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ҚАЛБЛАР ЗИКР БИЛАН
ТИРИКДИР
Алҳамдулиллаҳи Раббил оламин вассолату вас
салому ъала саййидина Муҳаммадин ва ъала олиҳи
ва соҳбиҳи ажмаъин.
Динимизда зикр, яъни Яратганни эсга олиш,
Уни улуғлаш, айбу нуқсонлардан поклигини эъти
роф этиш энг афзал ибодат саналади. Зикр – қалб
озиғи. У Аллоҳ таолога суюкли амаллардан бў
либ, ўзи осон бўлса-да, кўп савобларга, гуноҳлар
нинг кечирилишига, жаннатда юксак даражалар
га эриштиради. Аллоҳ таоло марҳамат қилади:
“Бас, Мени ёд этингиз, (Мен ҳам) сизларни ёд
этурман. Менга шукр қилингиз, ношукрчилик
қилмангиз!” (Бақара сураси, 152-оят).
Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)
зикрнинг аҳамияти ҳақида: “Раббисини зикр қи
ладиган ва зикр қилмайдиганларнинг мисоли
ўлик ва тирик кабидир”, деганлар (Имом Бухорий
ривояти). Абу Ҳурайра (розияллоҳу анҳу)дан ри
воят қилинган ҳадисда Набий (соллаллоҳу алайҳи
ва саллам): “Муфаррадлар (ёлғизланганлар) ўзиб
кетишди”, дедилар. Саҳобалар: “Муфаррадлар
кимлар, эй Расулуллоҳ?” дейишди. У зот: “Аллоҳни
кўп зикр қилувчи эркаклар ва аёллар”, дедилар
(Имом Муслим ривояти).
Зикр қилмаган қалблар ўлади. Бундай
қалбларга эга танлар қабрга айланади. Дуо ва
зикр билан балолар даф бўлади, ғам-ташвишлар
арийди, мусибатлар енгиллашади. Аллоҳ таоло
зикрлар билан зокирлар тилини зийнатлаган.
3

Исмоил РАЙҲОНОВ
Зокир Аллоҳдан ўзгадан қўрқмайди, Ундан ўзгага
рағбат ҳам қилмайди. Зикр банда билан Раббиси
ўртасидаги очиқ эшикдир. Уни фақат банданинг
ўзи ғафлати билан ёпиб қўйиши мумкин.
Ҳасан Басрий (раҳимаҳуллоҳ) айтибдилар:
“Ҳаловатни уч нарсадан қидиринг: намоздан,
зикрдан ва Қуръон қироатидан. Агар шу учаласидан
ҳаловат топмасангиз, билингки, эшик ёпилиб
ди. Аллоҳни кўп зикр қилиш нифоқдан холилик,
ҳавойи нафс асирлигидан озодлик, бандани
Раббисининг розилигига, унга тайёрлаб қўйилган
неъматларга элтувчи кўприкдир”.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)
мусулмон киши ҳар куни тонгда, кеч кирганда,
умуман, ҳар бир ҳолатда айтиб юриши учун зикрлар
ва дуоларни ўргатганлар. Ушбу зикрларни канда
қилмаган банда улуғ ажр-савобларга эришади,
ҳаётида ҳаловат топади, шайтоннинг, нафсининг,
ёмонларнинг шарридан узоқ бўлади, жаннатда
юксак даражаларга ноил бўлади.
Шайх Абдулазиз Мансур,
Ўзбекистон мусулмонлари
идораси раиси муовини
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БИСМИЛЛААҲИР РОҲМАНИР РОҲИЙМ

ЗИКРНИНГ ФАЗИЛАТИ ВА
ФАЗИЛАТЛИ ВАҚТЛАР
Ҳадиси қудсийда Аллоҳ таоло: “Мени зикр
этган кишининг суҳбатдоши бўламан”, деб мар
ҳамат қилган.
Киши Аллоҳ таолони зикр қилса, Аллоҳ таоло
ҳам у кишини зикр қилади. Хуфиёна зикр қилса,
Аллоҳ таоло ҳам уни хуфиёна зикр қилади, агар у
одамлар орасида ошкора зикр қилса, Аллоҳ таоло
ҳам уни фаришталар олдида зикр қилиб, “Қаранг,
бу бандам Мени халқ орасида зикр қилмоқда, Мен
у бандамни севаман”, деб марҳамат қилади.
Қуръони каримдаги ушбу оят ҳам шунга далил
бўлади:

ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ

“Бас, Мени ёд этингиз, (Мен ҳам) сизларни
ёд этурман. Менга шукр қилингиз, ношукрлик
қилмангиз!” (Бақара сураси, 152-оят).
Абу Дардо (розияллоҳу анҳу) Расулуллоҳ
(соллаллоҳу алайҳи ва саллам)дан ривоят қил
ган ушбу ҳадисда: “Сизларга амаллар ичида
даражангизни юқорига кўтарувчи, олтину кумуш
садақа қилгандан ҳам яхшироқ, душманингизни
қувиб солиб ўлдирганингиздан ва ўзингизни
бўйнингиз қисилиб, шаҳид бўлганингиздан ҳам
яхшироқ бир амалнинг хабарини берайинми?”
деганларида, саҳобалар ҳайратланиб: “Эй Расу
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луллоҳ, у қайси амал экан?” дейишди. Расулуллоҳ
(соллаллоҳу алайҳи ва саллам): “Аллоҳнинг зикри”,
деб жавоб бердилар (Имом Аҳмад ва Термизий
ривояти).
Шундай экан, савоб жиҳатидан зикрга тенг
келадиган амал йўқ.
Зикр қиладиган киши таҳоратли бўлса, яхши.
Зикр, истиғфор ва дуоларни қуйидаги вақтлар
да бажармоқ мақсадга мувофиқ ва савоблироқдир:
– энг афзал вақт таҳажжуд намозидан кейин,
субҳи содиққача бўлган вақтдир. Пайғамбарлар ва
авлиёлар шу пайтда зикр қилишни одат қилган
лар. Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)
бу пайтни солиҳ бандаларнинг одати, деганлар
(Имом Термизий ривояти);
– кейинги муносиб вақт бомдод намозидан
кейин то ишроқ (намози)гача бўлган вақтдир;
– асрдан шомгача бўлган вақт.
Ҳазрат Анас (розияллоҳу анҳу) ривоят қилган
ҳадисда Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва сал
лам): “Бомдод намозидан қуёш чиққунга қадар
Аллоҳни зикр қилувчилар билан бирга ўтирмоғим,
менга қуёш чиққанидан (яъни ҳаёт бўлганимдан)
ҳам яхшироқдир ва аср намозидан шомгача
Аллоҳни зикр қилмоғим ҳар бирининг хун ҳақи
ўн икки минг динор бўлган Исмоил (алайҳисса
лом) авлодларидан саккиз нафарини озод қил
моғимдан ҳам яхшироқдир”, деганлар (Абу Довуд
ривояти).
Имом Термизийнинг “Жомеъус саҳиҳ” кито
бида ривоят қилинган бошқа бир ҳадисда “Ким
бомдод намозини жамоат билан ўқиса, намоздан
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кейин ўтирган жойида ишроқ вақтигача зикр
билан банд бўлиб, сўнг икки ракат ишроқ намозини
ўқиса, қабул бўлган бир ҳаж ва бир умра савобига
эришади”, дейилган. Тағин ҳаж ва умра савобига
эришармиканман, деб гумон қилмасликлари учун
уч марта “Мукаммал, мукаммал, мукаммал ҳаж ва
умра савобига эришади”, деганлар. Ушбу икки вақт
қадрли вақт эканлиги мазкур ҳадислардан маълум
бўлади.
Юқорида баён қилинган уч вақтда имконияти
бўлмаган кишилар бошқа пайтда – ўзларига му
носиб фурсатларда зикр ва дуолар билан машғул
бўлсалар ҳам улуғ савобларга эришадилар, иншо
аллоҳ.

ЗИКРЛАР
Зикр эсга олиш, эсда тутиш демакдир. Пайғам
бар (алайҳиссалом) айтдилар:

ِّ أَ ْف َض ُل
ُالذْك ِر ٰل ٰإل َه إِالَّ اهلل

“Зикрнинг афзали – лаа илаҳа иллаллоҳ”
(Термизий ривояти).
Зикрни мукаммал таҳорат қилиб, қуйидагича
бошлайди:
1. 101 марта َسَتـ ْغ ِف ُر اهلل
ْ َ“ أАстағфуруллоҳ”.
Ҳар куни аср намозидан кейин 70 марта
истиғфор айтиш шу кунги гуноҳларга каффорат
бўлади.

ُ“ ٰل ٰإل َه إِالَّ اهللЛаа илаҳа иллаллоҳ”.
ُ “ ُم َح َّم ٌد َر ُسМуҳаммад
Ҳар нафас охирида ِول اهلل
2. 101 марта

Расулуллоҳ”ни қўшиб айтади. Сўнг:
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ُ ْ
ٰ ودي َور
وبي
ُ ت َم ْق
ٖ ص
َ ْإِ ٰل ٖهي أَن
ٖ ِضاك َمطل

“Илааҳий, анта мақсудий ва ризока мутлубий”
(Илоҳим, мақсудим Сенсан, менинг талабим
Сенинг ризолигингдир), дейилади.

3. 1000 марта ُ“ اهللАллоҳ” дейди (вақти бемалол
кишилар беш мингтагача айтиши мумкин). Ҳар
юз мартасида “Илоҳим, мақсудим Сенсан, менинг
талабим Сенинг ризолигингдир”, дейилади.
4. 100 марта Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алай
ҳи ва саллам)га салавот айтилади.
5. 3 марта Ихлос (яъни Қул ҳуваллоҳу аҳад) су
расини ҳар гал “Бисмиллааҳир Роҳмаанир Роҳим”
билан ўқилади. Агар вақтингиз бемалол бўлса, 100
марта айтсангиз, кўп савобга эришасиз. Зикрларни
айтиб бўлгандан кейин дуолар қиласиз. Дунёнгиз
ва охиратингиз учун, отангиз ва онангиз ҳақлари
га дуолар қилишни унутманг. Чунки ота-онаси
ҳақига дуо қилмайдиган бандани Аллоҳ севмай
ди. Аммо кишининг устози Пайғамбарнинг вакили
бўлгани учун ота-онасидан устун туради. Демак,
устозингизни ҳам дуода унутмайсиз. Ундан кейин
барча мусулмонлар ҳақларига, қўни-қўшнингиз,
яқинларингиз, қавму қариндошларингиз ҳақлари
га дуолар қиласиз. Аллоҳ таоло шу туфайли ҳам
сизга мукофотлар ато этади. Кунингизнинг бошқа
пайтларида ҳам доим қалбингизда “Аллоҳ, Аллоҳ,
Аллоҳ” деб зикр қилиб юришни канда қилманг.
Имконияти бор киши иложи борича фарз на
мозларини масжидда жамоат билан ўқиса, 27 ба
робар савобни қўлга киритади.
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Жума намозини тарк этманг. Жума намозини
тарк этган кишининг қалби муҳрланади. Қалби
ўлади, маҳв бўлади.
Абдуллоҳ ибн Салом (розияллоҳу анҳу) айт
ди: «Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)
Мадинага кирганларида ул зотдан эшитган би
ринчи сўзим шу эдики: “Эй инсонлар! Очларга,
фақирларга таом едиринглар, қариндош-уруғлар
билан алоқани боғланглар, ораларингда бирбирларинг билан учрашганда саломни ёйинглар
– ошкор қилинглар ва кечаси одамлар ғафлатда
ухлаб ётганларида туриб намоз ўқинглар, шунда
жаннатга саломатлик билан кирасизлар”» (Имом
Термизий ривояти).
Саҳарда, яъни кечанинг учдан бири қолганда
ибодат қилишнинг нақадар фазилатли эканлиги
ни билдирадиган саҳиҳ ҳадислардан бирида:
«Кечанинг учдан бир қисми қолганда Аллоҳ таоло
айтади: “Менга тавба қилувчилар бўлса, тавбаси
ни қабул қиламан, гуноҳини сўраганларнинг гу
ноҳини кечираман, нима ҳожатлари бўлса, сўрага
нини бераман”», дейилган (Имом Бухорий ва Имом
Муслим ривояти).
Биз бу ибодат, зикрларни қилишимиз билан
бирга гуноҳлардан сақланишга жуда диққат қи
лишимиз даркор. Шундагина аҳли тақво парҳез
корлардан бўламиз.
Ҳаромларга, гуноҳларга ёндашмаймиз, бул
ғанмаймиз. Нафсга, шайтонга эргашмаймиз, бўй
сунмаймиз. Феъл-атворимизни, ахлоқимизни
гўзаллаштириб, чиройли қилиб борамиз. Ёмон
қилмишларимизни ташлаймиз. Кўнгли тор, жан
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жалкаш, раҳмсиз, марҳаматсиз, вафосиз, бетайин
ва тутуруқсиз, бахил, зиқна ва хасис бўлмоқ мусул
мон кишига ярашмайди. Бундай одатларни тарк
этамиз. Ширин тилли, очиқ юзли, мард-жумард,
хайрихоҳ, яъни яхшиликни севувчи, раҳмдил, мар
ҳаматли, сўзида турадиган, содиқ, ошиқ, дўст ва
маҳбуб, валий, яхши банда бўламиз! Бу айтилган
лар ўта муҳим нарсалардир. Жаннатни қўлдан
бой бермасликка диққат ва эътибор қилайлик,
нафсга, шайтонга эргашмайлик! Ибодатларни адо
этайлик, ҳаромдан ҳазар қилайлик, Аллоҳ йўли
да, Ҳазрати Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи
ва саллам) суннатларига мувофиқ равишда яшаш
га диққат қилайлик, зикр вазифаларимиз ва ибо
датларимизни чиройли бажарайлик, тақво йўли
да юрайлик, ахлоқимизни гўзаллаштирайлик,
шундагина жаннатга эришамиз!
Аллоҳ таоло Ўзининг маърифатига, муҳабба
тига етказсин! Жаннатига, Жамолига ҳаммамиз
ни мушарраф айласин! Омин!
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ИМОН КАЛИМАЛАРИ
Калимаи тоййиба

ُ حم ٌد َر ُس
.ِول اهلل
َ ٰل ٰإل َه إ
َّ ِالَّ اهللُ ُم

“Лаа илаҳа иллаллоҳу Муҳаммадур Расулуллоҳ”.
Гўзал калима: “Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ, Му
ҳаммад Аллоҳнинг Расулидир”.

Калиматуш шаҳода

َّ أَ ْش َه ُد أَ ْن ٰل ٰإل َه إِالَّ اهللُ َو أَ ْش َه ُد
.أن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َوَر ُسولُ ُه

“Ашҳаду аллаа илаҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва Расулуҳ”.
Шаҳодат калимаси: “Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқли
гига, Муҳаммад унинг бандаси ва Расули эканига
шоҳидлик бераман”.

Калиматут тавҳид

َ أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إل َه إِالَّ اهللُ َو ْح َد ُه َال َش ِر
 لَ ُه ال ُم ْل ُك َولَ ُه،يك لَ ُه
الخْيـ ُر َو ُه َو
َ وت بِيَ ِد ِه
ُ ِت َو ُه َو الْ َح ُّي َال يَ ُم
ُ  يُ ْحيِي وي ُمي،الح ْم ُد
َ
.َع َلى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير

“Ашҳаду аллаа иллаҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу лаа
шарика лаҳ, лаҳул мулку ва лаҳул ҳамду юҳйи ва
юмийту ва ҳува ҳайюл лаа ямуту, биядиҳил хайру
ва ҳува ъала кулли шайъин қодийр”.
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Тавҳид калимаси: “Танҳо Аллоҳдан ўзга илоҳ
йўқлигига шоҳидлик бераман. Аллоҳнинг ше
риги йўқ. Мулк Уникидир. Мақтов-да Унгадир. У
тирилтиради ва ўлдиради. Аммо Ўзи тирик, ўл
майди. Яхшилик Унинг қўлида ва У ҳамма нарсага
қодирдир!”

Калимату раддил куфр

َ ُش ِر َك ب
َ اَل ّٰل ُه َّم اِ ٖ ّنى اَ ُعوُذ ب
 َو.ِك َش ْيأً َو اَنَا اَ ْع َل ُم
ْ ِك ِم ْن ا َْن ا
ِ ُ اِنَّ َك اَنْ َت َع ّٰل ُم الْ ُغي.َسَتـ ْغ ِف ُر َك لِ ٰما ٰل اَ ْع َل ُم
.وب
ْا

“Аллоҳума инний аъузу бика мин ан ушрика
бика шайъан ва ана аъламу ва астағфирука лима
лааъламу. Иннака анта ъалломул ғуйуб”.
Куфрни қайтариш калимаси: “Ё Аллоҳ, Сенга
бирор нарсани ўзим билган ҳолда шерик қилиш
дан асрашингни сўрайман. Сенга ўзим билмаган
ҳолда ширк қилиб қўйган бўлсам, кечиришинг
ни сўрайман. Албатта, Сен ғойибларни билувчи
зотсан”.

Калиматул истиғфор

ٰ َسَتـ ْغ ِفرال ّٰل َه تَـع
ٰ
ٰالى ِم ْن ُك ِّل َذنْ ٍب
ْ  ا،َسَتـ ْغ ِف ُرال ّٰل َه
ْا
ُ ْ  ا،َسَتـ ْغ ِف ُرال ّل َه
َّ وب ِم َن
ِ ْالذن
ب الَّ ٖذى
ُ ُ َوات.ًاَ ْذنَـ ْبتُ ُه َع ْم ًدا اَ ْو َخ َطأً ِس ًّرا اَ ْو َع ٰلنِيَة
َّ اَ ْع َل ُم َو ِم َن
ِ ُ اِنَّ َك اَنْ َت َع ّٰل ُم الْ ُغي.الذنْ ِب الَّ ٖذى ٰل اَ ْع َل ُم
.وب

“Астағфуруллоҳ, астағфуруллоҳ, астағфуруллоҳа
таъала мин кулли занбин азнабтуҳу ъамдан ав
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хатаъан, сиррон ав ъаланиятан. Ва атубу илайҳи
миназ занбиллазий аъламу ва миназ занбиллазий
лаа аъламу. Иннака анта ъаллаамул ғуйуб”.
Истиғфор калимаси: “Аллоҳдан гуноҳларимни
кечиришини сўрайман, Аллоҳдан гуноҳларимни
кечиришини сўрайман, Аллоҳ таолодан қасддан
ё адашиб, яширин ёки ошкора қилган ҳамма
гуноҳларимни кечиришини сўрайман. Ўзим билган
гуноҳлардан ва билмаган гуноҳларимдан Унга
тавба қиламан. Албатта, Сен ғойибларни билувчи
зотсан”.

Калиматут тамжид

 ٰل َح ْو َل.ان ال ّٰل ِه َو الْ َح ْم ُد ل ّٰل ِه َو ٰل اِٰل َه اَِّل ال ّٰل ُه َوال ّٰل ُه ا َْكَبـ ُر
َ ُس ْب ٰح
 مٰا ٰشآ َء ال ّٰل ُه َو مٰا لَ ْم يَ َش ْأ لَ ْم.َو ٰل ُقـ َّوَة اَِّل بال ّٰل ِه الْ َع ِل ِّي ْالع َٖظ ِيم
.يَ ُك ْن
“Субҳаналлоҳи валҳамдулиллаҳи ва лаа илаҳа
иллаллоҳу валлоҳу акбар. Лаа ҳавла ва лаа қуввата
илла биллаҳил ъалиййил ъазийм”.
Улуғлаш калимаси: “Аллоҳнинг айби, нуқсони
йўқ ва ҳамд Аллоҳгадир. Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ,
Аллоҳ улуғдир. Мутлақ куч-қувват қудратли ва
буюк Аллоҳдан ўзгада йўқдир”.
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Ал-иймаан ал-муфассал

ٰ ْ ٰا َم ْن ُت بال ّٰل ِه َو َم ٰل ِئ َك ِت ٖه َو ُك ُت ِب ٖه َو ُر ُسلِ ٖه َو الْيـ ْوِم
ال ِخ ِر َوالْ َق َد ِر
َ
ٰ َخيْر ٖه َو َش ِّر ٖه ِم ْن ال ّٰل ِه تَـع
.ٰالى َو الَْبـ ْع ِث بَـ ْع َد الْ َم ْو ِت
ِ

“Аманту биллаҳи ва малааикатиҳи ва кутубиҳи
ва русулиҳи вал явмил ахири вал қадари хайриҳи
ва шарриҳи миналлоҳи таъаала валбаъси баъдал
мавт”.
Муфассал имон: “Аллоҳга, Унинг фариштала
рига, китобларига, расулларига, охират кунига,
қадарнинг яхши ва ёмони ҳам Аллоҳ таолодан
бўлишига ва ўлимдан кейин қайта тирилишга
имон келтирдим”.

ЖУМА КУНИ БОМДОД НАМОЗИДАН
ОЛДИН ЎҚИЛАДИГАН ДУО

وب إلَي ِه
ُ ُالح ُّي القَيُوُم َوأت
َ أَ ْسَتـ ْغ ِف ُر اهللَ الَّ ِذي َال إلَ َه إالَّ ُه َو

“Астағфируллоҳаллазий лаа илаҳа илла Ҳувал
Ҳаййул Қаййум ва атубу илайҳи”.
Маъноси: “Ўзидан бошқа илоҳ бўлмаган, тирик
ва қоим бўлган буюк Аллоҳга истиғфор айтаман.
Унга тавба қиламан”.
Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) бу
истиғфор ҳақида бундай марҳамат қилганлар:
“Ким жума тонгида бомдод намозидан аввал уч
марта ушбу дуони ўқиса, денгизнинг кўпиги қадар
гуноҳи бўлса ҳам, Аллоҳ уни афв этади” (Абу Довуд
ривояти).
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ُ ال َر ُس
َ َق
 « َم ْن ٰزا َر َقـْبـ َر وٰال َديْ ِه أَ ْو:ول اهلل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ِّ
َر اهللُ لَ ُه بِ َع َد ِد
َ أَ َح ِد ِه ٰما ٖفي ُكل يَـ ْوِم ُج ْم َع ٍة َفـ َقرأَ ع ْن َده ٰي ۤﺱ َغف
ُك ِّل َح ْر ٍف ِمْنـ ٰها» (رواه أبو الشيخ والديلمي عن عائشة عن
.)أبي بكر
Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)
айтдилар: “Ким ҳар жума куни ота-онасининг ёки
улардан бирининг қабрини зиёрат қилиб, у ерда
Ёсин сурасини ўқиса, Ҳақ таоло Ёсиннинг ҳар бир
ҳарфи эвазига унга мағфират беради” (Абу Шайх ва
Дайламий ривояти).
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ЁСИН СУРАСИ
Бисмилла’ҳир Роҳма’нир Роҳийм
1. Я сиин. 2. Вал Қуръанил Ҳакийм. 3. Иннака
ламинал мурсалийн. 4. Ъала сиротим мустақийм.
5. Танзийлал ъазийзир роҳийм. 6. Литунзиро қов
мам маа унзиро абаауҳум фаҳум ғофилуун. 7. Лақод
ҳаққол қовлу ъала аксариҳим фаҳум ла юъминуун;
8. Инна жаъалнаа фий аънақиҳим ағлалан фаҳия
илал азқони фаҳум муқмаҳун. 9. Ва жаъална
мим байни айдийҳим саддав вамин холфиҳим
саддан фа ағшайнаҳум фаҳум ла юбсируун. 10. Ва
савааун ъалайҳим а анзартаҳум ам лам тунзирҳум
ла юъминун. 11. Иннама тунзиру маниттабаъаз
зикро ва хошияр-роҳмана бил ғойби фабашширҳу
бимағфиротив ва ажрин карийм. 12. Инна наҳну
нуҳйил мавтаа ва нактубу ма қоддамуу ва аасароҳум
ва кулла шайъин аҳсойнаҳу фий имамим мубийн.
13. Вазриб лаҳум масалан асҳабал қоряти из жааъ
аҳал мурсалун. 14. Из арсална илайҳимуснайни
факаззабууҳум а фа ъаззазна бисалисин фа қо
луу иннаа илайкум мурсалуун. 15. Қолуу маа
антум илла башарум мислуна ва маа анзалар
роҳману мин шайъин ин антум илла такзибун.
16. Қолуу Роббуна яъламу иннаа илайкум ламурса
луун. 17. Ва ма ъалайнаа иллал балағул мубийн.
18. Қолуу иннаа татойярна бикум лаиллам танта
ҳуу ланаржуманнакум ва лаямассаннакум миннаа
ъазабун алийм. 19. Қолуу тооирукум маъакум
а ин зуккиртум бал антум қовмум мусрифуун.
20. Ва жаа мин ақсол мадийнати рожулуй ясъа
қола я қовмиттабиъул мурсалийн. 21. Иттабиъуу
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мал ла ясъалукум ажров-ваҳум муҳтадуун. 22.
Ва ма лия ла аъбудуллазий фатороний ва илайҳи
туржаъуун. 23. А аттахизу мин дууниҳи алиҳатан
ий юриднир роҳману бизуррил ла тyғни ъанний
шафаъатуҳум шайъав ва лаа юнқизуун. 24. Ин
ний изал лафий золалим мубийн. 25. Инний
аманту би Роббикум фасмаъуун. 26. Қийладхулил
Жанната қола я лайта қовмий яъламуун. 27. Бима
ғофаролий Роббий ва жаъаланий минал мукромийн. 28. Ва маа анзална ъала қовмиҳи мим
баъдиҳи мин жундим минас самааи вама куннаа
мунзилиин. 29. Ин каанат илла сойҳатав ваҳида
тан фаиза ҳум хомидун. 30. Я ҳасротан ъалал
ъибади ма яътийҳим мир росулин илла кануу биҳи
ястаҳзиуун. 31. Алам яров кам аҳлакна қоблаҳум
минал қурууни аннаҳум илайҳим ла яржиъун.
32. Ва ин куллул ламмаа жамиъул ладайна
муҳзоруун. 33. Ва аятул лаҳумул арзул майтату
аҳяйнааҳаа ва ахрожна минҳаа ҳаббав фаминҳу
яъкулуун. 34. Ва жаъалнаа фийҳаа жаннатим мин
нахийлив ва аънабив ва фажжарнаа фийҳаа минал
ъуюун. 35. Лияъкулуу мин самариҳи ва ма ъами
латҳу айдийҳим афалаа яшкуруун. 36. Субҳаналла
зий холақол азважа куллаҳа мимма тумбитул
арзу ва мин анфусиҳим ва мимма лаа яъламуун.
37. Ва ааятул лаҳумул лайлу наслаху минҳун-на
ҳаро фаизаҳум музлимуун. 38. Ваш-шамсу тажрий
ли мустақорриллаҳаа залика тақдийрул ъазизил
ъалийм. 39. Вал қомаро қоддарнааҳу манаазила
ҳаттаа ъаада кал ъуржунил қодиим. 40. Лаш шамсу
ямбағий лаҳаа ан тудрикал қомаро валал лайлу
саабиқун-наҳаар, ва куллув фий фалакий ясбаҳуун.
41. Ва ааятул лаҳум анна ҳамалнаа зуррийятаҳум
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фил фулкил машҳуун. 42. Ва холақнаа лаҳум мим
мислиҳи маа яркабуун. 43. Ва ин нашаъ нуғриқ
ҳум фалаа сарийхо лаҳум ва лаа ҳум юнқозуун.
44. Иллаа роҳматам минна ва матаъан илаа ҳийн.
45. Ва иза қийла лаҳумуттақуу маа байна айдийкум
ва маа холфакум лаъаллакум турҳамуун. 46. Ва
маа таътийҳим мин аятим мин аяати Роббиҳим
илла кануу ъанҳа муъризиин. 47. Ва иза қийла
лаҳум анфиқуу мимма розақокумуллоҳу қолалла
зийна кафаруу лиллазийна амануу анутьиму
мал лав яшаауллоҳу атъамаҳу ин антум иллаа
фий золалим мубиин. 48. Ва яқулуна мата ҳазал
ваъду ин кунтум содиқийн. 49. Ма янзуруна илла
сойҳатав ваҳидатан таъхузуҳум ва ҳум яхиссимун.
50. Фалаа ястатийъууна тавсиятав ва лаа ила
аҳлиҳим яржиъун. 51. Ва нуфихо фис-сури фаиза
ҳум минал аждааси илаа Роббиҳим янсилуун.
52. Қолуу я вайланаа мам баъасана мим марқодина
ҳазаа ма ваъадар роҳману ва содақол мурсалуун.
53. Ин канат иллаа сойҳатав вааҳидатав фаиза
ҳум жамийъул ладайна муҳзоруун. 54. Фал явма
лаа тузламу нафсун шайъав ва лаа тужзавна иллаа
маа кунтум таъмалуун. 55. Инна асҳабал жаннатил
явма фий шуғулин фаакиҳуун. 56. Ҳум ва азважу
ҳум фий зилаалин ъалал ароики муттакиуун.
57. Лаҳум фийҳаа факиҳатув ва лаҳум ма яддаъун.
58. Саламун қовлам мир Роббир роҳийм. 59. Вамта
зул явма айюҳал мужримуун. 60. Алам аъҳад илай
кум яа баний Адама алла таъбудуш шайтон, иннаҳу
лакум ъадуввум мубиин. 61. Ва аниъбудуунии ҳаза
сиротум мустақийм. 62. Ва лақод азолла минкум
жибиллан касийро, афалам такуунуу таъқилуун.
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63. Ҳазиҳи жаҳаннамул латий кунтум тувъадуун.
64. Иславҳал явма бима кунтум такфуруун. 65. Ал
явма нахтиму ъала афваҳиҳим ва тукаллимунаа
айдийҳим ва ташҳаду аржулуҳум бимаа кануу
яксибуун. 66. Ва лав нашаау латомасна ъала
аъюниҳим фастабақус сирото фа анна юбсируун.
67. Ва лав нашау ламасахнаҳум ъала маканатиҳим
фамастатоъуу музийяв ва ла яржиъуун. 68. Ва
ман нуъаммирҳу нунаккисҳу фил холқи афалаа
яъқилуун. 69. Ва ма ъалламнааҳуш шиъро ва ма
ямбағий лаҳ ин ҳува илла зикрув ва Қуръанум
мубиин. 70. Лиюнзиро ман каана ҳайяв ва яҳиққол
қовлу ъалал кафириин. 71. Авалам яров аннаа
холақна лаҳум миммаа ъамилат айдийнаа анъаман
фаҳум лаҳа маликун. 72. Ва заллалнаҳаа лаҳум
фаминҳа рокуубуҳум ва минҳаа яъкулуун. 73.
Ва лаҳум фийҳаа манафиъу ва машаарибу афала
яшкуруун. 74. Ваттахозуу мин дуниллаҳи алиҳа
тал лаъаллаҳум юнсоруун. 75. Ла ястатииъуна нас
роҳум ва ҳум лаҳум жундум муҳзоруун. 76. Фала
яҳзунка қовлуҳум иннаа наъламу ма юсиррууна
ва ма юълинуун. 77. Авалам ярол инсаану аннаа
холақнааҳу мин нутфатин фаиза ҳува хосиймум
мубийн. 78. Ва зороба ланаа масалав ва насия
холқоҳ, қола май юҳйил ъизома ва ҳия ромиим.
79. Қул юҳйиҳаллазий аншаъаҳа аввала марротив
ва ҳува бикулли холқин ъалиим. 80. Аллазий
жаъала лакум минаш шажарил ахзори нарон
фаиза антум минҳу тувқидуун. 81. Авалайсаллазий
холақос-самааваати вал арзо биқодирин ъала ай
яхлуқо мислаҳум балаа ва ҳувал холлақул ъалийм.
82. Иннама амруҳу иза арода шайъан ай яқуула
лаҳу кун фаякуун. 83. Фа субҳаналлазий биядиҳи
малакууту кулли шайъив ва илайҳи туржаъуун.
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ЖУМА КУНИ КАҲФ СУРАСИНИ
ЎҚИШНИНГ ФАЗИЛАТИ

َ  « َم ْن َقـ َرأَ ُسوَرَة:ول اهلل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ُ ال َر ُس
َ َق
الك ْه ِف
ِ من تَ ْح ِت َق َد ِم ِه إِ ٰلى ِع
الس َماِۤء
َّ نان
ْ ٖفي يَـ ْوِم الْ ُج ْم َع ِة ُس ِط َع لَ ُه نُوٌر
.»ين
ِ َالج ْم َعت
ُ يُ ِضي ُء لَ ُه يَـ ْوَم الْ ِقيَا َمة َو ُغ ِف َر لَ ُه ٰما بَـ ْي َن
“Ҳар ким жума куни “Каҳф” сурасини ўқиса,
тагидан самога қадар унинг учун бир нур юксалади.
У нур қиёматга қадар порлайди. У инсоннинг икки
жума ўртасидаги гуноҳлари афв этилади”.

َ َ« َم ْن َقـ َرأ
عصوم إِ ٰلى ٰثمانية ِم ْن ُك ِّل
ُ الك ْه َف يَـ ْوَم الْ ُج ْم َع ِة َفه َو َم
َّ ِن َخ َر َج
ُ الد َّج
.»ال ُع ِص َم ِم ْن ُه
ُ ِفْتـنَ ٍة تَ ُك
ْ ون َفإ

“Жума куни Каҳфни ўқиган инсон саккиз кун
барча фитналардан муҳофаза этилади. Дажжол
чиқса, унинг найрангидан ҳам муҳофаза этилади”.

َ َم ْن َقـ َرأَ ُسوَرَة
الك ْه ِف يَـ ْوَم الْ ُج ْم َع ِة أَ ٰضا َء لَ ُه النُّوُر مٰا بَـْيـنَ ُه َوبَـ ْي َن
.الَْبـ ْي ِت

“Бир одам жума куни ёки Жума кечаси
сураи “Каҳф”ни ўқиса, ўқиган жойидан Маккаи
мукаррамага қадар нур тўлади”.
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من سورة الكهف

ﭑﭒﭓﭔ

ﭽﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻ
ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔﰕ ﰖﰗﰘﰙﰚ ﰛ
ﰜ ﰝﭼ
КАҲФ СУРАСИДАН
(107) `Инналази:наа:ману: ва ъамилу-с-са:ли
ҳа:ти ка:нат лаҳум жаннату-л-фирдавси нузула:.
(108) Ха:лидина фи:ҳа ла: йабғуна ъанҳа ҳивала:.
(109) Қул лав ка:ка-л-баҳру мида:дал ли-кали
ма:ти Рабби ла-нафида-л-баҳру қабла `ан танфада
калима:ту Рабби: ва лав жиъна: би-мислиҳи ма
дада:. (110) Қул `иннама: `ана башарум мисликум
йуҳа: `илаййа `аннама: `илаҳукум `илаҳув ваҳид
фа-ман ка:на йаржу: лиқа:`а Раббиҳи фалйавмал
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ъамалан салиҳав ва ла: йушрик би-ъиба:дати
Раббиҳи `аҳада:.

ЖУМА НАМОЗИНИНГ ФАРЗИДА
САЛОМ БЕРИЛГАНДАН КЕЙИН
ЎҚИЛАДИГАН ДУО
ٖلي

 أَ ْسأَلُ َك أَ ْن تَـ ْغ ِفر.الر ْح ٰم ِن ال َّر ٖح ِيم الْ َح ِّي الْ َقيُّوِم
َّ ِِس ِم اهلل
ْ «ب
.»َِوأَ ْن ُت ٰع ٖاف ٖيني ِم َن ال ٰنّار

“Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳиймил ҳаййил
қойюм. Асъалука ан тағфира лий ва ан туъофийний
минан наар”.
Маъноси: “Бисмиллаҳир Роҳмаанир Роҳиймил
ҳаййил қойюм. Ё Аллоҳ, мени мағфират этишингни ва менга дўзахдан офият беришингни
сўрайман”.

ЖУМА НАМОЗИ ТУГАГАНДАН СЎНГ
ЎҚИЛАДИГАН ДУО
.وبحَ ْم ِد ٖه
َ ُس ْب ٰح
ِ ان اهللِ الْ َع ِظي ِم

“Субҳааналлоҳил ъазийм ва биҳамдиҳи”.
Маъноси: “Улуғ Аллоҳни барча айбу нуқсон
лардан поклайман ва Унга ҳамд айтаман”.
Бу дуони ким 100 марта ўқиса, юз мингта
гуноҳини ва ота-онасининг йигирма тўрт мингта
гуноҳини кечиради.
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АЛЛОҲ ТАОЛОГА СУЮКЛИ
ИККИ КАЛИМА

.ان اهللِ الْ َع ِظي ِم
َ  ُس ْب َح،ِح ْم ِد ِه
َ ُس ْب َح
َ ان اهللِ َوب

“Субҳааналлоҳи ва биҳамдиҳ. Субҳааналлоҳил
ъазийм”.
Маъноси: “Аллоҳ нуқсонлардан покдир. Ҳамд
Унга хосдир. Буюк Раббим покдир”.
Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)
бундай деганлар: “Ким ҳар куни 100 марта “Суб
ҳааналлоҳи ва биҳамдиҳи” тасбеҳини ўқиса,
гуноҳлари денгиз кўпиги қадар кўп бўлса ҳам,
Аллоҳ афв этади”.

ОМАД КЕЛИШИ ВА ИШЛАРИ
ЮРИШИБ КЕТИШИ УЧУН
ЎҚИЛАДИГАН ДУО

.َ أَ ْسَتـ ْغ ِف ُر اهلل.ان اهللِ الْ َع ِظي ِم
َ  ُس ْب َح،ِح ْم ِد ِه
َ ُس ْب َح
َ ان اهللِ َوب

“Субҳааналлооҳи ва биҳамдиҳ. Субҳаанал
лооҳил ъазийм. Астағфуруллоҳ”.
Маъноси: “Аллоҳ нуқсонлардан покдир. Ҳамд
Унга хосдир. Буюк Раббим покдир. Ундан гу
ноҳларимни кечиришини сўрайман”.
Ушбу дуо бомдод намози билан кун чиқиш
ўртасида 100 марта ўқилиши тавсия қилинади.
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БОМДОД НАМОЗИДАН КЕЙИН ҲЕЧ
КИМГА ГАПИРМАСДАН 10 МАРТА ВА
КЕЧҚУРУН 10 МАРТА ЎҚИЛАДИГАН ДУО

َ ٰل ٰإل َه إِالَّ اهللُ َو ْح َد ُه ٰل َش ِر
 يُ ْحيِي، الح ْم ُد
َ  لَ ُه ال ُم ْل ُك َولَ ُه،يك لَ ُه
.ِت َو ُه َو َع َلى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير
ُ وي ُمي

“Лаа илаҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу лаа шарийка
лаҳ, лаҳул мулку ва лаҳул ҳамд. Юҳйии ва юмийту
ва ҳува ъала кулли шайъин қодийр”.

ИСТИҒФОР АЙТИШ ФАЗИЛАТИ
Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)
айтдилар: “Ким истиғфорни кўпайтирса, Аллоҳ
унга ҳар бир ғам-ташвишдан чиқиш йўлини
пайдо қилиб қўяди ва уни ўйламаган еридан
ризқлантиради” (Имом Аҳмад ривояти).

Саййидул истиғфор
Бу истиғфорни ҳар тонг ва кеч тушганда ўқиб
юриш жаннат аҳлидан бўлишга сабаб бўлади.

َّ
 َوأنَا َع َلى،الل ُه َّم أَنْ َت َربِّي َال إل َه إالَّ أنْ َت َخ َل ْقتَنِي َوأَنَا َع ْب ُد َك
َ  أ ُعوُذ ب،استَ َط ْع ُت
،ِك ِم ْن َش ِّر َما َصَنـ ْع ُت
ْ َع ْه ِد َك َوَو ْع ِد َك َما
 َفإنَّ ُه َال يَـ ْغ ِف ُر، َفا ْغ ِف ْر لِي، وأبُوُء بِ َذنْبِي،أبُوُء لَ َك بِنِ ْع َمتِ َك َع َل َّي
ُّ
.وب إالَّ أنْ َت
َ ُالذن
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“Аллоҳумма анта Раббий, лаа илаҳа илла анта
холақтаний ва ана ъабдука ва ана ъала ъаҳдика ва
ваъдика мастатоъту, аъузу бика мин шарри маа
сонаъту. Абуъу лака бинеъматика ъалайя ва абуъу
би занбий, фағфир лий фаиннаҳу лаа яғфируз
зунууба илла анта”.
Маъноси: “Ё Аллоҳ, Сен Раббимсан, Сендан бош
қа илоҳ йўқ. Мени Сен яратдинг. Мен бандангман.
Кучим етганича Сенга берган ваъдамда, аҳдимда
турибман. Қилган гуноҳларимнинг ёмонлигидан
паноҳ тилайман. Менга лутф қилган неъматинг
ни эътироф этаман, гуноҳларимни ҳам эътироф
этаман. Раббим! Мени мағфират эт. Сендан бошқа
мағфират қиладиган илоҳ йўқ”.
Мазкур саййидул истиғфор дуоси ҳақида
Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): “Ҳар
ким ихлос билан савоб ва фазилатига ишонган
ҳолда буни эрталаб ўқиб, кечга етмай ўлса, у инсон
жаннатийдир. Агар савоб ва фазилатига ишонган
ҳолда ихлос билан кечқурун ўқиб, тонгга етмай
ўлса, у инсон ҳам жаннат аҳлидандир”, деганлар.

ҲАР КУНИ 100 МАРТА
ЎҚИЛАДИГАН ДУО

َ ٰل ٰإل َه إِالَّ اهللُ َو ْح َد ُه ٰل َش ِر
الح ْم ُد َو ُه َو
َ  لَ ُه ال ُم ْل ُك َولَ ُه،يك لَ ُه
.َع َلى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير

“Лаа илаҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу лаа шарийка
лаҳ, лаҳул мулку ва лаҳул ҳамд ва ҳува ъала кулли
шайъин қодийр”.
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Маъноси: “Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ. Аллоҳнинг
шериги йўқ. Мулк Уникидир. Мақтов-да Унгадир.
У ҳамма нарсага қодирдир!”
Ҳар куни вақти-вақти билан ушбу дуони ўқиб
турган кишининг гуноҳлари денгиз кўпигича бўлса
ҳам, кечирилади, иншоаллоҳ.

.ٰل ٰإل َه إِالَّ اهللُ َواهللُ أَ ْكبر ٰول َح ْو َل َوٰل ُقـ َّوَة إ ِّٰل بِاهللِ الْ َع ِل ِّي الْ َع ِظي ِم

“Лаа илаҳа иллаллоҳу валлоҳу акбар. Валаа
ҳавла валаа қуввата иллаа биллаҳил ъалиййил
ъазийм”.
Маъноси: “Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ, У энг бу
юк Зотдир. Куч-қувват фақат Олий ва улуғ Аллоҳ
биландир”.

ҲАР КУНИ БЕШ ВАҚТ НАМОЗДА
ЎҚИЛАДИГАН ДУО

ُّ  َو َال يَـ ْغ ِفر،ًْسي ُظ ْلماً َكثِيرا
َّ
َّوب إِال
ِ الل ُه َّم إِنِّي َظ َل ْم ُت نَـف
َ ُالذن
ُ
 إنَّ َك أنْ َت ال َغفُوُر، وا ْر َح ْمنِي، َفا ْغ ِف ْر لي َم ْغ ِف َرًة ِم ْن ِع ْن ِد َك،أنْ َت
.يم
َّ
ُ الر ِح
“Аллоҳумма инний золамту нафсий зулман
касийрон. Ва ла яғфируз зунууба илла анта фағфир
лий мағфиротан мин ъиндика варҳамний иннака
антал Ғафурур Роҳийм”.
Маъноси: “Ё Аллоҳ, мен ўзимга кўп зулм қил
дим. Гуноҳларни фақат Ўзинг мағфират этасан.
Мени Ўз ҳузурингдан бир мағфират билан кечир,
менга раҳм қил. Албатта, Сен гуноҳларни кечи
рувчи (Ғафур), меҳрибон (Раҳим) Зотсан”.
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УШБУ ДУОНИ ҲАР ТОНГ ВА КЕЧДА
3 МАРТА ЎҚИГАН КИШИГА ҲЕЧ
НАРСА ЗИЁН ЕТКАЗА ОЛМАЙДИ

ض َوٰل ِفي
ِ اس ِم ِه َش ْي ٌء ِفي األ ْر
ْ ِس ِم اهللِ الَّ ِذي ٰل يَ ُض ُّر َم َع
ْب
.يم
َّ الس َما ِء َو ُه َو
َّ
ُ الس ِمي ُع ال َع ِل
«Бисмиллаҳиллазий лаа язурру маъасмиҳи
шайъун фил арзи вала фис самааи ва ҳувас са
мийъул ъалийм».

КИМ УШБУ ДУОНИ КЎП ЎҚИСА,
УМРИ УЗОҚ, РИЗҚИ КЕНГ БЎЛАДИ,
УНДАН БАЛОНИ ДАФ ЭТАДИ

ٰ
ُ َح ْسبِي اهلل َونِ ْع َم ال َوِك
 ُغف ْٰرانَ َك َربَّـ ٰنا،عم النَّ ِصي ِر
َ ِعم ال َمولى ون
َ ِيل ن
.وإلَْي َك ال َم ِص ُير

“Ҳасбияллоҳу ва неъмал вакийл, неъмал мав
лаа ва неъман насийр. Ғуфронака Раббана ва илай
кал масийр”.
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ВОҚЕА СУРАСИНИНГ ФАЗИЛАТИ
Абдуллоҳ ибн Масъуд (розияллоҳу анҳу) ўлим
тўшагида ётганларида халифа Усмон ибн Аффон
(розияллоҳу анҳу) кўргани келибдилар ва у кишига:
– Нимадан шикоятинг бор? – дебдилар.
Абдуллоҳ ибн Масъуд:
– Гуноҳларимдан, – деб жавоб берибдилар.
– Нимани хоҳлайсан? – деб сўрабдилар ҳазрат
Усмон.
– Раббимнинг раҳматини, – дебди Абдуллоҳ
ибн Масъуд.
– Сенга табиб юборайми? – дебдилар ҳазрат
Усмон.
– Табиб (яъни Аллоҳ) Ўзи касал қилди, – деб
жавоб қилибдилар Абдуллоҳ ибн Масъуд.
– Бўлмаса, моддий ёрдам беришни буюрайин.
– Менинг унга ҳожатим йўқ!
– Сенга бўлмаса, кетингдан қолган қизларингга керак бўлар.
– Қизларимнинг камбағал бўлишларидан қўрқ
япсизми?! Менинг бешта қизим бор. Барчаларига
ҳар кечада Воқеа сурасини ўқишни буюрганман.
Чунки Пайғамбаримиз (алайҳиссалом)нинг “Ким
Воқеа сурасини ҳар кеча ўқиса, камбағаллик ва
муҳтожлик кўрмайди”, деганларини эшитган эдим,
– деган эканлар.
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سورة الواقعة

ﭑﭒﭓﭔ

ﭽﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
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ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
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ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
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ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﭼ
ВОҚЕА СУРАСИ
Бисмилла’ҳир Роҳма’нир Роҳийм
1. Иза вақаъатил вақиъаҳ. 2. Лайса ливақъатиҳа
казибаҳ. 3. Хофизотур рофиъаҳ. 4. Иза ружжатил
арзу рожжа. 5. Ва буссатил жибалу басса. 6. Фа канат
ҳаба’ам мумбасса. 7. Ва кунтум азважан саласаҳ.
8. Фа асҳабул майманати маа асҳабул майманаҳ.
9. Ва асҳабул маш’амати ма асҳабул маш’амаҳ. 10. Вас
сабиқунас сабиқун. 11. Ула’икал муқорробун. 12. Фи
жаннатин наъийм. 13. Суллатум минал аввалийн;
14. Ва қолийлум минал ахирийн. 15. Ъала сурурим
мавзунаҳ. 16. Муттаки’ийна ъалайҳа мутақоби
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лийн. 17. Ятуфу ъалайҳим вилданум мухолладун.
18. Би’аквабив ва абарийқо ва ка’сим мим маъийн.
19. Ла юсаддаъуна ъанҳа вала юнзифун. 20. Ва
факиҳатим мимма ятахойярун. 21. Ва лаҳми тойрим
мимма яштаҳун. 22. Ва ҳурун ъийн. 23. Ка’амсалил
лу’лу’ил макнун. 24. Жаза’ам бима кану яъмалун.
25. Ла ясмаъуна фийҳа лағвав ва ла та’сийма. 26. Илла
қийлан саламан салама. 27. Ва асҳабул ямийни ма
асҳабул ямийн. 28. Фи сидрим махзуд. 29. Ва толҳим
манзуд. 30. Ва зиллин мамдуд. 31. Ва ма’ин маскуб.
32. Ва факиҳатин касийроҳ. 33. Ла мақтуъатив ва
ла мамнуъаҳ. 34. Ва фурушим марфуъаҳ. 35. Ин
наа анша’наҳунна инша’а. 36. Фажаъалнаҳунна
абкаро. 37. Ъурубан атроба. 38. Лиасҳабил ямийн.
39. Суллатум минал аввалийна. 40. Ва суллатум
минал ахирийн. 41. Ва асҳабуш шимали ма
асҳабуш шимал. 42. Фи самумив ва ҳамийм. 43. Ва
зиллим мий яҳмум. 44. Ла баридив ва ла карийм.
45. Иннаҳум кану қобла залика мутрофийн. 46. Ва
кану юсирруна ъалал ҳинсил ъазийм. 47. Ва кану
яқулуна а’иза митна ва кунна туробав ва ъизоман
а’инна ламабъусун. 48. Ава аба’унал аввалун.
49. Қул иннал аввалина вал ахирийн. 50. Ламаж
муъуна ила мийқоти явмим маълум. 51. Сумма
иннакум айюҳаз зооллунал муказзибун. 52. Ла’а
килуна мин шажарим мин заққум. 53. Фа мали’уна
минҳал бутун. 54. Фа шарибуна ъалайҳи минал
ҳамийм. 55. Фа шарибуна шурбал ҳийм. 56. Ҳаза
нузулуҳум явмад дийн. 57. Наҳну холақнакум
фалавла тусоддиқун. 58. Афаро’айтум ма тумнун.
59. А’антум тахлуқунаҳу ам наҳнул холиқун.
60. Наҳну қоддарна байнакумул мавта ва ма наҳ
ну бимасбуқийн. 61. Ъала ан нубаддила амсала
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кум ва нунши’акум фи мала таъламун. 62. Ва
лақод ъалимтумун наш’атал уула фалавла тазак
карун. 63. Афа ро’айтум ма таҳрусун. 64. А’антум
тазроъунаҳу ам наҳнуз зариъун. 65. Лав нашаа’у
лажаъалнаҳу ҳутомав фазолтум тафаккаҳун.
66. Инна ламуғромун. 67. Бал наҳну маҳрумун.
68. Афаро’айтумул ма’аллазий ташробун. 69. А’ан
тум анзалтумуҳу минал музни ам наҳнул мунзи
лун. 70. Лав наша’у жаъалнаҳу ужажав фалавла
ташкурун. 71. Афаро’айтумун нарол-латий турун.
72. А антум анша’тум шажаротаҳа ам наҳнул
мунши’ун. 73. Наҳну жаъалнаҳа тазкиротав ва
матаъал лил муқвин. 74. Фасаббиҳ бисми Роббикал
ъазийм. 75. Фала уқсиму бимаваақиъин нужум.
76. Ва иннаҳу лақосамул лав таъламуна аъзийм.
77. Иннаҳу лақур’анун карийм. 78. Фий китабим
макнун. 79. Ла ямассуҳу иллал мутоҳҳарун.
80. Танзийлум мир роббил аъламийн. 81. Афа биҳа
зал ҳадийси антум мудҳинун. 82. Ва тажъалуна
ризқокум аннакум туказзибун. 83. Фалавлаа иза
балағотил ҳулқум. 84. Ва антум ҳийна’изин тан
зурун. 85. Ва наҳну ақробу илайҳи минкум ва
лакил ла тубсирун. 86. Фалавлаа ин кунтум ғойро
мадинин. 87. Таржиъунаҳа ин кунтум содиқийн.
88. Фа аммаа ин кана минал муқорробийн. 89. Фа
ровҳув ва ройҳанув ва жаннату наъийм. 90. Ва
аммаа ин кана мин асҳабил ямийн. 91. Фасаламул
лака мин асҳабил ямийн. 92. Ва аммаа ин кана
минал муказзибийназ зооллийн. 93. Фанузулум
мин ҳамийм. 94. Ва таслияту жаҳийм. 95. Инна
ҳаза лаҳува ҳаққул яқийн. 96. Фа саббиҳ бисми роб
бикал аъзийм.
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ЖУМЪА СУРАСИНИНГ ФАЗИЛАТИ
Жумъа сурасини ўқишга одатланган инсонга
мусулмон мамлакатларида жума намозига келган
ва келмаган инсонларнинг саноғи қадар савоб
ёзилади.

سورة الجمعة

ﭑﭒﭓﭔ

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
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ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ
ЖУМЪА СУРАСИ
Бисмилла’ҳир Роҳма’нир Роҳийм
1. Юсаббиҳу лиллаҳи ма фис самавати ва ма
фил арзил маликил қуддусил ъазийзил ҳакийм.
2. Ҳуваллази: баъаса: фил уммиййина росулам
минҳум ятлу ъалайҳим аятиҳи ва юзаккийҳим ва
юъаллимуҳумул китаба вал ҳикмата ва ин кану
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мин қоблу лафий золалим мубийн. 3. Ва ахорийна
минҳум ламма ялҳақу биҳим ва хувал ъазийзул
ҳакийм. 4. За:лика фазлуллоҳи ю’тийҳи май яша:у
валлоҳу зул фазлил ъазийм. 5. Масалул лазийна
ҳуммилут таврота сумма лам яҳмилуҳа камасалил
ҳимари яҳмилу асфаром би’са масалул қовмил
лазийна каззабу би’ая:тиллаҳи валлоҳу ла яҳдил
қовмаз золимийн. 6. Қул я: айюҳаллазийна ҳаду ин
заъамтум аннакум авлияа:у лиллаҳи мин дуниннаси фатаманнавул мавта ин кунтум содиқийн.
7. Вала ятаманнавнаҳу абадам бима қоддамат
айдиҳим валлоҳу ъалиймум биз-золимийн. 8. Қул
иннал мавталлазий тафирруна минҳу фа’иннаҳу
мулақийкум сумма туроддуна ила ъалимил ғойби
ваш-шаҳадати фаюнаб-би’укум бима кунтум
таъмалун. 9. Я: айюҳаллазийна аману: иза нудия
лис-солати мий явмил жумуъати фасъав ила
зикриллаҳи вазарул байъа заликум хойрул лакум
ин кунтум таъламун. 10. Фа’иза қузиятис-солату
фанташиру фил арзи вабтағу мин фазлиллаҳи
вазкуруллоҳа касийрол лаъаллакум туфлиҳун.
11. Ва иза ро’ав тижаротан ав лаҳванив фаззу:
илайҳа ва тарокука қо:иман қул ма ъиндаллоҳи
хойрум минал-лаҳви ва минат-тижароти валлоҳу
хойрур-розиқийн.

ДУХОН СУРАСИНИНГ ФАЗИЛАТИ
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)
айтдилар: “Ҳар ким Духон сурасини жума куни ёки
кечаси ўқиса, Аллоҳ таоло у бандаси учун жаннатда
бир кўшк бино этади”.
“Ҳар ким Духон сурасини тунда ўқиса, етмиш
минг фаришта тонгга қадар у инсон учун истиғфор
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айтади ва Аллоҳ таолодан у инсонни афв этишини
тилаб турадилар”.
“Бир инсон Ёсин ва Духон сураларини жума
кечаси бошидан охирига қадар ўқиса ва бу ўқиган
сураларнинг фазилатига ихлос қилса, Аллоҳ унинг
аввалги гуноҳларини афв этади”.

سورة الدخان

ﭑﭒﭓﭔ

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
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ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
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ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ
ﰏﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
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ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﭼ
ДУХОН СУРАСИ
Бисмилла’ҳир Роҳма’нир Роҳийм
(1) Ҳа ми:им. (2) Вал-кита:бил-муби:н (3) ин
на:а: анзална:ҳу фи: лайлатин муба:рака инна:
кунна: мунзири:н. (4) Фи:ҳа: йуфрақу куллу амрин
ҳаки:м (5) амрам мин ъиндина:а: инна: кунна:
мурсили:н (6) Раҳматам мир-Раббика иннаҳу
ҳувас-сами:ъул-ъали:м (7) Раббис-сама:ва:ти валарзи вама: байнаҳума:а: ин кунтум му:қини:н
(8) Ла:а: илаҳа илла: ҳува йуҳйи: ва йуми:ту
Раббикум ва Раббу а:ба:икумул-аввали:н. (9) Бал
ҳум фи: шакки: йалъабу:н. (10) Фартакиб йав
ма таътис-сама:ау би-духа:ним муби:н (11) Йағ
шан-на:са ҳа:за: ъаза:бун али:м (12) Раббанакшиф ъаннал-аъза:ба инна:муъмину:н (13) Анна:
лаҳумуз-зикра: ва қад жа:а:аҳум расу:лум муби:н
(13) Сумма таваллав ъанҳу ва қо:лу муъалламум
мажну:н (14) Инна: ка:шифул-ъза:би қа:лилан
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иннакум ъа:а:иду:н (16) Йавма набтишул-батшаталкубро: инна: мунтақимун. (17) Ва лақад фатанна:
қаблаҳум қовма Фиръавна: ва жа:а:аҳум расу:лун
кари:м (18) ан адду:у: илаййа ъиба:далло:ҳи инни:
лакум расу:лун ами:н. (19) Ва алла: таълу ъалалло:ҳи
инни: а:ти:кум бисулто:ним муби:н. (20) Ва инни:
ъузту би-Робби ва Роббикум ан таржуму:н. (21) Ва
иллам туъмину: ли: фаътазилу:н. (22) Фадаъа: Раб
баҳу: анна ҳа:ула:и қовмум мужриму:н. (23) Фа
‹асри биъиба:ди: лайлан иннакум муттабаъу:на
(24) Ватрукил баҳра: рахван иннаҳум жундум
муғраку:н (25) Кам тараку мин жанна:тив ва
ъуйу.н. (26) Ва зуру:ъив ва макд:мин кари:м.
(27) Ва наъматин ка:ну фи:ҳа фа:киҳи:н (28) Ка
за:лика ва аврасна:ҳа: қавман ‹а:хори:н. (29) Фа
ма: бакат ъалайҳимус-сама:а:у вал-арзу ва ма:
ка:ну мунзари:н. (30) Ва лақад нажжайна: ба
ни:и: Исро:и:ла минал-ъаза:бим муҳи:н (31) Мин
Фиръавна иннаҳу ка:на ъаалийам минал-мусри
фи:н. (32) Ва лақад ихтирна:ҳум ъала: ъилмин
ъала:л ъа:лами:н (33) Ва а:тайнаҳум минал-а:йа:ти
ма: фи:ҳа бала:ум муби:н (34) Инна ҳа:ула:а:и
лайақу:лу:н (35) ин ҳийа илла: мавтатунал-у:ла:
вама: наҳну би-муншари:н. (36) Фа’ту би-а:ба:ина:а:
ин кунтум со:диқи:н (37) Аҳум хайрун ам қавму
туббаъ валлази:на мин қаблиҳим аҳлакна:ҳум
иннаҳум ка:ну мужрими.н. (38) Ва ма: халақнассама:ва:ти вал-арза ва ма: байнаҳума: ла:ъиби:н.
(39) Ма: халақна:ҳума: илла’ бил-ҳаққи ва ла:кинна
аксараҳум ла: йаъламу:н (40) Инна йавмал-фасли
ми:қо:туҳум ажмаъи:н (41) Йавма ла: йуғни: мавлан
ъам мавлан шай’ав ва ла: ҳум йунсару:н (42) Илла:
мар раҳималлоҳ иннаҳу ҳувал-ъази:зур-раҳи:м
(43) Инна шажаратаз-заққу:м (44) тоъа:мул-аси:м.
(45) Кал-муҳли йағли: фил-буту:н (46) Кағай
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лил-ҳами:м (47) Хузуҳу фаъатилу:ҳу ила сава:илжаҳи:м (48) Сумма суббу: фавқа: раъсихи мин
ъаза:бил-ҳами:м (49) Зуқ иннака антал-аъзи:зулкари:м (50) Инна ҳа:за: ма: кунтум биҳи: тамтару:н
(51) Иннал-муттиқи:на фи: мақо:мин ами:н (52)
Фи: жанна:тив ва ъуйу:н (53) Йалбасу:на мин сун
дусив ва истаброқ мутақо:били:н (54) Каза:лика ва
завважнаҳум би:ҳу:рин ъийн (55) йадъу:на фи:ҳа:
би-кулли фа:киҳатин а:мини:н. (56) Ла йазу:қу:
на фи:ҳал-мавта иллал-мавтатал-у:ла ва вақо:
ҳум ъаза:бал-жаҳи:м. (57) Фазлам мир-Раббика
за:лика ҳува-л-фавзу-л-ъаўи:м. (58) Фа-’иннама:
йассарна:ҳу би-лиса:ника лаъаллаҳум йатазак
кару:н. (59) Фа-ртақиб ‘иннаҳум муртакибу:н.

САЛОТУ “ТУНАЖЖИЙНА”

ِ حم ٍد َو َع ٰلى
حم ٍد َص ٰل ًة
َّ آل َسيِّ ِدنَا ُم
َّ اَل ّٰل ُه َّم َص ِّل َع ٰلى َسيِّ ِدنَا ُم
َْ تُـنَ ِّجينَا بِ َها ِم ْن َج ِمي ِع
ِ ٰال َو ْال ٰف
ِ  َو تَـق.ات
ِ ال ْهو
ْضي لَنَا بِ َها
ِ َالسيِّئ
ِ اج
ٰ َج ِمي ِع الْ ٰح
 َو تَـ ْرَفـ ُعنَا،آت
َّ  َو تُ َط ِّه ُرنَا بِ َها ِم ْن َج ِمي ِع.ات
َّ بِ َها ِع ْن َد َك أَ ْع ٰلى
ِ  َو تُـَبـ ِّل ُغنَا بِ َها اَ ْق ٰصى الْ ٰغاي.ات
ِ الد َر ٰج
ٰات ِم ْن
ِ ات ِفي الْ َح ٰيوِة َو بَـ ْع َد الْ َم ٰم
ِ َج ِمي ِع الْ َخْيـ ٰر
.ات
“Аллоҳума солли ъала саййидина Муҳаммад ва
ъала оли саййидинаа Муҳаммад солатан тунаж
жийнаа биҳа мин жамийъил аҳваали вал аафаати
ва тақзий ланаа биҳаа жамийъал ҳаажаати ва
тутоҳҳирунаа биҳаа мин жамийъис саййиаати
ва тарфаъунаа биҳаа ъиндака аълад даражаат ва
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тубаллиғунаа биҳаа ақсол ғояаати мин жамийъил
хойрооти фил ҳаяаати ва баъдал мамаат”.
Маъноси: “Ё Аллоҳ! Саййидимиз Муҳаммад
(алайҳиссалом)га ва у кишининг аҳли аёллари ва
асҳобларига салавотлар йўллагин. У салавот билан
барча қўрқинчлар ва офатлардан бизларга нажот
бер, ўша салавот туфайли барча ҳожатларимизни
раво қил. Шу салавот сабабли бизларни барча
гуноҳлардан покла, у салавот боис бизларни Ўз
ҳузурингдаги олий даражаларга кўтар ва ўша
раҳмат сабабли бизларни дунёю охиратда барча
яхшиликларнинг олий мақсадларига етказ”.

САЛОТУН НОРИЯ

اَل ّٰل ُه َّم َص ِّل َص ٰال ًة ٰكا ِم َل ًة َو َس ِّل ْم َس ٰالماً ٰتامًّا َع ٰلى َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد
ٰ تَـ ْن َح ُّل بِ ِه الْ ُع َق ُد َوتَـْنـ َف ِر ُج بِ ِه الْ ُك َر ُب َوتُـق
ُ ْضى بِ ِه الْ َحوٰائِ ُج َوتُـ ٰن
ال
الر ٰغائِ ُب َو ُح ْس ُن الْ َخوٰاتِ ِم َويُ ْستَ ْس ٰقى الْ َغ ٰما ُم بِ َو ْج ِه ِه الْ َك ِري ِم
َّ بِ ِه
.َس بِ َع َد ِد ُك ِّل َم ْع ُلوٍم لَ َك
ٍ َو َع ٰلى آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه ِفي ُك ِّل لَ ْم َح ٍة َونَـف
“Аллоҳумма солли солатан камилатан ва сал
лим салааман таамман ъала саййидинаа Муҳам
мад аллазий танҳаллу биҳил ъуқаду ва танфарижу
биҳил курабу ва туқзоо биҳил ҳавааижу ва тунаалу
биҳир рағооибу ва ҳуснул хаваатими ва юстасқол
ғамааму биважҳиҳил карийм. Ва ъала олиҳи ва
соҳбиҳи фий кулли ламҳатин ва нафасин би ъада
ди кулли маълумин лак”.
«Аллоҳим, тугал салавоту салом ила саййиди
миз Муҳаммадга салавот юбор. Шу сабаб муш
куллар, қийинчиликлар ҳал этилади, ғам-таш
вишлар ғойибдан йўқ бўлади. Ушбу салоту салом
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ила ҳожатлар равон бўлади, эҳтиёжлар қонди
рилади. Ушбу салоту салом ила орзу қилинган
тилак ва муродлар амалга оширилади. Хайрли
оқибатлар, яхши натижалар ушбу салоту салом ила
рўёбга чиқади. Унинг ҳурмати учун булутлардан
ёмғир тўкилади. Унинг оиласига ва саҳобаларига
ҳам айн и салоту саломни юбор. Шундайки, ҳар
он, ҳар нафас сенга маълум бўлган нарсалар ҳи
собича».

ТАСБЕҲ НАМОЗИ ВА УНИ ЎҚИШ
ТАРТИБИ
Тасбеҳ намозини Бароат кечасида, шунингдек,
йилнинг бошқа ҳамма кунларида ҳам ўқиш са
вобли.
Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)
амакилари Аббос ибн Абдулмутталиб (розияллоҳу
анҳу)га дедилар: “Эй амаки! Сизга икром этай
ми? Марҳамат этайми? Лутф кўрсатайми? Сизни
ўн хислатли қилайми? Қачон ўшаларни қилсан
гиз, Аллоҳ сизнинг гуноҳларингизни аввалгисию
охиргисини, эскисию янгисини, хатосию қасд
данини, кичигию каттасини, яширинчасинию ош
корасини мағфират қилади. Ўша ўн хислат тўрт
ракат намоз ўқишингиз”.
Пайғамбаримиз (алайҳиссалом) тўрт ракат
лик тасбеҳ намозини адо этиш тартибини айт
ганларидан сўнг сўзларида давом этиб дедилар:
“Агар ҳар куни бу намозни ўқий олсангиз, ҳар ку
ни ўқинг. Агар қила олмасангиз, ҳар жумада бир
марта ўқинг. Агар уни ҳам қила олмасангиз, ҳар
ойда бир марта ўқинг. Агар бундай ҳам қила олма
сангиз, йилда бир марта ўқинг. Буни ҳам қила
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олмасангиз, умрингизда бир марта ўқинг” (Абу
Довуд ривояти).
Тасбеҳ намози тўрт ракат ўқилади:
– биринчи ракатда санодан кейин ўн беш
марта “Субҳааналлоҳи валҳамдулиллаҳи ва лаа
илаҳа иллаллоҳу валлоҳу акбар. Ва лаа ҳавла ва
лаа қуввата илла биллаҳил ъалиййил ъазийм” деб
тасбеҳ ўқилади. Зам сурадан кейин мазкур тасбеҳ 10 марта ўқилади. Кейин рукуга борилади, унда 3 марта “Субҳаана Роббиял ъазийм” дегандан
кейин, ўн марта мазкур юқоридаги тасбеҳ ўқилади.
– рукуъдан кўтарилгач, тик туриб мазкур тас
беҳ яна ўн марта ўқилади;
– сўнгра сажда қилиниб, унда “Субҳаана Роб
биял аъла” деб уч марта айтилгач, бошни саждадан
кўтармаган ҳолда мазкур тасбеҳ ўн марта ўқилади
ва биринчи саждадан бош кўтарилиб, ўтирилади;
– икки сажда орасида ўтирган ҳолда яна ўн
марта мазкур тасбеҳ ўқилади;
– иккинчи саждага бош қўйгач, сажда тас
беҳларини уч марта ўқигандан кейин яна мазкур
тасбеҳни ўн марта ўқилади;
Шу тартибда биринчи ракат тугайди. Мазкур
тасбеҳ ҳар бир ракатда етмиш беш мартадан
ўқилиши керак.
Шундай тартибда тўрт ракат тасбеҳ намози адо
этилади.
Абдулазиз ибн Абу Раввод тасбеҳ намози
фазилати ҳақида айтади: “Ким жаннат истаса,
тасбеҳ намозини ўқисин”. Абу Усмон Зоҳид эса бу
ҳақида бундай дейди: “Тасбеҳ намозичалик ғам52
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ташвиш ва азиятларни бартараф қиладиган бошқа
ҳеч нарса кўрмадим”.
Бир ривоятда бундай келган:
“Субҳааналлоҳи валҳамду лиллаҳи ва лаа ила
ҳа иллаллоҳу валлоҳу акбар” тасбеҳини ўқиган ҳар
бир киши учун жаннатда бир дарахт экилади.
Демак, тасбеҳ намозини ўқиган киши учун Аллоҳ
таоло жаннатда 300 дарахт бунёд этади.
Тасбеҳ намозида ўқиладиган зам суралар:
1-ракатда Такосур, 2-ракатда Аср, 3-ракатда
Кофирун, 4-ракатда Ихлос суралари.
Ёки қуйидагилар:
1-ракатда Залзала, 2-ракатда Одиёт, 3-ракатда
Аср, 4-ракатда Ихлос суралари.

КЎП ДУОЛАРНИ ЎЗИДА ЖАМЛАГАН ДУО

 َص َّلى- اَل ّٰل ُه َّم إنِّي أَ َسألُ َك ِم ْن َخ ْير مٰا َسأَلَ َك ِم ْن ُه نَبِيُّ َك ُم َح َّم ٌد
َ  ؛ وأَ ُعوُذ ب- اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
اسَتـعٰا َذ ِم ْن ُه نَبِيُّ َك
ْ ِك ِم ْن َش ِّر مٰا
 َو َع ْلي َك، ٰان
ُ  َوأَنْ َت الْ ُم ْسَتـع،-  َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم- ُم َح َّم ٌد
ِ َوٰل َح ْو َل َوٰل ُقـ َّوَة ّٰإل بِاهلل، البَ ٰال ُغ
“Аллоҳумма инни асъалука мин хайри маа
саъалака минҳу набиййука Муҳаммадин (соллал
лоҳу алайҳи ва саллам). Ва аъузу бика мин шарри
мастаъааза минҳу набиййука Муҳаммадун (сол
лаллоҳу алайҳи ва саллам). Ва антал мустаъаану ва
ъалайкал балаағу. Ва лаа ҳавла ва лаа қуввата илла
биллаҳ”.
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ЎЛИМ ДАҲШАТИДАН ОМОН БЎЛИШ
УЧУН ЎҚИЛАДИГАН ДУО

َم
ٍّ اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي أَ ْع َد ْد ُت لِ ُك ِّل َه ْو ٍل ٰل ٰإل َه ّٰإل اهللُ َولِ ُك ِّل َه ٍّم َوغ
ُّ مٰا ٰشآ َء اهللُ َولِ ُك ِّل نِ ْع َم ٍة اَلْ َح ْم ُد ِهللِ َولِ ُك ِّل َر َخآ ٍء َو ِش َّد ٍة
الش ْك ُر
ِّ
ان اهلل َولِ ُك ِّل َذنْ ٍب أَ ْسَتـ ْغ ِف ُر اهللَ َولِ ُك ِّل
َ سب ٰح
ْ ِهللِ َولِ ُكل أُ ْع ُجوبَ ٍة
ِ إلي ِه ر
ِي اهللُ َولِ ُك ِّل
َ ٰاج ُع
ٍ ون َولِ ُك ِّل ِض
ْ ُم ِصيبَ ٍة إِٰنّا ِهللِ َوإِٰنّا
َ يق َح ْسب
َق ٰضا ٍء َوَق َد ٍر تَـ َوَّك ْل ُت َع ٰلى اهلل َولِ ُك ِّل ٰطا َع ٍة َوَم ْع ِصيَ ٍة ٰل َح ْو َل َوٰل
.ُقـ َّوَة ّٰإل بِاهللِ الْ َع ِل ِّي الْ َع ِظي ِم
“Аллоҳумма инний аъдадту ликулли ҳавлин
лаа илаҳа иллаллоҳ. Ва ликулли ҳаммин ва ғаммин
маа шаааллоҳ. Ва ликулли неъматин алҳамдулил
лаҳ. Ва ликулли рохоин ва шиддатин аш-шукру
лиллаҳ. Ва ликулли уъжубатин субҳааналлоҳ. Ва
ликулли занбин астағфуруллоҳ. Ва ликулли мусий
батин иннаа лиллаҳи ва иннаа илайҳи рожиъуун.
Ва ликулли зийқин ҳасбияллооҳ. Ва ликулли қа
зооин ва қадарин таваккалту ъалаллоҳ. Ва ликулли
тоатин ва маъсиятин лаа ҳавла ва лаа қуввата илла
биллаҳил ъалиййил ъазийм”. (Ушбу дуо ҳар бир
намоздан кейин ўқилиши манзур.)
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МАЪСУР ДУОЛАР

اَل ّٰل ُه َّم ٰعا ِفنِى ِفي بَ َدنِى اَل ّٰل ُه َّم ٰعا ِفنِى ِفي َس ْم ِعى اَل ّٰل ُه َّم ٰعا ِفنِى ِفي
َ  اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي أَ ُعوُذ ب.بَ َص ِرى ٰل إ ِٰل َه إ ِّٰل أَنْ َت
ِك ِم َن الْ ُك ْف ِر َوالْ َف ْق ِر
َ اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي أَ ُعوُذ ب
ِ ِك ِم ْن َع ٰذ
.اب الْق َْب ِر
“Аллоҳумма ъофиний фий баданий, Аллоҳимма
ъофиний фий самъий, Аллоҳумма ъофиний фий
басарий, Лаа илаҳа илла анта. Аллоҳимма инний
аъузу бика минал куфри вал фақри, Аллоҳумма
инний аъузу бика мин ъазаабил қабри”.

ҲАР ТОНГДА ВА КЕЧ КИРГАНДА
ЎҚИЛАДИГАН ДУО
(Ушбу дуони Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи
ва саллам) ҳар тонг ва кеч 3 марта
ўқиб дуо қилганлар.)

ِاإلس ٰل ِم ِديناً َوبِ ُم َح َّم ٍد َص ّٰلى اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ُ َر ِض
ْ يت بِاهللِ َربّاً َوب
.نَبِيًّا َوَر ُسو ًال
“Родийту биллаҳи Раббан ва бил ислаами дий
нан ва би Муҳаммадин (соллаллоҳу алайҳи ва сал
лам) набийян ва расулан”.

َ اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي أَ ُعوُذ ب
ِك ِم َن الْ َع ْج ِز َوالْ َك ْسل َوالْ ُج ْبن والْبُ ْخل َوالْ َه َرِم
َ َس َوِة َوالْ َغ ْف َل ِة َوالْ َعْيـ َل ِة والْ ِّذلَّ ِة َوالْ َم ْس َكنَ ِة وأَ ُعوُذ ب
ِك ِم َن الْ َف ْق ِر
ْ َوالْق
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ِّ وق َو
َ الريٰا ِء َوأَ ُعوُذ ب
ِ اق َوالِّنـ ٰف
ِ الش ٰق
ِ ُس
ِك
ُّ اق َو
ِّ الس ْم َع ِة َو
ُ َوالْ ُك ْف ِر َوالْف
َْ ص َو َس ِّي ِء
ِ ُالص َم ِم َوالْبُ ْك ِم َوالْ ُجن
َّ ِم َن
.ال ْس ٰقا ِم
ِ ون َوالْ ِج ٰذا ِم َوالَْبـ َر

“Аллоҳумма инний аъузу бика минал ъажзи
вал касали вал жубни вал бухли вал ҳарами вал
қасвати вал ғафлати вал ъайлати ваз зиллати вал
масканати. Ва аъузу бика минал фақри вал куфри
вал фусууқи ваш шиқоқи ван нифоқи вас сумъати
вар риёи. Ва аузу бика минас сомами вал букми
вал жунууни вал жизоми вал бароси ва сайиъил
асқооми”.

ٰ
ٰ ٰ
َرت ُه َوٰل َهمًّا َّإل َفـ َّر ْجتَ ُه َوٰل َع ْيبًا ّٰإل
ْ اَل ّل ُه َّم ل تَ َد ْع لَنَا َذْنـبًا ّإل َغف
ِضى َولَنَا ِفي َها
ً اج ًة ِه َي لَ َك ر
ً َسَتـ ْرتَ ُه َوٰل َم ِر
َ يضا ّٰإل َشف َْيتَ ُه َوٰل ٰح
ٰ ٰ
ِ الر
.ين
َ اح ِم
ّٰ َصل ٌح ّإل َق َض ْيت َها يٰا أَ ْر َح َم

“Аллоҳумма лаа тадаъ ланаа занбан илла ға
фартаҳу ва лаа ъайбан илла сатартаҳу ва лаа ҳам
ман илла фарражтаҳу ва лаа дайнан илла қазайтаҳу
ва лаа ҳаажатан мин ҳавааижид дуня вал ахирати
ҳия лака ризон ва ланаа салааҳун илла қазайтаҳаа.
Яаа Арҳамар роҳимийн.”

َ اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي أَ ُعوُذ ب
ِ ِك ِم ْن ِفْتـنَ ِة ال ٰنّا ِر َو َع ٰذ
اب ال ٰنّا ِر وِفْتـنَ ِة الْق َْب ِر
ِ َو َع ٰذ
اب الْق َْب ِر َو َش ِّر ِفْتـنَ ِة الْ ِغ ٰنى َو َش ِّر ِفْتـنَ ِة الْ َف ْق ِر اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي أَ ُعوُذ
ِ ال اَل ّٰل ُه َّم اغ
َب
ِ يح ال َد ّٰج
ْس ْل َقـ ْلبِي ب ِٰمآء
ِ ِك ِم ْن َش ِّر ِفْتـنَ ِة الْ َم ِس
َْ الخ ٰطايٰا َك ٰما نَـ َّق َْي َت الَّثـ ْو َب
ض
َ الَّثـ ْل ِج َوالَبـ ْرِد َونَ ِّق َقـ ْلبِي ِم َن
َ َالبي
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َّ ِم َن
ٰاي َك ٰما بٰا َع ْد َت بَـ ْي َن الْ َم ْش ِر ِق
ِ َالدن
َ س َوبٰا ِع ْد بَـ ْينِي وبَـ ْي َن َخ ٰطاي
َ َوالْ َم ْغ ِر ِب اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي أَ ُعوُذ ب
.ِك ِم َن الْ َك َس ِل َوالْ َم ْأثَ ِم َوالْ َم ْغ َرِم

“Аллоҳумма инний аъузу бика мин фитнатин
наари ва ъазаабин наари ва фитнатил қабри ва
ъазаабил қабри ва шарри фитнатил ғинаа ва
шарри фитнатил фақри. Аллоҳумма инни аъузу
бика мин шарри фитнатил масийҳид дажжаал.
Аллоҳуммағсил қалбий би мааис салжи вал баради
ва наққи қолбий минал хотаая камаа наққайтас
савбал абяза минад данаси ва бааъид байний ва
байна хотааяааяа камаа бааъадта байнал машриқи
вал мағриб. Аллоҳумма инний аъузу бика минал
касали вал маъсами вал мағрам” (Имом Бухорий
ривояти).

ِ اج ِل ِه
ِ اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي أَ ْسأَلُ َك ِم َن الْ َخ ْي ِر ُك ِّل ِه ٰع
وآج ِل ِه مٰا َع ِل ْم ُت ِم ْن ُه
َّ  وأَ ُعوُذ بك ِم َن.َومٰا لَ ْم أَ ْع َل ْم
ِ اج ِل ِه
ِ الش ِّر ُك ِّل ِه ٰع
وآج ِل ِه مٰا َع ِل ْم ُت
 اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي أَ ْسأَلُ َك ِم ْن َخ ْي ِر مٰا َسأَلَ َك َع ْب ُد َك.ِم ْن ُه ومٰا لَ ْم أَ ْع َل ْم
ٰ ِك ِم ْن َش ِّر م
َ  َوأَ ُعوُذ ب.ونبيك
 اَل ّٰل ُه َّم إِنِّي.ٰاعا َذ بِ ِه َع ْب ُد َك َونَبِيُّ َك
 وأَ ُعوُذ بك ِم ْن.أَ ْسأَلُ َك الْ َجنَّ َة ومٰا َقـ َّر َب إِلَْيـ ٰها ِم ْن َقـ ْو ٍل أَ ْو َع َم ٍل
 وأَ ْسأَلُ َك أَ ْن تَ ْج َع َل ُك ِّل.ال ٰنّا ِر ومٰا َقـ َّر َب إِلَْيـ ٰها ِم ْن َقـ ْو ٍل أَ ْو َع َم ٍل

.َق ٰضا ٍء َق َض ْيتَ ُه لِي َخْيـ ًرا

Аллоҳума инний асъалука минал хойри кулли
ҳи ъаажилиҳи ва ожилиҳи, маа ъалимту минҳу ва
маа лам аълам ва аъузу бика минаш шарри кулли
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ҳи ъаажилиҳи ва ожилиҳи маа ъалимту минҳу
ва маа лам аълам. Аллоҳумма инний асъалука
мин хойри маа саъалака ъабдука ва набийюка ва
аъузу бика мин шарри маа ъааза биҳи ъабдука ва
набийюка. Аллоҳумма инний ас’алукал жанната ва
маа қарраба илайҳаа мин қовлин ав ъамалин. Ва
аъузу бика минан наари ва маа қарраба илайҳаа
мин қовлин ав ъамалин. Ва асъалука ан тажъала
кулла қазооин қазойтаҳу лий хойран” (Ибн Можа
ривояти).

ҚУРЪОН ТИЛОВАТ ҚИЛГАНДАН
КЕЙИН ЎҚИЛАДИГАН ДУОЛАР
Ҳар вақт дуо ўқишдан олдин ва кейин Пай
ғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)га
салавот айтиш дуонинг ижобат бўлишига сабаб
бўлади.

Қисқа салавот

.اَل ّٰل ُه َّم َص ِّل َع ٰلى َسيِّ ِدنَا ُمحمَّـ ٍد َو َع ٰلى آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه َو َس ِّل ْم

“Аллоҳумма солли ъала саййидина Муҳамма
дин ва ъала аалиҳи ва соҳбиҳи ва саллим”.

ٰ
ِ قر
اج َع ْل ُه لِي إِمٰا ًما َونُوًرا َو ُه ًدى َوَر ْح َم ًة
ْ آن َو
ْ ْاَل ّل ُه َّم ا ْر َح ْمنِي بِال
ِّ نسيت
وعل ْمنِي ِم ْن ُه مٰا جه ْلت َوا ْرُزْقنِي
ِّ اَل ّٰل ُه َّم َذ ِّك ْرنِي ِم ْن ُه مٰا
ٰ
َ اللي ِل َو ْأط ٰر
اج َع ْل ُه لِي ُح َّج ًة يٰا َر ِّب
ْ اف الَّنـ ٰها ِر َو
ْ تِل َوتَ ُه آنَآ َء
.ين
َ الْعٰالَ ِم
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Ҳар куни ўқиладиган зикрлар ва маъсур дуолар
“Аллоҳуммарҳамний бил Қуръанил ъазийм.
Важъалҳу лий имааман ва нурон ва ҳудан ва
роҳмаҳ. Аллоҳумма заккирний минҳу маа нуссийту
ва ъаллимний минҳу маа жаҳилту варзуқний
тилаватаҳу аанаал лайли ва атрофан наҳаари
важъалҳу лий ҳужжатан яаа Раббал ъааламийн!”

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ

“Раббанағфир ланаа ва ли ихваанинал ла
зийна сабақуунаа бил иймаан ва ла тажъал фий
қулуубинаа ғиллал лиллазийна аамануу Роббанаа
иннака Роууфур Роҳийм”.

ِ قر
ٰاح
َ اَل ّٰل ُه َّم بَـ ِّل ْغ ثـَو
ِ آن الْ َك ِري ِم إ ِٰلى َج ِمي ِع أَ ْرو
ْ ْٰاب مٰا تَـ َل ْو ُت ِم َن ال
ِ ين َوالْ ُم ْس ِل ٰم
ِ ين َوالْ ُم ْؤِم ٰن
 ب َِر ْح َمتِ َك يٰا.ات
َ ات َوالْ ُم ْس ِل ِم
َ ِالْ ُم ْؤِمن
ِ الر
.ين
َ اح ِم
ّٰ أَ ْر َح َم
“Аллоҳумма баллиғ савааба маа талавту ми
нал Қуръаанил карийм ила жамийъи арвааҳил
мўминийна вал мўминаат вал муслимийна вал
муслимаат. Бироҳматика яаа арҳамар роҳимийн”.
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ҚУЙИДАГИ ДУОЛАР ЖАМОАТ
ҲАҚИГА ЎҚИЛАДИ

ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧ ﭼ

“Раббанаа аатинаа фид дуня ҳасанатан ва фил
аахирати ҳасанатан ва қинаа ъазаабаннар”.

ﭽ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

“Раббанаа тақаббал миннаа иннака антас
самийъул ъалийм”.

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ

ﰊﰋﰌﰍﰎ ﭼ

“Раббанаа лаа туаахизнаа ин насийнаа ав
ахтоънаа Раббанаа валаа таҳмил ъалайнаа исрон
камаа ҳамалтаҳу аълал лазийна мин қоблинаа.
Раббанаа валаа туҳаммилнаа маа лаа тооқата ланаа
биҳ. Ваъфу ъаннаа вағфир ланаа варҳамнаа. Анта
мавланаа фансурнаа ъалалқовмил каафирийн”.

ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
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ﯺﯻﭼ

Ҳар куни ўқиладиган зикрлар ва маъсур дуолар
“Раббанаа лаа тузиғ қулубанаа баъда из ҳадай
танаа ва ҳаб ланаа мин ладунка роҳмаҳ. Иннака
антал ваҳҳааб”.

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

“Раббанаа ҳаб ланаа мин азваажинаа ва зур
рияатинаа қуррата аъюн важъалнаа лилмутта
қийна имаамаа”.
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