﻗِﺴْﻂ،ِ وَ ﺷِﻔَﺎءً ﻟِﻤَﻦْ أَﻧْﺼَﺖَ ﺑِﻔَﮭَﻢِ اﻟﺘﱠﺼْﺪِﯾﻖِ إِﻟَﻰ اﺳْﺘِﻤَﺎﻋِﮫ،ِ وَ ﺟَﻌَﻠْﺘَﮫُ ﻧُﻮرا ﻧَﮭْﺘَﺪِي ﻣِﻦْ ﻇُﻠَﻢِ اﻟﻀﱠﻼﻟَﺔِ وَ اﻟْﺠَﮭَﺎﻟَﺔِ ﺑِﺎﺗﱢﺒَﺎﻋِﮫ.ﺗَﻨْﺰِﯾﻼ
 وَﻻ ﺗَﻨَﺎلُ أَﯾْﺪِي،ِ وَ ﻋَﻠَﻢَ ﻧَﺠَﺎةٍ ﻻ ﯾَﻀِﻞﱡ ﻣَﻦْ أَمﱠ ﻗَﺼْﺪَ ﺳُﻨﱠﺘِﮫ،ُ وَ ﻧُﻮرَ ھُﺪًى ﻻ ﯾَﻄْﻔَﺄُ ﻋَﻦِ اﻟﺸﱠﺎھِﺪِﯾﻦَ ﺑُﺮْھَﺎﻧُﮫ،ُﻻ ﯾَﺤِﯿﻒُ ﻋَﻦِ اﻟْﺤَﻖﱢ ﻟِﺴَﺎﻧُﮫ
ْ ﻓَﺎﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻤﱠﻦ،ِ وَ ﺳَﮭﱠﻠْﺖَ ﺟَﻮَاﺳِﻲَ أَﻟْﺴِﻨَﺘِﻨَﺎ ﺑِﺤُﺴْﻦِ ﻋِﺒَﺎرَﺗِﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺈِذْ أَﻓَﺪْﺗَﻨَﺎ اﻟْﻤَﻌُﻮﻧَﺔَ ﻋَﻠَﻰ ﺗِﻼوَﺗِﮫ.ِاﻟْﮭَﻠَﻜَﺎتِ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﻠﱠﻖَ ﺑِﻌُﺮْوَةِ ﻋِﺼْﻤَﺘِﮫ
ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ أَﻧْﺰَﻟْﺘَﮫ.ِ وَﻣُﻮﺿَﺤَﺎتِ ﺑَﯿﱢﻨَﺎﺗِﮫ،ِ وَ ﯾَﻔْﺰَعُ إِﻟَﻰ اﻟْﺈِﻗْﺮَارِ ﺑِﻤُﺘَﺸَﺎﺑِﮭِﮫ،ِ وَ ﯾَﺪِﯾﻦُ ﻟَﻚَ ﺑِﺎﻋْﺘِﻘَﺎدِ اﻟﺘﱠﺴْﻠِﯿﻢِ ﻟِﻤُﺤْﻜَﻢِ آﯾَﺎﺗِﮫ،ِﯾَﺮْﻋَﺎهُ ﺣَﻖﱠ رِﻋَﺎﯾَﺘِﮫ
، وَ وَرﱠﺛْﺘَﻨَﺎ ﻋِﻠْﻤَﮫُ ﻣُﻔَﺴﱠﺮا، وَ أَﻟْﮭَﻤْﺘَﮫُ ﻋِﻠْﻢَ ﻋَﺠَﺎﺋِﺒِﮫِ ﻣُﻜَﻤﱠﻼ، ﻣُﺠْﻤَﻼ- ِ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫ- ٍﻋَﻠَﻰ ﻧَﺒِﯿﱢﻚَ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ

Bu Qur’an Sənin hökmlərini bəyan edən qərar verdiyin bir kitab, onu Öz bəndələrin üçün təfsillə
açıldığın bir vəhydir ki, peyğəmbərin Muhəmməd-ki, Sənin salamın ona və soyuna olsun-nazil
etdin. Onu bir nur etmisən ki, ona itaət sayəsində cəhalət, azğınlıq, zülmətindən hidayət
meydanına yol tapaq, təsdiq üzündən ona qulaq asan kimsəyə şəfa qərar verdin, dili haqqdan
qayıt-mayan ədalət tərəzisidir, baxanlar önündə dəlili sönməyən hidayət nuru, möhkəm adətini
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qəsd edəni azdırmayan nicat bayrağı, ismət ipinə çəng vuran-ları həlakətli pəncələrdən qoruyan
bir kitabdır.
İlahi, indiki bizə Qur’anı tilavət etməkdə yardım göstərib dilimizin düyünlərini onun gözəl
ibarətlərilə açdın, belə isə bizi bu kitabın haqqını layiqli şəkildə riayət edənlərdən, təslim e’tiqadla
möhkəm ayələri ilə sənə bəndəlik edənlərdən, mütəşabehlərinə iqrar edərək aydın dəlillərinə
pənah apranlardan qərar ver.
İlahi, Sən Qur’anı peyğəmbərin Muhəmmədə (s) (Sənin salamın ona olsun) –icmalla nazil etdin,

َ ِ وَ ﻋَﺮﱠﻓْﺘَﻨَﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘ،ً اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﻜَﻤَﺎ ﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﻟَﮫُ ﺣَﻤَﻠَﺔ.ُ وَ ﻗَﻮﱠﯾْﺘَﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻟِﺘَﺮْﻓَﻌَﻨَﺎ ﻓَﻮْقَ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﯾُﻄِﻖْ ﺣَﻤْﻠَﮫ،ُوَ ﻓَﻀﱠﻠْﺘَﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺟَﮭِﻞَ ﻋِﻠْﻤَﮫ
ﻚ
 وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻤﱠﻦْ ﯾَﻌْﺘَﺮِفُ ﺑِﺄَﻧﱠﮫُ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِكَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﯾُﻌَﺎرِﺿَﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻚﱡ،ُ وَ ﻋَﻠَﻰ آﻟِﮫِ اﻟْﺨُﺰﱠانِ ﻟَﮫ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ اﻟْﺨَﻄِﯿﺐِ ﺑِﮫ،ُﺷَﺮَﻓَﮫُ وَ ﻓَﻀْﻠَﮫ
َ وَ ﯾَﺄْوِي ﻣِﻦ،ِ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻤﱠﻦْ ﯾَﻌْﺘَﺼِﻢُ ﺑِﺤَﺒْﻠِﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ِ وَ ﻻ ﯾَﺨْﺘَﻠِﺠَﻨَﺎ اﻟﺰﱠﯾْﻎُ ﻋَﻦْ ﻗَﺼْﺪِ ﻃَﺮِﯾﻘِﮫ،ِﻓِﻲ ﺗَﺼْﺪِﯾﻘِﮫ
َ و،ِ وَ ﯾَﺴْﺘَﺼْﺒِﺢُ ﺑِﻤِﺼْﺒَﺎﺣِﮫ،ِ وَ ﯾَﻘْﺘَﺪِي ﺑِﺘَﺒَﻠﱡﺞِ إِﺳْﻔَﺎرِه،ِ وَ ﯾَﮭْﺘَﺪِي ﺑِﻀَﻮْءِ ﺻَﺒَﺎﺣِﮫ،ِ وَ ﯾَﺴْﻜُﻦُ ﻓِﻲ ﻇِﻞﱢ ﺟَﻨَﺎﺣِﮫ،ِاﻟْﻤُﺘَﺸَﺎﺑِﮭَﺎتِ إِﻟَﻰ ﺣِﺮْزِ ﻣَﻌْﻘِﻠِﮫ
َ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ و،َ وَ أَﻧْﮭَﺠْﺖَ بِآﻟِﮫِ ﺳُﺒُﻞَ اﻟﺮﱢﺿَﺎ إِﻟَﯿْﻚ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﻛَﻤَﺎ ﻧَﺼَﺒْﺖَ ﺑِﮫِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪا ﻋَﻠَﻤﺎ ﻟِﻠﺪﱠﻻﻟَﺔِ ﻋَﻠَﯿْﻚ.ِﻻ ﯾَﻠْﺘَﻤِﺲُ اﻟْﮭُﺪَى ﻓِﻲ ﻏَﯿْﺮِه
،ِ وَ ﺳُﻠﱠﻤﺎ ﻧَﻌْﺮُجُ ﻓِﯿﮫِ إِﻟَﻰ ﻣَﺤَﻞﱢ اﻟﺴﱠﻼﻣَﺔ،ِ وَ اﺟْﻌَﻞِ اﻟْﻘُﺮْآنَ وَﺳِﯿﻠَﺔً ﻟَﻨَﺎ إِﻟَﻰ أَﺷْﺮَفِ ﻣَﻨَﺎزِلِ اﻟْﻜَﺮَاﻣَﺔ،ِآﻟِﮫ

qəribəliklərinin elmini kamil olaraq ona ilham buyurdun, elmini təfsirlə bizə irs verdin, bizə
ondan xəbərsiz olanlardan üstünlük bəxş etdin, ondan agah olmağı bizə mərhəmət etdin ki, onu
dərk edə bilməyənlərdən ali məqamda yerləşdi-rəsən.
İlahi, bizim qəlblərimizi onun həqiqətlərini daşıyanlardan qərar verdiyin kimi, şərəf və
üstünlüyünü rəhmətinlə bizə anlatdığın kimi Qur’ana xətib olan ailəsinə salavat göndər! Bizi bu
kitabın Sənin tərəfindən olmağına e’tiraf edənlərdən qərar ver ki, qəlbimizə şəkk-şübhə gəlmək,
doğru yoldan azmaq yaxamızı tutmasın!
İlahi! Muhəmməd və soyuna salam göndər və bizi Qur’anın möhkəm iplərinə çəng vuranlardan,
şübhəli işlərdə bu kitabın pənah yeri olan ayəlinə pənah aparanlardan, onun rəhmət qanadının
kölgəsində rahatlıq axtaranlardan, sübh nurundan yol tapanlardan, ağlığının parıltısından, ondan
başqa hidayət axtarmayan-lardan qərar ver!

ِ  وَ اﺣْﻄُﻂْ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْآ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ِ وَ ذَرِﯾﻌَﺔً ﻧَﻘْﺪَمُ ﺑِﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻌِﯿﻢِ دَارِ اﻟْﻤُﻘَﺎﻣَﺔ،ِوَ ﺳَﺒَﺒﺎ ﻧُﺠْﺰَى ﺑِﮫِ اﻟﻨﱠﺠَﺎةَ ﻓِﻲ ﻋَﺮْﺻَﺔِ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔ
ن
ْ وَ اﻗْﻒُ ﺑِﻨَﺎ آﺛَﺎرَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻗَﺎﻣُﻮا ﻟَﻚَ ﺑِﮫِ آﻧَﺎءَ اﻟﻠﱠﯿْﻞِ وَ أَﻃْﺮَافَ اﻟﻨﱠﮭَﺎرِ ﺣَﺘﱠﻰ ﺗُﻄَﮭﱢﺮَﻧَﺎ ﻣِﻦ،ِ وَ ھَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﺣُﺴْﻦَ ﺷَﻤَﺎﺋِﻞِ اﻟْﺄَﺑْﺮَار،ِﻋَﻨﱠﺎ ﺛِﻘْﻞَ اﻟْﺄَوْزَار
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ.ِ وَ ﻟَﻢْ ﯾُﻠْﮭِﮭِﻢُ اﻟْﺄَﻣَﻞُ ﻋَﻦِ اﻟْﻌَﻤَﻞِ ﻓَﯿَﻘْﻄَﻌَﮭُﻢْ ﺑِﺨُﺪَعِ ﻏُﺮُورِه،ِ وَ ﺗَﻘْﻔُﻮَ ﺑِﻨَﺎ آﺛَﺎرَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ اﺳْﺘَﻀَﺎءُوا ﺑِﻨُﻮرِه،ِﻛُﻞﱢ دَﻧَﺲٍ ﺑِﺘَﻄْﮭِﯿﺮِه
 وَ ﻟِﺄَﻗْﺪَاﻣِﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﻧَﻘْﻠِﮭَﺎ إِﻟَﻰ، وَ ﻣِﻦْ ﻧَﺰَﻏَﺎتِ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنِ وَ ﺧَﻄَﺮَاتِ اﻟْﻮَﺳَﺎوِسِ ﺣَﺎرِﺳﺎ، وَاﺟْﻌَﻞِ اﻟْﻘُﺮْآنَ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻇُﻠَﻢِ اﻟﻠﱠﯿَﺎﻟِﻲ ﻣُﻮﻧِﺴﺎ،ِﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
،ﺴﻨَﺘِﻨَﺎ ﻋَﻦِ اﻟْﺨَﻮْضِ ﻓِﻲ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ ﻣِﻦْ ﻏَﯿْﺮِ ﻣَﺎ آﻓَﺔٍ ﻣُﺨْﺮِﺳﺎ
ِ ْ وَ ﻟِﺄَﻟ،اﻟْﻤَﻌَﺎﺻِﻲ ﺣَﺎﺑِﺴﺎ

İlahi! Onun səbəbiylə Muhəmmədin özünə hidayət cəhəti üçün nişanə etdiyin, o cənabın itrəti ilə
Öz razılıq yolunu aydın etdiyin kimi Muhəmməd və soyuna salam yetir və bizim üçün Qur’anı
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kəra-mətin ən yüksək dərəcələrinə yetişməyə vasitə, bizim salamatlıq yerinə çatdığımız üçün
nərdi-van, qiyamət meydanında nicat tapmağımıza səbəb, əbədi qalacağımız evin ne’mətlərinə
giriş vasi-təsi qərar ver! İlahi! Onun səbəbiylə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və
səbəbiylə günahların ağırlığını bizim çiynimizdən endir, yaxşılıq-ların xoş xasiyyətini bizə ehsan
et, bizi o kəslərin izlərinə itaət edənlərdən qərar ver ki, gecə yarısı, gündüz vaxtı Qur’nı oxuyub
əməl etməklə diroi saxlamışlar, onun pak etmə vasitəsilə bizi hər növ bulaşmaqdan pak edəsən
onların ardınca yola salasan. Bizi Qur’anın nuruyla açıqlıq axtarmış, uzun-uzadı arzular onları
ibadətdən saxlamayan, sehrinin hiyləsi ilə onları həlak edə bilməyənlərin izlərinə düşənlərdən
qərar ver! İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və vəhşətli gecələrin zülmə-tində
munisimiz, Şeytanın hiylələrindən, vəsvə-sələrindən gözətçi, qədəmlərimizin günaha sarı
hərəkətlərini saxlayan, dilimiz üçün bəyənilmiş deyil batil sözlərdə batmaqdan mane olan,

 َو،ِﺣَﺘﱠﻰ ﺗُﻮﺻِﻞَ إِﻟَﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﻓَﮭْﻢَ ﻋَﺠَﺎﺋِﺒِﮫ، وَﻟِﻤَﺎ ﻃَﻮَتِ اﻟْﻐَﻔْﻠَﺔُ ﻋَﻨﱠﺎ ﻣِﻦْ ﺗَﺼَﻔﱡﺢِ اﻻﻋْﺘِﺒَﺎرِ ﻧَﺎﺷِﺮا،وَﻟِﺠَﻮَارِﺣِﻨَﺎ ﻋَﻦِ اﻗْﺘِﺮَافِ اﻵْﺛَﺎمِ زَاﺟِﺮا
، وَأَدِمْ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْآنِ ﺻَﻼحَ ﻇَﺎھِﺮِﻧَﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.ِزَوَاﺟِﺮَ أَﻣْﺜَﺎﻟِﮫِ اﻟﱠﺘِﻲ ﺿَﻌُﻔَﺖِ اﻟْﺠِﺒَﺎلُ اﻟﺮﱠوَاﺳِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻼﺑَﺘِﮭَﺎ ﻋَﻦِ اﺣْﺘِﻤَﺎﻟِﮫ
ِ وَأَرْوِ ﺑِﮫ، وَاﺟْﻤَﻊْ ﺑِﮫِ ﻣُﻨْﺘَﺸَﺮَ أُﻣُﻮرِﻧَﺎ، وَاﻏْﺴِﻞْ ﺑِﮫِ دَرَنَ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ وَ ﻋَﻼﺋِﻖَ أَوْزَارِﻧَﺎ،وَاﺣْﺠُﺐْ ﺑِﮫِ ﺧَﻄَﺮَاتِ اﻟْﻮَﺳَﺎوِسِ ﻋَﻦْ ﺻِﺤﱠﺔِ ﺿَﻤَﺎﺋِﺮِﻧَﺎ
ْﺟﺒُﺮ
ْ  وَا،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ. وَاﻛْﺴُﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﺣُﻠَﻞَ اﻟْﺄَﻣَﺎنِ ﯾَﻮْمَ اﻟْﻔَﺰَعِ اﻟْﺄَﻛْﺒَﺮِ ﻓِﻲ ﻧُﺸُﻮرِﻧَﺎ،ﻓِﻲ ﻣَﻮْﻗِﻒِ اﻟْﻌَﺮْضِ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻇَﻤَﺄَ ھَﻮَاﺟِﺮِﻧَﺎ
،ِ وَﺟَﻨﱢﺒْﻨَﺎ ﺑِﮫِ اﻟﻀﱠﺮَاﺋِﺐَ ا ْﻟﻤَﺬْﻣُﻮﻣَﺔَ وَﻣَﺪَاﻧِﻲَ اﻟْﺄَﺧْﻼق،ِ وَﺳُﻖْ إِﻟَﯿْﻨَﺎ ﺑِﮫِ رَﻏَﺪَ اﻟْﻌَﯿْﺶِ وَﺧِﺼْﺐَ ﺳَﻌَﺔِ اﻟْﺄَرْزَاق،ِﺑِﺎﻟْﻘُﺮْآنِ ﺧَﻠﱠﺘَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﺪَمِ اﻟْﺈِﻣْﻼق
َ وَ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﻋَﻦْ ﺳُﺨْﻄِﻚ،وَاﻋْﺼِﻤْﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ھُﻮﱠةِ اﻟْﻜُﻔْﺮِ وَ دَوَاﻋِﻲ اﻟﻨﱢﻔَﺎقِ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﻜُﻮنَ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔِ إِﻟَﻰ رِﺿْﻮَاﻧِﻚَ وَﺟِﻨَﺎﻧِﻚَ ﻗَﺎﺋِﺪا
،وَﺗَﻌَﺪﱢي ﺣُﺪُودِكَ ذَاﺋِﺪا

qəflət pəncəsindən fikrimizi açan qərar ver ki, onun əcaiblərinin öyüdlərini, möhkəm dağla-rın
yerindən oyandılmazlıq vücuduyla belə ona dözə bilmədikləri başqa məsəlləri bizim qəlbimizə
çatdır! İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bərəkətiylə bizim zahiri bəzəyimizə
davamlıq bəxş et, qiyamət cərgəsində orananın istiliyini arıran susuzluq odumuzu onun vasitəsi
ilə söndür. Məşhur olduğumuz vaxt, böyük vəhşətli gündə onun vasitəsi ilə bizə əmin-amanlıq
paltarı geyindir! İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bərəkətiylə bizim fəqirliyimizi,
yoxsulluğumuzu aradan apar, həya-tın şirinliyini, ruzi genişliyini bizə sarı sövq et, bizi
bəyənilməz xasiyyətlərdən, alçaq əxlaqdan uzaq et, küfrün çoxluğundan, nifaq düşüncələ-rindən
hifz et ki, qiyamət meydanında Qur’ani Məcid bizə Sənin Behiştinə tərəf yol göstərmiş olsun. Bu
dünyada Sənin qəzəbindən, Sənin dini sərhədlərindən qədəmlərimizi o yana qoymaqdan saxlasın,

َ ْ وَ ھَﻮﱢنْ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْآنِ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻤَﻮْتِ ﻋَﻠَﻰ أَﻧْﻔُﺴِﻨَﺎ ﻛَﺮ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.وَﻟِﻤَﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ ﺑِﺘَﺤْﻠِﯿﻞِ ﺣَﻼﻟِﮫِ وَ ﺗَﺤْﺮِﯾﻢِ ﺣَﺮَاﻣِﮫِ ﺷَﺎھِﺪا
ب
ِ وَ ﻗِﯿﻞَ ﻣَﻦْ رَاقٍ؟ وَﺗَﺠَﻠﱠﻰ ﻣَﻠَﻚُ اﻟْﻤَﻮْتِ ﻟِﻘَﺒْﻀِﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﺣُﺠُﺐ،َ وَ ﺗَﺮَادُفَ اﻟْﺤَﺸَﺎرِجِ إِذَا ﺑَﻠَﻐَﺖِ اﻟﻨﱡﻔُﻮسُ اﻟﺘﱠﺮَاﻗِﻲ،ِ وَ ﺟَﮭْﺪَ اﻟْﺄَﻧِﯿﻦ،ِاﻟﺴﱢﯿَﺎق
ِ وَدَﻧَﺎ ﻣِﻨﱠﺎ إِﻟَﻰ اﻵْﺧِﺮَة،ِ وَدَافَ ﻟَﮭَﺎ ﻣِﻦْ ذُﻋَﺎفِ اﻟْﻤَﻮْتِ ﻛَﺄْﺳﺎ ﻣَﺴْﻤُﻮﻣَﺔَ اﻟْﻤَﺬَاق،ِ وَرَﻣَﺎھَﺎ ﻋَﻦْ ﻗَﻮْسِ اﻟْﻤَﻨَﺎﯾَﺎ ﺑِﺄَﺳْﮭُﻢِ وَﺣْﺸَﺔِ اﻟْﻔِﺮَاق،ِاﻟْﻐُﯿُﻮب
،ِ وَﻛَﺎﻧَﺖِ اﻟْﻘُﺒُﻮرُ ھِﻲَ اﻟْﻤَﺄْوَى إِﻟَﻰ ﻣِﯿﻘَﺎتِ ﯾَﻮْمِ اﻟﺘﱠﻼقِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠ ٍﺪ وَآﻟِﮫ،ِ وَﺻَﺎرَتِ اﻟْﺄَﻋْﻤَﺎلُ ﻗَﻼﺋِﺪَ ﻓِﻲ اﻟْﺄَﻋْﻨَﺎق،ٌرَﺣِﯿﻞٌ وَاﻧْﻄِﻼق
، وَاﺟْﻌَﻞِ اﻟْﻘُﺒُﻮرَ ﺑَﻌْﺪَ ﻓِﺮَاقِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﺧَﯿْﺮَ ﻣَﻨَﺎزِﻟِﻨَﺎ،  وَ ﻃُﻮلِ اﻟْﻤُﻘَﺎﻣَﺔِ ﺑَﯿْﻦَ أَﻃْﺒَﺎقِ اﻟﺜﱠﺮَى،وَ ﺑَﺎرِكْ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺣُﻠُﻮلِ دَارِ اﻟْﺒِﻠَﻰ

Sənin dərgahında halalını halal, haramını haram bilməyimizə şahid olsun!
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İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və Qur’anın bərəkətiylə ölüm vaxtı çətin can
verməyi, nalə etməyin çətinliyini bizə yüngül, asan buyur, həmçinin canlar xır-xıra yetişib
nəfəslər saya düşdüyü: Müalicə edən kimdir? deyilən zaman ölüm mələyi ruhu qəbz etmək üçün
gizli pərdələrdən aşkar olar, ayrılığın vəhşət-li oxlarını əcəl kamından canlara tərəf yollayar, ölüm
şərbətinin acılığını zəhərlə bulaşmış cam kimi canlara tökər. Bizim o biri dünyaya hərə-kət
etməyimiz yaxınlaşar, hər kəsin əməlləri kəndir kimi boynuna həlqə vurar, qəbrlər qiyamətə
qədər bizim aramgahımız olarlar!
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və çürüklük evinə girişimizi, torpaq qatlarında
qalmağımızın uzunluğunu bizə mübarək et, dünya-dan ayrılıqdan sonra korları bizim ən yaxşı
mənzillərimiz qərar ver, ləhədlərin darlığını Öz rəhmətinlə bizdən ötrü geniş et, qiyamət
meydanın hazır olanları qarşısında bizi həlakedici günahlarımıza görə rüsvay etmə, Qur’anın
bərəkətindən möhkəm et,

َ ْ وَ ارْﺣَﻢْ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْآنِ ﻓِﻲ ﻣَﻮْﻗِﻒِ اﻟْﻌَﺮْضِ ﻋَﻠَﯿ. وَﻻ ﺗَﻔْﻀَﺤْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺣَﺎﺿِﺮِي اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔِ ﺑِﻤُﻮﺑِﻘَﺎتِ آﺛَﺎﻣِﻨَﺎ،ﺣﺪِﻧَﺎ
ﻚ
ِ وَاﻓْﺴَﺢْ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻓِﻲ ﺿِﯿﻖِ ﻣَﻼ
ْ وَ ﻧَﺠﱢﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻣِﻦ، وَ ﻧَﻮﱢرْ ﺑِﮫِ ﻗَﺒْﻞَ اﻟْﺒَﻌْﺚِ ﺳُﺪَفَ ﻗُﺒُﻮرِﻧَﺎ،ﺟﺴْﺮِ ﺟَﮭَﻨﱠﻢَ ﯾَﻮْمَ اﻟْﻤَﺠَﺎزِ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ زَﻟَﻞَ أَﻗْﺪَاﻣِﻨَﺎ
ِ ِ وَ ﺛَﺒﱢﺖْ ﺑِﮫِ ﻋِﻨْﺪَ اﺿْﻄِﺮَاب،ذُلﱠ ﻣَﻘَﺎﻣِﻨَﺎ
 وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻟَﻨَﺎ،ِﻛُﻞﱢ ﻛَﺮْبٍ ﯾَﻮْمَ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔِ وَ ﺷَﺪَاﺋِﺪِ أَھْﻮَالِ ﯾَﻮْمِ اﻟﻄﱠﺎﻣﱠﺔِ وَ ﺑَﯿﱢﺾْ وُﺟُﻮھَﻨَﺎ ﯾَﻮْمَ ﺗَﺴْﻮَدﱡ وُﺟُﻮهُ اﻟﻈﱠﻠَﻤَﺔِ ﻓِﻲ ﯾَﻮْمِ اﻟْﺤَﺴْﺮَةِ وَ اﻟﻨﱠﺪَاﻣَﺔ
،َ وَ ﺻَﺪَعَ ﺑِﺄَﻣْﺮِك،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ﻋَﺒْﺪِكَ وَ رَﺳُﻮﻟِﻚَ ﻛَﻤَﺎ ﺑَﻠﱠﻎَ رِﺳَﺎﻟَﺘَﻚ. وَ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞِ اﻟْﺤَﯿَﺎةَ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻧَﻜَﺪا،ﻓِﻲ ﺻُﺪُورِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ وُدّا
ْ وَ أَﺟَﻠﱠﮭُﻢ،ً وَ أَﻣْﻜَﻨَﮭُﻢْ ﻣِﻨْﻚَ ﺷَﻔَﺎﻋَﺔ، ﯾَﻮْمَ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔِ أَﻗْﺮَبَ اﻟْﻨﱠﺒِﯿﱢﯿﻦَ ﻣِﻨْﻚَ ﻣَﺠْﻠِﺴﺎ- ِﺻَﻠَﻮَاﺗُﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَﻋَﻠَﻰ آﻟِﮫ- اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺟْﻌَﻞْ ﻧَﺒِﯿﱠﻨَﺎ.َوَ ﻧَﺼَﺢَ ﻟِﻌِﺒَﺎدِك
،ُ وَ ﻋَﻈﱢﻢْ ﺑُﺮْھَﺎﻧَﮫ،ُ وَ ﺷَﺮﱢفْ ﺑُﻨْﯿَﺎﻧَﮫ،ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ. وَ أَوْﺟَﮭَﮭُﻢْ ﻋِﻨْﺪَكَ ﺟَﺎھﺎ،ﻋِﻨْﺪَكَ ﻗَﺪْرا

qiyamət bərpa olmazdan qabaq qəbrlərimizin qaranlığına onunla nur bəxş et, qiyamət gününün
hər cür qəmindən, o çətin günün qorxularından, çətinliklərindən bizə nicat ver, zülmkarların
üzləri qaralacaq qəm, peşmançılıq günü bizim ürəyimizi ağ et, bizim dostluğumuzu mö’minlərin
qəlblərində qərar ver, həyatı bizə ağır etmə!
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir ki, xəbərini çatdırdı göstərişini, əmrini aşkar etdi,
bəndələrinin xeyirxahı idi. İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və meydanında
məhzərinə ən yaxşı peyğəmbərlərdən qərar ver, Öz yanında şəfaətə olan qüdrətini hamıdan çox et,
məqam mənzilətini yanında ən uca, məkanın ən abırlı qərar ver! İlahi! Muhəmməd və onun
soyuna salam yetir və kökünə ucalıq ver, dəlilini uca, güclü et. Bizi onun adəti ilə yaşat, onun
dinində öldür, onun keçdiyi yolu keçənlərdən qərao ver, onun aşkar sünnəti ilə gedənlərdən et,
ona mü’ti olanlardan qərar verib onun zümrəsində məhşur et, onun yanına daxil et, bizi onun camı
ilə sirab et! İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir,

 وَ ﺗَﻮَﻓﱠﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﻠﱠﺘِﮫِ َو،ِ وَ ارْﻓَﻊْ دَرَﺟَﺘَﮫُ وَ أَﺣْﯿِﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺳُﻨﱠﺘِﮫ،ُ وَ أَﺗِﻢﱠ ﻧُﻮرَه،ُ وَ ﺑَﯿﱢﺾْ وَﺟْﮭَﮫ،ُ وَ ﻗَﺮﱢبْ وَﺳِﯿﻠَﺘَﮫ،ُ وَ ﺗَﻘَﺒﱠﻞْ ﺷَﻔَﺎﻋَﺘَﮫ،ُوَ ﺛَﻘﱢﻞْ ﻣِﯿﺰَاﻧَﮫ
 وَ اﺳْﻘِﻨَﺎ ﺑِﻜَﺄْﺳِﮫِ وَ ﺻَﻞﱢ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ،ُ وَ أَوْرِدْﻧَﺎ ﺣَﻮْﺿَﮫ،ِ وَ اﺣْﺸُﺮْﻧَﺎ ﻓِﻲ زُﻣْﺮَﺗِﮫ،ِ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ أَھْﻞِ ﻃَﺎﻋَﺘِﮫ،ُ وَ اﺳْﻠُﻚْ ﺑِﻨَﺎ ﺳَﺒِﯿﻠَﮫ،ُﺧُﺬْ ﺑِﻨَﺎ ﻣِﻨْﮭَﺎﺟَﮫ
ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺟْﺰِه.ٍ وَ ﻓَﻀْﻞٍ ﻛَﺮِﯾﻢ،ٍ إِﻧﱠﻚَ ذُو رَﺣْﻤَﺔٍ وَاﺳِﻌَﺔ،َ ﺻَﻼةً ﺗُﺒَﻠﱢﻐُﮫُ ﺑِﮭَﺎ أَﻓْﻀَﻞَ ﻣَﺎ ﯾَﺄْﻣُﻞُ ﻣِﻦْ ﺧَﯿْﺮِكَ وَ ﻓَﻀْﻠِﻚَ وَ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﻚ،ِﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
َ و،َ أَﻓْﻀَﻞَ ﻣَﺎ ﺟَﺰَﯾْﺖَ أَﺣَﺪا ﻣِﻦْ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﻚَ اﻟْﻤُﻘَﺮﱠﺑِﯿﻦ،َ وَ ﺟَﺎھَﺪَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﯿﻠِﻚ،َ وَ ﻧَﺼَﺢَ ﻟِﻌِﺒَﺎدِك،َ وَ أَدﱠى ﻣِﻦْ آﯾَﺎﺗِﻚ،َﺑِﻤَﺎ ﺑَﻠﱠﻎَ ﻣِﻦْ رِﺳَﺎﻻﺗِﻚ
ُ وَ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ ﻋَﻠَﻰ آﻟِﮫِ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒِﯿﻦَ اﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦَ وَ رَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﱠﮫِ وَ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﮫ،َأَﻧْﺒِﯿَﺎﺋِﻚَ اﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﯿﻦَ اﻟْﻤُﺼْﻄَﻔَﯿْﻦ.
80

salam ki, onun səbəbiylə onu Səndən gözlədiyi ən üstün kəramətinə, fəzlinə, xeyrinə çatdırasan,
həqiqətən, Sən, kəramətli ehsan, geniş rəhmət sahibisən! İlahi! Peyğəmbərliyi yerinə yetirməyin,
insanları ayətlərinlə agah etməyin, yolunda cihad edən ən müqərrəb mələklərindən seçilmiş elçilərindən hər birinə verdiyin ən üstün mukafatı ona mərhəmət et! Haqqın salamı rəhmət və
bərəkəti olsun ona və pak soyuna!

(43)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا ﻧَﻈَﺮَ إِﻟَﻰ اﻟْﮭِﻼل:
ِ اﻟْﻤُﺘَﺼَﺮﱢفُ ﻓِﻲ ﻓَﻠَﻚِ اﻟﺘﱠﺪْﺑِﯿﺮ،ِ اﻟْﻤُﺘَﺮَدﱢدُ ﻓِﻲ ﻣَﻨَﺎزِلِ اﻟﺘﱠﻘْﺪِﯾﺮ،ُ اﻟﺪﱠاﺋِﺐُ اﻟﺴﱠﺮِﯾﻊ،ُأَﯾﱡﮭَﺎ اﻟْﺨَﻠْﻖُ اﻟْﻤُﻄِﯿﻊ.

43-cü dua:

O Həzrətin təzə Aya baxdığı zaman etdiyi duası

Ey mü’ti olan məxluq, ey tələsərkən, çalışaraq hərəkət edən, ey müəyyən mənzillərdə get-gəl
edən, ey tədbirin dairəsində yuvarlanan,

 وَ اﻣْﺘَﮭَﻨَﻚَ ﺑِﺎﻟﺰﱢﯾَﺎدَةِ َو،ِ وَ ﻋَﻼﻣَﺔً ﻣِﻦْ ﻋَﻼﻣَﺎتِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﮫ،ِ وَ ﺟَﻌَﻠَﻚَ آﯾَﺔً ﻣِﻦْ آﯾَﺎتِ ﻣُﻠْﻜِﮫ،َ وَ أَوْﺿَﺢَ ﺑِﻚَ اﻟْﺒُﮭَﻢ،َآﻣَﻨْﺖُ ﺑِﻤَﻦْ ﻧَﻮﱠرَ ﺑِﻚَ اﻟﻈﱡﻠَﻢ
 وَ إِﻟَﻰ إِرَادَﺗِﮫِ ﺳَﺮِﯾﻊٌ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﮫُ ﻣَﺎ أَﻋْﺠَﺐَ ﻣَﺎ دَﺑﱠﺮَ ﻓِﻲ،ٌ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ذَﻟِﻚَ أَﻧْﺖَ ﻟَﮫُ ﻣُﻄِﯿﻊ،ِ وَ اﻟْﺈِﻧَﺎرَةِ وَ اﻟْﻜُﺴُﻮف،ِ وَ اﻟﻄﱡﻠُﻮعِ وَ اﻟْﺄُﻓُﻮل،ِاﻟﻨﱡﻘْﺼَﺎن
َ وَ ﻣُﻘَﺪﱢرِي و،َ وَ ﺧَﺎﻟِﻘِﻲ وَ ﺧَﺎﻟِﻘَﻚ،َأَﻣْﺮِكَ وَ أَﻟْﻄَﻒَ ﻣَﺎ ﺻَﻨَﻊَ ﻓِﻲ ﺷَﺄْﻧِﻚَ ﺟَﻌَﻠَﻚَ ﻣِﻔْﺘَﺎحَ ﺷَﮭْﺮٍ ﺣَﺎدِثٍ ﻟِﺄَﻣْﺮٍ ﺣَﺎدِثٍ ﻓَﺄَﺳْﺄَلُ اﻟﻠﱠﮫَ رَﺑﱢﻲ وَ رَﺑﱠﻚ
ُ وَ ﻃَﮭَﺎرَةٍ ﻻ ﺗُﺪَﻧﱢﺴُﮭَﺎ اﻵْﺛَﺎم،ُ وَ أَنْ ﯾَﺠْﻌَﻠَﻚَ ھِﻼلَ ﺑَﺮَﻛَﺔٍ ﻻ ﺗَﻤْﺤَﻘُﮭَﺎ اﻟْﺄَﯾﱠﺎم،ِ أَنْ ﯾُﺼَﻠﱢﻲَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ:َ وَ ﻣُﺼَﻮﱢرِي وَ ﻣُﺼَﻮﱢرَك،َﻣُﻘَﺪﱢرَك
 وَ ﺧَﯿْﺮٍ ﻻ،ٌ وَ ﯾُﺴْﺮٍ ﻻ ﯾُﻤَﺎزِﺟُﮫُ ﻋُﺴْﺮ،ُ وَ ﯾُﻤْﻦٍ ﻻ ﻧَﻜَﺪَ ﻣَﻌَﮫ،ِ ھِﻼلَ ﺳَﻌْﺪٍ ﻻ ﻧَﺤْﺲَ ﻓِﯿﮫ،ِ وَ ﺳَﻼﻣَﺔٍ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎت،ِھِﻼلَ أَﻣْﻦٍ ﻣِﻦَ اﻵْﻓَﺎت
ٍ ھِﻼلَ أَﻣْﻦٍ وَ إِﯾﻤَﺎنٍ وَ ﻧِﻌْﻤَﺔٍ وَ إِﺣْﺴَﺎنٍ وَ ﺳَﻼﻣَﺔٍ َو إِﺳْﻼم،ﯾَﺸُﻮﺑُﮫُ ﺷَﺮﱞ.

Sənin səbəbinlə qaranlıqları işıqlandırana, çətinliklə tapılanı aşkar edənə, Səni özünün qalibiyyət
nişanələrindən biri edənə, Öz qüdrət nişanələrindən biri nişan verənə, bə’zən Səni tam, bə’zən
naqis edənə, bə’zən batırıb bə’zən çıxarana, bə’zən nurlu, bə’zən tutqun edənə iman gətirdim.
Bütün bunllarda ona təslimsən, o münəzzəhdir, Sənin barəndəki tədbiri necə də qəribədir, Sənin
haqqında etdiyi işi necə də dəqiqdir, yeni iş üçün səni təzə ayın açarı etdi, beləliklə səni və məni
yaradan, sənin və mənim Rəbbim olan sənə və mənə surət verən, sənin və mənim cilovum
qüdrətinin əlində olan Allahdan istəyirəm ki, Muhəmməd və onun soyuna salam yetirsin və səni
bərəkət ayı qərar versin ki, ruzigarın ötməsi onu aradan aparmasına günahların bulaşdırmadığı
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pak bir ay etsin, bəlalardan nicat hilalı, pisliklərdən salamatlıq, nəhslikdən uzaq olan xoş tale
hilalı, müsibətsiz xşluq, çətinliksiz rahatlıq, şərsiz xeyir, iman və əmin-amanlıq hilalı, ehsan və
ne’mət, sağlamlıq və islam hilalı olsun.

اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ ،وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ أَرْﺿَﻰ ﻣَﻦْ ﻃَﻠَﻊَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ،وَ أَزْﻛَﻰ ﻣَﻦْ ﻧَﻈَﺮَ إِﻟَﯿْﮫِ ،وَ أَﺳْﻌَﺪَ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﺒﱠﺪَ ﻟَﻚَ ﻓِﯿﮫِ ،وَ وَﻓﱢﻘْﻨَﺎ ﻓِﯿ ِﮫ
ﻟِﻠﺘﱠﻮْﺑَﺔِ ،وَ اﻋْﺼِﻤْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﻮْ َﺑﺔِ ،وَ اﺣْﻔَﻈْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﻣُﺒَﺎﺷَﺮَةِ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚَ وَ أَوْزِﻋْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﺷُﻜْﺮَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻚَ ،وَ أَﻟْﺒِﺴْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﺟُﻨَﻦَ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔِ ،وَ أَﺗْﻤِﻢْ
.ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﺑِﺎﺳْﺘِﻜْﻤَﺎلِ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻓِﯿﮫِ اﻟْﻤِﻨﱠﺔَ ،إِﻧﱠﻚَ اﻟْﻤَﻨﱠﺎنُ اﻟْﺤَﻤِﯿﺪُ ،وَ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒِﯿﻦَ اﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦَ
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bizi bu ayın onlara çıxıdığı ən razı
kəslərdən qərar ver, o aya baxanların ən pakizəsi, onda Sənin bəndəliyinə çalışanların ən səadətlisi qərar ver. Bu ayda bizə tövbə etməyən mərhəmət et, günahdan qoru, itaətsizliyinə
qurşanmaqdan saxla, ne’mətinə şükr etməyimizə ehsan et, bizə sağlamlıq və əmin-amanlıq libası
geyindir, tam itaətlə bu aydan bizə olan ne’mətini tamamla, çünki Sən bəxşiş edən, şükrə-tə’rifə
layiqsən, Allahın səlatü-salamı olsun Muhəmməd və onun pak, pakizə soyuna.
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:وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ إِذَا دَﺧَﻞَ ﺷَﮭْﺮُ رَﻣَﻀَﺎنَ
اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي ھَﺪَاﻧَﺎ ﻟِﺤَﻤْﺪِهِ ،وَﺟَﻌَﻠَﻨَﺎ ﻣِﻦْ أَھْﻠِﮫِ ﻟِﻨَﻜُﻮنَ ﻟِﺈِﺣْﺴَﺎﻧِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠﺎﻛِﺮِﯾﻦَ ،وَﻟِﯿَﺠْﺰِﯾَﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚَ ﺟَﺰَاءَ اﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﯿﻦَ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي
ﺣَﺒَﺎﻧَﺎ ﺑِﺪِﯾﻨِﮫِ،

44-cü dua:

O Həzrətin Ramazan ayı yetdikdə etdiyi duası

Özünə həmd etməyən bizə yol göstərən Allaha həmd olsun, həmd etməyə layiq görənə, yol
göstərdi ki, ehsanına şükr edənlərdən olaq, bu işlə bizə yaxşıların mükafatını verənə həmd olsun.
Dinini bizə ehsan edənə, bizi dininə seçənə,

وَ اﺧْﺘَﺼﱠﻨَﺎ ﺑِﻤِﻠﱠﺘِﮫِ ،وَ ﺳَﺒﱠﻠَﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺳُﺒُﻞِ إِﺣْﺴَﺎﻧِﮫِ ﻟِﻨَﺴْﻠُﻜَﮭَﺎ ﺑِﻤَﻨﱢﮫِ إِﻟَﻰ رِﺿْﻮَاﻧِﮫِ ،ﺣَﻤْﺪا ﯾَﺘَﻘَﺒﱠﻠُﮫُ ﻣِﻨﱠﺎ ،وَ ﯾَﺮْﺿَﻰ ﺑِﮫِ ﻋَﻨﱠﺎ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ اﻟﱠﺬِي ﺟَﻌَﻞَ ﻣِ ْ
ﻦ
ﺗِﻠْﻚَ اﻟﺴﱡﺒُﻞِ ﺷَﮭْﺮَهُ ﺷَﮭْﺮَ رَﻣَﻀَﺎنَ ،ﺷَﮭْﺮَ اﻟﺼﱢﯿَﺎمِ ،وَﺷَﮭْﺮَ اﻟْﺈِﺳْﻼمِ ،وَﺷَﮭْﺮَ اﻟﻄﱠﮭُﻮرِ ،وَﺷَﮭْﺮَ اﻟﺘﱠﻤْﺤِﯿﺺِ ،وَﺷَﮭْﺮَ اﻟْﻘِﯿَﺎمِ اﻟﱠﺬِي أُﻧْﺰِلَ ﻓِﯿﮫِ
اﻟْﻘُﺮْآنُ ،ھُﺪًى ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ،وَﺑَﯿﱢﻨَﺎتٍ ﻣِﻦَ اﻟْﮭُﺪَى وَ اﻟْﻔُﺮْﻗَﺎنِ ﻓَﺄَﺑَﺎنَ ﻓَﻀِﯿﻠَﺘَﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﺎﺋِﺮِ اﻟﺸﱡﮭُﻮرِ ﺑِﻤَﺎ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﮫُ ﻣِﻦَ اﻟْﺤُﺮُﻣَﺎتِ اﻟْﻤَﻮْﻓُﻮرَةِ ،وَاﻟْﻔَﻀَﺎﺋِﻞِ
اﻟْﻤَﺸْﮭُﻮرَةِ ،ﻓَﺤَﺮﱠمَ ﻓِﯿﮫِ ﻣَﺎ أَﺣَﻞﱠ ﻓِﻲ ﻏَﯿْﺮِهِ إِﻋْﻈَﺎﻣﺎ ،وَﺣَﺠَﺮَ ﻓِﯿﮫِ اﻟْﻤَﻄَﺎﻋِﻢَ وَاﻟْﻤَﺸَﺎرِبَ إِﻛْﺮَاﻣﺎ ،وَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﮫُ وَﻗْﺘﺎ ﺑَﯿﱢﻨﺎ ﻻ ﯾُﺠِﯿﺰُ -ﺟَﻞﱠ وَ ﻋَﺰﱠ-
أَنْ ﯾُﻘَﺪﱠمَ ﻗَﺒْﻠَﮫُ ،وَﻻ ﯾَﻘْﺒَﻞُ أَنْ ﯾُﺆَﺧﱠﺮَ ﻋَﻨْﮫُ .ﺛُﻢﱠ ﻓَﻀﱠﻞَ ﻟَﯿْﻠَﺔً وَاﺣِﺪَةً ﻣِﻦْ ﻟَﯿَﺎﻟِﯿﮫِ ﻋَﻠَﻰ ﻟَﯿَﺎﻟِﻲ أَﻟْﻒِ ﺷَﮭْﺮٍَ ،وﺳَﻤﱠﺎھَﺎ ﻟَﯿْﻠَﺔَ اﻟْﻘَﺪْرِ ،ﺗَﻨَﺰﱠلُ اﻟْﻤَﻼﺋِﻜَﺔُ
.وَاﻟﺮﱡوحُ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺑِﺈِذْنِ رَﺑﱢﮭِﻢْ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ أَﻣْﺮٍ ﺳَﻼمٌ ،دَاﺋِﻢُ اﻟْﺒَﺮَﻛَﺔِ إِﻟَﻰ ﻃُﻠُﻮعِ اﻟْﻔَﺠْﺮِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﯾَﺸَﺎءُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِهِ ﺑِﻤَﺎ أَﺣْﻜَﻢَ ﻣِﻦْ ﻗَﻀَﺎﺋِﮫِ
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ehsan yollarında hərəkətə gətirənə həmd olsun. Bu cür etdi ki, lütfü ilə razılığına sarı hərə-kət
edək. Bir həmd ki, bizdən qəbul etsin, onun səbəbi ilə razı qalsın. Həmd olsun o Allaha ki, o
yollardan birini də Ramazan ayı qərar verdi, orucluq ayı, İslam ayı, təharət ayı, imtahan ayı,
qiyam ayı, bir ay ki, bir ay hidayət nişanələrinin aydınlaşması, haqqın batildən ay seçilməsi üçün
onda Qur’anı insanların hidayətinə nazil etdi və bununla ayın başqa aylardan üstün olub ondakı
hörmətlərlə bol etdi, beləliklə başqa zamanlarda olan halalları haram etdi, onu əziz tutmaq üçün
onda yemək içməyi qadağan etdi, onun üçün müəyyən bir zaman qərar verdi ki, izzət və cəlal
sahibi olan Allah ondan irəli keçməyə icazə vermir, ondan geriyə düşməyi də qəbul etmir, sonra
gecələ-rinin birini başaq bir ayın gecələrindən üstün etdi, və onu Qədr gecəsi adlandırdı ki, o gecə
mələklər və Ruh Pərvərdigarlarının əmri ilə hər bir iş üçün nazil olurlar və cəzası ilə hökm etdiyi
istədiyi bəndələrinə o gecə dan yeri ağara-nadək daim bərəkət, əmin-amanlıqdır.

ِ  وَأَﻋِﻨﱠﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺻِﯿَﺎﻣِﮫِ ﺑِﻜَﻒﱢ اﻟْﺠَﻮَا ِر،ِ وَ اﻟﺘﱠﺤَﻔﱡﻆَ ﻣِﻤﱠﺎ ﺣَﻈَ ْﺮتَ ﻓِﯿﮫ،ِ وَأَﻟْﮭِﻤْﻨَﺎ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔَ ﻓَﻀْﻠِﮫِ وَ إِﺟْﻼلَ ﺣُﺮْﻣَﺘِﮫ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ
ح
 وَﻻ ﻧُﺴْﺮِعَ ﺑِﺄَﺑْﺼَﺎرِﻧَﺎ إِﻟَﻰ ﻟَﮭْﻮٍ وَﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﻧَﺒْﺴُﻂَ أَﯾْﺪِﯾَﻨَﺎ،ٍ وَاﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻟِﮭَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﺑِﻤَﺎ ﯾُﺮْﺿِﯿﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﻧُﺼْﻐِﻲَ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﻋِﻨَﺎ إِﻟَﻰ ﻟَﻐْﻮ،َﻋَﻦْ ﻣَﻌَﺎﺻِﯿﻚ
 وَﻻ ﻧَﺘَﻜَﻠﱠﻒَ إِﻻ،َ وَﻻ ﺗَﻨْﻄِﻖَ أَﻟْﺴِﻨَﺘُﻨَﺎ إِﻻ ﺑِﻤَﺎ ﻣَﺜﱠﻠْﺖ،َ وَﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﺗَﻌِﻲَ ﺑُﻄُﻮﻧُﻨَﺎ إِﻻ ﻣَﺎ أَﺣْﻠَﻠْﺖ،ٍ وَﻻ ﻧَﺨْﻄُﻮَ ﺑِﺄَﻗْﺪَاﻣِﻨَﺎ إِﻟَﻰ َﻣﺤْﺠُﻮر،ٍإِﻟَﻰ ﻣَﺤْﻈُﻮر
ِ ﻻ ﻧَﺸْﺮَكُ ﻓِﯿﮫ،َ وَ ﺳُﻤْﻌَﺔِ اﻟْﻤُﺴْﻤِﻌِﯿﻦ،َ ﺛُﻢﱠ ﺧَﻠﱢﺺْ ذَﻟِﻚَ ﻛُﻠﱠﮫُ ﻣِﻦْ رِﺋَﺎءِ اﻟْﻤُﺮَاﺋِﯿﻦ،َ وَﻻ ﻧَﺘَﻌَﺎﻃَﻰ إِﻻ اﻟﱠﺬِي ﯾَﻘِﻲ ﻣِﻦْ ﻋِﻘَﺎﺑِﻚ،َﻣَﺎ ﯾُﺪْﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﺛَﻮَاﺑِﻚ
،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ.َ وَﻻ ﻧَﺒْ َﺘﻐِﻲ ﻓِﯿﮫِ ﻣُﺮَادا ﺳِﻮَاك،َأَﺣَﺪا دُوﻧَﻚ

Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bu ayın üstünlüyünü tanımağı,
onu əziz tutmağı, o ayda haramlardan çəkinməyi bizə ilham et, onda oruc tutub oruc tutub bədən
əzalarımızı günahlardan qorumaqda, onları Sənin razı qaldığın yerlərdə işə salmaqda bizə yardım
et ki, qulağımızla boş sözlərə qulaq asmayaq, gözlə-rimizlə batilin tamaşasına tələsməyək əllərimizi harama uzatmayaq, Sənin qadağan etdiyin yerə addım atmayaq, qarınlarımız halaldan başqa
şeylə dolmasın, dillərimiz Sənin dediklərindən savayı, başqa şeylərə açılmasın, razılığına səbəb
olacaq işdən savayı heç bir iş üçün sə’y göstərməyək, əzabından saxlayacaq başqa şeyləri
öyrənməyək, sonra bütün bunları riyakarların özünü göstərməsindən, şöhrət tələblərin şöhrətindən xalis və pak et, bir cür ki, kimsənin bu işdə Səninlə yanaşı şərik etməyək, Səndən savayı
ayrı bir məqsədimiz olmasın.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bu ayda beş vaxt namazı vaxtını
bildirib hədlərini müəyyən edərək şərtlərini bəyan etdiyi kimi tanımağa agah et, bizi onun
dərəcələrinə yetənlərin dərəcəsində rüknlərini qoruyanların zümrəsində,

 وَأَوْﻗَﺎﺗِﮭَﺎ اﻟﱠﺘِﻲ،َ وَ وَﻇَﺎﺋِﻔِﮭَﺎ اﻟﱠﺘِﻲ وَﻇﱠﻔْﺖ،َ وَﻓُﺮُوﺿِﮭَﺎ اﻟﱠﺘِﻲ ﻓَﺮَﺿْﺖ،َوَﻗِﻔْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻮَاﻗِﯿﺖِ اﻟﺼﱠﻠَﻮَاتِ اﻟْﺨَﻤْﺲِ ﺑِﺤُﺪُودِھَﺎ اﻟﱠﺘِﻲ ﺣَﺪﱠدْت
َﺻَﻠَﻮَاﺗُﻚ- َ اﻟْﻤُﺆَدﱢﯾﻦَ ﻟَﮭَﺎ ﻓِﻲ أَوْﻗَﺎﺗِﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺳَﻨﱠﮫُ ﻋَﺒْﺪُكَ وَ رَﺳُﻮﻟُﻚ، اﻟْﺤَﺎﻓِﻈِﯿﻦَ ﻟِﺄَرْﻛَﺎﻧِﮭَﺎ،وَﻗﱠﺖﱠ وَأَﻧْﺰِﻟْﻨَﺎ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ اﻟْﻤُﺼِﯿﺒِﯿﻦَ ﻟِﻤَﻨَﺎزِﻟِﮭَﺎ
َ وَوَﻓﱢﻘْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻟِﺄَنْ ﻧَﺼِﻞ.ِ وَأَﺑْﯿَﻦِ اﻟْﺨُﺸُﻮعِ وَ أَﺑَْﻠﻐِﮫ،ِ ﻓِﻲ رُﻛُﻮﻋِﮭَﺎ وَﺳُﺠُﻮدِھَﺎ وَﺟَﻤِﯿﻊِ ﻓَﻮَاﺿِﻠِﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ أَﺗَﻢﱢ اﻟﻄﱠﮭُﻮرِ وَ أَﺳْﺒَﻐِﮫ- ِﻋَﻠَﯿْﮫِ وَآﻟِﮫ
،ِ وَ أَنْ ﻧُﻄَﮭﱢﺮَھَﺎ ﺑِﺈِﺧْﺮَاجِ اﻟﺰﱠﻛَﻮَات،ِ وَأَنْ ﻧُﺨَﻠﱢﺺَ أَﻣْﻮَاﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﺒِﻌَﺎت،ِ وَأَنْ ﻧَﺘَﻌَﺎھَﺪَ ﺟِﯿﺮَاﻧَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺈِﻓْﻀَﺎلِ وَاﻟْﻌَﻄِﯿﱠﺔ،ِأَرْﺣَﺎﻣَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒِﺮﱢ وَاﻟﺼﱢﻠَﺔ
َ و،ِ ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ اﻟْﻌَﺪُوﱡ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﻧُﻮَاﻟِﯿﮫ،َ وَأَنْ ﻧُﺴَﺎﻟِﻢَ ﻣَﻦْ ﻋَﺎدَاﻧَﺎ ﺣَﺎﺷَﻰ ﻣَﻦْ ﻋُﻮدِيَ ﻓِﯿﻚَ وَ ﻟَﻚ، وَأَنْ ﻧُﻨْﺼِﻒَ ﻣَﻦْ ﻇَﻠَﻤَﻨَﺎ،وَأَنْ ﻧُﺮَاﺟِﻊَ ﻣَﻦْ ھَﺎﺟَﺮَﻧَﺎ
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َ وَﺗَﻌْﺼِﻤُﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻧَﺴْﺘَﺄْﻧِﻒُ ِﻣﻦ،ِ وَأَنْ ﻧَﺘَﻘَﺮﱠبَ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﺄَﻋْﻤَﺎلِ اﻟﺰﱠاﻛِﯿَﺔِ ﺑِﻤَﺎ ﺗُﻄَﮭﱢﺮُﻧَﺎ ﺑِﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺬﱡﻧُﻮب.ِاﻟْﺤِﺰْبُ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﻧُﺼَﺎﻓِﯿﮫ
َ ْ وَ أَﻧْﻮَاعِ اﻟْﻘُﺮْﺑَﺔِ إِﻟَﯿ،َ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﯾُﻮرِدَ ﻋَﻠَﯿْﻚَ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻦْ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﻚَ إِﻻ دُونَ ﻣَﺎ ﻧُﻮرِدُ ﻣِﻦْ أَﺑْﻮَابِ اﻟﻄﱠﺎﻋَﺔِ ﻟَﻚ،ِاﻟْﻌُﯿُﻮب.
ﻚ

onu öz vaxtlarında yerinə yetirənlərdən, peyğəm-bərin- Sənin səlatü salamın ona və soyuna olsun
açıqladığı kimi, rüku dərəcələrdə bütün ali qaydaları ilə kamil təharəti, ən üstün səmimiyəti ilə
yetirənlərdən qərar ver.
Yardım et ki, bu ayda qohumlarımıza birləşib onlara yaxşılıq edək, qonşularımıza bəxşiş yolu ilə
ehsan edək, mallarımızı mubahlardan təmizləyək, zəkat çıxarmaqla onu pak edək, onunla bizdən
küsənlə barışıb bizə zülm edənə insaf göstərək, düşmənlə mülayim davranaq, yalnız Sənin
düşmənin müstəsna olmaqla, qəlbimiz onunla barışmasın; Bizə yardım et ki, o ayda Sənə
yaxınlaşmaq, yaxşı əməl etməklə pisliklərdən pak et, təzə eyblərdən saxla ki, mələklərindən heç
biri Sənə itaət üçün əmələ gətirdiklərimizdən aşağı dərəcəli bir əməl təqdim etməsinlər.

ٍ ِ أَوْ ﻋَﺒْﺪٍ ﺻَﺎﻟ،ُ أَوْ ﻧَﺒِﻲﱟ أَرْﺳَﻠْﺘَﮫ،ُ ﻣِﻦْ ﻣَﻠَﻚٍ ﻗَﺮﱠﺑْﺘَﮫ:ِ وَ ﺑِﺤَﻖﱢ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﺒﱠﺪَ ﻟَﻚَ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦِ اﺑْﺘِﺪَاﺋِﮫِ إِﻟَﻰ وَﻗْﺖِ ﻓَﻨَﺎﺋِﮫ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﺤَﻖﱢ ھَﺬَا اﻟﺸﱠﮭْﺮ
ﺢ
 وَ أَوْﺟِﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣَﺎ أَوْﺟَﺒْﺖَ ﻟِﺄَھْﻞِ اﻟْﻤُﺒَﺎﻟَﻐَﺔِ ﻓِﻲ،َ وَ أَھﱢﻠْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻟِﻤَﺎ وَﻋَﺪْتَ أَوْﻟِﯿَﺎءَكَ ﻣِﻦْ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﻚ،ِ أَنْ ﺗُﺼَﻠﱢﻲَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،ُاﺧْﺘَﺼَﺼْﺘَﮫ
َ و،َ وَ ﺟَﻨﱢﺒْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻟْﺤَﺎدَ ﻓِﻲ ﺗَﻮْﺣِﯿﺪِك،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.َ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻧَﻈْﻢِ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﺤَﻖﱠ اﻟﺮﱠﻓِﯿﻊَ اﻟْﺄَﻋْﻠَﻰ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚ،َﻃَﺎﻋَﺘِﻚ
 وَ اﻻﻧْﺨِﺪَاعَ ﻟِﻌَﺪُوﱢكَ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنِ اﻟﺮﱠﺟِﯿﻢِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ،َ وَ اﻟْﺈِﻏْﻔَﺎلَ ﻟِﺤُﺮْﻣَﺘِﻚ،َ وَ اﻟْﻌَﻤَﻰ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﯿﻠِﻚ،َ وَ اﻟﺸﱠﻚﱠ ﻓِﻲ دِﯾﻨِﻚ،َاﻟْﺘﱠﻘْﺼِﯿﺮَ ﻓِﻲ ﺗَﻤْﺠِﯿﺪِك
َ أَوْ ﯾَﮭَﺒُﮭَﺎ ﺻَﻔْﺤُﻚَ ﻓَﺎﺟْﻌَﻞْ رِﻗَﺎﺑَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺗِﻠْﻚ،َ وَ إِذَا ﻛَﺎنَ ﻟَﻚَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﻟَﯿْﻠَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻟَﯿَﺎﻟِﻲ ﺷَﮭْﺮِﻧَﺎ ھَﺬَا رِﻗَﺎبٌ ﯾُﻌْﺘِﻘُﮭَﺎ ﻋَﻔْﻮُك،ِﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
ٍ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﺸَﮭْﺮِﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﺧَﯿْﺮِ أَھْﻞٍ وَ أَﺻْﺤَﺎب،ِاﻟﺮﱢﻗَﺎب.

Ey mənim Rəbbim, Səni Ramazan ayına, onun əvvəlindən sonunadək Sənə bəndəliyə başlayana,
özünün qürb məqamına yaxınlaşdırdığın mələyə, hidayətə gətirdiyin peyğəmbərə, yaxud seçdiyin
saleh bir bəndəyə and verirəm ki, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bu ayda bizi
övliyalarına verdiyin və’də layiq et, itaət əhlinə zəhməti üçün qərar verdiyini bizə də nəsib et,
rəhmətin sayəsində bizi Sənin yanında ən uca məqamlara yetənlərin zümrəsində qərar ver.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bizi tohidində azmaqdan, Səni
sitayiş etməkdə səhlənkarlıq göstərməkdən, dininə şəkk etməkdən, yoluna kor olmaqdan haram
etdiklərinə saymazyana yanaşmaqdan uzaqlaşdır.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və bizi bu ayın gecələrindən hər
birində bəcşişinlə bəndələrindən azad etdiklərindən, yaxud əfvin onları bağışladıqlarından qərar
ver, bizi Ramazan ayı üçün onun ən yaxşı dostlarından et.

 وَ اﺳْﻠَﺦْ ﻋَﻨﱠﺎ ﺗَﺒِﻌَﺎﺗِﻨَﺎ ﻣَﻊَ اﻧْﺴِﻼخِ أَﯾﱠﺎﻣِﮫِ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﻨْﻘَﻀِﻲَ ﻋَﻨﱠﺎ وَ ﻗَﺪْ ﺻَﻔﱠﯿْﺘَﻨَﺎ،ِ وَ اﻣْﺤَﻖْ ذُﻧُﻮﺑَﻨَﺎ ﻣَﻊَ اﻣﱢﺤَﺎقِ ھِﻼﻟِﮫ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
ِ وَ إِن، وَ إِنْ زُﻏْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻓَﻘَﻮﱢﻣْﻨَﺎ، وَ إِنْ ﻣِﻠْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻓَﻌَﺪﱢﻟْﻨَﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ِ وَ أَﺧْﻠَﺼْﺘَﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎت،ِﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﻄِﯿﺌَﺎت
َ و،ِ وَ أَﻋِﻨﱠﺎ ﻓِﻲ ﻧَﮭَﺎرِهِ ﻋَﻠَﻰ ﺻِﯿَﺎﻣِﮫ،َ وَ زَﯾﱢﻦْ َأوْﻗَﺎﺗَﮫُ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻨَﺎ ﻟَﻚ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺷْﺤَﻨْﮫُ ﺑِﻌِﺒَﺎدَﺗِﻨَﺎ إِﯾﱠﺎك.ُاﺷْﺘَﻤَﻞَ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻋَﺪُوﱡكَ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻨْﻘِﺬْﻧَﺎ ﻣِﻨْﮫ
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ و.ٍ وَ ﻻ ﻟَﯿْﻠُﮫُ ﺑِﺘَﻔْﺮِﯾﻂ،ٍ وَ اﻟﺬﱢﻟﱠﺔِ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻ ﯾَﺸْﮭَﺪَ ﻧَﮭَﺎرُهُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﺑِﻐَﻔْﻠَﺔ،َ وَ اﻟْﺨُﺸُﻮعِ ﻟَﻚ،َﻓِﻲ ﻟَﯿْﻠِﮫِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺼﱠﻼةِ وَ اﻟﺘﱠﻀَﺮﱡعِ إِﻟَﯿْﻚ
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َ وَ اﻟﱠﺬِﯾﻦ،َ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِكَ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِﯿﻦَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﺮِﺛُﻮنَ اﻟْﻔِﺮْدَوْسَ ھُﻢْ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُون،اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺳَﺎﺋِﺮِ اﻟﺸﱡﮭُﻮرِ وَ اﻟْﺄَﯾﱠﺎمِ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻣَﺎ ﻋَﻤﱠﺮْﺗَﻨَﺎ
،ٌﯾُﺆْﺗُﻮنَ ﻣَﺎ آﺗَﻮْا وَ ﻗُﻠُﻮﺑُﮭُﻢْ وَﺟَِﻠﺔ

Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, və Ramazan ayanın sona yetməsi ilə
günahla-rımızı da sona yetir, günlərinin ötməsi ilə günahlarımızın aqibətini də bizdən uzaqlaşdır
ki, bizdən günahlarımızı yumaqla, xətalarımızı pak etməklə bitsin.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və əgər bu ayda azarıqsa Sən bizi
ədəblən-dir, doğru yoldan dönəriksə Sən bizi sabit qədəm et, əgər düşmənin Şeytan bizə rücah
olarsa Sən bizi ondan xilas et.
Ey mənim Rəbbim, bu ayı ibadətimizlə doldur, vaxtlarını Sənə ibadət etməklə zinətləndir,
gündüzündə oruc tutmağa, gecəsində Sənin huzu-runda namaz qılıb nalə etməyə, qarşında təslim
olmağa yardım et ki, gündüzü qəflətimizə, gecəsi də təqsirimizə şahid olmasın.
Ey mənim Rəbbim, bizi sağ saxladığın qalan ömrümüzün bütün aylarında belə et, bizi Behiştin
varisi olub orada əbədi qalan bəndələrindən qərar ver, o bəndələr ki, sahib olduqları hər şeyi haqq
yolunda bəxşiş edərlər, halbuki qəlbləri

 ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ وَﻗْﺖٍ وَ ﻛُ ﱢ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.َ وَ ﻣِﻦَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾُﺴَﺎرِﻋُﻮنَ ﻓِﻲ اﻟْﺨَﯿْﺮَاتِ وَ ھُﻢْ ﻟَﮭَﺎ ﺳَﺎﺑِﻘُﻮن،َأَﻧﱠﮭُﻢْ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﮭِﻢْ رَاﺟِﻌُﻮن
ﻞ
 إِﻧﱠﻚَ ﻓَﻌﱠﺎلٌ ﻟِﻤَﺎ،َ وَ أَﺿْﻌَﺎفَ ذَﻟِﻚَ ﻛُﻠﱢﮫِ ﺑِﺎﻟْﺄَﺿْﻌَﺎفِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻻ ﯾُﺤْﺼِﯿﮭَﺎ ﻏَﯿْﺮُك،ِأَوَانٍ وَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺣَﺎلٍ ﻋَﺪَدَ ﻣَﺎ ﺻَﻠﱠﯿْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺻَﻠﱠﯿْﺖَ ﻋَﻠَﯿْﮫ
ُﺗُﺮِﯾﺪ.

Rəbblərinə sarı qayıtmaqdan qorxu içindədirlər, xeyrinə tələsənlərdən, bu işlərdə hamıdan öndə
gedənlərdən qərar ver.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və hər vaxt, hər zaman və hər halda
başqa-larına yetirdiyin bir salam ölçüsü ilə, o sala-mın bir neçə bərabəri, bir cür ki, kimsə onu
saya bilməsinə qüdrət tapmasın, həqiqətən də Sən istədiyini edirsən.

( 45)
َوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ وَدَاعِ ﺷَﮭْﺮِ رَﻣَﻀَﺎن:
 َو،ٌ وَﻋَﻔْ ُﻮكَ ﺗَﻔَﻀﱡﻞ،ٌ ﻣِﻨﱠﺘُﻚَ اﺑْﺘِﺪَاء.ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺮْﻏَﺐُ ﻓِﻲ اﻟْﺠَﺰَاءِ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﻨْﺪَمُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌَﻄَﺎءِ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾُﻜَﺎﻓِﺊُ ﻋَﺒْﺪَهُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺴﱠﻮَاء
 وَ إِنْ ﻣَﻨَﻌْﺖَ ﻟَﻢْ ﯾَﻜُﻦْ ﻣَﻨْﻌُﻚَ ﺗَﻌَﺪﱢﯾﺎ، وَ ﻗَﻀَﺎؤُكَ ﺧِﯿَﺮَةٌ إِنْ أَﻋْﻄَﯿْﺖَ ﻟَﻢْ ﺗَﺸُﺐْ ﻋَﻄَﺎءَكَ ﺑِﻤَﻦﱟ،ٌﻋُﻘُﻮﺑَﺘُﻚَ ﻋَﺪْل.
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45-ci dua:

O Həzrətin mübarək Ramazan ayı ilə vidalaşması.

Ey bəndələrinə etdiyin ehsanın əvəzində mükafat istəməyən, əta və lütf göstərməkdən peşiman
olmayan Rəbbim.
Ey bəndəsinə muzdunu əməlindən ödəyən, ne’mətin layiq olmayan bəndələrinə yetər, əfvin
ehsan, cəza verməyin ədalət, cəzan xeyrin özüdür. əgər bəxşiş etsən onu minəttlə bulaşdırmazsan,
mərhəmət göstərməməyin zülm üzündən deyil,

 وَ ﺗَﺠُﻮدُ ﻋَﻠَﻰ،ُ ﺗَﺴْﺘُﺮُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻟَﻮْ ﺷِﺌْﺖَ ﻓَﻀَﺤْﺘَﮫ.َ وَ ﺗُﻜَﺎﻓِﺊُ ﻣَﻦْ ﺣَﻤِﺪَكَ وَ أَﻧْﺖَ ﻋَﻠﱠﻤْﺘَﮫُ ﺣَﻤْﺪَك.َﺗَﺸْﻜُﺮُ ﻣَﻦْ ﺷَﻜَﺮَكَ وَ أَﻧْﺖَ أَﻟْﮭَﻤْﺘَﮫُ ﺷُﻜْﺮَك
َ و.ِﺟﺮَﯾْﺖَ ﻗُﺪْرَﺗَﻚَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﺠَﺎوُز
ْ َ وَ أ،ِ وَ ﻛِﻼھُﻤَﺎ أَھْﻞٌ ﻣِﻨْﻚَ ﻟِﻠْﻔَﻀِﯿﺤَﺔِ وَ اﻟْﻤَﻨْﻊِ ﻏَﯿْﺮَ أَﻧﱠﻚَ ﺑَﻨَﯿْﺖَ أَﻓْﻌَﺎﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﻔَﻀﱡﻞ،ُﻣَﻦْ ﻟَﻮْ ﺷِﺌْﺖَ ﻣَﻨَﻌْﺘَﮫ
َ وَ ﺗَﺘْﺮُكُ ﻣُﻌَﺎﺟَﻠَﺘَﮭُﻢْ إِﻟَﻰ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔِ ﻟِﻜَﯿْﻼ ﯾَﮭْﻠِﻚ،ِ ﺗَﺴْﺘَﻨْﻈِﺮُھُﻢْ ﺑِﺄَﻧَﺎﺗِﻚَ إِﻟَﻰ اﻟْﺈِﻧَﺎﺑَﺔ،ِ وَ أَﻣْﮭَﻠْﺖَ ﻣَﻦْ ﻗَﺼَﺪَ ﻟِﻨَﻔْﺴِﮫِ ﺑِﺎﻟﻈﱡﻠْﻢ،ِﺗَﻠَﻘﱠﯿْﺖَ ﻣَﻦْ ﻋَﺼَﺎكَ ﺑِﺎﻟْﺤِﻠْﻢ
ً وَ ﻋَﺎﺋِﺪَة،ُ ﻛَﺮَﻣﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﻔْﻮِكَ ﯾَﺎ ﻛَﺮِﯾﻢ،ِ وَ ﺑَﻌْﺪَ ﺗَﺮَادُفِ اﻟْﺤُﺠﱠﺔِ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ِ وَ ﻻ ﯾَﺸْﻘَﻰ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚَ ﺷَﻘِﯿﱡﮭُﻢْ إِﻻ ﻋَﻦْ ﻃُﻮلِ اﻟْﺈِﻋْﺬَارِ إِﻟَﯿْﮫ،ْﻋَﻠَﯿْﻚَ ھَﺎﻟِﻜُﮭُﻢ
 وَ ﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚَ اﻟْﺒَﺎبِ دَﻟِﯿﻼ ﻣِﻦْ وَﺣْﯿِﻚَ ﻟِﺌَﻼ ﯾَﻀِﻠﱡﻮا،َ وَ ﺳَﻤﱠﯿْﺘَﮫُ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔ،َ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻓَﺘَﺤْﺖَ ﻟِﻌِﺒَﺎدِكَ ﺑَﺎﺑﺎ إِﻟَﻰ ﻋَﻔْﻮِك.ُﻣِﻦْ ﻋَﻄْﻔِﻚَ ﯾَﺎ ﺣَﻠِﯿﻢ
َ ﺗَﺒَﺎرَكَ اﺳْﻤُﻚ- َ ﻓَﻘُﻠْﺖ،ُ ﻋَﻨْﮫ-:

Sənə şükr edənə minnətdar olarsan, halbuki şükr etməyi ona Sən özün imkan etmisən, Sənə
həmd-səna edənə mükafat verirsən, halbuki o sita-yişi Sən özün ona tə’lim vermisən, istədiyin
təqdirdə rüsvay edə biləcəyin bəndənin üzərinə pərdə örtürsən, istədiyin halda əsirgəyə bilərkən
ehsan edərsən, bir halda ki, hər insan əsirgənil-məyə və rüsvay olunmağa layiqdirlər, lakin Sən
bütün işlərinin təməlini lütf əsasında qoymusan, qüdrətin əfv etmək əsasında qərar vermisən,
Səninlə müxalifətə qalxana mülayimliklə qarşı-laşırsan, özünə zülm edənə möhlət verirsən, səbr
edib mülayimliyinə özün möhlət verirsən ki, Sənə sarı qayıtsınlar, günahları cəza verməkdə tələsmirsən ki, tövbə etsinlər ki, onlardan həlak olan-lar Sənin razılığın olmadan həlak olmasın, bədbəxtləri ne’mətinlə qara bəxt olmasın, məgər ki, bəhanəni kəsib onlara olan hərtərəfli höccəti sona
yetirməkdən sonra, bütün bu əfv əvəzində ehsan Sənin lütfündəndir, ey kərim olan Allah.
Bəndələrinin üzünə bəxşişinə saı bir qapı açan Sənsən, onu tövbə qapısı adlandırmısan, açıq
qapıya öz vəhyinlə bir yol göstərən qərar vermisən ki, onu itirməsinlər,

 ﯾَﻮْمَ ﻻ ﯾُﺨْﺰِي اﻟﻠﱠﮫُ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱠ َو.ُﺗُﻮﺑُﻮا إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﮫِ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻧَﺼُﻮﺣﺎ ﻋَﺴَﻰ رَﺑﱡﻜُﻢْ أَنْ ﯾُﻜَﻔﱢﺮَ ﻋَﻨْﻜُﻢْ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻜُﻢْ وَ ﯾُﺪْﺧِﻠَﻜُﻢْ ﺟَﻨَﺎتٍ ﺗَﺠْﺮِي ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﮭَﺎ اﻟْﺄَﻧْﮭَﺎر
ُ ﻓَﻤَﺎ ﻋُﺬْر.ٌ إِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ، وَ اﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ، رَﺑﱠﻨَﺎ أَﺗْﻤِﻢْ ﻟَﻨَﺎ ﻧُﻮرَﻧَﺎ:َ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮن،ْ ﻧُﻮرُھُﻢْ ﯾَﺴْﻌَﻰ ﺑَﯿْﻦَ أَﯾْﺪِﯾﮭِﻢْ وَ ﺑِﺄَﯾْﻤَﺎﻧِﮭِﻢ،ُاﻟﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻣَﻌَﮫ
 ﺗُﺮِﯾﺪُ رِﺑْﺤَﮭُﻢْ ﻓِﻲ،َﻣَﻦْ أَﻏْﻔَﻞَ دُﺧُﻮلَ ذَﻟِﻚَ اﻟْﻤَﻨْﺰِلِ ﺑَﻌْﺪَ ﻓَﺘْﺢِ اﻟْﺒَﺎبِ وَ إِﻗَﺎﻣَﺔِ اﻟﺪﱠﻟِﯿﻞِ؟ وَ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي زِدْتَ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻮْمِ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻚَ ﻟِﻌِﺒَﺎدِك
ْ وَ ﻣَﻦ، ﻣَﻦْ ﺟَﺎءَ ﺑِﺎﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻓَﻠَﮫُ ﻋَﺸْﺮُ أَﻣْﺜَﺎﻟِﮭَﺎ:- َ ﻓَﻘُﻠْﺖَ – ﺗَﺒَﺎرَكَ اﺳْﻤُﻚَ وَ ﺗَﻌَﺎﻟَﯿْﺖ،َ وَ اﻟﺰﱢﯾَﺎدَةِ ﻣِﻨْﻚ،َ وَ ﻓَﻮْزَھُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻮِﻓَﺎدَةِ ﻋَﻠَﯿْﻚ،َﻣُﺘَﺎﺟَﺮَﺗِ ِﮭﻢْ ﻟَﻚ
ُ ﻣَﺜَﻞُ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾُﻨْﻔِﻘُﻮنَ أَﻣْﻮَاﻟَﮭُﻢْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﯿﻞِ اﻟﻠﱠﮫِ ﻛَﻤَﺜَﻞِ ﺣَﺒﱠﺔٍ أَﻧْﺒَﺘَﺖْ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻨَﺎﺑِﻞَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺳُﻨْﺒُﻠَﺔٍ ﻣِﺎﺋَﺔ:َ وَ ﻗُﻠْﺖ.ﺟَﺎءَ ﺑِﺎﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺔِ ﻓَﻼ ﯾُﺠْﺰَى إِﻻ ﻣِﺜْﻠَﮭَﺎ
،ُ وَ اﻟﻠﱠﮫُ ﯾُﻀَﺎﻋِﻒُ ﻟِﻤَﻦْ ﯾَﺸَﺎء،ٍﺣَﺒﱠﺔ
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adın uca və mübarəkdir Sən özün buyurmusan: Bir daha günaha sarı dönməməklə Rəbbində sarı
qayıdın ki, bəlkə Allah sizin günahlarınızdan keçib sizi ağacları altından çaylar axan bağlara nail
etsin; O gün Allah peyğəmbər və ona iman gətirənləri xar etməz, halbuki nurları önlə-rindən və
sağ tərəflərindən nur parladığı halda deyərlər: Ey Rəbbimiz, nurumuzu kamil et, bizi əfvinə nail
et ki, Sən, hər şeyə qadirsən. Belə isə qapısı açılıb dəlili üzə çıxarılarkən o evə girməkdən qəflət
edənin üzrü nə olacaqdır?
Sənsən ki, bəndələrinlə etdiyin sövdədə Öz bəxşişinə artırmısan ki, aparsınlar, Sənə sarı hərəkətdə
kama yetsinlər, Səndən daha çox bəhrə-mənd olsunlar, elə buna görə də Sən özün-adın
mübarəkdir, çox ulusan-buyurmusan: «Hər kəs yaxşılıq edərsə on bərabər əvəzi olacaqdır və hər
kəs pislik edərsə onun mislindən artıq cəza görməz»-həmçinin buyurmusan: «Mallarını Allah
yolunda infaq edənlərin məsəli hər budaqda yeddi sünbül gətirən dənə kimidir ki, hər sünbül
gətirən dənə kimidir ki, hər sünbüldə də yüz dənə vardır və Allah istədiyi kimsə üçün onu bir
neçə qat artırar»

ِ « وَﻣَﺎ أَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻣِﻦْ ﻧَﻈَﺎﺋِﺮِھِﻦﱠ ﻓِﻲ اﻟْﻘُﺮْآنِ ﻣِﻦْ ﺗَﻀَﺎﻋِﯿ.ً »ﻣَﻦْ ذَا اﻟﱠﺬِي ﯾُﻘْﺮِضُ اﻟﻠﱠﮫَ ﻗَﺮْﺿﺎ ﺣَﺴَﻨﺎ ﻓَﯿُﻀَﺎﻋِﻔَﮫُ ﻟَﮫُ أَﺿْﻌَﺎﻓﺎ ﻛَﺜِﯿﺮَة:َوَ ﻗُﻠْﺖ
ﻒ
ِ وَﻟَﻢْ ﺗَﻌِﮫ،ْ وَ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي دَﻟَﻠْﺘَﮭُﻢْ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻏَﯿْﺒِﻚَ وَ ﺗَﺮْﻏِﯿﺒِﻚَ اﻟﱠﺬِي ﻓِﯿﮫِ ﺣَﻈﱡﮭُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻟَﻮْ ﺳَﺘَﺮْﺗَﮫُ ﻋَﻨْﮭُﻢْ ﻟَﻢْ ﺗُﺪْرِﻛْﮫُ أَﺑْﺼَﺎرُھُﻢ.ِاﻟْﺤَﺴَﻨَﺎت
 وَﻟَﺌِﻦْ ﻛَﻔَﺮْﺗُﻢْ إِنﱠ،ْ ﻟَﺌِﻦْ ﺷَﻜَﺮْﺗُﻢْ ﻟَﺄَزِﯾﺪَﻧﱠﻜُﻢ:َ وَ ﻗُﻠْﺖ،ِ وَاﺷْﻜُﺮُوا ﻟِﻲ وَﻻ ﺗَﻜْﻔُﺮُون،ْ اذْﻛُﺮُوﻧِﻲ أَذْﻛُﺮْﻛُﻢ:َ ﻓَﻘُﻠْﺖ،ْ وَﻟَﻢْ ﺗَﻠْﺤَﻘْﮫُ أَوْھَﺎﻣُﮭُﻢ،ْأَﺳْﻤَﺎﻋُﮭُﻢ
،ً ﻓَﺴَﻤﱠﯿْﺖَ دُﻋَﺎءَكَ ﻋِﺒَﺎدَة،َ إِنﱠ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُونَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻲ ﺳَﯿَﺪْﺧُﻠُﻮنَ ﺟَﮭَﻨﱠﻢَ دَاﺧِﺮِﯾﻦ،ْ ادْﻋُﻮﻧِﻲ أَﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟَﻜُﻢ:َ وَﻗُﻠْﺖ.ٌﻋَﺬَاﺑِﻲ ﻟَﺸَﺪِﯾﺪ
،َ وَدَﻋَﻮْكَ ﺑِﺄَﻣْﺮِك،َ وَﺷَﻜَﺮُوكَ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚ،َ ﻓَﺬَﻛَﺮُوكَ ﺑِﻤَﻨﱢﻚ.َ وَﺗَﻮَﻋﱠﺪْتَ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﺮْﻛِﮫِ دُﺧُﻮلَ ﺟَﮭَﻨﱠﻢَ دَاﺧِﺮِﯾﻦ،وَﺗَﺮْﻛَﮫُ اﺳْﺘِﻜْﺒَﺎرا
Və buyurmusan: «Allaha gözəl borc verən kimidir ki, Allah da onu bir neçə qat artırsın?»
Yaxşı əməlləri bir neçə qat artırmağın barədə verdiyin və’d və bu kimi misallar Qur’anında çox
yerlərdə nazil etmisən, qeybindən söz salmağınla, faydalarına rəğbətləndirdiyinin səbəbi ilə onları
elə şeyə hidayət etmisən ki, əgər onlardan gizli saxladığın gözləri dərk etməz, qulaqları
anlamazdı, fikirləri ona yetməzdi çünki buyurmusan: «Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim,
Mənə şükr edin və nankor olmayın» və buyurmusan: «əgər şükr etsəniz Sizə olan ne’mətlərimi
artıracaqağam, əgər küfr etsəniz, həqiqətən də Mənim əzabım şiddətlidir».
Və buyurmusan: «Məni çağırın ki, dualarınızı qəbul edim, Mənə ibadət etməyə təkəbbür
göstərənlər tezliklə xar və zəlil halda Cəhənnəmə girəcəklər».
Belə olduqda dua və raz-niyazı ibadət, onu tərk etməyi təkəbbürlük adlandırmısan və duanın tərk
edilməsi ilə zəlil və rüsvayçılıqla Cəhənnəmə girməklə qorxutmusan.
Buna görə həqiqi bəndələrin ne’mətinlə Səni yad etdilər, bəxşişinlə Sənə şükr etdilər, əmrinlə dua
etməyə qalxdılar, bol bəxşişini almaq xatirinə sədəqə verdilər,

 وَﻟَﻮْ دَلﱠ ﻣَﺨْﻠُﻮقٌ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗﺎ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﮫِ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﺜْﻞِ اﻟﱠﺬِي.َ وَﻓَﻮْزُھُﻢْ ﺑِﺮِﺿَﺎك،َ وَﻓِﯿﮭَﺎ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻧَﺠَﺎﺗُﮭُﻢْ ﻣِﻦْ ﻏَﻀَﺒِﻚ،َوَ ﺗَﺼَﺪﱠﻗُﻮا ﻟَﻚَ ﻃَﻠَﺒﺎ ﻟِﻤَﺰِﯾﺪِك
َ و،ٌ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻣَﺎ وُﺟِﺪَ ﻓِﻲ ﺣَﻤْﺪِكَ ﻣَﺬْھَﺐ،ٍ وَﻣَﺤْﻤُﻮدا ﺑِﻜُﻞﱢ ﻟِﺴَﺎن،ِ وَﻣَﻨْﻌُﻮﺗﺎ ﺑِﺎﻻﻣْﺘِﻨَﺎن،ِدَﻟَﻠْﺖَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻋِﺒَﺎدَكَ ﻣِﻨْﻚَ ﻛَﺎنَ ﻣَﻮْﺻُﻮﻓﺎ ﺑِﺎﻟْﺈِﺣْﺴَﺎن
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 ﻣَﺎ أَﻓْﺸَﻰ،ِ وَ ﻏَﻤَﺮَھُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻦﱢ وَ اﻟﻄﱠﻮْل،ِ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺤَﻤﱠﺪَ إِﻟَﻰ ﻋِﺒَﺎدِهِ ﺑِﺎﻟْﺈِﺣْﺴَﺎنِ وَ اﻟْﻔَﻀْﻞ.ِ وَ ﻣَﻌْﻨًﻰ ﯾَﻨْﺼَﺮِفُ إِﻟَﯿْﮫ،ِﻣَﺎ ﺑَﻘِﻲَ ﻟِﻠْﺤَﻤْﺪِ ﻟَﻔْﻆٌ ﺗُﺤْﻤَﺪُ ﺑِﮫ
َ و،َ وَ ﺳَﺒِﯿﻠِﻚَ اﻟﱠﺬِي ﺳَﮭﱠﻠْﺖ،َ وَ ﻣِﻠﱠﺘِﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ ارْﺗَﻀَﯿْﺖ،َ وَ أَﺧَﺼﱠﻨَﺎ ﺑِﺒِﺮﱢكَ ھَﺪَﯾْﺘَﻨَﺎ ﻟِﺪِﯾﻨِﻚَ اﻟﱠﺬِي اﺻْﻄَﻔَﯿْﺖ،َ وَ أَﺳْﺒَﻎَ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻣِﻨﱠﺘَﻚ،َﻓِﯿﻨَﺎ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻚ
َ وَ ﺧَﺼَﺎﺋِﺺِ ﺗِﻠْﻚَ اﻟْﻔُﺮُوضِ ﺷَﮭْﺮ،ِ وَ اﻟْﻮُﺻُﻮلَ إِﻟَﻰ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ أَﻧْﺖَ ﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻣِﻦْ ﺻَﻔَﺎﯾَﺎ ﺗِﻠْﻚَ اﻟْﻮَﻇَﺎﺋِﻒ،َﺑَﺼﱠﺮْﺗَﻨَﺎ اﻟﺰﱡﻟْﻔَﺔَ ﻟَﺪَﯾْﻚ
ِ وَآﺛَﺮْﺗَﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ أَوْﻗَﺎتِ اﻟﺴﱠﻨَﺔِ ﺑِﻤَﺎ أَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻓِﯿﮫ،ِ وَ ﺗَﺨَﯿﱠﺮْﺗَﮫُ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﯿﻊِ اﻟْﺄَزْﻣِﻨَﺔِ وَاﻟﺪﱡھُﻮر،ِرَﻣَﻀَﺎنَ اﻟﱠﺬِي اﺧْﺘَﺼَﺼْﺘَﮫُ ﻣِﻦْ ﺳَﺎﺋِﺮِ اﻟﺸﱡﮭُﻮر
،ِﻣِﻦَ اﻟْﻘُﺮْآنِ وَ اﻟﻨﱡﻮر

onların Sənin qəzəbindən yeganə xilas yolu, razılığına yetmək üçün bir yol var idisə onda idi.
Və əgər bir məxluq başqa bir məxluqu sənin öz bəndələrinin hidayət etdiyin kimi hidayət etsəydi
ehsan sahibi kimi şöhrət tapar, bəxşiş və əta sahibi kimi məhşur olardı, və hər bir dildə ona həmdsəna edib tə’riflər deyərdilər;
Belə olduqda imkanı oluncaya qədər Sənə həmd olsun, Sənə həmd üçün söz tapılanadək, həmdə
dönən bir mə’na qalanadək.
Ey ehsan və lütfünlə bəndələrini həmdə çağıran, onları Öz bəxşiş ilə qərq edən, Sənin bizdə olan
ne’mətin necə də aşkar və geniş yayılmışdır!
Bir olan ehsanın necə də boldur! Bizə olan yaxşılıqların necə də xüsusidir!
Bizi seçdiyin dinə hidayət etdin, bəyəndiyin şəriətə yol göstərdin, rahatladığın yolun yolçusu
etdin, dərgahında yaxınlaşmağa kəramətinə yetişməyə olan yola bizə bəsirət nəsib etdin.

ِ ْ وَ أَﺟْﻠَﻠْﺖَ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﻟَﯿْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْرِ اﻟﱠﺘِﻲ ھِﻲَ ﺧَﯿْﺮٌ ﻣِﻦْ أَﻟ،ِ وَ رَﻏﱠﺒْﺖَ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﻘِﯿَﺎم،ِ وَ ﻓَﺮَﺿْﺖَ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺼﱢﯿَﺎم،ِوَ ﺿَﺎﻋَﻔْﺖَ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟْﺈِﯾﻤَﺎن
ﻒ
َ ﻣُﺘَﻌَﺮﱢﺿِﯿﻦ،ُ وَ ﻗُﻤْﻨَﺎ ﺑِﻌَﻮْﻧِﻚَ ﻟَﯿْﻠَﮫ،ُ ﻓَﺼُﻤْﻨَﺎ ﺑِﺄَﻣْﺮِكَ ﻧَﮭَﺎرَه،ِ وَ اﺻْﻄَﻔَﯿْﺘَﻨَﺎ ﺑِﻔَﻀْﻠِﮫِ دُونَ أَھْﻞِ اﻟْﻤِﻠَﻞ،ِ ﺛُﻢﱠ آﺛَﺮْﺗَﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﺎﺋِﺮِ اﻟْﺄُﻣَﻢ.ٍﺷَﮭْﺮ
ْ اﻟْﺠَﻮَادُ ﺑِﻤَﺎ ﺳُﺌِﻠْﺖَ ﻣِﻦ،َ وَ أَﻧْﺖَ اﻟْﻤَﻠِﻲءُ ﺑِﻤَﺎ رُﻏِﺐَ ﻓِﯿﮫِ إِﻟَﯿْﻚ،َ وَ ﺗَﺴَﺒﱠﺒْﻨَﺎ إِﻟَﯿْﮫِ ﻣِﻦْ ﻣَﺜُﻮﺑَﺘِﻚ،َﺑِﺼِﯿَﺎﻣِﮫِ وَ ﻗِﯿَﺎﻣِﮫِ ﻟِﻤَﺎ ﻋَﺮﱠﺿْﺘَﻨَﺎ ﻟَﮫُ ﻣِﻦْ رَﺣْﻤَﺘِﻚ
ِ وَ أَرْﺑَﺤَﻨَﺎ أَﻓْﻀَﻞَ أَرْﺑَﺎح،ٍ وَ ﺻَﺤِﺒَﻨَﺎ ﺻُﺤْﺒَﺔَ ﻣَﺒْﺮُور،ٍ وَ ﻗَﺪْ أَﻗَﺎمَ ﻓِﯿﻨَﺎ ھَﺬَا اﻟﺸﱠﮭْﺮُ ﻣُﻘَﺎمَ ﺣَﻤْﺪ.َ اﻟْﻘَﺮِﯾﺐُ إِﻟَﻰ ﻣَﻦْ ﺣَﺎوَلَ ﻗُﺮْﺑَﻚ،َﻓَﻀْﻠِﻚ
 وَ ﻏَﻤﱠﻨَﺎ وَ أَوْﺣَﺸَﻨَﺎ، ﻓَﻨَﺤْﻦُ ﻣُﻮَدﱢﻋُﻮهُ وِدَاعَ ﻣَﻦْ ﻋَﺰﱠ ﻓِﺮَاﻗُﮫُ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ.ِ وَ وَﻓَﺎءِ ﻋَﺪَدِه،ِ وَ اﻧْﻘِﻄَﺎعِ ﻣُﺪﱠﺗِﮫ،ِ ﺛُﻢﱠ ﻗَﺪْ ﻓَﺎرَﻗَﻨَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﺗَﻤَﺎمِ وَﻗْﺘِﮫ،َاﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ
،ا ْﻧﺼِﺮَاﻓُﮫُ ﻋَﻨﱠﺎ

Ey mənim Rəbbim, Sən o vəzifələrin ən safını, vacib olan işlərin ən üstün olanını Ramazan ayı
qərar verdin ki, onu sair aylar arasından seçdin, bütün zaman və əsrlər arasından ixtiyar etdin, ilin
bütün vaxtlarından fəzilətli etdin, onda Qur’an və nur nazil etdiyin üçün, bu ayda imanı bir neçə
bərabər etdiyinə görə, onda oruc tutmağı vacib buyurub o ayda gecəni oyaq qalmağa rəğbətləndirib, min aydan üstün olan Qədr gecəsini onda qərar verdiyin kimi bizə də keçmiş
ümmətlərindən üstünlük verdin, lütfü sayəsində bizi bütün millətlər arasından seçdin, beləliklə
Sənin əmrinlə gündüzünü oruc tutduq, gecəsində Sənin yardımınla ibadətə qalxdıq, oruc və
namaz ilə bizə hazırladığın rəhmətini tələb etdik, onu Sənin savabına yetirməyə bir vasitə qərar
verdik və Sən bəndələrinin rəğbət gösərdikləri şeyə qadirsən, lütfündən istəniləni bəxş edərsən,
Sənə yaxınlaşmaq istəyənə yaxınsan. Həqiqətən də bu ay bizim yanımızda bəyənilmiş, bizimlə
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sevilən həmnişin idi, bizim üçün aləmin ən üstün mənfətini sovqat gətirdi, vaxtın sona çatıdığı
zaman, müddətin bitdiyi, günlərinin tamamlaş-dığından sonra bizdən ayrıldı,

.ِ وَ ﯾَﺎ ﻋِﯿﺪَ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﮫ،َ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾَﺎ ﺷَﮭْﺮَ اﻟﻠﱠﮫِ اﻟْﺄَﻛْﺒَﺮ:َ ﻓَﻨَﺤْﻦُ ﻗَﺎﺋِﻠُﻮن، وَ اﻟْﺤَﻖﱡ اﻟْﻤَﻘْﻀِﻲﱡ،ُ وَ اﻟْﺤُﺮْﻣَﺔُ اﻟْﻤَﺮْﻋِﯿﱠﺔ،ُوَ ﻟَﺰِﻣَﻨَﺎ ﻟَﮫُ اﻟﺬﱢﻣَﺎمُ اﻟْﻤَﺤْﻔُﻮظ
َ و،ُ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﮭْﺮٍ ﻗَﺮُﺑَﺖْ ﻓِﯿﮫِ اﻵْﻣَﺎل.ِ وَ ﯾَﺎ ﺧَﯿْﺮَ ﺷَﮭْﺮٍ ﻓِﻲ اﻟْﺄَﯾﱠﺎمِ وَ اﻟﺴﱠﺎﻋَﺎت،ِاﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾَﺎ أَﻛْﺮَمَ ﻣَﺼْﺤُﻮبٍ ﻣِﻦَ اﻟْﺄَوْﻗَﺎت
َ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ أَﻟِﯿﻒٍ آﻧَﺲ.ُ وَ ﻣَﺮْﺟُﻮﱟ آﻟَﻢَ ﻓِﺮَاﻗُﮫ، وَ أَﻓْﺠَﻊَ ﻓَﻘْﺪُهُ ﻣَﻔْﻘُﻮدا، اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﻗَﺮِﯾﻦٍ ﺟَﻞﱠ َﻗﺪْرُهُ ﻣَﻮْﺟُﻮدا.ُﻧُﺸِﺮَتْ ﻓِﯿﮫِ اﻟْﺄَﻋْﻤَﺎل
َ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﻧَﺎﺻِﺮٍ أَﻋَﺎن.ُ وَ ﻗَﻠﱠﺖْ ﻓِﯿﮫِ اﻟﺬﱡﻧُﻮب،ُ وَ أَوْﺣَﺶَ ﻣُﻨْﻘَﻀِﯿﺎ ﻓَﻤَﺾﱠ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﻣُﺠَﺎوِرٍ رَﻗﱠﺖْ ﻓِﯿﮫِ اﻟْﻘُﻠُﻮب،ﻣُﻘْﺒِﻼ ﻓَﺴَﺮﱠ
،َ وَ ﺻَﺎﺣِﺐٍ ﺳَﮭﱠﻞَ ﺳُﺒُﻞَ اﻟْﺈِﺣْﺴَﺎنِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣَﺎ أَﻛْﺜَﺮَ ﻋُﺘَﻘَﺎءَ اﻟﻠﱠﮫِ ﻓِﯿﻚ،ِﻋَﻠَﻰ اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎن

indi onunla vidalaşırıq, hicranı qəmimizi artıran bir kəslə vidalaşdığımız kimi, üz çevirməyi bizi
vəhşətə düçar etdiyi halla və bizim üzərimizdə qırılmayan bir əhdi, hörmətinə diqqət
yetirməyimiz, haqq və lazımdır və buna görə də deyirik:
Ey Allahın ən böyük ayı, ey haqq aşiqlərinin bayramı, salam olsun sənə.
Ey vaxtlar içrə ən kəramətli həmnişin, ey gün-lər və saatlar arasında ən üstün ay, salam olsun
sənə.
Ey ötdükcə arzuların yerinə yetişməsində yaxınlıq yaranan, onda olan əməllər bol olan ay, salam
olsun sənə.
Ey məqamı böyük olan həmnəfəs, ayrılığın çox ağır olan ay, salam olsun sənə, ey ümid mayası,
ey ayrılığı çətin olan.
Ey üz gətirdikdə bizi şadlandıran munis, ötdükcə qorxunu v əzablı olan ay, salam olsun sənə.
Ey qəlblər sənin yanında yumşalan, günahlar səndə azalan ay, salam olsun sənə.
Ey Şeytanla mübarizədə bizə yardımçı olan, ehsan yollarını hamar və asanlaşdıran ay, salam
olsun sənə. Allah tərəfindən səndə azad olanlar nə çoxdur,

ﻚ ﻋَﻠَﻰ
َ َ وَ أَﺳْﺘَﺮَكَ ﻟِﺄَﻧْﻮَاعِ اﻟْﻌُﯿُﻮبِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ أَﻃْﻮَﻟ،ِوَ ﻣَﺎ أَﺳْﻌَﺪَ ﻣَﻦْ رَﻋَﻰ ﺣُﺮْﻣَﺘَﻚَ ﺑِﻚَ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ أَﻣْﺤَﺎكَ ﻟِﻠﺬﱡﻧُﻮب
ٌ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﮭْﺮٍ ھُﻮَ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ أَﻣْﺮٍ ﺳَﻼم.ُ وَ أَھْﯿَﺒَﻚَ ﻓِﻲ ﺻُﺪُورِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﮭْﺮٍ ﻻ ﺗُﻨَﺎﻓِﺴُﮫُ اﻟْﺄَﯾﱠﺎم،َاﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﯿﻦ
ِ وَ ﻏَﺴَﻠْﺖَ ﻋَﻨﱠﺎ دَﻧَﺲَ اﻟْﺨَﻄِﯿﺌَﺎت،ِ وَ ﻻ ذَﻣِﯿﻢِ اﻟْﻤُﻼﺑَﺴَﺔِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻛَﻤَﺎ وَﻓَﺪْتَ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒَﺮَﻛَﺎت،ِاﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻏَﯿْﺮَ ﻛَﺮِﯾﮫِ اﻟْﻤُﺼَﺎﺣَﺒَﺔ
ُ اﻟﺴﱠﻼم.ِ وَ ﻣَﺤْﺰُونٍ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻗَﺒْﻞَ ﻓَﻮْﺗِﮫ،ِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﻣَﻄْﻠُﻮبٍ ﻗَﺒْﻞَ وَﻗْﺘِﮫ.اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻏَﯿْﺮَ ﻣُﻮَدﱠعٍ ﺑَﺮَﻣﺎ وَ ﻻ ﻣَﺘْﺮُوكٍ ﺻِﯿَﺎﻣُﮫُ ﺳَﺄَﻣﺎ
ٍ وَ ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺧَﯿْﺮٍ أُﻓِﯿﺾَ ﺑِﻚَ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ وَ ﻋَﻠَﻰ ﻟَﯿْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْرِ اﻟﱠﺘِﻲ ھِﻲَ ﺧَﯿْﺮٌ ﻣِﻦْ أَﻟْﻒِ ﺷَﮭْﺮ،ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺳُﻮءٍ ﺻُﺮِفَ ﺑِﻚَ ﻋَﻨﱠﺎ

nə xoşbəxtdir o kəsi ki, sənin vasitənlə hörmətin riayət etdi, salam olsun sənə çoxlu günahlarımızı
əməl dəftərimizdən yuyub çoxlu eyblərimizi örtən ay, salam olsun sənə.
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Zamanı günahkarlara çox olan, mö’minlərin qəlbində böyük heybəti olan ay, salam olsun sənə.
Heç bir zamanın onunla müqayisə oluna bilmədiyi ay, salam olsun sənə.
Söhbəti xoşagəlməz olmayan, üzləşməyin əzəmətsiz olan ay, salam olsun səən.
Bərəkəti ilə bizə gəlib günahlarımızın pisliklərini əməl dəftərimizdən silən ay, salam olsun sənə.
Səninlə vidalaşmağımız yorğunluq üzündən olmayan, orucundan ayrılmağımız usanmağımızdan
olmayan ay, salam olsun sənə.
Gəlməzdən öncə arzusunda olduğumuz getdiyindən sonra hicranından qəm-qüssəsində
olduğumuz ay, salam olsun sənə.
Nə çox pisliklər vasitəsi ilə bizdən aralı düşüb, bir çox yaxşılıqları bizə sarı yönəldən ay, salam
olsun sənə.
Salam olsun sənə və min aydan xeyirli olan Qədr gecəsinə.

ْ ِ وَﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎضٍ ﻣ،ُ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ وَﻋَﻠَﻰ ﻓَﻀْﻠِﻚَ اﻟﱠﺬِي ﺣُﺮِﻣْﻨَﺎه.َ وَ أَﺷَﺪﱠ ﺷَﻮْﻗَﻨَﺎ ﻏَﺪا إِﻟَﯿْﻚ،َاﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ أَﺣْﺮَﺻَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺄَﻣْﺲِ ﻋَﻠَﯿْﻚ
ﻦ
َ أَﻧْﺖ.ُ وَ ﺣُﺮِﻣُﻮا ﻟِﺸَﻘَﺎﺋِﮭِﻢْ ﻓَﻀْﻠَﮫ،ُ وَ وَﻓﱠﻘْﺘَﻨَﺎ ﺑِﻤَﻨﱢﻚَ ﻟَﮫُ ﺣِﯿﻦَ ﺟَﮭِﻞَ اﻟْﺄَﺷْﻘِﯿَﺎءُ وَﻗْﺘَﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﺎ أَھْﻞُ ھَﺬَا اﻟﺸﱠﮭْﺮِ اﻟﱠﺬِي ﺷَﺮﱠﻓْﺘَﻨَﺎ ﺑِﮫ.ُﺑَﺮَﻛَﺎﺗِﻚَ ﺳُﻠِﺒْﻨَﺎه
.ٍ وَأَدﱠﯾْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻗَﻠِﯿﻼ ﻣِﻦْ ﻛَﺜِﯿﺮ،ٍ وَ ﻗَﺪْ ﺗَﻮَﻟﱠﯿْﻨَﺎ ﺑِﺘَﻮْﻓِﯿﻘِﻚَ ﺻِﯿَﺎﻣَﮫُ وَ ﻗِﯿَﺎﻣَﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﻘْﺼِﯿﺮ،ِ وَھَﺪَﯾْﺘَﻨَﺎ ﻟَﮫُ ﻣِﻦْ ﺳُﻨﱠﺘِﮫ،ِوَﻟِﻲﱡ ﻣَﺎ آﺛَﺮْﺗَﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﻣَﻌْﺮِﻓَ ِﺘﮫ
 ﻓَﺄْﺟُﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ،ِ وَﻣِﻦْ أَﻟْﺴِﻨَﺘِﻨَﺎ ﺻِﺪْقُ اﻻﻋْﺘِﺬَار،ِ وَﻟَﻚَ ﻣِﻦْ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﻋَﻘْﺪُ اﻟﻨﱠﺪَم،ِ وَ اﻋْﺘِﺮَاﻓﺎ ﺑِﺎﻟْﺈِﺿَﺎﻋَﺔ،ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ إِﻗْﺮَارا ﺑِﺎﻟْﺈِﺳَﺎ َءة
َ وَأَوْﺟِﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻋُﺬْرَك.ِ وَﻧَﻌْﺘَﺎضُ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ أَﻧْﻮَاعِ اﻟﺬﱡﺧْﺮِ اﻟْﻤَﺤْﺮُوصِ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ِأَﺻَﺎﺑَﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻔْﺮِﯾﻂِ أَﺟْﺮا ﻧَﺴْﺘَﺪْرِكُ ﺑِﮫِ اﻟْﻔَﻀْﻞَ اﻟْﻤَﺮْﻏُﻮبَ ﻓِﯿﮫ
،ِ وَاﺑْﻠُﻎْ ﺑِﺄَﻋْﻤَﺎرِﻧَﺎ ﻣَﺎ ﺑَﯿْﻦَ أَﯾْﺪِﯾﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﮭْﺮِ رَﻣَﻀَﺎنَ اﻟْﻤُﻘْﺒِﻞ،َﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻗَﺼﱠﺮْﻧَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﺣَﻘﱢﻚ

Salam olsun sənə, və min aydan xeyirli olan Qədr gecəsinə.
Salam olsun sənə, dünən necə də sənə qarşı könül vermişdik, sabah sənə necə də şövq
bəsləyəcəyik.
Sənə və məhrum olduğumuz fəzilətinə salam olsun, bizdən alınan keçmiş bərəkətlərinə!
Ey mənim Rəbbim, onu dərk etməkdə bizə yardım göstərdin, bəxtlərinin pisliyindən fəzilətindən
məhrum olan halda bizə vasitəsi ilə şərəf verdiyin mə’rifətinə bizlərə üstünlük verdiyinin ixtiyar
sahibi sənsən, adətlərini bizə göstərdin, bizdə sənin köməyinlə onda namaz qılıb oruc tutmağa
başladıq, onda çoxu azı yerinə yetirdik.
Ey mənim Rəbbim, pisliklərimizə, səhlənkarlığı-mıza iqrar etdiyimiz halla sənə həmd olsun, bir
halda ki, qəlbimizdə qəti məzəmmət, dillərinmizdə sədaqətli üzrümüz vardır. Bu ayda
təqsirlərmizə e’tiraf etdiyimizə görə bizə muzd ver ki, ürəklərimiz yatan fəzilətləri tədarük edən,
əlaqəmiz olan ehtiyatın yerin tutsun.
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ُ  وَ أَﺟْﺮِ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﻟِﺢِ اﻟْﻌَﻤَﻞِ ﻣَﺎ ﯾَﻜُﻮ،ِ وَ أَدﱢﻧَﺎ إِﻟَﻰ اﻟْﻘِﯿَﺎمِ ﺑِﻤَﺎ ﯾَﺴْﺘَﺤِﻘﱡﮫُ ﻣِﻦَ اﻟﻄﱠﺎﻋَﺔ،ِﻓَﺈِذَا ﺑَﻠﱠﻐْﺘَﻨَﺎهُ ﻓَﺄَﻋِﻨﱢﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﻨَﺎوُلِ ﻣَﺎ أَﻧْﺖَ أَھْﻠُﮫُ ﻣِﻦَ اﻟْﻌِﺒَﺎدَة
ن
ِ وَ اﻛْﺘَﺴَﺒْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫ،ٍ أَوْ وَاﻗَﻌْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ذَﻧْﺐ،ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﻣَﺎ أَﻟْﻤَﻤْﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﻓِﻲ ﺷَﮭْﺮِﻧَﺎ ھَﺬَا ﻣِﻦْ ﻟَﻤَﻢٍ أَوْ إِﺛْﻢ.ِدَرَﻛﺎ ﻟِﺤَﻘﱢﻚَ ﻓِﻲ اﻟﺸﱠﮭْﺮَﯾْﻦِ ﻣِﻦْ ﺷُﮭُﻮرِ اﻟﺪﱠھْﺮ
 وَ اﺳْﺘُﺮْﻧَﺎ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ، أَوِ اﻧْﺘَﮭَﻜْﻨَﺎ ﺑِﮫِ ﺣُﺮْﻣَﺔً ﻣِﻦْ ﻏَﯿْﺮِﻧَﺎ، أَوْ ﻋَﻠَﻰ ﻧِﺴْﯿَﺎنٍ ﻇَﻠَﻤْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ أَﻧْﻔُﺴَﻨَﺎ،ﻣِﻦْ ﺧَﻄِﯿﺌَﺔٍ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﻌَﻤﱡﺪٍ ﻣِﻨﱠﺎ
َ وَ اﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﯾَﻜُﻮنُ ﺣِﻄﱠ ًﺔ و،َ وَ ﻻ ﺗَﺒْﺴُﻂْ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ أَﻟْﺴُﻦَ اﻟﻄﱠﺎﻋِﻨِﯿﻦ،َ وَ ﻻ ﺗَﻨْﺼِﺒْﻨَﺎ ﻓِﯿﮫِ ﻟِﺄَﻋْﯿُﻦِ اﻟﺸﱠﺎﻣِﺘِﯿﻦ،َ وَ اﻋْﻒُ ﻋَﻨﱠﺎ ﺑِﻌَﻔْﻮِك،َﺑِﺴِﺘْﺮِك
َ و، وَ اﺟْﺒُﺮْ ﻣُﺼِﯿﺒَﺘَﻨَﺎ ﺑِﺸَﮭْﺮِﻧَﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ُ وَ ﻓَﻀْﻠِﻚَ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾَﻨْﻘُﺺ،ُﻛَﻔﱠﺎرَةً ﻟِﻤَﺎ أَﻧْﻜَﺮْتَ ﻣِﻨﱠﺎ ﻓِﯿﮫِ ﺑِﺮَأْﻓَﺘِﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ ﻻ ﺗَﻨْﻔَﺪ
،ٍ وَ أَﻣْﺤَﺎهُ ﻟِﺬَﻧْﺐ،ٍ وَ اﺟْﻌَﻠْﮫُ ﻣِﻦْ ﺧَﯿْﺮِ ﯾَﻮْمٍ ﻣَﺮﱠ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ أَﺟْﻠَﺒِﮫِ ﻟِﻌَﻔْﻮ،ﺑَﺎرِكْ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻲ ﯾَﻮْمِ ﻋِﯿﺪِﻧَﺎ وَ ﻓِﻄْ ِﺮﻧَﺎ

Haqqını ödəməklə səhlənkarlıq göstərdiyimiz üçün üzrümüzü qəbul et, gələcək ömrümüzü
gələcək Ramazana çatdır, ona yetirdiyin zaman ona sənə layiq olduğu kimi ibadət etməyimizə
yardım göstər, o aya layiqli şəkildə itaət etməyimizə kömək et.
Ey mənim Rəbbim, bu ayda törətdiyimiz kiçik və böyük, aşkar və gizli, bilərəkdən və unudaraq,
özümüzə, yaxud başqasına zülm olan günah-larınızı, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və
onların üzərin ört, öz əfvinə bizdən keç, bizi o ayda şəhadət edənlərin gözü önündə qərar ermə,
tə’nə vuranların tə’nəsini üzərimizə yağdırma, bizi elə bir işə sövq et ki, günahların tökülməsinə,
o ayda bizdən bəyənmədiyin işlərin üzərini örtməyə səbəb olsun. Sən sonu olmayan şəfqətinə,
azalmayan lütfünə and verirəm.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və Ramazan ayında əldən
verdiklərimizi geri qaytar, bayram günümüzü və fitrimizi bizim üçün mübarək et, onu bizə keçən
günlərin ən yaxşısı qərar ver, ən üstün əfvə, səbəb olub ən

 وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ، وَ أَﺧْﺮِﺟْﻨَﺎ ﺑِﺨُﺮُوﺟِﮫِ ﻣِﻦْ ﺳَﯿﱢﺌَﺎﺗِﻨَﺎ، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺳْﻠَﺨْﻨَﺎ ﺑِﺎﻧْﺴِﻼخِ ھَﺬَا اﻟﺸﱠﮭْﺮِ ﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺎﯾَﺎﻧَﺎ.َوَ اﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺎ ﺧَﻔِﻲَ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑِﻨَﺎ وَ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻦ
، وَ ﺣَﻔِﻆَ ﺣُﺮْﻣَﺘَﮫُ ﺣَﻖﱠ ﺣِﻔْﻈِﮭَﺎ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﻣَﻦْ رَﻋَﻰ ھَﺬَا اﻟﺸﱠﮭْﺮَ ﺣَﻖﱠ رِﻋَﺎﯾَﺘِﮫ.ُ وَ أَوْﻓَﺮِھِﻢْ ﺣَﻈّﺎ ﻣِﻨْﮫ،ِ وَ أَﺟْﺰَﻟِﮭِﻢْ ﻗِﺴْﻤﺎ ﻓِﯿﮫ،ِﻣِﻦْ أَﺳْﻌَﺪِ أَھْﻠِﮫِ ﺑِﮫ
ُ ﻓَﮭَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﺜْﻠَﮫ،ِ وَ ﻋَﻄَﻔَﺖْ رَﺣْﻤَﺘَﻚَ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ُ أَوْ ﺗَﻘَﺮﱠبَ إِﻟَﯿْﻚَ ﺑِﻘُﺮْﺑَﺔٍ أَوْﺟَﺒَﺖْ رِﺿَﺎكَ ﻟَﮫ، وَ اﺗﱠﻘَﻰ ذُﻧُﻮﺑَﮫُ ﺣَﻖﱠ ﺗُﻘَﺎﺗِﮭَﺎ،وَ ﻗَﺎمَ ﺑِﺤُﺪُودِهِ ﺣَﻖﱠ ﻗِﯿَﺎﻣِﮭَﺎ
، وَ إِنﱠ ﻣَﻌَﺎدِنَ إِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ ﻻ ﺗَﻔْﻨَﻰ،ُ وَ إِنﱠ ﺧَﺰَاﺋِﻨَﻚَ ﻻ ﺗَﻨْﻘُﺺُ ﺑَﻞْ ﺗَﻔِﯿﺾ،ُ ﻓَﺈِنﱠ ﻓَﻀْﻠَﻚَ ﻻ ﯾَﻐِﯿﺾ،َ وَ أَﻋْﻄِﻨَﺎ أَﺿْﻌَﺎﻓَﮫُ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚ،َﻣِﻦْ وُﺟْﺪِك
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ.ِ أَوْ ﺗَﻌَﺒﱠﺪَ ﻟَﻚَ ﻓِﯿﮫِ إِﻟَﻰ ﯾَﻮْمِ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔ،ُ وَ اﻛْﺘُﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﺜْﻞَ أُﺟُﻮرِ ﻣَﻦْ ﺻَﺎﻣَﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.وَ إِنﱠ ﻋَﻄَﺎءَكَ ﻟَﻠْﻌَﻄَﺎءُ اﻟْﻤُﮭَﻨﱠﺎ
،إِﻧﱠﺎ ﻧَﺘُﻮبُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓِﻲ ﯾَﻮْمِ ﻓِﻄْﺮِﻧَﺎ اﻟﱠﺬِي ﺟَﻌَﻠْﺘَﮫُ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ ﻋِﯿﺪا وَ ﺳُﺮُورا

böyük günahlarımızı əhv etsin, bizim aşkar və gizli günahlarımızı əfv et. Ey mənim Rəbbim, bu
ayın bitməsini günahlarımızın tükənməsi qərar ver, çıxmağı ilə bizi pisliklərdən çıxart, bizi bu
ayda onun ən səadətli əhlindən, onda çox nəsibi olanlardan, Səndən daha çox fayda görənlərdən
et. Ey mənim Rəbbim, bu ayı olduğu kimi riayət edən, hörmətini lazımi şəkildə qoruyan,
hudularını layiqincə dirçəldən, günahlarından düzgün tərzdə çəkinəm, yaxud sənin razılığına
səbəb olan yaxşı işlə sənə yaxınlaşan, rəhmətini bu işlə ona yönəltdiyi kimsəyə verdiyin ne’mətlər
kimi öz sərvətindən bizə də ona verdiyindən nəsib et, öz lütfündən onun bir neçə qat artığını bizə
inayət et, çünki lütfün azalmaz, xəzinələrin əskilməz, hətta artarda, ehsan mə’dənlərin aradan
getməz, həqiqətən də sənin bəxşişin şirin bir bəxşiş-dir. Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun
soyuna salam yetir və bizim üçün qiyamətədək oruc tutanların, onda Sənə bəndəlik edənlərin
əcrini qeyd etdir. Ey mənim Rəbbim, iman əhlinə bayram və şadlıq,
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 ﺗَﻮْﺑَﺔَ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﻨْﻄَﻮِي ﻋَﻠَﻰ رُﺟُﻮعٍ إِﻟَﻰ،ُ أَوْ ﺧَﺎﻃِﺮِ ﺷَﺮﱟ أَﺿْﻤَﺮْﻧَﺎه،ُ أَوْ ﺳُﻮءٍ أَﺳْﻠَﻔْﻨَﺎه،ُوَ ﻟِﺄَھْﻞِ ﻣِﻠﱠﺘِﻚَ ﻣَﺠْﻤَﻌﺎ وَ ﻣُﺤْﺘَﺸَﺪا ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ ذَﻧْﺐٍ أَذْﻧَﺒْﻨَﺎه
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ. وَ ﺛَﺒﱢﺘْﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ، وَ ارْضَ ﻋَﻨﱠﺎ، ﻓَﺘَﻘَﺒﱠﻠْﮭَﺎ ﻣِﻨﱠﺎ،ِ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻧَﺼُﻮﺣﺎ ﺧَﻠَﺼَﺖْ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠﻚﱢ وَ اﻻرْﺗِﯿَﺎب،ٍ وَ ﻻ ﯾَﻌُﻮدُ ﺑَﻌْﺪَھَﺎ ﻓِﻲ ﺧَﻄِﯿﺌَﺔ،ٍذَﻧْﺐ
َ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻣِﻦ.ُ وَ ﻛَﺄْﺑَﺔَ ﻣَﺎ ﻧَﺴْﺘَﺠِﯿﺮُكَ ﻣِﻨْﮫ،ِ وَ ﺷَﻮْقَ ﺛَﻮَابِ اﻟْﻤَﻮْﻋُﻮدِ ﺣَﺘﱠﻰ ﻧَﺠِﺪَ ﻟَﺬﱠةَ ﻣَﺎ ﻧَﺪْﻋُﻮكَ ﺑِﮫ،ِارْزُﻗْﻨَﺎ ﺧَﻮْفَ ﻋِﻘَﺎبِ اﻟْﻮَﻋِﯿﺪ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺗَﺠَﺎوَزْ ﻋَﻦْ آﺑَﺎﺋِﻨَﺎ وَ أُﻣﱠﮭَﺎﺗِﻨَﺎ وَ أَھْﻞِ دِﯾﻨِﻨَﺎ.َ ﯾَﺎ َأﻋْﺪَلَ اﻟْﻌَﺎدِﻟِﯿﻦ،َ وَ ﻗَﺒِﻠْﺖَ ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﻣُﺮَاﺟَﻌَﺔَ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ،َاﻟﺘﱠﻮﱠاﺑِﯿﻦَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أَوْﺟَﺒْﺖَ ﻟَﮭُﻢْ ﻣَﺤَﺒﱠﺘَﻚ
 َو ﺻَﻞﱢ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ﻧَﺒِﯿﱢﻨَﺎ وَ آﻟِﮫِ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﻠﱠﯿْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﻚَ اﻟْﻤُﻘَﺮﱠﺑِﯿﻦ.ِﺟَﻤِﯿﻌﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﻠَﻒَ ﻣِﻨْﮭُﻢْ وَ ﻣَﻦْ ﻏَﺒَﺮَ إِﻟَﻰ ﯾَﻮْمِ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔ
،َ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫِ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﻠﱠﯿْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎدِكَ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِﯿﻦ،َﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫِ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﻠﱠﯿْﺖَ ﻋَﻠَﻰ أَﻧْﺒِﯿَﺎﺋِﻚَ اﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﯿﻦ

din əhli üçün ictima günü qərar verdiyin Fitr günündə Sənin dərgahına tövbə edirik. Qəlbimizdəki pis fikirdən bir daha günaha qayıtmaq fikri olmayanın tövbədən sonra heç bir xətaya
yönəlmə-yən, şəkk-şübhədən pak v əuzaq olan bir kəsin töv-bəsi kimi töbvə edirik, belə isə onu
bizdən qəbul et, bizdən razı qal, bizi onda sabit qədəm et.
Ey mənim Rəbbim, və’də verilən əzabdan qorxut-mağı, onun savabına rəğbət bəsləməyi bir ruzi
et ki, Səndən istədiyimizin ləzzətini tapaq, qüssə-sindən sənə pənah apardığımıza yetək, bizi
məhəb-bətini onlara vacib etdiyin tövbəkarlardan qərar ver, o kəslərdən ki, özünə sarı itaətə
qayıdış-larını qəbul etmisən, ey ədalətlərin ən ədalət-lisi! Ey mənim Rəbbim, ata və analarımızı
dünya-dan gedən yaxud qiyamətədək gələcək din əhlimizin hamısını əfv et. Ey mənim Rəbbim,
Peyğəmbərlə-rimiz Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, müqərrəb mələklərinə göndərdiyin
kimi salam yetir, ona və soyuna mürsəl peyğəbərlərinə yetir-diyin salamı yetir, ona və soyuna
saleh bəndələrin əta etdiyin salamı yetir, və ondan daha yaxşısını,

 وَ أَﻛْﻔَﻰ،ِ إِﻧﱠﻚَ أَﻛْﺮَمُ ﻣَﻦْ رُﻏِﺐَ إِﻟَﯿْﮫ، وَ ﯾُﺴْﺘَﺠَﺎبُ ﻟَﮭَﺎ دُﻋَﺎؤُﻧَﺎ، وَ ﯾَﻨَﺎﻟُﻨَﺎ ﻧَﻔْﻌُﮭَﺎ، ﺻَﻼةً ﺗَﺒْﻠُﻐُﻨَﺎ ﺑَﺮَﻛَﺘُﮭَﺎ،َوَ أَﻓْﻀَﻞَ ﻣِﻦْ ذَﻟِﻚَ ﯾَﺎ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ
ٌ وَ أَﻧْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ،ِ وَ أَﻋْﻄَﻰ ﻣَﻦْ ﺳُﺌِﻞَ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﮫ،ِﻣَﻦْ ﺗُﻮُﻛﱢﻞَ ﻋَﻠَﯿْﮫ.

ey aləmlərin Rəbbi, bir cür salam ki, bərəkəti bizə də yetsin, mənfəəti bizə də çatsın, onun
səbəbiylə dualarımız icabət olunsun, çünki Sən müraciət edilən kəslərin ən üstünü, e’timad
edilənlər içrə ehtiyacsız edənlərin ən yaxşısı, ehsanından istənilən halda bəxşiş edənlərin ən
ləyaqətlisisən, Sən, hər şeyə qadirsən!

( 46)
َ ﻓَﻘَﺎل،ِ وَ ﻓِﻲ ﯾَﻮْمِ اﻟْﺠُﻤُﻌَﺔ،َوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ ﯾَﻮْمِ اﻟْﻔِﻄْﺮِ إِذَا اﻧْﺼَﺮَفَ ﻣِﻦْ ﺻَﻼﺗِﮫِ ﻗَﺎمَ ﻗَﺎﺋِﻤﺎ ﺛُﻢﱠ اﺳْﺘَﻘْﺒَﻞَ اﻟْﻘِﺒْﻠَﺔ:
.ِﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾَﺮْﺣَﻢُ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺮْﺣَﻤُﮫُ اﻟْﻌِﺒَﺎدُ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾَﻘْﺒَﻞُ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﻘْﺒَﻠُﮫُ اﻟْﺒِﻼدُ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺤْﺘَﻘِﺮُ أَھْﻞَ اﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ إِﻟَﯿْﮫِ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾُﺨَﯿﱢﺐُ اﻟْﻤُﻠِﺤﱢﯿﻦَ ﻋَﻠَﯿْﮫ
َ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾَﺸْﻜُﺮُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘَﻠِﯿﻞِ و.ُ وَ ﯾَﺸْﻜُﺮُ ﯾَﺴِﯿﺮَ ﻣَﺎ ﯾُﻌْﻤَﻞُ ﻟَﮫ،ِوَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺠْﺒَﮫُ ﺑِﺎﻟﺮﱠدﱢ أَھْﻞَ اﻟﺪﱠاﻟﱠﺔِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ َﯾﺠْﺘَﺒِﻲ ﺻَﻐِﯿﺮَ ﻣَﺎ ﯾُﺘْﺤَﻒُ ﺑِﮫ
ُﯾُﺠَﺎزِي ﺑِﺎﻟْﺠَﻠِﯿﻞِ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾَﺪْﻧُﻮ إِﻟَﻰ ﻣَﻦْ دَﻧَﺎ ﻣِﻨْﮫ.
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46-cı dua:

O Həzrətin Fitr bayramında və Cümə günü namazdan qayıdarkən qiblə səmtinə durub oxuduğu
duası:

Ey bəndələrin rəhm etmədiyinə rəhm edən, ey şəhərlərin qəbul etmədiyini qəbul edən, ey istəkləri ilə yanına gələnləri xar etməyən, ey israr edənləri ümidsiz etməyən, ey təvəqqö edənlərin
sinəsinə rədd əlini vurmayan, ey dəyərsiz töhfələri qəbul edən, ey ən az işlərə minnətdar olan, ey
kiçik əmələ dəyər verən, onlara böyük muzd verən, ey ona yaxınlaşana yaxınlaşan,

 وَ ﯾَ َﺘﺠَﺎوَ ُز، وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾُﺜْﻤِﺮُ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺔَ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾُﻨْﻤِﯿَﮭَﺎ.ِ وَ ﻻ ﯾُﺒَﺎدِرُ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻘِﻤَﺔ،َ وَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾُﻐَﯿﱢﺮُ اﻟﻨﱢﻌْﻤَﺔ.ُوَ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾَﺪْﻋُﻮ إِﻟَﻰ ﻧَﻔْﺴِﮫِ ﻣَﻦْ أَدْﺑَﺮَ ﻋَﻨْﮫ
َ وَ ﺗَﻔَﺴﱠﺨَﺖْ دُون،ِ وَ اﻣْﺘَﻠَﺄَتْ ﺑِﻔَﯿْﺾِ ﺟُﻮدِكَ أَوْﻋِﯿَﺔُ اﻟﻄﱠﻠِﺒَﺎت،ِ اﻧْﺼَﺮَﻓَﺖِ اﻵْﻣَﺎلُ دُونَ ﻣَﺪَى ﻛَﺮَﻣِﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤَﺎﺟَﺎت.ﻋَﻦِ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺔِ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾُﻌَﻔﱢﯿَﮭَﺎ
 وَ ﻛُﻞﱡ ﺷَﺮِﯾﻒٍ ﻓِﻲ،ٌ ﻛُﻞﱡ ﺟَﻠِﯿﻞٍ ﻋِﻨْﺪَكَ ﺻَﻐِﯿﺮ.ٍ وَ اﻟْﺠَﻼلُ اﻟْﺄَﻣْﺠَﺪُ ﻓَﻮْقَ ﻛُﻞﱢ ﺟَﻼل،ٍ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﻌُﻠُﻮﱡ اﻟْﺄَﻋْﻠَﻰ ﻓَﻮْقَ ﻛُﻞﱢ ﻋَﺎل،ُﺑُﻠُﻮغِ ﻧَﻌْﺘِﻚَ اﻟﺼﱢﻔَﺎت
ِ وَ أَﺟْﺪَبَ اﻟْﻤُﻨْﺘَﺠِﻌُﻮنَ إِﻻ ﻣَﻦ،َ وَﺿَﺎعَ اﻟْﻤُﻠِﻤﱡﻮنَ إِﻻ ﺑِﻚ،َ وَﺧَﺴِﺮَ اﻟْﻤُﺘَﻌَﺮﱢﺿُﻮنَ إِﻻ ﻟَﻚ،َ ﺧَﺎبَ اﻟْﻮَاﻓِﺪُونَ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﯿْﺮِك،ٌﺟَﻨْﺐِ ﺷَﺮَﻓِﻚَ ﺣَﻘِﯿﺮ
ْ وَﻻ ﯾَﯿْﺄَسُ ﻣِﻦ،َ ﻻ ﯾَﺨِﯿﺐُ ﻣِﻨْﻚَ اﻵْﻣِﻠُﻮن.َ وَإِﻏَﺎﺛَﺘُﻚَ ﻗَﺮِﯾﺒَﺔٌ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻐِﯿﺜِﯿﻦ،َ وَﺟُﻮدُكَ ﻣُﺒَﺎحٌ ﻟِﻠﺴﱠﺎﺋِﻠِﯿﻦ،َاﻧْﺘَﺠَﻊَ ﻓَﻀْﻠَﻚَ ﺑَﺎﺑُﻚَ ﻣَﻔْﺘُﻮحٌ ﻟِﻠﺮﱠاﻏِﺒِﯿﻦ
،َﻋَﻄَﺎﺋِﻚَ اﻟْﻤُﺘَﻌَﺮﱢﺿُﻮن

əgər ondan uzaqlaşsalar özünə də’vət edən, ey ne’mətini dəyişməyən, intiqama tələsməyən, ey
yaxşılığı artırasan deyə o işi qarşıya çıxaran, pisliyi aradan qaldırasan deyə ondan keçirsən,
arzular kərəminin sonuna yetməzdən öncə yerinə yetib geri döndülər, vəsflər sənin sonuna
yetməzdən öncə yerinə yetib geri döndülər, tələb qabları bəxşişinin feyzi ilə dolduran, vəsflər
sənin vəsfinin sonuna yetməzdən öncə dayandılar, şübhəsiz ki, hər bir üstünlükdən daha üstün
ucalıq Sənə məxsusdur, hər bir cəlal üzərindəki təqdis sənə məxsusdur. Böyüklüyün önündə hər
bir şərəf rəzildir, Səndən başaqlarına üz gətirənlər ümidsiz oldular, Sənin vücudundan savayı
başqa bir şey istəyənlə zərərə düşdülər, dərgahından başqa yerə pənah aparanlar həlak oldular,
fəzilətdən savayı ayrı şeyi istəyənlər yoxsullaşdır. Rəhmətinin qapıları bütün istəyənlərin üzünə
açıqdır, gədalara edilən bəxşişin əvəzidir, dad edənlərin fəryadına yetməyin yaxındır, arzusu
olanlar Səndən ümidlərini üzmürlər, hacətləri olanlar bəxşişindən məhrum olmurlar,

َ ُ وَﺳُﻨﱠﺘ،َ ﻋَﺎدَﺗُﻚَ اﻟْﺈِﺣْﺴَﺎنُ إِﻟَﻰ اﻟْﻤُﺴِﯿﺌِﯿﻦ،َ وَ ﺣِﻠْﻤُﻚَ ﻣُﻌْﺘَﺮِضٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻧَﺎوَاك،َ رِزْﻗُﻚَ ﻣَﺒْﺴُﻮطٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻋَﺼَﺎك.َوَﻻ ﯾَﺸْﻘَﻰ ﺑِﻨَﻘِﻤَﺘِﻚَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُون
ﻚ
،َ وَإِﻧﱠﻤَﺎ ﺗَﺄَﻧﱠﯿْﺖَ ﺑِﮭِﻢْ ﻟِﯿَﻔِﯿﺌُﻮا إِﻟَﻰ أَﻣْﺮِك.ِ وَﺻَﺪﱠھُﻢْ إِﻣْﮭَﺎﻟُﻚَ ﻋَﻦِ اﻟﻨﱡﺰُوع،ِاﻟْﺈِﺑْﻘَﺎءُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﻌْﺘَﺪِﯾﻦَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻟَﻘَﺪْ ﻏَﺮﱠﺗْﮭُﻢْ أَﻧَﺎﺗُﻚَ ﻋَﻦِ اﻟﺮﱡﺟُﻮع
 إِﻟَﻰ،َ ﻛُﻠﱡﮭُﻢْ ﺻَﺎﺋِﺮُون. وَﻣَﻦْ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ أَھْﻞِ اﻟﺸﱠﻘَﺎوَةِ ﺧَﺬَﻟْﺘَﮫُ ﻟَﮭَﺎ، ﻓَﻤَﻦْ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ أَھْﻞِ اﻟﺴﱠﻌَﺎدَةِ ﺧَﺘَﻤْﺖَ ﻟَﮫُ ﺑِﮭَﺎ،َوَأَﻣْﮭَﻠْﺘَﮭُﻢْ ﺛِﻘَﺔً ﺑِﺪَوَامِ ﻣُﻠْﻜِﻚ
،ُ ﺣُﺠﱠﺘُﻚَ ﻗَﺎﺋِﻤَﺔٌ ﻻ ﺗُﺪْﺣَﺾ.َ وَﻟَﻢْ ﯾَﺪْﺣَﺾْ ﻟِﺘَﺮْكِ ﻣُﻌَﺎﺟَﻠَﺘِﮭِﻢْ ﺑُﺮْھَﺎﻧُﻚ،َ ﻟَﻢْ ﯾَﮭِﻦْ ﻋَﻠَﻰ ﻃُﻮلِ ﻣُﺪﱠﺗِﮭِﻢْ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧُﻚ،َ وَأَﻣُﻮرُھُﻢْ آﺋِﻠَﺔٌ إِﻟَﻰ أَﻣْﺮِك،َﺣُﻜْﻤِﻚ
َ ﻣَﺎ أَﻛْﺜَﺮ.َ وَاﻟﺸﱠﻘَﺎءُ اﻟْﺄَﺷْﻘَﻰ ﻟِﻤَﻦِ اﻏْﺘَﺮﱠ ﺑِﻚ،َ وَاﻟْﺨَﯿْﺒَﺔُ اﻟْﺨَﺎذِﻟَﺔُ ﻟِﻤَﻦْ ﺧَﺎبَ ﻣِﻨْﻚ،َ ﻓَﺎﻟْﻮَﯾْﻞُ اﻟﺪﱠاﺋِﻢُ ﻟِﻤَﻦْ ﺟَﻨَﺢَ ﻋَﻨْﻚ،ُوَﺳُﻠْﻄَﺎﻧُﻚَ ﺛَﺎﺑِﺖٌ ﻻ ﯾَﺰُول
،ِ وَ ﻣَﺎ أَﺑْﻌَﺪَ ﻏَﺎﯾَﺘَﮫُ ﻣِﻦَ اﻟْﻔَﺮَج،َ وَﻣَﺎ أَﻃْﻮَلَ ﺗَﺮَدﱡدَهُ ﻓِﻲ ﻋِﻘَﺎﺑِﻚ،َﺗَﺼَﺮﱡﻓَﮫُ ﻓِﻲ ﻋَﺬَاﺑِﻚ
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istiğfar edənlər əfvindən qara bəxt olmurlar, ruzi süfrən günahkarlara da açılmışdır, həlimliyin
düşmənlərinə də şamil olur, pislərə yaxşılıq etmək Sənin üçün bir adətdir, təcavüz-karlara rəhm
etmək sünnətindir, hətta həlimliyin onları tövbədən qafil etdi, möhlət verməyin günahlarından
çəkinməyindən saxladı, halbuki geri dönsünlər deyə onlarla yalnız Sən həlim olmusan, onlara
yalnız səltənətinin davamına yəqinin olduğun üçün möhlət vermisən, səadət əhli olanın işini
sonda səadətə yetirdin, bədbəxt olanı da öz qara bəxtinin öhdəsinə qoydun, hamı sənin hökmünə
boyun əyəcək , işlərinin qayıdışı sənin əmrinə sarı olacaqdır, onlara verdiyin möhlətlə şahlığın
süstləşmir, mühakimə olun-maqlarını tə’xirə salmaqla dəlil aradan getmir. Höccətin möhkəm və
yerində durmaqdadır, batil olmur, səltənətin sabitdir, fəna qəbul etmir, belə olduqda Səndən üz
döndərənə vay olsun, zillət səndən ümidini üzənə məxsusdur, bədbəxtçiliyin ən böyüyü Sənə
qarşı məğrur olmaqdır, necə də ağır əzablər dadacaqdır!

َ ْ وَأَﺑْﻠَﯿ،َ ﻓَﻘَﺪْ ﻇَﺎھَﺮْتَ اﻟْﺤُﺠَﺞ.ِ وَ إِﻧْﺼَﺎﻓﺎ ﻣِﻦْ ﺣُﻜْﻤِﻚَ ﻻ ﺗَﺤِﯿﻒُ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ِوَﻣَﺎ أَﻗْﻨَﻄَﮫُ ﻣِﻦْ ﺳُﮭُﻮﻟَﺔِ اﻟْﻤَﺨْﺮَجِ ﻋَﺪْﻻ ﻣِﻦْ ﻗَﻀَﺎﺋِﻚَ ﻻ ﺗَﺠُﻮرُ ﻓِﯿﮫ
ﺖ
َ و،ِ وَأَﺧﱠﺮْتَ وَأَﻧْﺖَ ﻣُﺴْﺘَﻄِﯿﻊٌ ﻟِﻠﻤُﻌَﺎﺟَﻠَﺔ،َ وَأَﻃَﻠْﺖَ اﻟْﺈِﻣْﮭَﺎل،َ وَﺿَﺮَﺑْﺖَ اﻟْﺄَﻣْﺜَﺎل،ِ وَ ﺗَﻠَﻄﱠﻔْﺖَ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺮْﻏِﯿﺐ،ِ وَ ﻗَﺪْ ﺗَﻘَﺪﱠﻣْﺖَ ﺑِﺎﻟْﻮَﻋِﯿﺪ،َاﻟْﺄَﻋْﺬَار
،َ ﺑَﻞْ ﻟِﺘَﻜُﻮنَ ﺣُﺠﱠﺘُﻚَ أَﺑْﻠَﻎ،ً وَﻻ اﻧْﺘِﻈَﺎرُكَ ﻣُﺪَارَاة،ً وَﻻ إِﻣْﺴَﺎﻛُﻚَ ﻏَﻔْﻠَﺔ، وَﻻ إِﻣْﮭَﺎﻟُﻚَ وَھْﻨﺎ،ﺗَﺄَﻧﱠﯿْﺖَ وَأَﻧْﺖَ ﻣَﻠِﻲءٌ ﺑِﺎﻟْﻤُﺒَﺎدَرَةِ ﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻦْ أَﻧَﺎﺗُﻚَ ﻋَﺠْﺰا
، ﺣُﺠﱠﺘُﻚَ أَﺟَﻞﱡ ﻣِﻦْ أَنْ ﺗُﻮﺻَﻒَ ﺑِﻜُﻠﱢﮭَﺎ.ُ وَھُﻮَ ﻛَﺎﺋِﻦٌ وَﻻ ﺗَﺰَال،ْ ﻛُﻞﱡ ذَﻟِﻚَ ﻛَﺎنَ وَﻟَﻢْ ﺗَﺰَل، وَﻧِﻌْﻤَﺘُﻚَ أَﺗَﻢﱠ، وَ إِﺣْﺴَﺎﻧُﻚَ أَوْﻓَﻰ،َوَﻛَﺮَﻣُﻚَ أَﻛْﻤَﻞ
َ وَإِﺣْﺴَﺎﻧُﻚَ أَﻛْﺜَﺮُ ﻣِﻦْ أَنْ ﺗُﺸْﻜَﺮَ ﻋَﻠَﻰ أَﻗَﻠﱢﮫِ َ ﻗَﺪْ ﻗَﺼﱠﺮَ ﺑِﻲ، وَﻧِﻌْﻤَﺘُﻚَ أَﻛْﺜَﺮُ ﻣِﻦْ أَنْ ﺗُﺤْﺼَﻰ ﺑِﺄَﺳْﺮِھَﺎ،ِوَﻣَﺠْﺪُكَ أَرْﻓَﻊُ ﻣِﻦْ أَنْ ﯾُﺤَﺪﱠ ﺑِﻜُﻨْﮭِﮫ
،َاﻟﺴﱡﻜُﻮتُ ﻋَﻦْ ﺗَﺤْﻤِﯿﺪِك

əzabındakı sərgərdanlıq nə qədər də uzun olacaqdır, açılan arzular belə bir insandan nə qədər
uzaqdır! əzabından çıxmağının asan olma-sına ümidsizlüyü çoxdur! Bütün bunlar Sənin cövr
etmədiyin cəzan, zülmə bulaşmayan insaflı hök-mün əsasındadır. ×ünki ardıcıl olaraq höccətini
sona yetirdin, hidayət ola biləcəyi şeyləri ona bəyan etdin, lütf göstərək həqiqətə sarı rəğbətləndirdin, insanların özlərinə gəlib ayılmaları üçün məsəllər çəkdin, onlara uzun möhlət verdin,
əzab etməkdə qüdrətin var ikən cəzanı tə’xirə saldın, tələsə bildiyin halda həlimlik göstərdin,
həlimliyin acizlik, möhlət verməyin süstlük, çəkinməyin xəbərsizliyin, tə’xirə salmağın mülayimlik və saziş üzündən deyildi, bəlkə buna görə-dir ki, hacətin daha düzgün, böyüklüyün daha
kamil, ehsanın daha geniş, və ne’mətin daha da təkmilləşsin, bütün bunlar olmuş, indi də var və
bundan sonra da olacaq, sənin haccətin vəsf edildiyindən daha kamildir, ucalığın daha ucadır,
ne’mətlərin saya gəlməkdən daha çoxdur, ne’mətin kiminsə onun ən azına belə şükr etməkdən
daha artıqdır,

َ ْ وَأَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺣُﺴ،ِ ﻓَﮭَﺎ أَﻧَﺎ ذَا أَؤُﻣﱡﻚَ ﺑِﺎﻟْﻮِﻓَﺎدَة.ﻻ رَﻏْﺒَﺔً ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ ﺑَﻞْ ﻋَﺠْﺰا،ِ وَﻗُﺼَﺎرَايَ اﻟْﺈِﻗْﺮَارُ ﺑِﺎﻟْﺤُﺴُﻮر،َوَﻓَﮭﱠﮭَﻨِﻲَ اﻟْﺈِﻣْﺴَﺎكُ ﻋَﻦْ ﺗَﻤْﺠِﯿﺪِك
ﻦ
ْوَأَﻛْﺮِمْ ﻣِﻦ، وَﻻ ﺗَﺠْﺒَﮭْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﺮﱠدﱢ ﻓِﻲ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻲ،وَﻻ ﺗَﺨْﺘِﻢْ ﯾَﻮْﻣِﻲ ﺑِﺨَﯿْﺒَﺘِﻲ، وَاﺳْﺘَﺠِﺐْ دُﻋَﺎﺋِﻲ،َوَاﺳْﻤَﻊْ ﻧَﺠْﻮَاي،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،ِ اﻟﺮﱢﻓَﺎدَة
 وَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮﱠةَ إِﻻ،ٌ وَأَﻧْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ،ُ وَﻻ ﻋَﺎﺟِﺰٍ ﻋَﻤﱠﺎ ﺗُﺴْﺄَل،ُ إِﻧﱠﻚَ ﻏَﯿْﺮُ ﺿَﺎﺋِﻖٍ ﺑِﻤَﺎ ﺗُﺮِﯾﺪ، وَإِﻟَﯿْﻚَ ﻣُﻨْﻘَﻠَﺒِﻲ،ﻋِﻨْﺪِكَ ﻣُﻨْﺼَﺮَﻓِﻲ
ِﺑِﺎﻟﻠﱠﮫِ اﻟْﻌَﻠِﻲﱢ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢ.
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artıq dilin söz çatdırmasında çarəsiz qalması məni Sənin tə’rifini davam etdirməkdən aciz etmiş,
həmd-Sənaya açılan dilim işdən düşmüş, son gücüm çarəsizliyə e’tiraf edim, sitayişinə
rəğbətimdə səhlənkarlığa görə deyil-ey mənəm ki, dərgahına üz gətirmişəm, və Səndən mənə
yaxşı ziyafət verməyinin fikrindəyəm, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və
dərdimi eşit, duamı qəbul et, gündüzümü yoxsuluq içrə gecəyə çatdırma, istədiy im şeydə rədd
əlimi sinəmə vurma, Sənin hüzurundan gedib dərgahına qayıtmağımı əziz tut, çünki, Sən istənilən
şeydə çətinliyə düçar olmursan, hacətlər önündə aciz-lənmirsən, və hər şeyə qadirsən, ulu və
əzəmətli Allahdan savayı kimsədə bir qüvvət və qüdrət yoxdur!
( 47 )
َوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ ﯾَﻮْمِ ﻋَﺮَﻓَﺔ:
،ِ ذَا اﻟْﺠَﻼلِ وَ اﻟْﺈِﻛْﺮَام،ِاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ رَبﱢ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺑَﺪِﯾﻊَ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَ اﻟْﺄَرْض

47-ci dua:

O Həzrətin ərəfə günündə etdiyi duası

Həmd aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur, ey mənim Rəbbim, ey göyləri və yeri yaradan,
sənə həmd olsun, ey cəlal və kəramət sahibi,

 وَھُﻮَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْ ٍء،ٍ وَﻻ ﯾَﻌْﺰُبُ ﻋَﻨْﮫُ ﻋِﻠْﻢُ ﺷَﻲْء،ٌ ﻟَﯿْﺲَ ﻛَﻤِﺜْﻠِﮫِ ﺷَﻲْء،ٍ وَوَارِثَ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْء،ٍ وَﺧَﺎﻟِﻖَ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺨْﻠُﻮق،ٍ وَإِﻟَﮫَ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺄْﻟُﻮه،ِرَبﱠ اﻟْﺄَرْﺑَﺎب
،ُ اﻟْﻜَﺮِﯾﻢُ اﻟْﻤُﺘَﻜَﺮﱢم،َ اﻟْﺄَﺣَﺪُ اﻟْﻤُﺘَﻮَﺣﱢﺪُ اﻟْﻔَﺮْدُ اﻟْﻤُﺘَﻔَﺮﱢدُ وَأَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ،َ أَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ.ٌ وَھُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ رَﻗِﯿﺐ،ٌﻣُﺤِﯿﻂ
،ُ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦُ اﻟﺮﱠﺣِﯿﻢ،َ اﻟﺸﱠﺪِﯾﺪُ اﻟْﻤِﺤَﺎلِ وَ أَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ،ِ اﻟْﻌَﻠِﻲﱡ اﻟْﻤُﺘَﻌَﺎل،َ اﻟْﻜَﺒِﯿﺮُ اﻟْﻤُﺘَﻜَﺒﱢﺮُ وَأَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ،ُاﻟْﻌَﻈِﯿﻢُ اﻟْﻤُﺘَﻌَﻈﱢﻢ
َ وَأَﻧْﺖ،ُ اﻟﺪﱠاﺋِﻢُ اﻟْﺄَدْوَم،ُ اﻟْﻜَﺮِﯾﻢُ اﻟْﺄَﻛْﺮَم،َ اﻟْﻘَﺪِﯾﻢُ اﻟْﺨَﺒِﯿﺮُ وَأَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ،ُ اﻟﺴﱠﻤِﯿﻊُ اﻟْﺒَﺼِﯿﺮ،َ وَ أَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ.ُاﻟْﻌَﻠِﯿﻢُ اﻟْﺤَﻜِﯿﻢ
ُ وَاﻟْﻌَﺎﻟِﻲ ﻓِﻲ دُﻧُﻮﱢهِ وَأَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫ،ِ اﻟﺪﱠاﻧِﻲ ﻓِﻲ ﻋُﻠُﻮﱢه،َ وَاﻵْﺧِﺮُ ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞﱢ ﻋَﺪَدٍ وَأَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ،ٍ اﻟْﺄَوﱠلُ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞﱢ أَﺣَﺪ،َاﻟﻠﱠﮫُ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ
،َ وَاﻟْﻜِﺒْﺮِﯾَﺎءِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪِ وَأَﻧْﺖَ اﻟﻠﱠﮫُ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ،ِ ذُو اﻟْﺒَﮭَﺎءِ وَاﻟْﻤَﺠْﺪ،َﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖ

ey ululardan ulu, hər bir mə’budun mə’budu, hər bir məxluqun xaliqi, hər şeyin varisi, heç bir
Sənin kimi deyildir, heç bir şeyin elmi Səndən gizli qalmaz, hər şeyi ehtiva etmisən, hər şeyi
qoruyasan, Allah Sənsən, Səndən savayı heç bir Allah yoxdur, vahidsən, misilsizsən, təksən,
oxşarsızsan, Allah sənəsən, səndən savayı bir Allah yoxdur, kərimsən, kəramətlisən, son həddə
əzəməlisən, böyük və təkəbbürlüsən.
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Allah sənsən, Səndən savayı bir Allah yoxdur, ulu və hər eybdən münəzzəh, intiqamın şiddətlidir.
Allah Sənsən, Səndən savayı bir Allah yoxdur, bağışlayan və mehriban, hər şeyi bilən, hikmət
sahibisən.
Allah Sənsən, Səndən başqa bir Allah yoxdur, kərmsən, eşidən və bilən, qədim və hər şeydən
xəbərdarsan.
Allah Sənsən, Səndən başqa bir Allah yoxdur, hamıdan kəramətlisən, əbədi və həmişəliksən.
Allah Sənsən, Səndən başqa bir Allah yoxdur, hər şeydən və hər kəsdən əvvəlsən, hər bir saydan
və hər bir şeydən sonrasan.

 أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻗَﺪﱠرْتَ ﻛُ ﱠ.ٍ وَاﺑْﺘَﺪَﻋْﺖَ اﻟْﻤُﺒْﺘَﺪَﻋَﺎتِ ﺑِﻼ اﺣْﺘِﺬَاء،ٍ وَﺻَﻮﱠرْتَ ﻣَﺎ ﺻَﻮﱠرْتَ ﻣِﻦْ ﻏَﯿْﺮِ ﻣِﺜَﺎل،ٍاﻟﱠﺬِي أَﻧْﺸَﺄْتَ اﻟْﺄَﺷْﯿَﺎءَ ﻣِﻦْ ﻏَﯿْﺮِ ﺳِﻨْﺦ
ﻞ
َ وَ ﻟَﻢْ ﯾُﻮَازِرْكَ ﻓِﻲ أَﻣْﺮِك،ٌ وَدَﺑﱠﺮْتَ ﻣَﺎ دُوﻧَﻚَ ﺗَﺪْﺑِﯿﺮا أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻟَﻢْ ﯾُﻌِﻨْﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﺷَﺮِﯾﻚ، وَﯾَﺴﱠﺮْتَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ ﺗَﯿْﺴِﯿﺮا،ﺷَﻲْءٍ ﺗَﻘْﺪِﯾﺮا
 وَﺣَﻜَﻤْﺖَ ﻓَﻜَﺎنَ ﻧِﺼْﻔﺎ،َ وَﻗَﻀَﯿْﺖَ ﻓَﻜَﺎنَ ﻋَﺪْﻻ ﻣَﺎ ﻗَﻀَﯿْﺖ،َ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي أَرَدْتَ ﻓَﻜَﺎنَ ﺣَﺘْﻤﺎ ﻣَﺎ أَرَدْت.ٌ وَﻟَﻢْ ﯾَﻜُﻦْ ﻟَﻚَ ﻣُﺸَﺎھِﺪٌ وَﻻ ﻧَﻈِﯿﺮ،ٌوَزِﯾﺮ
، أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي أَﺣْﺼَﯿْﺖَ ُﻛﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﺪَدا.ٌ وَﻟَﻢْ ﯾُﻌْﯿِﻚَ ﺑُﺮْھَﺎنٌ وَﻻ ﺑَﯿَﺎن،ٌ وَﻟَﻢْ َﯾﻘُﻢْ ﻟِﺴُﻠْﻄَﺎﻧِﻚَ ﺳُﻠْﻄَﺎن،ٌ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾَﺤْﻮِﯾﻚَ ﻣَﻜَﺎن.َﻣَﺎ ﺣَﻜَﻤْﺖ
ِ وَﻟَﻢْ ﺗُﺪْرِك،َ وَﻋَﺠَﺰَتِ اﻟْﺄَﻓْﮭَﺎمُ ﻋَﻦْ ﻛَﯿْﻔِﯿﱠﺘِﻚ،َ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻗَﺼُﺮَتِ اﻟْﺄَوْھَﺎمُ ﻋَﻦْ ذَاﺗِﯿﱠﺘِﻚ. وَﻗَﺪﱠرْتَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ ﺗَﻘْﺪِﯾﺮا،وَﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻟِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ أَﻣَﺪا
َاﻟْﺄَﺑْﺼَﺎرُ ﻣَﻮْﺿِﻊَ أَﯾْﻨِﯿﱠﺘِﻚ.

Allah Sənsən, Səndən başqa bir Allah yoxdur, ən uca məqamınla belə yaxın, yaxşılığına yanaşı
uca məqamlısa.
Allah Sənsən, Səndən başqa bir Allah yoxdur, Həmd-səna, kibriya və sitayiş sahibisən.
Allah Sənsən, Səndən başqa bir Allah yoxdur, hər şeyi əsilsiz yaradan, hər bir şeyə nümunəsiz
surət verənsən, məxluqunu təcrübə və nümunə almadan xəlq etdin, hər bir şeyə dəqiq ölçü verən
Sənsən, hər bir şeyi vəzifsini yerinə yetirməsi üçün yoluna qoydun, özündən aşağadakılar
sahmana saldın, mövcudatı icad etməkdə heç bir şərik köməyinə qalxmadı, hökmdarlığında heç
bir vəzir Sənə yardım göstərmədi, Sənin üçün şahid və misli olmadı, iradə edən Sənsən və iradən
qəti oldu, qəzavət etdin və qəzavətin ədalət üzrə idi, hökm etdin və hökmün insaf əsasında oldu,
heç bir məkan Səni əhatə etməz, qüdrətin önündə bir qüdrət qalxmamışdır, heç bir dəlil Səni aciz
etməmişdir, hər şeyi ölçüyə aldın, xəyalların gərdişi zatının dərinliyinə yetmədilər, anlayışlar
gecələrini dərk etməkdən aciz oldular, gözlər yerini tapmadılar,

َ َ وَﻻ ﻋِﺪْلَ ﻟ،َ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﺿِﺪﱠ ﻣَﻌَﻚَ ﻓَﯿُﻌَﺎﻧِﺪَك. وَﻟَﻢْ ﺗَﻠِﺪْ ﻓَﺘَﻜُﻮنَ ﻣَﻮْﻟُﻮدا، وَﻟَﻢْ ﺗُﻤَﺜﱠﻞْ ﻓَﺘَﻜُﻮنَ ﻣَﻮْﺟُﻮدا،أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﺗُﺤَﺪﱡ ﻓَﺘَﻜُﻮنَ ﻣُﺤْﺪُودا
ﻚ
،َ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ أَﺟَﻞﱠ ﺷَﺄْﻧَﻚ.َ وَ أَﺣْﺴَﻦَ ﺻُﻨْﻊَ ﻣَﺎ ﺻَﻨَﻊ،َ وَ اﺑْﺘَﺪَع،َ وَ اﺳْﺘَﺤْﺪَث،َ وَ اﺧْﺘَﺮَع،َ أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي اﺑْﺘَﺪَأ.َ وَﻻ ﻧِﺪﱠ ﻟَﻚَ ﻓَﯿُﻌَﺎرِﺿَﻚ،َﻓَﯿُﻜَﺎﺛِﺮَك
َ وَﺣَﻜِﯿﻢٍ ﻣَﺎ أَﻋْﺮَﻓَﻚَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚ،َ وَرَءُوفٍ ﻣَﺎ أَرْأَﻓَﻚ،َ وَأَﺻْﺪَعَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖﱢ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧَﻚَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣِﻦْ ﻟَﻄِﯿﻒٍ ﻣَﺎ أَﻟْﻄَﻔَﻚ،َوَ أَﺳْﻨَﻰ ﻓِﻲ اﻟْﺄَﻣَﺎﻛِﻦِ ﻣَﻜَﺎﻧَﻚ
،َ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺑَﺴَﻄْﺖَ ﺑِﺎﻟْﺨَﯿْﺮَاتِ ﯾَﺪَك.ِ وَرَﻓِﯿﻊٍ ﻣَﺎ أَرْﻓَﻌَﻚَ ذُو اﻟْﺒَﮭَﺎءِ وَاﻟْﻤَﺠْﺪِ وَ اﻟْﻜِﺒْﺮِﯾَﺎءِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪ،َ وَﺟَﻮَادٍ ﻣَﺎ أَوْﺳَﻌَﻚ،َﻣِﻦْ ﻣَﻠِﯿﻚٍ ﻣَﺎ أَﻣْﻨَﻌَﻚ
َ وَﺧَﺸَﻊَ ﻟِﻌَﻈَﻤَﺘِﻚَ ﻣَﺎ دُون،َ ﻓَﻤَﻦِ اﻟْﺘَﻤَﺴَﻚَ ﻟِﺪِﯾﻦٍ أَوْ دُﻧْﯿَﺎ وَﺟَﺪَكَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺧَﻀَﻊَ ﻟَﻚَ ﻣَﻦْ ﺟَﺮَى ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻤِﻚ،َوَﻋُﺮِﻓَﺖِ اﻟْﮭِﺪَاﯾَﺔُ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِك
َ وَاﻧْﻘَﺎدَ ﻟِﻠﺘﱠﺴْﻠِﯿﻢِ ﻟَﻚَ ﻛُﻞﱡ ﺧَﻠْﻘِﻚ،َﻋَﺮْﺷِﻚ
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məhdud olasan deyə Sənin üçün bir hədd yoxdur, oxşarın və bərabərin yoxdur ki, onunla dərk
olunasan, övladın olmamışdır ki, özün də doğul-muş olasan, Sənin bərabərin yoxdur ki, Səninlə
qarşı-qarşıya çıxsın, oxşarın yoxdur ki, Səninlə bərabər olsun, mislin yoxdur ki, Səninlə özünü də
araya çıxartsın, ixtira edib başlayan Sənsən, nümunəsiz yaradıb üzə çıxaran da Sənsən,
yaratdığının hər biri gözəldir, pak və münəzzəh-sən, şə’nin nə qədər də böyükdür! Məkanlar içrə
yerin necə də ucadır! Furqanın haqqı necə də aşkar edəndir! Hikmət sahibisən, Səni tanımaq üçün
nişanələr nə qədər çoxdur! Səltənin qüdrət-li olan hökmdar, Sən hər bir eybdən paksan!
Bağışlayansan, kərəm süfrədən necə də genişdir! Ucasan, məqamın necə də ucadır! Həmd-səna
hər cür tə’rif kibriya və şükr sahibi Sənsən! Paksan Sən, qüdrət əlini yaxşılıqlara açmısan, Sənin
tərəfindən, hidayət tapılmışdır, belə olduqda hər kəs Səni dini, yaxud dünyası üçün çağırarsa Səni
anar, pak və münəzzəhsən, sənə elmi olan qarşında zəlildir, ərşin altında olanlar önündə
təslimdirlər, bütün məxluqat Sənin qarşında boyunlarına təslim kəndirin atmışlar,

َ ُﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻻ ﺗُﺤَﺲﱡ وَﻻ ﺗُﺠَﺲﱡ وَﻻ ﺗُﻤَﺲﱡ وَﻻ ﺗُﻜَﺎدُ وَﻻ ﺗُﻤَﺎطُ وَﻻ ﺗُﻨَﺎزَعُ وَﻻ ﺗُﺠَﺎرَى وَﻻ ﺗُﻤَﺎرَى وَﻻ ﺗُﺨَﺎدَعُ وَﻻ ﺗُﻤَﺎﻛَﺮُ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺳَﺒِﯿﻠ
ﻚ
َ وَﻻ ﻣُﺒَﺪﱢل،َ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻻ رَادﱠ ﻟِﻤَﺸِﯿﱠﺘِﻚ.ٌ وَإِرَادَﺗُﻚَ ﻋَﺰْم،ٌ وَﻗَﻀَﺎؤُكَ ﺣَﺘْﻢ،ٌ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻗَﻮﻟُﻚَ ﺣُﻜْﻢ.ٌ وَأَﻧْﺖَ ﺣَﻲﱞ ﺻَﻤَﺪ،ٌ وَأَﻣْﺮُكَ رَﺷَﺪ.ٌﺟَﺪَد
َ وَﻟَﻚ.َ ﺑَﺎرِئَ اﻟﻨﱠﺴَﻤَﺎتِ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﺪُومُ ﺑِﺪَوَاﻣِﻚَ وَﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺣَﻤْﺪا ﺧَﺎﻟِﺪا ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚ،ِ ﻓَﺎﻃِﺮَ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَات،ِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺑَﺎھِﺮَ اﻵْﯾَﺎت.َﻟِﻜَﻠِﻤَﺎﺗِﻚ
 وَﺷُﻜْﺮا ﯾَﻘْﺼُﺮُ ﻋَﻨْﮫُ ﺷُﻜْﺮُ ﻛُﻞﱢ،ٍ وَﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺣَﻤْﺪا ﻣَﻊَ ﺣَﻤْﺪِ ﻛُﻞﱢ ﺣَﺎﻣِﺪ.َاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺣَﻤْﺪا ﯾُﻮَازِي ﺻُﻨْﻌَﻚَ وَ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﺰِﯾﺪُ ﻋَﻠَﻰ رِﺿَﺎك
ِ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﺘَﻀَﺎﻋَﻒُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﺮُور.ِ وَ ﯾُﺴْﺘَﺪْﻋَﻰ ﺑِﮫِ دَوَامُ اﻵْﺧِﺮ،ُ وَﻻ ﯾُﺘَﻘَﺮﱠبُ ﺑِﮫِ إِﻻ إِﻟَﯿْﻚَ ﺣَﻤْﺪا ﯾُﺴْﺘَﺪَامُ ﺑِﮫِ اﻟْﺄَوﱠل،َﺷَﺎﻛِﺮٍ ﺣَﻤْﺪا ﻻ ﯾَﻨْﺒَﻐِﻲ إِﻻ ﻟَﻚ
ً وَ ﯾَﺘَﺰَاﯾَﺪُ أَﺿْﻌَﺎﻓﺎ ﻣُﺘَﺮَادِﻓَﺔ،ِاﻟْﺄَزْﻣِﻨَﺔ.

Paksan Sən! Daxili və xarici hisslərlə duyur-musan, toxunulmazsan, heç kəs səninlə mübarizə
edib Sənə qarşı hiylə qura bilməz, kimsə Sənə qalib gələ bilməz.
Paksan Sən! Yolun hamar, işin yaxşılıq, diri və istəklər mənbəyisən.
Paksan Sən! Sözün hikmət, əmrin qəti, iradən əzimdir. Paksan Sən! İstədiyini kimsə rədd edə
bilməz, sözünü kimsə dəyişdirə bilməz.
Paksan Sən! Ey nişanələr sahibi, göyləri yara-dansan, ey canların xaliqi. Həmd olsun Sənə,
əbədiliyinlə daimi olan bir həmd,
Həmd olsun Sənə, bir həmd ki, ne’mətini həmişə artıran bir həmd, sənə ehsanınla bərabərlik edə
bilən bir həmd olsun, həmd olsun Sənə, razılığını artıran bir həmd, bütün həmd edənlərin həmdi
ilə birgə həmd olsun Sənə, elə bir şükr ki, hər bir şükr edənin şükrü ondan əskik olsun, Səndən
başqasına yaxınlaşmasına səbəb olmasın, ilk həmdin davamına, son həmdin ardını gətirən bir
həmdə olsun, zamanlar ötdükcə bir neçə artsın, ardıcıl artmaqla yenə də çoxalsın,

.َ وَ ﯾَﺰِﯾﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ أَﺣْﺼَﺘْﮫُ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚَ اﻟْﻜَﺘَﺒَﺔُ ﺣَﻤْﺪا ﯾُﻮازِنُ ﻋَﺮْﺷَﻚَ اﻟْﻤَﺠِﯿﺪَ وَ ﯾُﻌَﺎدِلُ ﻛُﺮْﺳِﯿﱠﻚَ اﻟﺮﱠﻓِﯿﻊ،ُﺣَﻤْﺪا ﯾَﻌْﺠِﺰُ ﻋَﻦْ إِﺣْﺼَﺎﺋِﮫِ اﻟْﺤَﻔَﻈَﺔ
ٌ وَ ﺑَﺎﻃِﻨُﮫُ وَﻓْﻖٌ ﻟِﺼِﺪْقِ اﻟﻨﱢﯿﱠﺔِ ﺣَﻤْﺪا ﻟَﻢْ ﯾَﺤْﻤَﺪْكَ ﺧَﻠْﻖ،ِ وَ ﯾَﺴْﺘَﻐْﺮِقُ ﻛُﻞﱠ ﺟَﺰَاءٍ ﺟَﺰَاؤُهُ ﺣَﻤْﺪا ﻇَﺎھِﺮُهُ وَﻓْﻖٌ ﻟِﺒَﺎﻃِﻨِﮫ،ُﺣَﻤْﺪا ﯾَﻜْﻤُﻞُ ﻟَﺪَﯾْﻚَ ﺛَﻮَاﺑُﮫ
َ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﺠْﻤَﻊُ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖَ ﻣِﻦ.ِ وَ ﯾُﺆَﯾﱠﺪُ ﻣَﻦْ أَﻏْﺮَقَ ﻧَﺰْﻋﺎ ﻓِﻲ ﺗَﻮْﻓِﯿَﺘِﮫ،ِ وَ ﻻ ﯾَﻌْﺮِفُ أَﺣَﺪٌ ﺳِﻮَاكَ ﻓَﻀْﻠَﮫُ ﺣَﻤْﺪا ﯾُﻌَﺎنُ ﻣَﻦِ اﺟْﺘَﮭَﺪَ ﻓِﻲ ﺗَﻌْﺪِﯾﺪِه،ُﻣِﺜْﻠَﮫ
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 ﺣَﻤْﺪا ﯾُﻮﺟِﺐُ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚَ اﻟْﻤَﺰِﯾ َﺪ.ِ وَ ﻻ أَﺣْﻤَﺪَ ﻣِﻤﱠﻦْ ﯾَﺤْﻤَﺪُكَ ﺑِﮫ،ُ ﺣَﻤْﺪا ﻻ ﺣَﻤْﺪَ أَﻗْﺮَبُ إِﻟَﻰ ﻗَﻮْﻟِﻚَ ﻣِﻨْﮫ.ُ وَ ﯾَﻨْﺘَﻈِﻢُ ﻣَﺎ أَﻧْﺖَ ﺧَﺎﻟِﻘُﮫُ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪ،ِاﻟْﺤَﻤْﺪ
،ٍ رَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ.َ وَ ﯾُﻘَﺎﺑِﻞُ ﻋِﺰﱠ ﺟَﻼﻟِﻚ،َ وَ ﺗَﺼِﻠُﮫُ ﺑِﻤَﺰِﯾﺪٍ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﺰِﯾﺪٍ ﻃَﻮْﻻ ﻣِﻨْﻚَ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﺠِﺐُ ﻟِﻜَﺮَمِ وَﺟْﮭِﻚ،ِﺑِﻮُﻓُﻮرِه
َ وَ ﺗَﺮَﺣﱠﻢْ ﻋَﻠَﯿْﮫِ أَﻣْﺘَﻊَ رَﺣَﻤَﺎﺗِﻚ،َ وَ ﺑَﺎرِكْ ﻋَﻠَﯿْﮫِ أَﺗَﻢﱠ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗِﻚ،َ أَﻓْﻀَﻞَ ﺻَﻠَﻮَاﺗِﻚ،ِاﻟْﻤُﻨْﺘَﺠَﺐِ اﻟْﻤُﺼْﻄَﻔَﻰ اﻟْﻤُﻜَﺮﱠمِ اﻟْﻤُﻘَﺮﱠب.
bir həmd ki, əməlləri qoruyan mələklər onu saymaqdan aciz qalsınlar bir həmd ki, mələklərin
bəndələrini əməllərindən Sənin kitabında yazdıq-larından daha artıq olsun, şanlı ərşinə eyni
ölçüdə olan, uca kürsünə bərabər olan, Sənin tərəfindən əcri tamamlanan, muzdu bütün muzdlardan üstün olan, zahiri batini ilə, daxili doğru niyyətlə eyni olan, heç bir yaranmışın Səni o cür
həmd etmədiyi bir həmd, Səndən başaq fəzlini kimsənin tanımadığı, hər kəsin çoxal-masını
istəməsində yardım edilən, kamilləş-məsində son həddə zəhmət çəkən üçün təsdiqlənən,
yartadığın hər bir həmdə sahib olan, bundan sonra yaradacağın hər bir şeyi ehtiva edən bir həmd.
Bir həmd ki, ondan savayı heç bir həmd Sənin kəlamına onun qədər yaxın olmasın, həmd
edənlərdən kimsə onun kimisinə deyə bilməsin, bir həmd ki, kərəminə ne’mətinin artmasına
səbəb olsun, hər dəfə artdıqca onu yenidən daha da artır, Sənin ulu olan zatına vacib olan, cəlal və
əzəmətinlə bərabər olan bir həmd. Ey mənim Rəbbim, Sənin seçdiyin, ən əziz və

 وَ ﺻَ ﱢ، وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺻَﻼةً ﻧَﺎﻣِﯿَﺔً ﻻ ﺗَﻜُﻮنُ ﺻَﻼةٌ أَﻧْﻤَﻰ ﻣِﻨْﮭَﺎ، ﺻَﻼةً زَاﻛِﯿَﺔً ﻻ ﺗَﻜُﻮنُ ﺻَﻼةٌ أَزْﻛَﻰ ﻣِﻨْﮭَﺎ،ِرَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
ﻞ
ً وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺻَﻼة،ُ ﺻَﻼةً ﺗُﺮْﺿِﯿﮫِ وَ ﺗَﺰِﯾﺪُ ﻋَﻠَﻰ رِﺿَﺎه،ِ رَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺻَﻼةً رَاﺿِﯿَﺔً ﻻ ﺗَﻜُﻮنُ ﺻَﻼةٌ ﻓَﻮْﻗَﮭَﺎ
ِ رَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ. وَ ﻻ ﺗَﺮَى ﻏَﯿْﺮَهُ ﻟَﮭَﺎ أَھْﻼ،ﺗُﺮْﺿِﯿﻚَ و ﺗَﺰِﯾﺪُ ﻋَﻠَﻰ رِﺿَﺎكَ ﻟَﮫُ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺻَﻼةً ﻻ ﺗَﺮْﺿَﻰ ﻟَﮫُ إِﻻ ﺑِﮭَﺎ
ِ ﺻَﻼةً ﺗَﻨْﺘَﻈِﻢُ ﺻَﻠَﻮَات،ِ رَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ.َ وَ ﻻ ﯾَﻨْﻔَﺪُ ﻛَﻤَﺎ ﻻ ﺗَﻨْﻔَﺪُ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗُﻚ،َ وَ ﯾَﺘﱠﺼِﻞُ اﺗﱢﺼَﺎﻟُﮭَﺎ ﺑِﺒَﻘَﺎﺋِﻚ،َﺻَﻼةً ﺗُﺠَﺎوِزُ رِﺿْﻮَاﻧَﻚ
ِ وَ ﺗَﺠْﺘَﻤِﻊُ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻼة،َ وَ ﺗَﺸْﺘَﻤِﻞُ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻠَﻮَاتِ ﻋِﺒَﺎدِكَ ﻣِﻦْ ﺟِﻨﱢﻚَ وَ إِﻧْﺴِﻚَ وَ أَھْﻞِ إِﺟَﺎﺑَﺘِﻚ،َﻣَﻼﺋِﻜَﺘِﻚَ وَ أَﻧْﺒِﯿَﺎﺋِﻚَ وَ رُﺳُﻠِﻚَ وَ أَھْﻞِ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚ
،ٍ ﺻَﻼةً ﺗُﺤِﯿﻂُ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺻَﻼةٍ ﺳَﺎﻟِﻔَﺔٍ وَ ﻣُﺴْﺘَﺄْﻧَﻔَﺔ،ِ رَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫ.َﻛُﻞﱢ ﻣَﻦْ ذَرَأْتَ وَ ﺑَﺮَأْتَ ﻣِﻦْ أَﺻْﻨَﺎفِ ﺧَﻠْﻘِﻚ

dərgahına ən yaxın olan Muhəmməd və onun soyuna özünün ən üstün salamlarını yetir, onu ən
kamil bərəkətinlə bərəkət inayət et, ən faydalı rəhmətini ona nəsib et.
Ey mənim Rəbbim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, ən pakizə bir salam ki, ondan daha
pakizəsi olmasın, ona ən bəyənilmiş bir salam yetir.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, onu razı salsın, ondan razı oldutundan daha üstün
bir salam, ona salam yetir, elə bir salam ki, ondan başqa heç bir şeylə razı olmayasan, ondan
başqa kimsəni o salama layiq bilməyəsən.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, Sənin razılığından üstün davamı Sənin davamı
bağlı, sözlərinin sonu olmayan bir salam kimi.
İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, mələklərinin, peyğəmbər və elçilərinin, itaət
əhlinini salamına bərabər olan bir salam, cin və insan, bəndələrindən də’vətini qəbul edənlərin
hamısına and olan bir salam, bütün məxluqatını əhatə edən bir salam. İlahi! Muhəmməd və onun
soyuna salam yetir,
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 وَ ﺗَﺰِﯾﺪُھَﺎ، وَ ﺗُﻨْﺸِﺊُ ﻣَﻊَ ذَﻟِﻚَ ﺻَﻠَﻮَاتٍ ﺗُﻀَﺎﻋِﻒُ ﻣَﻌَﮭَﺎ ﺗِﻠْﻚَ اﻟﺼﱠﻠَﻮَاتِ ﻋِﻨْﺪَھَﺎ،َ ﺻَﻼةً ﻣَﺮْﺿِﯿﱠﺔً ﻟَﻚَ وَ ﻟِﻤَﻦْ دُوﻧَﻚ،ِوَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ ﻋَﻠَﻰ آﻟِﮫ
َ وَ ﺟَﻌَﻠْﺘَﮭُﻢْ ﺧَﺰَﻧَﺔ،َ رَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ أَﻃَﺎﯾِﺐِ أَھْﻞِ ﺑَﯿْﺘِﮫِ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ اﺧْﺘَﺮْﺗَﮭُﻢْ ﻟِﺄَﻣْﺮِك.َﻋَﻠَﻰ ﻛُﺮُورِ اﻟْﺄَﯾﱠﺎمِ زِﯾَﺎدَةً ﻓِﻲ ﺗَﻀَﺎﻋِﯿﻒَ ﻻ ﯾَﻌُﺪﱡھَﺎ ﻏَﯿْﺮُك
ُ وَ ﺟَﻌَﻠْﺘَﮭُﻢ،َ وَ ﻃَﮭﱠﺮْﺗَﮭُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱢﺟْﺲِ وَ اﻟﺪﱠﻧَﺲِ ﺗَﻄْﮭِﯿﺮا ﺑِﺈِرَادَﺗِﻚ،َ وَ ﺣُﺠَﺠَﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎدِك،َ وَ ﺧُﻠَﻔَﺎءَكَ ﻓِﻲ أَرْﺿِﻚ،َ وَ ﺣَﻔَﻈَﺔَ دِﯾﻨِﻚ،َﻋِﻠْﻤِﻚ
ْ وَ ﺗُﻜْﻤِﻞُ ﻟَﮭُﻢُ اﻟْﺄَﺷْﯿَﺎءَ ﻣِﻦ،َ ﺻَﻼةً ﺗُﺠْﺰِلُ ﻟَﮭُﻢْ ﺑِﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﻧِﺤَﻠِﻚَ وَ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﻚ،ِ وَ اﻟْﻤَﺴْﻠَﻚَ إِﻟَﻰ ﺟَﻨﱠﺘِﻚَ رَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،َاﻟْﻮَﺳِﯿﻠَﺔَ إِﻟَﯿْﻚ
، وَ ﻻ ﻏَﺎﯾَﺔَ ﻟِﺄَﻣَﺪِھَﺎ، رَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﺻَﻼةً ﻻ أَﻣَﺪَ ﻓِﻲ أَوﱠﻟِﮭَﺎ.َ وَ ﺗُﻮَﻓﱢﺮُ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢُ اﻟْﺤَﻆﱠ ﻣِﻦْ ﻋَﻮَاﺋِﺪِكَ وَ ﻓَﻮَاﺋِﺪِك،َﻋَﻄَﺎﯾَﺎكَ وَ ﻧَﻮَاﻓِﻠِﻚ
، وَ ﻣِﻞْءَ ﺳَﻤَﺎوَاﺗِﻚَ وَ ﻣَﺎ ﻓَﻮْﻗَﮭُﻦﱠ،ُ رَبﱢ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ زِﻧَﺔَ ﻋَﺮْﺷِﻚَ وَ ﻣَﺎ دُوﻧَﮫ.وَ ﻻ ﻧِﮭَﺎﯾَﺔَ ﻵِﺧِﺮِھَﺎ

keçmiş və indiki salamları əhatə edən bir sa-lam. Ona və soyuna Sənin və başqalarının yanında
bəyənilən, kənarında keçmiş salamları qat-qat artıran, zaman ötdükcə daha çoxaltdığın, sayını
yalnız Özün saya bildiyin bir salam. İlahi! Onun əhli-beytindən olan pakizələrə, öz əmərinin icrasına seçdiyin kəslərə, elm xəzinədarları, din və yer üzündə xəlifələrin, öz bəndələrinə höccət-lər
qərar verdiyin kəslərə, öz iradənlə sözün əsl mə’nasında pisliklərdən pak etdiklərinə, Özünə sarı
vasitə qərar verdiyin, Behiştiniin yolu qərar verdiyin kəslərə salam yetir. İlahi! Muhəm-məd və
onun soyuna salam yetir, və onun vasitəsi ilə onları barələrindəki kərəmini artır, onlara etdiyin
hər cür ehsanı kamilləşdir, onları Öz tərəfindən bütün faydalara bəhrəmənd et. İlahi! Muhəmməd
və onun soyuna elə bir salam yetir ki, sonunun sərhədi, müddətinin sonu sonunun nəhayəti
olmasın. İlahi, onlara ərş qədər, ölçüsündə salam yetir, göylər və yerlər, onların arasında yerləşənlər ölçüsündə, onun səbəbiylə onları Öz yaxınlığının kamalınaçatdır,

َ  اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠ. وَ ﻣُﺘﱠﺼِﻠَﺔً ﺑِﻨَﻈَﺎﺋِﺮِھِﻦﱠ أَﺑَﺪا، وَﺗَﻜُﻮنُ ﻟَﻚَ وَﻟَﮭُﻢْ رِﺿًﻰ، ﺻَﻼةً ﺗُﻘَﺮﱢﺑُﮭُﻢْ ﻣِﻨْﻚَ زُﻟْﻔَﻰ،وَﻋَﺪَدَ أَرَﺿِﯿﻚَ وَ ﻣَﺎ ﺗَﺤْﺘَﮭُﻦﱠ وَ ﻣَﺎ ﺑَﯿْﻨَﮭُﻦﱠ
ﻚ
،َ وَﺟَﻌَﻠْﺘَﮫُ اﻟﺬﱠرِﯾﻌَﺔَ إِﻟَﻰ رِﺿْﻮَاﻧِﻚ،َ وَﻣَﻨَﺎرا ﻓِﻲ ﺑِﻼدِكَ ﺑَﻌْﺪَ أَنْ وَﺻَﻠْﺖَ ﺣَﺒْﻠَﮫُ ﺑِﺤَﺒْﻠِﻚ،َأَﯾﱠﺪْتَ دِﯾﻨَﻚَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ أَوَانٍ ﺑِﺈِﻣَﺎمٍ أَﻗَﻤْﺘَﮫُ ﻋَﻠَﻤﺎ ﻟِﻌِﺒَﺎدِك
َوَﻻ ﯾَﺘَﺄَﺧﱠﺮَ ﻋَﻨْﮫُ ﻣُﺘَﺄَﺧﱢﺮٌ ﻓَﮭُﻮ،ٌ وَأَﻻ ﯾَﺘَﻘَﺪﱠﻣَﮫُ ﻣُﺘَﻘَﺪﱢم،ِ وَاﻻﻧْﺘِﮭَﺎءِ ﻋِﻨْﺪَ ﻧَﮭْﯿِﮫ،ِ وَأَﻣَﺮْتَ ﺑِﺎﻣْﺘِﺜَﺎلِ أَوَاﻣِﺮِه،ُ وَﺣَﺬﱠرْتَ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘَﮫ،ُواﻓْﺘَﺮَﺿْﺖَ ﻃَﺎﻋَﺘَﮫ
ُوَأَوْزِﻋْﻨَﺎ ﻣِﺜْﻠَﮫ،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ َﻓﺄَوْزِعْ ﻟِﻮَﻟِﯿﱢﻚَ ﺷُﻜْﺮَ ﻣَﺎ أَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫ.َوَﺑَﮭَﺎءُ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ،َ وَﻛَﮭْﻒُ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ وَﻋُﺮْوَةُ اﻟْﻤُﺘَﻤَﺴﱢﻜِﯿﻦ،َﻋِﺼْ َﻤﺔُ اﻟﻼﺋِﺬِﯾﻦ
ِوَاﺣْﻤِﮫ،َ وَرَاﻋِﮫِ ِﺑﻌَﯿْﻨِﻚ،ُوَﻗَﻮﱢ ﻋَﻀُﺪَه،ُوَاﺷْﺪُدْ أَزْرَه،وَأَﻋِﻨْﮫُ ﺑِﺮُﻛْﻨِﻚَ اﻟْﺄَﻋَﺰﱢ، وَاﻓْﺘَﺢْ ﻟَﮫُ ﻓَﺘْﺤﺎ ﯾَﺴِﯿﺮا، وَآﺗِﮫِ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧﺎ ﻧَﺼِﯿﺮا،ِﻓِﯿﮫ
،َ وَ أَﻗِﻢْ ﺑِﮫِ ﻛِﺘَﺎﺑَﻚَ وَ ﺣُﺪُودَكَ وَ ﺷَﺮَاﺋِﻌَﻚَ وَ ﺳُﻨَﻦَ رَﺳُﻮﻟِﻚ.ِوَاﻣْﺪُدْهُ ﺑِﺠُﻨْﺪِكَ اﻟْﺄَﻏْﻠَﺐ،َﺑِﺤِﻔْﻈِﻚَ وَاﻧْﺼُﺮْهُ ﺑِﻤَﻼﺋِﻜَﺘِﻚ-

Sənin və onlar üçün razılıq olsun. İlahi! Hər bir zamanda Sən dinin haqq olan rəhbərlə təsdiqləmisən, onu bəndələrinə nişanə, şəhərlərində şö’lənən məş’əl qərar vermisən, onun işini öz ipinə
birləşdirib onu öz razılığına yetməyə bir vasitə qərar verdikdən, itaətini hamıya vacib
buyurduqdan, itaətsizlikdən qorxutduqdan, göstə-rişlərinə itaət edib qadağan etdiklərindən çəkindirdikdən ondan irəli keçməməyi açıqladıqdan, ondan geriyə qalmamağa əmr etdikdən sonra-belə
olduqda-o pənah gətirənlərin pənahı, mö’min-lərin macarası, əl atanların kəndiri, aləm əhli-nin
camalı oldu. İlahi, öz dostuna ona ən’am etdiklərinə şükr etməyi bizə də ilham et, öz yanından
ona yardım edici qüdrət bəxş et, rahat-lıq qapılarını onun üzünə asanlıqla aç, ona Özü-nün ən
qüdrətli arxanla kömək göstər, arxasını gücləndir, qoluna qüvvət ver, lütfünlə onu hifz et, hifzinlə
himayət et, Öz mələklərinə ona yardım göstər, arxasını gücləndir, qoluna qüvvət ver, lütfünlə onu
hifz et, hifzinlə himayət et, Öz mələklərinlə ona yardım göstər,
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 وَ أَﺑِﻦْ ﺑِﮫِ اﻟﻀﱠﺮﱠا َء،َ وَ اﺟْﻞُ ﺑِﮫِ ﺻَﺪَاءَ اﻟْﺠَﻮْرِ ﻋَﻦْ ﻃَﺮِﯾﻘَﺘِﻚ،َ وَ أَﺣْﻲِ ﺑِﮫِ ﻣَﺎ أَﻣَﺎﺗَﮫُ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤُﻮنَ ﻣِﻦْ ﻣَﻌَﺎﻟِﻢِ دِﯾﻨِﻚ،- ِﺻَﻠَﻮَاﺗُﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫ
َ و،َ وَ اﺑْﺴُﻂْ ﯾَﺪَهُ ﻋَﻠَﻰ أَﻋْﺪَاﺋِﻚ،َ وَ اﻣْﺤَﻖْ ﺑِﮫِ ﺑُﻐَﺎةَ ﻗَﺼْﺪِكَ ﻋِﻮَﺟﺎ وَ أَﻟِﻦْ ﺟَﺎﻧِﺒَﮫُ ﻟِﺄَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚ،َ وَ أَزِلْ ﺑِﮫِ اﻟﻨﱠﺎﻛِﺒِﯿﻦَ ﻋَﻦْ ﺻِﺮَاﻃِﻚ،َﻣِﻦْ ﺳَﺒِﯿﻠِﻚ
ُ وَ إِﻟَﻰ ﻧُﺼْﺮَﺗِﮫِ وَ اﻟْﻤُﺪَاﻓَﻌَﺔِ ﻋَﻨْﮫ،َ وَ ﻓِﻲ رِﺿَﺎهُ ﺳَﺎﻋِﯿﻦ،َ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟَﮫُ ﺳَﺎﻣِﻌِﯿﻦَ ﻣُﻄِﯿﻌِﯿﻦ،ُ وَ رَﺣْﻤَﺘَﮫُ وَ ﺗَﻌَﻄﱡﻔَﮫُ وَ ﺗَﺤَﻨﱡﻨَﮫ،ُھَﺐْ ﻟَﻨَﺎ رَأْﻓَﺘَﮫ
َ اﻟْﻤُﺘﱠﺒِﻌِﯿﻦ،ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﮭِﻢُ اﻟْﻤُﻌْﺘَﺮِﻓِﯿﻦَ ﺑِﻤَﻘَﺎﻣِﮭِﻢ.َ وَ إِﻟَﯿْﻚَ وَ إِﻟَﻰ رَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺻَﻠَﻮَاﺗُﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ آﻟِﮫِ ِﺑﺬَﻟِﻚَ ﻣُﺘَﻘَﺮﱢﺑِﯿﻦ،َﻣُﻜْﻨِﻔِﯿﻦ
 اﻟْﻤُﺠْﺘَﮭِﺪِﯾﻦَ ﻓِﻲ،ُ اﻟْﻤُﺴَﻠﱢﻤِﯿﻦَ ﻟِﺄَﻣْﺮِھِﻢ،ُ اﻟْﻤُﺆْﺗَﻤﱢﯿﻦَ ﺑِﺈِﻣَﺎﻣَﺘِﮭِﻢ،ُ اﻟْﻤُﺘَﻤَﺴﱢﻜِﯿﻦَ ﺑِﻮِﻻﯾَﺘِﮭِﻢ،ُ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻤْﺴِﻜِﯿﻦَ ﺑِﻌُﺮْوَﺗِﮭِﻢ،ُ اﻟْﻤُﻘْﺘَﻔِﯿﻦَ آﺛَﺎرَھُﻢ،ُﻣَﻨْﮭَﺠَﮭُﻢ
،ْ اﻟْﻤَﺎدﱢﯾﻦَ إِﻟَﯿْﮭِﻢْ أَﻋْﯿُﻨَﮭُﻢ،ُ اﻟْﻤُﻨْﺘَﻈِﺮِﯾﻦَ أَﯾﱠﺎﻣَﮭُﻢ،ُﻃَﺎﻋَﺘِﮭِﻢ

ən güclü ordunla ona kömək yetir, Peybğəmbərlərinin-Sənin salamın olsun ona və pak soyuna
hüdud, sünnət və şəritini onun vasitəsi ilə sabit qədəm et, təcavüz əhlinin dinindən öldür-dükləri
nişanələri onun səbəbiylə dirilt, vücu-dunun bərəkəti ilə Öz dinindənki zülmün çirkin-liklərin pak
et, öz yolundakı əyrilikləri hamar-la, yolundan azmağı seçənləri yolunun üstündən kənar et,
əyrilik qəsdi edənlərin həyat meydanın-dan kökünü kəs, dostları barəsində qəlbini yumşaq,
düşmənlərinə olan əlini genişləndir, rəhmətini şəfqət və mehribançılığını bizə ehsan et, bizi ona
qulaq asıb itaət edənlərdən qərar ver, razılığı yolunda çalışanlardan, kömək göstərib onu müdafiə
edənlərdən et, və bu işlərlə Sənə və Peyğəmbərinə-Sənin salamın olsun ona və pak soyuna –
yaxınlaşmağa sə’y edək. Ey mənim Rəbbim, məqamına e’tiraf edən dostlarına, yolunu gedə-lərə,
izlərinə düşənlərə, qoyduğu işlərə çəng vuranlara, vilayətlərinə yapışanlara, imamət-lərinə iqtida
edənlərə, əmrlərinə təslim olanlara,

ْ ِ وَ أَﺻْﻠ،ْ وَ اﺟْﻤَﻊْ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﻘْﻮَى أَﻣْﺮَھُﻢ،ْ وَ ﺳَﻠﱢﻢْ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ وَ ﻋَﻠَﻰ أَرْوَاﺣِﮭِﻢ.ِاﻟﺼﱠﻠَﻮَاتِ اﻟْﻤُﺒَﺎرَﻛَﺎتِ اﻟﺰﱠاﻛِﯿَﺎتِ اﻟﻨﱠﺎﻣِﯿَﺎتِ اﻟْﻐَﺎدِﯾَﺎتِ اﻟﺮﱠاﺋِﺤَﺎت
ﺢ
.َ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،َ وَ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣَﻌَﮭُﻢْ ﻓِﻲ دَارِ اﻟﺴﱠﻼمِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚ،َ وَ ﺧَﯿْﺮُ اﻟْﻐَﺎﻓِﺮِﯾﻦ،ُ إِﻧﱠﻚَ أَﻧْﺖَ اﻟﺘﱠﻮﱠابُ اﻟﺮﱠﺣِﯿﻢ،ْ وَ ﺗُﺐْ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢ،ْﻟَﮭُﻢْ ﺷُﺌُﻮﻧَﮭُﻢ
ِ وَ ﺗَﻔَﻀﱠﻠْﺖَ ﺑِﮫ،َ وَ أَﺟْﺰَﻟْﺖَ ﻓِﯿﮫِ ﻋَﻄِﯿﱠﺘَﻚ،َ وَ ﻣَﻨَﻨْﺖَ ﻓِﯿﮫِ ﺑِﻌَﻔْﻮِك،َ ﻧَﺸَﺮْتَ ﻓِﯿﮫِ رَﺣْﻤَﺘَﻚ،ُاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ھَﺬَا ﯾَﻮْمُ ﻋَﺮَﻓَﺔَ ﯾَﻮْمٌ ﺷَﺮﱠﻓْﺘَﮫُ وَ ﻛَﺮﱠﻣْﺘَﮫُ وَ ﻋَﻈﱠﻤْﺘَﮫ
َ و،َ وَ وَﻓﱠﻘْﺘَﮫُ ﻟِﺤَﻘﱢﻚ،َ ﻓَﺠَﻌَﻠْﺘَﮫُ ﻣِﻤﱠﻦْ ھَﺪَﯾْﺘَﮫُ ﻟِﺪِﯾﻨِﻚ،ُ ﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ وَ أَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُكَ اﻟﱠﺬِي أَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻗَﺒْﻞَ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻟَﮫُ وَ ﺑَﻌْﺪَ ﺧَﻠْﻘِﻚَ إِﯾﱠﺎه.َﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎدِك
َ و،ْ وَ زَﺟَﺮْﺗَﮫُ ﻓَﻠَﻢْ ﯾَﻨْﺰَﺟِﺮ،ْ ﺛُﻢﱠ أَﻣَﺮْﺗَﮫُ ﻓَﻠَﻢْ ﯾَﺄْﺗَﻤِﺮ.َ وَﻣُﻌَﺎدَاةِ أَﻋْﺪَاﺋِﻚ،َ وَ أَرْﺷَﺪْﺗَﮫُ ﻟِﻤُﻮَاﻻةِ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚ،َ وَ أَدْﺧَﻠْﺘَﮫُ ﻓِﻲ ﺣِﺰْﺑِﻚ،َﻋَﺼَﻤْﺘَﮫُ ﺑِﺤَﺒْﻠِﻚ
،ُ ﺑَﻞْ دَﻋَﺎهُ ھَﻮَاهُ إِﻟَﻰ ﻣَﺎ زَﯾﱠﻠْﺘَﮫُ وَ إِﻟَﻰ ﻣَﺎ ﺣَﺬﱠرْﺗَﮫ،َ وَﻻ اﺳْﺘِﻜْﺒَﺎرا ﻋَﻠَﯿْﻚ،َ ﻻ ﻣُﻌَﺎﻧَﺪَةً ﻟَﻚ،َ ﻓَﺨَﺎﻟَﻒَ أَﻣْﺮَكَ إِﻟَﻰ ﻧَﮭْﯿِﻚ،َﻧَﮭَﯿْﺘَﮫُ ﻋَﻦْ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚ
itaətlərində sə’y edənlərə, hökumətlərini gözləyənlərə, onlara göz dikənlərdə salam yetir, bol
bərəkətli, pakizə səhər və axşam yetişən bir salam, onlara və ruhlarına salam yetir, işlərini təqva
əsasında tənzim et, əhvallarını sahmana sal, tövbələrini qəbul et, çünki, Sən tövbələri qəbul edən
və rəhmlisən, bağışlayanların ən yax-şısısan, öz rəhmətinlə bizi onların kənarında əminamanlıqda yerləşdir, ey rəhm edənlərin rəhm edəni! Ey mənim Rəbbim, bu ərəfə günüdür ki, ona
şəfaət, kəramət və əzəmət vermisən, onda rəhmət süfrəsi açmısan, əfvinlə bəndələrinə minnət
qoymusan, onda bəxşişini bol etmisən, onun vasi-təsi ilə bəndələrinə ehsan etdin, İlahi, mən o
bəndəyəm ki, yaratdığından öncə və xəlq etdiyindən sonra ona ne’mət vermisən, ona dininə
rəhbərlik etdin, haqqını ödəmək üçün yardım gösərdin, öz işinlə onu saxladın, Öz dəsətənə saldın,
dostla-rına dost olub düşmənlərinə düşmənçiliyə yol göstərdin, bütün bunlara belə etdin, amma
geri oturmadı, özünə itaətsizlikdən çəkindirdin, ancaq əmrindən sonra qarşı düşmənçiliyi,

100

ﻖ ﻋِﺒَﺎدِكَ ﻣَﻊَ ﻣَﺎ ﻣَﻨَﻨْﺖَ ﻋَﻠَﯿْ ِﮫ
 وَ ﻛَﺎنَ أَﺣَ ﱠ،َ وَاﺛِﻘﺎ ﺑِﺘَﺠَﺎوُزِك،َ رَاﺟِﯿﺎ ﻟِﻌَﻔْﻮِك،َ ﻓَﺄَﻗْﺪَمَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻋَﺎرِﻓﺎ ﺑِﻮَﻋِﯿﺪِك،ُوَ أَﻋَﺎﻧَﮫُ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚَ ﻋَﺪُوﱡكَ وَ ﻋَﺪُوﱡه
 وَ ﺟَﻠِﯿﻞٍ ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ،ُ ﻣُﻌْﺘَﺮِﻓﺎ ﺑِﻌَﻈِﯿﻢٍ ﻣِﻦَ اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ ﺗَﺤَ ﱠﻤﻠْﺘُﮫ، وَ ھَﺎ أَﻧَﺎ ذَا ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚَ ﺻَﺎﻏِﺮا ذَﻟِﯿﻼ ﺧَﺎﺿِﻌﺎ ﺧَﺎﺷِﻌﺎ ﺧَﺎﺋِﻔﺎ.َأَﻻ ﯾَﻔْﻌَﻞ
 ﻓَﻌُﺪْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌُﻮدُ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﻰ.ٌ وَ ﻻ ﯾَﻤْﻨَﻌُﻨِﻲ ﻣِﻨْﻚَ ﻣَﺎﻧِﻊ،ٌ ﻣُﻮﻗِﻨﺎ أَﻧﱠﮫُ ﻻ ﯾُﺠِﯿﺮُﻧِﻲ ﻣِﻨْﻚَ ﻣُﺠِﯿﺮ،َ ﻻﺋِﺬا ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚ،َ ﻣُﺴْﺘَﺠِﯿﺮا ﺑِﺼَﻔْﺤِﻚ،ُاﺟْﺘَﺮَﻣْﺘُﮫ
 وَ اﻣْﻨُﻦْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﻤَﺎ ﻻ ﯾَﺘَﻌَﺎﻇَﻤُﻚَ أَنْ ﺗَﻤُﻦﱠ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﻰ،َ وَ ﺟُﺪْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﺠُﻮدُ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ أَﻟْﻘَﻰ ﺑِﯿَﺪِهِ إِﻟَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﻔْﻮِك،َﻣَﻦِ اﻗْﺘَﺮَفَ ﻣِﻦْ ﺗَﻐَﻤﱡﺪِك
َ وَ ﻻ ﺗَﺮُدﱠﻧِﻲ ﺻِﻔْﺮا ﻣِﻤﱠﺎ ﯾَﻨْﻘَﻠِﺐُ ﺑِﮫِ اﻟْﻤُﺘَﻌَﺒﱢﺪُونَ ﻟَﻚ،َ وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ھَﺬَا اﻟْﯿَﻮْمِ ﻧَﺼِﯿﺒﺎ أَﻧَﺎلُ ﺑِﮫِ ﺣَﻈّﺎ ﻣِﻦْ رِﺿْﻮَاﻧِﻚ،َﻣَﻦْ أَﻣﱠﻠَﻚَ ﻣِﻦْ ﻏُﻔْﺮَاﻧِﻚ
َﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِكَ وَ إِﻧﱢﻲ وَ إِنْ ﻟَﻢْ أُﻗَﺪﱢمْ ﻣَﺎ ﻗَﺪﱠﻣُﻮهُ ﻣِﻦَ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَﺎتِ ﻓَﻘَﺪْ ﻗَﺪﱠﻣْﺖُ ﺗَﻮْﺣِﯿﺪَك

yaxud Sənin önündə təkəbbürlüyü işə onu nəfsinin istəyi sürüklədi, Sənin və onun düşməni bu
işdə ona yardım etdik ki, Səni tanıdığı halla günaha əl atdı, halbuki əfvinə ümidvar,
bağışlamağına e’timadı var idi, ona qarşı göstərdiyin bütün bu məhəbbətlərlə bəndələrindən
günaha bulaşmamağa ən layiqlisi idi, İndi mən Sənin qarşında xar, zəlil, xaze, xain, qorxunc və
çiyinlərində yükünün ağırlığının böyüklüyünü bilərək, etdiyim çoxlu xətalarla durmuşam, və
əfvinə pənah gətirmişəm, rəhmətinə sığınaram, və yəqin bilirəm ki, heç bir aman verən mənə
Səndən aman verə bilməz, heç kəs mənə görə Sənə mane verə bilməz, belə olduqda günahları
örtdü-yünü mənə inayət et, Sənə təslim olana bəxşiş etdiyini mənə də əta et, ümidvar olana
mərhəmət et ki, onun səbəbiylə Sənin razılığından bir bəhrəm olsun, məni ibadətində zəhmət
çəkənlərə qismət etdiyin şeydən əliboş qaytarma, baxmayaraq ki, mən əvvəlkilərin etdiyi
yaxşılıqları etməmişəm. Lakin Sənin tohidinin qəbul edərək səni hər cür şübhə və bənzərindən
ayrı bilib

 وَ ﺗَﻘَﺮﱠﺑْﺖُ إِﻟَﯿْﻚَ ﺑِﻤَﺎ ﻻ ﯾَﻘْﺮُبُ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻨْﻚَ إِﻻ، وَ أَﺗَﯿْﺘُﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﺄَﺑْﻮَابِ اﻟﱠﺘِﻲ أَﻣَﺮْتَ أَنْ ﺗُﺆْﺗَﻰ ﻣِﻨْﮭَﺎ،َوَ ﻧَﻔْﻲَ اﻟْﺄَﺿْﺪَادِ وَ اﻟْﺄَﻧْﺪَادِ وَ اﻟْﺄَﺷْﺒَﺎهِ ﻋَﻨْﻚ
 وَ ﺷَﻔَﻌْﺘُﮫُ ﺑِﺮَﺟَﺎﺋِﻚَ اﻟﱠﺬِي ﻗَﻞﱠ،َ وَ اﻟﺜﱢﻘَﺔِ ﺑِﻤَﺎ ﻋِﻨْﺪَك،َ وَ ﺣُﺴْﻦِ اﻟﻈﱠﻦﱢ ﺑِﻚ،َ وَ اﻟﺘﱠﺬَﻟﱡﻞِ وَ اﻻﺳْﺘِﻜَﺎﻧَﺔِ ﻟَﻚ،َ ﺛُﻢﱠ أَﺗْﺒَﻌْﺖُ ذَﻟِﻚَ ﺑِﺎﻟْﺈِﻧَﺎﺑَﺔِ إِﻟَﯿْﻚ.ِﺑﺎﻟﺘﱠﻘَﺮﱡبِ ﺑِﮫ
، وَ ﻣَﻊَ ذَﻟِﻚَ ﺧِﯿﻔَﺔً وَ ﺗَﻀَﺮﱡﻋﺎ وَ ﺗَﻌَﻮﱡذا وَ ﺗَﻠَﻮﱡذا،ِ وَ ﺳَﺄَﻟْﺘُﻚَ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺔَ اﻟْﺤَﻘِﯿﺮِ اﻟﺬﱠﻟِﯿﻞِ اﻟْﺒَﺎﺋِﺲِ اﻟْﻔَﻘِﯿﺮِ اﻟْﺨَﺎﺋِﻒِ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺠِﯿﺮ.َﻣَﺎ ﯾَﺨِﯿﺐُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ رَاﺟِﯿﻚ
،َ وَ أَذَلﱡ اﻟْﺄَذَﻟﱢﯿﻦ،َ وَ أَﻧَﺎ ﺑَﻌْﺪُ أَﻗَﻞﱡ اﻟْﺄَﻗَﻠﱢﯿﻦ.َ وَﻻ ﻣُﺴْﺘَﻄِﯿﻼ ﺑِﺸَﻔَﺎﻋَﺔِ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﯿﻦ،َ وَﻻ ﻣُﺘَﻌَﺎﻟِﯿﺎ ﺑِﺪَاﻟﱠﺔِ اﻟْﻤُﻄِﯿﻌِﯿﻦ،َﻻ ﻣُﺴْﺘَﻄِﯿﻼ ﺑِﺘَﻜَﺒﱡﺮِ اﻟْﻤُﺘَﻜَﺒﱢﺮِﯾﻦ
 َﻧَﺎ.َ وَﯾَﺘَﻔَﻀﱠﻞُ ﺑِﺈِﻧْﻈَﺎرِ اﻟْﺨَﺎﻃِﺌِﯿﻦ،َ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﯾَﻤُﻦﱡ ﺑِﺈِﻗَﺎﻟَﺔِ اﻟْﻌَﺎﺛِﺮِﯾﻦ،َ وَﻻ ﯾَﻨْﺪَهُ اﻟْﻤُﺘْﺮَﻓِﯿﻦ،َ ﻓَﯿَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﯾُﻌَﺎﺟِﻞِ اﻟْﻤُﺴِﯿﺌِﯿﻦ،وَﻣِﺜْﻞُ اﻟﺬﱠرﱠةِ أَوْ دُوﻧَﮭَﺎ
َ اﻧَﺎ اﻟﱠﺬِي اﺳْﺘَﺨْﻔَﻰ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِكَ وَ ﺑَﺎرَزَك. أَﻧَﺎ اﻟﱠﺬِي ﻋَﺼَﺎكَ ﻣُﺘَﻌَﻤﱢﺪا. أَﻧَﺎ اﻟﱠﺬِي أَﻗْﺪَمَ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣُﺠْﺘَﺮِﺋﺎ.ُاﻟْﻤُﺴِﻲءُ اﻟْﻤُﻌْﺘَﺮِفُ اﻟْﺨَﺎﻃِﺊُ اﻟْﻌَﺎﺛِﺮ.

əmr etdiyin yollarla Sənə sarı gəlmişəm, və sənə yaxınlaşmağa yeganə səbəblə yaxınlaşmısan,
onun ardınca Sənə könlünü vərərək qarşında xar və zəlil olaraq yanındakılara yaxşı gümanla
gəmişəm, Səndən xar, Miskin, kiçik, çarəsiz, yoxsul, qorxan bir kəsə pənah verməni istədim,
qorxu və alinamə ilə, aman və pənah tələb etməklə, təkəbbürlülərin təkəbbürü, hökmdarların
xatir-cəmliyi üzündən deyil, bütün bunlardan əlavə mən xar olanlardan içrə ən zəlil, bir zərrə
yaxud ondan daha da azam. Belə olduqda ey günahkarların cəzasında tələsməyən, əyyaşların
eynini qəflətən almayan ey xətakarları əfv edən və ey azanlara möhlət verən, öz günahına e’tiraf
edən xətakar mənəm, mənəm ki, cürət üzündən Sənin əlehinə qədəm götürdüm, mənəm ki,
bilərəkdən Sənə itaət-sizlik etdim, mənəm ki, öz pis əməlini bəndəli-yindən gizlədib Səninlə
aşkar müxalifətə qalxdım, mənəm ki, bəndələrindən qorxub Səndən arxayın oldum, mənəm ki,
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ُ  أَﻧَﺎ اﻟﻘَﻠِﯿ.ِ أَﻧَﺎ اﻟْﺠَﺎﻧِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﮫِ أَﻧَﺎ اﻟْﻤُﺮْﺗَﮭَﻦُ ﺑِﺒَﻠِﯿﱠﺘِﮫ.َ وَ ﻟَﻢْ ﯾَﺨَﻒْ ﺑَﺄْﺳَﻚ،َ أَﻧَﺎ اﻟﱠﺬِي ﻟَﻢْ ﯾَﺮْھَﺐْ ﺳَﻄْﻮَﺗَﻚ.َأَﻧَﺎ اﻟﱠﺬِي ھَﺎبَ ﻋِﺒَﺎدَكَ وَ أَﻣِﻨَﻚ
ﻞ
،َ وَ ﻣَﻦِ اﺟْﺘَﺒَﯿْﺖَ ﻟِﺸَﺄْﻧِﻚ،َ ﺑِﺤَﻖﱢ ﻣَﻦِ اﺧْﺘَﺮْتَ ﻣِﻦْ ﺑَﺮِﯾﱠﺘِﻚ،َ وَ ﺑِﻤَﻦِ اﺻْﻄَﻔَﯿْﺘَﮫُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻚ،َ ﺑِﺤَﻖﱢ ﻣَﻦِ اﻧْﺘَﺠَﺒْﺖَ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚ.ِ أَﻧَﺎ اﻟﻄﱠﻮِﯾﻞُ اﻟْﻌَﻨَﺎء.ِاﻟْﺤَﯿَﺎء
ُ وَ ﻣَﻦْ ﻧُﻄْﺖَ ﻣُﻌَﺎدَاﺗَﮫ،َ ﺑِﺤَﻖﱢ ﻣَﻦْ ﻗَﺮَﻧْﺖَ ﻣُﻮَاﻻﺗَﮫُ ﺑِﻤُﻮَاﻻﺗِﻚ،َ وَ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘَﮫُ ﻛَﻤَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚ،َﺑِﺤَﻖﱢ ﻣَﻦْ وَﺻَﻠْﺖَ ﻃَﺎﻋَﺘَﮫُ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚ
َﻚ و
َ ِ وَ ﺗَﻮَﻟﱠﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﺘَﻮَﻟﱠﻰ ﺑِﮫِ أَھْﻞَ ﻃَﺎﻋَﺘ. وَ ﻋَﺎذَ ﺑِﺎﺳْﺘِﻐْﻔَﺎرِكَ ﺗَﺎﺋِﺒﺎ، ﺗَﻐَﻤﱠﺪْﻧِﻲ ﻓِﻲ ﯾَﻮْﻣِﻲ َھﺬَا ﺑِﻤَﺎ ﺗَﺘَﻐَﻤﱠﺪُ ﺑِﮫِ ﻣَﻦْ ﺟَﺄَرَ إِﻟَﯿْﻚَ ﻣُﺘَﻨَﺼﱢﻼ،َﺑِﻤُﻌَﺎدَاﺗِﻚ
 وَ ﻻ.َ وَ أَﺟْﮭَﺪَھَﺎ ﻓِﻲ ﻣَﺮْﺿَﺎﺗِﻚ،َ وَ أَﺗْﻌَﺐَ ﻧَﻔْﺴَﮫُ ﻓِﻲ ذَاﺗِﻚ،َوَ ﺗَﻮَﺣﱠﺪْﻧِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﺘَﻮَﺣﱠﺪُ ﺑِﮫِ ﻣَﻦْ وَﻓَﻰ ﺑِﻌَﮭْﺪِك.َاﻟﺰﱡﻟْﻔَﻰ ﻟَﺪَﯾْﻚَ وَ اﻟْﻤَﻜَﺎﻧَﺔِ ﻣِﻨْﻚ
َ وَ ﻣُﺠَﺎوَزَةِ أَﺣْﻜَﺎﻣِﻚ،َ وَ ﺗَﻌَﺪﱢي ﻃَﻮْرِي ﻓِﻲ ﺣُﺪُودِك،َﺗُﺆَاﺧِﺬْﻧِﻲ ﺑِﺘَﻔْﺮِﯾﻄِﻲ ﻓِﻲ ﺟَﻨْﺒِﻚ.

heybətindən çəkinmədim qəzəbindən qorxmadım, mən öz haqqımda cinayət etdim, mənəm ki, öz
bəlaların əhatəsində çarəsiz qalmışam, həyatı az olan mənəm, mənəm ki, çoxlu müsibətlərə düçar
oldum. Səni öz bəndələrin içrə seçdiyinə, vücudunu özünə bəyəndiyinə, yaratdıqların içrə ixtiyar
etdiyinə, itaətini öz itaətinə birləşdirdiyin kəsin haqqına, itaətsizliyini özünə itaətsizlik kimi
bildirdiyinə, dostluğunu öz dostluğun kimi açıqladığına, düşmənliyini özünə düşmənlik kimi
saydığına and verirəm ki, bu günkü gündə mən günahdan Sənə ahu-nalə edib üzr istəyən kəsə
geyindirdiyin libası geyindirəsən. O kəs ki tövbə haqqında əfvinə pənah gətirmiş, məni itaət
əhlinə öz yanında himayət etdiyin kəs kimi himayət et, Özün tək olaraq yolunda zəhmət çəkib
sənin razılığını ələ gətirənlərə verdiyin və’də vəfa etməyi mənə əta et, Sənin haqqında xəta
törədib razılığın sərhədindən təcavüz etməyimə, hökm-lərindən kənara çıxdığıma görə
cəzalandırma, mənə möhlət verdiyinlə məni qəflətə salma,

 وَ ﺳِﻨَ ِﺔ،َ وَ ﻧَﺒﱢﮭْﻨِﻲ ﻣِﻦْ رَﻗْﺪَةِ اﻟْﻐَﺎﻓِﻠِﯿﻦ.وَ ﻻ ﺗَﺴْﺘَﺪْرِﺟْﻨِﻲ ﺑِﺈِﻣْﻼﺋِﻚَ ﻟِﻲ اﺳْﺘِﺪْرَاجَ ﻣَﻦْ ﻣَﻨَﻌَﻨِﻲ ﺧَﯿْﺮَ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَهُ وَ ﻟَﻢْ ﯾَﺸْﺮَﻛْﻚَ ﻓِﻲ ﺣُﻠُﻮلِ ﻧِﻌْﻤَﺘِﮫِ ﺑِﻲ
َ و.َ وَ اﺳْﺘَﻨْﻘَﺬْتَ ﺑِﮫِ اﻟْﻤُﺘَﮭَﺎوِﻧِﯿﻦ،َ وَ اﺳْﺘَﻌْﺒَﺪْتَ ﺑِﮫِ اﻟْﻤُﺘَﻌَﺒﱢﺪِﯾﻦ،َ وَ ﻧَﻌْﺴَﺔِ اﻟْﻤَﺨْﺬُوﻟِﯿﻦَ وَ ﺧُﺬْ ﺑِﻘَﻠْﺒِﻲ إِﻟَﻰ ﻣَﺎ اﺳْﺘَﻌْﻤَﻠْﺖَ ﺑِﮫِ اﻟْﻘَﺎﻧِﺘِﯿﻦ،َاﻟْﻤُﺴْﺮِﻓِﯿﻦ
َ وَ اﻟْﻤُﺴَﺎ َﺑﻘَﺔ،َ وَ ﯾَﺼُﺪﱡﻧِﻲ ﻋَﻤﱠﺎ أُﺣَﺎوِلُ ﻟَﺪَﯾْﻚَ َ ﺳَﮭﱢﻞْ ﻟِﻲ ﻣَﺴْﻠَﻚَ اﻟْﺨَﯿْﺮَاتِ إِﻟَﯿْﻚ،َ وَ ﯾَﺤُﻮلُ ﺑَﯿْﻨِﻲ وَ ﺑَﯿْﻦَ ﺣَﻈﱢﻲ ﻣِﻨْﻚ،َأَﻋِﺬْﻧِﻲ ﻣِﻤﱠﺎ ﯾُﺒَﺎﻋِﺪُﻧِﻲ ﻋَﻨْﻚ
ْ وَﻻ ﺗَﻤْﺤَﻘْﻨِﻲ ﻓِﯿﻤَﻦ ﺗَﻤْﺤَﻖُ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺨِﻔﱢﯿﻦَ ﺑِﻤَﺎ أَوْﻋَﺪْتَ وَ ﻻ ﺗُﮭْﻠِﻜْﻨِﻲ ﻣَﻊَ ﻣَﻦ.َ وَ اﻟْﻤُﺸَﺎﺣﱠﺔَ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ أَرَدْت،َإِﻟَﯿْﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﺣَﯿْﺚُ أَﻣَﺮْت
ِ وَ ﺧَﻠﱢﺼْﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻟَﮭَﻮَات،ِﺗُﮭْﻠِﻚُ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺘَﻌَﺮﱢﺿِﯿﻦَ ﻟِﻤَﻘْﺘِﻚَ َ ﻻ ﺗُﺘَﺒﱢﺮْﻧِﻲ ﻓِﯿﻤَﻦْ ﺗُﺘَﺒﱢﺮُ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻨْﺤَﺮِﻓِﯿﻦَ ﻋَﻦْ ﺳُﺒُﻠِﻚَ وَ ﻧَﺠﱢﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻏَﻤَﺮَاتِ اﻟْﻔِﺘْﻨَﺔ
، وَ ھَﻮًى ﯾُﻮﺑِﻘُﻨِﻲ، وَ ﺣُﻞْ ﺑَﯿْﻨِﻲ وَ ﺑَﯿْﻦَ ﻋَﺪُوﱟ ﯾُﻀِﻠﱡﻨِﻲ.ِ وَ أَﺟِﺮْﻧِﻲ ﻣِﻦْ أَﺧْﺬِ اﻟْﺈِﻣْﻼء،اﻟْﺒَﻠْﻮَى

xeyrini geri alan, kimsə kimi, elə bir qafil ki, ne’mətlərinin mənə yetməsində Səni şərik bilməsin,
və məni qafilllərin yuxusundan, israf edənlərin yuxuya dalmasından, öz öhdəsinə qoyulan-ların
rö’yasından ayılt, qəlbimi sənə itaət edən-ləri apardığım yola yönəlt, Səndən uzaqlaşmağı-ma
səbəb olan səndən olan bəhrəmə hicab olan, Səndən istədiyim şeydən saxlayandan pənah ver,
özünə qarşı xeyir yolunu onlara göstəriş vediyin kimi önümdə qərara verməyi onlarda istədiyin
kimi rəqabət göstərməmi mənim üçün hamarlaşdır, məni qorxutmalarını yüngül sayanları aradan
götür-düyün kimi aradan aparma, Sənə düşmən olaraq həlak olanlarla bir yerdə həlak etmə,
yolundan azanların sırasında məhv etdiklərinlə birgə məhv etmə, fitnə çalalarından nicat ver,
bəlala-rın əhatəsindən xilas et, qəflətə düşməkdən öz amanına sal, mənimlə məni zəlalətə salan
düş-mənim arasında əldən salan eybimlə mənim aramda, fasilə sal, məndən qəzəbdən sonra üz
döndərdi-yindən bir daha razı qalmayacağın kəs kimi üz döndərmə,
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ْ ِوَ ﻣَﻨْﻘَﺼَﺔٍ ﺗَﺮْھَﻘُﻨِﻲ وَ ﻻ ﺗُﻌْﺮِضْ ﻋَﻨﱢﻲ إِﻋْﺮَاضَ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﺮْﺿَﻰ ﻋَﻨْﮫُ ﺑَﻌْﺪَ ﻏَﻀَﺒِﻚَ وَ ﻻ ﺗُﺆْﯾِﺴْﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﺄَﻣَﻞِ ﻓِﯿﻚَ ﻓَﯿَﻐْﻠِﺐَ ﻋَﻠَﻲﱠ اﻟْﻘُﻨُﻮطُ ﻣ
ﻦ
 وَ ﻻ،ِ وَ ﻻ ﺗُﺮْﺳِﻠْﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﯾَﺪِكَ إِرْﺳَﺎلَ ﻣَﻦْ ﻻ ﺧَﯿْﺮَ ﻓِﯿﮫ.َرَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَ ﻻ ﺗَﻤْﻨِﺤْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﻻ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟِﻲ ﺑِﮫِ ﻓَﺘَﺒْﮭَﻈَﻨِﻲ ﻣِﻤﱠﺎ ﺗُﺤَﻤﱢﻠُﻨِﯿﮫِ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻞِ ﻣَﺤَﺒﱠﺘِﻚ
ْ ﺑَﻞْ ﺧُﺬْ ﺑِﯿَﺪِي ﻣِﻦ،َ وَ ﻣَﻦِ اﺷْﺘَﻤَﻞَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟْﺨِﺰْيُ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِك،َ وَ ﻻ إِﻧَﺎﺑَﺔَ ﻟَﮫُ وَ ﻻ ﺗَﺮْمِ ﺑِﻲ رَﻣْﻲَ ﻣَﻦْ ﺳَﻘَﻂَ ﻣِﻦْ ﻋَﯿْﻦِ رِﻋَﺎﯾَﺘِﻚ،ِﺣَﺎﺟَﺔَ ﺑِﻚَ إِﻟَﯿْﮫ
 وَﺑَﻠﱢﻐْﻨِﻲ،َ وَﻋَﺎﻓِﻨِﻲ ﻣِﻤﱠﺎ اﺑْﺘَﻠَﯿْﺖَ ﺑِﮫِ ﻃَﺒَﻘَﺎتِ ﻋَﺒِﯿﺪِكَ وَ إِﻣَﺎﺋِﻚ.َ وَوَرْﻃَﺔِ اﻟْﮭَﺎﻟِﻜِﯿﻦ،َ وَزَﻟﱠﺔِ اﻟْﻤَﻐْﺮُورِﯾﻦ،َ وَ وَھْﻠَﺔِ اﻟْﻤُﺘَﻌَﺴﱢﻔِﯿﻦ،َﺳَﻘْﻄَﺔِ اﻟْﻤُﺘَﺮَدﱢﯾﻦ
،ِ وَ ﺗَﻮَﻓﱠﯿْﺘَﮫُ ﺳَﻌِﯿﺪا وَﻃَﻮﱢﻗْﻨِﻲ ﻃَﻮْقَ اﻟْﺈِﻗْﻼعِ ﻋَﻤﱠﺎ ﯾُﺤْﺒِﻂُ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺎت، ﻓَﺄَﻋَﺸْﺘَﮫُ ﺣَﻤِﯿﺪا،ُ وَرَﺿِﯿﺖَ ﻋَﻨْﮫ،ِ وَ أَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﯿْﮫ،ِﻣَﺒَﺎﻟِﻎَ ﻣَﻦْ ﻋُﻨِﯿﺖَ ﺑِﮫ
َ وَﻻ ﺗَﺸْﻐَﻠْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﻻ أُدْرِﻛُﮫُ إِﻻ ﺑِﻚَ ﻋَﻤﱠﺎ ﻻ ﯾُﺮْﺿِﯿﻚ.ِ وَﻓَﻮَاﺿِﺢِ اﻟْﺤَﻮْﺑَﺎت،ِوَﯾَﺬْھَﺐُ ﺑِﺎﻟْﺒَﺮَﻛَﺎتِ وَأَﺷْﻌِﺮْ ﻗَﻠْﺒِﻲَ اﻻزْدِﺟَﺎرَ ﻋَﻦْ ﻗَﺒَﺎﺋِﺢِ اﻟﺴﱠﯿﱢﺌَﺎت
،َﻋَﻨﱢﻲ ﻏَﯿْﺮُهُ وَاﻧْﺰِعْ ﻣِﻦْ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﺣُﺐﱠ دُﻧْﯿَﺎ دَﻧِﯿﱠﺔٍ ﺗَﻨْﮭَﻰ ﻋَﻤﱠﺎ ﻋِﻨْﺪَك

Sənə ümidlə ümidsiz etmə ki, rəhmətindən mə’yusluq mənə qalib gəlsin, o qədər mərhəmət
göstərmə ki, tab gətirə bilmədiyim, yaxud o qədər məhəbbət göstərmə ki, çoxduğundan yüngül
ağırlaş-sın, məni xeyiri olmayan, qayıdışı qeyri-mümkün olan, Sənin öz başına buraxdığın bəndən
kimi lütf əlindən boşlama, məni riayət baxımından nəzərindən düşən, Sənin tərəfindən bütün
vücudu-nu rüsvayçılıq əhatə edən bəndə kimi özündən uzaq-laşdırma, bəlkə süqut edənlərin
süqutundan, alda-nanların azmasından, həlak olanların meydanın-dan hifz et, bəndə və kənizlərini
düçar etdiyin girovdan xilas et, lütf etdiyin kəslərin məqamla-rına çatdır, o kəslərin kig onara
ne’mət verərək onlardan razı qalmısan, səadət içrə diri saxldıq-ların xoşbəxt olaraq öldürdüklərin
bəndələr kimi. Bərəkətin aradan gedib yaxşılıqların batil olmasına səbəb olan şeylərdən
çəkinməyin kəndi-rini boynuma sal,

ْ ِ وَ زَﯾﱢﻦْ ﻟِﻲَ اﻟﺘﱠﻔَﺮﱡدَ ﺑِﻤُﻨَﺎﺟَﺎﺗِﻚَ ﺑِﺎﻟﻠﱠﯿْﻞِ وَ اﻟﻨﱠﮭَﺎرِ وَ ھَﺐْ ﻟِﻲ ﻋِﺼْﻤَﺔً ﺗُﺪْﻧِﯿﻨِﻲ ﻣ.َ وَ ﺗُﺬْھِﻞُ ﻋَﻦِ اﻟﺘﱠﻘَﺮﱡبِ ﻣِﻨْﻚ،َوَ ﺗَﺼُﺪﱡ ﻋَﻦِ اﺑْﺘِﻐَﺎءِ اﻟْﻮَﺳِﯿﻠَﺔِ إِﻟَﯿْﻚ
ﻦ
َ وَ أَذْھِﺐْ ﻋَﻨﱢﻲ دَرَن،ِ وَ ھَﺐْ ﻟِﻲَ اﻟﺘﱠﻄْﮭِﯿﺮَ ﻣِﻦْ دَﻧَﺲِ اﻟْﻌِﺼْﯿَﺎن.ِ وَ ﺗَﻔُﻜﱠﻨِﻲ ﻣِﻦْ أَﺳْﺮِ اﻟْﻌَﻈَﺎﺋِﻢ،َ وَ ﺗَﻘْﻄَﻌُﻨِﻲ ﻋَﻦْ رُﻛُﻮبِ ﻣَﺤَﺎرِﻣِﻚ،َﺧَﺸْﯿَﺘِﻚ
 وَ ﻇَﺎھِﺮْ ﻟَﺪَيﱠ ﻓَﻀْﻠَﻚَ وَ ﻃَﻮْﻟَﻚَ وَ أَﯾﱢﺪْﻧِﻲ،َ وَ ﺟَﻠﱢﻠْﻨِﻲ ﺳَﻮَاﺑِﻎَ ﻧَﻌْﻤَﺎﺋِﻚ،َ وَ رَدﱢﻧِﻲ رِدَاءَ ﻣُﻌَﺎﻓَﺎﺗِﻚ،َ وَ ﺳَﺮْﺑِﻠْﻨِﻲ ﺑِﺴِﺮْﺑَﺎلِ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘِﻚ،اﻟْﺨَﻄَﺎﯾَﺎ
َ وَﻻ ﺗَﻜِﻠْﻨِﻲ إِﻟَﻰ ﺣَﻮْﻟِﻲ وَ ﻗُﻮﱠﺗِﻲ دُونَ ﺣَﻮْﻟِﻚَ و،ِ وَ ﻣُﺴْﺘَﺤْﺴَﻦِ اﻟْﻌَﻤَﻞ،ِ وَ ﻣَﺮْﺿِﻲﱢ اﻟْﻘَﻮْل،ِ وَ أَﻋِﻨﱢﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﺎﻟِﺢِ اﻟﻨﱢﯿﱠﺔ،َﺑِﺘَﻮْﻓِﯿﻘِﻚَ وَ ﺗَﺴْﺪِﯾﺪِك
 ﺑَﻞْ أَﻟْﺰِﻣْﻨِﯿﮫِ ﻓِﻲ،َ وَ ﻻ ﺗُﺬْھِﺐْ ﻋَﻨﱢﻲ ﺷُﻜْﺮَك،َ وَ ﻻ ﺗُﻨْﺴِﻨِﻲ ذِﻛْﺮَك،َ وَﻻ ﺗَﻔْﻀَﺤْﻨِﻲ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَيْ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚ،َ وَﻻ ﺗُﺨْﺰِﻧِﻲ ﯾَﻮْمَ ﺗَﺒْﻌَﺜُﻨِﻲ ﻟِﻠِﻘَﺎﺋِﻚ.َﻗُﻮﱠﺗِﻚ
ﺳﺪَﯾْﺘَﮫُ إِﻟَﻲﱠ
ْ َ وَ أَﻋْﺘَﺮِفَ ﺑِﻤَﺎ أ،ِ وَ أَوْزِﻋْﻨِﻲ أَنْ أُﺛْﻨِﻲَ ﺑِﻤَﺎ أَوْﻟَﯿْﺘَﻨِﯿﮫ،َأَﺣْﻮَالِ اﻟﺴﱠﮭْﻮِ ﻋِﻨْﺪَ ﻏَﻔَﻼتِ اﻟْﺠَﺎھِﻠِﯿﻦَ ﻵِﻻﺋِﻚ.

günahın pisliyindən ona olan nifrətimə qəlbim-də yer ver, məni köməyin olmadan düzəlməyən işə
düçar etmə, Sənə yaxınlaşmağa mane olan şeyləri qəlbimdə məhv et, gecə və gündüz Səninlə
gizlində raz-niyaz etməyi gözümdə gözəl cilvələndir, mənə elə bir ismət məqamı nəsib et ki,
qorxuna yaxın, haram etdiklərindən ayrı düşməyimə yardım etsin, böyük günahlar əsarətindən
mənə nicat versin, məni günaha bulaşmaqdan pakla, günahların çir-kinliyini məndən uzaqlaşdır,
mənə Özünün sala-matlıq libasını geyindir, sağlamlıq əbanı çiyni-mə sal, tam və bol ne’mətlər
xələtini əynimə geyin-dir, mənə olan ehsan və ne’mətini ardıcıl et, yar-dımın və hidayətinlə məni
təsdiqlə , mənə gözəl niyyət bəyənilmiş söz , və yaxşı işlə yardım et, öz qüdrət və qüvvətin
əvəzinə məni özqüvvət və qüd-rətimin öhdəsinə qoyma, məni Öz görüşünə qaldır-dığın gün xar
və zəlil etmə, övliyaların qarşı-sında rüsvay etmə, Səni anmağı zehnimdən aparma, Sənə şükr
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etmək qüdrətini məndən götürmə, bəlkə xəbərsiz cahillər ne’əmətlərini qafilanə unut-duqda şükrü
əda etməyi mənə vacib et,

. وَ ﻻ ﺗُﮭْﻠِﻜْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ،َ وَ ﺣَﻤْﺪِي إِﯾﱠﺎكَ ﻓَﻮْقَ ﺣَﻤْﺪِ اﻟْﺤَﺎﻣِﺪِﯾﻦَ وَ ﻻ ﺗَﺨْﺬُﻟْﻨِﻲ ﻋِﻨْﺪَ ﻓَﺎﻗَﺘِﻲ إِﻟَﯿْﻚ،َوَ اﺟْﻌَﻞْ رَﻏْﺒَﺘِﻲ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓَﻮْقَ رَﻏْﺒَﺔِ اﻟﺮﱠاﻏِﺒِﯿﻦ
،ِ وَ أَﻋْﻮَدُ ﺑِﺎﻟْﺈِﺣْﺴَﺎن،ِ وَ أَﻧﱠﻚَ أَوْﻟَﻰ ﺑِﺎﻟْﻔَﻀْﻞ،َ أَﻋْﻠَﻢُ أَنﱠ اﻟْﺤُﺠﱠﺔَ ﻟَﻚ،ٌ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻟَﻚَ ﻣُﺴَﻠﱢﻢ،َ وَ ﻻ ﺗَﺠْﺒَﮭْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﺟَﺒَﮭْﺖَ ﺑِﮫِ اﻟْﻤُﻌَﺎﻧِﺪِﯾﻦَ ﻟَﻚ،َأَﺳْﺪَﯾْﺘُﮫُ إِﻟَﯿْﻚ
ً ﻓَﺄَﺣْﯿِﻨِﻲ ﺣَﯿَﺎة.َ وَ أَﻧﱠﻚَ ﺑِﺄَنْ ﺗَﺴْﺘُﺮَ أَﻗْﺮَبُ ﻣِﻨْﻚَ إِﻟَﻰ أَنْ ﺗَﺸْﮭَﺮ،َ وَ أَﻧﱠﻚَ ﺑِﺄَنْ ﺗَﻌْﻔُﻮَ أَوْﻟَﻰ ﻣِﻨْﻚَ ﺑِﺄَنْ ﺗُﻌَﺎﻗِﺐ،ِ وَ أَھْﻞُ اﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَة،وَ أَھْﻞُ اﻟﺘﱠﻘْﻮَى
ِ وَ أَﻣِﺘْﻨِﻲ ﻣِﯿﺘَﺔَ ﻣَﻦْ ﯾَﺴْﻌَﻰ ﻧُﻮرُهُ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﮫ،ُﺖ ﻋَﻨْﮫ
َ ْ وَ ﻻ أَرْﺗَﻜِﺐُ ﻣَﺎ ﻧَﮭَﯿ،ُ وَ ﺗَﺒْﻠُﻎُ ﻣَﺎ أُﺣِﺐﱡ ﻣِﻦْ ﺣَﯿْﺚُ ﻻ آﺗِﻲ ﻣَﺎ ﺗَﻜْﺮَه،ُﻃَﯿﱢﺒَﺔً ﺗَﻨْﺘَﻈِﻢُ ﺑِﻤَﺎ أُرِﯾﺪ
 وَ أَﻏْﻨِﻨِﻲ ﻋَﻤﱠﻦْ ھُﻮَ ﻏَﻨِﻲﱞ،َ وَ ارْﻓَﻌْﻨِﻲ ﺑَﯿْﻦَ ﻋِﺒَﺎدِك،َ وَ ﺿَﻌْﻨِﻲ إِذَا ﺧَﻠَﻮتُ ﺑِﻚ،َ وَ أَﻋِﺰﱠﻧِﻲ ﻋِﻨْﺪَ ﺧَﻠْﻘِﻚ،َ وَ ذَﻟﱢﻠْﻨِﻲ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚ.ِوَ ﻋَﻦْ ﯾَﻤِﯿﻨِﮫ
،ِ وَ ﻣِﻦَ اﻟﺬﱡلﱢ وَ اﻟْﻌَﻨَﺎء،ِ وَ ﻣِﻦْ ﺣُﻠُﻮلِ اﻟْﺒَﻼء،ِ وَ أَﻋِﺬْﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﺷَﻤَﺎﺗَﺔِ اﻟْﺄَﻋْﺪَاء. وَ زِدْﻧِﻲ إِﻟَﯿْﻚَ ﻓَﺎﻗَﺔً وَ ﻓَﻘْﺮا،ﻋَﻨﱢﻲ

mənə əta etdiyinə, mənə lütf göstərdiyinə e’tiraf etmək yardımına həmd-səna etməyi mənə ehsan
et, Sənə rəğbətimi başqalarının rəğbətin-dən haqqında sitayiş etməyimi, başqalırının sitayişindən
daha üstün qərar ver, Sənə möhtac olduğum zaman məni rüsvay etmə, məni Özündən
düşmənlərini uzaqlaşdırdığın kimi uzaqlaş-dırma, çünki özümün Sənə tapşırılmışam, dəli-lin
Sənin əlində olduğunu bilirəm, sən lütf gös-tərməyə hamıdan üstünsən, yaxşılığa adət etmisən,
itaət edilməyinə layiqsən, bağışlayansan, xəbərimdə vardır ki, əzab verməkdən əfv etməyə daha
layiqsən, pərdənin üstünü açmaqdan onu örtməyə daha yaxınsan, məni elə bir həyatla yaşat ki,
istəklərimi yerinə yetirsin, istədiyim hər bir şey Sənin məndən acığın kəlmədiyi halla yerinə
yetsin, mən nuru öndən və ətrafdan hər yerə saçılan bir kəs kimi öldür, məni Öz dərgahına zəlil,
bəndələrinin yanında əziz et, xəlvətdə münacata oturarkən məni zəlil et, bəndələrin arasında mənə
ucalıq ver, məni məndən ehtiyacsız olandan ehtiyacsız et,

 وَ اﻵْﺧِﺬُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺠَﺮِﯾﺮَةِ ﻟَﻮْ ﻻ أَﻧَﺎﺗُﮫُ وَ إِذَا أَرَدْتَ ﺑِﻘَﻮْمٍ ﻓِﺘْﻨَ ًﺔ،ُﺗَﻐَﻤﱠﺪْﻧِﻲ ﻓِﯿﻤَﺎ اﻃﱠﻠَﻌْﺖَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻣِﻨﱢﻲ ﺑِﻤَﺎ ﯾَﺘَﻐَﻤﱠﺪُ ﺑِﮫِ اﻟْﻘَﺎدِرُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺒَﻄْﺶِ ﻟَﻮْ ﻻ ﺣِﻠْﻤُﮫ
، وَ إِذْ ﻟَﻢْ ﺗُﻘِﻤْﻨِﻲ ﻣَﻘَﺎمَ ﻓَﻀِﯿﺤَﺔٍ ﻓِﻲ دُﻧْﯿَﺎكَ ﻓَﻼ ﺗُﻘِﻤْﻨِﻲ ﻣِﺜْﻠَﮫُ ﻓِﻲ آﺧِﺮَﺗِﻚَ وَ اﺷْﻔَﻊْ ﻟِﻲ أَوَاﺋِﻞَ ﻣِﻨَﻨِﻚَ ﺑِﺄَوَاﺧِﺮِھَﺎ،َأَوْ ﺳُﻮءا ﻓَﻨَﺠﱢﻨِﻲ ﻣِﻨْﮭَﺎ ﻟِﻮَاذا ﺑِﻚ
 وَﻻ ﺗَﺴُﻤْﻨِﻲ ﺧَﺴِﯿﺴَﺔً ﯾَﺼْﻐُﺮُ ﻟَﮭَﺎ، وَﻻ ﺗَﻘْﺮَﻋْﻨِﻲ ﻗَﺎرِﻋَﺔً ﯾَﺬْھَﺐُ ﻟَﮭَﺎ ﺑَﮭَﺎﺋِﻲ، وَﻻ ﺗَﻤْﺪُدْ ﻟِﻲ ﻣَﺪّا ﯾَﻘْﺴُﻮ ﻣَﻌَﮫُ ﻗَﻠْﺒِﻲ،وَ ﻗَﺪِﯾﻢَ ﻓَﻮَاﺋِﺪِكَ ﺑِﺤَﻮَادِﺛِﮭَﺎ
 وَ ﺣَﺬَرِي،َ اﺟْﻌَﻞْ ھَﯿْﺒَﺘِﻲ ﻓِﻲ وَﻋِﯿﺪِك،ﺲ دُوﻧَﮭَﺎ
ُ ِ وَﻻ ﺧِﯿﻔَﺔً أُوﺟ، وَﻻ ﺗَﺮُﻋْﻨِﻲ رَوْﻋَﺔً أُﺑْﻠِﺲُ ﺑِﮭَﺎ.ﻦ أَﺟْﻠِﮭَﺎ ﻣَﻜَﺎﻧِﻲ
ْ ِﻗَﺪْرِي وَﻻ ﻧَﻘِﯿﺼَﺔً ﯾُﺠْﮭَﻞُ ﻣ
 وَ ﺗَﺠَﺮﱡدِي ﺑِﺴُﻜُﻮﻧِﻲ،َﺠﺪِ ﻟَﻚ
 وَ ﺗَﻔَﺮﱡدِي ﺑِﺎﻟﺘﱠﮭَ ﱡ،َ وَ اﻋْﻤُﺮْ ﻟَﯿْﻠِﻲ ﺑِﺈِﯾﻘَﺎﻇِﻲ ﻓِﯿﮫِ ﻟِﻌِﺒَﺎدَﺗِﻚ.َ وَ رَھْﺒَﺘِﻲ ﻋِﻨْﺪ ﺗِﻼوَةِ آﯾَﺎﺗِﻚ،َﻣِﻦْ إِﻋْﺬَارِكَ وَ إِﻧْﺬَارِك
،َ وَ إِﻧْﺰَالِ ﺣَﻮَاﺋِﺠِﻲ ﺑِﻚ،َإِﻟَﯿْﻚ

Sənə olan yoxsulluğumu daha da artır, düşmən-lərin məzəmmətindən, bəlanı yetişməsindən, və
rüsvayçılıqdan pənah ver, xəbərin olduğum pislik-lərimi əfv et, əzab erməyə qüdrəti çatarkən
helmi mane olan kimsə kimi, əgər bir qövm haqqında pis-lik istəsən məni Sənin himayətinin
altına girdi-yimdən ötrü nicat ver, dünyada məni rüsvay etmədi-yin kimi axirətdə belə bir halda
saxla, bu dunya-nın ne’əmətini mənim üçün o biri dünyanın ne’mə-tinə birləşdir, keçmiş
faydalarını onun təzələ-ri ilə əvəz et, mənə o qədər möhlət vermə ki, onun nəticəsində daş ürəkli
olum, məni abrıma zərər vuran müsibətə düçar etmə, qədrimi azaldan aldan-maya, adımın
batmasına səbəb olan eybə düçar etmə, elə qorxutma ki, ümidsiz olum, o cür qorxutma ki onun
qarşısında lərzəyə düşüm, elə et, ki, vəhşətim qorxutmaqdan, çəkinməyim xəbər-darlığımdan
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qorxuya düşməyim ayələrini oxuduğum zamanlarda olsun, gecəmi sənə ibadətdə oyaq qalmağımla abad et, təkliyimi gecəni oyaq qalmağımda , tənhalığımı səninlə ünsiyyət tapmağımda, dərgahına hacət gətirməkdə Sənə olan şiddətli hacə-timi odundan azad olmağımda,

 وَ ﻻ ﻓِﻲ ﻏَﻤْﺮَﺗِﻲ، وَ ﻻ ﺗَﺬَرْﻧِﻲ ﻓِﻲ ﻃُﻐْﯿَﺎﻧِﻲ ﻋَﺎﻣِﮭﺎ.َ وَ إِﺟَﺎرَﺗِﻲ ﻣِﻤﱠﺎ ﻓِﯿﮫِ أَھْﻠُﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَاﺑِﻚ،َوَ ﻣُﻨَﺎزَﻟَﺘِﻲ إِﯾﱠﺎكَ ﻓِﻲ ﻓَﻜَﺎكِ رَﻗَﺒَﺘِﻲ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرِك
 وَﻻ،ِ وَ ﻻ ﺗَﻤْﻜُﺮْ ﺑِﻲ ﻓِﯿﻤَﻦْ ﺗَﻤْﻜُﺮُ ﺑِﮫ،َ وَ ﻻ ﻓِﺘْﻨَﺔً ﻟِﻤَﻦْ ﻧَﻈَﺮ،َ وَ ﻻ ﻧَﻜَﺎﻻ ﻟِﻤَﻦِ اﻋْﺘَﺒَﺮ،َ وَ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻋِﻈَﺔً ﻟِﻤَﻦِ اﺗﱠﻌَﻆ،ٍﺳَﺎھِﯿﺎ ﺣَﺘﱠﻰ ﺣِﯿﻦ
َ و،َ وَﻻ ﺗَﺒَﻌﺎ إِﻻ ﻟِﻤَﺮْﺿَﺎ ِﺗﻚ،َ وَ ﻻ ﺳُﺨْﺮِﯾّﺎ ﻟَﻚ،َ وَ ﻻ ﺗَﺘﱠﺨِﺬْﻧِﻲ ھُﺰُوا ﻟِﺨَﻠْﻘِﻚ، وَ ﻻ ﺗُﺒَﺪﱢلْ ﻟِﻲ ﺟِﺴْﻤﺎ، وَ ﻻ ﺗُﻐَﯿﱢﺮْ ﻟِﻲ اﺳْﻤﺎ،ﺗَﺴْﺘَﺒْﺪِلْ ﺑِﻲ ﻏَﯿْﺮِي
 وَ أَذِﻗْﻨِﻲ ﻃَﻌْﻢَ اﻟْﻔَﺮَاغِ ﻟِﻤَﺎ،َ وَ ﺟَﻨﱠﺔِ ﻧَﻌِﯿﻤِﻚ،َ وَ ﺣَﻼوَةَ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَ رَوْﺣِﻚَ وَ رَﯾْﺤَﺎﻧِﻚ،َ وَ أَوْﺟِﺪْﻧِﻲ ﺑَﺮْدَ ﻋَﻔْﻮِك.َﻻ ﻣُﻤْﺘَﮭَﻨﺎ إِﻻ ﺑِﺎﻻﻧْﺘِﻘَﺎمِ ﻟَﻚ
َ وَ ﻛَﺮﱠﺗِﻲ ﻏَﯿْﺮ،ً وَ اﺟْﻌَﻞْ ﺗِﺠَﺎرَﺗِﻲ رَاﺑِﺤَﺔ.َ وَ أَﺗْﺤِﻔْﻨِﻲ ﺑِﺘُﺤْﻔَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺗُﺤَﻔَﺎﺗِﻚ،َ وَ اﻻﺟْﺘِﮭَﺎدِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﯾُﺰْﻟِﻒُ ﻟَﺪَﯾْﻚَ وَ ﻋِﻨْﺪَك،َﺗُﺤِﺐﱡ ﺑِﺴَﻌَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺳَﻌَﺘِﻚ
،ً وَ ﺗُﺐْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻧَﺼُﻮﺣﺎ ﻻ ﺗُﺒْﻖِ ﻣَﻌَﮭَﺎ ذُﻧُﻮﺑﺎ ﺻَﻐِﯿ َﺮةً وَ ﻻ ﻛَﺒِﯿﺮَة،َ وَ ﺷَﻮﱢﻗْﻨِﻲ ﻟِﻘَﺎءَك،َ وَ أَﺧِﻔْﻨِﻲ ﻣَﻘَﺎﻣَﻚ،ٍﺧَﺎﺳِﺮَة

Cəhənnəm əhlinin düçar olduqları o əzabdan pənah verməyində qərar ver, və məni uzun
müddətdə tüğyan içrə sərgərdan, nadanlıq bataqlığında qərar vermə, məni nəsihət alanların
örnəyi, ibrət götürənlərin vasitəsi, baxanların azmasına səbəb qərar vermə, məni məkrinə düçar
olanların cərgəsində yerləşdirməg mənim əvəzimə başqasını seçmə, adımı səadət əhlinin
dəftərindən silmə, bədənimi bəlaya düçar etmə, məni bəndəlirinin məsxərə etdiklərindən, Özünün
istehza etdiyin kəsdən etmə, öz razılığından başqa bir şeyə tabe etmə, düşmənlərindən intiqam
almaqdan savayı öhdəmə başqa bir xidmət qoyma, məni əfvinin ləzzətindən, həlm behiştinin
iyindən, və rəhmə-tinin şirinliyindən kama yetir, əlaqən olduğun şeyə könül verməyimlə sonsuz
sərvətini, mənə Sənə yaxınlaşmağa zəhmət çəkməyi daddır, sovqatla-rından mənə bir sovqat
nəsib et, ticarətimi gəlirli, qayıdışımı zərərsiz et, məni öz məqamından qorxut, görüşünə müştaq
et, xalis tövbə etməyimə yardım göstər ki, onunla nə bir kiçik, yaxud böyük,

ُ  وَﻛُﻦْ ﻟِﻲ ﻛَﻤَﺎ ﺗَﻜُﻮ،َ وَ اﻋْﻄِﻒْ ﺑِﻘَﻠْﺒِﻲ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺨَﺎﺷِﻌِﯿﻦ،َ وَ اﻧْﺰِعِ اﻟْﻐِﻞﱠ ﻣِﻦْ ﺻَﺪْرِي ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦ.ًوَﻻ ﺗَﺬَرْ ﻣَﻌَﮭَﺎ ﻋَﻼﻧِﯿَﺔً وَﻻ ﺳَﺮِﯾﺮَة
ن
َ و.َ وَوَافِ ﺑِﻲ ﻋَﺮْﺻَﺔَ اﻟْﺄَوﱠﻟِﯿﻦ،َ وَ ذِﻛْﺮا ﻧَﺎﻣِﯿﺎ ﻓِﻲ اﻵْﺧِﺮِﯾﻦ،َ وَاﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻲ ﻟِﺴَﺎنَ ﺻِﺪْقٍ ﻓِﻲ اﻟْﻐَﺎﺑِﺮِﯾﻦ،َ وَ ﺣَﻠﱢﻨِﻲ ﺣِﻠْﯿَﺔَ اﻟْﻤُﺘﱠﻘِﯿﻦ،َﻟِﻠﺼﱠﺎﻟِﺤِﯿﻦ
َ وَﺟَﺎوِرْ ﺑِﻲَ اﻟْﺄَﻃْﯿَﺒِﯿﻦَ ﻣِﻦْ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚ، وَﺳُﻖْ ﻛَﺮَاﺋِﻢَ ﻣَﻮَاھِﺒِﻚَ إِﻟَﻲﱠ، اﻣْﻠَﺄْ ﻣِﻦْ ﻓَﻮَاﺋِﺪِكَ ﯾَﺪَيﱠ، وَﻇَﺎھِﺮْ ﻛَﺮَاﻣَﺎﺗِﮭَﺎ ﻟَﺪَيﱠ، ﻋَﻠَﻲﱠ،َﺗَﻤﱢﻢْ ﺳُﺒُﻮغَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻚ
،وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻲ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻣَﻘِﯿﻼ آوِي إِﻟَﯿْﮫِ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻨّﺎ.َ وَﺟَﻠﱢﻠْﻨِﻲ ﺷَﺮَاﺋِﻒَ ﻧِﺤَﻠِﻚَ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﻘَﺎﻣَﺎتِ اﻟْﻤُﻌَﺪﱠةِ ﻟِﺄَﺣِﺒﱠﺎﺋِﻚ،َﻓِﻲ اﻟْﺠِﻨَﺎنِ اﻟﱠﺘِﻲ زَﯾﱠﻨْﺘَﮭَﺎ ﻟِﺄَﺻْﻔِﯿَﺎﺋِﻚ
ْ وَاﺟْﻌَﻞ،ٍ وَأَزِلْ ﻋَﻨﱢﻲ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻚﱟ وَ ﺷُﺒْﮭَﺔ،ُ وَﻻ ﺗُﮭْﻠِﻜْﻨِﻲ ﯾَﻮْمَ ﺗُﺒْﻠَﻰ اﻟﺴﱠﺮَاﺋِﺮ،ِ وَﻻ ﺗُﻘَﺎﯾِﺴْﻨِﻲ ﺑِﻌَﻈِﯿﻤَﺎتِ اﻟْﺠَﺮَاﺋِﺮ، وَأَﻗَﺮﱡ ﻋَﯿْﻨﺎ،وَﻣَﺜَﺎﺑَﺔً أَﺗَﺒَﻮﱠؤُھَﺎ
َ وَ وَﻓﱢﺮْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺣُﻈُﻮظَ اﻟْﺈِﺣْﺴَﺎنِ ﻣِﻦْ إِﻓْﻀَﺎﻟِﻚ،َ وَ أَﺟْﺰِلْ ﻟِﻲ ﻗِﺴَﻢَ اﻟْﻤَﻮَاھِﺐِ ﻣِﻦْ ﻧَﻮَاﻟِﻚ،ٍﻟِﻲ ﻓِﻲ اﻟْﺤَﻖﱢ ﻃَﺮِﯾﻘﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ رَﺣْﻤَﺔ.

gizli yaxud aşkar bir günah saxlamayasan, mö’minlərə düşmən olmağı qəlbimdən çıxart, zəlil
olanlara qarşı qəlbimi mehriban et, mənimlə salehlərlə olduğun kimi ol, məni təqva-lıların zinəti
ilə bəzə, mənim üçün qalanları-mın arasında yaxşı ad, gələcəkdəkilərə günbəgün artan xatirə qoy,
öndəkilərin məqamına daxil et, mənə açdığın ne’mətinin kamilləşdir, kəramət-lərini ardıcıl et, boş
əlimi Öz faydalarınla doldur, dəyərli iftikarları mənə sarı göndər, məni xalis bəndələrin üçün
zinətləndirdiyin behiştə pak övliyalarının qonşusu qərar ver, Sənə aşiq olanlara hazırladığın
böyük ehsanlar əbasını mənə də geyindir, mənim üçün Öz dərga-hında rahat qəlblə orada aram
olacağım bir yer qərar ver, qalacağım bir mənzil düzəlt ki, onunla gözlərim nurlansın, məni böyük
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günahlarla müqayisə etmə, sirlər açılan gün həlak etmə, hər bir şəkk-şübhəni qəlbimdən yu, hər
bir rəhmətdən haqqa sarı bir yol aç, fəxr edəcəyim bəhrələri öz ehsanınla bol et, ən’amlarından
olan ehsan nəsiblərimi çoxalt,

وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻗَﻠْﺒِﻲ وَاﺛِﻘﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ ،وَ ھَﻤﱢﻲ ﻣُﺴْﺘَﻔْﺮَﻏﺎ ﻟِﻤَﺎ ھُﻮَ ﻟَﻚَ ،وَ اﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﺴْﺘَﻌْﻤِﻞُ ﺑِﮫِ ﺧَﺎﻟِﺼَﺘَﻚَ ،وَ أَﺷْﺮِبْ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﻋِﻨْﺪَ ذُھُﻮلِ
اﻟْﻌُﻘُﻮلِ ﻃَﺎﻋَﺘَﻚَ ،وَ اﺟْﻤَﻊْ ﻟِﻲَ اﻟْﻐِﻨَﻰ وَ اﻟْﻌَﻔَﺎفَ وَ اﻟﺪﱠﻋَﺔَ وَ اﻟْﻤُﻌَﺎﻓَﺎةَ وَ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔَ وَ اﻟﺴﱠﻌَﺔَ وَ اﻟﻄﱡﻤَﺄْﻧِﯿﻨَﺔَ وَ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔَ .ﻻ ﺗُﺤْﺒِﻂْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗِﻲ ﺑِﻤَﺎ
ﯾَﺸُﻮﺑُﮭَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺘِﻚَ ،وَﻻ ﺧَﻠَﻮَاﺗِﻲ ﺑِﻤَﺎ ﯾَﻌْﺮِضُ ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﻧَﺰَﻏَﺎتِ ﻓِﺘْﻨَﺘِﻚَ ،وَ ﺻُﻦْ وَﺟْﮭِﻲ ﻋَﻦِ اﻟﻄﱠﻠَﺐِ إِﻟَﻰ أَﺣَﺪٍ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦَ ،وَ ذُﺑﱢﻨِﻲ ﻋَﻦِ
اﻟْﺘِﻤَﺎسِ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻔَﺎﺳِﻘِﯿﻦَ .ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦَ ﻇَﮭِﯿﺮا ،وَﻻ ﻟَﮭُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺤْﻮِ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚَ ﯾَﺪا وَ ﻧَﺼِﯿﺮا ،وَ ﺣُﻄْﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﺣَﯿْﺚُ ﻻ أَﻋْﻠَﻢُ ﺣِﯿَﺎﻃَﺔً
ﻚ ﺧَﯿْﺮُ
ﺗَﻘِﯿﻨِﻲ ﺑِﮭَﺎ ،وَ اﻓْﺘَﺢْ ﻟِﻲ أَﺑْﻮَابَ ﺗَﻮْﺑَﺘِﻚَ وَ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَ رَأْﻓَﺘِﻚَ وَ رِزْﻗِﻚَ اﻟْﻮَاﺳِﻊِ ،إِﻧﱢﻲ إِﻟَﯿْﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱠاﻏِﺒِﯿﻦَ ،وَ أَﺗْﻤِﻢْ ﻟِﻲ إِﻧْﻌَﺎﻣَﻚَ ،إِﻧﱠ َ
اﻟْﻤُﻨْﻌِﻤِﯿﻦَ اﺟْﻌَﻞْ ﺑَﺎﻗِﻲَ ﻋُﻤُﺮِي ﻓِﻲ اﻟْﺤَﺞﱢ وَ اﻟْﻌُﻤْﺮَةِ اﺑْﺘِﻐَﺎءَ وَﺟْﮭِﻚَ ،ﯾَﺎ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦَ ،وَ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒِﯿﻦَ اﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦَ،
.وَ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ أَﺑَﺪَ اﻵْﺑِﺪِﯾﻦَ

qəlbimi rəhmətinlə aram et, himmətimi birdəfə-lik öz işinə yönəlt, məni xalis bəndənə tapşırdığın işə yönəlt, qəflət və pərişanlıq zamanı itaət işlərini qəlbimlə qatışdır, iffət, rahat-lıq,
salamatlıq, sağlamlıq, yaşayışda əmin-aman-lıq, sərvətli olmağı mənim üçün tədarük gör, yaxşılıqlarımı onunla qarışan günahlara, gizlin-də qalmağımı qarşıma çıxan imtahanına görə zay
etmə, abrımı hər kəsin önünə atılmasından saxla, fasiqlərin əlindəkilərdən bir şey istə-məkdən
qoru, məni zalımların arxası, kitabını aradan aparmaqda yardımçılarından qərar vermə,
bilmədiyim şeylərdən Özün qoru, rəhmət, tövbə, mehribanlıq və bol ruzi qapılarını üzümə aç ki,
mənə sarı rəğbət götürənlərdənəm, haqqımdakı ne’mtini kamilləşdir ki, Sən ne’mət verənlərin ən
yaxsısan, ömrümün qalan hissəsini razılığın üçün Həcc və ümrəni yerinə yetirməkdə qərar ver,ey
aləmlərin Rəbbi! Allahın səlatü-salamı olsun Muhəmmədə və onun pak və pakizə soyuna, ona və
onlara ardıcıl və əbədi bir salam osun.
)( 48
:وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﯾَﻮْمَ اﻟْﺄَﺿْﺤَﻰ وَ ﯾَﻮْمَ اﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ
اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ھَﺬَا ﯾَﻮْمٌ ﻣُﺒَﺎرَكٌ ﻣَﯿْﻤُﻮنٌ ،وَاﻟْﻤُﺴْﻠِﻤُﻮنَ ﻓِﯿﮫِ ﻣُﺠْﺘَﻤِﻌُﻮنَ ﻓِﻲ أَﻗْﻄَﺎرِ أَرْﺿِﻚَ ،ﯾَﺸْﮭَﺪُ اﻟﺴﱠﺎﺋِﻞُ ﻣِﻨْﮭُﻢْ وَاﻟﻄﱠﺎﻟِﺐُ وَاﻟﺮﱠاﻏِﺐُ وَاﻟﺮﱠاھِﺐُ وَأَﻧْ َ
ﺖ
اﻟﻨﱠﺎﻇِﺮُ ﻓِﻲ ﺣَﻮَاﺋِﺠِﮭِﻢْ ،ﻓَﺄَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﺠُﻮدِكَ وَﻛَﺮَﻣِﻚَ وَھَﻮَانِ ﻣَﺎ ﺳَﺄَﻟْﺘُﻚَ ﻋَﻠَﯿْﻚَ أَنْ ﺗُﺼَﻠﱢﻲَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫِ .وَأَﺳْﺎﻟُﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ رَﺑﱠﻨَﺎ ﺑِﺄَنﱠ ﻟَﻚَ اﻟْﻤُﻠْﻚَ،
وَﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪَ ،ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖَ ،اﻟْﺤَﻠِﯿﻢُ اﻟْﻜَﺮِﯾﻢُ اﻟْﺤَﻨﱠﺎنُ اﻟْﻤَﻨﱠﺎنُ ذُو اﻟْﺠَﻼلِ وَاﻟْﺈِﻛْﺮَامِ ،ﺑَﺪِﯾﻊُ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْﺄَرْضِ ،ﻣَﮭْﻤَﺎ ﻗَﺴَﻤْﺖَ ﺑَﯿْﻦَ ﻋِﺒَﺎدِكَ
اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ :ﻣِﻦْ ﺧَﯿْﺮٍ أَوْ ﻋَﺎﻓِﯿَﺔٍ أَوْ ﺑَﺮَﻛَﺔٍ أَوْ ھُﺪًى أَوْ ﻋَﻤَﻞٍ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚَ ،أَوْ ﺧَﯿْﺮٍ ﺗَﻤُﻦﱡ ﺑِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﺗَﮭْﺪِﯾﮭِﻢْ ﺑِﮫِ إِﻟَﯿْﻚَ ،أَوْ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﻟَﮭُﻢْ ﻋِﻨْﺪَكَ دَرَﺟَﺔً،
أَوْ ﺗُﻌْﻄِﯿﮭِﻢْ ﺑِﮫِ ﺧَﯿْﺮا ﻣِﻦْ ﺧَﯿْﺮِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ وَاﻵْﺧِﺮَةِ أَنْ ﺗُﻮَﻓﱢﺮَ ﺣَﻈﱢﻲ وَ ﻧَﺼِﯿﺒِﻲ ﻣِﻨْﮫُ .أَﺳْﺄَﻟُﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺑِﺄَنﱠ ﻟَﻚَ اﻟْﻤُﻠْﻚَ وَ اﻟْﺤَﻤْﺪَ ،ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖَ،

48-ci dua:

O Həzrətin Qurban bayramının və Cümənin günündə etdiyi duası.
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İlahi, bu bərəkətli və gözəl bir gündür, Sənin yer üzündəki bütün müsəlmanlar bir yerə yığılmışlar, istəyən, diləyi olan, ümidvar və qorxan, Sən onların istəklərini görürsən, Səndən səxavət
və kərəmindən istəyirəm ki, Muhəmməd və onun soyuna salam yetirəsən, İlahi, ey bizim
Rəbbimiz, mülk və həmd Sənə məxsusdur, Səndən başqa bir Allah yoxdur, həlim, kərim, çoxlu
bəxşiş, meh-riban, Cəlal və kəramət sahibisən, yeri göy yara-dansan, sahmana salmaq, hidayət
etmək yaxud məqam-larını artırmaq üçün onlara bəxş etdiyin xeyir bərəkətdən, mənim də
bəhrəmin artırmağını istəyirəm. Ey mənim Rəbbim, padşahlıq, həmd Sənə məxsusdur, Səndən
başqa mə’bud yoxdur,

 وَﻋَﻠَﻰ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ اﻟْﺄَﺑْﺮَارِ اﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦَ اﻟْﺄَﺧْﯿَﺎرِ ﺻَﻼةً ﻻ،َأَنْ ﺗُﺼَﻠﱢﻲَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ﻋَﺒْﺪِكَ وَ رَﺳُﻮﻟِﻚَ وَﺣَﺒِﯿﺒِﻚَ وَ ﺻِﻔْﻮَﺗِﻚَ وَ ﺧِﯿَﺮَﺗِﻚَ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚ
 وَ أَنْ ﺗَﻐْﻔِﺮَ ﻟَﻨَﺎ،َ ﯾَﺎ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ،َ وَأَنْ ﺗُﺸْﺮِﻛَﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺻَﺎﻟِﺢِ ﻣَﻦْ دَﻋَﺎكَ ﻓِﻲ ھَﺬَا اﻟْﯿَﻮْمِ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِكَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦ،َﯾَﻘْﻮَى ﻋَﻠَﻰ إِﺣْﺼَﺎﺋِﮭَﺎ إِﻻ أَﻧْﺖ
َ وَ إِﻧﱢﻲ ﺑِﻤَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ وَرَﺣْﻤَﺘِﻚ، وَﺑِﻚَ أَﻧْﺰَﻟْﺖُ اﻟْﯿَﻮْمَ ﻓَﻘْﺮِي وَ ﻓَﺎﻗَﺘِﻲ وَ ﻣَﺴْﻜَﻨَﺘِﻲ،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻟَﯿْﻚَ ﺗَﻌَﻤﱠﺪْتُ ﺑِﺤَﺎﺟَﺘِﻲ.ٌ إِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ،ْوَ ﻟَﮭُﻢ
َ وَ ﺗَﻮَلﱠ ﻗَﻀَﺎءَ ﻛُﻞﱢ ﺣَﺎﺟَﺔٍ ھِﻲَ ﻟِﻲ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚ،ٍ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ، وَ ﻟَﻤَﻐْﻔِﺮَﺗُﻚَ وَ رَﺣْﻤَﺘُﻚَ أَوْﺳَﻊُ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑِﻲ،أَوْﺛَﻖُ ﻣِﻨﱢﻲ ﺑِﻌَﻤَﻠِﻲ
،َ وَﻟَﻢْ ﯾَﺼْﺮِفْ ﻋَﻨﱢﻲ ﺳُﻮءا ﻗَﻂﱡ أَﺣَﺪٌ ﻏَﯿْﺮُك،َ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻟَﻢْ أُﺻِﺐْ ﺧَﯿْﺮا ﻗَﻂﱡ إِﻻ ﻣِﻨْﻚ، وَﻏِﻨَﺎكَ ﻋَﻨﱢﻲ،َ وَ ﺑِﻔَﻘْﺮِي إِﻟَﯿْﻚ،َ وَ ﺗَﯿْﺴِﯿﺮِ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﯿْﻚ،ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ
ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻣَﻦْ ﺗَﮭَﯿﱠﺄَ وَ ﺗَﻌَﺒﱠﺄَ وَأَﻋَﺪﱠ وَاﺳْﺘَﻌَﺪﱠ ﻟِﻮِﻓَﺎدَة.َوَﻻ أَرْﺟُﻮ ﻟِﺄَﻣْﺮِ آﺧِﺮَﺗِﻲ وَدُﻧْﯿَﺎيَ ﺳِﻮَاك

Səndən bəndən, xalq içrə seçdiyin, dostun Muhəmməd və onun paklardan olan soyuna salam
yetirməni istəyirəm, elə bir salam ki, Səndən başqa kimsə onu hesaba ala bilməsin, Səni
gündə çağıran layiqli bəndələrinin duasına bizi də şərik et, ey aləmlərin Rəbbi, bizi də onları da
əfv et, Sən hər şeyə qadirsən.
Ey mənim Rəbbim, ehtiyacımı sənin dərgahına gətirdim, bu günkü gündə miskinlik, yoxsulluq
yükünü Sənin qanına qoydum, mən öz əməlimdən çox Sənin əfvinə və rəhmətinə daha çox
e’timad bəsləyirəm, Sənin əfvin və məğfirətin mənim günahımdan daha genişdir, belə isə
Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, ehtiyacım olan şeyləri özün öhdəsinə al, bu işə olan
qüdrətin, Sənin üçün asan olması xatirinə, mənim Sənə qarşı yoxsulluğum xatirinə, məndən
ehtiyacsızlığın xatirinə, çünki mən heç bir xeyirə yetmədim, məgər Sənin tərəfindən idi, Səndən
başqa heç kəs məndən bir şəri qaytarmamışdır, dünya və axirət işlərimdə Səndən başqasına
ümidimin olmadığı xatirinə.

 ﻓَﺈِﻟَﯿْﻚَ ﯾَﺎ ﻣَﻮْﻻيَ ﻛَﺎﻧَﺖِ اﻟْﯿَﻮْمَ ﺗَﮭْﯿِﺌَﺘِﻲ وَ ﺗَﻌْﺒِﺌَﺘِﻲ وَ إِﻋْﺪَادِي وَ اﺳْﺘِﻌْﺪَادِي رَﺟَﺎ َء،ِإِﻟَﻰ ﻣَﺨْﻠُﻮقٍ رَﺟَﺎءَ رِﻓْﺪِهِ وَ ﻧَﻮَاﻓِﻠِﮫِ وَ ﻃَﻠَﺐَ ﻧَﯿْﻠِﮫِ وَ ﺟَﺎﺋِﺰَﺗِﮫ
ٌﺤﻔِﯿﮫِ ﺳَﺎﺋِﻞ
ْ ُ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾ، وَﻻ ﺗُﺨَﯿﱢﺐِ اﻟْﯿَﻮْمَ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ رَﺟَﺎﺋِﻲ،ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ.َﻋَﻔْﻮِكَ وَ رِﻓْﺪِكَ وَ ﻃَﻠَﺐَ ﻧَﯿْﻠِﻚَ وَ ﺟَﺎﺋِﺰَﺗِﻚ
ْ وَ ﻻ ﺷَﻔَﺎﻋَﺔِ ﻣَﺨْﻠُﻮقٍ رَﺟَﻮْﺗُﮫُ إِﻻ ﺷَﻔَﺎﻋَﺔَ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَأَھْﻞِ ﺑَﯿْﺘِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢ،ُ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻟَﻢْ آﺗِﻚَ ﺛِﻘَﺔً ﻣِﻨﱢﻲ ﺑِﻌَﻤَﻞٍ ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﻗَﺪﱠﻣْﺘُﮫ،ٌوَ ﻻ ﯾَﻨْﻘُﺼُﮫُ ﻧَﺎﺋِﻞ
ُ ﺛُﻢﱠ ﻟَﻢْ ﯾَﻤْﻨَﻌْﻚَ ﻃُﻮل،َﻦ اﻟْﺨَﺎﻃِﺌِﯿﻦ
ِ َ أَﺗَﯿْﺘُﻚَ أَرْﺟُﻮ ﻋَﻈِﯿﻢَ ﻋَﻔْﻮِكَ اﻟﱠﺬِي ﻋَﻔَﻮْتَ ﺑِﮫِ ﻋ، أَﺗَﯿْﺘُﻚَ ﻣُﻘِﺮّا ﺑِﺎﻟْﺠُﺮْمِ وَاﻟْﺈِﺳَﺎءَةِ إِﻟَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ.َﺳَﻼﻣُﻚ
 ﯾَﺎ ﻛَﺮِﯾﻢُ ﯾَﺎ،ُ ﯾَﺎ ﻋَﻈِﯿﻢُ ﯾَﺎ ﻋَﻈِﯿﻢ،ٌ وَﻋَﻔْﻮُهُ ﻋَﻈِﯿﻢ،ٌ ﻓَﯿَﺎ ﻣَﻦْ رَﺣْﻤَﺘُﮫُ وَاﺳِﻌَﺔ.ِﻋُﻜُﻮﻓِﮭِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻈِﯿﻢِ اﻟْﺠُﺮْمِ أَنْ ﻋُﺪْتَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﺑِﺎﻟﺮﱠﺣْﻤَﺔِ وَاﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَة
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِنﱠ ھَﺬَا ا ْﻟﻤَﻘَﺎمَ ﻟِﺨُﻠَﻔَﺎﺋِﻚ.َ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَﻋُﺪْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَ ﺗَﻌَﻄﱠﻒْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ وَ ﺗَﻮَﺳﱠﻊْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﻤَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚ،ُﻛَﺮِﯾﻢ
َوَ أَﺻْﻔِﯿَﺎﺋِﻚ
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Ey mənim Rəbbim, hər kəs bu gündə məxluqun ümüdü ilə, ondan bir bəxşiş almaq üçün
hazırlaşıb səfər yükü bağladısa, -ey mənim ixti-yar sahibim-mənim ümidüm, mükafat alıb bəxşi
görməyim, tədarük görüb, hazırlaşmağım Sənə sarıdır, İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam
yetir, və bu günkü gündə bu ümidi məndən alma, ey istəyənlərin xahişindən əziyyətə düşməyən,
heç bir bəxşişi azaltmırsan, çünki mən etdiyim əmələ, yaxud kiminsə şəfaətinə ümid bəsləyirəm,
yalnız Muhəmməd və onun əhli-beytinən şəfaətinə güvənərək Sənin dərgahına gəlmişəm,
günahıma iqrar edib xətakarlara şamil olan böyük əvfinə göz dikərək hüzurana gəlmişəm,
günahlarımı davam etdirmək rəhmətinin davamı kəsmədi ey rəhməti geniş və əfvi əzəmətli olan,
ey əzəmət sahibi, ey kərim, ey kərim, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və öz rəhmətinlə
ehsanla şəfqət göstər, mənə olan əfvini genişləndir. Ey mənim Rəbbim, cümə namazının bu
məqamı Sənin xəlifə-lərinə seçdiyin bəndələrinə məxsusdur,

ْ ِ وَﻻ ﯾُﺠَﺎوَزُ اﻟْﻤَﺤْﺘُﻮمُ ﻣ،َ ﻻ ﯾُﻐَﺎﻟَﺐُ أَﻣْﺮُك،َ وَأَﻧْﺖَ اﻟْﻤُﻘَﺪﱢرُ ﻟِﺬَﻟِﻚ،وَﻣَﻮَاﺿِﻊَ أُﻣَﻨَﺎﺋِﻚَ ﻓِﻲ اﻟﺪﱠرَﺟَﺔِ اﻟﺮﱠﻓِﯿﻌَﺔِ اﻟﱠﺘِﻲ اﺧْﺘَﺼَﺼْﺘَﮭُﻢْ ﺑِﮭَﺎ ﻗَﺪِ اﺑْﺘَﺰﱡوھَﺎ
ﻦ
َ وَﻟِﻤَﺎ أَﻧْﺖَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﮫِ ﻏَﯿْﺮُ ﻣُﺘﱠﮭَﻢٍ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﻠْﻘِﻚَ وَﻻ ﻟِﺈِرَادَﺗِﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻋَﺎدَ ﺻِﻔْﻮَﺗُﻚَ وَﺧُﻠَﻔَﺎؤُكَ ﻣَﻐْﻠُﻮﺑِﯿﻦ،َﺗَﺪْﺑِﯿﺮِكَ ﻛَﯿْﻒَ ﺷِﺌْﺖَ وَأَﻧﱠﻰ ﺷِﺌْﺖ
ْ اﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ اﻟْﻌَﻦ.ً وَﺳُﻨَﻦَ ﻧَﺒِﯿﱢﻚَ ﻣَﺘْﺮُوﻛَﺔ،َ وَﻓَﺮَاﺋِﻀَﻚَ ﻣُﺤَﺮﱠﻓَﺔً ﻋَﻦْ ﺟِﮭَﺎتِ أَﺷْﺮَاﻋِﻚ، وَﻛِﺘَﺎﺑَﻚَ ﻣَﻨْﺒُﻮذا، ﯾَﺮَوْنَ ﺣُﻜْﻤَﻚَ ﻣُﺒَﺪﱠﻻ،َﻣَﻘْﮭُﻮرِﯾﻦَ ﻣُﺒْﺘَﺰﱢﯾﻦ
،ٌ إِﻧﱠﻚَ ﺣَﻤِﯿﺪٌ ﻣَﺠِﯿﺪ،ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ.ْ وَ ﻣَﻦْ رَﺿِﻲَ ﺑِﻔِﻌَﺎﻟِﮭِﻢْ وَأَﺷْﯿَﺎﻋَﮭُﻢْ وَ أَﺗْﺒَﺎﻋَﮭُﻢ،َأَﻋْﺪَاءَھُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟْﺄَوﱠﻟِﯿﻦَ وَاﻵْﺧِﺮِﯾﻦ
 اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ.ْ وَﻋَﺠﱢﻞِ اﻟْﻔَﺮَجَ وَاﻟﺮﱠوْحَ وَاﻟﻨﱡﺼْﺮَةَ وَ اﻟﺘﱠﻤْﻜِﯿﻦَ وَاﻟﺘﱠﺄْﯾِﯿﺪَ ﻟَﮭُﻢ،َﻛَﺼَﻠَﻮَاﺗِﻚَ وَﺑَﺮَﻛَﺎﺗِﻚَ وَﺗَﺤِﯿﱠﺎﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ أَﺻْﻔِﯿَﺎﺋِﻚَ إِﺑْﺮَاھِﯿﻢَ وَآلِ إِﺑْﺮَاھِﯿﻢ
ِ وَاﻟْﺄَﺋِﻤﱠﺔِ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﺣَﺘَﻤْﺖَ ﻃَﺎﻋَﺘَﮭُﻢْ ﻣِﻤﱠﻦْ ﯾَﺠْﺮِي ذَﻟِﻚَ ﺑِﮫ،َ وَ اﻟﺘﱠﺼْﺪِﯾﻖِ ﺑِﺮَﺳُﻮﻟِﻚ،َوَاﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻣِﻦْ أَھْﻞِ اﻟﺘﱠﻮْﺣِﯿﺪِ وَاﻟْﺈِﯾﻤَﺎنِ ﺑِﻚ

yüksək dərəcələrdə yerləşdirdiyin şəxslərə aiddir, qəsbkarlar onu qarət etmiş, təqdiri Sənin
əlindədir, əmrin məğlub edilməz, qəti təd-birindən hər zaman və hər cür istəyirsənsə kənara çıxa
bilməz, daha yaxşı bildiyim, yatardığında və iradəndə müttəhim olmadığın üçün belə etdin-hətta
Sənin seçdiyin kəslər, xəlifələrin məğlub olub öz haqlarından uzaq düşdülər, hökmünü dəyişdirib
kitabını azağa atmış, şəriət yolun-dan vacibatını azdırmış, peyğəmbərinin sünnət-lərini dəyərsiz
bilirlər. İlahi, Muhəmməd ilk və son düşmənlərinə, onlara itaət edib əməllərinə razı olanlara
lə’nət et. İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, ki, Sən hər cür tə’rifə layiq, uca şə’n
sahibisən, bəndələr içrə seçdiyin İbra-him və soyuna yetirdiyin salamların ən bərəkətli-sini, onlara
təsdiq edib möhkəmləndirməkdə, yar-dım etməkdə tələs. İlahi, Məni özünə qarşı tohid və iman
əhlindən, peyğəmbərini təsdiqləyənlərdən, itaətini vacib etdiyin imamlardan qərar ver, o
kəslərdən ki, tohid və iman onların səbəbinə, onların əli ilə icra edilir,

،َ وَﻻ ﯾُﺠِﯿﺮُ ﻣِﻦْ ﻋِﻘَﺎﺑِﻚَ إِﻻ رَﺣْﻤَﺘُﻚ،َ وَﻻ ﯾَﺮُدﱡ ﺳَﺨَﻄَﻚَ إِﻻ ﻋَﻔْﻮُك،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻟَﯿْﺲَ ﯾَﺮُدﱡ ﻏَﻀَﺒَﻚَ إِﻻ ﺣِﻠْﻤُﻚ.َ آﻣِﯿﻦَ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ،ِوَ ﻋَﻠَﻰ ﯾَﺪَﯾْﮫ
 ﻣِﻦْ ﻟَﺪُ ْﻧﻚَ ﻓَﺮَﺟﺎ ﺑِﺎﻟْﻘُﺪْرَةِ اﻟﱠﺘِﻲ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ-  وَ ھَﺐْ ﻟَﻨَﺎ،ٍ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ،َوَﻻ ﯾُﻨْﺠِﯿﻨِﻲ ﻣِﻨْﻚَ إِﻻ اﻟﺘﱠﻀَﺮﱡعُ إِﻟَﯿْﻚَ وَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚ
َ و، وَ ﺗُﻌَﺮﱢﻓَﻨِﻲ اﻟْﺈِﺟَﺎﺑَﺔَ ﻓِﻲ دُﻋَﺎﺋِﻲ، ﻏَﻤّﺎ ﺣَﺘﱠﻰ ﺗَﺴْﺘَﺠِﯿﺐَ ﻟِﻲ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ-  وَﻻ ﺗُﮭْﻠِﻜْﻨِﻲ.ِ وَ ﺑِﮭَﺎ ﺗَﻨْﺸُﺮُ ﻣَﯿْﺖَ اﻟْﺒِﻼد،ِﺑِﮭَﺎ ﺗُﺤْﯿِﻲ أَﻣْﻮَاتَ اﻟْﻌِﺒَﺎد
 وَﻻ ﺗُﺴَﻠﱢﻄْﮫُ ﻋَﻠَﻲﱠ إِﻟَﮭِﻲ إِنْ رَﻓَﻌْﺘَﻨِﻲ ﻓَﻤَﻦْ ذَا اﻟﱠﺬِي، وَﻻ ﺗُﻤَﻜﱢﻨْﮫُ ﻣِﻦْ ﻋُﻨُﻘِﻲ، وَﻻ ﺗُﺸْﻤِﺖْ ﺑِﻲ ﻋَﺪُوﱢي،أَذِﻗْﻨِﻲ ﻃَﻌْﻢَ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔِ إِﻟَﻰ ﻣُﻨْﺘَﮭَﻰ أَﺟَﻠِﻲ
ْ وَ إِن، وَ إِنْ أَھَﻨْﺘَﻨِﻲ ﻓَﻤَﻦْ ذَا اﻟﱠﺬِي ﯾُﻜْﺮِﻣُﻨِﻲ، وَ إِنْ أَﻛْﺮَﻣْﺘَﻨِﻲ ﻓَﻤَﻦْ ذَا اﻟﱠﺬِي ﯾُﮭِﯿﻨُﻨِﻲ، وَإِنْ وَﺿَﻌْﺘَﻨِﻲ ﻓَﻤَﻦْ ذَا اﻟﱠﺬِي ﯾَﺮْﻓَﻌُﻨِﻲ،ﯾَﻀَﻌُﻨِﻲ
،ِ أَوْ ﯾَﺴْﺄَﻟُﻚَ ﻋَﻦْ أَﻣْﺮِه،َ وَ إِنْ أَھْﻠَﻜْﺘَﻨِﻲ ﻓَﻤَﻦْ ذَا اﻟﱠﺬِي ﯾَﻌْﺮِضُ ﻟَﻚَ ﻓِﻲ ﻋَﺒْﺪِك،ﻋَﺬﱠﺑْﺘَﻨِﻲ ﻓَﻤَﻦْ ذَا اﻟﱠﺬِي ﯾَﺮْﺣَﻤُﻨِﻲ
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amin, ey aləmlərin Rəbbi!
İlahi, Sənən qəzəbinin həlimliyindən savayı bir şey gizli qaytarmaz, şiddətini əfvindən başqa bir
şey rədd etməz, əzabından yalnız rəhmətini aman verər, Sənin qarşında ahu-namədən savayı heç
bir şey mənə nicat verməz, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və –ey mənim
Rəbbim- bizə ölüləri diriltdiyin ölü məmləkətləri abad etdiyin qüdrətinlə nicat ver, və mənim – ey
mənim Rəbbim – duamı qəbul etməməklə qəm-qüssədən həlak etmə, məni duamın qəbul
edilməsindən agah et, ömrümün sonunadək əmələ əmin-amanlığın şirinliyini daddır, düşmənimi
sevindirmə, onu başıma bəla mənə qalib etmə.
Ey mənim Rəbbim, əgər məni ucaltsan kim məni xar edə bilər? əgər əziz etsən kim məni rüsvay
edə bilər?
Və əgər xar etsən kim məni ucalda bilər? Və əgər həlak etsən bəndənə görə kim Sənin qarşına
çıxa bilər? Yaxud kimsə kimsə Səndən onun barəsində xahiş edə bilərmi?

ْ وَﻗَﺪ،ُ وَ إِﻧﱠﻤَﺎ ﯾَﺤْﺘَﺎجُ إِﻟَﻰ اﻟﻈﱡﻠْﻢِ اﻟﻀﱠﻌِﯿﻒ،َ وَ إِﻧﱠﻤَﺎ ﯾَﻌْﺠَﻞُ ﻣَﻦْ ﯾَﺨَﺎفُ اﻟْﻔَﻮْت،ٌ وَﻻ ﻓِﻲ ﻧَﻘِﻤَﺘِﻚَ ﻋَﺠَﻠَﺔ،ٌوَ ﻗَﺪْ ﻋَﻠِﻤْﺖُ أَﻧﱠﮫُ ﻟَﯿْﺲَ ﻓِﻲ ﺣُﻜْﻤِﻚَ ﻇُﻠْﻢ
 َو، وَﻣَﮭﱢﻠْﻨِﻲ، وَﻻ ﻟِﻨَﻘِﻤَﺘِﻚَ ﻧَﺼْﺒﺎ، وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻟِﻠْﺒَﻼءِ ﻏَﺮَﺿﺎ،ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ.ﺗَﻌَﺎﻟَﯿْﺖَ ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ ﻋَﻦْ ذَﻟِﻚَ ﻋُﻠُﻮّا ﻛَﺒِﯿﺮا
ْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﻟْﯿَﻮْمَ ﻣِﻦ.َ ﻓَﻘَﺪْ ﺗَﺮىَ ﺿَﻌْﻔِﻲ وَ ﻗِﻠﱠﺔَ ﺣِﯿﻠَﺘِﻲ وَﺗَﻀَﺮﱡﻋِﻲ إِﻟَﯿْﻚ،ٍ وَﻻ ﺗَﺒْﺘَﻠِﯿَﻨﱢﻲ ﺑِﺒَﻼءٍ ﻋَﻠَﻰ أَﺛَﺮِ ﺑَﻼء، وَ أَﻗِﻠْﻨِﻲ ﻋَﺜْﺮَﺗِﻲ،ﻧَﻔﱢﺴْﻨِﻲ
ْ وَ أَﺟِﺮْﻧِﻲ وَ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ أَﻣْﻨﺎ ﻣِﻦ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،َ وَأَﺳْﺘَﺠِﯿﺮُ ﺑِﻚَ اﻟْﯿَﻮْمَ ﻣِﻦْ ﺳَﺨَﻄِﻚ. وَأَﻋِﺬْﻧِﻲ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،َﻏَﻀَﺒِﻚ
،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،َوَاھْﺪِﻧِﻲ وَ أَﺳْﺘَﻨْﺼِﺮُك،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،َ وَأَﺳْﺘَﮭْﺪِﯾﻚ. وَآﻣِﻨﱢﻲ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،َﻋَﺬَاﺑِﻚ
،َ وَاﻛْﻔِﻨِﻲ وَ أَﺳْﺘَﺮْزِﻗُﻚ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،َ وَارْﺣَﻤْﻨِﻲ وَأَﺳْﺘَﻜْﻔِﯿﻚ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآﻟِﮫ،َ وَأَﺳْﺘَﺮْﺣِﻤُﻚ.وَاﻧْﺼُﺮْﻧِﻲ

Mən bu həqiqətə yetişdim ki, hökmündə zülm, əzabında tələsməklik yoxdur, çünki işinin
pozulmasından qorxan tələsir, zülmə aciz olan əl atır, Sən-ey mənim Rəbbim- bundan daha
ucasan.
İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və məni bəlanın hədəfi, cəzanın nişanı etmə, mənə
möhlət ver, qəm-qüssəmə son qoy, xətamı əfv et, müsibət ardınca müsibətə düçar etmə, çünki
dər-gahına ahu-nalə etməyimi, çarəsizlik və acizli-yimi görürsən. İlahi, bu gündə qəzəbindən
Sənə pənah gətirirəm, belə isə Muhəmməd v əonun soyuna salam yetir və mənə pənah ver, bu
gündə qəzəbindən aman diləyirəm, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənə
aman ver, əzabından salamat-lıq diləyirəm, belə isə və məni salamat saxla, Səndən hidayət
istəyirəm, belə isə Muhəmməd və məni hidayət et, Səndən yardım istəyirəm, belə isə və mənə
yardım et, Səndən rəhmət istəyirəm, belə isə və mənə rəhm et, Səndən ehtiyacsızlıq diləyi-rəm,
belə isə və mənə ruzi inayət et, Səndən kömək istəyirəm, belə isə və mənə kömək göstər,

 ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ، وَ أَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُكَ ﻟِﻤَﺎ ﺳَﻠَﻒَ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑِﻲ. وَ أَﻋِﻨﱢﻲ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،َ وَ ارْزُﻗْﻨِﻲ وَ أَﺳْﺘَﻌِﯿﻨُﻚ،ِﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
 ﯾَﺎ.َ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻟَﻦْ أَﻋُﻮدَ ﻟِﺸَﻲْءٍ ﻛَﺮِھْﺘَﮫُ ﻣِﻨﱢﻲ إِنْ ﺷِﺌْﺖَ ذَﻟِﻚ، وَ اﻋْﺼِﻤْﻨِﻲ،ِ ﻓَﺼَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،َ وَ أَﺳْﺘَﻌْﺼِﻤُﻚ. وَ اﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻲ،ِﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ
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ُ ْ وَ اﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟِﻲ ﺟَﻤِﯿﻊَ ﻣَﺎ ﺳَﺄَﻟْﺘُﻚَ وَ ﻃَﻠَﺒْﺖُ إِﻟَﯿْﻚَ وَ رَﻏِﺒ،ِ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫ،ِ ﯾَﺎ ذَا اﻟْﺠَﻼلِ وَ اﻟْﺈِﻛْﺮَام،ُ ﯾَﺎ ﺣَﻨﱠﺎنُ ﯾَﺎ ﻣَﻨﱠﺎن،رَبﱢ ﯾَﺎ رَبﱢ
ﺖ
 وَ أَﺳْﻌِﺪْﻧِﻲ ﺑِﻤَﺎ،ِ وَ ﺗَﻔَﻀﱠﻞْ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﮫ،َ وَ ﺑَﺎرِكْ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ذَﻟِﻚ،ُ وَ ﺧِﺮْ ﻟِﻲ ﻓِﯿﻤَﺎ ﺗَﻘْﻀِﻲ ﻣِﻨْﮫ،ِ وَ أَرِدْهُ وَ ﻗَﺪﱢرْهُ وَ اﻗْﻀِﮫِ وَ أَﻣْﻀِﮫ،َﻓِﯿﮫِ إِﻟَﯿْﻚ
 ﺛُﻢﱠ.َ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ، وَ ﺻِﻞْ ذَﻟِﻚَ ﺑِﺨَﯿْﺮِ اﻵْﺧِﺮَةِ وَ ﻧَﻌِﯿﻤِﮭَﺎ،ٌ ﻓَﺈِﻧﱠﻚَ وَاﺳِﻊٌ ﻛَﺮِﯾﻢ،َ وَ زِدْﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚَ وَ ﺳَﻌَﺔِ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَك،ُﺗُﻌْﻄِﯿﻨِﻲ ﻣِﻨْﮫ
ُ وَ ﺗُﺼَﻠﱢﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آﻟِﮫِ أَﻟْﻒَ ﻣَﺮﱠةٍ ھَﻜَﺬَا ﻛَﺎنَ ﯾَﻔْﻌَﻞُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼم،َﺗَﺪْﻋُﻮ ﺑِﻤَﺎ ﺑَﺪَا ﻟَﻚ.

keçmiş günahlarımdan bağışlanma diləyirəm, belə isə- və məni bağışla, Səndən ismət istəyirəm,
belə isə - və mənə ismət ver, çünki iradə etsən, heç vaxt bəyənmədiyin işə dönmərəm, ey mənim
Rəbbim, ey mənim Rəbbim, ey mehriban olan, ey ne’mətləri əta edən, ey cəlal və kəramət sahibi,
Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və Səndən istədiyim və onun üçün Sənə üz
gətirdiklərimin hamısını icabət et və onu istə, müqərrər et, ona hökm ediö imza et, mənə hökm
etdiyində xeyrimi nəzərə al, o işdə mənə bərəkət ver, onda mənə lütf göstər, mənə əta etdiyinlə
məni xoşbəxt et, öz yanında olanlarla öz fəzlindən onun genişləndir, mənim üçün daha da artır
çünki, Sən çox kəramətlisən, və onu axirət ne’mətinə, xeyrinə birləşdir, ey rəhm edənlərin rəhm
edəni!
«Sonra nəzərinə gələn şeyləri hər bir eybdən pak olan Allahdan dilə, sonra Muhəmməd və ali
Muhəmmədə min dəfə səlavat göndər, çünki imam Zeynəl Abidin ələyhissalamın özü də bu cür
edərdi».
( 49)
ْﺳﮭِﻢ
ِ ْ وَ رَدﱢ ﺑَﺄ،ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ دِﻓَﺎعِ ﻛَﯿْﺪِ اﻟْﺄَﻋْﺪَاء:
ُ ْ ﻓَﻌُﺪ،َ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻔَﺮْتُ ﻓَﺄَﻗَﻠْﺖ،ِ ﺛُﻢﱠ ﻋَﺮَﻓْﺖُ ﻣَﺎ أَﺻْﺪَرْتَ إِذْ ﻋَﺮﱠﻓْﺘَﻨِﯿﮫ،ُ وَ أَﺑْﻠَﯿْﺖَ اﻟْﺠَﻤِﯿﻞَ ﻓَﻌَﺼَﯿْﺖ،ُ وَ وَﻋَﻈْﺖَ ﻓَﻘَﺴَﻮْت،ُإِﻟَﮭِﻲ ھَﺪَﯾْﺘَﻨِﻲ ﻓَﻠَﮭَﻮْت
ت
 وَ وَﺳِﯿﻠَﺘِﻲ.َ ﺗَﻌَﺮﱠﺿْﺖُ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻟِﺴَﻄَﻮَاﺗِﻚَ وَ ﺑِﺤُﻠُﻮﻟِﮭَﺎ ﻋُﻘُﻮﺑَﺎﺗِﻚ،ٍ وَ ﺣَﻠَﻠْﺖُ ﺷِﻌَﺎبَ ﺗَﻠَﻒ،ِ ﺗَﻘَﺤﱠﻤْﺖُ أَوْدِﯾَﺔَ اﻟْﮭَﻼك.ُ اﻟْﺤَﻤْﺪ-  إِﻟَﮭِﻲ- َ ﻓَﻠَﻚ،َﻓَﺴَﺘَﺮْت
ُ وَ ﻣَﻔْﺰَع،ِ وَ إِﻟَﯿْﻚَ ﻣَﻔَﺮﱡ اﻟْﻤُﺴﻲء، وَ ﻗَﺪْ ﻓَﺮَرْتُ إِﻟَﯿْﻚَ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻲ، وَ ﻟَﻢْ أَﺗﱠﺨِﺬْ ﻣَﻌَﻚَ إِﻟَﮭﺎ، وَ ذَرِﯾﻌَﺘِﻲ أَﻧﱢﻲ ﻟَﻢْ أُﺷْﺮِكْ ﺑِﻚَ ﺷَﯿْﺌﺎ،ُإِﻟَﯿْﻚَ اﻟﺘﱠﻮْﺣِﯿﺪ
اﻟْﻤُﻀَﯿﱢﻊِ ﻟِﺤَﻆﱢ ﻧَﻔْﺴِﮫِ اﻟْﻤُﻠْﺘَﺠِﻲ.

49-cu dua:

O Həzrətin düşmənlərin hiylələrinin qaytarılıb əziyyətlərinin qaytarılmasında etdiyi duası:

İlahi, məni hidayət etdin, lakin içi boş işlərə məşğul oldum, nəsihət verdin, lakin daşqəlbli oldum,
ən üstün ne’mət verdin, amma itaətsizlik göstərdim, sonra günahın pisliyini mənə xəbər verib
ondan çəkindirdin, və mən xəbərdar oldum, sonra da əfv etdin, lakin günaha sarı qayıtdım və Sən
üstünü örtdün, belə olduqda-ey mənim Rəbbim- həmd-səna Sənə məxsusdur.
Özümü həlakət vadilərinə atmışam, fəlakət dərələrinə düşmüşəm, ona girməklə Sənin qəzəbinə
tuş gəlmişəm, ora düşməklə əzabına üzləşdim, Sənə sarı vasitəm tohiddir, əl atmağım odur ki, heç
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nəyi Sənə şərik qərar verməmişəm və Səninlə yanaşı başqa bir tanrı qəbul etməmişəm, indi bütün
vücudumla Sənə sarı gəlmişəm, pis əməlli, xeyrinə əlindən verənin Sənə pənah gətirməsi kimi, nə
çox üzərinə düşmənçilik qılıncını,

 َو ﺳَﺪﱠدَ ﻧَﺤْﻮِي،ِ وَ دَافَ ﻟِﻲ ﻗَﻮَاﺗِﻞَ ﺳُﻤُﻮﻣِﮫ،ِ وَ أَرْھَﻒَ ﻟِﻲ ﺷَﺒَﺎ ﺣَﺪﱢه،ِ وَ ﺷَﺤَﺬَ ﻟِﻲ ﻇُﺒَﺔَ ﻣُﺪْﯾَﺘِﮫ،ِﻓَﻜَﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﺪُوﱟ اﻧْﺘَﻀَﻰ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺳَﯿْﻒَ ﻋَﺪَاوَﺗِﮫ
 إِﻟَﻰ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- َ ﻓَﻨَﻈَﺮْت.ِ وَ ﯾُﺠَﺮﱢﻋَﻨِﻲ زُﻋَﺎقَ ﻣَﺮَارَﺗِﮫ،َ وَ أَﺿْﻤَﺮَ أَنْ ﯾَﺴُﻮﻣَﻨِﻲ اﻟْﻤَﻜْﺮُوه،ِ وَ ﻟَﻢْ ﺗَﻨَﻢْ ﻋَﻨﱢﻲ ﻋَﯿْﻦُ ﺣِﺮَاﺳَﺘِﮫ،ِﺻَﻮَاﺋِﺐَ ﺳِﮭَﺎﻣِﮫ
 وَ أَرْﺻَﺪَ ﻟِﻲ، وَ وَﺣْﺪَﺗِﻲ ﻓِﻲ ﻛَﺜِﯿﺮِ ﻋَﺪَدِ ﻣَﻦْ ﻧَﺎوَاﻧِﻲ،ِ وَ ﻋَﺠْﺰِي ﻋَﻦِ اﻻﻧْﺘِﺼَﺎرِ ﻣِﻤﱠﻦْ ﻗَﺼَﺪَﻧِﻲ ﺑِﻤُﺤَﺎرَﺑَﺘِﮫ،ِﺿَﻌْﻔِﻲ ﻋَﻦِ اﺣْﺘِﻤَﺎلِ اﻟْﻔَﻮَادِح
،ُ وَ ﺻَﯿﱠﺮْﺗَﮫُ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﺟَﻤْﻊٍ ﻋَﺪِﯾﺪٍ وَﺣْﺪَه،ُ ﺛُﻢﱠ ﻓَﻠَﻠْﺖَ ﻟِﻲ ﺣَﺪﱠه،َ وَ ﺷَﺪَدْتَ أَزْرِي ﺑِﻘُﻮﱠﺗِﻚ،َ ﻓَﺎﺑْﺘَﺪَأْﺗَﻨِﻲ ﺑِﻨَﺼْﺮِك.ﺑِﺎﻟْﺒَﻼءِ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻟَﻢْ أُﻋْﻤِﻞْ ﻓِﯿﮫِ ﻓِﻜْﺮِي
 ﻗَﺪْ ﻋَﺾﱠ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﻮَاهُ وَ أَدْﺑَﺮَ ﻣُﻮَﻟﱢﯿﺎ،ُ وَ ﻟَﻢْ ﯾَﺴْﻜُﻦْ ﻏَﻠِﯿﻠُﮫ،ُ ﻓَﺮَدَدْﺗَﮫُ ﻟَﻢْ ﯾَﺸْﻒِ ﻏَﯿْﻈَﮫ،ِ وَ ﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻣَﺎ ﺳَﺪﱠدَهُ ﻣَﺮْدُودا ﻋَﻠَﯿْﮫ،ِوَ أَﻋْﻠَﯿْﺖَ ﻛَﻌْﺒِﻲ ﻋَﻠَﯿْﮫ
،ِ وَ وَﻛﱠﻞَ ﺑِﻲ ﺗَﻔَﻘﱡﺪَ رِﻋَﺎﯾَﺘِﮫ،ِ وَ ﻧَﺼَﺐَ ﻟِﻲ ﺷَﺮَكَ ﻣَﺼَﺎﯾِﺪِه،ِ وَ ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﺎغٍ ﺑَﻐَﺎﻧِﻲ ﺑِﻤَﻜَﺎﯾِﺪِه.ُﻗَﺪْ أَﺧْﻠَﻔَﺖْ ﺳَﺮَاﯾَﺎه

xəncərinin ucunu mənim əleyhimə itiləmişi, nizəsinin başını mənə hücum üçün sür’ətləndirmişdir, öldürücü zəhərləri içkilərimə qatmış, məni öz oxlarına hədəf qərar vermişdir, məni
pusmaqdan gözlərini yummamışdır, mənə zərər yetirməyi qəsd etmişdir, mənə acı suyunu daddırmağı istədir, lakin Sən-ey mənmi Rəbbim– acizli-yimi, zəifliyim, ağır yükləri daşımağımı, mənə
əziyyət etməyi qəsd edəndən intiqam almağımdakı çarəsizliyimi, mənə qarşı düşmənçilikdə toplaşan çoxlarının önündə təkliyimi, pusqumda oturub onlardan xəbərsiz olduğumu nəzərə aldın,
sonra mənə yardım etməyə başladın, arxamı qüdrə-tinlə möhkəmlətdin, sonra onun hiddətini
sındır-dın, çoxlu adamların arasında ikən yalqız qoydun, məni ona qalib etdin, mənə qarşı
tuşladığı oxu onun öz tərəfinə qaytardın, qəzəbi soyumadan, düş-mənçiliyinin odu sönməmiş onu
qaytardın, barmaq-larının başını dişləri ilə çeynədi, ordusu dağıldı, nə çox hiylələri ilə barəmdə
zülm edən, ov tələlərini mənim üçün açmış, himmətini məni nəzər altında saxlamağa göstərmiş,

ﻓَﻠَﻤﱠﺎ.ِ وَ ﯾَﻨْﻈُﺮُﻧِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺷِﺪﱠةِ اﻟْﺤَﻨَﻖ،ِ وَھُﻮَ ﯾُﻈْﮭِﺮُ ﻟِﻲ ﺑَﺸَﺎﺷَﺔَ اﻟْﻤَﻠَﻖ،ِوَ أَﺿْﺒَﺄَ إِﻟَﻲﱠ إِﺿْﺒَﺎءَ اﻟﺴﱠﺒُﻊِ ﻟِﻄَﺮِﯾﺪَ ِﺗﮫِ اﻧْﺘِﻈَﺎرا ﻻﻧْﺘِﮭَﺎزِ اﻟْﻔُﺮْﺻَﺔِ ﻟِﻔَﺮِﯾﺴَﺘِﮫ
 وَ رَدَدْﺗَﮫُ ﻓِﻲ ﻣَﮭْﻮَى،ِ أَرْﻛَﺴْﺘَﮫُ ﻟِﺄُمﱢ رَأْﺳِﮫِ ﻓِﻲ زُﺑْﯿَﺘِﮫ،ِ وَ ﻗُﺒْﺢَ ﻣَﺎ اﻧْﻄَﻮَى ﻋَﻠَﯿﮫ،ِ دَﻏَﻞَ ﺳَﺮِﯾﺮَﺗِﮫ- َ ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ ﺗَﺒَﺎرﻛْﺖَ وَ ﺗَﻌَﺎﻟَﯿْﺖ- َرَأَﯾْﺖ
 وَ ﻗَﺪْ ﻛَﺎدَ أَنْ ﯾَﺤُﻞﱠ ﺑِﻲ ﻟَﻮْ ﻻ رَﺣْﻤَﺘُﻚَ ﻣَﺎ ﺣَﻞﱠ، ﻓَﺎﻧْﻘَﻤَﻊَ ﺑَﻌْﺪَ اﺳْﺘِﻄَﺎﻟَﺘِﮫِ ذَﻟِﯿﻼ ﻓِﻲ رِﺑَﻖِ ﺣِﺒَﺎﻟَﺘِﮫِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻛَﺎنَ ﯾُﻘَﺪﱢرُ أَنْ ﯾَﺮَاﻧِﻲ ﻓِﯿﮭَﺎ،ِﺣُﻔْﺮَﺗِﮫ
ﺟﻌَﻞَ ﻋِﺮْﺿِﻲ
َ َ و،ِ وَ وَﺣَﺮَﻧِﻲ ﺑِﻘَﺮْفِ ﻋُﯿُﻮﺑِﮫ،ِ وَ ﺳَﻠَﻘَﻨِﻲ ﺑِﺤَﺪﱢ ﻟِﺴَﺎﻧِﮫ،ِ وَ ﺷَﺠِﻲَ ﻣِﻨﱢﻲ ﺑِﻐَﯿْﻈِﮫ،ِ وَ ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺣَﺎﺳِﺪٍ ﻗَﺪْ ﺷَﺮِقَ ﺑِﻲ ﺑِﻐُﺼﱠﺘِﮫ.ِﺑِﺴَﺎﺣَﺘِﮫ
ِ وَاﺛِﻘﺎ ﺑِﺴُﺮْﻋَﺔ،َ ﻣُﺴْﺘَﻐِﯿﺜﺎ ﺑِﻚ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- َ َﻧَﺎدَﯾْﺘُﻚ.ِ وَ ﻗَﺼَﺪَﻧِﻲ ﺑِﻤَﻜِﯿﺪَﺗِﮫ،ِ وَ وَﺣَﺮَﻧِﻲ ﺑِﻜَﯿْﺪِه،ِ وَ ﻗَﻠﱠﺪَﻧِﻲ ﺧِﻼﻻ ﻟَﻢْ ﺗَﺰَلْ ﻓِﯿﮫ،ِﻏَﺮَﺿﺎ ﻟِﻤَﺮَاﻣِﯿﮫ
ْ وَ ﻛَﻢ.َ ﻓَﺤَﺼﱠﻨْﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﺑَﺄْﺳِﮫِ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚ،َ وَﻻ ﯾَﻔْﺰَعُ ﻣَﻦْ ﻟَﺠَﺄَ إِﻟَﻰ ﻣَﻌْﻘِﻞِ اﻧْﺘِﺼَﺎرِك،َ ﻋَﺎﻟِﻤﺎ أَﻧﱠﮫُ ﻻ ﯾُﻀْﻄَﮭَﺪُ ﻣَﻦْ أَوَى إِﻟَﻰ ﻇِﻞﱢ ﻛَﻨَﻔِﻚ،َإِﺟَﺎﺑَﺘِﻚ
،ﻣِﻦْ ﺳَﺤَﺎﺋِﺐِ ﻣَﻜْﺮُوهٍ ﺟَﻠﱠﯿْﺘَﮭَﺎ ﻋَﻨﱢﻲ

ovunun pusqusunda duran ovçu kimi mənim pusqumda oturmuşdur, halbuki mənmi üzümə gülür,
ikiüzlülük göstərirdi, şiddətli qəzəblə məni didirdi və Sən-ey mənim Rəbbim-uca və ulusan, onun
batini çirkinliyini gördün, onu ov etmək istədiyi xəndəyə atdın, qurduğu meydana sürük-lədin,
tüğyanından sonra zəlicəsinə məni atacağı tələyə düşdü, və əgər Sənin rəhmətin olmasaydı az
qalmışdı ki, onun başına gələn mənim başıma gəlsin. Nə çox həsəd aparanlar ki, mənə görə qəm
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boğazını tutmuş, qəzəbinin şiddəti sümük kimi boğazında ilişmiş, dilinin iynəsi ilə məni sancdı,
daim özündə olan işlərə mənə bağladı, hiylə edərək mənə hücum etdi, məkri ilə məni qsd etdi və
o zaman-ey mənim Rəbbim– məndə fəryad edib onu diləyərək Səni səslədim, duamın sür’ətlə
qəbul edilməsinə yəqinin var idi, bilirdim ki, himayət sayənə girən zülm görməz, intiqam pənahına gələnin qorxusu olmaz, və Sən öz qüdrətinlə məni onun şərrindən saxladın.

 وَ ﻛَ ْﻢ. وَ ﻏَﻮَاﺷِﻲ ﻛُﺮُﺑَﺎتٍ ﻛَﺸَﻔْﺘَﮭَﺎ، وَ أَﻋْﯿُﻦِ أَﺣْﺪَاثٍ ﻃَﻤَﺴْﺘَﮭَﺎ، وَ ﻋَﺎﻓِﯿَﺔٍ أَﻟْﺒَﺴْﺘَﮭَﺎ، وَ ﺟَﺪَاوِلِ رَﺣْﻤَﺔٍ ﻧَﺸَﺮْﺗَﮭَﺎ،وَ ﺳَﺤَﺎﺋِﺐِ ﻧِﻌَﻢٍ أَﻣْﻄَﺮْﺗَﮭَﺎ ﻋَﻠَﻲﱠ
 وَ ﻓِﻲ ﺟَﻤِﯿﻌِﮫِ اﻧْﮭِﻤَﺎﻛﺎ ﻣِﻨﱢﻲ،َ ﻛُﻞﱡ ذَﻟِﻚَ إِﻧْﻌَﺎﻣﺎ وَ ﺗَﻄَﻮﱡﻻ ﻣِﻨْﻚ.َ وَ ﻣَﺴْﻜَﻨَﺔٍ ﺣَﻮﱠﻟْﺖ،َ وَ ﺻَﺮْﻋَﺔٍ أَﻧْﻌَﺸْﺖ،َ وَ ﻋَﺪَمٍ ﺟَﺒَﺮْت،َﻣِﻦْ ﻇَﻦﱟ ﺣَﺴَﻦٍ ﺣَﻘﱠﻘْﺖ
َ وَ ﻟَﻘَﺪْ ﺳُﺌِﻠْﺖ.ُ ﻻ ﺗُﺴْﺄَلُ ﻋَﻤﱠﺎ ﺗَﻔْﻌَﻞ،َ وَ ﻻ ﺣَﺠَﺮَﻧِﻲ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻦِ ارْﺗِﻜَﺎبِ ﻣَﺴَﺎﺧِﻄِﻚ،َ ﻟَﻢْ ﺗَﻤْﻨَﻌْﻚَ إِﺳَﺎءَﺗِﻲ ﻋَﻦْ إِﺗْﻤَﺎمِ ِإﺣْﺴَﺎﻧِﻚ،َﻋَﻠَﻰ ﻣَﻌَﺎﺻِﯿﻚ
 وَ أَﺑَﯿْﺖُ إِﻻ، إِﻻ إِﺣْﺴَﺎﻧﺎ وَ اﻣْﺘِﻨَﺎﻧﺎ وَﺗَﻄَﻮﱡﻻ وَ إِﻧْﻌَﺎﻣﺎ- َ ﯾَﺎ ﻣَﻮْﻻي- َ أَﺑَﯿْﺖ،َ وَ اﺳْﺘُﻤِﯿﺢَ ﻓَﻀْﻠُﻚَ ﻓَﻤَﺎ أَﻛْﺪَﯾْﺖ،َ وَ ﻟَﻢْ ﺗُﺴْﺄَلْ ﻓَﺎﺑْﺘَﺪَأْت،َﻓَﺄَﻋْﻄَﯿْﺖ
ِ ھَﺬَا ﻣَﻘَﺎمُ ﻣَﻦ.ُ وَذِي أَﻧَﺎةٍ ﻻ ﯾَﻌْﺠَﻞ،ُ ﻣِﻦْ ﻣُﻘْﺘَﺪِرٍ ﻻ ﯾُﻐْﻠَﺐ-  إِﻟَﮭِﻲ- ُ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪ،َ وَﻏَﻔْﻠَﺔً ﻋَﻦْ وَﻋِﯿﺪِك،َ وَﺗَﻌَﺪﱢﯾﺎ ﻟِﺤُﺪُودِك،َﺗَﻘَﺤﱡﻤﺎ ﻟِﺤُﺮُﻣَﺎﺗِﻚ
،ِاﻋْﺘَﺮَفَ ﺑِﺴُﺒُﻮغِ اﻟﻨﱢﻌَﻢ

Nə çox bəlalar buludlarını məndən sovuş-durdun, üzərimə ne’mət yağışı yağdırdın, nə çox rəhmət
arxaları axıtdın, mənə salamatlıq libası geyindirdin, müsibətlər çeşmələrini qurutdun, qəm
pərdələrini uzaqlaşdırdın. Nə çox yaxşı gümanım ki, həqiqətə çevirdin, yoxsulluğumu ara-dan
apardın, yıxılmaqdan qurtardın, çarəsizli-yimə çarə qıldın, bütün bunlar ən’amından lüt-fündən
idi, və bütün bu hallarda mən günah içrə çabalayırdım, lakin mənim pis əməlli olmağım Səni
ehsanını kamilləşdirməkdən saxladı, bu ehsanın Sənin qəzəbinə tuş olmağımın qarşısını almadı,
gördüyün iş barəsində sorğu-suala tutul-mazsan, həqiqətən də Səndən istənildi, əta etdin,
istəməzdən öncə bəxşiş etməyə başladın, lüt-fündən istənildi və əskiltmədin, Sən, ey mənim
ixtiyar sahibim, ehsandan, ən’am verib lütf gös-tərməkdən savayı hər şeydən çəkindin, mən də
haram etdiklərinə batmaqdan, sərhədlərindən təca-vüz etməkdən, qorxutmaqdan xəbərsizlikdən
savayı hər şeydən geri oturdum, belə olduqda həmd yalnız Sənə məxsusdur, ey mənim Rəbbim:
qüdrətlisən məğlubedilməzsən, möhlət verərək tələsmirsən.

 وَ أَﺗَﻮَﺟﱠﮫُ إِﻟَﯿْﻚَ ﺑِﮭِﻤَﺎ،ِ وَ اﻟْﻌَﻠَﻮِﯾﱠﺔِ اﻟْﺒَﯿْﻀَﺎء،ِ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ أَﺗَﻘَﺮﱠبُ إِﻟَﯿْﻚَ ﺑِﺎﻟْﻤُﺤَﻤﱠﺪِﯾﱠﺔِ اﻟﺮﱠﻓِﯿﻌَﺔ.ِ وَﺷَﮭِﺪَ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﮫِ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻀْﯿِﯿﻊ،ِوَ ﻗَﺎﺑَﻠَﮭَﺎ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻘْﺼِﯿﺮ
 ﯾَﺎ-  وَ ﻻ ﯾَﺘَﻜَﺄﱠدُكَ ﻓِﻲ ﻗُﺪْرَﺗِﻚَ وَ أَﻧْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮٌ ﻓَﮭَﺐْ ﻟِﻲ،َ ﻓَﺈِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﻻ ﯾَﻀِﯿﻖُ ﻋَﻠَ ْﯿﻚَ ﻓِﻲ وُﺟْﺪِك،أَنْ ﺗُﻌِﯿﺬَﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛَﺬَا وَ ﻛَﺬَا
َ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،َ وَ آﻣَﻦُ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ ﻋِﻘَﺎ ِﺑﻚ،َ ﻣِﻦْ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَ دَوَامِ ﺗَﻮْﻓِﯿﻘِﻚَ ﻣَﺎ أَﺗﱠﺨِﺬُهُ ﺳُﻠﱠﻤﺎ أَﻋْﺮُجُ ﺑِﮫِ إِﻟَﻰ رِﺿْﻮَاﻧِﻚ- إِﻟَﮭِﻲ.

Bu ne’mətlərinin bolluğuna e’tiraf edib onu təqsirlə qarşılayan, öz barəsində bütün işlərini zay
etməsinə şəhadət edənin məqamıdır.
Ey mənim Rəbbim, bəyənilmişi, uca aydın ələvi vilayəti vasitəsi ilə Sənə yaxınlaşıram, o iki-sinin
vasitəsi ilə Sənə sarı üz gətirirəm ki, mənə-fülankəsin şərrindən pənah ver, çünki bu pənah
verməkliyin sərvət önündə Səni çətinliyinə salmaz, qüdrətin qarşısında zəhmətə düşməzsən, Sən,
hər şeyə qadirsən. Belə isə rəhm edib davam etdirdikdən sonra öz yanında elə bir bəhrə nəsib et
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ki, onu Sənin razılıbına yetməyə nərdivan qərar verim, onun səbəbiylə cəzadan amanda qalım, ey
rəhm edənlərin rəhm edəni!

(50)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻟﺮﱠھْﺒَﺔ:
َ وَ ﺑَﺸﱠﺮْتَ ﺑِﮫِ ﻋِﺒَﺎدَكَ أَنْ ﻗُﻠْﺖ،َ وَ رَزَﻗْﺘَﻨِﻲ ﻣَﻜْﻔِﯿّﺎ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ وَﺟَﺪْتُ ﻓِﯿﻤَﺎ أَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻣِﻦْ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚ، وَ رَﺑﱠﯿْﺘَﻨِﻲ ﺻَﻐِﯿﺮا،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨِﻲ ﺳَﻮِﯾّﺎ:

50-ci dua:

O Həzrətin Allahdan qorxmasında etdiyi duası:

İlahi, Sən məni səlist xəlq etdin, uşaq ikən bəslədin, ruzimə zamin oldun. İlahi, mən nazil edib
bəndələrinə onda müædə verdiyin kitabında tapdım ki, belə buyurmusan:

َ ْ وَ ﻗَﺪْ ﺗَﻘَﺪﱠمَ ﻣِﻨﱢﻲ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﻋَﻠِﻤْﺖَ وَ ﻣَﺎ أَﻧ، إِنﱠ اﻟﻠﱠﮫَ ﯾَﻐْﻔِﺮُ اﻟﺬﱡﻧُﻮبَ ﺟَﻤِﯿﻌﺎ،ِﯾَﺎ ﻋِﺒَﺎدِيَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أَﺳْﺮَﻓُﻮا ﻋَﻠَﻰ أَﻧْﻔُﺴِﮭِﻢْ ﻻ ﺗَﻘْﻨَﻄُﻮا ﻣِﻦْ رَﺣْﻤَﺔِ اﻟﻠﱠﮫ
ﺖ
 وَ ﻟَﻮْ أَنﱠ، ﻓَﯿَﺎ ﺳَﻮْأَﺗَﺎ ﻣِﻤﱠﺎ أَﺣْﺼَﺎهُ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻛِﺘَﺎﺑُﻚَ ﻓَﻠَﻮْ ﻻ اﻟْﻤَﻮَاﻗِﻒُ اﻟﱠﺘِﻲ أُؤَﻣﱢﻞُ ﻣِﻦْ ﻋَﻔْﻮِكَ اﻟﱠﺬِي ﺷَﻤِﻞَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ ﻟَﺄَﻟْﻘَﯿْﺖُ ﺑِﯿَﺪِي،أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﮫِ ﻣِﻨﱢﻲ
َ و، وَ أَﻧْﺖَ ﻻ ﺗَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﺧَﺎﻓِﯿَﺔٌ ﻓِﻲ اﻟْﺄَرْضِ وَ ﻻ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ إِﻻ أَﺗَﯿْﺖَ ِﺑﮭَﺎ،َأَﺣَﺪا اﺳْﺘَﻄَﺎعَ اﻟْﮭَﺮَبَ ﻣِﻦْ رَﺑﱢﮫِ ﻟَﻜُﻨْﺖُ أَﻧَﺎ أَﺣَﻖﱠ ﺑِﺎﻟْﮭَﺮَبِ ﻣِﻨْﻚ
،ٌ ﻓَﮭَﺎ أَﻧَﺎ ذَا ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَﯾْﻚَ ﺧَﺎﺿِﻊٌ ذَﻟِﯿﻞٌ رَاﻏِﻢ،ُ وَ ﻣُﺪْرِﻛِﻲ إِنْ أَﻧَﺎ ﻓَﺮَرْت،ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱠﻚَ ﻃَﺎﻟِﺒِﻲ إِنْ أَﻧَﺎ ھَﺮَﺑْﺖ. وَ ﻛَﻔَﻰ ﺑِﻚَ ﺣَﺴِﯿﺒﺎ،ﻛَﻔَﻰ ﺑِﻚَ ﺟَﺎزِﯾﺎ
-  اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ- َ ﻓَﺄَﺳْﺄَﻟُﻚ.َ وَ أَﻟْﺒَﺴْﺘَﻨِﻲ ﻋَﺎﻓِﯿَﺘَﻚ،َ وَ إِنْ ﺗَﻌْﻒُ ﻋَﻨﱢﻲ ﻓَﻘَﺪِﯾﻤﺎ ﺷَﻤَﻠَﻨِﻲ ﻋَﻔْﻮُك،ٌ ﻣِﻨْﻚَ ﻋَﺪْل-  ﯾَﺎ رَبﱢ- َ وَ ھُﻮ،ٌإِنْ ﺗُﻌَﺬﱢﺑْﻨِﻲ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ ﻟِﺬَﻟِﻚَ أَھْﻞ
،َ وَ ھَﺬِهِ اﻟﺮﱢﻣﱠﺔَ اﻟْﮭَﻠُﻮﻋَﺔ،َ إِﻻ رَﺣِﻤْﺖَ ھَﺬِهِ اﻟﻨﱠﻔْﺲَ اﻟْﺠَﺰُوﻋَﺔ،َ وَ ﺑِﻤَﺎ وَارَﺗْﮫُ اﻟْﺤُﺠُﺐُ ﻣِﻦْ ﺑَﮭَﺎﺋِﻚ،َﺑِﺎﻟْﻤَﺨْﺰُونِ ﻣِﻦْ أَﺳْﻤَﺎﺋِﻚ

«Ey öz nəfslərin zülm edən bəndələrim, Allahın rəhmətindən mə’yus olmayın, Allah bütün
günahlarınızı bağışlayar» və məndən elə işlər baş vermişdir ki, Sən onları bilir, məndən daha
agahsan, əməl dəftərimdə qeyd edilən bu rüsvayçı-lığıma görə vay halıma, əgər geniş bəxşişinə
ümid bəslədiyim dayanacaqlar olmasaydı, rəhmə-tindən tamamilə naümid olardım, əgər kimsə
Səndən qaça bilsəydi, qaçmağa mən daha üstün idim, göylərdə və yerdə bir şey Səndən gizli
deyildir, hər şeyi bir yerə yığacaqsan, cəzan necə də güclü-dür, hər bir mühasibdən ehtiyacsızsan.
İlahi, əgər qaçsam məni tələb edəcəksən, fərari olsam tapacaqsan, belə olduqda artıq indi mənəm
ki, Sənin dərgahında zəlil, təslim, başı aşağayam, əgər əzab etsən ona layiqəm, və o Sənin
tərəfindən – ey mənim Rəbbim – ədalətin özüdür, əgər əfv etsən, əfvin elə qədimdən də mənim
halıma şamil olmuşdu, mənə salamatlıq libası geyindirmisən. Ey mənim Rəbbim, Səni xəzinəndə
olan adlarına, pərdə arxasında qoyduğun cəlalına and verirəm ki,
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اﻟﱠﺘِﻲ ﻻ ﺗَﺴْﺘَﻄِﯿﻊُ ﺣَﺮﱠ ﺷَﻤْﺴِﻚَ ،ﻓَﻜَﯿْﻒَ ﺗَﺴْﺘَﻄِﯿﻊُ ﺣَﺮﱠ ﻧَﺎرِكَ،؟ وَ اﻟﱠﺘِﻲ ﻻ ﺗَﺴْﺘَﻄِﯿﻊُ ﺻَﻮْتَ رَﻋْﺪِكَ ،ﻓَﻜَﯿْﻒَ ﺗَﺴْﺘَﻄِﯿﻊُ ﺻَﻮْتَ ﻏَﻀَﺒِﻚَ؟
ﻓَﺎرْﺣَﻤْﻨِﻲَ  -اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ  -ﻓَﺈِﻧﱢﻲ اﻣْﺮُؤٌ ﺣَﻘِﯿﺮٌ ،وَ ﺧَﻄَﺮِي ﯾَﺴِﯿﺮٌَ ،و ﻟَﯿْﺲَ ﻋَﺬَاﺑِﻲ ﻣِﻤﱠﺎ ﯾَﺰِﯾﺪُ ﻓِﻲ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻣِﺜْﻘَﺎلَ ذَرﱠةٍ ،وَ ﻟَﻮْ أَنﱠ ﻋَﺬَاﺑِﻲ ﻣِﻤﱠﺎ ﯾَﺰِﯾﺪُ ﻓِﻲ
ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻟَﺴَﺄَﻟْﺘُﻚَ اﻟﺼﱠﺒْﺮَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ،وَ أَﺣْﺒَﺒْﺖُ أَنْ ﯾَﻜُﻮنَ ذَﻟِﻚَ ﻟَﻚَ ،وَ ﻟَﻜِﻦْ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧُﻚَ  -اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ  -أَﻋْﻈَﻢُ ،وَ ﻣُﻠْﻜُﻚَ أَدْوَمُ ﻣِﻦْ أَنْ ﺗَﺰِﯾﺪَ ﻓِﯿﮫِ ﻃَﺎﻋَﺔُ
اﻟْﻤُﻄِﯿﻌِﯿﻦَ ،أَوْ ﺗَﻨْﻘُﺺَ ﻣِﻨْﮫُ ﻣَﻌْﺼِﯿَﺔُ اﻟْﻤُﺬْﻧِﺒِﯿﻦَ .ﻓَﺎرْﺣَﻤْﻨِﻲ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦَ ،وَ ﺗَﺠَﺎوَزْ ﻋَﻨﱢﻲ ﯾَﺎ ذَا اﻟْﺠَﻼلِ وَ اﻟْﺈِﻛْﺮَامِ ،وَ ﺗُﺐْ ﻋَﻠَﻲﱠ ،إِﻧﱠﻚَ
.أَﻧْﺖَ اﻟﺘﱠﻮﱠابُ اﻟﺮﱠﺣِﯿﻢُ

bu tabsız vücuda günəşinə dözməyi bir ovuc sümüyə rəhm et, Cəhənnəm oduna nə cür dözə
!bilərəm! Bu taqətsiz bəndə qəzəbinin deyil, hətta ildırımının səsini eşitməkdə taqətsizdir
Belə olduqda ey mənim Rəbbim, mənə rəhm et, çünki zəlil bir kimsəyəm, dəyərsizəm, əzabım bir
şey deyil ki, səltənətində zərrə də artıra bilsin, əgər əzab olunmağım səltənətində, padşahlığında
bir şey artırmaqdan daha ucadır, yaxud günah-karları üsyanı ondan nəyi isə əskiltsin, belə isə ey
rəhm edənlərin rəhm edəni, mənə rəhm et, ey cəlal və kəramət sahibi, məni əfv et, ey tövbələri
!qəbul edən, mehriban olan tövbəmi qəbul et

)(51
:وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﻀَﺮﱡعِ وَ اﻻﺳْﺘِﻜَﺎﻧَﺔِ
إِﻟَﮭِﻲ أَﺣْﻤَﺪُكَ وَ أَﻧْﺖَ ﻟِﻠْﺤَﻤْﺪِ أَھْﻞٌ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺴْﻦِ ﺻَﻨِﯿﻌِﻚَ إِﻟَﻲﱠ ،وَ ﺳُﺒُﻮغِ ﻧَﻌْﻤَﺎﺋِﻚَ ﻋَﻠَﻲﱠ ،وَ ﺟَﺰِﯾﻞِ ﻋَﻄَﺎﺋِﻚَ ﻋِﻨْﺪِي،

51-ci dua:
O Həzrətin təzərrö’ etməsi

İlahi, Sənə həmd edirəm – Sən həmdə layiqsən – mənə etdiyin yaxşılığa, ne’mətlərinin bolluğuna,
böyük bəxşişinə,

وَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓَﻀﱠﻠْﺘَﻨِﻲ ﺑِﮫِ ﻣِﻦْ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ ،وَ أَﺳْﺒَﻐْﺖَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻣِﻦْ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻚَ ،ﻓَﻘَﺪِ اﺻْﻄَﻨَﻌْﺖَ ﻋِﻨْﺪِي ﻣَﺎ ﯾَﻌْﺠِﺰُ ﻋَﻨْﮫُ ﺷُﻜْﺮِي .وَ ﻟَﻮْ ﻻ إِﺣْﺴَﺎﻧُﻚَ إِﻟَﻲﱠ َو
ﺳُﺒُﻮغُ ﻧَﻌْﻤَﺎﺋِﻚَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻣَﺎ ﺑَﻠَﻐْﺖُ إِﺣْﺮَازَ ﺣَﻈﱢﻲ ،وَ ﻻ إِﺻْﻼحَ ﻧَﻔْﺴِﻲ ،وَ ﻟَﻜِﻨﱠﻚَ اﺑْﺘَﺪَأْ َﺗﻨِﻲ ﺑِﺎﻟْﺈِﺣْﺴَﺎنِ ،وَ رَزَﻗْﺘَﻨِﻲ ﻓِﻲ أُﻣُﻮرِي ﻛُﻠﱢﮭَﺎ اﻟْﻜِﻔَﺎﯾَﺔَ ،وَ
ﺻَﺮَﻓْﺖَ ﻋَﻨﱢﻲ ﺟَﮭْﺪَ اﻟْﺒَﻼءِ ،وَﻣَﻨَﻌْﺖَ ﻣِﻨﱢﻲ ﻣَﺤْﺬُورَ اﻟْﻘَﻀَﺎءِ .إِﻟَﮭِﻲ ﻓَﻜَﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﻼءٍ ﺟَﺎھِﺪٍ ﻗَﺪْ ﺻَﺮَﻓْﺖَ ﻋَﻨﱢﻲ ،وَﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﻧِﻌْﻤَﺔٍ ﺳَﺎﺑِﻐَﺔٍ أَﻗْﺮَرْتَ ﺑِﮭَﺎ
ﻋَﯿْﻨِﻲ ،وَ ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺻَﻨِﯿﻌَﺔٍ ﻛَﺮِﯾﻤَﺔٍ ﻟَﻚَ ﻋِﻨْﺪِي أَﻧْﺖَ اﻟﱠﺬِي أَﺟَﺒْﺖَ ﻋِﻨْﺪَ اﻻﺿْﻄِﺮَارِ دَﻋْﻮَﺗِﻲ ،وَ أَﻗَﻠْﺖَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻌِﺜَﺎرِ زَﻟﱠﺘِﻲ ،وَ أَﺧَﺬْتَ ﻟِﻲ ﻣِﻦَ
اﻟْﺄَﻋْﺪَاءِ ﺑِﻈُﻼﻣَﺘِﻲ .إِﻟَﮭِﻲ ﻣَﺎ وَﺟَﺪْﺗُﻚَ ﺑَﺨِﯿﻼ ﺣِﯿﻦَ ﺳَﺄَﻟْﺘُﻚَ ،وَﻻ ﻣُﻨْﻘَﺒِﻀﺎ ﺣِﯿﻦَ أَرَدْﺗُﻚَ ،ﺑَﻞْ وَﺟَﺪْﺗُﻚَ ﻟِﺪُﻋَﺎﺋِﻲ ﺳَﺎﻣِﻌﺎ ،وَ ﻟِﻤَﻄَﺎﻟِﺒِﻲ ﻣُﻌْﻄِﯿﺎ ،وَ
وَﺟَﺪْتُ ﻧُﻌْﻤَﺎكَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺳَﺎﺑِﻐَﺔً ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺷَﺄْنٍ ﻣِﻦْ ﺷَﺄْﻧِﻲ وَ
ﻛُﻞﱢ زَﻣَﺎنٍ ﻣِﻦْ زَﻣَﺎﻧِﻲ ،ﻓَﺄَﻧْﺖَ ﻋِﻨْﺪِي ﻣَﺤْﻤُﻮدٌ ،وَ ﺻَﻨِﯿﻌُﻚَ ﻟَﺪَيﱠ ﻣَﺒْﺮُورٌ
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üstünlük bəxş etdiyin rəhmətinə, çünki o qədər ne’mət bəxş etdin ki, şükr edə bilirəm, əgər mənə
qarşı lütfün, ehsan və y axşılıqlarının kamalı arada olmasaydı, heç vaxt özümü islah edib
bəhrəmə nail ola bilməzdim, mənə yaxşılığı Sən başladın, bütün işlərimdə kifayət etməyini Sən
ruzi etdin, məndən əzab-əziyyəti sovuşdurdun, dəhşətli qəzanı məndən kənar etdin.
İlahi! Nə çox bol ne’mət gördün ki, onunla gözümü nurlandırdın! Nə çox yaxşılıqları lütf etdin!
×ətinlik halımda duamı icabət edən Sən idin, xəta zamanı günahımdan keçdin, düşmənlərdən
haqqımı aldın.
İlahi, dərgahına gədalığa gəldikdə Səndə xəsislik görmədim, Səni qəsd etdikdə məni rədd edən
görmədim, hətta Səni duamı eşidən, istəklərimi əta edən tapdım, bütün hallarda və bütün
vaxtlarda mənə olan ne’mətlərini kamil gördüm, Sən mənim yanımda ucasan, yanımda olan
ehsanın gözəldir,

َ  ﯾَﺎ ﻛَﮭْﻔِﻲ ﺣِﯿ.َ ﻓَﻨَﺠﱢﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﺳَﺨَﻄِﻚ، ﺣَﻤْﺪا ﯾَﻜُﻮنُ ﻣَﺒْﻠَﻎَ رِﺿَﺎكَ ﻋَﻨﱢﻲ،ِ ﺣَﻤْﺪا ﯾَﺒْﻠُﻎُ اﻟْﻮَﻓَﺎءَ وَﺣَﻘِﯿﻘَﺔَ اﻟﺸﱡﻜْﺮ،ﺗَﺤْﻤَﺪُكَ ﻧَﻔْﺴِﻲ وَﻟِﺴَﺎﻧِﻲ وَﻋَﻘْﻠِﻲ
ﻦ
َ ﻓَﻠَﻮْﻻ ﻧَﺼْﺮُكَ إِﯾﱠﺎيَ ﻟَﻜُﻨْﺖُ ﻣِﻦ،ِ وَﯾَﺎ ﻣُﺆَﯾﱢﺪِي ﺑِﺎﻟﻨﱠﺼْﺮ،َ ﻓَﻠَﻮْ ﻻﺳَﺘْﺮُكَ ﻋَﻮْرَﺗِﻲ ﻟَﻜُﻨْﺖُ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﻔْﻀُﻮﺣِﯿﻦ،ﺗُﻌْﯿِﯿﻨِﻲ اﻟْﻤَﺬَاھِﺐُ وَﯾَﺎ ﻣُﻘِﯿﻠِﻲ ﻋَﺜْﺮَﺗِﻲ
ُ وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﮫُ اﻟْﺄَﺳْﻤَﺎء،وَ ﯾَﺎ أَھْﻞَ اﻟ ﱠﺘﻘْﻮَى،َ ﻓَﮭُﻢْ ﻣِﻦْ ﺳَﻄَﻮَاﺗِﮫِ ﺧَﺎﺋِﻔُﻮن، وَﯾَﺎ ﻣَﻦْ وَﺿَﻌَﺖْ ﻟَﮫُ اﻟْﻤُﻠُﻮكُ ﻧِﯿﺮَ اﻟْﻤَﺬَﻟﱠﺔِ ﻋَﻠَﻰ أَﻋْﻨَﺎﻗِﮭَﺎ،َاﻟْﻤَﻐْﻠُﻮﺑِﯿﻦ
، وَأَﺳْﺘَﻘِﯿﻠُﻚَ ﻋَﺜَﺮَاﺗِﻲ. وَﻻ ﻣَﻔَﺮﱠ ﻟِﻲ ﻓَﺄَﻓِﺮﱠ،َ وَﻻ ﺑِﺬِي ﻗُﻮﱠةٍ ﻓَﺄَﻧْﺘَﺼِﺮ،َ وَﺗَﻐْﻔِﺮَ ﻟِﻲ ﻓَﻠَﺴْﺖُ ﺑَﺮِﯾﺌﺎ ﻓَﺄَﻋْﺘَﺬِر، أَﺳْﺄَﻟُﻚَ أَنْ ﺗَﻌْﻔُﻮَ ﻋَﻨﱢﻲ،اﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ
 ﻣُﺴْﺘَﺠِﯿﺮا، ﻣُﺘَﻌَﻮﱢذا ﻓَﺄَﻋِﺬْﻧِﻲ، ﻣِﻨْﮭَﺎ ﻓَﺮَرْتُ إِﻟَﯿْﻚَ رَبﱢ ﺗَﺎﺋِﺒﺎ ﻓَﺘُﺐْ ﻋَﻠَﻲﱠ، وَأَﺣَﺎﻃَﺖْ ﺑِﻲ ﻓَﺄَھْﻠَﻜَﺘْﻨِﻲ،وَأَﺗَﻨَﺼﱠﻞُ إِﻟَﯿْﻚَ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑِﻲ اﻟﱠﺘِﻲ ﻗَﺪْ أَوْﺑَﻘَﺘْﻨِﻲ
، ﻣُﺸْﻔِﻘﺎ، ﻣُﺴْﺘَﻜِﯿﻨﺎ،دَﻋَﻮْﺗُﻚَ ﯾَﺎ رَبﱢ ﻣِﺴْﻜِﯿﻨﺎ.دَاﻋِﯿﺎ ﻓَﻼ ﺗَﺮُدﱠﻧِﻲ ﺧَﺎﺋِﺒﺎ، ﺳَﺎﺋِﻼ ﻓَﻼ ﺗَﺤْﺮِﻣْﻨِﻲ ﻣُﻌْﺘَﺼِﻤﺎ ﻓَﻼ ﺗُﺴْﻠِﻤْﻨِﻲ،ﻓَﻼ ﺗَﺨْﺬُﻟْﻨِﻲ

şükrünün dərinliyinə yetən bir həmd-səna, belə isə mənə öz qəzəbindən nicat ver, ey yollar məni
yararkən pənah yerim, ey xətalarımı əfv edən, əgər eyblərimi örtməyin olmasaydı rüsvay olanlardan olardım, padşahlar önündə boyunlarına zillət içindədirlər, ey itaətə layiq olan, ey gözəl
adlara sahib olan, Səndən məni əfv etməyini, bağışlamağını diləyirəm, çünki günahdan pak
deyiləm ki, üzrüm olsun, qüdrətli deyiləm ki, qalib olum, qaça biləcək bir yoxdur, Səndən
pisliklərimə göz yummağını istəyirəm, və məni əhatə edib bəlaya düçar edərək həlakətimə səbəb
olan günahlarıma görə üzr istəyirəm, mən tövbə edərək günahlarımdan Sənə sarı üz gətirmişəm,
belə isə tövbəmi qəbul et, Sənə pənah gətirmişəm, belə isə pənah ver, Səndən kömək istəyirəm,
belə isə yardım əlini məndən əsirgəmə, dərgahının dilənçisiyəm, belə isə məni məhrum etmə,
əlim ətəyinə sarı uzatmışam, belə isə özbaşına buraxma, dua edənəm, belə isə ümidsiz etmə. Ey
mənim Rəbbim, mən səni dərgahına miskin, qorxan, vəhşət içrə, şövqlə, yoxsul

 وَاﻟْﻤُﺠَﺎﻧَﺒَﺔِ ﻋَﻤﱠﺎ ﺣَﺬﱠرْﺗَ ُﮫ،َ أَﺷْﻜُﻮ إِﻟَﯿْﻚَ ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ ﺿَﻌْﻒَ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻋَﻦِ اﻟْﻤُﺴَﺎرَﻋَﺔِ ﻓِﯿﻤَﺎ وَﻋَﺪْﺗَﮫُ أَوْﻟِﯿَﺎءَك.َ ﻣُﻀْﻄَﺮّا إِﻟَﯿْﻚ، ﻓَﻘِﯿﺮا، وَﺟِﻼ،ﺧَﺎﺋِﻔﺎ
 أَدْﻋُﻮكَ ﻓَﺘُﺠِﯿﺒُﻨِﻲ وَ إِنْ ﻛُﻨْﺖُ ﺑَﻄِﯿﺌﺎ، وَﻟَﻢْ ﺗُﮭْﻠِﻜْﻨِﻲ ﺑِﺠَﺮِﯾﺮَﺗِﻲ، إِﻟَﮭِﻲ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻀَﺤْﻨِﻲ ﺑِﺴَﺮِﯾﺮَﺗِﻲ. وَوَﺳْﻮَﺳَﺔَ ﻧَﻔْﺴِﻲ، وَﻛَﺜْﺮَةَ ھُﻤُﻮﻣِﻲ،َأَﻋْﺪَاءَك
َ وَﻻ أَرْﺟُﻮ ﻏَﯿْﺮَكَ ﻟَﺒﱠﯿْﻚ،َ ﻓَﻼ أَدْﻋُﻮ ﺳِﻮَاك، وَﺣَﯿْﺚُ ﻣَﺎ ﻛُﻨْﺖُ وَﺿَﻌْﺖُ ﻋِﻨْﺪَكَ ﺳِﺮﱢي، وَ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﻛُﻠﱠﻤَﺎ ﺷِﺌْﺖُ ﻣِﻦْ ﺣَﻮَاﺋِﺠِﻲ،ﺣِﯿﻦَ ﺗَﺪْﻋُﻮﻧِﻲ
ِﺧﺮَة
ِ ْ ﻟَﮭِﻲ ﻓَﻼ ﺗَﺤْﺮِﻣْﻨِﻲ ﺧَﯿْﺮَ اﻵ.َج ﻋَﻤﱠﻦْ ﻻذَ ﺑِﻚ
ُ  وَ ﺗُﻔَﺮﱢ،َ وَ ﺗُﺨَﻠﱢﺺُ ﻣَﻦِ اﻋْﺘَﺼَﻢَ ﺑِﻚ،َ وَ ﺗَﻠْﻘَﻰ ﻣَﻦْ ﺗَﻮَﻛﱠﻞَ ﻋَﻠَﯿْﻚ،َ ﺗَﺴْﻤَﻊُ ﻣَﻦْ ﺷَﻜَﺎ إِﻟَﯿْﻚ،َﻟَﺒﱠﯿْﻚ
 ِنْ ﺗُﻌَﺬﱢبْ ﻓَﺄَﻧَﺎ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻢُ اﻟْﻤُﻔَﺮﱢطُ اﻟْﻤُﻀَﯿﱢﻊُ اﻵْﺛِﻢُ اﻟْﻤُﻘَﺼﱢﺮُ اﻟْﻤُﻀَﺠﱢﻊُ اﻟْﻤُﻐْﻔِﻞُ ﺣَﻆﱠ.ﻏﻔِﺮْ ﻟِﻲ ﻣَﺎ ﺗَﻌْﻠَﻢُ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑِﻲ
ْ  وَا،وَ اﻟْﺄُوﻟَﻰ ﻟِﻘِﻠﱠﺔِ ﺷُﻜْﺮِي
َ وَ إِنْ ﺗَﻐْﻔِﺮْ ﻓَﺄَﻧْﺖَ أَ ْرﺣَﻢُ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،ﻧَﻔْﺴِﻲ.
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və çarəsiz-halda çağırdım, ey mənim Rəbbim, nəfsimin zəifliyindən dostlarına və’d etdiyin
şeylərdə irəli keçə bilmərəm, düşmənlərini qorxutduğun işlərdən uzağlaşmağı bacarıram, Sən
qəm-qüssənin çoxluğundan, nəfsin vəsvəsəsindən şikayət edirəm.
İlahi, məni pis niyyətimə görə rüsvay etmədin, günahım ucbatından həlak etmədin, Səni çağırıram və Sənə mənə cavab verərsən, halbuki Sən məni səslədikdə Sənə cavab verməkdə
səhənkaram və bütün hacətlərimi Səndən istəyirəm, hər yerdə olsam sirrimi Sənin yanında
qoyuram, Səndən başqasını çağırmıram, Səndən başqa kimsəyə ümidvar deyiləm, ləbbeyk,
ləbbeyk, Sən dərgahına şikayət edənin sözünü eşidirsən, Sənə e’timad edənə üz döndərirsən,
rəhmət damənindən yapışanı xilas edirsən, Sənə pənah gətirənin qəmini dağı-dırsan, İlahi,
şükrümün azlığına görə məni dünya və axirət xeyrindən məhrum etmə, bildiyim günahlarımı əfv
et, əgər mənə əzab versən mən zülmü özünə rəva görən, sərhədindən kənara ayaq qoyan, əmrinə
lazımınca itaət etməyənəm, Sənin tərəfindən öz nəsibimi unudanam və əgər məni bağışlasan, Sən
rəhm edənlənin rəhm edənisən!
(52)
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻟْﺈِﻟْﺤَﺎحِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠﮫِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ:
 وَ ﻛَﯿْﻒَ ﻻ ﺗُﺤْﺼِﻲ ﻣَﺎ،ُ ﻣَﺎ أَﻧْﺖَ ﺧَﻠَﻘْﺘَﮫ-  ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ- َ وَ ﻛَﯿْﻒَ ﯾَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﯿْﻚ،ِﯾَﺎ أَﻟﻠﱠﮫُ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺷَﻲْءٌ ﻓِﻲ اﻟْﺄَرْضِ وَ ﻻ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎء
ْ أَوْ ﻛَﯿْﻒَ ﯾَ ْﻨﺠُﻮ ﻣِﻨْﻚَ ﻣَﻦ،َ أَوْ ﻛَﯿْﻒَ ﯾَﺴْﺘَﻄِﯿﻊُ أَنْ ﯾَﮭْﺮُبَ ﻣِﻨْﻚَ ﻣَﻦْ ﻻ ﺣَﯿَﺎةَ ﻟَﮫُ إِﻻ ﺑِﺮِزْﻗِﻚ،ُ َأوْ ﻛَﯿْﻒَ ﯾَﻐِﯿﺐُ ﻋَﻨْﻚَ ﻣَﺎ أَﻧْﺖَ ﺗُﺪَﺑﱢﺮُه،ُأَﻧْﺖَ ﺻَﻨَﻌْﺘَﮫ
ُ وَ أَھْﻮَﻧُﮭُﻢْ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﻣَﻦْ أَﻧْﺖَ ﺗَﺮْزُﻗُﮫ،َ وَ أَﺧْﻀَﻌُﮭُﻢْ ﻟَﻚَ أَﻋْﻤَﻠُﮭُﻢْ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚ،َ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ أَﺧْﺸَﻰ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻟَﻚَ أَﻋْﻠَﻤُﮭُﻢْ ﺑِﻚ.َﻻ ﻣَﺬْھَﺐَ ﻟَﮫُ ﻓِﻲ ﻏَﯿْﺮِ ﻣُﻠْﻜِﻚ
 وَ ﻻ،َ وَ ﻟَﯿْﺲَ ﯾَﺴْﺘَﻄِﯿﻊُ ﻣَﻦْ ﻛَﺮِهَ ﻗَﻀَﺎءَكَ أَنْ ﯾَﺮُدﱠ أَﻣْﺮَك،َ وَ ﻛَﺬﱠبَ رُﺳُﻠَﻚ،َوَ ھُﻮَ ﯾَﻌْﺒُﺪُ ﻏَﯿْﺮَكَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻻ ﯾَﻨْﻘُﺺُ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﻚَ ﻣَﻦْ أَﺷْﺮَكَ ﺑِﻚ
،َﯾَﻤْﺘَﻨِﻊُ ﻣِﻨْﻚَ ﻣَﻦْ ﻛَﺬﱠبَ ﺑِ ُﻘﺪْرَﺗِﻚ

52-ci dua:

O Həzrətin Allahdan istədiyi hacətindəki israrı

Ey o Allah ki, göylərdə və yerdə heç bir şey Səndən gizli deyildir, ey mənim Rəbbim, Sənin
özünün yaratdıqların Səndən nə cür gizli qala bilər?!
Özünün xəlq etdiklərinin sayını nə cür hesablaya bilməzsən?
Tədbiri gördüyün Səndən nə cür örtülü qala bilər? Yaxud yalnız Sənin ruzilə sağ qala bilən
Səndən nə cür qaça bilər? Yaxud mülkündən başqa yerdə yeri olmayan nə cür nicat tapa bilər?
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Paksan Sən, dərgahında hamıdan çox qorxanlar onların ən alimidir, dərgahında bəndələrindən ən
təslim olandır, dərgahında bəndələrindən ən ruzili ruzisi Səndən yetib başaqasına pərəstiş edəndir,
paksan Sən, şə’nin necə də böyükdür! Səltənətin necə də qəhr edəndir!

َ َ وَ أَﻧْﻔَﺬَ أَﻣْﺮ،َ وَأَﺷَﺪﱠ ﻗُﻮﱠﺗَﻚ،َ وَ أَﻗْﮭَﺮَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﻚ،َ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ أَﻋْﻈَﻢَ ﺷَﺄْﻧَﻚ.َ وَﻻ ﯾُﻌَﻤﱠﺮُ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺮِهَ ﻟِﻘَﺎءَك،َوَﻻ ﯾَﻔُﻮﺗُﻚَ ﻣَﻦْ ﻋَﺒَﺪَ ﻏَﯿْﺮَك
ك
 ﻓَﺘَﺒَﺎرَﻛْﺖَ وَ ﺗَﻌَﺎﻟَﯿْﺖَ ﻻ،َ وَﻛُﻞﱞ ﺻَﺎﺋِﺮٌ إِﻟَﯿْﻚ،ِ وَ ﻛُﻞﱞ ذَاﺋِﻖُ اﻟْﻤَﻮْت،َ ﻣَﻦْ وَﺣﱠﺪَكَ وَ ﻣَﻦْ ﻛَﻔَﺮَ ﺑِﻚ:َﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻗَﻀَﯿْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﯿﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ اﻟْﻤَﻮْت
.َ وَﺑَﺮِﺋْﺖُ ﻣِﻤﱠﻦْ ﻋَﺒَﺪَ ﺳِﻮَاك،َ وَ ﻛَﻔَﺮْتُ ﺑِﻜُﻞﱢ ﻣَﻌْﺒُﻮدٍ ﻏَﯿْﺮِك،َ وَﻗَﺒِﻠْﺖُ ﻛِﺘَﺎﺑَﻚ،َ وَﺻَﺪﱠﻗْﺖُ رُﺳُﻠَﻚ،َ آﻣَﻨْﺖُ ﺑِﻚ.َإِﻟَﮫَ إِﻻ أَﻧْﺖَ وَﺣْﺪَكَ ﻻ ﺷَﺮِﯾﻚَ ﻟَﻚ
َ وَھَﻮَاي، ﻋَﻤَﻠِﻲ أَھْﻠَﻜَﻨِﻲ،ٌ أَﻧَﺎ ﺑِﺈِﺳْﺮَاﻓِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ ذَﻟِﯿﻞ،َ ﻣُﻘِﺮّا ﺑِﺨَﻄَﺎﯾَﺎي، ﻣُﻌْﺘَﺮِﻓﺎ ﺑِﺬَﻧْﺒِﻲ،اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أُﺻْﺒِﺢُ وَ أُﻣْﺴِﻲ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻼ ﻟِﻌَﻤَﻠِﻲ
ِ وَﻗَﻠْﺒُﮫُ ﻣَﻔْﺘُﻮنٌ ﺑِﻜَﺜْﺮَة،ِ وَﺑَﺪَﻧُﮫُ ﻏَﺎﻓِﻞٌ ﻟِﺴُﻜُﻮنِ ﻋُﺮُوﻗِﮫ،ِﻓَﺄَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﯾَﺎ ﻣَﻮْﻻيَ ﺳُﺆَالَ ﻣَﻦْ ﻧَﻔْﺴُﮫُ ﻻھِﯿَﺔٌ ﻟِﻄُﻮلِ أَﻣَﻠِﮫ. وَﺷَﮭَﻮَاﺗِﻲ ﺣَﺮَﻣَﺘْﻨِﻲ،أَرْدَاﻧِﻲ
ِ وَﻓِﻜْﺮُهُ ﻗَﻠِﯿﻞٌ ﻟِﻤَﺎ ھُﻮَ ﺻَﺎﺋِﺮٌ إِﻟَﯿْﮫ،ِاﻟﻨﱢﻌَﻢِ ﻋَﻠَﯿْﮫ.

Qüvvətin necə də şiddətlidir! əmrin mütləqdir! paksan, Sən, yaratdıqlarının hamısını ölümə
məhkum etmisən!
İstər tohid əhli, yaxud küfrə varan olsun, hamılıqla ölüm şərbətini dadırlar və birdəfəlik Sənə sarı
qayıdırlar, paksan, ulu və ucasan, Səndən başqa bir Allah yoxdur, yeganəsən, Sənin şərikin
yoxdur, Sənə iman gətirdim və peyğəmbərlərinin təsdiqlədim, kitabını qəbul etdim, Səndən başqa
bütün mə’budlara kafir oldum, Səndən başqasına ibadət edənin usandım
İlahi, elə bir halda səhərə çıxıb gündüzümü gecəyə çatdırıram ki, dərgahındakı əməlimi az sayıb,
günahlarıma e’tiraf edirəm, xətalarıma iqrar edirəm, özümə israf etdiyim üçün xaram, əməlim
məni məhvə düçar etmişdir, şəhvətim məni məhrum etmişdir, ey mənim ixtiyar sahibim, Səndən
hacətim var, atanın, bədəni sağlam olduğu üçün ibadətdən xəbərsiz qalan, ne’mətim çoxluğundan qəlbi ləzzət fitnəsinə düşən, görəcəyi işə düşüncəsi az olanın, arzusu ona qalib gələnin,
nəfsinin istəyi bəlaya salanın,

،ِ وَ اﻋْﺘَﺮَفَ ﺑِﺨَﻄِﯿﺌَﺘِﮫ،ُ ﺳُﺆَالَ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﻜْﺜَﺮَ ذُﻧُﻮﺑَﮫ،ُ وَ أَﻇَﻠﱠﮫُ اﻟْﺄَﺟَﻞ، وَ اﺳْﺘَﻤْﻜَﻨَﺖْ ﻣِﻨْﮫُ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ، وَ ﻓَﺘَﻨَﮫُ اﻟْﮭَﻮَى،ُﺳُﺆَالَ ﻣَﻦْ ﻗَﺪْ ﻏَﻠَﺐَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟْﺄَﻣَﻞ
 إِﻻ إِﻟَﯿْﻚَ إِﻟَﮭِﻲ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﺤَﻘﱢﻚَ اﻟْﻮَاﺟِﺐِ ﻋَﻠَﻰ،َ وَ ﻻ ﻣَﻠْﺠَﺄَ ﻟَﮫُ ﻣِﻨْﻚ،َ وَ ﻻ ﻣُﻨْﻘِﺬَ ﻟَﮫُ ﻣِﻨْﻚ،َ وَ ﻻ وَﻟِﻲﱠ ﻟَﮫُ دُوﻧَﻚ،َﺳُﺆَالَ ﻣَﻦْ ﻻ رَبﱠ ﻟَﮫُ ﻏَﯿْﺮُك
َ وَ ﻻ ﯾَﺤُﻮلُ و،ُ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾَﺒْﻠَﻰ وَ ﻻ ﯾَﺘَﻐَﯿﱠﺮ،ِ وَ ﺑِﺠَﻼلِ وَﺟْﮭِﻚَ اﻟْﻜَﺮِﯾﻢ،ِ وَ ﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢِ اﻟﱠﺬِي أَﻣَﺮْتَ رَﺳُﻮﻟَﻚَ أَنْ ﯾُﺴَﺒﱢﺤَﻚَ ﺑِﮫ،َﺟَﻤِﯿﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚ
 وَ أَنْ ﺗُﺜْﻨِﯿَﻨِﻲ،َ وَ أَنْ ﺗُﺴَﻠﱢﻲَ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻋَﻦِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﺑِﻤَﺨَﺎﻓَﺘِﻚ،َ وَ أَنْ ﺗُﻐْﻨِﯿَﻨِﻲ ﻋَﻦْ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﺑِﻌِﺒَﺎدَﺗِﻚ،ٍ أَنْ ﺗُﺼَﻠﱢﻲَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ،ﻻ ﯾَﻔْﻨَﻰ
َ وَ إِﯾﱠﺎك،ُ وَ ﺑِﻚَ أَﺛِﻖ،ُ وَ إِﻟَﯿْﻚَ أَﻟْﺠَﺄ، وَ ﻟَﻚَ أَدْﻋُﻮ، وَ إِﯾﱠﺎكَ أَرْﺟُﻮ،ُ وَ ﺑِﻚَ أَﺳْﺘَﻐِﯿﺚ،ُ و ﻣِﻨْﻚَ أَﺧَﺎف،ﺑِﺎﻟْﻜَﺜِﯿﺮِ ﻣِﻦْ ﻛَﺮَاﻣَﺘِﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻓَﺈِﻟَﯿْﻚَ أَﻓِﺮﱡ
ُ وَ ﻋَﻠَﻰ ﺟُﻮدِكَ وَ ﻛَﺮَﻣِﻚَ أَﺗﱠﻜِﻞ،ُ وَ ﻋَﻠَﯿْﻚَ أَﺗَﻮَﻛﱠﻞ،ُ وَ ﺑِﻚَ أُوﻣِﻦ،ُأَﺳْﺘَﻌِﯿﻦ
dünyanın ona əl tapdığı, ölümün başına kölgə saldığı, günahlarını çox bilib xətalarına e’tiraf
edənin istəyi kimi, Səndən savayı başqa bir Allahı Səndən nicat verəni olamayanın, Səndən Sənə
sarı gəlməkdən başqa heç bir pənahı olmayanın istəyi kimi
İlahi, Səndən bütün məxluqata olan haqqına, Peyğəmbərinə onunla Sənə təsbeh deməyinə əmr
etdiyin əzəmətli adına, kərim olan zəifləməyən dəyişməyən hamı əvəz olunmayan, fəna olmayan
zatına xatir Səndən isətəyirsən ki, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və Öz ibadətinlə məni
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hər şeydən ehtiyacsız et, Öz qorxunla qəlbimə dünya qəmindən asudəlik ver, Öz rəhmətinlə bol
kəramət-lərlə əlimi aç, çünki Sənə sarı gəlirəm, Səndən qorxuram, Səndən fəryad diləyirəm, Sənə
ümid bəs-ləyirəm, Səni çağırıram, Sənə pənah gətirirəm, Sənə yəqinim var Səndən yardım
istəyirəm, Sənə iman gətirirəm, Sənə arxalanıram, kəriminə və ehsanına e’timad edirəm

(53)
وَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺬَﻟﱡﻞِ ِﻟﻠﱠﮫِ ﻋَﺰﱠ وَ ﺟَﻞﱠ:
ْ َ اﻟْﻤُﺘَﺤَﯿﱢﺮُ ﻋ، اﻟْﻤُﺘَﺮَدﱢدُ ﻓِﻲ ﺧَﻄِﯿﺌَﺘِﻲ، اﻟْﻤُﺮْﺗَﮭَﻦُ ﺑِﻌَﻤَﻠِﻲ، ﻓَﺄَﻧَﺎ اﻟْﺄَﺳِﯿﺮُ ﺑِﺒَﻠِﯿﱠﺘِﻲ، ﻓَﻼ ﺣُﺠﱠﺔَ ﻟِﻲ، وَاﻧْﻘَﻄَﻌَﺖْ ﻣَﻘَﺎﻟَﺘِﻲ،رَبﱢ أَﻓْﺤَﻤَﺘْﻨِﻲ ذُﻧُﻮﺑِﻲ
ﻦ
 اﻟْﻤُﺴْﺘَﺨِﻔﱢﯿﻦَ ﺑِﻮَﻋْﺪِكَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ أَيﱠ،َ ﻣَﻮْﻗِﻒَ اﻟْﺄَﺷْﻘِﯿَﺎءِ ا ْﻟﻤُﺘَﺠَﺮﱢﯾﻦَ ﻋَﻠَﯿْﻚ،َ اﻟْﻤُﻨْﻘَﻄَﻊُ ﺑِﻲ ﻗَﺪْ أَوْﻗَﻔْﺖُ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻣَﻮْﻗِﻒَ اﻟْﺄَذِﻻءِ اﻟْﻤُﺬْﻧِﺒِﯿﻦ،ﻗَﺼْﺪِي
َ وَﻋُﺪْ ﺑِﺤِﻠْﻤِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﮭْﻠِﻲ وَﺑِﺈِﺣْﺴَﺎﻧِﻚ، وَأَيﱠ ﺗَﻐْﺮِﯾﺮٍ ﻏَﺮﱠرْتُ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻲ؟ ﻣَﻮْﻻيَ ارْﺣَﻢْ ﻛَﺒْﻮَﺗِﻲ ﻟِﺤُﺮﱢ وَﺟْﮭِﻲ وَزَﻟﱠﺔَ ﻗَﺪَﻣِﻲ،َﺟُﺮْأَةٍ اﺟْﺘَﺮَأْتُ ﻋَﻠَﯿْﻚ
، وَ ﻧَﻔَﺎدَ أَﯾﱠﺎﻣِﻲ، ارْﺣَﻢْ ﺷَﯿْﺒَﺘِﻲ، أَﺳْﺘَﻜِﯿﻦُ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮَدِ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻲ، وَھَﺬِهِ ﯾَﺪِي وَ ﻧَﺎﺻِﯿَﺘِﻲ، اﻟْﻤُﻌْﺘَﺮِفُ ﺑِﺨَﻄِﯿﺌَﺘِﻲ، ﻓَﺄَﻧَﺎ اﻟْﻤُﻘِﺮﱡ ﺑِﺬَﻧْﺒِﻲ،ﻋَﻠَﻰ إِﺳَﺎءَﺗِﻲ
وَ اﻗْﺘِﺮَابَ أَﺟَﻠِﻲ وَ ﺿَﻌْﻔِﻲ وَ ﻣَﺴْﻜَﻨَﺘِﻲ وَ ﻗِﻠﱠﺔَ ﺣِﯿﻠَﺘِﻲ

53-cü dua:

O Həzrətin Allah dərgahına zəliliyini izhar etməsi

İlahi, günahlarım məni söz deməkdən saxla-mış, sözümün ipi qırılmış, belə olduqda pis-liyimə bir
dəlil yoxdur, buna görə də öz xətala-rımın əsiri, əməllərimin girovu, xətada sərgər-dan,
məqsəddən ayrı düşmüş, və bütün vücudumla çarəsiz qalmışam, özümü günahkar zəlilərin yüngül
sayanların məkanında saxlamışam, paksan Sən, hansı cür’ətlə Sənə qarşı itaətsizliyə qalxdım!
Özümü nə cür həlakət səhrasına atdım! Ey mənim ixtiyar sahibim, üz üstə düşənə, və xətalarıma
rəhm et, və nadanlığım önündə həlim-liyimə, pis əməllərimə qarşı ehsanına rəftar et, çünki
günahlarıma iqrar edib xətalarıma e’tiraf edirəm, bu nəfsimdən qisas üçün ahu-zarla təslim
etdiyim başımdır, qocalığıma və ömrümün ötməsinə, ölümümün yaxınlaşmasına, zəifliyimə,
acizliyimə, korluğuma, çarəsizliyimə rəhm et.

ﻲ ﻣَﻮْﻻيَ وَ ارْﺣَﻤْﻨِﻲ
َ ِ وَ ﻛُﻨْﺖُ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﻨْﺴِﯿﱢﯿﻦَ ﻛَﻤَﻦْ ﻗَﺪْ ﻧُﺴ، وَ اﻣﱠﺤَﻰ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗِﯿﻦَ ذِﻛْﺮِي،ﻣَﻮْﻻيَ وَ ارْﺣَﻤْﻨِﻲ إِذَا اﻧْﻘَﻄَﻊَ ﻣِﻦَ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ أَﺛَﺮِي
 ﯾَﺎ ﻏَﻔْﻠَﺘِﻲ ﻋَﻤﱠﺎ ﯾُﺮَادُ ﺑِﻲ ﻣَﻮْﻻيَ وَ ارْﺣَﻤْﻨِﻲ ﻓِﻲ، وَ ﺗَﻘَﻄﱠﻌَﺖْ أَوْﺻَﺎﻟِﻲ، وَ ﺗَﻔَﺮﱠﻗَﺖْ أَﻋْﻀَﺎﺋِﻲ،ﻋِﻨْﺪَ ﺗَﻐَﯿﱡﺮِ ﺻُﻮرَﺗِﻲ وَ ﺣَﺎﻟِﻲ إِذَا ﺑَﻠِﻲَ ﺟِﺴْﻤِﻲ
َ ﯾَﺎ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦ، وَ ﻓِﻲ ﺟِﻮَارِكَ ﻣَﺴْﻜَﻨِﻲ، وَ ﻓِﻲ أَﺣِﺒﱠﺎﺋِﻚَ ﻣَﺼْﺪَرِي، وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻓِﻲ ذَﻟِﻚَ اﻟْﯿَﻮْمِ َﻣﻊَ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚَ ﻣَﻮْﻗِﻔِﻲ،ﺣَﺸْﺮِي وَ ﻧَﺸْﺮِي

Ey mənim ixtiyar sahibim, məndən bü dünyada nişanə və iz kəsildikdə, yaratdıqların içrə adım
itdikdə, unudulanlar kimi yaddan çıxanda mənə rəhm et.
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Ey mənim ixtiyar sahibim, üzüm və halım dəyi-şilib sümüklərim çürüyən, bədən əzalarım biribirindən ayrılan zaman mənə rəhm et, qarşımdakı hadisələrdən qafil olduğumdan vay halıma! Ey
mənim ixtiyar saibim, qəbrdən çıxıb qaldırıl-dığım zaman mənə rəhm et, və o günkü gündə
yerimi övliyalarınla, hərəkətimi aşiqlərinlə, məskəni-mi Öz qonşuluğunda qərar ver, ey aləmlərin
Rəbbi.

(54)
ِوَ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ دُﻋَﺎﺋِﮫِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اﻟﺴﱠﻼمُ ﻓِﻲ اﺳْﺘِﻜْﺸَﺎفِ اﻟْﮭُﻤُﻮم:
ﻏﻤﱢﻲ ﯾَﺎ
َ ْ وَ اﻛْﺸِﻒ، وَ اﻓْﺮُجْ ھَﻤﱢﻲ،ٍﺤﻤﱠﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ
َ ُ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣ، ﯾَﺎ رَﺣْﻤَﺎنَ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ وَ اﻵْﺧِﺮَةِ وَ رَﺣِﯿﻤَﮭُﻤَﺎ، وَ ﻛَﺎﺷِﻒَ اﻟْﻐَﻢﱢ،ﯾَﺎ ﻓَﺎرِجَ اﻟْﮭَﻢﱢ
،ٌوَاﺣِﺪُ ﯾَﺎ أَﺣَﺪُ ﯾَﺎ ﺻَﻤَﺪُ ﯾَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﯾَﻠِﺪْ وَ ﻟَﻢْ ﯾُﻮﻟَﺪْ وَ ﻟَﻢْ ﯾَﻜُﻦْ ﻟَﮫُ ﻛُﻔُﻮا أَﺣَﺪ

54-cü dua:

O Həzrətin qəm-qüssələri qovması zamanı etdiyi duası

Ey qüssəni məhv edib qəmi aradan aparan, ey dünyada və axirətdə Rəhman olan, iki dünyada
rəhm edən, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və qəmimi məhv et, qəlbimdəki qüssəni
aradan apar,
ْ  اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺳُﺆَالَ ﻣَﻦِ اﺷْﺘَﺪﱠ:ْ وَ ﻗُﻞ،ٌ وَ اذْھَﺐْ ﺑِﺒَﻠِﯿﱠﺘِﻲ وَ اﻗْﺮَأْ آﯾَﺔَ اﻟْﻜُﺮْﺳِﻲﱢ وَ اﻟْﻤُﻌَﻮﱢذَﺗَﯿْﻦِ وَ ﻗُﻞْ ھُﻮَ اﻟﻠﱠﮫُ أَﺣَﺪ،اﻋْﺼِﻤْﻨِﻲ وَ ﻃَﮭﱢﺮْﻧِﻲ
ت
ِ ﯾَﺎ ذَا اﻟْﺠَﻼل،َ وَﻻ ﻟِﺬَﻧْﺒِﮫِ ﻏَﺎﻓِﺮا ﻏَﯿْﺮَك، وَ ﻻ ﻟِﻀَﻌْﻔِﮫِ ﻣُﻘَﻮﱢﯾﺎ، ﺳُﺆَالَ ﻣَﻦْ ﻻ ﯾَﺠِﺪُ ﻟِﻔَﺎﻗَﺘِﮫِ ﻣُﻐِﯿﺜﺎ،ُ وَ ﻛَﺜُﺮَتْ ذُﻧُﻮﺑُﮫ،ُ وَ ﺿَﻌُﻔَﺖْ ﻗُﻮﱠﺗُﮫ،ُﻓَﺎﻗَﺘُﮫ
َ وَﯾَﻘِﯿﻨﺎ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺑِﮫِ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﯿْﻘَﻦَ ﺑِﮫِ ﺣَﻖﱠ اﻟْﯿَﻘِﯿﻦَ ﻓِﻲ ﻧَﻔَﺎذِ أَﻣْﺮِك،ِوَاﻟْﺈِﻛْﺮَامِ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﻋَﻤَﻼ ﺗُﺤِﺐﱡ ﺑِﮫِ ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﺑِﮫö ِاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآل
ِ وَھَﺐْ ﻟِﻲ ﺻِﺪْقَ اﻟﺘﱠﻮَﻛﱡﻞ،َ وَاﺟْﻌَﻞْ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ رَﻏْﺒَﺘِﻲ ﺷَﻮْﻗﺎ إِﻟَﻰ ﻟِﻘَﺎﺋِﻚ، وَاﻗْﻄَﻊْ ﻣِﻦَ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲ، وَاﻗْﺒِﺾْ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺼﱢﺪْقِ ﻧَﻔْﺴِﻲ،ٍﻣُﺤَﻤﱠﺪ
َ وَﯾَﻘِﯿﻦ،َ وَ ﻋِﺒَﺎدَةَ اﻟْﺨَﺎﺷِﻌِﯿﻦَ ﻟَﻚ،َ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺧَﻮْفَ اﻟْﻌَﺎﺑِﺪِﯾﻦَ ﻟَﻚ، وَأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻛِﺘَﺎبٍ ﻗَﺪْ ﺧَﻼ،ﻋَﻠَﯿْﻚَ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﺧَﯿْﺮِ ﻛِﺘَﺎبٍ ﻗَﺪْ ﺧَﻼ
َ وَﺗَﻮَﻛﱡﻞَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ ﻋََﻠﯿْﻚ،َاﻟْﻤُﺘَﻮَﻛﱢﻠِﯿﻦَ ﻋَﻠَﯿْﻚ

ey yeganə olan, ey vahid, ey ehtiyacsız, ey doğmayan və doğulmayan, və Sənin tayın-bərabərin
yoxdur, məni hifz et, paklıqla bəzə, çətinliyimi aradan apar, (və Ayətül-kürsünü, Fələq, Nas, və
İxlas surələrini oxu və sonra de) – İlahi, Səndən ehtiyacı ağır olanın, gücü zəif günahları çox
olanın istəyi kimi istəyirəm, ehtiyacına Səndən başaq səs verəni olmayanın, zəifliyi üçün Səndən
başqa bir güc sahibi, müsibətlərinə Səndən savayı bağışlayanı olmayanın diləyi kimi, ey cəlal və
kəramət sahibi, Səndən yerinə yetdikdə xoşladığın əməli, haqq yolunda sahib olana fayda
verdiyin yəqini istəyirəm İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və canımı sabit qədəm
olduğum halda al, dünyadan ehtiyacımı kəs, rəğbə-timi rəhmətinə qaldır ki, başımda Səninlə
görüşmək şövqü olsun, mənə Sənə xalisanə təvək-kül etməyi ehsan et, Səndən keçmişin ən gözəd
119

aqibətini istəyirəm, keçmişin ən pis aqibətindən Sənə pənah aparıram, İlahi, Səndən bəndələrin
qorxusunu, zəlil olanların ibadətini, təvəkkül edənlərin yəqinini, mö’minlərin təvəkkülünü
istəyirəm,

 وَ اﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻣَﺮْﺿَﺎﺗِﻚَ ﻋَﻤَﻼ ﻻ،َ وَ رَھْﺒَﺘِﻲ ﻣِﺜْﻞَ رَھْﺒَﺔِ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚ،ْاﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺟْﻌَﻞْ رَﻏْﺒَﺘِﻲ ﻓِﻲ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻲ ﻣِﺜْﻞَ رَﻏْﺒَﺔِ أَوْﻟِﯿَﺎﺋِﻚَ ﻓِﻲ ﻣَﺴَﺎﺋِﻠِﮭِﻢ
َ و، وَ ﻟَﻘﱢﻨﱢﻲ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺣُﺠﱠﺘِﻲ، وَ أَﻇْﮭِﺮْ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻋُﺬْرِي، اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ھَﺬِهِ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲ ﻓَﺄَﻋْﻈِﻢْ ﻓِﯿﮭَﺎ رَﻏْﺒَﺘِﻲ.َأَﺗْﺮُكُ ﻣَﻌَﮫُ ﺷَﯿْﺌﺎ ﻣِﻦْ دِﯾﻨِﻚَ ﻣَﺨَﺎﻓَﺔَ أَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚ
 ﻓَﺎﻗْﺾِ ﻟِﻲ ﺑِﺨَﯿْﺮِھَﺎ، ﻓَﻘَﺪْ أَﺻْﺒَﺤْﺖُ وَ أَﻧْﺖَ ﺛِﻘَﺘِﻲ وَ رَﺟَﺎﺋِﻲ ﻓِﻲ اﻟْﺄُﻣُﻮرِ ﻛُﻠﱢﮭَﺎ،َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻣَﻦْ أَﺻْﺒَﺢَ ﻟَﮫُ ﺛِﻘَﺔٌ أَوْ رَﺟَﺎءٌ ﻏَﯿْﺮُك.ﻋَﺎفِ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺟَﺴَﺪِي
ِوَ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﯿﱢﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﱠﮫِ اﻟْﻤُﺼْﻄَﻔَﻰ وَ ﻋَﻠَﻰ آﻟِﮫ.َ وَ ﻧَﺠﱢﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻣَﻀِﻼتِ اﻟْﻔِﺘَﻦِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﯾَﺎ أَرْﺣَﻢَ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ،ًﻋَﺎﻗِﺒَﺔ
َاﻟﻄﱠﺎھِﺮِﯾﻦ.

İlahi gədalığımdakı rəğbət və şövqümü aşiqlərinin gədalıqlarındakı rəğbəti kimi, qorxumu
övliyalarının qorxub dinindən heç bir şeyi tərk etməyim.
İlahi, bu mənim hacətimdir, belə isə ona olan rəğbətimi böyəlt, ondakı üzrümü aşkar et, onda
cismimə sağlamlıq bəxş et.
Ey mənim Rəbbim, hər kəs Səndən başqasına ümid bəslədiyi halda səhər açarsa-halbuki mən
bütün işlərimdə, bütün hallarımda Sənə ümidvar olduğum halda sübh etdim, belə isə mənim üçün
sonu hər şeydən xeyrimi olan bir iş müqqəddər et, azdırcı fitnələrdən xilas et, rəhmətinə xatir, ey
rəhm edənlərin rəhm edəni, Allahın səlatü səlamı, bərəkəti olsun haqqın göndərdiyi, seyyidimiz
Muhəmmədə və onun pak soyuna.
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MÜNDəRİCAT
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1-ci dua:
O həzrətin hacətindən öncə etdiyi duası.
2-ci dua:
O Həzrətin Peyğəmbər (s)-ə göndərdiyi səlatü-salamı.
3-cü dua:
O Həzrətin ərşin hamillərinə və müqərrəb mələklərə rəhmət diləməsi.
4-cü dua:
O həzrətin Peyğəmbər (s)-ə iman gətirənlərə göndərdiyi sələvatı.
5-ci dua:
Həzrətin özü və dostları haqqında etdiyi duası.
6-cı dua:
O Həzrətin səhər və axşam vaxtı etdiyi duası.
7-ci dua:
O Həzrətə bir çətinlik, bəla üz verdikdə etdiyi duası.
8-ci dua:
O Həzrətin xoşagəlməz əxlaqdan nalayiq işlərdən Allaha pənah aparması.
9-cu dua:
O Həzrətin Allahdan şövqlə bağışlanmaq diləməsi.
10-cu dua:
O həzrətin Allaha pənah aparması.
11-ci dua:
O Həzrətin aqibətinin xeyr olması üçün etdiyi duası.
12-ci dua:
O Həzrətin günaha e’tiraf edib haqqa qayıtmasını istəməsi.
13-cü dua:
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O Həzrətin Allahdan istəklərini diləməsi.
14-cü dua:
O Həzrətin birindən zülm gördükdə etdiyi dua.
15-ci dua:
O Həzrətin xəstəlik, yaxud ona bir bəla üz verdikdə etdiyi duası.
16-cı dua:
O Həzrətin günahlarından vəsiyyətindən bağışlanmasını diləməsi.
17-ci dua:
O həzrətin şeytan yad edilib onun düşmənçiliyindən və məkrindən Allaha pənah aparması.
18-ci dua:
Bir xətərin o Həzrətdən sovuşduğu, yaxud istədiyinin tez hasil olduğu zaman etdiyi duası.
19-cu dua:
O Həzrətin quraqlıqdan sonra yağış istəməsi.
20-ci dua:
O Həzrətin gözəl əxlaq üçün etdiyi duası.
21-ci dua:
O Həzrətin bir iş nigaran etdikdə, yaxud xətalardan qəmləndikdə etdiyi duası.
22-ci dua:
O Həzrətin çətinlik üz verib işlərində pozuntu yaranan zaman etdiyi duası.
23-cü dua:
O həzrətin Allahdan salamatlıq və onun şükrünü istədikdə etdiyi duası.
24-cü dua:
O Həzrətin ata-anası üçün etdiyi duası.
25-ci dua:.
O həzrətin övladları üçün etdiyi duası.
26-cı dua:
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O Həzrətin qonşuları, dostları yad edildikdə onlara etdiyi duası.
27-ci dua:
O Həzrətin sərhədçilər üçün etdiyi duası
28-ci dua:
O Həzrətin Allaha pənah aparmasındakı duası
29-cu dua:
O Həzrətin ruzisi azalan zaman etdiyi duası
30-cu dua:
O Həzrətin borcun ödənilməsində Allahdan istədiyi yardımı
31-ci dua:
O Həzrətin Allaha tövbə etməsində yardım diləməsi
32-ci dua:
O Həzrətin gecə namazında sonra günahına e’tiraf edərək özü üçün etdiyi duası
33-cü dua:
O Həzrətin Allahdan xeyir diləməsi
34-cü dua:
O həzrətin çətinliyə düşüb, yaxud kimi isə çətinlikdə rüsvay olduğunu gördüyü zaman etdiyi
duası
35-ci dua:
O Həzrətin dünya sahiblərinə nəzər saldıqda etdiyi duası.
36-cı dua:
O Həzrətin buluda və ildırıma nəzər salıb göy gurulutusunu eşitdikdə etdiyi duası
37-ci dua:
O Həzrətin şükrü yerinə yetirməsində etdiyi təqsirə e’tirafı
38-ci dua:
O həzrətin məzlumlardan və insanların haqqında səhlənkarlığa yol verdiyində üzr istəməsi və
oddan nicat diləməsi
124

39-cu dua:
O həzrətin əfv və rəhmət diləməsi
40-cı dua:
O Həzrətə kimsənin ölüm xəbəri yetdikdə, yaxud ölümdən yad olunduğu zaman etdiyi duası
41-ci dua:
O Həzrətin günahlarının örtülməsini və hadisələrdən salamatlıq diləməsi
42-ci dua:
İmam (ə)-ın Qur’anın xətmində etdiyi duası.
43-cü dua:
O Həzrətin təzə Aya baxdığı zaman etdiyi duası
44-cü dua:
O Həzrətin Ramazan ayı yetdikdə etdiyi duası
45-ci dua:
Həzrətin mübarək Ramazan ayı ilə vidalaşması.
46-cı dua:
O Həzrətin Fitr bayramında və Cümə günü namazdan qayıdarkən qiblə səmtinə durub oxuduğu
duası:
47-ci dua:
O Həzrətin ərəfə günündə etdiyi duası
48-ci dua:
O Həzrətin Qurban bayramının və Cümənin günündə etdiyi duası.
49-cu dua:
O Həzrətin düşmənlərin hiylələrinin qaytarılıb əziyyətlərinin qaytarılmasında etdiyi duası:
50-ci dua:
O Həzrətin Allahdan qorxmasında etdiyi duası:
51-ci dua:
125

O Həzrətin təzərrö’ etməsi
52-ci dua:
Həzrətin Allahdan istədiyi hacətindəki israrı
53-cü dua:
O Həzrətin Allah dərgahına zəliliyini izhar etməsi
54-cü dua:
O Həzrətin qəm-qüssələri qovması zamanı etdiyi duası
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