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KƏLMEYI TƏYYIBƏ 

La ilahə illəllah, Muhəmmədun rəsulullah, Əliyyun vəliyyullah. 

 

Kəlmeyi şəhadət 

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

 

QUR’AN TAPŞIRMA VAGIRƏSI 

Əllahu əkbər, Əllahu əkbər, la ilahə illəllah, vəllahu əkbər, Əlahu əkbər və lilləhil həmd.   

QUR’AN TAPŞIRMA SURƏLƏRI 

NƏSR SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

3(َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّھ َكاَن َتوَّابًا ) 2(َوَرَأْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن اللَِّھ َأْفَواجًا ) 1(ُح ِإَذا َجاء َنْصُر اللَِّھ َواْلَفْت ) 

MƏSƏD SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم



ِفي )  4(َواْمَرَأُتُھ َحمَّاَلَة اْلَحَطِب )  3(َسَیْصَلى َنارًا َذاَت َلَھٍب ) 2(َب  َما َأْغَنى َعْنُھ َماُلُھ َوَما َكَس)  1(َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَھٍب َوَتبَّ 
5((ِجیِدَھا َحْبٌل مِّن مََّسٍد  ) 

 

 

 

 

İXLAS SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

4(ن لَُّھ ُكُفوًا َأَحٌد  َوَلْم َیُك)  3(َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد ) 2(اللَُّھ الصََّمُد )  1(ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد  ) 

 

FƏLƏQ SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا )  4(َوِمن َشرِّ النَّفَّاَثاِت ِفي اْلُعَقِد )  3(َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )  2(ِمن َشرِّ َما َخَلَق ) 1(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق 
5(َحَسَد  ) 

 

 

 

 

 

 

NAS SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ِمَن ) 5(الَِّذي ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس ) 4(ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ) 3(ِإَلِھ النَّاِس ) 2(َمِلِك النَّاِس ) 1(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس 
6(اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ) 

FATIHƏ SURƏSI 

1(بسم اهللا الرحمن الرحیم  ) 

اھِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقیَم  ) 5(ِإیَّاَك َنْعُبُد وِإیَّاَك َنْسَتِعیُن ) 4(َماِلِك َیْوِم الدِّیِن )  3(الرَّْحمـِن الرَِّحیِم  ) 2(اْلَحْمُد لّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن  
7(الضَّالِّیَنِصَراَط الَِّذیَن َأنَعمَت َعَلیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعَلیِھْم َوَال ) 6( ) 



BƏQƏRƏ SURƏSININ ILK BEŞ AYƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

والَِّذیَن )  3(الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َوُیِقیُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن )  2(َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِھ ُھًدى لِّْلُمتَِّقیَن  ) 1(الم 
5(ُأْوَلـِئَك َعَلى ُھًدى مِّن رَّبِِّھْم َوُأْوَلـِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن )  4(وَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیَك َوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباآلِخَرِة ُھْم ُیوِقُنوَنُیْؤِمُن ) 

YASIN SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ِلُتنِذَر َقْومًا مَّا ُأنِذَر ) 5(َتنِزیَل اْلَعِزیِز الرَِّحیِم   ) 4(َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم  ) 3(ُمْرَسِلیَن  ِإنََّك َلِمَن اْل) 2(َواْلُقْرآِن اْلَحِكیِم ) 1(یس  
َأْغَالًال َفِھَي ِإَلى اَألْذَقاِن َفُھم مُّْقَمُحوَن ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِھْم ) 7(َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثِرِھْم َفُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن  )  6(آَباُؤُھْم َفُھْم َغاِفُلوَن 

َوَسَواء َعَلْیِھْم َأَأنَذْرَتُھْم َأْم َلْم ُتنِذْرُھْم َال ُیْؤِمُنوَن  ) 9(َوَجَعْلَنا ِمن َبْیِن َأْیِدیِھْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِھْم َسّدًا َفَأْغَشْیَناُھْم َفُھْم َال ُیْبِصُروَن ) 8(
ِإنَّا َنْحُن ُنْحِیي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا )  11(َما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْحَمن ِباْلَغْیِب َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِریٍم   ِإنَّ) 10(

ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإَلْیِھُم )  13(م مََّثًال َأْصَحاَب اْلَقْرَیِة ِإْذ َجاءَھا اْلُمْرَسُلوَن َواْضِرْب َلُھ  ) 12(َوآَثاَرُھْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْیَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبیٍن
من ِمن َشْيٍء ِإْن َأنُتْم ِإالَّ َقاُلوا َما َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّْثُلَنا َوَما َأنَزَل الرَّْح)  14(اْثَنْیِن َفَكذَُّبوُھَما َفَعزَّْزَنا ِبَثاِلٍث َفَقاُلوا ِإنَّا ِإَلْیُكم مُّْرَسُلوَن 

َقاُلوا ِإنَّا َتَطیَّْرَنا ِبُكْم َلِئن لَّْم َتنَتُھوا )  17(َوَما َعَلْیَنا ِإالَّ اْلَبَالُغ اْلُمِبیُن )  16(َقاُلوا َربَُّنا َیْعَلُم ِإنَّا ِإَلْیُكْم َلُمْرَسُلوَن ) 15(َتْكِذُبوَن  
َوَجاء ِمْن َأْقَصى اْلَمِدیَنِة ) 19(َقاُلوا َطاِئُرُكْم َمَعُكْم َأِئن ُذكِّْرُتم َبْل َأنُتْم َقْوٌم مُّْسِرُفوَن )  18(ُكم مِّنَّا َعَذاٌب َأِلیٌم  َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَیَمسَّنَّ

َوَما ِلي َال َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإَلْیِھ )  21(َوُھم مُّْھَتُدوَن  اتَِّبُعوا َمن الَّ َیْسَأُلُكْم َأْجرًا)  20(َرُجٌل َیْسَعى َقاَل َیا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلیَن 
ِبیٍن ِإنِّي ِإذًا لَِّفي َضَالٍل مُّ)  23(َأَأتَِّخُذ ِمن ُدوِنِھ آِلَھًة ِإن ُیِرْدِن الرَّْحَمن ِبُضرٍّ الَّ ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُھْم َشْیئًا َوَال ُینِقُذوِن )  22(ُتْرَجُعوَن 

ِبَما َغَفَر ِلي َربِّي َوَجَعَلِني ِمَن )  26(ِقیَل اْدُخِل اْلَجنََّة َقاَل َیا َلْیَت َقْوِمي َیْعَلُموَن )  25(ِإنِّي آَمنُت ِبَربُِّكْم َفاْسَمُعوِن )  24( 
ِإن َكاَنْت ِإالَّ َصْیَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُھْم )  28(اِء َوَما ُكنَّا ُمنِزِلیَن  َوَما َأنَزْلَنا َعَلى َقْوِمِھ ِمن َبْعِدِه ِمْن ُجنٍد مَِّن السََّم  ) 27(اْلُمْكَرِمیَن
ُروِن َأنَُّھْم َأَلْم َیَرْوا َكْم َأْھَلْكَنا َقْبَلُھم مِّْن اْلُق)  30(َیا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما َیْأِتیِھم مِّن رَُّسوٍل ِإالَّ َكاُنوا ِبِھ َیْسَتْھِزُئون ) 29(َخاِمُدوَن 

َوآَیٌة لَُّھُم اْلَأْرُض اْلَمْیَتُة َأْحَیْیَناَھا َوَأْخَرْجَنا ِمْنَھا َحّبًا َفِمْنُھ َیْأُكُلوَن ) 32(َوِإن ُكلٌّ لَّمَّا َجِمیٌع لََّدْیَنا ُمْحَضُروَن ) 31(ِإَلْیِھْم َال َیْرِجُعوَن  
) 35(ِلَیْأُكُلوا ِمن َثَمِرِه َوَما َعِمَلْتُھ َأْیِدیِھْم َأَفَلا َیْشُكُروَن ) 34(َأْعَناٍب َوَفجَّْرَنا ِفیَھا ِمْن اْلُعُیوِن َوَجَعْلَنا ِفیَھا َجنَّاٍت ِمن نَِّخیٍل َو)  33(

َیٌة لَُّھْم اللَّْیُل َنْسَلُخ ِمْنُھ النََّھاَر َفِإَذا ُھم َوآ) 36(ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْلَأْزَواَج ُكلََّھا ِممَّا ُتنِبُت اْلَأْرُض َوِمْن َأنُفِسِھْم َوِممَّا َلا َیْعَلُموَن 
) 39(َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدیِم   ) 38(َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ لََّھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم ) 37(مُّْظِلُموَن 

َوآَیٌة لَُّھْم َأنَّا َحَمْلَنا ُذرِّیََّتُھْم ِفي اْلُفْلِك   )40(ُس َینَبِغي َلَھا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَلا اللَّْیُل َساِبُق النََّھاِر َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َیْسَبُحوَن َلا الشَّْم
ِإلَّا َرْحَمًة مِّنَّا َوَمَتاعًا ) 43(نََّشْأ ُنْغِرْقُھْم َفَلا َصِریَخ َلُھْم َوَلا ُھْم ُینَقُذوَن  َوِإن) 42(َوَخَلْقَنا َلُھم مِّن مِّْثِلِھ َما َیْرَكُبوَن ) 41(اْلَمْشُحوِن    

آَیاِت َربِِّھْم ِإلَّا َكاُنوا َعْنَھا َوَما َتْأِتیِھم مِّْن آَیٍة مِّْن ) 45(َوِإَذا ِقیَل َلُھُم اتَُّقوا َما َبْیَن َأْیِدیُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن ) 44(ِإَلى ِحیٍن 
اُء اللَُّھ َأْطَعَمُھ ِإْن َأنُتْم ِإلَّا ِفي َوِإَذا ِقیَل َلُھْم َأنِفُقوا ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّھ َقاَل الَِّذیَن َكَفُروا ِللَِّذیَن آَمُنوا َأُنْطِعُم َمن لَّْو َیَش) 46(ُمْعِرِضیَن 

َفَلا ) 49(َما َینُظُروَن ِإلَّا َصْیَحًة َواِحَدًة َتْأُخُذُھْم َوُھْم َیِخصُِّموَن  ) 48(ُقوُلوَن َمَتى َھَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن َوَی) 47(َضَلاٍل مُِّبیٍن  
َقاُلوا َیا َوْیَلَنا َمن ) 51(ْجَداِث ِإَلى َربِِّھْم َینِسُلوَن َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفِإَذا ُھم مَِّن اْلَأ) 50(َیْسَتِطیُعوَن َتْوِصَیًة َوَلا ِإَلى َأْھِلِھْم َیْرِجُعوَن 

ِإن َكاَنْت ِإلَّا َصْیَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُھْم َجِمیٌع لََّدْیَنا ُمْحَضُروَن  ) 52(َبَعَثَنا ِمن مَّْرَقِدَنا َھَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن 
ُھْم َوَأْزَواُجُھْم ) 55((ِإنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلَیْوَم ِفي ُشُغٍل َفاِكُھوَن   )54(ْظَلُم َنْفٌس َشْیئًا َوَلا ُتْجَزْوَن ِإلَّا َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن َفاْلَیْوَم َلا ُت)53(

َواْمَتاُزوا اْلَیْوَم َأیَُّھا )58(َسَلاٌم َقْوًال ِمن رَّبٍّ رَِّحیٍم  ) 57(وَن َلُھْم ِفیَھا َفاِكَھٌة َوَلُھم مَّا َیدَُّع) 56(ِفي ِظَلاٍل َعَلى اْلَأَراِئِك ُمتَِّكُؤوَن 
ِقیٌم  َوَأْن اْعُبُدوِني َھَذا ِصَراٌط مُّْسَت)60(َأَلْم َأْعَھْد ِإَلْیُكْم َیا َبِني آَدَم َأن لَّا َتْعُبُدوا الشَّْیَطاَن ِإنَُّھ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبیٌن  ) 59(اْلُمْجِرُموَن  

اْصَلْوَھا اْلَیْوَم ِبَما ُكنُتْم َتْكُفُروَن ) 63(َھِذِه َجَھنَُّم الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن ) 62(َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجِبّلًا َكِثیرًا َأَفَلْم َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن  )61(
َوَلْو َنَشاء َلَطَمْسَنا َعَلى َأْعُیِنِھْم َفاْسَتَبُقوا ) 65(َوَتْشَھُد َأْرُجُلُھْم ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبوَن اْلَیْوَم َنْخِتُم َعَلى َأْفَواِھِھْم َوُتَكلُِّمَنا َأْیِدیِھْم) 64(

ْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُھ ِفي َوَم)67(َوَلْو َنَشاء َلَمَسْخَناُھْم َعَلى َمَكاَنِتِھْم َفَما اْسَتَطاُعوا ُمِضّیًا َوَلا َیْرِجُعوَن  ) 66(الصَِّراَط َفَأنَّى ُیْبِصُروَن 
ِلُینِذَر َمن َكاَن َحّیًا َوَیِحقَّ اْلَقْوُل َعَلى ) 69(َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َینَبِغي َلُھ ِإْن ُھَو ِإلَّا ِذْكٌر َوُقْرآٌن مُِّبیٌن ) 68(اْلَخْلِق َأَفَلا َیْعِقُلوَن 

َوَذلَّْلَناَھا َلُھْم َفِمْنَھا َرُكوُبُھْم َوِمْنَھا َیْأُكُلوَن ) 71(نَّا َخَلْقَنا َلُھْم ِممَّا َعِمَلْت َأْیِدیَنا َأْنَعامًا َفُھْم َلَھا َماِلُكوَن َأَوَلْم َیَرْوا َأ  )70(اْلَكاِفِریَن 
َلا َیْسَتِطیُعوَن َنْصَرُھْم َوُھْم ) 74(ِلَھًة َلَعلَُّھْم ُینَصُروَن َواتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّھ آ) 73(َوَلُھْم ِفیَھا َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفَلا َیْشُكُروَن ) 72(

 َأَوَلْم َیَر اْلِإنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة َفِإَذا ُھَو) 76(َفَلا َیْحُزنَك َقْوُلُھْم ِإنَّا َنْعَلُم َما ُیِسرُّوَن َوَما ُیْعِلُنوَن   ) 75(َلُھْم ُجنٌد مُّْحَضُروَن 
ُقْل ُیْحِییَھا الَِّذي َأنَشَأَھا َأوََّل َمرٍَّة َوُھَو ِبُكلِّ ) 78(َوَضَرَب َلَنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُھ َقاَل َمْن ُیْحِیي اْلِعَظاَم َوِھَي َرِمیٌم ) 77(َخِصیٌم مُِّبیٌن 



َأَوَلْیَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِبَقاِدٍر ) 80(َفِإَذا َأنُتم مِّْنُھ ُتوِقُدوَن  الَِّذي َجَعَل َلُكم مَِّن الشََّجِر اْلَأْخَضِر َنارًا ) 79(َخْلٍق َعِلیٌم
ْبَحاَن الَِّذي ِبَیِدِه َمَلُكوُت َفُس) 82(ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْیئًا َأْن َیُقوَل َلُھ ُكْن َفَیُكوُن  ) 81(َعَلى َأْن َیْخُلَق ِمْثَلُھم َبَلى َوُھَو اْلَخلَّاُق اْلَعِلیُم 

83(ُكلِّ َشْيٍء َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن  ) 

ƏRRƏHMAN SURƏSININ VAGIRƏSI 

La bişəyin min alai Rəbbina nukəzzib, fələkəl həmd. 

ƏRRƏHMAN SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

) 6(َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َیْسُجَداِن  ) 5(الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن )4(َعلََّمُھ اْلَبَیاَن  )3(َخَلَق اْلِإنَساَن )2(َعلََّم اْلُقْرآَن  )1(الرَّْحَمُن  
ْلَأْرَض َوَضَعَھا َوا) 9(َوَأِقیُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا اْلِمیَزاَن) 8(َألَّا َتْطَغْوا ِفي اْلِمیَزاِن) 7(َوالسََّماء َرَفَعَھا َوَوَضَع اْلِمیَزاَن 

َخَلَق ) 13(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 12(َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْیَحاُن   ) 11(ِفیَھا َفاِكَھٌة َوالنَّْخُل َذاُت اْلَأْكَماِم ) 10(ِلْلَأَناِم 
َربُّ اْلَمْشِرَقْیِن َوَربُّ   )16(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 15(مَّاِرٍج مِّن نَّاٍر َوَخَلَق اْلَجانَّ ِمن ) 14(اْلِإنَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر 

َأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن َفِب) 20(َبْیَنُھَما َبْرَزٌخ لَّا َیْبِغَیاِن ) 19(َمَرَج اْلَبْحَرْیِن َیْلَتِقَیاِن   ) 18(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 17(اْلَمْغِرَبْیِن 
َفِبَأيِّ آَلاء ) 24(َوَلُھ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْلَأْعَلاِم ) 23(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن )22(َیْخُرُج ِمْنُھَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن  ) 21(

َیْسَأُلُھ َمن ) 28(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن )27(َوَیْبَقى َوْجُھ َربَِّك ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم  ) 26(َعَلْیَھا َفاٍن    ُكلُّ َمْن) 25(َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن 
َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ) 31(ْفُرُغ َلُكْم َأیَُّھا الثََّقَلاِن َسَن) 30(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 29(ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُكلَّ َیْوٍم ُھَو ِفي َشْأٍن

َفِبَأيِّ )33(ُفُذوَن ِإلَّا ِبُسْلَطاٍن  َیا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواْلِإنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َفانُفُذوا َلا َتن) 32(ُتَكذَِّباِن 
َفِإَذا انَشقَِّت ) 36(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 35(ُیْرَسُل َعَلْیُكَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر َوُنَحاٌس َفَلا َتنَتِصَراِن   ) 34(اء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن آَل

َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ) 39(َفَیْوَمِئٍذ لَّا ُیْسَأُل َعن َذنِبِھ ِإنٌس َوَلا َجانٌّ ) 38(اِن َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّب) 37(السََّماء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّھاِن 
نَُّم الَِّتي ُیَكذُِّب ِبَھا َھِذِه َجَھ) 42(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن )41(ُیْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسیَماُھْم َفُیْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواْلَأْقَداِم    )40(ُتَكذَِّباِن 

َفِبَأيِّ آَلاء ) 46(َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َجنََّتاِن) 45(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن )44(َیُطوُفوَن َبْیَنَھا َوَبْیَن َحِمیٍم آٍن  ) 43(اْلُمْجِرُموَن 
) 51(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 50(ِفیِھَما َعْیَناِن َتْجِرَیاِن ) 49(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 48(َذَواَتا َأْفَناٍن  ) 47(َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن 

) 54(ِمْن ِإْسَتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنََّتْیِن َداٍن ُمتَِّكِئیَن َعَلى ُفُرٍش َبَطاِئُنَھا ) 53(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 52(ِفیِھَما ِمن ُكلِّ َفاِكَھٍة َزْوَجاِن 
َكَأنَُّھنَّ ) 57(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 56(ِفیِھنَّ َقاِصَراُت الطَّْرِف َلْم َیْطِمْثُھنَّ ِإنٌس َقْبَلُھْم َوَلا َجانٌّ ) 55(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن 

َوِمن ) 61(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن) 60(َھْل َجَزاء اْلِإْحَساِن ِإلَّا اْلِإْحَساُن )59(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن  ) 58(َمْرَجاُن اْلَیاُقوُت َواْل
ِفیِھَما َعْیَناِن َنضَّاَخَتاِن  ) 65(ِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن    َف) 64(ُمْدَھامََّتاِن ) 63(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن  ) 62(ُدوِنِھَما َجنََّتاِن 

) 70(ِفیِھنَّ َخْیَراٌت ِحَساٌن ) 69(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 68(ِفیِھَما َفاِكَھٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن     )67(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن  )66(
َلْم َیْطِمْثُھنَّ ِإنٌس َقْبَلُھْم َوَلا َجانٌّ ) 73(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 72(ُحوٌر مَّْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَیاِم ) 71(ِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن     َف
َتَباَرَك اْسُم ) 77(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 76(ٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن ُمتَِّكِئیَن َعَلى َرْفَر) 75(َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) 74(

78(َربَِّك ِذي اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم ) 
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) 2(ِإنَّا َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِمن نُّْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّْبَتِلیِھ َفَجَعْلَناُه َسِمیعًا َبِصیرًا ) 1(ُكورًا َھْل َأَتى َعَلى اْلِإنَساِن ِحیٌن مَِّن الدَّْھِر َلْم َیُكن َشْیئًا مَّْذ
نَّ اْلَأْبَراَر َیْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِإ) 4(ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِریَن َسَلاِسَلا َوَأْغَلاًال َوَسِعیرًا ) 3(ِإنَّا َھَدْیَناُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا 

) 7(ُیوُفوَن ِبالنَّْذِر َوَیَخاُفوَن َیْومًا َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطیرًا )6(َعْینًا َیْشَرُب ِبَھا ِعَباُد اللَِّھ ُیَفجُِّروَنَھا َتْفِجیرًا    )5(ِمَزاُجَھا َكاُفورًا 
ِإنَّا َنَخاُف ِمن ) 9(ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِھ اللَِّھ َلا ُنِریُد ِمنُكْم َجَزاء َوَلا ُشُكورًا   ) 8(ْسِكینًا َوَیِتیمًا َوَأِسیرًا َوُیْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّھ ِم
َوَجَزاُھم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِریرًا ) 11(ُرورًا  َفَوَقاُھُم اللَُّھ َشرَّ َذِلَك اْلَیْوِم َوَلقَّاُھْم َنْضَرًة َوُس) 10(رَّبَِّنا َیْومًا َعُبوسًا َقْمَطِریرًا  

َوُیَطاُف ) 14(َوَداِنَیًة َعَلْیِھْم ِظَلاُلَھا َوُذلَِّلْت ُقُطوُفَھا َتْذِلیًال ) 13(ُمتَِّكِئیَن ِفیَھا َعَلى اْلَأَراِئِك َلا َیَرْوَن ِفیَھا َشْمسًا َوَلا َزْمَھِریرًا ) 12(
َوُیْسَقْوَن ِفیَھا َكْأسًا َكاَن ِمَزاُجَھا ) 16(َقَواِریَر ِمن ِفضٍَّة َقدَُّروَھا َتْقِدیرًا  ) 15(مِّن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِریَرا  َعَلْیِھم ِبآِنَیٍة

َوِإَذا َرَأْیَت َثمَّ ) 19(ا َرَأْیَتُھْم َحِسْبَتُھْم ُلْؤُلؤًا مَّنُثورًا َوَیُطوُف َعَلْیِھْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدوَن ِإَذ) 18(َعْینًا ِفیَھا ُتَسمَّى َسْلَسِبیًال ) 17(َزنَجِبیًال  
ِإنَّ ) 21(َعاِلَیُھْم ِثَیاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتْبَرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمن ِفضٍَّة َوَسَقاُھْم َربُُّھْم َشَرابًا َطُھورًا  ) 20(َرَأْیَت َنِعیمًا َوُمْلكًا َكِبیرًا 

َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوَلا ُتِطْع ِمْنُھْم آِثمًا َأْو ) 23(ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلُقْرآَن َتنِزیًال  ) 22(َذا َكاَن َلُكْم َجَزاء َوَكاَن َسْعُیُكم مَّْشُكورًا  َھ
ِإنَّ َھُؤَلاء ُیِحبُّوَن اْلَعاِجَلَة ) 26(ْیِل َفاْسُجْد َلُھ َوَسبِّْحُھ َلْیًال َطِویًال  َوِمَن اللَّ  )25(َواْذُكِر اْسَم َربَِّك ُبْكَرًة َوَأِصیًال ) 24(َكُفورًا 

َتْذِكَرٌة َفَمن َشاء اتََّخَذ ِإنَّ َھِذِه ) 28(َنْحُن َخَلْقَناُھْم َوَشَدْدَنا َأْسَرُھْم َوِإَذا ِشْئَنا َبدَّْلَنا َأْمَثاَلُھْم َتْبِدیًال ) 27(َوَیَذُروَن َوَراءُھْم َیْومًا َثِقیًال  
ُیْدِخُل َمن َیَشاُء ِفي َرْحَمِتِھ َوالظَّاِلِمیَن َأَعدَّ َلُھْم ) 30(َوَما َتَشاُؤوَن ِإلَّا َأن َیَشاَء اللَُّھ ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیمًا َحِكیمًا  ) 29(ِإَلى َربِِّھ َسِبیًال 

31(َعَذابًا َأِلیمًا  ) 
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ُھَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلُأمِّیِّیَن َرُسوًال مِّْنُھْم َیْتُلو َعَلْیِھْم ) 1(ُیَسبُِّح ِللَِّھ َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعِزیِز اْلَحِكیِم  
َوآَخِریَن ِمْنُھْم َلمَّا َیْلَحُقوا ِبِھْم َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم ) 2(ْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل مُِّبیٍن  آَیاِتِھ َوُیَزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َوا

تَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َیْحِمُلوَھا َكَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل َمَثُل الَِّذیَن ُحمُِّلوا ال) 4(َذِلَك َفْضُل اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمن َیَشاُء َواللَُّھ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم  ) 3( 
اء ِللَِّھ ُقْل َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َھاُدوا ِإن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَی) 5(َأْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِت اللَِّھ َواللَُّھ َلا َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن  

ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي ) 7(َوَلا َیَتَمنَّْوَنُھ َأَبدًا ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِھْم َواللَُّھ َعِلیٌم ِبالظَّاِلِمیَن  ) 6(ِمن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصََّلاِة ِمن   )8(دُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن َتِفرُّوَن ِمْنُھ َفِإنَُّھ ُمَلاِقیُكْم ُثمَّ ُتَر

َفِإَذا ُقِضَیِت الصََّلاُة َفانَتِشُروا ِفي اْلَأْرِض َواْبَتُغوا ) 9(ْم َتْعَلُموَن  َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّھ َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُت
نَد اللَِّھ َخْیٌر مَِّن َوِإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْھوًا انَفضُّوا ِإَلْیَھا َوَتَرُكوَك َقاِئمًا ُقْل َما ِع)10(ِمن َفْضِل اللَِّھ َواْذُكُروا اللََّھ َكِثیرًا لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن  

11(اللَّْھِو َوِمَن التَِّجاَرِة َواللَُّھ َخْیُر الرَّاِزِقیَن  ) 
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َأَلْم َنْجَعِل اْلَأْرَض ) 5(ا َسَیْعَلُموَن  ُثمَّ َكلَّ) 4(َكلَّا َسَیْعَلُموَن  ) 3(الَِّذي ُھْم ِفیِھ ُمْخَتِلُفوَن  ) 2(َعِن النََّبِإ اْلَعِظیِم  ) 1(َعمَّ َیَتَساءُلوَن  
َوَجَعْلَنا النََّھاَر َمَعاشًا  ) 10(َوَجَعْلَنا اللَّْیَل ِلَباسًا  ) 9(َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباتًا  ) 8(َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواجًا  ) 7(َواْلِجَباَل َأْوَتادًا  )6(ِمَھادًا  

ِلُنْخِرَج ِبِھ َحّبًا َوَنَباتًا  ) 14(َوَأنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماء َثجَّاجًا  ) 13(َوَجَعْلَنا ِسَراجًا َوھَّاجًا  ) 12(َسْبعًا ِشَدادًا  َوَبَنْیَنا َفْوَقُكْم) 11(
َوُفِتَحِت السََّماء َفَكاَنْت َأْبَوابًا ) 18(َتْأُتوَن َأْفَواجًا  َیْوَم ُینَفُخ ِفي الصُّوِر َف) 17(ِإنَّ َیْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِمیَقاتًا  ) 16(َوَجنَّاٍت َأْلَفافًا  ) 15(
لَّا َیُذوُقوَن )23(َلاِبِثیَن ِفیَھا َأْحَقابًا  ) 22(ِلْلطَّاِغیَن َمآبًا  ) 21(ِإنَّ َجَھنََّم َكاَنْت ِمْرَصادًا  ) 20(َوُسیَِّرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسَرابًا  ) 19( 

) 28(َوَكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ِكذَّابًا  ) 27(ِإنَُّھْم َكاُنوا َلا َیْرُجوَن ِحَسابًا ) 26(َجَزاء ِوَفاقًا  ) 25(ِإلَّا َحِمیمًا َوَغسَّاقًا  ) 24(َوَلا َشَرابًا  ِفیَھا َبْردًا
َوَكَواِعَب َأْتَرابًا ) 32(َحَداِئَق َوَأْعَنابًا  ) 31(ِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َمَفازًا    )30(َفُذوُقوا َفَلن نَِّزیَدُكْم ِإلَّا َعَذابًا ) 29(َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْیَناُه ِكَتابًا  

َربِّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض ) 36(َجَزاء مِّن رَّبَِّك َعَطاء ِحَسابًا    ) 35(لَّا َیْسَمُعوَن ِفیَھا َلْغوًا َوَلا ِكذَّابًا  ) 34(َوَكْأسًا ِدَھاقًا  ) 33( 
َیْوَم َیُقوُم الرُّوُح َواْلَمَلاِئَكُة َصّفًا لَّا َیَتَكلَُّموَن ِإلَّا َمْن َأِذَن َلُھ الرْحَمُن َوَقاَل َصَوابًا  ) 37(ا َبْیَنُھَما الرْحَمِن َلا َیْمِلُكوَن ِمْنُھ ِخَطابًا  َوَم
ِإنَّا َأنَذْرَناُكْم َعَذابًا َقِریبًا َیْوَم َینُظُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َیَداُه َوَیُقوُل اْلَكاِفُر َیا ) 39(َذِلَك اْلَیْوُم اْلَحقُّ َفَمن َشاء اتََّخَذ ِإَلى َربِِّھ َمآبًا  ) 38(

40(َلْیَتِني ُكنُت ُتَرابًا  ) 
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َأَلْم َتَر َكْیَف َفَعَل َربَُّك ) 5(َھْل ِفي َذِلَك َقَسٌم لِِّذي ِحْجٍر   ) 4(ِل ِإَذا َیْسِر  َواللَّْی) 3(َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر ) 2(َوَلَیاٍل َعْشٍر  ) 1(َواْلَفْجِر  
َن ِذي اْلَأْوَتاِد  َوِفْرَعْو) 9(َوَثُموَد الَِّذیَن َجاُبوا الصَّْخَر ِباْلَواِد  ) 8(الَِّتي َلْم ُیْخَلْق ِمْثُلَھا ِفي اْلِبَلاِد  ) 7(ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد  ) 6(ِبَعاٍد  

) 14(ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصاِد  ) 13(َفَصبَّ َعَلْیِھْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب   ) 12(َفَأْكَثُروا ِفیَھا اْلَفَساَد  ) 11(الَِّذیَن َطَغْوا ِفي اْلِبَلاِد  ) 10(
) 16(َوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتَلاُه َفَقَدَر َعَلْیِھ ِرْزَقُھ َفَیُقوُل َربِّي َأَھاَنِن   ) 15(عََّمُھ َفَیُقوُل َربِّي َأْكَرَمِن  َفَأمَّا اْلِإنَساُن ِإَذا َما اْبَتَلاُه َربُُّھ َفَأْكَرَمُھ َوَن

َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحّبًا َجّمًا  ) 19(ْكًال لَّّمًا  َوَتْأُكُلوَن التَُّراَث َأ) 18(َوَلا َتَحاضُّوَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكیِن  ) 17(َكلَّا َبل لَّا ُتْكِرُموَن اْلَیِتیَم  
َوِجيَء َیْوَمِئٍذ ِبَجَھنََّم َیْوَمِئٍذ َیَتَذكَُّر اْلِإنَساُن َوَأنَّى َلُھ ) 22(َوَجاء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفًا َصّفًا  ) 21(َكلَّا ِإَذا ُدكَِّت اْلَأْرُض َدّكًا َدّكًا  ) 20(

َیا َأیَُّتَھا النَّْفُس ) 26(َوَلا ُیوِثُق َوَثاَقُھ َأَحٌد  ) 25(َفَیْوَمِئٍذ لَّا ُیَعذُِّب َعَذاَبُھ َأَحٌد     ) 24(َیُقوُل َیا َلْیَتِني َقدَّْمُت ِلَحَیاِتي    )23(الذِّْكَرى  
30(َواْدُخِلي َجنَِّتي ) 29(ِعَباِدي  َفاْدُخِلي ِفي ) 28(اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَیًة مَّْرِضیًَّة ) 27(اْلُمْطَمِئنَُّة   ) 

İNŞIRAH SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسرًا  ) 4(َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك  )3(الَِّذي َأنَقَض َظْھَرَك  ) 2(َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك     ) 1(َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك  
8(َوِإَلى َربَِّك َفاْرَغْب )7(َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب  )6(ْلُعْسِر ُیْسرًا  ِإنَّ َمَع ا) 5( ) 

TIN SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

مَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلیَن  ُث)4(َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم  )3(َوَھَذا اْلَبَلِد اْلَأِمیِن  )2(َوُطوِر ِسیِنیَن  )1(َوالتِّیِن َوالزَّْیُتوِن  
8(َأَلْیَس اللَُّھ ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِمیَن  )7(َفَما ُیَكذُِّبَك َبْعُد ِبالدِّیِن  )6(ِإلَّا الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َفَلُھْم َأْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن  )5( ) 

İQRƏ SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

َتَنزَُّل اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِفیَھا ِبِإْذِن َربِِّھم )3(َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر مِّْن َأْلِف َشْھٍر  )2(َوَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر  )1(َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر   ِإنَّا
5( َسَلاٌم ِھَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر )4(مِّن ُكلِّ َأْمٍر   ) 

ƏLA SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

) 5(َفَجَعَلُھ ُغَثاء َأْحَوى  ) 4(َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى ) 3(َوالَِّذي َقدََّر َفَھَدى )2(الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى )1(َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَأْعَلى  
َسَیذَّكَُّر ) 9(َفَذكِّْر ِإن نََّفَعِت الذِّْكَرى  ) 8(َوُنَیسُِّرَك ِلْلُیْسَرى  ) 7(ُھ َیْعَلُم اْلَجْھَر َوَما َیْخَفى  ِإلَّا َما َشاء اللَُّھ ِإنَّ) 6(َسُنْقِرُؤَك َفَلا َتنَسى  

َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّى  ) 13(َیى  ُثمَّ َلا َیُموُت ِفیَھا َوَلا َیْح) 12(الَِّذي َیْصَلى النَّاَر اْلُكْبَرى  ) 11(َوَیَتَجنَُّبَھا اْلَأْشَقى  ) 10(َمن َیْخَشى  
) 18(ِإنَّ َھَذا َلِفي الصُُّحِف اْلُأوَلى  ) 17(َواْلآِخَرُة َخْیٌر َوَأْبَقى  ) 16(َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیا    )15(َوَذَكَر اْسَم َربِِّھ َفَصلَّى  ) 14(

19(ُصُحِف ِإْبَراِھیَم َوُموَسى   ) 

ŞƏMS SURƏSI 

م اهللا الرحمن الرحیمبس  

َواْلَأْرِض َوَما ) 5(َوالسََّماء َوَما َبَناَھا  ) 4(َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشاَھا ) 3(َوالنََّھاِر ِإَذا َجلَّاَھا ) 2(َواْلَقَمِر ِإَذا َتَلاَھا ) 1(َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا  
َكذََّبْت َثُموُد ) 10(َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَھا  ) 9(َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَھا  ) 8(ُجوَرَھا َوَتْقَواَھا  َفَأْلَھَمَھا ُف) 7(َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَھا  ) 6(َطَحاَھا  



ْمَدَم َعَلْیِھْم َربُُّھم ِبَذنِبِھْم َفَكذَُّبوُه َفَعَقُروَھا َفَد) 13(َفَقاَل َلُھْم َرُسوُل اللَِّھ َناَقَة اللَِّھ َوُسْقَیاَھا  ) 12(ِإِذ انَبَعَث َأْشَقاَھا  ) 11(ِبَطْغَواَھا  
15(َوَلا َیَخاُف ُعْقَباَھا  ) 14(َفَسوَّاَھا   ) 

QƏDR SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

َتَنزَُّل اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِفیَھا ِبِإْذِن ) 3(ْھٍر  َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر مِّْن َأْلِف َش) 2(َوَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر  ) 1(ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر  
5(َسَلاٌم ِھَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر  ) 4(َربِِّھم مِّن ُكلِّ َأْمٍر   ) 

FIL SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

َتْرِمیِھم ِبِحَجاَرٍة مِّن ) 3(َوَأْرَسَل َعَلْیِھْم َطْیرًا َأَباِبیَل  ) 2(ْم ِفي َتْضِلیٍل  َأَلْم َیْجَعْل َكْیَدُھ) 1(َأَلْم َتَر َكْیَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفیِل 
5(َفَجَعَلُھْم َكَعْصٍف مَّْأُكوٍل  ) 4(ِسجِّیٍل   ) 

QUREYŞ SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

الَِّذي َأْطَعَمُھم مِّن ُجوٍع َوآَمَنُھم مِّْن َخْوٍف  ) 3(َفْلَیْعُبُدوا َربَّ َھَذا اْلَبْیِت  ) 2(  ِإیَلاِفِھْم ِرْحَلَة الشَِّتاء َوالصَّْیِف   ) 1(ِلِإیَلاِف ُقَرْیٍش  
)4 ) 

MAUN SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

الَِّذیَن ُھْم َعن ) 4(َفَوْیٌل لِّْلُمَصلِّیَن  ) 3(اْلِمْسِكیِن   َوَلا َیُحضُّ َعَلى َطَعاِم) 2(َفَذِلَك الَِّذي َیُدعُّ اْلَیِتیَم  ) 1(َأَرَأْیَت الَِّذي ُیَكذُِّب ِبالدِّیِن  
7(َوَیْمَنُعوَن اْلَماُعوَن  ) 6(الَِّذیَن ُھْم ُیَراُؤوَن  ) 5(َصَلاِتِھْم َساُھوَن   ) 

KOVSƏR SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

3(ِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو اْلَأْبَتُر  ) 2(ْر  َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَح) 1(ِإنَّا َأْعَطْیَناَك اْلَكْوَثَر   ) 

KAFIRUN SURƏSI 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ِبُدوَن َما َأْعُبُد َوَلا َأنُتْم َعا) 4(َوَلا َأَنا َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّْم  ) 3(َوَلا َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد  ) 2(َلا َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن  ) 1(ُقْل َیا َأیَُّھا اْلَكاِفُروَن  
6(َلُكْم ِدیُنُكْم َوِلَي ِدیِن  ) 5( ) 

QUR’AN XƏTMININ DUASI 

Əllahummə nəvvir qulubəna binuril Qur’an. Və kəffir ənnə səyyiatina biizzətil Qur’an. Vəşfi 
mərzana biayətil Qur’an. Və səllim əhyana bihurmətil Qur’an. Əllahumməcəlil Qur’anə ləna fid 
dunya rahətən və fil qəbri munisən və fis siratə cəvaza. Və minən nari sitrən və hicaba. 
Əllahummə bəlliğ və əvsil ma qərənahu min kitabikəl kərim və ayətikəl əzim. Hədiyyətən minna 



vasilətən ləkə ila Muhəmmədinil Mustəfa səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm. Və Əliyyinil 
Murtəza ələyhissəlam. Və Fatimətəz Zəhra səyyidəti nisail aləminə ələyha səlam. Vəl Həsənil 
Muctəba ələyhissəlam. Vəl Husəyniş şəhidi bi Kərbəla ələyhissəlam. Və baqi əimmətil huda 
salavatullahi ələyhim əcməin. Və ila ərvahil mərhuminəl məğfurinəl məlumin. Bihəqqi nəbiyyina 
və alihit tahirin. Və bihurmətil mubarəkətil fatihəti məəs sələvat. 

AYƏTƏL KÜRSI 

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

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

َیْعَلُم َما  ُخُذُه ِسَنٌة َوَال َنْوٌم لَُّھ َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َمن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِھالّلُھ َال ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم َال َتْأ
سََّماَواِت َواَألْرَض َوَال َیُؤوُدُه ِحْفُظُھَما َوُھَو اْلَعِليُّ َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم َوَال ُیِحیُطوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِھ ِإالَّ ِبَما َشاء َوِسَع ُكْرِسیُُّھ ال

َتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى َال َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن َقد تََّبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمن ِبالّلِھ َفَقِد اْس) 255(اْلَعِظیُم  
ُغوُت الّلُھ َوِليُّ الَِّذیَن آَمُنوْا ُیْخِرُجُھم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُُّوِر َوالَِّذیَن َكَفُروْا َأْوِلَیآُؤُھُم الطَّا  )256(اَم َلَھا َوالّلُھ َسِمیٌع َعِلیٌم  انِفَص

257(ْم ِفیَھا َخاِلُدوَن   ُیْخِرُجوَنُھم مَِّن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُھ )   

MEYYIT NAMAZI 

Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyk. Fə təbiru ya ulil əbsari ləəlləkum tubsirun. Fə təbiru ya ulil 
əlbabi ləəlləkum tuflihun. 

3 dəfə:Əstəğfirullahəlləzi la ilahə illa huvəl həyyul qəyyum, zul cəlali vəl ikram və ətubu iləyh. 

3 dəfə: Əssəlah. 

Niyyət: Namaz qılıram bu hazır olan meyyitə vacib qurbətən iləllah. 

 

Meyyit namazının beş təkbiri vardır və əgər namaz qılan beş təkbiri bu tərtiblə desə kifayətdir: 

Niyyət edib birinci təkbiri desin: 

Əllahu əkbər (1) 

Əşhədu ənla ilahə illəllahu və ənnə Muhəmmədən rəsulullah. 

İkinci təkbir: 

Əllahu əkbər (1) 

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. 

Üçüncü təkbir: 

Əllahu əkbər (1) 



Əllahumməğfir lil mumininə vəl muminat. 

Dördüncü təkbir: 

Əllahu əkbər (1) 

Əllahumməğfir lihazəl meyyit, qadındırsa: Əllahumməğfir li hazihil meyyitə, deyib beşinci 
təkbiri desin.Daha yaxşı olar ki, birinci təkbirdən sonra desin: 

Əllahu əkbər (1) 

Əşhədu ənla ilahə illəlahu vəhdəhu la şərikə ləhu və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və 
rəsuluhu ərsələhu bil həqqi bəşirən və nəzirən bəynə yədəyis saəh. 

İkinci təkbirdən sonra: 

Əllahu əkbər (1) 

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və barik əla Muhəmmədin və ali 
Muhəmməd vərhəm Muhəmmədən və ali Muhəmməd kəəfzəli ma səlləytə və barəktə və 
tərəhhəmtə əla İbrahimə və ali İbrahimə innəkə həmidun məcid və səlli əla cəmiil ənbiyai vəl 
mursəlinə vəş şuhədai vəs siddiqinə və cəmiyi ibadillahis salihin. 

Üçüncü təkbirdən sonra: 

Əllahu əkbər (1) 

Əllahumməğfir lil mumininə vəl muminat vəl musliminə vəl muslimat əl əhyai minhum vəl 
əmvat tabi bəynəna və bəynəhum bil xəyrat innəkə mucibut dəəvat innəkə əla kulli şəyin qədir 

Dördüncü təkbirdən sonra kişidirsə : 

Əllahu əkbər (1) 

Əllahummə innə hazə əbdukə vəbnu əbdikə vəbnu əmətikə nəzələ bikə və əntə xəyru mənzulin 
bihi Əllahummə innə la nələmu minhu illə xəyrən və əntə ələmu bihi minna  Əllahummə in kanə 
mohsinən fəzid fi ihsanihi və in kanə musiyən fətəcavəz ənhu vəxfir ləhu Əllahumməc əlhu 
indəkə fi əla illiyyinə vəxluf əla əhlihi fil ğabirinə vərhəmhu birəhmətikə ya ərhəmər rahimin, 
sonra beşinci təkbiri desin. 

Əgər meyyit qadındırsa dördüncü təkbirdən sonra: 

Əllahummə innə hazihi əmətukə vəbnətu əbdikə vəbnətu əmətikə nəzələt bikə və əntə xəyru 
mənzulinə bihi Əllahummə inna la nələmu minhu illa xəyrən və əntə ələmu biha minna 
əllahummə in kanət muhsinətən fəzid fi ihsaniha və in kanət musiyyətən fətəcavəz ənha vəxfir 
ləha Əllahumməc əlha indəkə fi əla illiyyinə vəxluf əla əhliha fil ğabirinə vərhəmha birəhmətikə 
ya ərhəmər rahimin. 

MEYYITIN TƏLQINI 



Qəbri orta boylu insanın boyu qədər qazmaq, meyyitin yaxınlıqda olan qəbristanlıqda dəfn etmək 
müstəhəbbdir. Amma uzaq olan qəbristanda üstün bir cəhət olsa, məsələn, orada yaxşı insanlar 
dəfn olubsa, ya camaat əhli qubura «Fatihə» oxumaq üçün ora daha çox gəlirlərsə,onu orada da 
dəfn etmək olar . Eləcə də qəbrə bir neçə zira (dirsək) qalmış cənazəni yerə qoyub üç dəfəyə az-
az aparmaq müstəhəbbdir. Yəni hər dəfə yerə qoyub götürsünlər və dördüncü dəfə qəbrə 
qoysunlar. Əgər meyyit kişidirsə üçüncü dəfə onu yerə qoyduqda baş tərəfi qəbrin aşağı tərəfinə 
düşsün və dördüncü dəfə meyyitin baş tərəfindən qəbirə daxil etsinlər. Əgər qadındırsa üçüncü 
dəfə onu qəbrin qiblə tərəfinə qoyub yan tərəfdən qəbrə daxil etsinlər, qəbrə daxil etdikdə qəbrin 
üstünə parça çəksinlər.    Həmçinin, müstəhəbbdir ki, cənazəni aramla tabutdan götürüb qəbrə 
daxil etsinlər, dəfindən əvvəl və dəfn zamanı göstərilmiş duaları oxusunlar, meyyiti ləhədə 
qoyandan sonra kəfənin düyünlərini açsınlar , üzünü torpağın üstünə qoysunlar, torpaqdan başının 
altında balış düzəltsinlər, arxası üstə aşmaması üçün arxasına ağac parçası, ya kəsək qoysunlar, 
qəbri örtməzdən əvvəl sağ əl ilə meyyitin sağ çiyninə vurub sol əli qüvvətlə sol çiyninə qoyaraq 
ağızı onun qulağına yaxınlaşdırsınlar, onu şiddətlə tərpədib üç dəfə desinlər: 

İsmə (isməi) ifhəm (ifhəmi) ya filanəbnə (bintə) filan. Filanəbnə filan sözünün yerinə meyyitin və 
atasının adını desinlər. Məsələn, əgər meyyitin adı Məhəmməd, atasının adı Əlidirsə üç dəfə « 
İsmə ifhəm ya Muhəmmədəbnə Əli» deyib sonra desinlər: 

Həl əntə ələl əhdil ləzi farəqtənə ələyhi min şəhadəti ən la ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləhu və 
ənnə muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbduhu və rəsuluhu və səyyidun nəbiyyinə və 
xatəmul mursəlinə və ənnə Əliyyən əmirul-mumininə və seyyidul vəsiyyinə və imamun 
iftərəzəllahu taətəhu ələl aləminə və ənnəl Həsənə vəl Husəynə və Əliyyəbnəl Husəyni və 
Muhəmmədəbnə Əliyyin və Cəfərəbnə Muhəmmədin və Musəbnə Cəfərin və Əliyyəbnə Musa və 
Muhəmmədəbnə Əliyyin və Əliyyəbnə Muhəmmədin vəl Həsənəbnə Əliyyin vəl Qaiməl 
Huccətəl Məhdiyyə sələvatullahi əleyhim əimətul mumininə və hucəcullahi ələl xəlqi əcməinə və 
əimmətukə əimmətu hudən bikə əbrarun ya filanəbnə filan. 

Filanəbnə filan sözünün yerinə meyyitin və atasının adını desin və sonra: 

İza ətakəl (ətakil) mələkanil muqərrəbani rəsulləyni min indillahi təbarəkə və təala və səəlakə (ki) 
ən rəbbikə (ki) və ən nəbiyyikə (ki) və ən dinikə (ki) və ən kitabikə (ki) və ən qiblətikə (ki) və ən 
əimmətikə (ki) fəla təxəf (təxafi) vəla təhzən (təhzəni) və qul (quli) fi cəvabihima Əllahu rəbbi və 
Muhəmmədun səlləllahu ələyhi və alihi nəbiyyi vəl islamu dini vəl Qur’anu kitabi vəl Kəbətu 
qibləti və Əmirul-mumininə Əliyyibnu Əbi Talibin İmami vəl Həsənubnu Əliyyinil Muctəba 
İmami vəl Husəynubnu Əliyyin əşşəhidu bil Kərbəla İmami və Əliyyun Zəynul abidinə İmami və 
Muhəmmədun əl Baqiru  İmami və Cəfərun əs Sadiqu İmami və Musa  əl Kazimu İmami və 
Əliyyun ər Riza İmami və Muhəmmədun əl Cəvadu İmami və Əliyyun əl Hadi İmami vəl Həsənu 
əl Əskəriyyu İmami vəl Huccətu əl muntəzəru İmami haulai sələvatullahi ələyhim əimməti və 
sadəti və qadəti və şufəai bihim ətəvəlla və min ədaihim ətəbərrəu fid dunya vəl axirəti 
summələm (summə ləmi) ya filan əbnə (bintə) filan. 

Filanəbnə filan sözünün yerinə meyyitin və atasının adını desin və sonra: 

Ənnəllahə təbarəkə və təala nimər rəbbu və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi nimər 
rəsulu və ənnə Əliyyəbnə Əbi Talibin və əvladəhum məsuminəl əimmətəl isna əşərə niməl 



əimmətu və ənnə ma caə bihi Muhəmmədun səlləllahu ələyhi və alihi həqqun və ənnəl məvtə 
həqqun və sualə munkərin və nəkirin fil qəbri həqqun vəl bəsə həqqun vən nuşurə həqqun vəs 
siratə həqqun vəl mizanə haqqun və tətyurəl kutubi həqqun və ənnəl cənnətə həqqun vən narə 
həqqun və ənnəs saətə atiyətun la rəybə fihi və ənnəllahə yəbəsu mən fil qubur. Sonra desin: 
«Əfəhimtə (ti) ya filan» filan sözünün yerinə meyyitin  adını desin sonra: «Səbbtəkəllahu (killahi) 
bil qəvlis sabiti və hədakəllahu (hədakillahu) ila siratin mustəqimin ərrəfəllahu bəynəkə (ki) və 
bəynə əvliyaikə (ki) fi mustəqərrin min rəhmətih», sonra desin: «Əllahummə cafil ərzə ən 
cənbəyhi vəsəd biruhihi (ha) iləykə və ləqqihi (ha)minkə burhanən Əllahummə əfvəkə əfvək»   
Əgər meyyit qadındırsa onda mətnə uyğun olaraq mötərəzədə olanları desinlər. 

VƏHŞƏT NAMAZI 

Meyyitin qəbrə qoylan birinci gecəsindən onun üçün iki rükət vəhşət namazı qılmaq daha 
yaxşıdır. Onun qaydası belədir: 

Birinci rükətdə həmddən sonra bir dəfə Ayətul-Kürsü, ikinci rükətdə həmddən sonra on dəfə Qədr 
surəsi oxunur. 

Salamdan sonra «Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin vəbəs səvabəha ila 
qəbri filan»  filan sözünün yerinə meyyitin  adını desinlər. Vəhşət namazını qəbrə qoyulan birinci 
gecənin hər bir vaxtında qılmaq olar, lakin gecənin əvvəlində işa namazından sonra qılmaq daha 
yaxşıdır. 

 

FITIR VƏ QURBAN BAYRAMININ NAMAZININ QILINMA QAYDASI 

Bayram namazı iki rükətdir. Bu namaz doqquz qunutla belə qılınır: birinci rəkətdə həmd-surədən 
sonra beş təkbir deyilməli, hər təkbirdən sonra bir qunut tutulmalıdır. Beşinci qunutdan sonra isə 
bir təkbir deyib rükü və iki səcdəni yerinə yetirmək lazımdır. 

İkinci rükətdə isə həmd surədən sonra dörd təkbir deyilməli, hər təkbirdən sonra bir qunut tutub 
beşinci təkbirdən sonra rükü, səcdəni yerinə yetirib təşəhhüd və salamı demək lazımdır. 

Bayram namazının qunutunda hər hansı dua oxunsa, kifayətdir. Amma daha yaxşı olar ki, 
aşağıdakı dua oxunsun: 

«Allahummə əhləl kibriyai vəl əzəməti və əhləl cudi vəl cəbərut. Və əhləl əfvi vər rəhməti və 
əhlət təqva vəl məğfirəti əsəlukə bi həqqi hazəl yovm. Əlləzi cəəltəhu lil musliminə iyda . və li 
Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzida. Ən tusəlliyə 
əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və ən tudxiləni fi kulli xəyrin ədxəltə fihi Muhəmmədən və 
alə Muhəmməd. Və ən tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu Muhəmmədən və alə Muhəmməd. 
Sələvatukə ələyhi və ələyhim. Allahummə inni əsəlukə xəyrə ma sələkə bihi ibadukəs salihun, və 
əuzu bikə mimməstəazə minhu ibadukəl muxləsun. 

BƏDNƏZƏR DUASI 

Bismillahir rəhmanir rəmim 



Və in yəkadulləzinə kəfəru la yuzliqunəkə bi əbsarihim ləmma səmiuz zikrə və yəqulunə innəhu 
ləməcnun. Və ma huvə illa zikrun lil aləmin. 

SÜFRƏ DUASI 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin. Vəl aqibətu lil muttəqin. Əssəlatu vəs səlamu əla səyyidina və 
nəbiyyina Əbilqasimi Muhəmməd. Və alihit tahirin. Və lənətullahi əla ədaihim əcməin. Minəl anə 
ila qiyami yəvmiddin. Həniən lil akilinə və bərəkətən lil bazilin. Və sihhətən və səlamətən lil 
hazirinə vəl calisinə və musafirin . Və rəhmətən li əmvatil hazirin. Əllahummə təqəbəl həsənatil 
muhsinin və itaməl mutimin. La siyyəma hazihil həsənəh . Və bəlliğ səvabəha ila ərvahi əmvati 
sahibil ihsan. Bihəqqi ayətil Qur’an. Və bi həqqi əsmaikəl husna. Və bihəqqi surətil mubarəkətil 
fatihəti məəssələvat. 

QURBAN DUASI 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

Vəccəhtu vəchiyə lilləzi fətərəs səmavati vəl ərzə hənifən muslimən və ma ənə minəl muşrikin. 
İnnə səlati və nusuki və məhyayə və məmati lilləhi rəbbil aləmin. La şərikə ləh. Və bizalikə 
umirtu və ənə minəl muslimin. Əllahummə təqəbbəl minni kəma təqəbbəltə ən ibrahimə xəlilik. 
Və Musa kəlimik. Və Muhəmmədin həbibik. Səlləllahu ələyhi və alihi və ələyhim əcməin. 

QORXU DUASI 

Ya kafiyən min kulli şəyy. Və la yəkfi minkə şəyun fissəmavati vəl ərz. İkfini ma əhəmməni min 
əmrid dunya vəl axirəh. Və səlli əla Muhəmmədin və alih. 

SƏFƏR DUASI 

Bismillahi və billah. Və minəllahi və iləllahi və fi səbilillah. Əllahummə iləykə əsləmtu nəfsi. Və 
iləykə vəccəhtu vəchi. Və iləykə fəvvəztu əmri. Fəhfəzni bihifzil imani min bəyni yədəyyə və 
min xəlfi və ən yəmini vən şimali və min fəvqi min təhti. Vədfə ənni bihəvlikə və quvvətik.  
Fəinnəhu la həvlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim. 

RUZU BUASI 

1. Ya raziqəl muqillin. Və ya rahiməl məsakin, və ya vəliyyəl muminin, və ya zəl quvvətil mətin. 
Səlli əla Muhəmmədin və əhli bəytihi. Vərzuqni və afini vəkfini ma əhəmməni. 

2. Əllahummərzuqni min fəzlikəl vasiil həlalit təyyibi rizqən vasiən həlalən təyyibən bəlağən 
liddunya vəl axirəh.səbbən səbbən həniən məria. Min ğəyri kəddin və la mənnin min əhədin min 
xəlqikə illa səətən min fəzlikəl vasi. Fəinnəkə qultə vəsəlullahə min fəzlih. Fəmin fəzlikə əsəlu 
vəmin ətiyyətikə əsəlu və min yədikəl mələi əsəl. 

BÜTÜN NARAHATLIQLARI VƏ BƏLALARI DƏF ETMƏK ÜÇÜN DUA 

Əllahu Əllahu rəbbi la uşriku bihi şəyən təvəkəltu ələl həyyilləzi la yəmut. 



ÇƏTINLIKLƏRI ARADAN QALDIRMAQ ÜÇÜN DUA 

Əllahummə inni əsəlukə biənnə ləkəl həmd. La ilahə illa əntəl Mənnab. Bədius səmavati və ərz. 
Zul cəlali vəl ikram. Ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və ən təcələ li mimma ənə 
fiyhi fərəcən və məxrəca. 

XƏSTƏLIYIN ARADAN QALDIRILMASI ÜÇÜN DUA 

Ya mənismuhu dəva. Və zikruhu şifa. Ya mən yəcəluş şifaə fiyma yəşau minəl əşya. Səlli əla 
Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəcəl şifai min hazəd dai fismikə haza ya Əllahu, ya Əllahu, ya 
Əllah. ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya 
Rəbbi, ya Rəbb. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. 
Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər 
rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya 
ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin. 

RƏCƏB AYININ DUASI 

Ya mən ərcuhu likulli xəyr, və amənə səxətəhu ində kulli şərr, ya mən yutil kəsirə bil qəlil, ya 
mən yuti mən sələh. Ya mən yuti mən ləm yəsəlh, və mən ləm yərifhu təhənnunən minhu və 
rəhməh, ətini biməsələti iyyak, cəmiə xəyrid dunya və cəmiə xəyril axirəh, vəsrif ənni biməsələti 
iyyak, cəmiə şərrid dunya və şərril axirəh, fəinnəhu ğəyrumənqusin ma ətəyt, və zidni min fəzlikə 
ya kərim. 

Sağ əlin işarə barmağını yellətməyə başlayaranq bu duanı oxu: 

Ya zəl cəlali vəl ikram, ya zənnəmai vəl cud, ya zəl mənni vət təvl, hərrim şeybəti ələn nar. 

ŞƏBAN AYININ DUASI 

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.Şəcərətin nubuvvə, və məvziir risalə, və 
muxtələfil məlaikə, və mədinil ilmi, və əhli beytil vəhyi. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali 
Muhəmməd. Əl fulkil cariə fil lucəcil ğamirə yəmənu mən rəkibəha və yəğrəqu mən tərəkəha əl 
mutəqəddimu ləhum mariqun vəl mutəəxxiru ənhum zahiqun vəllazimu ləhum la hiqun. 
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Əlkəhfil həsin vəl ğiyasil muztərril 
mustəkin və məlcəil haribin və ismətil mutəsimin. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali 
Muhəmməd. Səlatən kəsirətən təkunu ləhum rizən və li həqqi Muhəmmədin və ali Muhəmməd 
ədaən və qəzaən bi həvli minkə və quvvətin ya rəbbəl almin.Əllahummə səlli əla Muhəmmədin 
və ali Muhəmməd əttəyyibinəl əbraril əxyaril ləzinə əvcəbətə huquqəhum və fərəztə taətəhum və 
vilayətəhum. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd vəmur qəlbi bi taətikə və la 
tuxzini bi məsiyətikə vərzuqni bi muvasatə mən qəttərtə ələyhi min rizqikə bima vəssətə ələyyə 
min fəzlikə və nəşərtə ələyyə min ədlikə və əhyəytəni təhtə zillikə. Və haza şəhru nəbiyyikə 
səyyidi rusulikə şəbanal ləzi həfəftəhu minkə birrəhməti vərrizvanil ləzi kanə rəsulul lahi 
səllallahu ələyhi və alihi yədəbu fi siyamihi və qiyamihi fi ləyalihi və əyyamihi buxuən ləkə fi 
ikramihi və izamihi ila məhəlli himamihi. Əllahummə fə əinna ələl istinani bi sunnətihi fihi və 
nəyliş şəfaəti lədəyhi. Əllahummə vəcəlhu li şəfiən muşəffəən və təriqən iləykə məhyəən vəcəlni 



ləhu muttəbiən hətta əlqakə yəuməl qiyaməti ənni raziyən və ən zunubi ğaziyən qəd əvcəbtə li 
minkər rəhmətə vər rizvanə və ənzəltəni darəl qərari və məhəlləl əxyari. 

MÜBARƏK RAMAZAN AYININ ÜMUMI DUASI 

Ya Əliyyu ya Əzimu ya Ğəfuru ya Rəhim, əntər rəbbul əzimulləzi ləysə kəmislihi şəy, və huvəs 
səmiul bəsir, və haza şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu,və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş şuhur. Və 
huvəş şəhrulləzi fərəztə siyaməhu ələyy, və huvə şəhru rəməzanəlləzi ənzəltə fihil Qur’an, hudən 
linnasi və  bəyyinatin minəl huda vəl furqan, və cəəltə fihi ləylətəl qədr, və cəəltəha xəyrən min 
əlfi şəhr, fə ya zəlmənni və la yumənnu ələykə munnə ələyyə bifəkakirəqəbəti minən nar, fimən 
təmunnu ələyhi və ədxilnil cənnəh, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin. 

Əllahummə ədxil əla əhlil quburis surur. Əllahummə əğni kullə fəqir. Əllahummə əşbi kullə cayi. 
Əllahumməksu kullə uryan. 

Əllahumməqzi dəynə kulli mədin. Əllahummə fərric ən kulli məkrub. Əllahummə ruddə kullə 
ğərib. Əllahummə fukkə kullə əsir. Əllahummə əslih kullə fasidin min umuril muslimin. 
Əllahumməşfi kullə məriz. Əllahummə suddə fəqrəna biğinak. 

Əllahummə ğəyyir suə halina bihusni halik. Əllahumməqzi ənnəd dəyn. Və əğnina minəl fəqr. 
İnnəkə əla kulli şəyin qədir. 

MÜBARƏK RAMAZAN AYININ GÜNDƏLIK DUALARI 

1-ci günün duası 

Əllahumməcəl siyami fihi siyaməssaimin, və qiyami fiyhi qiyaməl qaimin, və nəbbihni fihi ən 
novmətil ğafilin, və həb li curmi fiyhi ya ilahəl aləmin, vəfu ənni ya afiyən ənil mucrimin. 

2-ci günün duası 

Əllahummə qərribni fiyhi ila mərzatik, və cənnibni fiyhi min səxtikə və nəqimatik, və vəffiqni 
fiyhi liqira-əti ayatik, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin. 

3-cü günün duası 

Əllahummərzuqni fiyhizzihnə vəttənbih, və baidni fiyhi minəssəfahəti vəttəmviyh, vəcəl li 
nəsibən mən kulli xəyrin tunzilu fiyhi, bi cudikə ya əcvədəl əcvədin. 

4-cü günün duası 

Əllahummə qəvvini fiyhi əla iqaməti əmrik və əziqni fiyhi həlavətə zikrik və əvzin fiyhi li ədai 
şukrikə bi kərəmik. Vəhfəzni fiyhi bi hifzikə və sitrik. Ya əbsərənnazirin. 

5-ci günün duası 

Əllahumməcəlni fiyhi minəl mustəğ firin. Vəcəlni fiyhi min ibadikəssalihinəl qanitin, vəcəlni 
fiyhi min ovliyaikəl muqərrəbin, bi rəfətikə ya ərhəmərrahimin. 



6-cı günün duası 

Əllahummə la təxzulni fiyhi bi təərruzi məsiyətik, və la təzribni bi siyati nəqimətik və zəhzihni 
fiyhi min mucibati səxətik, bi mənnikə və əyadiyik, ya muntəha rəğbətirrağibin. 

7-ci günün duası 

Əllahummə əinni fiyhi əla siyamihi və qiyamih, və cənnibni fiyhi min həfəvatihi və asamih, 
vərzuqni fiyhi zikrəkə bi dəvamih. Bi tovfiqikə ya hadiyəl muzillin. 

8-ci günün duası 

Əllahummərzuqni fiyhi rəhmətəl əytami və itaməttəam, və ifşaəs salam və suhbətəl kiram, bi 
tovlikə, ya məlcəəl amilin. 

9-cu günün duası 

Əllahumməcəl li fiyhi nəsibən min rəhmətikəl vəsiə, vəhdini fihi libərahinikəssatiəh. Və xuz bi 
nasiyəti ila mərzatikəl camiəh, bi həbbətikə ya əmələl muştaqin. 

10-cu günün duası 

Əllahumməcəl fiyhi minəl mutəvəkkilinə ələyk, vəcəlni fiyhi minəl faizinə lədəyk, vəcəlni fiyhi 
minəl muqərrəbinə iləyk. Bi ihsanikə, ya ğayətət talibin. 

11-ci  günün duası 

Əllahummə həbbib iləyyə fiyhil ihsan, və kərrih iləyyə fiyhil fusuqə vəl isyan, və hərrim ələyyə 
fiyhis səxətə vənniyran, bi ovnikə ya ğiyasəl mustəğisin. 

12-ci  günün duası 

Əllahummə zəyyinni fiyhi bissətri vəl ifaf, vəsturni fiyhi bi libasil qunui vəl kəfaf, vəhmilni fiyhi 
ələl ədli vəl insaf, və aminni fiyhi min kulli ma əxafu bi ismətikə ya ismətəl xaifin. 

13-cü günün duası 

Əllahummə təhhirni fiyhi minəddənəsi vəl əqzar, və səbbirni fiyhi əla kainatil əqdari, və vəffiqni 
fiyhi littuqa və suhbətil əbrar, bi ovnikə ya qurrətə əynil məsakin. 

14-cü günün duası 

Əllahummə la tuaxizni fiyhi bil əsərati və əqilni fiyhi minəl xətaya vəl həfəvat, və la təcəlni fiyhi 
ğərəzən lil bəlaya vəl afat. Bi izzətikə ya izzəl muslimin. 

15-ci günün duası 

Əllahummərzuqni fiyhi taətəl xaşiin, vəşrəh fiyhi sədri bi inabətil muxbitin, bi əmanikə ya əmanəl 
xaifin. 



16-cı günün duası 

Əllahummə vəffiqni fiyhi li muvafiqətil əbrar, və cənnibni fiyhi murafəqətəl əşrar, və əvini fiyhi 
bi rəhmətikə ila daril qərar, bi iləhiyyətikəya ilahəl aləmin. 

17-ci günün duası 

Əllahumməhdini fiyhi li salihil əmal,vəqzi li fiyhil həvaicə vəl amal, ya mən la yəhtacu iləttəfsiri 
vəssual, ya alimən bima fi suduril aləmin. Səlli əla Muhəmmədin və alihittahirin. 

18-ci günün duası 

Əllahummə nəbbihni fiyhi li bərəkati əsharih,və nəvvir fiyhi qəlbi,bi ziyai ənvarihi və xuz bi kulli 
əzai iləttibai asarih, bi nurikə ya munəvvirə qulubil arifin 

19-cu günün duası 

Əllahummə vəffir fiyhi həzzi min bərəkatih, və səhhil səbili ila xəyratih, və la təhrimni qəbulə 
həsənatih, ya hadiyən iləl həqqil mubin. 

20-ci günün duası 

Əllahumməftəh li fiyhi əbvabəl cinan, və əğliq ənni fiyhi əbvabənniyran, və vəffiqni fiyh li 
tilavətil Qur’an. Ya munziləssəkinəti fi qulubil muminin. 

21-ci günün duası 

Əllahumməcəl fiyhi ila mərzatikə dəlilə, və la təcəl lişşəytani fiyhi ələyyə səbila, vəcəlil cənnətə 
li mənzilən və məqila, ya qaziyə həvaicittalibin. 

22-ci günün duası 

Əllahummə li fiyhi əbvabi fəzlik, və ənzil ələyyə fiyhi bərəkatik, və vəffiqni fihi limucibati 
mərzatik, və əskinni fiyhi buhbuhati cənnatik, ya mucibə dəvatil muztərrin. 

23-cü günün duası 

Əllahumməğsilni fiyhi minəzzunubi, və təhhirni fiyhi mənil uyub, vəmtəhin qəlbi fihi bitəqvəl 
qulub, ya muqiyəl əsəratil muznibin 

24-cü günün duası 

Əllahummə inni əsəlukə fiyhi ma yurzik, və əsəlukəttovfiqə fiyhi li ən utiəkə və la əsiyək 
yacəvadəssailin. 

25-ci günün duası 

Əllahumməcəlni fiyhi muhibbən liəvliyaik,və muadiyən li ədaik, mustənnən bi sunnəti xatəmi 
ənbiyaik, ya asimə qulubinnəbiyyi. 



26-cı günün duası 

Əllahumməcəl səyi fiyhim məşkura, və zənbi fiyhim məğfura,və əməli fiyhim məqbula, və əybi 
fiyhim məstura, ya əsməəssamiin. 

27-ci günün duası 

Əllahummərzuqni fiyhim fəzlə leylətil qədr, və səyyir umuri fiyhim minəl usri iləl yusr, vəqbəl 
məaziyri, və huttə ənnizzənbə  vəl vizr, ya rəufən bi ibadihissalihin. 

28-ci günün duası 

Əllahummə vəffiq həzzi fiyhi minəl nəvafil, və əkrimni , fiyhi bi ihzaril məsail, və qərrib fiyhi 
vəsiləti iləykə min bəynil vəsail, ya mən la yəşğəluhu ilhahul mulihhin. 

29-cu günün duası 

Əllahummə ğəşşini fiyhi birrəhməh, vərzuqni fiyhittovfiqə vəl isməh, və təhhir qəlbi min 
ğəyahibit tuhəməh, yarəhimən bi ibadihil muminin. 

30-cu günün duası 

Əllahumməcəl siyami fiyhi bişşukri vəl qəbul, əla ma tərzahu və yərzahur Rəsul, muhkəmətun 
furuuhu bil usul, bi həqqi səyyidina Muhəmmədin və alihittahirin, vəlhəmdu lillahi Rəbbil 
aləmin. 

İFTAR DUASI 

«Əllahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu». 

NOVRUZ BAYRAMININ (ILIN TƏHVIL OLMASI) DUASI 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

Ya muqəllibəl qulubi vəl əbsar. Ya mudəbbirəl ləyli vən nəhar. Ya muhəvviləl həvli vəl əhval. 
Həvvil haləna ila əhsənil hal. 

FƏRƏC DUASI 

Əllahummə kullivəliyyikəl huccət ibnil həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi hazihissaəti və fi 
kullissaəh, vəliyyən və hafizən və qaidən və nasira və dəlilən və əyna, hətta tuskinəhu ərzəkə 
təvlən (təvən) və tuməttiəhu fi ha təvila. Və həb ləna rəfətəhu və əşrikna fi dəəvətih,və səlli ələyhi 
və əccil fərəcəhu vəcəlna musəlliminə li əmrih. 

ƏHD DUASI 

İmam Cəfər Sadiq (ə) dan nəql olunub ki, buyurur: «Hər kəs bu «Əhd duasını» qırx gün oxuyarsa, 
bizim Qaimimiz (Həzrəti Mehdi (ə)-ın) köməkçilərindən olar. O həzrətin zuhurundan qabaq vəfat 
edərsə, Allah taala onu həzrət Mehdi (ə)-ın xidmətində olmaq üçün qəbirdən xaric edər. Həmçinin 



Allah taala bu duanın hər bir kəlməsi müqabilində ona min savab  kəramət edib, onun min 
günahını bağışlayar». 

«Əhd duası» belədir: 

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

Sonra üç dəfə əlini sağ buduna vurub hər dəfə bu sözləri de: 

Əl əcəl, əl əcəl ya Məvlayə ya Sahibəz zəman.» 

ZIYARƏTI ƏHLI QUBUR 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

Əssəlamu əla əhli la ilahə illəllah. Min əhli la ilahə illəllah. Ya əhlə la ilahə illəllah. Bihəqqi la 
ilahə illəllah. Kəyfə vəcədtuh qəvlə la ilahə illəllah. Min la ilahə illəllah. Ya la ilahə illəllah. 
bihəqqi la ilahə illəllah. İğfir limən qalə la ilahə illəllah. Vəhşurna fi zumrəti mən qalə la ilahə 
illəllah. Muhəmmədun rəsulullah. Əliyyun vəliyyullah. 

MÜCIR DUASI 



Mücir duası həzrəti Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş çox üstün şənə malik olan bir duadır. 
Rəsuləllah (s) «İbrahim məqamı»nda namaza məşğul olduğu zaman Cəbrail bu duanı gətirmişdir. 

Kəfəli «Bələdul-əmin» və «Misbah» kitablarında bu duanı nəql etmiş və onun haşiyəsində bu 
duanın fəzilətinə işarə etmişdir. O cümlədən də buyurmuşdur: Hər kəs bu duanı ramazan ayının 
əyyamul- beyz (13, 14 və15-ci) günlərində oxusa günahları yağış damcılarının, ağacların 
yarpaqlarını və səhranın qumlarını sayı qədər olsa belə, bağışlanar. Həmçinin xəstənin sağalması, 
borcun qaytarılması, varlanmaq, qüdrətli olmaq və qəm-qüssənin aradan getməsi üçün də 
faydalıdır. 

Dua belədir: 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

« Subhanəkə ya Əllahu təaləytə ya rəhmanu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəhimu 
təaləytə ya kərimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məliku təaləytə ya maliku əcirna 
minən nari ya mucir. Subhanəkə yaquddusu təaləytə ya səlamu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya muminu təaləytə ya muhəyminu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ya 
əzizu təaləytə ya cəbbaru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mutəkəbbiru təaləytə ya 
mutəcəbbiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə yaxaliqu təaləytə ya bariu əcirna minən nari 
ya mucir. Subhanəkə ya musəvviru təaləytə ya muqəddiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 
ya hadi təaləytə ya baqi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəhhabu təaləytə ya təvvabu 
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fəttahu təaləytə ya murtahu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya səyyidi təaləytə ya məvlayə əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qəribu 
təaləytə ya rəqibu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mubdiu təaləytə ya muidu əcirna 
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həmidu təaləytə ya məcidu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya qədimu təaləytə ya əzimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəfuru 
təaləytə ya şəkuru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya şahidu təaləytə ya şəhidu əcirna 
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya hənnanu təaləytə ya mənnanu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya baisu təaləytə ya varisu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muhyi təaləytə 
ya mumitu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya şəfiqu təaləytə ya rəfiqu əcirna minən nari 
ya mucir. Subhanəkə ya ənisu təaləytə ya munisu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya cəlilu 
təaləytə ya cəmilu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya xəbiru təaləytə ya bəsiru əcirna 
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həfiyyu təaləytə ya məliyyu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya məbudu təaləytə ya məvcudu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəffaru 
təaləytə ya qəhharu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məzkuru təaləytə ya məşkuru 
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya cəvadu təaləytə ya məazu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya cəmalu təaləytə ya cəlalu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya sabiqu təaləytə 
ya raziqu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya sadiqu təaləytə ya faliqu əcirna minən nari ya 
mucir. Subhanəkə ya səmiu təaləytə ya səriu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəfiu 
təaləytə ya bədiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fəalu təaləytə ya mutəali əcirna 
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qazi təaləytə ya razi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 
ya qahiru təaləytə ya tahiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya alimu təaləytə ya hakimu 
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya daimu təaləytə ya qaimu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya asimu təaləytə ya qasimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəniyyu 



təaləytə ya muğni əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəfiyyu təaləytə ya qəviyyu əcirna 
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya kafi təaləytə ya şafi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə 
ya muqəddimu təaləytə ya muəxxiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya əvvəlu təaləytə ya 
axiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zahiru təaləytə ya batinu əcirna minən nari ya 
mucir. Subhanəkə yarəcau təaləytə ya murtəca əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zəl 
mənni təaləytə ya zət təvli əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həyyu təaləytə ya qəyyumu 
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vahidu təaləytə ya əhədu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya səyyidu təaləytə ya səmədu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qədiru 
təaləytə ya kəbiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vali təaləytə ya mutəali əcirna minən 
nari ya mucir. Subhanəkə ya əliyyu təaləytə ya əla əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 
vəliyyu təaləytə ya məvla əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zariu təaləytə ya bariu əcirna 
minən nari ya mucir. Subhanəkə ya xafizu təaləytə ya rafiu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya muqsitu təaləytə camiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muizzutəaləytə 
ya muzillu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya hafizu təaləytə ya həfizu əcirna minən nari 
ya mucir. Subhanəkə ya qadiru təaləytə ya muqtədiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 
əlimu təaləytə ya həlimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həkəmu təaləytə ya həkimu 
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muti təaləytə ya maniu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya zarru təaləytə ya nafiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mucibu təaləytə 
ya həsibu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya adilu təaləytə ya fasilu əcirna minən nari ya 
mucir. Subhanəkə ya lətifu təaləytə ya şərifu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəbbu 
təaləytə ya həqqu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məcidu təaləytə ya vahidu 

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya əfuvvu təaləytə ya muntəqimu əcirna minən nari ya 
mucir. Subhanəkə ya vasiutəaləytə ya muvəssiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəufu 
təaləytə ya ətufu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fərdu təaləytə ya vitru əcirna minən 
nari ya mucir. Subhanəkə ya muqitu təaləytə ya muhitu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 
vəkilu təaləytə ya ədlu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mubinu təaləytə ya mətinu 
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəbbu təaləytə ya vədudu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya rəşidu təaləytə ya murşidu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya nuru təaləytə 
ya munəvviru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya nəsiru təaləytə ya nasiru əcirna minən 
nari ya mucir. Subhanəkə ya  səburu təaləytə ya sabiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya 
muhsi təaləytə ya munşiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya subhanu təaləytə ya dəyyanu 
əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muğisu təaləytə ya ğiyasu əcirna minən nari ya mucir. 
Subhanəkə ya fatiru təaləytə ya haziru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zəl izzi vəl 
cəmali təbarəktə ya zəl cəbəruti vəl cəlali subhanəkə la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz 
zalimin. Fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl ğəmmi və kəzalikə nuncil muinin. Və səlləllahu 
əla səyyidina Muhəmmədin və alihi əcməin vəl həmdu lillahi rəbbil aləmin və həsbunəllahu və 
niməl vəkil və la həvla vəla quvvətə illa billahil əliyyil əzim.» 

KUMEYL DUASI 

Bu dua məşhur dualardan biridir ki, Əllamə Məclisi (rəhmətullah əleyh) onun haqqında 
buyurmuşdur: O, ən üstün dualardan biri olub, Xızır (ə)-ın duası sayılır. Həzrəti Əli (ə) bu duanı 
özünün xüsusi səhabələrindən sayılan Kumeylə (rəhmətullah əleyh)  öyrətmişdir. Bu duanı şəban 
ayının yarısında (15- də)və habelə hər cümə axşamları oxunduğunu buyurmuşdur. Bu dua 



düşmənlərin şərindən qorunmaq, ruzi qapısının açılması və habelə günahların bağışlanması üçün 
faydalıdır. 

   Dua belədir: 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

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



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



ya Rəbbi ya Rəbb. Əsəlukə bihəqqikə və qudsikə və əzəmi sifatikə və əsmaikə, ən təcələ əvqati 
minəl ləyli vən nəhari bizikrikə məmurən, və bixidmətikə məvsulətən və əmali indəkə məqbuləh, 
hətta  təkunə əmali və əvradi kulluha virdən vahidən və hali fi xidmətikə sərməda. Ya Səyyidi ya 
mən ələyhi məvvili. Ya mən iləyhi şəkəvtu əhvali. Ya Rəbbi ya Rəbbi ya rəbb. Qəvvi əla 
xidmətikə cəvarihi, vəşdud ələl əziməti cəvnihi, vəhəbliyəl ciddi fi xəşyətikə vəddəvamə fil 
ittisali bixidmətik, hətta əsrəhə iləykə fi məyadinis sabiqinə və usriə iləykə fil barizin, vəştaqə ila 
qurbikə fil muştaqin, və ədnu minkə dunuvvəl muxlisin, və əxafəkə məxafətəl muqininə və 
əctəmiə fi civarikə məəl muminin. Əllahummə vəmən əradəni bisuin fəəridh, vəmən kadəni 
fəkidhu vəcəlni min əhsəni əbidikə nəsibən indək, və əqrəbihim mənzilətən mink, və əxəssihim 
zulfətən lədəyk. Fəinnəhu la yunali zalikə illa bifəzlik. Və cudli bicudikə vətif ələyyə biməcdikə 
vəhfəzni birəhmətikə vəcəl lisani bizikrikə ləhicən və qəlbi bihubbikə mutəyyəmən və munnə 
ələyyə bihusni icabətik, vəəqilni əsrəti vəğfir zilləti, fəinnəkə qəzəytə əla ibadikə biibadətikə və 
əmərtəhum biduaikə və zəmintə ləhumul icabətə fəiləyk, ya Rəbbi nəsəbtu vəchi və iləykə ya 
Rəbbi mədədtu yədi. Fəbiizzətikə istəcib li duai, və bəlliğni munayə vəla təqqə min fəzlikə rəcai, 
vəkfini şərrəl cinni vəl insi min ədai, ya səriər riza, iğfir limən la yəmliku illəddua. Fəinnəkə 
fəalun lima təşa. Ya mən ismuhu dəvaun və zikruhu şifaun və taətuhu ğina. İrhəm mən rəsu 
malihir rəcau və silahuhul buka. Ya sabiğən niəm. Ya dafiən niqəm. Ya nurəl mustəvhişinə fiz 
zuləm. Ya alimən la yuəlləm. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəfəl bi ma əntə əhluh. 
Vəsəlləllahu əla rəsulihi vəl əimmətil məyaminə min alihi vəsəlləmə təslima». 

TILAVƏT 

«İlahi! Binəbiyyin ərəbiyyin və rəsulin mədəniyy. Və əxihi əsədullahi musəmməm bi Əliyy. Və 
bi Zəhraə bətulin və bi ummi vələdətha. Və bisibtəyhi və şibləyli huma nəcluz zəkiyy. Və bi 
Səccadə və bil Baqiri vəs Sadiqi həqqa. Və bi Musa və Əliyyin və Təqiyyin və Nəqiyy. Və bizil 
Əskəriyy vəl huccətil Qaimi bil həqq. Əlləzi yəzribu bis səyfi bihukmin əzəliyy. Və ələyhim 
sələvati və səlami əlfa. Biləyalin və nəharin və ğədatin və əşiyy. Əcibil'anə duana və tərəhhəm 
huzərana. Vəqzi hacəti lənəl kullə ilahi binəbiyyi. Və təqəbbəl bi qəbulin həsənin rəbbi duana. 
Binəbiyyin və Əliyyin və vəliyyin və vəsiyy. Və səlli əla cəmil ənbiyai vəl mursəlin. Vəl həmdu 
lillahi rəbbil aləmin.» 

ƏQD OXUMAĞIN QAYDALARI 

(Daimi əqdin siğasının oxunma qaydaları) 

Əgər daimi əqdin siğasını kişi və qadının özləri oxusalar,mehriyənin miqdarını təyin etdikdən 
sonra,əvvəlqadın desin: 

«Zəvvəctukə nəfsi ələssidaqil-məlum».Ondan sonra kişi fasiləsiz desin: 

«Qəbiltut-təzvicə». 

Əgər başqasını vəkil qəbul etsələr ki,onların tərəfindən əqd siğəsini 
oxusun,beləki,məsələn;kişinin adı Əhməd və qadının adı Fatimə olsa,qadının vəkili desin: 

«Zəvvəctu muvəkkiləkəƏhmədə muvəkkiləti Fatimə ələssidaqil məlum».Sonra kişinin vəkili 
fasiləsiz desin: 



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

 

(QEYRI-DAIMI ƏQDIN SIĞASININ OXUNMA QAYDALARI) 

Əgər qeyri-daimi əqdin siğasını kişi və qadının özləri oxusalar,müddət və mehriyənin miqdarını 
təyin etdikdən sonra,əvvə lqadın desin: 

«Zəvvəctukə nəfsi fil muddətil-məluməti ələl mehril-məlum».Ondan sonra fasiləsiz kişi desin: 

«Qbiltu» əqd düzdür. 

Əgər başqasını vəkil etsələr,əvvəl qadının vəkili,kişinin vəkilinə desin: 

«Zəvvəctu muvəkkiləti muvəkkiləkəfil muddətil-məluməti ələl-mehril məlum». Ondan sonra 
fasiləsiz kişinin vəkili desin: 

«Qəbiltut-təzvicə li muvəkkili hakəza»-əqd səhih olar. 

 

 

KƏBINDƏN QABAQ OXUNAN XÜTBƏ 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

«Əlhəmdu lillahi iqrarən bi nimətihi və la ilahə illəllahu ixlasən li vəhdaniyyətihi vəs səlatu vəs 
səlamu əla Muhəmmədin xəyri bəriyyətihi və əla əsviyaihi min itrətihi, əmma bədu fəqəd kanə 
min fəzlillahi ələl ənami  ən əğnahum bil həlali ənil həram. Fə qalə    subhanəhu və təala fi 
kitabihil əziz: (Və ənkihul əyama minkum vəssalihinə min ibadikum və imaikum in yəkunu 
fuqəraə yuğnihimullahu min fəzlihi vəllahu vasiun əlim). Nur surəsi,ayə 32 

Qalə rəsulullahi (s): (Ənnikahu sunnəti, fə mən rəğibə ən sunnəti fə ləysə mini) 

Qalə rəsulullahi (s): (Mən təzəvvəcə fəqəd əhrəzə nisfə dinihi, fəl yəttəqillahə fin nisfil uxər). 

Fə əla kitabillahi və sunnəti rəsulillahi (s) vəl əimməti (ə).» 

KƏBINDƏN SONRA OXUNAN DUA 

Bismillahir rəhmanir rəmim 

«Əlhəmdu lillahi rəbil aləmin. Vəssəlatu vəssəlamu əla Muhəmmədin və alihit tahirin. 
Əllahummə əllif bəynəhuma kəma əlləftə bəynə Adəmə vəl Həvva. Əllahummə əllif bəynəhuma 
kəma əlləftə bəynə Yusufə vəz Zuləyxa. Əllahummə əllif bəynəhuma kəma əlləftə bəynə 
Muhəmmədinil Mustəfa (s) və Xədicətəl Kubr. Əllahummə əllif bəynəhuma kəma əlləftə bəynə 
Əliyyinil Murtəza (ə) və Fatimətiz Zəhra. Və vəssi rizqəhuma vərzuq huma əvladən salihin bi 
həqqi Muhəmmədin (s) və alihit tahirin (ə).» 



 

 

 


