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 زكېرىش سۆ

سانا ئالالھقا خاستتۇر، بىتز ئتۇنى داۋاملىتق مەدھىيەلەيمىتز، -بارلىق ھەمدۇ

نەپستتىمىزنىڭ  ئالالھقتتا ستتىغىنىپ .تىلەيمىتتز ئۇنىڭتتدىن يتتاردەم ۋە مەغپىتترەت

ئتالالھ ھىتدايەت  .يامانلىقىدىن، ئەمەللىرىمىزنىڭ ناچارلىقىتدىن پانتاھ تىلەيمىتز

، ت قىلغتتۇچى يتتوققىلغتتان كىشتتىنى ئتتازدۇرغۇچى، ئازدۇرغتتان كىشتتىنى ھىتتدايە

ھېچ شېرىكى ، ئۇنىڭ ەيېگان -يوق، ئۇ يەككە مەئبۇد بەرھەق ھېچ ئالالھتىن باشقا 

دەپ گۇۋاھلىتق  ئۇ زاتنىڭ بەندىستى ۋە ئەلچىستى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ،يوق

 ،گەلىرىىساھاب ۋە ڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىمۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنى. بېرىمەن

ىتتى رەھم نىڭ ساالمى ۋە چەكستىزئالالھقىيامەتكە قەدەر ئۇالرغا ئەگەشكەنلەرگە 

 .بولسۇن

رلەردە ئېلىتپ يۈرۈشتكە قواليلىتق بولستۇن قولىڭىزدىكى بۇ كىتابچىنى سەپە

بىلەن دەم سىلىپ  ۋە ئۇنىڭ زىكىرلەر-دۇئا لىنغانېئسۈننەتتىن ۋە  قۇرئان» ،ئۈچۈن

بۆلتۈمىنى نەقىتك كەلتتۇرۇش  "زىكترىلەر ۋە دۇئتا" ناملىق ئەستىرىمنىڭ« داۋاالش
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كى ئەسلىدە بار بولغتان بىتر يتا ۋەنىمۇ ئالدىم لەرنىڭ تېكىستىرىزىك-دۇئا بىلەن ۋە

 مەزكتۇر دۇئتا يتاكى زىكىرنتى .بىلەن كۇپايىلەنتدىمزىكىر قىلىش ئىككى مەنبەنى 

توپلىغۇچىالر ھەققىدە كتۆپرەك  ياكى بىلىش ڭ كىملىكىنىنىىرىۋايەت قىلغان ساھاب

 .مۇراجىئەت قىلسۇنمەنبەگە ئەسلى  ۇچىالرەلۇماتقا ئىگە بولۇشنى خالىغم

ئەمىلىمنتى بتۇ ۋەستىلە قىلىتپ،  نىىستۈپەتلىر - ئىسىمگۈزەل نىڭ تىن، ئۆزىئالالھ

بۇنىتڭ بىتلەن  اماماتلىقىمتد خالىس ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن قىلىتپ بېرىشتىنى، ھايتات ۋە

، تەرجىتمە ھەمكارالشتقانتارقىتىشتقا ۋە  ۇپ تارقاتقانئۇنى ئوقۇغان ياكى باستۇر ۋە مېنى

زكى، ستىۈبھىش. ورايمەنست مەنپەئەتلىنىشكە مۇيەسستەر قىلىشتىنىكىشىلەرنى  قىلغان

 .قادىردۇرشۇنداق قىلىشقا ۇنىڭ ئەھلىدۇر ۋە ئئالالھ 
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ڭ ئتائىلە ئۇنىتۋەستەللەمگە  ئەلەيھتىستەللەلالھۇ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد 

 ئەگەشتكەنلەرگەياخشىلىقتا ئۇالرغا  قىيامەتكە قەدەر ،لىرىگەىتاۋابىئاتلىرىغا، ساھاب

 .رەھمەت قىلسۇن ئالالھ

 ئاپتور

 يىلى سەپەر -1402ھىجرىيە 
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 نىڭ پەزىلىتى توغرىسىدارىزىك

ۡذُكرُۡكمۡٓٓفَٱۡذُكُروِنٓي﴿: مۇنداق دەيدۇبۇ ھەقتە ئالالھ تائاال 
َ
َٓوَلِٓٓلَٓٓوٱۡشُكُروا ٓٓأ

يتاد ئېتتىڭالر، ( ئىبتادەت بىتلەن -تتائەت )مېنتى » :تەرجىمىسى  ﴾تَۡكُفُرونِٓ

( ساۋاب بېرىش، مەغپىرەت قىلىش بىتلەن)مەنمۇ سىلەرنى ( مېنى ياد ئەتسەڭالر)

 بەقەرە سۈرىستى]. «ماڭا شتۈكۈر قىلىڭتالر، ناشتۈكۈرلۈك قىلمتاڭالر. ياد ئېتىمەن

 .[ئايەت -152

َها﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ َٓٓٱۡذُكُروا َٓٓءاَمُنوا ٓٓٱَّلذ آذِۡكٗرآٱّللذ ٗٗ  ﴾َكثرِي

 -41سۈرە ئەھتزاب ]. «ئالالھنى كۆپ ياد قىلىڭالر! ئى مۆمىنلەر» :تەرجىمىسى

 .[ئايەت

َّٰكِرِينَٓ﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ ََٓٓوٱلذذ آٱّللذ ٗٗ َّٰكَِرَّٰتَِٓٓكثِ َعري ٓذَٓوٱلذذ
َ
ُٓٓأ ٓلَُهريمٓٱّللذ

ۡغفَِرةٗٓ ۡجًرآمذ
َ
ئالالھنى كۆپ زىكترى قىلغتۇچى ئەرلەر ۋە » :تەرجىمىسى ﴾َعِظيٗمآَوأ

اب ئتتالالھنى كتتۆپ زىكتترى قىلغتتۇچى ئايالالرغتتا ئتتالالھ مەغپىتترەت ۋە كاتتتتا ستتاۋ

 .[نىڭ بىرقىسمىئايەت -35سۈرە ئەھزاب ]. «تەييارلىدى
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بذَكَٓٓوٱۡذُكر﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيتدۇ ريٗ َٓٓنۡفِسريَكِٓٓفٓٓرذ َٓوُدونَٓٓوَِخيَفري ٗٓٓتَََضُّ

ۡهرِٓ ِٓٓٱلَۡقريۡو ِِٓٓمنَٓٓٱۡۡلَ ِرينَٓٓتَُكرينَٓوَلَٓٓوٱٓأۡلَصريا ِٓٓبِٱلُۡغريُ و   :تەرجىمىستى ﴾ٱلَۡغَّٰفِلرِي َٓٓم 

لىنغان ۋە ئۇنىڭدىن قورققتان ھالتدا ئىچىڭتدە يتاد ئەتكىتن، پەرۋەردىگارىڭنى يې»

. «ئاخشامدا ئۇنى پەس ئاۋازدا زىكرى قىلغىن، غاپىلالردىن بتولمىغىن -ئەتىگەندە 

 .[ئايەت -205سۈرە ئەئراف ]

رەببىنى زىكرى قىلغتان »: مۇنداق دەيدۇبۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

مىسالى ھايات بىلەن ئۈلۈكنىتڭ مىستالىغا  كىشى بىلەن زىكرى قىلمىغان كىشىنىڭ

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .ئوخشاشتۇر

ئەمەللىرىڭالرنىتتتتتڭ ئەڭ ياخشىستتتتتىنى، » :پەيغەمتتتتتبەر ئەلەيھىسستتتتتاالم

نىڭ ھۇزۇرىتدا ئەڭ پتاك ھېستابلىنىدىغان، دەرىجەڭلەرنتى ئەڭ يتۇقىرى پەرۋەردىگارىڭالر

ىنمۇ، دۈشمىنىڭالر بىتلەن ئېلىشتقاندىنمۇ كۆمۈش ئېھسان قىلغاند -كۆتۈرىدىغان، ئالتۇن 

ئېيتىتپ : ئتۇالر. سىلەر ئۈچۈن ئەڭ ياخشى بولىدىغان ئەمەلنى ئېيتىپ بېرەيمتۇ  دەيتدۇ
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 «.يتاد ئېتىشتتىن ئىبتارەتتۇرئتالالھنى ›: پەيغەمتبەر ئەلەيھىسستاالم بەرسىلە دېۋىدى،

 [.تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى. ]دەيدۇ

ئتالالھ تائتاال »: ر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇپەيغەمبەھەدىس قۇدسىيدا 

ئەگەر . بەندەم مەن توغرۇلۇق قانداق ئويلىسا، مەن شۇنداقمەنئېيتىدۇكى، 

ئۇ مېنى ياد ئەتسە مەن ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولىمەن، ئۇ مېنى ئىچىدە يتاد ئەتستە 

ئۇنى مەنمۇ ئۇنى ئىچىمدە ياد ئېتىمەن، ئۇ مېنى جامائەت ئىچىدە ياد ئەتسە مەن 

ئۇ ماڭا بىر غېترىچ . نمۇ ياخشىراق جامائەت ئىچىدە ياد ئېتىمەنەتتىنجامائمەزكۇر 

يېقىنالشسا مەن ئۇنىڭغا بىر گەز يېقىنلىشىمەن، ئۇ ماڭا بىر گەز يېقىنالشستا مەن 

ئتۇ ماڭتا مېڭىتپ كەلستە مەن ئۇنىڭغتا ئۇنىڭغا بىتر غتۇالچ يېقىنلىشتىمەن، 

 [.رىۋايىتى بۇخارى ۋە مۇسلىم]« .يۈگۈرۈپ بارىمەن

: ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسرىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىتۋايەت قىلىنىتدۇ 

ماڭتا ناھتايىتى كتۆپ ىتىدىكى ئەمەلتلەر شتەرىئ بىر كىشى يا رەسۇلۇلالھ، ئىستالم

، مەن چىڭ ئېستىلىدىغان (بۇ يەردە كۆزدە تۇتۇلغىنى نەپلە ئىبادەتلەر)بولۇپ كەتتى
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: پەيغەمتتبەر ئەلەيھىسستتاالمۋىتتدى، دې ،ولستتىالنى ئېيتىتتپ بەرگەن بنەرستتىبىتتر 

تىرمىتزى ۋە . ]دىدېت« زىكرىدىن توختاپ قالمىسۇن ئالالھنىڭھەرۋاقىت تىلىڭ »

 [.ئىبنى ماجە رىۋايىتى

كىمكى ئالالھنىڭ كىتابىدىن بىتر »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ

ئتون ھەسستىگە ھەرپ ئوقۇسا ئۇنىڭغتا بىتر ياخشتىلىق بولىتدۇ، بىتر ياخشتىلىق 

لتېكىن ئەلىتف بىتر ھەرپ، . بىر ھەرپ دېمەيمەن‹ ئەلىف، الم، مىم›كۆپەيتىلىدۇ، 

 [.تىرمىزى رىۋايىتى]« .الم بىر ھەرپ، مىم بىر ھەرپتۇر

بىتز »: رىۋايەت قىلىتپ مۇنتداق دەيتدۇ ئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

سىلەردىن كىم : ىقىپمەسجىدنىڭ سۇپىسىدا ئىدۇق، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چ

-سىلەقىلماستىن،  سادىر ھەر كۈنى بۇتھان ياكى ئەقىق دېگەن جايغا بېرىپ گۇناھ

 ،ئۈزمەستىن چوڭ لوككىلىق ئىككى تتۆگە ئەكىلىشتنى ياخشتى كۆرىتدۇ  رەھىمنى

. دېتدۇق ،ياخشتى كتۆرىمىزشتۇندق قىلىشتنى بىتز  !يا رەسۇلۇلالھ: بىز. دىۋىدې

رنىڭ بىرىڭالر ئالالھنىڭ كىتابىدىن ئىككى ئتايەت سىلە: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
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بتۇ ئۇنىتڭ ئۈچتۈن ! بىلىش ياكى ئوقۇش ئۈچۈن سەھەردە مەستچىتكە بارمامتدۇ 

ئۈچ ئايەت ئوقۇش ئۈچ تۆگىدىن، تۆت ئايەت ئوقۇش تتۆت . ئىككى تۆگىدىن ياخشى

« .دېتدى ،تۆگىلەرنىڭ سانى ئايەتلەرنىڭ ستانى بتويىچە بولىتدۇ. تۆگىدىن ياخشى

 [.لىم رىۋايىتىمۇس]

كىمكى بىترەر ئورۇنتدا ئتالالھنى »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ

كىمكتى . زىكرى قىلماي ئولتۇرىدىكەن، ئالالھ تەرىپىدىن ئۇنىڭغا ھەسرەت بولىدۇ

بىرەر ئورۇندا ئتالالھنى زىكترى قىلمتاي ياتىتدىكەن، ئتالالھ تەرىپىتدىن ئۇنىڭغتا 

 [.رىۋايىتىت ئەبۇ داۋۇ]« .ھەسرەت بولىدۇ

قانتداق بىتر جامتائەت بىترەر »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسستاالم مۇنتداق دەيتدۇ

، پەيغەمبىترىگە دۇرۇت ئېيتمىستا ئتالالھ يتاد ئىتىتپئورۇندا ئولتۇرغاندا ئالالھنى 

ئتالالھ خالىستا ئتۇالرنى ئازاباليتدۇ، خالىستا . تەرىپىدىن ئۇالرغا ھەسرەت بولىتدۇ

 [.ىۋايىتىئىمام ترمىزى ر]« .كەچۈرۈم قىلىدۇ
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ھەر قانداق بىتر جامتائەت بىترەر ئورۇنتدا »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ

ئىشتتەكنىڭ تاپىتتدىن ياخشتىلىقتىن ، ەتستتەۇپ كتتۇرئولتتۇرۇپ، ئتتالالھنى زىكترى قىلمتتاي 

 [.رىۋايىتىت ئەبۇ داۋۇ]« .نادامەت تارتىدۇ سەۋەبلىك قىيامەت كۈنىبۇ  ،بولىدۇ قاچقاندەك
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 لەررىيغانغاندا ئوقۇلىدىغان زىكئۇيقىدىن ئو

جىمى » :تەرجىمىسى «الْحَمْدُ لِل َەِ ال َذِي  أَحْيَانَا  بَعْدَ  مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْەِ الن ُشُورُ»     

بىز ھەمدۇ سانا بىزنى ۋاپات قىلغاندىن كېيىن تىرىلدۈرگەن ئالالھقا خاستۇر، 

   [.مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ۋە] «.ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىمىز

لَەُ الْمُلْكُ وَلَەُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَتى كُتك ِ  ،الَ إِلَەَ إاِل َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ»

سُبْحَانَ الل َەِ، وَالْحَمْدُ لِل َەِ، واَلَ إِلَەَ إاِل َ الل َەُ وَالل َەُ أَكْبَترُ واَلَ حَتوْلَ واَلَ . شَيْءٍ قَدِيرٌ

ھتېچ ئالالھتىن باشتقا » :تەرجىمىسى «إاِل َ بِالل َەِ الْعَلِي ِ الْعَظِيمِ، رَب ِ اغْفِرْ لِي قُو َةَ

، پادىشتاھلىق ھېچ شېرىكى يوقتۇر ۋە يېگانىدۇر -يوقتۇر، ئۇ يەككە مەئبۇد بەرھەق 

 بتارلىقئتالالھ پتاكتۇر، . ردۇرخاستۇر، ئالالھ ھەر نەرسىگە قتادى ۇنىڭغاسانا  ئ-ۋە ھەمدۇ

، ئتالالھ يوقتتۇرھتېچ مەئبتۇد بەرھەق ئالالھتىن باشقا سانا ئالالھقا خاستۇر، -ھەمدۇ

، ئتى يوقتتۇر قتۇۋۋەت -كۈچ  ئۇلۇغ ئالالھنىڭ ياردىمىسىز ھېچقانداققۇدرەتلىك ، بۈيۈكتۇر

 [.بۇخارى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى]« .رەببىم مېنى مەغپىرەت قىلغىن
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ِنَدددا      » ََ ي   
ا  ايا  ِ َمحدددَد 

ر    اْلح
َ َِل ب  ب دددد   ح

َ
ا َروو  َوأ ي َورلََعا َََّ  «َجَسدددد 

سانا تېنىمنى ساالمەت قىلغان، روھىمنى قتايتۇرۇپ -ھەمدۇ بارلىق» :تەرجىمىسى

« .بەرگەن، ئۆزىنى زىكرى قىلىشىمغا مېنتى مۇيەسستەر قىلغتان ئالالھقتا خاستتۇر

 [.تىرمىزى رىۋايىتى]

َّٰتَِٓٓخلۡقِِٓٓفٓٓإِنٓذٓ﴿ َمََّٰو ٓٓٱلسذ
َ
ۡلَِٓٓوٱۡختَِلَِّٰفٓٓۡرِضَٓوٱۡل ِلٓٓٓأَلَيَّٰت َٓٓوٱنلذَهارِٓٓٱَّلذ و 

ُ
ِ لَۡبَّٰبِٓٓل 

َ
ٓٱۡل

ِين١٩٠َٓٓ َٓٓيَۡذُكُرونَٓٓٱَّلذ ََّٰٓٓوُقُعوٗدآقَِيَّٰٗمآٱّللذ ريُرونَُٓٓجُنوبِِهمَۡٓٓوََعَ َّٰتَِٓٓخلرۡيقِِٓٓفَٓٓوَيَتَفكذ ريَمََّٰو ٓٱلسذ

ۡرِضٓ
َ
ي١٩١ٓٓٓٱنلذارَِٓٓعَذاَبٓٓقَِنافَُٓٓسۡبَحََّٰنَكَٓٓبَِّٰطٗلَٓٓهََّٰذآَخلَۡقَتَٓٓمآَربذَنآَوٱۡل َٓمرينٓإِنذريَكَٓٓربذَنريا

ٓۥ َٓفَق ۡٓٓٱنلذارَٓٓتُۡ ِخلِٓ ۡخَزۡيَتُه
َ
َّٰلِِم ََٓٓوَمآأ نَصار ِٓٓمنۡٓٓلِلظذ

َ
ي١٩٢ٓٓٓأ بذَنا َنآرذ ُٓيَنادِيُٓمَنادِٗيآَسِمۡعَنآإِنذ

يَمَّٰنِٓ نۡٓٓلِۡۡلِ
َ
ِرُۡٓٓذنُوَبَنآانَلَٓٓفَٱۡغفِرَۡٓٓربذَنآاَمنذا ٓٓ ََٓفٓٓبَِرب ُِكمَۡٓٓءاِمُنوا ٓٓأ َٓٓعنذآَوَكف  ِ َنريآاتَِنآ ََٓسري   َٓوتََوفذ

بَۡرارَِٓٓمعَٓ
َ
َنآَمآَوَءاتَِنآَربذَنا١٩٣ٓٓٱۡل َّٰٓٓوََعري َّذ َٓلٓٓإِنذريَكٓٓٱلۡقَِيََّٰمري ِٓ ٓيرَيۡو َُُٓٓتۡزِنرَيآَوَلٓٓرُُسريلَِكََٓٓعَ

َٓٓربُُّهمۡٓٓلَُهمۡٓٓفَٱۡسَتَجاَب١٩٤ٓٓٓٱلِۡميَعادَُُٓٓتۡلُِفٓ ن ِ
َ
ِضيعَُٓٓليٓٓأ

ُ
َِّٰملٓ َٓعَمَلٓٓأ ِنُكمَٓع ِنٓم  وَۡٓٓذَكرٓ ٓم 

َ
ٓأ

نَثَّٰ ٓ
ُ
ِنٓ َٓبۡعُضُكمٓأ ٓ ٓم  ِينََٓٓبۡعض  ۡخرُِجريوا َٓٓهاَجُروا ٓٓفَٱَّلذ

ُ
وُذوا ٓٓدَِيَّٰريرِهِمِۡٓٓمرينَٓوأ

ُ
َٓسريِِيِ ِٓٓفَٓٓوأ

ََّٰتلُوا ٓ َِرنٓذَٓوقُتِلُوا َٓٓوَق َكف 
ُ
َٓٓعۡنُهمَۡٓٓل ِ ۡدِخلَنذُهمۡٓٓاتِِهمۡٓٓ ََٓس  

ُ
َّٰت َٓٓوَل نَۡهَّٰرََُٓٓتۡتَِهآِمنََٓتۡرِيَٓجنذ

َ
ٓٱۡل
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ِنۡٓٓثََواٗبا ِ ِٓٓعن ِٓٓم  ُٓٓٱّللذ نذَكَٓٓل١٩٥ٓٓٓٱثلذَواِبُٓٓحۡسنُِٓٓعنَ هُۥَٓوٱّللذ ِيرينََََّٓٓقلُُّبَٓٓيُغرذ َٓكَفريُروا ٓٓٱَّلذ

َُّٰهمُۡٓٓثمٓذٓقَلِيلٓ َٓمَتَّٰعٓ ١٩٦ٓٓٱۡۡلَِلَّٰ ِِٓٓفٓ َوى
ۡ
ِينََٓٓلَِّٰكن١٩٧ِٓٓٓٱلِۡمَهادَُٓٓوبِۡئَسَٓٓجَهنذُمٓ َٓمأ َٓربذُهمۡٓٓا ٓٱَّذَقوۡٓٓٱَّلذ

َّٰتٓ ٓلَُهمۡٓ نَۡهَّٰرََُٓٓتۡتَِهآِمنََٓتۡرِيَٓجنذ
َ
ِنۡٓٓنُُزٗلٓٓفِيَهآَخَِِّٰلِينَٓٓٱۡل ِهِٓٓعنري ِٓٓم  ِِٓٓعنري ََٓٓوَمريآٱّللذ ٓٱّللذ

ٓ ۡٗ بَۡرارَِٓٓخ
َ
ۡهلِِٓٓمنِۡٓٓإَونٓذ١٩٨ٓٓل ِۡۡل

َ
ِٓٓيُۡؤِمنُٓٓلََمنٓٱلِۡكَتَّٰبِٓٓأ يٓٓبِٱّللذ نزَِ َٓٓوَما

ُ
يٓٓإََِّلُۡكمۡٓٓأ نريزَِ َٓٓوَمريا

ُ
ٓأ

َِٓٓخَِّٰشعِ َََّٓٓلِۡهمۡٓإِٓ ونََٓٓلّٓٓلِلذ َِٓٓيَِّٰتٓلأَِبٓيَۡشََتُ َلَٰٓئَِكٓٓقَلِيًل َٓٓثَمٗنآٱّللذ و 
ُ
ۡجُرُهمۡٓٓلَُهمۡٓٓأ

َ
َٓرب ِِهۡمٓهِٓعن َٓٓأ

َٓٓإِنٓذ َها١٩٩ٓٓٱۡۡلَِساِبََٓٓسِيعُٓٓٱّللذ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ وا َٓٓءاَمُنوا ٓٓٱَّلذ ََٓٓوٱَّذُقوا َٓٓوَرابُِطوا َٓٓوَصابُِروا ٓٓٱۡصِِبُ ٓٱّللذ

شۈبھىسىزكى، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىتڭ »: تەرجىمىسى ﴾٢٠٠َُّٓٓۡفلُِحونَٓٓلََعلذُكمۡٓ

يارىتىلىشىدا، كېچە بىلەن كۈنتدۈزنىڭ نۆۋەتلىشتىپ تۇرۇشتىدا، ئەقىتك ئىگىلىترى 

ئتۇالر ئتۆرە تۇرغانتدىمۇ، ئولتۇرغانتدىمۇ، . ئۈچۈن ئەلتۋەتتە، روشتەن دەلىلتلەر بتار

ىتتدۇ، ئاستتمانالرنىڭ ۋە زېمىننىتتڭ يارىتىلىشتتى ياتقانتتدىمۇ ئتتالالھنى ئەستتلەپ تۇر

بتۇنى بىكتار ! پەرۋەردىگتارىمىز›(: ئتۇالر ئېيتىتدۇ. )توغرىسىدا پىكىتر يۈرگۈزىتدۇ

! پەرۋەردىگتارىمىز. سەن پاكتۇرسەن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن. ياراتمىدىڭ

. ستەنسەن كىمنىكى دوزاخقا كىرگۈزىدىكەنسەن، ئۇنى ئەلۋەتتە ختار قىلغتان بولى

بىتز ھەقىتقەتەن بىتر ! پەرۋەردىگارىمىز. زالىمالرغا ھېچقانداق ياردەمچى بولمايدۇ
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رەببىڭالرغتتا ئىمتتان ( يەنتتى متتۇھەممەد ئەلەيھىسستتاالمنىڭ)چاقىرغۇچىنىتتڭ 

ئېيتتتتىڭالر، دەپ ئىمانغتتتا چاقىرغتتتانلىقىنى ئاڭلىتتتدۇق، ئىمتتتان ئېيتتتتتۇق، 

ىلغىتن، يامتانلىقلىرىمىزنى بىزنىڭ گۇنتاھلىرىمىزنى مەغپىترەت ق! پەرۋەردىگارىمىز

. يوققتتتا چىقتتتارغىن، بىزنتتتى ياخشتتتىالرنىڭ قاتارىتتتدا قەبتتتزى روھ قىلغىتتتن

يەنتى )بىزگە پەيغەمبەرلىرىتڭ ئتارقىلىق ۋەدە قىلغتان نەرستىنى ! پەرۋەردىگارىمىز

بەرگىن، قىيامەت كۈنى بىزنتى رەستۋا ( ئىتائەت قىلغانالرغا خاس بولغان جەننەتنى

ئۇالرنىڭ دۇئاستىنى . ‹ۋەدەڭگە خىالپلىق قىلمايسەن سەن ھەقىقەتەن. قىلمىغىن

مەن ستىلەردىن ئەر بولستۇن، ئايتال بولستۇن، »: پەرۋەردىگارى ئىجتابەت قىلتدى

ھەرقانداق بىر ياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئەمەلىنى بىكتار قىلىتۋەتمەيمەن، 

ەپ ھىجترەت قىلغتانالر، يۇرتلىرىتدىن ھەيتد. بىرىڭالردىن تتۆرەلگەن -سىلەر بىر 

ئەزىتيەت تارتقتانالر، ( ئالالھنىڭ دىنى ئۈچۈن يەنى)چىقىرىلغانالر، مېنىڭ يولۇمدا 

ۋە مېنىتتڭ يولۇمتتدا ( يەنتتى مېنىتتڭ يولۇمتتدا ئۇرۇشتتقانالر)ئۇرۇشتتقا قاتناشتتقانالر 

ئەلتۋەتتە يوققتا ( مەغپىرىتىم ۋە رەھمىتىم بىتلەن)ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ گۇناھلىرىنى 

ئاستتتىدىن ئۆستتتەڭلەر ئېقىتتپ تۇرىتتدىغان ئەلتتۋەتتە، ئتتۇالرنى . چىقىتترىمەن
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ئتالالھ ( ئۇالرنىتڭ ياخشتى ئەمەللىترى ئۈچتۈن)بتۇ . «جەننەتلەرگە كىرگتۈزىمەن

يەنتى )ئالالھنىتڭ دەرگاھىتدا ياخشتى مۇكاپتات . تەرىپىدىن بېرىلگەن مۇكاپتاتتۇر

( متال، ئتابروي، مەرتىتۋە ئىتزدەش يۈزىستىدىن -پتۇل)كاپىرالرنىڭ . بار( جەننەت

بۇ ئازغىنا بەھرىمەن بولۇشتۇر، . ېزىپ يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇنشەھەرلەردە ك

!. ئتۇ نېمىتدېگەن يامتان تۆشتەك. كەلگۈسىدە ئۇالرنىڭ جايى جەھەنتنەم بولىتدۇ

پەرۋەردىگارىغا تەقۋادارلىق قىلغان كىشىلەر ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىتدىغان 

بتۇ، ئتالالھ تەرىپىتدىن . جەننەتلەردىن بەھرىمەن بولۇپ، ئۇيەردە مەڭگتۈ قالىتدۇ

يەنتتى مۇكاپتتات ۋە )ئالالھنىتتڭ دەرگاھىتتدىكى نەرستتىلەر . بولغتتان كۈتۈۋېلىشتتتۇر

كۇففارالر بەھرىمەن بولغان باقاسى يوق ئازغىنا )ياخشى بەندىلەر ئۈچۈن ( ھۈرمەت

ئەھلتتى كىتتتاب ئارىستتىدا ھەقىتتقەتەن ئالالھقتتا ئىمتتان . ئتتارتۇقتۇر( راھەتتتتىن

، ئتۆزلىرىگە نازىتك (يەنتى قۇرئانغتا)نازىك بولغتان كىتابقتا كەلتۈرىدىغان، سىلەرگە 

ئىشتىنىدىغانالر بتارئ ئتۇالر ئتالالھتىن ( يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغتا)بولغان كىتابقا 

يەنتى ئۇالرنىتڭ )قورقىدۇ، ئالالھنىڭ ئتايەتلىرىنى ئازغىنتا بەدەلتگە تېگىشتمەيدۇ 

ۋە شتتتەرىئەت كىتابلىرىتتتدىكى متتتۇھەممەد ئەلەيھىسستتتاالمنىڭ ستتتۈپەتلىرى 
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ئەھكتتاملىرىنى، راھىبالرغتتا ئوخشتتاش، دۇنيانىتتڭ ئەرزىتتمەس نەرستتىلىرىنى دەپ 

ئتالالھ . ، ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىتدا ستاۋاب بېرىلىتدۇ(ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ

ئىبادەتنىتتڭ  -تتتائەت ! ئتتى متتۆمىنلەر. ھەقىتتقەتەن تېتتز ھېستتاب ئالغۇچىتتدۇر

چىلىقالرغتتتا ستتتەۋر قىلىڭتتتالر، مۇشتتتەققەتلىرىگە ۋە ستتتىلەرگە يەتتتتكەن ئېغىر

جىھادقتا ( چېگرالىرىڭالرنتى ستاقالپ)دۈشمەنلەرگە زىيادە چىتداملىق بولتۇڭالر، 

يەنتى ئۇنىتڭ )تەييار تۇرۇڭالر، مەقسىتىڭالرغا يېتىش ئۈچۈن ئالالھتىن قورقتۇڭالر 

-200ئتايەتتىن -120ئىمران -سۈرە ئال] .«(ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلماڭالر

 [.ئايەتكىچە

 يىم كىيگەندە ئوقۇلىدىغان دۇئاكى

 «وَرَزَقَنِيەِ مِنْ غَيْترِ حَتوْلٍ مِن ِتي وَالَ قُتو َة( الث َوْبَ)الْحَمْدُ لِل َەِ ال َذِي كَسَانِي هَذَا »

تەدبىتر  -سانا ماڭا بۇ كىيىمنى كىيدۈرگەن ۋە ئۇنى چارە -ھەمدۇ بارلىق»: تەرجىمىسى

ئىدىن باشتقا نەستا] «.ن ئالالھقتا خاستتۇرقۇۋۋىتىمسىز ماڭا مۇيەسسەر قىلغتا -ۋە كۇچ 

  [.ھەدىسشۇناس ئالىمالرنىڭ ھەممىسىدىن رىۋايەت قىلىنغان
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 يېڭى كىيىم كىيگەندە ئوقۇلىدىغان دۇئا

الل َهُم َ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيەِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِەِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَتەُ، وَأَعُتو ُ بِتكَ »

ستانا ستاڭا -ھەمتدۇ بتارلىقئتى ئتالالھ، »: تەرجىمىسى «شَر ِ مَا صُنِعَ لَەُر ِەِ وَمِنْ شَ

ياخشتىلىقىنى،  ڭخاستۇر، بۇ كىيىمنى ماڭا سەن كەيدۈردۈڭ، سەندىن بۇ كىيىمنى

بتۇ كىيىمنىتڭ . ئۇنىڭ تەييارلىنىشتىدىكى مەقستەتنىڭ ياخشتىلىقىنى ستورايمەن

ستتتاڭا  لىقىتتتدىنيامانشتتتەررىدىن، ئۇنىتتتڭ تەييارلىنىشتتتىدىكى مەقستتتەتنىڭ 

 [.رىۋايىتى تئەبۇ داۋۇ]« .سىغىنىمەن

 يېڭى كىيىم كىيگەن كىشىگە قىلىنىدىغان دۇئا

، ئتالالھ ئتۆمرىڭىز ئتۇزۇن بولستۇن» :تەرجىمىستى «تُبْلِي وَيُخْلِفُ الل َەُ تَعَالَى»

 [.ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى]« .تېخىمۇ زىيادە قىلىپ بەرسۇن

، ېيىتڭيېڭىنتى ك» :تەرجىمىستى «وَمُتتْ شَتهِيدًا إِلْبِسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا»

 [.ئىبنى ماجە رىۋايىتى]« .ۈڭ، شېھىدلەرچە ئۆلاڭمەدھىلىنىپ ياش
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 رىكىيىم سالغاندا ئوقۇلىدىغان زىك

مِ الل َتتەِ » « (.ستتالىمەن)ئالالھنىتتڭ ئىستتمى بىتتلەن » :تەرجىمىستتى « بِستتْ

 [.تىرمىزى رىۋايىتى]

 دىغان دۇئائوقۇلىىشتىن بۇرۇن ھاجەتخانىغا كىر

ئالالھنىڭ » :تەرجىمىسى «الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ،بِسْمِ الل َەِ»

نىڭ چىشتى شتەيتانالر - كەكئەر !پەرۋەردىگتارىم، ئتى (كىرىمەن)ئىسمى بىلەن 

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .سىغىنىپ پاناھ تىلەيمەن ساڭا ۋەسۋەسىدىن

 انىدىن چىققاندا ئوقۇلىدىغان دۇئاھاجەتخ

نەستائىدىن ] «(.تىلەيتمەن)مەغپىرىتىڭنتى سېنىڭ »:تەرجىمىسى «غُفْرَانَكَ»

 [.باشقا ھەدىسشۇناس ئالىمالرنىڭ ھەممىسىدىن رىۋايەت قىلىنغان

 رىئېلىش ئالدىدا ئوقۇلىدىغان زىك تاھارەت

ئەبتۇ ]« (.شتاليمەنبا)ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن » :تەرجىمىسى « بِسْمِ الل َەِ »

 [.داۋۇد، ئىبنى ماجە، ئەھمەد رىۋايىتى



 

28 

 رىولغاندىن كېيىن ئوقۇلىدىغان زىكتاھارەت ئېلىپ ب

 «أَشْهَدُ أَنْ الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ وَأَشْهَدُ أَن َ مُحَم َتدًا عَبْتدُەُ وَرَسُتولُەُ»

 يېگانىدۇر -يوقتۇر، ئۇ يەككە د بەرھەق ھېچ مەئبۇئالالھتىن باشقا » :تەرجىمىسى

متتۇھەممەد ئەلەيھىسستتاالم ئتتۇ زاتنىتتڭ بەندىستتى ۋە  ،ھتتېچ شتتېرىكى يوقتتتۇر ۋە

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىمەن

ئتى » :تەرجىمىستى «الل َهُم َ اجْعَلْنِي مِنَ الت َتو َابِينَ وَاجْعَلْنِتي مِتنَ الْمُتَ َه ِترِينَ»

تىرمىتزى ]« .پتاك بولغتۇچىالردىن قىلغىتنگۇنتاھتىن مېنى تەۋبە قىلغۇچىالردىن ۋە  ئالالھ،

 [.رىۋايىتى

 «سُبْحَانَكَ الل َهُم َ وَبِحَمْتدِكَ أَشْتهَدُ أَنْ الَ إِلَتەَ إِال َ أَنْتتَ أَسْتتَغْفِرُكَ وَأَتُتوبُ إِلَيْتكَ»

ئېتىقتاد ئېيتىش بىتلەن ستېنى پتاك دەپ  ەئى ئالالھ، ساڭا ھەمد» :تەرجىمىسى

يتوق، دەپ گۇۋاھلىتق بېترىمەن،  مەئبتۇد بەرھەققىلىمەن، سەندىن باشتقا ھتېچ 

 [.ئى رىۋايىتىانەس]« .ە قىلىمەنۆۋتساڭا سەندىن كەچۈرۈم سورايمەن ۋە 
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 رىئۆيدىن چىققاندا ئوقۇلىدىغان زىك

ئالالھنىتڭ » :تەرجىمىستى «ل َتەِحَوْلَ وَالَ قُو َةَ إِال َ بِال وَالَبِسْمِ الل َەِ تَوَك َلْتُ عَلَى الل َەِ »

تەۋەككتۇل قىلتدىم، ئالالھنىتڭ ياردىمىستىز  ۋە ئۇنىڭغتا (چىقتتىم)ئىسمى بىلەن 

 [.ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. ]«كۈچ ت قۇۋۋەت يوقتۇر ھېچقانداق

أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ،  الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُ بِكَ أَنْ أَضِك َ، أَوْ أُضَك َ، أَوْ أَزِل َ، أَوْ أُزَل َ، أَوْ»

مەن ئېزىتتپ  !پەرۋەردىگتتارىمئتتى » :تەرجىمىستتى «أَوْ أَجْهَتتكَ، أَوْ يُجْهَتتكَ علتتي

كېتىشتىن ياكى ئازدۇرۇلۇشتىن، خاتالىشىشتتىن يتاكى خاتاالشتۇرۇلۇشتتىن، زۇلتۇم 

قىلىشتتتىن يتتاكى زۇلتتۇم قىلىنىشتتتىن، جتتاھىللىق قىلىشتتتىن يتتاكى جتتاھىللىق 

 [.رىۋايىتى ئىبنى ماجە]« .ىنىمەنقىلىنىشتىن ساڭا سىغ

 رىئېيتىلىدىغان زىك ېرىشتەئۆيگە ك

 :تەرجىمىستى «بِسْتمِ الل َتەِ وَلَجْنَتا، وَبِسْتمِ الل َتەِ خَرَجْنَتا، وَعَلَتى رَب ِنَتا تَوَك َلْنَتا»

ئالالھنىتتڭ ئىستتمى بىتتلەن كىتتردۇق، ئالالھنىتتڭ ئىستتمى بىتتلەن چىقتتتۇق، »
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« .ئاندىن ئائىلە تاۋاباتلىرىگە ساالم قىلستۇن رەببىمىزغىال تەۋەككۇل قىلدۇق، دەپ

 [.ئەبۇ داۋۇت رىۋايىتى]

 مەسجىدكە ماڭغاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا

الل َهُم َ اجْعَكْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِتي لِسَتانِي نُتورًا، وَ فِتي سَتمْعِي نُتورًا، وَ فِتي »

وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِتمَالِي نُتورًا،  بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا،

وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَكْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِتي نُتورًا، وَعَظ ِتمْ 

عَصَبِي نُتورًا،  لِي نُوراً، وَاجْعَكْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُوراً، الل َهُم َ أَعْ ِنِي نُورًا، وَاجْعَكْ فِي

: تەرجىمىستى «نُورًا ريوَفِي لَحْمِي نُورًا، وَفِي وَدَمِي نُورًا، وَفِي شَعَرِي نُورًا، وَفِي بَشَ

قەلبىمنى نۇرلۇق قىلغىن، تىلىمنى نۇرلۇق قىلغىن، قۇلىقىمنى  !پەرۋەردىگارىمئى »

تىمنى نۇرلۇق قىلغىن، كۆزۈمنى نۇرلتۇق قىلغىتن، ئۈستتۈمنى نۇرلتۇق قىلغىتن، ئاست

نۇرلۇق قىلغىن، ئوڭ تەرىپىمنى نۇرلۇق قىلغىن، سول تەرىپىمنتى نۇرلتۇق قىلغىتن، 

ئالدىمنى نۇرلۇق قىلغىن، ئارقامنى نۇرلۇق قىلغىن، روھىمنى نۇرلۇق قىلغىن، مېنتى 

بۈيتتۈك نۇرلتتۇق قىلغىتتن، يۈكستتەك نۇرلتتۇق قىلغىتتن، مېنتتى نۇرلتتۇق قىلغىتتن، ئتتى 
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ۋامنتى نۇرلتۇق قىلغىتن، گۆشتۇمنى نۇرلتۇق ماڭتا نتۇر بەرگىتن، نىر !پەرۋەردىگارىم

قىلغىن، قېنىمنى نۇرلۇق قىلغىن، چېچىمنى نۇرلتۇق قىلغىتن، چىرايىمنتى نۇرلتۇق 

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .قىلغىن

ئتى »: تەرجىمىستى «اجْعَكْ لِي نُوراً فِتي قَبْترِي، وَنُتوراً فِتي عِظتاَمِي الل َهُم َ»

، ستۇڭەكلىرىمنى نۇرلتۇق ىتپ بەرگىتننۇرلتۇق قىلماڭتا قەبرەمنتى  !پەرۋەردىگارىم

 [.تىرمىزى رىۋايىتى]« .قىلغىن

ماڭتا نتۇرنى زىيتادە » :تەرجىمىستى «زِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُتوراً، وَزِدْنِتي نُتوراً»

قىلىپ بەرگىن، ماڭتا نتۇرنى زىيتادە قىلىتپ بەرگىتن، ماڭتا نتۇرنى زىيتادە قىلىتپ 

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .بەرگىن

ماڭتتا نتتۇر ئۈستتتىگە نتتۇر » : تەرجىمىستتى «بْ لِتتي نُتتوراً عَلَتتى نُتتورٍوَهَتت» 

 [. ئىبنى ھەجەر پەتھۇل بارى ناملىق ئەسەردە قەيت قىلغان]« .بېغىشلىغىن
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 مەسجىدكە كىرگەندە ئوقۇلىدىغان دۇئا

بِسْمِ .  َانِ الر َجِيمِأَعُو ُ بِالل َەِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِەِ الْكَرِيمِ وَسُلْ َانِەِ الْقَدِيمِ مِنَ الش َيْ»

 :تەرجىمىستى «فْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَالل َهُم َ ا. الل ەِ، والص اَلةِ  والس اَلمُ عَلىَ رَسُولِ الل َەِ

مەلئتتۇن شتتەيتاننىڭ شتتەررىدىن ئۇلتتۇغ ئالالھقتتا، ئۇنىتتڭ بۈيتتۈك زاتىغتتا، ئەزەلتتى »

رەھمەت، ستاالم ۋە (. ىمردكى)ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن  .سەلتەنىتىگە سىغىنىمەن

رەھمىتىڭنىتتڭ  ماڭتتا !ئتتى ئتتالالھ. ئالالھنىتتڭ پەيغەمبىتترىگە بولستتۇن ردۇرۇتتتال

 [.مۇسلىم رىۋايىتى ، ئىبنى ماجە ۋەئەبۇ داۋۇد]« .زىلىرىنى ئاچقىندەرۋا

 مەسجىدتىن چىققاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا

لل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، الل َهُم َ بِسْمِ الل ەِ، والص اَلةُ والس اَلمُ عَلىَ رَسُولِ الل َەِ، ا»

(. چىقتىم)ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن » :تەرجىمىسى «اعْصِمْنِي مِنَ الش َيْ َانِ الر َجِيمِ

 -پەزلتى  !ئى ئالالھ. رەھمەت، ساالم ۋە دۇرۇتالر ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىگە بولسۇن

ئەبتۇ ]« .ئۇن شەيتاندىن ساقلىغىنمېنى مەل !رەھمىتىڭدىن سورايمەن، ئى ئالالھ

 [.داۋۇد ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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 ئوقۇلىدىغان دۇئا ئېيتىلغاندائەزان 

، تەكراراليدۇدېگىنىنى  نىڭمۇئەززىن (ئەزاننى ئاڭلىغۇچى) ئېيتىلغاندائەزان »

ال »دېگەنتدە " الھفەيتي ئەلەلتيەييتى ئەلەسستەالت ۋە ھەھ: "لېكىن متۇئەززىن

 [.بۇخارى رىۋايىتى. ]دەيدۇ« ال بىلالھھەۋلە ۋە ال قۇۋۋەتە ئىل

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ الَ إِلَەَ إال َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ وَأَن َ مُحَم َدًا عَبْدُەُ وَرَسُولُەُ رَضِيتُ »

والً وَبِاإِ الَمِ دِينًتتابِالل َتتەِ رَب ًتتا، وَبِمُحَم َتتدٍ رَستتُ متتۇئەززىن شتتاھادەت  :تەرجىمىستتى «ستتْ

مەن »: مىسىنى ئېيتىپ بولغانتدىن كېتيىن ئەزاننتى ئتاڭلىغۇچى مۇنتداق دەيتدۇكەلى

ۇ زاتنىڭ بەندىستى ۋە ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئ

پەرۋەردىگارىمنىتتڭ ئتتالالھ ئىكەنلىكىتتگە، . دەپ گۇۋاھلىتتق بېتترىمەن ئەلچىستتى

ىكىتتگە، دىنىمنىتتڭ ئىستتالم پەيغەمبىرىمنىتتڭ متتۇھەممەد ئەلەيھىسستتاالم ئىكەنل

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .ئىكەنلىكىگە رازى بولدۇم

متتۇئەززىنگە ئەگىشتتىپ ئەزان كەلىمىلىرىنتتى ئېيتىتتپ بولغانتتدىن كېتتيىن، »

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت ئوقۇيدۇ
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قَائِمَةِ آتِ مُحَم َدًا  الْوَسِتيلَةَ  وَالْفَضِتيلَةَ الل َهُم َ رَب َ هَذِەِ الد َعْوَةِ الت َام َةِ وَالص اَلَةِ الْ»

بۇ ئۇلتۇغ » :تەرجىمىسى «[إن َكَ الَ تُخْلِفُ المِيْعَاد]وَابْعَثْەُ مَقَامًا مَحْمُودًا ال َذِي وَعَدْتَەُ 

نامازنىتتتڭ پەرۋەردىگتتتارى ئتتتالالھ، متتتۇھەممەد  بەرپتتتا قىلىنغتتتانۋە  چتتتاقىرىق

ەزىلەت ئاتا قىلغىن، ئۇنى ئۆزەڭ ۋەدە قىلغان ماقامى ئەلەيھىسساالمغا يېقىنلىق ۋە پ

جەزمەنكى "گە ئېرىشتۈرگىن، ( قىيامەت كۈنىدىكى شاپائەت مەرتىۋىسى)مەھمۇد 

 [.بۇخارى رىۋايىتى] «"سەن ۋەدەڭگە خىالپلىق قىلمايسەن

چۈنكى بۇ ۋاقىتتا قىلىنغان . ئەزان بىلەن تەكبىر ئارىلىقىدا ئۆزىگە دۇئا قىلىدۇ

 [.رىۋايىتىئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد تىرمىزى، . ]قىلىنىدۇابەت دۇئا ئىج

  كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئانى باشلىغاندىن ناماز

رقِ وَالْمَغْترِبِ»  ،الل َهُم َ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَ َايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَتيْنَ الْمَشتْ

الل َهُم َ اغْسِلْنِي  ،بُ األَبْيَضُ مِنَ الد َنَسِالل َهُم َ نَق ِنِي مِنْ خَ َايَايَ كَمَا يُنَق َى الث َوْ

مەن بىلەن مېنىتڭ  !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «لث َلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِمِنْ خَ َايَايَ بِا

ئتى  .خاتالىقلىرىمنىڭ ئارىلىقىنى شەرق بىلەن غەربنىڭ ئارىلىقىدەك يىراق قىلغىتن
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ئى  .نى كىردىن پاكىزلىغاندەك پاكىزلىغىنمېنى خاتالىقلىرىمدىن ئاق كىيىم !ئالالھ

بۇختارى ۋە مۇستلىم ]« .خاتالىقلىرىمنى سۇ، قار ۋە مۆلدۈر بىتلەن يتۇغىن !ئالالھ

 [.رىۋايىتى

مُكَ وَتَعَتتالَ» بْحَانَكَ الل َهُتتم َ وَبِحَمْتتدِكَ وَتَبَتتارَكَ استتْ  «ى جَتتد ُكَ وَالَ إِلَتتەَ غَيْتترُكَستتُ

ئېيتىش بىتلەن ستېنى پتاك دەپ ئېتىقتاد ئى ئالالھ، ساڭا ھەمدە » :تەرجىمىسى

قىلىمەن، ئىسمىڭ بەرىكەتلىكتۇر، ئۇلۇغلۇقۇڭ يۈكستەكتۇر، ستەندىن باشتقا ھتېچ 

 [.رىۋايىتى ۋە ئىبنى ماجە تىرمىزى]« .ئىالھ يوقتۇر

مَاوَاتِ وَاألَرََْ حَنِيفًتا وَمَتا أَنَتا مِتنَ » وَج َهْتُ وَجْهِتيَ لِل َتذِي فَ َترَ الست َ

رِيكَ  ،وَمَمَاتِي لِل َەِ رَب ِ الْعَالَمِينَ ،وَمَحْيَايَ ،ن َ صاَلَتِي وَنُسُكِيالْمُشْرِكِينَ إِ الَ شتَ

أَنْتَ رَب ِي . الل َهُم َ أَنْتَ الْمَلِكُ الَ إِلَەَ إاِل َ أَنْتَ. لَەُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

فْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِتي  ُنُتوبِي جَمِيعًتا إِن َتەُ الَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَ ،وَأَنَا عَبْدُكَ

نِهَا إاِل َ أَنْتتَ. يَغْفِرُ الذ ُنُوبَ إاِل َ أَنْتَ  ،وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ األَخاْلَقِ الَ يَهْدِي ألحْستَ

عْ ،وَاصْرِفْ عَن ِي سَي ِئَهَا وَالْخَيْترُ  ،دَيْكَالَ يَصْرِفُ عَن ِي سَي ِئَهَا إاِل َ أَنْتَ لَب َيْتكَ وَستَ
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سْتَغْفِرُكَ وَأَتُتوبُ وَالش َر ُ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَ. كُل ُەُ بِيَدَيْكَ

ياراتقتتان زاتقتتا  نالرنتتىمەن يتتۈزۈمنى ئاستتمان ۋە زېمى» :تەرجىمىستتى «إِلَيْتتكَ

نتتامىزىم،  قەتەن مېنىتتڭھەقىتت. يۈزلەنتتدۈردۈم، مەن مۇشتترىكلەردىن ئەمەستتمەن

. ئالەملەرنىتتڭ پەرۋەردىگتتارى ئتتالالھ ئۈچۈنتتدۇر مامتتاتىمۋە  قۇربتتانلىقىم، ھايتتاتىم

( يەنى يالغۇز ئالالھقىال ئىبادەت قىلىشقا)ئالالھنىڭ شېرىكى يوقتۇر، مەن شۇنىڭغا 

سەن ھەقىقتى پادىشاھدۇرستەن،  !ئى ئالالھ. مەن مۇسۇلمانالردىنمەن. بۇيرۇلدۇم

ھېچ ئىالھ يوقتۇر، سەن مېنىڭ رەببىم، مەن ستېنىڭ بەنتدەڭمەن،  سەندىن باشقا

. ئۆزۈمگە زۇلۇم قىلدىم، گۇناھىمغتا ئىقترارمەن، بتارلىق گۇنتاھلىرىمنى كەچتۈرگىن

مېنتتى گتتۈزەل ئەخالقالرغتتا . چتتۈنكى گۇنتتاھالرنى پەقەت ستتەنال كەچۈرىستتەن

متتان مېنتتى يا. يىتتتەكلىگىن، گتتۈزەل ئەخالقالرغتتا پەقەت ستتەنال يىتەكلەيستتەن

مەن . ئەخالقالردىن قايتۇرغىن، يامتان ئەخالقالردىتن پەقەت ستەنال قايتۇرىستەن

ھازىرمەن، بارلىق ياخشىلىق سېنىڭ قولۇڭدىتدۇر، يامتانلىق ( پەرمانىڭغا -ئەمرى )

ستتاڭا مەنستتۇپ ئەمەس، مەن قۇدرىتىتتڭ بىتتلەن مەۋجتتۇتمەن، ستتەن تەرەپتتكە 
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ن كەچتۈرۈم ستورايمەن ۋە قايتىمەن، سەن بەرىكەتلىتك ۋە بۈيۈكتۇرستەن، ستەندى

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.تەۋبە قىلىمەنساڭا 

عَالِمَ الْغَيْتبِ . الل َهُم َ رَب َ جَبْرَائِيكَ، وَمِيكَائِيكَ، وَإِسْرَافِيكَ فَاطِرَ الس َمَاوَاتِ وَالْأَرَِْ»

اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيەِ مِنَ . ونَوَالش َهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيەِ يَخْتَلِفُ

ئى جىبرىئىك، » :تەرجىمىسى «شَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍالْحَق ِ بِإِ ْنِكَ إِن َكَ تَهْدِي مَنْ تَ

زېمىننتتى -الرنىڭ پەرۋەردىگتتارى، ئاستتمانمىكائىتتك، ئىستتراپىك ئەلەيھىسستتاالم

بەنتدىلىرىڭ ئوتتۇرىستىدا  ياراتقۇچى، غايىب ۋە ھتازىرنى بىلگتۈچى ئتالالھ، ستەن

سەن مېنى ئىختىالپ . ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرىدە ھۆكۈم قىلىسەن

سەن ھەقىتقەتەن خالىغتان . باشلىغىن توغرىغاان نەرسىلەردە ئىزنىڭ بىلەن قىلىنغ

 [.ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى]« .كىشىنى توغرا يولغا باشاليسەن

ەُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الل َەُ أَكْبَترُ كَبِيترًا، وَالْحَمْتدُ لِل َتەِ كَثِيترًا، الل َەُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الل َ»

أَعُتو ُ بِالل َتەِ . وَالْحَمْدُ لِل َەِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِل َەِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الل َەِ بُكْرَةً وَأَصِيالً ٌ

ئالالھ بۈيۈكتتۇر، ئتالالھ »: تەرجىمىسى «نَفْخِەِ وَنَفْثِەِ وَهَمْزِەِ مِنْ: مِنَ الش َيْ َانِ
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-ھەمتدۇ بتارلىقسانا ئالالھقا خاستتۇر،  -ھەمدۇ بارلىقبۈيۈكتۇر، ئالالھ بۈيۈكتۇر، 

سانا ئالالھقا خاستۇر، ئالالھ داۋاملىتق پتاكتۇر -ھەمدۇ بارلىقسانا ئالالھقا خاستۇر، 

ۇرلۇققتا ببتەكەئۇنىتڭ مەلئتۇن شتەيتاننىڭ ۋەسۋىستىدىن، (. ئۈچ قېتىم ئوقۇلىتدۇ)

ۋە  ئەبتۇ داۋۇد]« .غىنىمەنئالالھقتا ستىيامانلىقنى ئۈگۈتىشتىدىن  ۋە ئۇندىشىدىن

 [.جە ۋە مۇسلىم رىۋايىتى، ئىبنى مائەھمەد

الل َهُم َ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ الس َمَوَاتِ وَاألَرَِْ وَمَنْ فِتيهِن َ، وَلَتكَ الْحَمْتدُ »

وَمَنْ فِيهِن َ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَب ُ الس َمَوَاتِ وَاألَرَِْ  أَنْتَ قَي ِمُ الس َمَوَاتِ وَاألَرَِْ

وَلَتكَ الْحَمْتدُ ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ الس َمَوَاتِ وَاألَرَِْ وَمَنْ فِيهِن َ ،وَمَنْ فِيهِن َ

دُكَ الْحَتق ُ، وَقَوْلُتكَ أَنْتَ الْحَق ُ، وَوَعْت، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ الس َمَوَاتِ وَاألَرَِْ

ل َى  الْحَق ُ، وَلِقَاؤُكَ الْحَق ٌ، وَالْجَن َةُ حَق ٌ، وَالن َارُ حَق ٌ، وَالن َبِي ُونَ حَتق ٌ، وَمُحَم َتدٌ صتَ

الل َهُم َ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَك َلْتتُ، وَبِتكَ ، الل َە عَلَيْەِ وَسَل َمَ حَق ٌ، وَالس َاعَةُ حَق ٌ

فَاغْفِرْ لِي مَا قَتد َمْتُ، وَمَتا . تُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُآمَنْ

أنْتَ ، أَنْتَ الْمُقَد ِمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخ ِرُ الَ إِلَەَ إاِل َ أَنْتَ، أَخ َرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ
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سانا ساڭا خاستۇر، -ھەمدۇبارلىق ئى ئالالھ، »: ەرجىمىسىت «لَهِي الَ إِلَەَ إاِل َ أَنْتَإِ

 بتارلىق .نىڭ ئىچىتدىكى كىشتىلەرنىڭ نۇرىستەنزېمىننىڭ ۋە ئۇالر -ن ئاسمانسە

، زېمىننتى ۋە ئۇالرنىتڭ ئىچىتدىكى انا ستاڭا خاستتۇر، ستەن ئاستمانكس -ھەمدۇ

ستتانا ستتاڭا خاستتتۇر، ستتەن -ھەمتتدۇ بتتارلىق .كىشتتىلەرنى باشقۇرغۇچىستتەن

 .رۋەردىگارىستەنرنىڭ، زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىتدىكى كىشتىلەرنىڭ پەئاسمانال

ۋە ئۇالرنىتتڭ ئىچىتتدىكى  زېمىتتن-ستتانا ستتاڭا خاستتتۇر، ئاستتمان-ھەمتتدۇ بتتارلىق

ا ستاڭا خاستتۇر، سان-ھەمدۇبارلىق  .ىڭ ئىگىدارچىلىقى ساڭا مەنسۇپتۇركىشىلەرن

 .ق پادىشاھىستەنى كىشىلەرنىڭ متۇتلەۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىك زېمىن-سەن ئاسمان

ۇر، ستۈزۈڭ ستاڭا خاستتۇر، ستەن ھەقدۇرستەن، ۋەدەڭ ھەقتتسانا -ھەمدۇبارلىق 

ش ھەقتتۇر، جەنتنەت ھەقتتۇر، دوزاخ ۈشتۈچرۈئ ەن بىتلەنھەقتۇر، قىيتامەتتە ست

ھىسستتاالم ھەقتتتۇر، قىيتتامەت ھەقتتتۇر، پەيغەمتتبەرلەر ھەقتتتۇر، متتۇھەممەد ئەلەي

قىلدىم، ساڭا ئىمان ئېيتتىم،  ەۋەككۇلساڭا بويسۇندۇم، ساڭا ت !ئى ئالالھ .ھەقتۇر

ئىنكتتار ھەقتگە ، ياردىمىتڭ بىتتلەن پىتداكارلىق كۆرستەتتىمقتايتتىم، ستەن  اڭاست

ئاشتكارە  ۋە كېيىنكى كۇناھلىرىمنى، يۇشۇرۇن ۋە ىقىلغانالرنى ساڭا قويدۇم، ئىلگىر
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ستەندىن باشتقا  ،سەن ئەۋۋەلىسەن، ستەن ئاخىرىستەن، گۇناھلىرىمنى كەچۈرگىن

« .ئىتالھ يوقتتۇر ستەن ئىالھىمستەن، ستەندىن باشتقا ھتېچ ،ھ يوقتتۇرئىال ھېچ

 [.رىۋايىتى ۋە مۇسلىم بۇخارى]

 رۇكۇدا ئوقۇلىدىغان دۇئا

ئۇلتۇغ پەرۋەردىگتارىمنى پتاك دەپ » :تەرجىمىستى «سُبْحَانَ رَب ِتيَ الْعَظِتيمِ»

 [.ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى] (.ئۈچ قېتىم)« قىلىمەنئېتىقاد 

ئتى رەببىمىتز » :تەرجىمىستى «حَمْدِكَ الل َهُم َ اغْفِرْ لِتيالل َهُم َ رَب َنَا وَبِ سُبْحَانَكَ»

ئالالھ، ساڭا ھەمدۇ ئېيتىش بىلەن سېنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمىتز، ئتى ئتالالھ، 

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى] «.مەغپىرەت قىلغىن مېنى

ب ُو ٌ قُتتد ُوسٌ » ئتتالالھ پتتاكتۇر، » :تەرجىمىستتى «رَب ُ الْمَلَائِكَتتةِ وَالتتر ُو ِستتُ

مۇستلىم ۋە ئەبتۇ داۋۇد ] «.مۇقەددەستۇر، پەرىشتىلەرنىڭ، جىبرىئىلنىڭ رەببىتدۇر

 [.رىۋايىتى
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الل َهُم َ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَترِي، وَمُخ ِتي، »

ستاڭا  !پەرۋەردىگتارىمئتى » :تەرجىمىسى «بِەِ قَدَمِي، وَمَا اسْتَقَك َ وَعَظْمِي، وَعَصَبِي

ساڭا ئىمان ئېيتتىم، ساڭا بويسۇندۇم، قۇلىقىم، كتۈزەم، يىلىكىتم،  ىبادەت قىلدىم،ئ

« .مېڭەم، سۆڭىكىم، زېھنىم ۋە قەدىمىم ئىگە بولغان نەرستىلەر ستاڭا بويستۇندى

 [. مۇسلىم رىۋايىتى]

 -كۈچ » :تەرجىمىسى «وَالْعَظَمَةِ، وَالْكِبْرِيَاءِ ،وتِوَالْمَلَكُ ،سُبْحَانَ  ِي الْجَبَرُوتِ»

قۇدرەت، پادىشتاھلىق، كتاتتىلىق، بۈيۈكلتۈك ئىگىستى بولغتان ئتالالھنى پتاك دەپ 

 [.رىۋايىتى ، نەسائى ۋە ئەھمەدئەبۇ داۋۇد]« .ئېتىقاد قىلىمەن

 رۇكۇدىن باش كۆتۈرگەندە ئوقۇلىدىغان دۇئا

 ستانا-ۇھەمتد قتائالالھكىمكتى » :تەرجىمىستى «سَمِعَ الل َتەُ لِمَتنْ حَمِتدَەُ»

 .[بۇخارى رىۋايىتى]« .ئاڭاليدۇ( ھەمدىسىنى)نىڭ ئۇ ىدىكەن، ئالالھئېيت
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ئى رەببىمىتز، » :تەرجىمىسى «ثِيرًا طَي ِبًا مُبَارَكًا فِيەرَب َنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَ»

 .[بۇخارى رىۋايىتى] «.ساناالر ساڭا خاستۇر-بەرىكەتلىكى چەكسىز ۋە پاك ھەمدۇ

. مِكْءُ الس َمَاوَاتِ ومِكْءُ األَرَِْ وَماَ بَيْنَهُماَ وَمِكْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْتدُ»

أَهْكَ الث َنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَق ُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُل ُنَا لَكَ عَبْدٌ الل َهُم َ الَ مَانِعَ لِمَا أَعْ َيْتَ 

مەدھىيە ئى » :تەرجىمىسى «عُ  َا الْجَد ِ مِنْكَ الْجَد ُا مَنَعْتَ واَلَ يَنْفَواَلَ مُعْ ِيَ لِمَ

غۇدەك، ئۇالرنىتڭ دۇرتولت نتىزېمىن -ئاستمان !شەرەپ ئىگىسى ئتالالھ - ۋە شان

غۇدەك ۋە بۇنتتدىن باشتتقا ستتەن خالىغتتان نەرستتە تولغتتۇدەك دۇرتولتت نىئوتتۇرىستتى

ئەڭ ستاناغا -ھەمتدۇ ئېيتقتان ڭسەن بەنتدە .سانا ساڭا خاستۇر-ھەمدۇچەكسىز 

ستەن بەرگەن نەرستىگە  !ئتى ئتالالھ. ھەممىمىتز ستاڭا بەنتدىمىز .سەنھەقلىق

نەرستتىنى ھتتېچكىم  توستتۇپ قويغتتانھتتېچكىم توستتقۇنلۇق قىاللمايتتدۇ، ستتەن 

مۇستلىم ]« .بېرەلمەيدۇ، سېنىڭ دەرگاھىڭدا ئابرويلۇقالرنىڭ ئابرويى ئەستقاتمايدۇ

 [.رىۋايىتى
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 ان دۇئاسەجدىدە ئوقۇلىدىغ

يۈكسەك رەببىمنتى بتارلىق ھەممىدىن » :تەرجىمىسى «رَب ِيَ األعَلى سُبْحَانَ»

ئىمتام ئەھتتمەد ۋە ] (ئتۈچ قېتتتىم)« .نۇقستانالردىن پتاك دەپ ئېتىقتتاد قىلىتمەن

 [.تىرمىزى رىۋايىتى

ىمىتز ئتى رەبب» :تەرجىمىستى «حَمْدِكَ الل َهُم َ اغْفِرْ لِتيسُبْحَانَكَ الل َهُم َ رَب َنَا وَبِ»

ئتى . سانا ئېيتىش بىلەن ستېنى پتاك دەپ ئېتىقتاد قىلىمىتز-ئالالھ، ساڭا ھەمدۇ

 [.رىۋايىتىۋى تىرمىزى بۇخارى ]« .مەغپىرەت قىلغىن ېنىئالالھ، م

ب ُو ٌ قُتتد ُوسٌ رَ» ئتتالالھ پتتاكتۇر، » :تەرجىمىستتى «ب ُ الْمَلَائِكَتتةِ  وَالتتر ُو ِستتُ

مۇستلىم ۋە ئەبتۇ داۋۇد ] «.رەببىتدۇرمۇقەددەستۇر، پەرىشتىلەرنىڭ، جىبرىئىلنىڭ 

 [.رىۋايىتى

وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِل َتذِي خَلَقَتەُ وَصَتو َرَەُ  ،الل َهُم َ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ»

ئتى ئتالالھ، ستاڭا » :تەرجىمىسى «الل َەُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَشَق َ سَمْعَەُ وَبَصَرَەُ تَبَارَكَ

دىم، ساڭا ئىمان ئېيتتىم، ساڭا بويستۇندۇم، يتۈزۈم ئتۇنى ياراتقتان، سەجدە قىل
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گۈزەل شتەكىلگە كىرگتۈزگەن، ئۇنىڭغتا قتۇالق ۋە كتۆزنى ئورۇنالشتتۇرغان زاتقتا 

مۇستلىم ]« .ماھىر يتاراتقۇچى ئالالھنىتڭ بەرىكىتتى يۈيۈكتتۇر. سەجدە قىلدى

 [.رىۋايىتى

 -كۈچ » :تەرجىمىسى «وَالْعَظَمَةِ ،الْكِبْرِيَاءِوَ ،وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ  ِي الْجَبَرُوتِ،»

قۇدرەت، پادىشتاھلىق، كتاتتىلىق، بۈيۈكلتۈك ئىگىستى بولغتان ئتالالھنى پتاك دەپ 

 [.رىۋايىتى ، ئەھمەد ۋە نەسائىيئەبۇ داۋۇد]« .ئېتىقاد قىلىمەن

ر َەُوَأَو َلَتتەُ وَآخِتت ،دِق َتتەُ وَجِل َتتەُ ،الل َهُتتم َ اغْفِتترْ لِتتي  َنْبِتتي كُل َتتەُ»  «رَەُ وَعاَلَنِيَتَتتەُ وَستتِ

 ۋە ئىلگىترى، يوشۇرۇن ۋەئاشكارا كىچىك، -بارلىق چوڭ! ئالالھ ئى» :تەرجىمىسى

 [.ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى]« .مەغپىرەت قىلغىن گۇناھلىرىمنى بارلىقكېيىنكى 

الَ  ،أَعُتو ُ بِتكَ مِنْتكَوَبِمُعَافَاتِكَ مِتنْ عُقُوبَتِتكَ وَ ،الل َهُم َ أَعُو ُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَ ِكَ»

ي نَنَتتاءً عَلَيْتتكَ أَنْتتتَ  كَأُحْصتتِ ئتتى ئتتالالھ، » :تەرجىمىستتى «كَمَتتا أَنْنَيْتتتَ عَلَتتى نَفْستتِ

. ستاڭا ستىغىنىمەن نى تىتلەپغەزىبىڭدىن رازىلىقىڭغا، ئازابىڭتدىن كەچتۈرۈم قىلشتىڭ
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مەن ستتتېنى قانچىلىتتتك مەدھىيەلىستتتەممۇ ستتتەن ئتتتۆزۈڭنى مەدھىيىلىگەنتتتدەك 

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .ەلمەيمەنمەدھىلىي

 ئىككى سەجدىنىڭ ئارىلىقىدا ئوقۇلىدىغان دۇئا

مەغپىترەت ېنتى م! ئتى رەبتبىم» :تەرجىمىستى «اغْفِرْ لِي رَب ِ اغْفِرْ لِتي رَب ِ»

 ۋە ئىبنتى متاجە ئەبتۇ داۋۇد]« .مەغپىترەت قىلغىتن مېنتى! قىلغىن، ئتى رەبتبىم

 [.رىۋايىتى

 «وَارْفَعْنِتي ،وَارْزُقْنِتي، نِوَعتاَفِ ،وَاجْبُرْنِتي ،وَاهْتدِنِي ،حَمْنِتيوَارْ ،الل َهُم َ اغْفِرْ لِي»
مەغپىرەت قىلغىن، ماڭتا رەھىتم قىلغىتن، مېنتى  ېنىم !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى

ھىدايەت قىلغىن، مېنىڭ كەمچىللىكلىرىمنى تۈزۈتۈپ بەرگىن، مېنى ئەپۇ قىلغىتن، 

تىرمىزى ۋە ئىبنتى ] «.رىجەمنى كۆتۈرگىندە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتەماڭا رىزق بەرگىن، 

 [.ماجە رىۋايىتى
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 تىالۋەت سەجدىسىدە ئوقۇلىدىغان دۇئا

ٓ] وَشَق َ سَتمْعَەُ وَبَصَترَەُ بِحَوْلِتەِ وَقُو َتِتەِ ،سَجَدَ وَجْهِي لِل َذِي خَلَقَەُ» ُ ٓاّللذ ََ َفَتَبرياَر

َالِقِ َٓ َسُنٓاْل  ح 
َ
قۇدرىتى بىتلەن  -قان، كۈچ مېنىڭ يۈزۈم ئۇنى يارات» :تەرجىمىسى «[أ

ئەڭ متاھىر يتاراتقۇچى ئالالھنىتڭ . زاتقا سەجدە قىلتدى رۇنالشتۇرغانقۇالقنى، كۆزنى ئو

 «.بەرىكىتى بۈيۈكتۇر

 ،وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ  ُخْترًا ،وَضَعْ عَن ِي بِهَا وِزْرًا ،الل َهُم َ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا»

بۇ ستەجدەم  !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «دَي كَمَا تَقَب َلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ  دَاوُوَتَقَب َلْهَا مِن ِ

ماڭا ئۆز دەرگاھىڭدا ئەجىر يازغىن، ئۇنىڭ بىلەن مەندىن گۇناھنى ئېلىتپ  ئارقىلىق

، مەندىن ئۇنى بەندەڭ داۋۇد ساقلىغىن دەرگاھىڭداماڭا ئۇنىڭ ساۋابىنى تاشلىغىن، 

 ۋە ھتتاكىم تىرمىتتزى]« .ىلغانتتدەك قوبتتۇل قىلغىتتنق ئەلەيھىسستتاالمدىن قوبتتۇل

 [.رىۋايىتى
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 (ئەتتتەھىيياتۇ)تەششەھھۇد 

الس اَلَمُ عَلَيْكَ أَي ُهَتا الن َبِتي ُ وَرَحْمَتةُ  ،وَال  َي ِبَاتُ ،وَالص َلَوَاتُ ،الت َحِي َاتُ لِل َەِ»

الِحِينَ الس اَلَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الل َەِ ،الل َەِ وَبَرَكَاتُەُ هَدُ أَنْ الَ إِلَتەَ إاِل َ . الصت َ وَ أَشتْ

ئېھتىرامالر، ناماز، دۇئتا ۋە » :تەرجىمىسى «مُحَم َدًا عَبْدُەُ وَرَسُولُەُالل َەُ وَأَشْهَدُ أَن َ 

ئالالھنىتڭ ستاالم، ستىزگە  !ياخشى ئەمەلتلەر ئالالھقتا خاستتۇر، ئتى پەيغەمتبەر

لالھنىتڭ ياخشتى بەنتدىلىرىگە ستاالم بىتزگە ۋە ئا. رەھمىتى ۋە بەرىكتى بولستۇن

يوقتتۇر،  متۇھەممەد ئەلەيھىسستاالم  ئىتالھھەق  ئالالھتىن باشقا ھىتچ. بولسۇن

 ۋە مۇستلىم بۇختارى]« .ئۇنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر، دەپ گۇۋاھلىق بېرىمەن

 [.رىۋايىتى

 تەشەھھۇدتىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت يولالش

عَلَى مُحَم َدٍ وَعَلَى آلِ مُحَم َدٍ كَمَا صَل َيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى  الل َهُم َ صَك ِ»

الل َهُم َ بَارِكْ عَلَى مُحَم َدٍ وَعَلَتى آلِ مُحَم َتدٍ كَمَتا  ،آلِ إِبْرَاهِيمَ إِن َكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

ئتى »: تەرجىمىستى «مَجِيتدٌ اهِيمَ إِن َكَ حَمِيدٌبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَ
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ئىبتتراھىم ئەلەيھىسستتاالمغا ۋە ئۇنىتتڭ ئتتائىلە تاۋابىئاتلىرىغتتا رەھتتمەت  !ئتتالالھ

قىلغاندەك، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىتڭ ئتائىلە تاۋابىئاتلىرىغتا رەھتمەت 

بۇخارى ]« .سەن ھەقىقەتەن ماختاشقا اليىق ۋە ئۇلۇغ مەرتىۋىلىك زاتسەن. قىلغىن

 .[رىۋايىتى

ل َيْتَ عَلَتى آلِ » الل َهُم َ صَك ِ عَلَى مُحَم َدٍ وَعَلَتى أَزْوَاجِتەِ وَ ُر ِي َتِتەِ كَمَتا صتَ

. اهِيمَوَبَارِكْ عَلَى مُحَم َدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِەِ وَ ُر ِي َتِەِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَ. إِبْرَاهِيمَ

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىتڭ  !ھئى ئالال» :تەرجىمىسى «إِن َكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

ممەد نىشانىستتىنى مەڭگتتۈ قىلغانتتدەك، متتۇھە -ئتتائىلە تاۋابىئاتلىرىنىتتڭ نتتام 

. نىشانىسىنى مەڭگۈ قىلغىتن -ۋە ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ نام  ئەلەيھىسساالم

بۇختارى ۋە ]« .سەن ھەقىقەتەن ماختاشقا اليىتق ۋە ئۇلتۇغ مەرتىۋىلىتك زاتستەن

 [.مۇسلىم رىۋايىتىئىمام 
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 تەشەھھۇدتىن كېيىن ساالمدىن ئىلگىرى ئوقۇلىدىغان دۇئائاخىرقى 

وَمِتنْ فِتْنَتةِ  ،وَمِتنْ عَتذَابِ جَهَتن َمَ ،الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُبِكَ َ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

! ئتى ئتالالھ» :ىتەرجىمىست «فِتْنَةِ الْمَسِيحِ التد َج َال وَمِنْ شَر ِ ،الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

مامتتات پىتنىستتىدىن،  -ھەقىتتقەتەن مەن قەبتترە ئازابىتتدىن، دوزاخ ئازابىتتدىن، ھايتتات 

 ۋە مۇستتلىم بۇختتارى]« .ستتاڭا ستتىغىنىمەن يامانلىقىتتدىندەججالنىتتڭ پىتنىستتىنىڭ 

 [.رىۋايىتى

وَأَعُو ُ  ،مَسِيحِ الد َج َالِوَأَعُو ُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْ ،الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

 :تەرجىمىستى «مِنَ الْمَأْنَمِ وَالْمَغْترَمِ الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُ بِكَ.بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

قەبتترە ئازابىتتدىن ستتاڭا ستتىغىنىمەن، دەججالنىتتڭ پىتنىستتىدىن ستتاڭا  !ئتتى ئتتالالھ»

 -گۇنتاھ  !ئتى ئتالالھ. اڭا ستىغىنىمەنمامتات پىتنىستىدىن ست -سىغىنىمەن، ھايتات 

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى] «.مەسىيەتتىن، قەرزدارلىقتىن ساڭا سىغىنىمەن

الل َهُم َ إِن ِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَالَ يَغْفِترُ التذ ُنُوبَ إِال َ أَنْتتَ فَتاغْفِرْ لِتي »

 !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «الْغَفُورُ التر َحِيمُ ك أَنْتَمَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِن َ
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ھەقىتتقەتەن مەن ئتتۆزۈمگە كتتۆپ زۇلتتۇم قىلتتدىم، گۇنتتاھالرنى ستتەنال مەغپىتترەت 

ستەن . مەغپىرەت قىلغىن، ماڭا رەھىتم قىلغىتن مېنىقىلىسەن، ئۆز پەزلىڭ بىلەن 

 ۋە بۇختتارى]« .قىلغتتۇچى ۋە كۈيۈنگۈچىستتەنھەقىتتقەتەن ناھتتايىتى مەغپىتترەت 

 [.رىۋايىتى مۇسلىم

رَرْتُ ،وَمَا أَخ َترْتُ ،الل َهُم َ اغْفِرْ لِي مَا قَد َمْتُ» وَمَتا  ،وَمَتا أَعْلَنْتتُ، وَمَتا أَستْ

 «خ ِرُ الَ إِلَتەَ إاِل َ أَنْتتَوَأَنْتتَ الْمُتؤَ ،أَنْتَ الْمُقَد ِمُ. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِەِ مِن ِي ،أَسْرَفْتُ

مېنىڭ ئىلگىرى ۋە كېيىن، مەخپتى ۋە ئاشتكارا قىلغتان ! ئى ئالالھ»: تەرجىمىسى

گۇنتتاھلىرىمنى، ھەددىتتن ئاشتتقانلىقىمنى ۋە ستتەن مەنتتدىن ئوبتتدان بىلىتتدىغان 

سەن ئەزەلدىن بار بولغتان ۋە مەڭگتۈ قالىتدىغان . گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت قىلغىن

 «.يوقتتۇر مەئبتۇد بەرھەقزاتسەن، سېنىڭدىن ئۆزگە ئىبادەت قىلىنىشقا ھەقلىتق 

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]
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ئتى » :تەرجىمىستى «شُتكْرِكَ، وَحُسْتنِ عِبَادَتِتكَوَ  ،الل َهُم َ أَعِن ِي عَلَتى  ِكْترِكَ»

سېنى زىكرى قىلىشىمغا، ساڭا شۈكۈر قىلىشىمغا ۋە ساڭا گۈزەل قۇلچىلىتق  !ئالالھ

 [.ۋە نەسائى رىۋايىتىئەبۇ داۋۇد ]« .دەم قىلغىنقىلىشىمغا يار

وَأَعُو ُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَد َ إِلَتى  ،وَأَعُو ُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ،ي أَعُو ُ بِكَ مِنَ الْبُخْكِالل َهُم َ إِن ِ»

 !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «وَأَعُو ُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الد ُنْيَا وَعَتذَابِ الْقَبْترِ ،أَرْ َلِ الْعُمُرِ

ستىغىنىمەن، بەك قېرىتپ بېخىللىقتىن ساڭا سىغىنىمەن، قورقۇنچتاقلىقتىن ستاڭا 

كېتىشتىن ستاڭا ستىغىنىمەن، دۇنيانىتڭ پىتنىستىدىن ۋە قەبترە ئازابىتدىن ستاڭا 

 [.بۇخارى رىۋايىتى] «.سىغىنىمەن

مەن  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىسى «ةَ وَأَعُو ُ بِكَ مِنَ الن َارِالل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ الْجَن َ»

ۋە ئەبتۇ داۋۇد ]« .ڭا ستىغىنىمەنسەندىن جەننەتنتى ستورايمەن، دوزاختتىن ستا

 [.رىۋايىتىئىبنى ماجە 
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الل َهُم َ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَتاةَ خَيْترًا لِتي »

هَادَةِ، وَتَوَف َنِي إِ َا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي الل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِتي ا لْغَيْتبِ وَالشت َ

وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَق ِ فِي الر ِضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِتي الْغِنَتى وَالْفَقْترِ، وَأَسْتأَلُكَ 

أَسْتأَلُكَ نَعِيمًا الَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُر َةَ عَيْنٍ الَ تَنْقَ ِعُ، وَأَسْتأَلُكَ الر ِضَتاءَ بَعْتدَ الْقَضَتاءِ، وَ

بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذ َةَ الن َظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالش َوْقَ إِلَى لِقَائِتكَ فِتي غَيْترِ 

 «اجْعَلْنَتا هُتدَاةً مُهْتَتدِينَضَر َاءَ مُضِر َةٍ وَالَ فِتْنَةٍ مُضِتل َةٍ الل َهُتم َ زَي ِن َتا بِزِينَتةِ الْإِيمَتانِ وَ

بىتلەن، مەخلۇقلىرىتڭ ئۈستتىدىكى  ڭئىلمىت غەيبتى !ئتى ئتالالھ»: ىمىسىتەرج

مەن ئۈچتۈن )قۇدرىتىڭ بىتلەن، مەن ئۇچتۈن ھايتاتلىقنى ياخشتى، دەپ بىلستەڭ 

ئەگەر مەن ئۈچتۈن  ،، مېنتى ھايتات قالتدۇرغىن(ھاياتلىق خەيرلىك بولغتان بولستا

، مېنتى (ولستامەن ئۈچۈن ئۆلۈم خەيرلىك بولغتان ب)ئۆلۈمنى ياخشى، دەپ بىلسەڭ 

يوشتتۇرۇن ھتتالەتلەردە ستتەندىن  -مەن ئاشتتكارا  !ئتتى ئتتالالھ. ۋاپتتات قىلتتدۇرغىن

مەمنۇنلتۇق ۋە ختاپىچىلىق ھالەتلىرىتدىمۇ ھەق  ،قورقىدىغان بولۇشتنى ستورايمەن

بتتايلىق ۋە نتتامراتلىق ھالەتلىرىتتدىمۇ ستتېنى كۆزلەشتتنى  ،سۆزلەشتتنى ستتورايمەن

 ،ەس خۇشتتاللىق ستتورايمەنتتتۈگىم ،تتتۈگىمەس نتتېمەت ستتورايمەن ،ستتورايمەن
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ئۆلگەنتدىن كېتيىن ياخشتى  ،نى ستورايمەنشتىڭھۆكمىڭگە رازى بولىتدىغان قىلى

، ئتتازدۇرغۇچى پىتنىنىتتڭ ۋە زىيانكەشتتلىك ىشتتىڭنى ستتورايمەنئاتتتا قىل ھايتتات

قا مۇيەسستەر قاراشتقىلغۇچىنىڭ يامانلىقىدىن ساقالنغان ھالتدا گتۈزەل جامالىڭغتا 

بىزنى ئىمان زىننىتى بىلەن  !ئى ئالالھ. سورايمەن نىساڭا ئۇچرىشىش بولغان ھالدا

 «.قىلغىن الردىنتوغرا يولغا باشلىغۇچى ۋە توغرا يولدا ماڭغۇچى بىزنى. زىننەتلىگىن

 [.نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى]

دْ وَلَمْ يُولَتدْ وَلَتمْ الل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ يَا أَلل َەُ بِأَن َكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الص َمَدُ ال َذِي لَمْ يَلِ»

ئتى » :تەرجىمىستى «أَنْتتَ الْغَفُتورُ التر َحِيمُ يَكُنْ لَەُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي  ُنُوبِي إِن َكَ

ئانىستىمۇ  -سەن ھىچ تەڭدىشتى بولمىغتان، پەرزەنتىمتۇ بولمىغتان، ئاتتا ! ئالالھ

ئتى . زاتتۇرستەن يېگتانە -بولمىغان، ھەممىنىڭ ئېھتىياجى چۈشتىدىغان يەكتكە 

. مەن ستتتەندىن گۇنتتتاھلىرىمنى مەغپىتتترەت قىلىشتتتڭنى ستتتورايمەن! ئتتتالالھ

« .مېھرىبانستەن دائىمتىستەن ناھتايىتى مەغپىترەت قىلغتۇچى ۋە  شۈبھىسىزكى،

 [.ئى ۋە ئەھمەد رىۋايىتىانەس]
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الَ شَرِيكَ لَكَ، الْمَن َانُ، يَتا  الل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ بِأَن َ لَكَ الْحَمْدَ الَ إِلَەَ إِال َ أَنْتَ وَحْدَكَ»

و ُ بَدِيعَ الس َمَوَاتِ وَاألَرَِْ يَا  َا الْجَالَلِ وَاإِكْرَامِ، يَا حَي ُ يَا قَي ُومُ  إِن ِي أَسْأَلُكَ الْجَن َةَ وَأَعُت

ھەقىتقەتەن مەن ستەندىن جىمتى  !ئى ئالالھ»: تەرجىمىسى «ارِبِكَ مِنْ عَذَابِ الن َ

ساڭا خاسلىقىنى، سەندىن باشقا ھىچ ئىتالھ يتوقلىقىنى، ستېنىڭ ھەمدۇ سانانىڭ 

يېگانە، تەڭداشسىزلىقىڭنى، كۆپ ئىنئتام قىلغتۇچى ئىكەنلىڭنتى شتېپى  -يەككە 

 -ئتى ئاستمان  !ئى كەرەملىك ئۇلۇغ ئتالالھ .سورايمەن( تىلەكلىرىمنى)كەلتۈرۈپ 

ئتى ھەممىنتى  !ئى ئەبىدى ھايتات ئتالالھ !زېمىننى نەمۇنىسىز ياراتقۇچى ئالالھ

ھەقىقەتەن مەن ستەندىن جەننەتنتى ستورايمەن،  !ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى ئالالھ

 [.ئىبنى ماجە رىۋايىتى]« .دوزاختىن ساڭا سىغىنىمەن

مَدُ » الل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ بِأَن ِي أَشْهَدُ أَن َكَ أَنْتَ الل َەُ الَ إِلَەَ إاِل َ أَنْتَ األَحَدُ الصت َ

مەن  !ئى ئتالالھ» :تەرجىمىسى «يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَەُ كُفُوًا أَحَدٌ ال َذِي لَمْ

سېنىڭال ئالالھ ئىكەنلىكىڭگە، ستەندىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يوقلىقىغتا، ھېچبىتر 

ئانىستىمۇ بولمىغتان، ھەممىنىتڭ  -تەڭدىشى بولمىغان، پەرزەنتىمۇ بولمىغان، ئاتا 
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گە گۇۋاھلىتتق ىڭتتيىگتتانە زات ئىكەنلىك -ەكتتكە ان يچۈشتتىدىغستتاڭا ئېھتىيتتاجى 

ئەبتۇ داۋۇد ۋە ]« .ستورايمەن( تىلەكلىرىمنتى)بېرىدىغانلىقىمنى شېپى كەلتتۈرۈپ 

 [.رىۋايىتى ، ئىبنى ماجەتىرمىزى

 نامازدا ساالم بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئا

 «اَ  َا الْجَتالَلِ وَاإِكْترَامِلس اَلَمُ تَبَارَكْتَ يتأَسْتَغْفَرَ اللە ، الل َهُم َ أَنْتَ الس اَلَمُ وَمِنْكَ ا»

ستەن  !ئتى ئتالالھ(. ئۈچ قېتىم. )ئالالھتىن مەغپىرەت تىلەيمەن» :تەرجىمىسى

كەرەم  -ئتى ئۇلتۇغ ۋە پەزلتى . تىنچلىق بەرگۈچىسەن، تىنچلىق زادى ستېنىڭدىن

 .[مۇسلىم رىۋايىتى]« .سېنىڭ بەرىكىتىڭ بۈيۈكتۇر !ئىگىسى ئالالھ

الَ إِلَەَ إاِل َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ، لَەُ الْمُلْكُ وَلَەُ الْحَمْدُ وَهُتوَ عَلَتى كُتك ِ »

عُ  َا شَيْءٍ قَدِيرٌ، الل َهُم َ الَ مَانِعَ لِمَا أَعْ َيْتَ، واَلَ مُعْ ِتيَ لِمَتا مَنَعْتتَ، واَلَ يَنْفَت

 -ىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەكتكە ئالالھت» :تەرجىمىسى «الْجَد ِ مِنْكَ الْجَد ُ

يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شتېرىكى يوقتتۇر، پادىشتاھلىق ۋە ھەمتدۇ ستاناالر ئۇنىڭغتا 

ئتتى ئتتالالھ، ستتەن بەرگەن نەرستتىنى . ئتتۇ ھەر نەرستتىگە قتتادىردۇر. خاستتتۇر
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بەرگتتۈچى يوقتتتۇر، ستتېنىڭ دەرگاھىڭتتدا  چەكلىگەننتتىچى، ستتەن چەكلىگتتۈ

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .ئەسقاتمايدۇئابرويلۇقالرنىڭ ئابرويى 

الَ إِلَەَ إاِل َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ، لَەُ الْمُلْكُ، وَلَەُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَتى كُتك ِ »

إِي َتاەُ، لَتەُ الَ حَوْلَ واَلَ قُو َةَ إاِل َ بِالل َتەِ، الَ إِلَتەَ إاِل َ الل َتەُ، واَل نَعْبُتدُ إاِل َ . شَيْءٍ قَدِيرٌ

ينَ وَلَوْ كَرِەَ الن ِعْمَةُ وَلَەُ الْفَضْكُ وَلَەُ الث َنَاءُ الْحَسَنُ، الَ إِلَەَ إاِل َ الل َەُ مُخْلِصِينَ لَەُ الد ِ

 -ئتالالھتىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يوقتتۇر، ئتۇ يەكتكە » :تەرجىمىستى «الْكَافِرُونَ

ق ۋە جىمتى ھەمتدۇ ستاناالر يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھتېچ شتېرىكى يوقتتۇر، پادىشتاھلى

 قۇدرەت - كۈچ ئالالھنىڭ ياردىمىسىز .ئۇنىڭغا خاستۇر، ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر

كەرەم  -يوقتۇر، بىتز پەقەت ئتالالھقىال ئىبتادەت قىلىمىتز، ئتۇ نتېمەت ۋە پەزلتى 

ئالالھتىن باشقا . ساناالرغا اليىقتۇر-سىك ھەمدۇئىگىسىدۇر، ئۇ شۇكۇرگە ۋە ئەڭ ئې

كتاپىرالر يامتان كتۆرگەن تەقتدىردىمۇ بىتز ئىبتادەتنى ئالالھقتا . ھ يوقتۇرھېچ ئىال

 «.س قىلىپ، ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلىمىزلىخا
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الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَترِيكَ ( قىتىم 33)سُبْحَانَ الل َەِ وَالْحَمْدُ لِل َەِ وَالل َەُ أَكْبَرُ »

ئتالالھ پتاكتۇر، » :تەرجىمىستى  «هُوَ عَلَى كُك ِ شَيْءٍ قَتدِيرٌمْدُ وَلَەُ، لَەُ الْمُلْكُ وَلَەُ الْحَ

ئالالھتىن باشقا (. قېتىم 33. )جىمى ھەمدۇ سانا ئالالھقا خاستۇر، ئالالھ بۈيۈكتۇر

اھلىق يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر، پادىش -ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەككە 

 «.ر، ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇرسانا ئۇنىڭغا خاستۇ-ھەمدۇ بارلىقۋە 

ِِٓٓمۡسِب  ِنَٰمۡحٓٱّللذ ُُٓٓهوَٓٓقُۡلٓ﴿ٓٱلرذِحيمِٓٓٱلرذ َح ٓ ٓٱّللذ
َ
١ُٓٓٓأ َم ُٓٓٱّللذ ٓيُوَلَۡٓٓولَمۡٓٓيَِِلۡٓٓلَم٢ٓٓۡٓٱلصذ

ُۥٓيَُكنَٓولَم٣ٓٓۡ َحُ  ُٓٓكُفًوآَّلذ
َ
دائىمتى ناھتايىتى شتەپقەتلىك ۋە  :تەرجىمىسى ﴾٤ٓأ

 -ئېيتقىنكى، ئۇ !( ئى مۇھەممەد)» باشاليمەنمېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن 

ئالالھ باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ . ھەممە ئالالھقا مۇھتاجدۇر. ئالالھ بىردۇر 

 [.سۈرە ئىخالس]. «ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ. ئەمەس

ِِٓٓمۡسِب ِنَٰمۡحٓٱّللذ ُعوذُٓٓقُۡلٓ﴿ٓٱلرذِحيمِٓٓٱلرذ
َ
ِٓٓأ َٓوِمرين٢َٓٓخلرَيقََٓٓمآَش ِٓٓنم١ِٓٓٓٱلَۡفلَقِٓٓبَِرب 

ََّٰثَِّٰتَٓٓش َِٓٓوِمن٣َٓٓوقََبٓٓإَِذآََغِسقٓ َٓش ِٓ َٓحَسري َٓٓإَِذآَحاِسري ٓ َٓش َِٓٓوِمرين٤ٓٓٱلُۡعَق ِِٓٓفٓٓٱنلذفذ

مېھرىبتان ئالالھنىتڭ ئىستمى  دائىمتىناھايىتى شەپقەتلىك ۋە : تەرجىمىسى ﴾٥
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ن كىرگەن كېچىنىتڭ مەخلۇقاتنىڭ شەررىدىن، قاراڭغۇلۇقى بىلە» نبىلەن باشاليمە

شەررىدىن، تۈگۈنلەرگە دەم سالغۇچى سېھىرگەرلەرنىڭ شەررىدىن، ھەستەتخورنىڭ 

قتتا ( ئتتالالھ)ھەستتەت قىلغتتان چاغتتدىكى شتتەررىدىن ستتۈبھىنىڭ پەرۋەردىگتتارى 

 .[سۈرە پەلەق]. «سىغىنىپ پاناھ تىلەيمەن

ِِٓٓمۡسِب ِنَٰمۡحٓٱّللذ ُعوذُٓٓقُۡلٓ﴿ٓٱلرذِحيمِٓٓٱلرذ
َ
ِٓٓأ ٓٱنلذاِسٓٓإَِلَّٰه٢ِٓٓٱنلذاِسَٓٓملِِك١ٓٓٓاِسٓٱنلذٓٓبَِرب 

ِي٤ٓٓٱْۡلَنذاِسٓٓٱلۡوَۡسَواِسَٓٓش ِِٓٓمن٣ٓ نذري ِِٓمرين٥َٓٓٓٱنلذرياِسُٓٓصريُ ورِِٓٓفٓٓيُوَۡسريوُِسٓٓٱَّلذ ٓٱۡۡلِ

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبتان ئالالھنىتڭ ئىستمى  : تەرجىمىسى ﴾٦َٓوٱنلذاِسٓ

ىنستتانالرنىڭ پادىشتتاھى، ئىنستتانالرنىڭ پەرۋەردىگتتارى، ئ» بىتتلەن باشتتاليمەن

قتا ستىغىنىپ، كىشتىلەرنىڭ دىللىرىتدا ۋەسۋەستە ( ئتالالھ)ئىنسانالرنىڭ ئىالھى 

قىلغۇچى جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان يوشۇرۇن شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىستىنىڭ 

ئەبۇ (. ]زدىن كېيىنھەر ناما. )[سۈرە ناس]. «دېگىن« شەررىدىن پاناھ تىلەيمەن

 [.رىۋايىتى رمىزى، تىئىاداۋۇد ۋە نەس
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﴿ُٓ ٓٓإَِلَّٰهََٓٓليٓٓٱّللذ ُخُذهُۥَٓلٓٓٱلَۡقيُّوُ  ٓٓٱلَۡحُُّٓٓهوَٓٓإِلذ
ۡ
ُۥٓنَۡو   َٓٓوَلِٓٓسَن  ٓٓتَأ َّٰتِِٓٓفَٓٓمريآَّلذ ريَمََّٰو ٓٱلسذ

ۡرِضٓ ِٓفَٓٓوَما
َ
ِيَٓذآَمنٓٱۡل ٓۥيٓيَۡشَفعُٓٓٱَّلذ ِٓٓعنَ هُ ٓٓإِلذ يِۡ يِهمَۡٓٓبۡ ََٓٓمآَيۡعلَمُٓٓبِإِۡذنِهِۦ 

َ
َٓفُهۡمٓ َخلَۡٓٓوَمآأ

ء ُُٓٓيِيُطونََٓٓوَلٓ ِنۡٓٓبََِشۡ ِٓٓعلِۡمهِۦيٓٓم  يَء ٓٓبَِمريآإِلذ َّٰتُِٓٓكرِۡسرييُّهُٓٓوَِسريعََٓٓشريا ريَمََّٰو ۡرَضٓ ٓٱلسذ
َ
َٓوَلَٓٓوٱۡل

ئتالالھتىن باشتقا ھتېچ  بىتر» :تەرجىمىسى  ﴾ ٱلَۡعِظيمُٓٓٱلَۡعِ َُّٓٓوُهوَِٓٓحۡفُظُهَما ٓٓوُدهُۥٓ َُٓيٓ

ئتۇ  ،ھەممىنى ئىدارە قىلىتپ تۇرغۇچىتدۇرئالالھ ھەمىشە تېرىكتۇر،  ،ئىالھ يوقتۇر

ئاستمانالردىكى ۋە زېمىنتدىكى ھەمتمە  ،مۈگدەپ قالمايدۇ، ئۇنى ئۇيقتۇ باستمايدۇ

ئالالھنىڭ رۇخسىتىسىز كىممتۇ ئالالھنىتڭ ئالدىتدا  ،دۇر( مۈلكى)نەرسە ئالالھنىڭ

، (يەنتتى دۇنيتتادا قىلغتتان)ئتتالالھ ئۇالرنىتتڭ ئالدىتتدىكى  ،شتتاپائەت قىاللىستتۇن

ئىشتالرنىڭ ھەممىستىنى ( يەنى ئۇالر ئۈچۈن ئتاخىرەتتە تەييارلىغتان)ى كەينىدىك

ئۇالرغا بىلدۈرۈشتنى خالىغتان ( ئالالھ)ئۇالر ئالالھنىڭ مەلۇماتىدىن  ،بىلىپ تۇرىدۇ

( يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلتى ئتارقىلىق بىلتدۈرگەن نەرستىلەردىن)نەرسىلەردىن 

قەدىمىنتى قويىتدىغان ئتالالھ )باشقا ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ، ئالالھنىڭ كۇرستى 

زېمىننتى ستاقالش  -ئاستمان . ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ( ئورۇن
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ستۈرە ]. «ئۇ يۇقىرى مەرتىۋىلىكتۇر، ھەممىدىن ئۇلۇغتدۇر. ئۇنىڭغا ئېغىر كەلمەيدۇ

 [.ئى رىۋايىتىانەس(. ]زدىن كىيىن ئوقۇلىدۇھەر ناما) .[ئايەت -255بەقەر 

هُوَ عَلَتى إِال َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ، لَەُ الْمُلْكُ وَلَەُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَالَ إِلَەَ »

 -بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئتۇ يەكتكە » :تەرجىمىسى «كُك ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 ستانا-ھەمتدۇ بتارلىقيېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچقانداق شېرىكى يوقتتۇر، پادىشتاھلىق ۋە 

بامدات ۋە شام نامىزىدىن كېتيىن ئتون )« .ئۇنىڭغا خاستۇر، ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر

 [.رىۋايىتىى ۋە ئەھمەد تىرمىز(. ]ئوقۇلىدۇ قېتىمدىن

ئتى » :تەرجىمىستى «الل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَي ِبًا، وَعَماَلً مُتَقَتب اَلً»

ن مەن ستتەندىن مەنپەئەتلىتتك ئىلىتتم، پتتاك رىتتزق، قوبتتۇل ھەقىتتقەتە !ئتتالالھ

بامتدات نامىزىنىتڭ )« .ستورايمەن گە مۇيەسستەر قىلىشتىڭنىقىلىنىدىغان ئەمەل

 [.ئىبنى ماجە رىۋايىتى] (.سالىمىدىن كېيىن ئوقۇلىدۇ
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 دۇئاسى نامىزى ئىستىخارە

پەيغەمتتبەر : جتتابىر ئىبنتتى ئابتتدۇلالھ رەزىيەلالھتتۇ ئەنھتتۇ مۇنتتداق دەيتتدۇ

ئىشلىرىمىزدا ئىستتىخارە قىلىشتنى ختۇددى قۇرئتان بارلىق ەلەيھىسساالم بىزگە ئ

پەيغەمتبەر ئەلەيھىسستاالم مۇنتداق . سۈرىلىرىنى تەلىم بەرگەندەك تەلىم بېرەتتى

سىلەردىن بىرىڭالر بىرەر ئىشنى قىلماقچى بولسا، ئىككى رەكئەت نەپتلە »: دېگەن

هُتم َ إِن ِتي أَسْتتَخِيرُكَ بِعِلْمِتكَ، وَأَسْتتَقْدِرُكَ الل َ»: ناماز ئوقۇپ، ئاندىن مۇنتداق دېستۇن

ال َمُ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِن َكَ تَقْدِرُ وَالَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَالَ أَعْلَمُ، وَأَنْتتَ عَت

رٌ لِي فِي دِينِتي وَمَعَاشِتي وَعَاقِبَتةِ أَمْترِي الْغُيُوبِ، الل َهُم َ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن َ هَذَا األَمْرَ خَيْ

فَاقْدُرْەُ لِي وَيَس ِرْەُ لِي نُم َ بَارِكْ لِي فِيەِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن َ هَذَا األَمْرَ شَر ٌ لِي فِتي دِينِتي 

الْخَيْترَ حَيْتثُ كَتانَ نُتم َ  وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْەُ عَن ِي وَاصْرِفْنِي عَنْەُ وَاقْتدُرْ لِتيَ

ستېنىڭ چەكستىز ئىلمىڭتگە ستىغىنىپ  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «أَرْضِنِي بِەِ

سېنىڭدىن ياخشىلىق سورايمەن، سېنىڭ قۇدرىتىڭغتا ستىغىنىپ ستېنىڭدىن كتۈچ 

ستەن ھەقىتقەتەن ھەر . قۇۋۋەت تىلەيمەن، سېنىڭ ئۇلۇغ پەزلىڭدىن سورايمەن -

ستتتەن ھەممىنتتتى بىلىستتتەن، مەن . ئتتتاجىزمەننەرستتتىگە قادىرستتتەن، مەن 

مېنىتڭ بتۇ ئىشتىم  !ئى ئتالالھ. سەن پۈتۈن غەيبلەرنى بىلگۈچىسەن. بىلمەيمەن
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مېنىڭ دىنىم، دۇنيتالىقىم ۋە ئتاخىرەتلىكىم ئۈچتۈن ھتازىردا ( ھاجىتىنى ئېيتىدۇ)

ۋە كېلىچەكتە ياخشى بولىدىغان بولسا، ئۇنى ماڭتا تەقتدىر قىلغىتن ۋە ماڭتا ئتۇنى 

ئەگەر بتۇ ئىشتىم . قىلغىتن، ئانتدىن ئۇنىڭتدا ماڭتا بەرىتكەت ئاتتا قىلغىتنئاسان 

مېنىڭ دىنىم، دۇنيالىقىم ۋە ئاخىرەتلىكىم ئۈچۈن ھتازىردا ۋە كېلىچەكتتە زىيتانلىق 

بولسا، ئۇنى مەندىن يىراق قىلغىتن ۋە مېنىمتۇ ئۇنىڭتدىن يىتراق قىلغىتن، نەدىتال 

ن مېنى ئۇنىتڭ بىتلەن مەمنتۇن ئاندى. بولمىسۇن ماڭا ياخشىلىقنى نېسىب قىلغىن

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .قىلغىن

ئالالھ تائاالدىن ياخشتىلىق ستورىغان ۋە كىشتىلەر بىتلەن كېڭىشتىپ ئىتش 

: ئتالالھ تائتاال مۇنتداق دېتگەن. كۆرگەن ئادەم كېيىنكى پۇشايماندىن خالى بولىدۇ

ۡمريريرِٓ ِٓفٓٓوََشريرياوِرُۡهمۡٓ﴿
َ
َۡٓٓعَزۡمريريَتٓٓفرَيريإَِذآٱۡل ّذ َٓٓفَتريريَو ِ ََٓٓعَ َٓٓإِنٓذٓٱّللذ ٓٓٱّللذ ِ َُُٓٓيرِيريبُّ ِ   ﴾ٱلُۡمَتريريَول 

بىر ئىشتقا ( كېڭەشكەندىن كېيىن)ئىشتا ئۇالر بىلەن كېڭەشكىن، » :تەرجىمىسى

 .[ئايەت -152سۈرە ئال ئىمران ]« .بەل باغلىساڭ، ئالالھقا تەۋەككۇل قىلغىن
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 لەررىئاخشامدا ئوقۇلىدىغان زىك -ئەتىگەن 

 ...ة والسالم على من ال نبي بعدەالحمد للە وحدە، والصال

ئەڭ  الالھقا خاستتۇر، دۇرۇت ۋە ستاالمئ يېگانە -نا يەككە سا-ھەمدۇ بارلىق

 .ئاخىرقى پەيغەمبەرگە بولسۇن

ُٓٓ﴿ عُو ُ بِالل َەِ مِنَ الْشَيْ َانِ الْر َجِيمِاَ َّٰهََٓٓليٓٓٱّللذ ٓٓإَِل َٓلٓٓٱلَۡقيُّريوُ  ٓٓٱلۡريَحُُّٓٓهوَٓٓإِلذ

ُخُذهُۥ
ۡ
ۥٓنَۡو   َٓٓوَلِٓٓسَن  ٓٓتَأ ُ َمََّٰوَّٰتِِٓٓفَٓٓمآَّلذ ۡرِضٓ ِٓفَٓٓوَمآٱلسذ

َ
ِيَٓذآَمنٓٱۡل ٓيَۡشريَفعُٓٓٱَّلذ

ٓۥي ِٓٓعنَ هُ ٓٓإِلذ يِۡ يِهمَۡٓٓبۡ ََٓٓمآَيۡعلَمُٓٓبِإِۡذنِهِۦ 
َ
ء ُُٓٓيِيُطونََٓٓوَلَٓٓخلَۡفُهۡمٓ َٓوَمآأ ِرينۡٓٓبََِشۡ ٓم 

ِٓٓعلِۡمهِۦيٓ يَء ٓٓبَِمآإِلذ ريُٓكۡرِسيُّهَُٓٓوِسعََٓٓشا ۡرَضٓ َٓمََّٰوَّٰتِٓٱلسذ
َ
ِٓحۡفُظُهَمريا ٓٓوُدهُۥٓ رُٓيَيَٓٓوَلَٓٓوٱۡل

ئالالھنىڭ يتاردىمى بىتلەن لەنەتتكەردى : تەرجىمىسى  ﴾٢٥٥ٓٱلَۡعِظيمُٓٓٱلَۡعِ َُّٓٓوُهوَٓ

ئتالالھ  ،ئتالالھتىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يوقتتۇر بىتر». شەيتاندىن پاناھ تىلەيمەن

ئۇ مۈگدەپ قالمايدۇ، ئۇنى  ،ھەمىشە تېرىكتۇر، ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر

( متۈلكى)ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرستە ئالالھنىتڭ ،ئۇيقۇ باسمايدۇ

ئتالالھ  ،ئالالھنىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ئالالھنىڭ ئالدىدا شاپائەت قىاللىسۇن ،دۇر

يەنتى ئتۇالر ئۈچتۈن )، كەينىتدىكى (يەنتى دۇنيتادا قىلغتان)ئۇالرنىڭ ئالدىتدىكى 
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ئتۇالر ئالالھنىتڭ  ،ئىشالرنىڭ ھەممىستىنى بىلىتپ تۇرىتدۇ( ەييارلىغانئاخىرەتتە ت

يەنتتى )ئۇالرغتتا بىلدۈرۈشتتنى خالىغتتان نەرستتىلەردىن ( ئتتالالھ)مەلۇماتىتتدىن 

باشتقا ھتېچ نەرستىنى ( پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگەن نەرستىلەردىن

ئاستمانالرنى ۋە ( نئالالھ قەدىمىنى قويىدىغان ئتورۇ)بىلمەيدۇ، ئالالھنىڭ كۇرسى 

. زېمىننى ساقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كەلمەيتدۇ -ئاسمان . زېمىننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

  .[ئايەت -255 ەسۈرە بەقەر]. «ئۇ يۇقىرى مەرتىۋىلىكتۇر، ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر

ِِٓٓمۡسِب ِنَٰمۡحٓٱّللذ ُُٓٓهوَٓٓقُۡلٓ﴿ٓٱلرذِحيمِٓٓٱلرذ َح ٓ ٓٱّللذ
َ
١ُٓٓٓأ َم ُٓٓٱّللذ ٓيرُيوَلَۡٓٓولَمۡٓٓيَِِلۡٓٓلَم٢ٓٓۡٓٱلصذ

ُۥٓيَُكنَٓولَم٣ٓٓۡ َحُ  ُٓٓكُفًوآَّلذ
َ
دائىمتى ناھتايىتى شتەپقەتلىك ۋە  :تەرجىمىسى ﴾٤ٓأ

 -ئېيتقىنكى، ئۇ !( ئى مۇھەممەد)» مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

ۇ ئالالھ باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانم. ھەممە ئالالھقا مۇھتاجدۇر. ئالالھ بىردۇر 

 [.سۈرە ئىخالس]. «ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ. ئەمەس

ِِٓٓمۡسِب ِنَٰمۡحٓٱّللذ ُعوذُٓٓقُۡلٓ﴿ٓٱلرذِحيمِٓٓٱلرذ
َ
ِٓٓأ َٓوِمرين٢َٓٓخلرَيقََٓٓمآَش ِِٓٓمن١ٓٓٱلَۡفلَقِٓٓبَِرب 

ََّٰثَِّٰتَٓٓش َِٓٓوِمن٣َٓٓوقََبٓٓإَِذآََغِسقٓ َٓش ِٓ َٓحَسري ََٓٓذاإَِٓٓحاِسري ٓ َٓش َِٓٓوِمرين٤ٓٓٱلُۡعَق ِِٓٓفٓٓٱنلذفذ
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مېھرىبتان ئالالھنىتڭ ئىستمى  دائىمتىناھايىتى شەپقەتلىك ۋە : تەرجىمىسى ﴾٥

مەخلۇقاتنىڭ شەررىدىن، قاراڭغۇلۇقى بىلەن كىرگەن كېچىنىتڭ » نبىلەن باشاليمە

شەررىدىن، تۈگۈنلەرگە دەم سالغۇچى سېھىرگەرلەرنىڭ شەررىدىن، ھەستەتخورنىڭ 

قتتا ( ئتتالالھ)ىنىڭ پەرۋەردىگتتارى ھەستتەت قىلغتتان چاغتتدىكى شتتەررىدىن ستتۈبھ

 .[سۈرە پەلەق]. «سىغىنىپ پاناھ تىلەيمەن

ِِٓٓمۡسِب ِنَٰمۡحٓٱّللذ ُعوذُٓٓقُۡلٓ﴿ٓٱلرذِحيمِٓٓٱلرذ
َ
ِٓٓأ ٓٱنلذاِسٓٓإَِلَّٰه٢ِٓٓٱنلذاِسَٓٓملِِك١ٓٓٓٱنلذاِسٓٓبَِرب 

ِي٤ٓٓٱْۡلَنذاِسٓٓٱلۡوَۡسَواِسَٓٓش ِِٓٓمن٣ٓ نذري ِِٓمرين٥َٓٓٓٱنلذرياِسُٓٓصريُ ورِِٓٓفٓٓيُوَۡسريوُِسٓٓٱَّلذ ٓٱۡۡلِ

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبتان ئالالھنىتڭ ئىستمى  : تەرجىمىسى﴾ ٦َٓوٱنلذاِسٓ

ئىنستتانالرنىڭ پەرۋەردىگتتارى، ئىنستتانالرنىڭ پادىشتتاھى، » بىتتلەن باشتتاليمەن

قتا ستىغىنىپ، كىشتىلەرنىڭ دىللىرىتدا ۋەسۋەستە ( ئتالالھ)ئىنسانالرنىڭ ئىالھى 

ردىن بولغان يوشۇرۇن شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىستىنىڭ قىلغۇچى جىنالردىن ۋە ئىنسانال

، ئىائەبتۇ داۋۇد ۋە نەست. ][ستۈرە نتاس]. «دېگىتن« شەررىدىن پاناھ تىلەيتمەن

 .(ئوقۇلىدۇ ئۈچ قېتىمئەتتىگەن ۋە ئاخشامدا ) [.رىۋايىتى تىرمىزى
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ەُ وَحْتدَەُ الَ شَترِيكَ لَتەُ، لَتەُ أَصْبَحْناَ وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِل َەِ وَالْحَمْدُ لِل َەِ الَ إِلَەَ إِال َ الل َت»

الْمُلْكُ وَلَەُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُك ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَب ِ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذاَ الْيَومِ وَخَيْرَ مَتا 

كَ مِنَ الْكَسَكِ وَسُوءِ بَعْدَەُ، وَأَعُو ُ بِكَ مِنْ شَر ِ مَا فِي هَذاَ الْيَومِ وَشَر ِ مَا بَعْدَەُ، رَب ِ أَعُو ُ بِ

بىتز تتاڭ » :تەرجىمىستى «ن َارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِالْكِبَرِ، رَب ِ أَعُو ُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي ال

-ھەمتدۇ بتارلىقئاتقۇزدۇق، پادىشاھلىق ئالالھقا مەنسۇپ بولغان ھالدا تاڭ ئاتتى، 

، يىگانىتدۇر-يەكتكەر، ئتۇ ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتتۇ. سانا ئالالھقا خاستۇر

ھەر   سانا ئۇنىڭغا خاستتۇر، ئتۇ-ىكى يوقتۇر، پادىشاھلىق ۋە ھەمدۇئۇنىڭ ھېچ شېر

نىتڭ ياخشتىلىقىنى تىلەيتمەن، ئەتىۋە گتۇن بۇ! پەرۋەردىگارىم. ىگە قادىردۇرنەرس

! پەرۋەردىگتارىم. پانتاھ تىلەيتمەن يامانلىقىدىنىنىڭ ئەتۋە  گۇنسىغىنىپ بۇساڭا 

. ھۇرۇنلتتۇقتىن، قېرىلىقنىتتڭ يامانلىقىتتدىن پانتتاھ تىلەيتتمەن ستتاڭا ستتىغىنىپ،

ساڭا سىغىنىپ دوزاختىكى ئازابتىن ۋە قەبرىدىكى ئتازابتىن پانتاھ ! پەرۋەردىگارىم

" بىتز تتاڭ ئتاتقۇزدۇق"كەچ كىرگەندە ): دىققەت [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.تىلەيمەن

ھەر قانتداق . ۇلىدۇدېگەن سۆز ئالماشتۇر" بىز كەچلىدۇق"دېگەن سۆزنىڭ ئورنىغا 

  (.زىكرىدە ۋاقىتقا مۇناسىۋەتلىك بولغان سۆزلەر ئۆز نۆۋىتىدە ئالماشتۇرۇلىدۇ
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 «نمُتوتُ، وَإِلَيْتكَ الن ُشُتورُ الل َهُم َ بِتكَ أَصْتبَحْنَا وَبِتكَ أَمْسَتيْنَا، وَبِتكَ نَحْيَتا وَبِتكَ»

نىڭ ستېنىڭ ياردىمىتڭ بىتلەن ئەتىتگەن تتۇردۇق، ستې !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى

ياردىمىڭ بىلەن كەچ قىلدۇق، سېنىڭ قۇدرىتىڭ بىلەن ياشايمىز، سېنىڭ قۇدرىتىڭ 

كەچ تەرەپتتتە )« .بىتتلەن ئتتۆلىمىز، توپلىنىتتدىغان جتتاي ستتېنىڭ دەرگاھىڭتتدۇر

قتتايتىش ستتەن "دېتتگەن ستتۆز باشتتتا دېيىلىتتدۇ ھەم ئاخىرىتتدا " كەچلىتتدۇق"

 [.تىرمىزى رىۋايىتى] (.دېيىلىدۇ" تەرەپكىدۇر

أَنْتَ رَب ِي الَ إِلَەَ إِال َ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ، وَوَعْدِكَ مَتا  الل َهُم َ»

اسْتَ َعْتُ أَعُو ُ بِكَ مِنْ شَر ِ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي َ، وَأَبُوءُ  بِذَنْبِي، فَتاغْفِرْ لِتي 

ستتەن مېنىتتڭ  !ئتتى ئتتالالھ» :تەرجىمىستتى «ذ ُنُوبَ إِال َ أَنْتتتَغْفِتترُ التتفَإِن َتتەُ الَ يَ

پەرۋەردىگارىمسەن، سەندىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يتوق، ستەن مېنتى ياراتتىتڭ، مەن 

ئەھتدەڭنى ( پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق مەنتدىن ئالغتان)سېنىڭ بەندەڭ، مەن 

ستاڭا ستىغىنىپ،  .ۋە ۋەدەڭنى كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تىرىشتىمەن

ماڭا ئاتا قىلغان نېمەتلىرىڭنى تونتۇيمەن . ئىشلىرىمنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەن
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گۇنتاھلىرىمنى مەغپىترەت قىلغىتن،  !ئتى ئتالالھ. ۋە گۇناھلىرىمنى ئېتىراپ قىلىمەن

بۇختارى ]« .ھەقىقەتەن گۇناھالرنى سەندىن باشقا ھتېچكىم مەغپىترەت قىاللمايتدۇ

 [.رىۋايىتى

هُم َ إِن ِي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَماَلئِكَتَكَ، وَجَمِيتعَ الل َ»

خَلْقِكَ، أَن َكَ أَنْتَ الل َەُ الَ إِلَەَ إاِل َ أَنْتَ، وَحْدَكَ الَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَن َ مُحَم َدًا عَبْتدُكَ 

ېنىڭ ئەرشتىڭنى كۆتتۈرۈپ مەن سېنى ۋە ست !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «كَوَرَسُولُ

تۇرغۇچى پەرىشتىلەرنى، جىمى پەرىشتىلىرىڭنى، بارلىق مەخلۇقاتلىرىڭنى، سېنىڭ 

بىتترال ئتتالالھ ئىكەنلىكىڭتتگە، ستتەندىن باشتتقا ھتتېچ ئىتتالھ يوقلىقىغتتا، يتتالغۇز 

ئىكەنلىكىڭتتگە ۋە شتتېرىكىڭ يوقلىقىغتتا، متتۇھەممەد ئەلەيھىسستتاالمنىڭ ستتېنىڭ 

تتۆت ) «.نلىكىگە گۇۋاھ قىلغان ھالدا تاڭ ئتاتقۇزدۇمبەندەڭ ۋە پەيغەمبىرىڭ ئىكە

كەچ ): دىقتقىەت[. ئەبتۇ داۋۇد ۋە بۇختارى، نەستائى رىتۋايىتى(. ]قېتىم ئوقۇلىدۇ

دېتگەن " ىمكەچلىدمەن "دېگەن سۆزنىڭ ئورنىغا " متاڭ ئاتقۇزدۇ مەن"كىرگەندە 

 (.سۆز ئالماشتۇرۇلىدۇ



 

69 

أَوْ بِأَحَتدٍ مِتنْ خَلْقِتكَ فَمِنْتكَ وَحْتدَكَ الَ الل َهُم َ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ، »

كْرُشَرِيكَ لَكَ، فَ ماڭتا يتاكى  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «لَكَ الْحَمْدُ وَلَتكَ الشت ُ

بەندىلىرىڭدىن بىرەرسىگە ئەتىگەندە ئاتا قىلىنغان قانداقال بىر نېمەت بولمىستۇن، 

سانا ۋە شۈكۈر -ھەمدۇ رلىقباسېنىڭ ھېچ شېرىكىڭ يوق، . ئۇ چوقۇم سېنىڭدىندۇر

پەرۋەردىگتارىم، ستېنىڭ پادىشتاھلىقىڭنىڭ كتاتتىلىقى ۋە . پەقەت ساڭىال خاستۇر

ئەبتۇ داۋۇد ]« .ستانا ستاڭا خاستتۇر-ھەمتدۇجىمى ئۇلۇغلىقىغا اليىق  شەئنىڭنىڭ

 [.رىۋايىتى

مْعِي، الل َهُتم َ عَت» افِنِي فِتي الل َهُم َ عَافِنِي فِي بَدَنِي، الل َهُم َ عَافِنِي فِتي ستَ

بَصَرِي، الَ إِلَەَ إاِل َ أَنْتَ، الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُتو ُ بِتكَ مِتنْ 

. بەدىنىمنى ساق قىلغىن !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «بْرِ، الَ إِلَەَ إاِل َ أَنْتَعَذَابِ الْقَ

ھەقىقەتەن . قۇلىقىمنى ساق قىلغىن !ھئى ئالال. كۆزۈمنى ساق قىلغىن !ئى ئالالھ

ستاڭا ستىغىنىپ كۇپتۇرلىقتىن ۋە  !ئتى ئتالالھ. سەندىن باشقا ھىتچ ئىتالھ يتوق
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 3)« .ھەقىقەتەن سەندىن باشقا ھېچ ئىتالھ يوقتتۇر. پېقىرلىقتىن پاناھ تىلەيمەن

 [.رىۋايىتى ۋە ئەھمەد، نەسائى ۋە بۇخارى ئەبۇ داۋۇد(. ]قېتىم ئوقۇلىدۇ

: تەرجىمىستى «هُوَ رَب ُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِەُ الَ إِلَەَ إِال َ هُوَ عَلَيْەِ تَوَك َلْتُ وَحَسْبِيَ الل َ»

ئالالھ ماڭا كۇپايىتدۇر، ئۇنىڭتدىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يوقتتۇر، ئۇنىڭغتا تەۋەككتۇل »

ئەبتۇ داۋۇد (. ]يەتتە قېتىم ئوقۇلىدۇ)« .قىلدىم، ئۇ بۈيۈك ئەرشىنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر

 [.ىرىۋايىت

أَلُكَ . الل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الد ُنْيَا وَالْآخِرَةِ» الل َهُتم َ إِن ِتي أَستْ

تُرْ عَتوْرَاتِي، وَآمِتنْ  الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، الل َهُتم َ استْ

نِي مِنْ بَتيْنِ يَتدَي َ، وَمِتنْ خَلْفِتي، وَعَتنْ يَمِينِتي، وَعَتنْ رَوْعَاتِي، الل َهُم َ احْفَظْ

ئتى » :تەرجىمىستى «كَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيشِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُو ُ بِعَظِمَتِ

 !ئتتى ئتتالالھ. ستتېنىڭدىن دۇنيتتا ۋە ئتتاخىرەتتە ستتاالمەتلىك تىلەيتتمەن !ئتتالالھ

مېلىمتتدا  -دۇنيالىقىمتتدا، ئائىلەمتتدە، پتتۇل ستتېنىڭدىن مەغپىتترەت ۋە دىنىمتتدا، 

، قورقتۇنچلىرىمنى يتۆگىگىنئەۋرەتلىرىمنتى  !ئى ئتالالھ. تىلەيمەن ساالمەتچىلىك
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مېنتى ئالدىمتدىن، كەينىمتدىن،  !ئى ئالالھ. خاتىرجەملىككە ئايالندۇرۇپ بەرگىن

ستېنىڭ . ئوڭ تەرىپىمدىن، سول تەرىپىمتدىن ۋە ئۈستتى تەرىپىمتدىن قوغتدىغىن

ىقىڭغا ستىغىنىپ ئاستتى تەرىپىمتدىن سۈيقەستتكە ئۇچرىشتىمدىن پانتاھ ئۇلۇغل

 [.ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى] «.تىلەيمەن

يْءٍ » مَوَاتِ وَاألَرَِْ رَب َ كُتك ِ شتَ هَادَةِ فَتاطِرَ الست َ الل َهُم َ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشت َ

يْ َانِ نَفْسِي أَعُو ُ بِكَ مِنْ شَر ِ  وَمَلِيكَەُ، أَشْهَدُ أَنْ ال َ إِلَەَ إاِل َ أَنْتَ ر ِ الشت َ وَمِتنْ شتَ

لِمٍوَشِرْكِەِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءً ئتى » :تەرجىمىستى «ا أَوْ أَجُر َەُ إِلَى مُستْ

زېمىتن ۋە ھەر شتەيئىنىڭ  -يۇشۇرۇن ۋە ئاشكارا ھەممىنى بىلگۈچى، ئاسمانالر 

ستەندىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يتوق، دەپ  !ياراتقۇچىسى ھەم ئىگىستى ئتالالھ

ستتاڭا ستتىغىنىپ نەپستتىمنىڭ يامانلىقىتتدىن، شتتەيتان ۋە . گۇۋاھلىتتق بېتترىمەن

ر ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنىڭ يامانلىقىدىن، ئتۆزۈمگە زۇلتۇم قىلىشتىمدىن يتاكى بىترە

تىرمىتزى ۋە ئەبتۇ ] «.پاناھ تىلەيتمەن ىنقىلىشىمدقىلىپ مۇسۇلمانغا يامانلىق 

 [.داۋۇد رىۋايىتى
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مِيعُ بِسْمِ الل َەِ ال َذِي الَ يَضُر ُ مَعَ اسْمِەِ شَيْءٌ فِي األَرَِْ وَالَ فِي الس َمَا» ءِ وَهُتوَ الست َ

ئاستمان ۋە زېمىنتتدا ھېچنەرستە زىيتتان ئاتالغانتدا  نتتامى» :تەرجىمىستى «الْعَلِتيمُ

بىلەن باشاليمەن، ئتالالھ ھەممىنتى ئتاڭالپ  ئىسمىيەتكۈزەلمەيدىغان ئالالھنىڭ 

، تىرمىتزى ئەھمەدئەبۇ داۋۇد ۋە ] (.ئۈچ قېتىم ئوقۇلىدۇ) «.كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇرۋە 

 [.رىۋايىتى ۋە ئىبنى ماجە

ل َمَرَضِيتُ بِالل َەِ رَب ًا وَبِاإِسْلَامِ دِينًتا وَبِمُحَم َتدٍ » ل َى الل َتەُ عَلَيْتەِ وَستَ  «نَبِي ًتا صتَ

غەمبىرىمنىتڭ متۇھەممەد پەرۋەردىگارىمنىڭ ئالالھ ئىكەنلىكىگە، پەي»: تەرجىمىسى

 ئتۈچ)« .ئەلەيھىسساالم ئىكەنلىكىگە، دىنىمنىڭ ئىسالم ئىكەنلىكىتگە رازى بولتدۇم

 [.، ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتىئىانەس ئەھمەد ۋە(. ]ئوقۇلىدۇ قېتىم

ي إِلَتى نَفْسِتي يَا حَي ُ يَا قَي ُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ  أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُل َەُ وَالَ تَكِلْنِت»

ھەممىنتى ئىتدارە قىلغتۇچى قتا ۋە ئتى ئەبىتدى ھايات»:تەرجىمىستى «طَرْفَةَ عَيْنٍ

مېنىڭ ھەمتمە . ئالالھ، ئۆز رەھمىتىڭ بىلەن مېنى قۇتقۇزۇشۇڭنى تەلەپ قىلىمەن
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ئىشىمنى ياخشىالپ بەرگىن ۋە مېنى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىك ۋاقىتمتۇ ئتۆزۈمگە 

 [.رىۋايىتى ھاكىم]« .تاشالپ قويمىغىن

: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِل َەِ رَب ِ الْعَالَمِينَ، الل َهُم َ إِن ِتي أَسْتأَلُكَ خَيْترَ هَتذَا الْيَتوْمِ»

 «مَتا فِيتەِ وَشَتر ِ مَتا بَعْتدَەُفَتْحَەُ، وَنَصْرَەُ، وَنُورَەُ، وَبَرَكَتَەُ، وَهُدَاەُ، وَأَعُتو ُ بِتكَ مِتنْ شَتر ِ 

بىز تاڭ ئاتقۇزدۇق، پادىشاھلىق ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھقتا » :تەرجىمىسى

ستەندىن بۈگۈننىتڭ ياخشتىلىقىنى،  !ئتى ئتالالھ ،خاس بولغان ھالتدا تتاڭ ئتاتتى

بتۇ كۈننىتڭ  ،غەلىبىسىنى، نۇسرىتىنى، نۇرىنى، بەرىكىتىنى، ھىدايىتىنى سورايمەن

 پانتتاھ ڭا ستتىغىنىپيامانلىقىتتدىن ۋە ئۇنىڭتتدىن كېيىنكتتى يامتتانلىقالردىن ستتا

 [.ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى]« .تىلەيمەن

أَصْبَحْنَا عَلَى فِ ْرَةِ اإِساْلَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ اإِخاْلَصِ، وَعَلَتى دِيتنِ نَبِي ِنَتا مُحَم َتدٍ »

 «نَ مِتنَ الْمُشْترِكِينَوَمَا كَاصَل َى الل َە عَلَيْەِ وَسَل َمَ وَعَلَى مِل َةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا 

ئىستتالم تەبىئىتتتى بىتتلەن، ئىختتالس كەلىمىستتى بىتتلەن، بىتتز » :تەرجىمىستتى

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسستاالمنىڭ دىنتى بىتلەن، ھەق دىنغتا ئېتىقتاد 
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قىلغتتتان، مۇستتتۇلمان بولغتتتان، مۇشتتترىكلەردىن بولمىغتتتان ئتتتاتىمىز ئىبتتتراھىم 

 [.ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى]« .ئەلەيھىسساالمنىڭ مىللىتى بىلەن تاڭ ئاتقۇزدۇق

 ئالالھقا ھەمدە ئېيتىش بىلەن ئتۇنى»: تەرجىمىسى «حَانَ الل َەِ وَبِحَمْدِەِسُبْ»

 [.مۇسلىم رىۋايىتى(. ]قېتىم يۈز)« .بارچە نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەن

 «يْءٍ قَدِيرٌهُوَ عَلَى كُك ِ شَلَەُ الْمُلْكُ وَلَەُ الْحَمْدُ وَ. الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ وَحْدَەُ الَشَرِيكَ لَەُ»

يېگانىتدۇر،  -بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىتالھ يوقتتۇر، ئتۇ يەكتكە » :تەرجىمىسى

سانا ئۇنىڭغا خاستۇر، ئتۇ ھەر -ھەمدۇ بارلىقئۇنىڭ شېرىكى يوقتۇر، پادىشاھلىق ۋە 

 [.نەسائى رىۋايىتى] (.قېتىم، ھېچ بولمىغاندا بىر قېتىم 10)« .نەرسىگە قادىردۇر

 «لَەُ الْمُلْكُ وَلَەُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُك ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الل َەُ وَحْدَەُ الَشَرِيكَ لَەُ الَ إِلَەَ إِال َ»

يېگانىتدۇر،  -بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىتالھ يوقتتۇر، ئتۇ يەكتكە » :تەرجىمىسى

سانا ئۇنىڭغا خاستۇر، ئتۇ ھەر -ھەمدۇ بارلىقئۇنىڭ شېرىكى يوقتۇر، پادىشاھلىق ۋە 

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى(.]يۈز قېتىم) «.گە قادىردۇرنەرسى
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 «عَرْشِتەِ وَمِتدَادَ كَلِمَاتِتەِ سُبْحَانَ الل َەِ وَبِحَمْدِەِ عَدَدَ خَلْقِەِ وَرِضَتا نَفْسِتەِ وَزِنَتةَ»

، ئەرشىنىڭ ۋەزنى ازىلىقىى مەخلۇقلىرىنىڭ سانى، ئۆزىنىڭ رئالالھن» :تەرجىمىسى

مىقتدارىچە ھەمتدە ئېيتتىش بىتلەن بتارچە ( رېڭتى)ستى لىرىنىڭ سىياىۋە كەلىم

مۇستلىم ] (ئەتىگەنتدە ئتۈچ قېتتىم)« .نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقتاد قىلىتمەن

 [.رىۋايىتى

ئتى » :تەرجىمىستى «ي ِبًا، وَعَماَلً مُتَقَب اَلًالل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَ»

ندىن مەنپەئەتلىتتك ئىلىتتم، پتتاك رىتتزق، قوبتتۇل مەن ھەقىتتقەتەن ستتە !ئتتالالھ

ئىبنتى متاجە ](. ئەتىگەن تەرەپتتە ئوقۇلىتدۇ)« .قىلىنىدىغان ئەمەل سورايمەن

 [.رىۋايىتى

ئالالھتىن مەغپىترەت تىلەيتمەن ۋە » :تەرجىمىسى «فِرُ الل َەَ وَأَتُوبُ إِلَيْەِأَسْتَغْ»

 [.ۋە مۇسلىم رىۋايىتىبۇخارى (. ]كۈندە يۈز قېتىم)« .تەۋبە قىلىمەنئۇنىڭغا 
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ئتالالھ ياراتقتان » :تەرجىمىستى «ام َاتِ مِنْ شَر ِ مَا خَلَقَأَعُو ُ بِكَلِمَاتِ الل َەِ الت َ»

كەچتتە ئتۈچ )« .نىڭ يامانلىقىدىن ئۇنىڭ ئۇلۇغ ستۆزلىرىگە ستىغىنىمەنرمەخلۇقال

 [.، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتىئىانەسئەھمەد ۋە (. ]قېتىم

ل ِ الل َهُتتم َ» ك ِ وَستتَ ! ئتتى ئتتالالھ»: تەرجىمىستتى «مْ عَلَتتى نَبِي ِنتتاَ مُحَم َتتدٍصتتَ

پەيغەمبىرىمىتتتز متتتۇھەممەد ئەلەيھىسستتتاالمغا مەرھەمەت قىلغىتتتن ۋە ستتتاالم 

 [.تەبەرانى رىۋايىتى(. ]ئون قېتىم)« .يەتكۈزگىن

 لەررىدۇئا ۋە زىكتىن ئىلگىرى ئوقۇلىدىغان ئۇخالش

ِِٓٓمۡسِب ِنَٰمۡحٓٱّللذ ُُٓٓهوَٓٓقُۡلٓ﴿ِٓحيمِٓٱلرٓذٓٱلرذ َح ٓ ٓٱّللذ
َ
١ُٓٓٓأ َم ُٓٓٱّللذ ٓيرُيوَلَۡٓٓولَمۡٓٓيَِِلۡٓٓلَم٢ٓٓۡٓٱلصذ

ُۥٓيَُكنَٓولَم٣ٓٓۡ َحُ  ُٓٓكُفًوآَّلذ
َ
دائىمتى ناھتايىتى شتەپقەتلىك ۋە  :تەرجىمىسى ﴾٤ٓأ

 -ئېيتقىنكى، ئۇ !( ئى مۇھەممەد)» مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

ئالالھ باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ . مە ئالالھقا مۇھتاجدۇرھەم. ئالالھ بىردۇر 

 [.سۈرە ئىخالس]. «ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ. ئەمەس
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ِِٓٓمۡسِب ِنَٰمۡحٓٱّللذ ُعوذُٓٓقُۡلٓ﴿ٓٱلرذِحيمِٓٓٱلرذ
َ
ِٓٓأ َٓوِمرين٢َٓٓخلرَيقََٓٓمآَش ِِٓٓمن١ٓٓٱلَۡفلَقِٓٓبَِرب 

ََّٰثَِّٰتَٓٓش ِٓٓنَوم٣َِٓٓٓوقََبٓٓإَِذآََغِسقٓ َٓش ِٓ َٓحَسري َٓٓإَِذآَحاِسري ٓ َٓش َِٓٓوِمرين٤ٓٓٱلُۡعَق ِِٓٓفٓٓٱنلذفذ

مېھرىبتان ئالالھنىتڭ ئىستمى  دائىمتىناھايىتى شەپقەتلىك ۋە : تەرجىمىسى ﴾٥

مەخلۇقاتنىڭ شەررىدىن، قاراڭغۇلۇقى بىلەن كىرگەن كېچىنىتڭ » نبىلەن باشاليمە

نىڭ شەررىدىن، ھەستەتخورنىڭ شەررىدىن، تۈگۈنلەرگە دەم سالغۇچى سېھىرگەرلەر

قتتا ( ئتتالالھ)ھەستتەت قىلغتتان چاغتتدىكى شتتەررىدىن ستتۈبھىنىڭ پەرۋەردىگتتارى 

 .[سۈرە پەلەق]. «سىغىنىپ پاناھ تىلەيمەن

ِِٓٓمۡسِب ِنَٰمۡحٓٱّللذ ُعوذُٓٓقُۡلٓ﴿ٓٱلرذِحيمِٓٓٱلرذ
َ
ِٓٓأ ٓٱنلذاِسٓٓإَِلَّٰه٢ِٓٓٱنلذاِسَٓٓملِِك١ٓٓٓٱنلذاِسٓٓبَِرب 

ِي٤ٓٓٱْۡلَنذاِسٓٓاِسٓٱلۡوَۡسوََٓٓش ِِٓٓمن٣ٓ نذري ِِٓمرين٥َٓٓٓٱنلذرياِسُٓٓصريُ ورِِٓٓفٓٓيُوَۡسريوُِسٓٓٱَّلذ ٓٱۡۡلِ

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبتان ئالالھنىتڭ ئىستمى  : تەرجىمىسى﴾ ٦َٓوٱنلذاِسٓ

ئىنستتانالرنىڭ پەرۋەردىگتتارى، ئىنستتانالرنىڭ پادىشتتاھى، » بىتتلەن باشتتاليمەن

، كىشتىلەرنىڭ دىللىرىتدا ۋەسۋەستە قتا ستىغىنىپ( ئتالالھ)ئىنسانالرنىڭ ئىالھى 
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قىلغۇچى جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان يوشۇرۇن شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىستىنىڭ 

 . [سۈرە ناس]. «دېگىن« شەررىدىن پاناھ تىلەيمەن

، (سۈرە فەلەق)، (سۈرە ئىخالس)ئىككى ئالقىنىنى ئېچىپ جۈپلەپ تۇرۇپ، »

ى قتولى بىتلەن بەدىنىنتى قتولى الرنى ئوقۇپ، ھۈرۈپ ئانتدىن ئىككت( سۈرە ناس)

بېشتتى، يتتۈزى ۋە بەدىنىنىتتڭ ئالتتدى تەرىپىتتدىن باشتتالپ  -يەتتتكەن يېتترىگىچە 

 [.بۇخارى رىۋايىتى(. ]بۇنى ئۈچ قېتىم قىلىدۇ)« .سىپايدۇ

﴿ُٓ ٓٓإَِلَّٰهََٓٓليٓٓٱّللذ ُخُذهُۥَٓلٓٓٱلَۡقيُّوُ  ٓٓٱلَۡحُُّٓٓهوَٓٓإِلذ
ۡ
ُۥٓنَۡو   َٓٓوَلِٓٓسَن  ٓٓتَأ َّٰتِٓٱلِٓفَٓٓمريآَّلذ ريَمََّٰو ٓسذ

ۡرِضٓ ِٓفَٓٓوَما
َ
ِيَٓذآَمنٓٱۡل ٓۥيٓيَۡشَفعُٓٓٱَّلذ ِٓٓعنَ هُ ٓٓإِلذ يِۡ يِهمَۡٓٓبۡ ََٓٓمآَيۡعلَمُٓٓبِإِۡذنِهِۦ 

َ
َٓخلَۡفُهۡمٓ َٓوَمآأ

ء ُُٓٓيِيُطونََٓٓوَلٓ ِنۡٓٓبََِشۡ ِٓٓعلِۡمهِۦيٓٓم  يَء ٓٓبَِمريآإِلذ َّٰتُِٓٓكرِۡسرييُّهُٓٓوَِسريعََٓٓشريا ريَمََّٰو ۡرَضٓ ٓٱلسذ
َ
َٓوَلَٓٓوٱۡل

ئالالھنىتڭ يتاردىمى بىتلەن : تەرجىمىستى ﴾ ٱلَۡعِظرييمُٓٓٱلَۡعريِ َُّٓٓوُهوَِٓٓحۡفُظُهَما ٓٓوُدهُۥٓ َُٓيٓ

 ،ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتتۇر بىر». لەنەتكەردى شەيتاندىن پاناھ تىلەيمەن

ئتۇ مۈگتدەپ  ،ئالالھ ھەمىشتە تېرىكتتۇر، ھەممىنتى ئىتدارە قىلىتپ تۇرغۇچىتدۇر

ئاستمانالردىكى ۋە زېمىنتدىكى ھەمتمە نەرستە  ،مايدۇقالمايدۇ، ئۇنى ئۇيقتۇ باست
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ئالالھنىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ئالالھنىڭ ئالدىدا شتاپائەت  ،دۇر( مۈلكى)ئالالھنىڭ

يەنتى )، كەينىتدىكى (يەنى دۇنيادا قىلغان)ئالالھ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى  ،قىاللىسۇن

ئتۇالر  ،پ تۇرىتدۇئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىلىت( ئۇالر ئۈچۈن ئاخىرەتتە تەييارلىغان

يەنتى )ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى خالىغان نەرسىلەردىن ( ئالالھ)ئالالھنىڭ مەلۇماتىدىن 

باشتقا ھتېچ نەرستىنى ( پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگەن نەرستىلەردىن

ئاستمانالرنى ۋە ( ئالالھ قەدىمىنى قويىدىغان ئتورۇن)بىلمەيدۇ، ئالالھنىڭ كۇرسى 

. زېمىننى ساقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كەلمەيتدۇ -ئاسمان . ئالىدۇ زېمىننى ئۆز ئىچىگە

 .[ئايەت -255سۈرە بەقەر ]. «ئۇ يۇقىرى مەرتىۋىلىكتۇر، ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر

يٓٓٱلرذُسوُ َٓٓءاَمنَٓ﴿ نزَِ ٓٓبَِما
ُ
ب ِهِۦِٓمنٓإََِّلۡهِٓأ َِٓٓءاَمنَُٓٓكلَٓٓوٱلُۡمۡؤِمُنوَنٓ ٓرذ َٓوَمَلَٰٓئَِكترِيهِۦٓبِٱّللذ

ُِقَٓٓلَٓٓورُُسلِهِۦَٓوُكُتبِهِۦ َح ٓ َٓبۡ َُٓٓنَفر 
َ
ِنٓأ ٓٓم  َطۡعَنريا َٓٓسِمۡعَنآَوقَالُوا ٓٓرُُّسلِهِۦ 

َ
َٓربذَنريآُغۡفَرانرَيَكَٓٓوأ

ُِٗٓٓإَوََّلَۡكٓ ُٓٓيَُكل ُِفَٓٓل٢٨٥ٓٓٓٱلَۡمِص َٓٓنۡفًسريآٱّللذ َٓمريآوََعلَۡيَهريآَكَسريَبۡتَٓٓمريآلََهريآوُۡسريَعَها ٓٓإِلذ

يٓتَُؤاِخذَۡٓٓلَٓٓربذَنآٱۡكتََسَبۡتٓه يٓٓإِنٓنَا ذِسيَنا وۡٓٓن
َ
نَا ٓٓأ

ۡ
ۡخَطأ

َ
يََٓٓتِۡمريۡلَٓٓوَلَٓٓربذَنآأ آَعلَۡيَنريا َٓكَمريآإِۡۡصٗ

ََٓٓحَلَۡتُهۥ ِينَََٓٓعَ ِلَۡنآَوَلَٓٓربذَنآَقۡبلَِنا ِٓٓمنٓٱَّلذ ٓٓنَلَآَطاقَ ََٓٓلَٓٓمآَُتَم  َٓوٱۡغفرِيرَۡٓٓعنذريآَوٱۡعُفٓٓبِهِۦ 
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ي ٓٓنَلرَيريا نريريَتَٓٓوٱرََۡحَۡنريريا
َ
ََّٰنريريآأ ريرينَافَٱنَٓمۡولَى ُُٓٓصۡ َّٰفرِيريرِينَٓٓٱلَۡقريريۡو ََِٓٓعَ  :تەرجىمىستتى  ﴾٢٨٦ٓٱلَۡك

پەيغەمتبەر پەرۋەردىگتتارى تەرىپىتدىن ئۇنىڭغتتا نازىتتك قىلىنغتان كىتابقتتا ئىمتتان »

كەلتۈردى، مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى، ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئالالھقا ۋە ئالالھنىتڭ 

(: ئتتۇالر. )لتتتۈردىپەرىشتتتىلىرىگە، كىتابلىرىغتتا ۋە پەيغەمبەرلىتترىگە ئىمتتان كە

يەنتتى ئۇالرنىتتڭ )ئالالھنىتتڭ پەيغەمبەرلىرىنىتتڭ ھېچبىرىنتتى ئتتايرىۋەتمەيمىز »

: ئتۇالر. دەيتدۇ« (بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ، بەزىسىگە ئىمان ئېيتمتاي قالمتايمىز

ئىتتائەت قىلتدۇق، پەرۋەردىگتارىمىز، ( ئەمرىڭگە)ئاڭلىدۇق ۋە ( دەۋىتىڭنى)بىز »

. دەيدۇ« جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇرقايتىدىغان ىر  مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز، ئاخ

كىشىنىڭ قىلغتان . مايدۇئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىل

(: ئتۇالر. )مۇ ئۆزىگىتدۇرئۆزىگىتدۇر، يامانلىقىنىتڭ جازاستى ىڭ ساۋابىنياخشىلىقى

ز ئۇنتۇش يتاكى يەنى بى)ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق ! پەرۋەردىگارىمىز»

. ، بىزنى جازاغا تارتمىغىن(سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق ئورۇنلىيالمىساق

بىزدىن ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاش، بىزگە ئېغىر يۈك ! پەرۋەردىگارىمىز

! ، پەرۋەردىگتارىمىز(يەنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا تەكلىتپ قىلمىغىتن)يۈكلىمىگىن 



 

81 

ان نەرستتىنى بىتتزگە ئتتارتمىغىن، بىزنتتى كەچتتۈرگىن، بىتتزگە كتتۈچىمىز يەتمەيتتدىغ

مەغپىرەت قىلغىن، بىزگە رەھىم قىلغىن، سەن بىزنىڭ ئىگىمىزسەن، كاپىر قەۋمگە 

  [.ئايەتلەر-226-225سۈرە بەقەرە ] «.قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن، دەيدۇ

كْتَ نَفْسِتي فَارْحَمْهَتا وَإِنْ بِاسْمِكَ رَب ِي وَضَعْتُ جَنْبِتي وَبِتكَ أَرْفَعُتەُ فَتإِنْ أَمْسَت »

رەببىم، يېنىمنى » :تەرجىمىسى  «بِەِ عِبَادَكَ الص َالِحِينَ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ

ئىستمىڭنى زىكتترى قىلىتتپ تتۇرۇپ قويتتدۇم، ئىستتمىڭنى زىكترى قىلىتتپ تتتۇرۇپ 

ەر روھىمنتى مېنى قەبزى روھ قىلساڭ، ئۇنىڭغتا رەھىتم قىلغىتن، ئەگ. كۆتىرىمەن

بولستتاڭ، ئتتۇنى ياخشتتى ( ھايتتاتىمنى داۋامالشتتتۇرىدىغان)قويتتۇپ بېرىتتدىغان 

بۇخارى ۋە مۇستلىم ]« .مۇھاپىزەت قىلغىن قىلغىنىڭدەكبەندىلىرىڭنى مۇھاپىزەت 

 [.رىۋايىتى

يْتَهَا فَاحْفَظْهَا، الل َهُم َ إن َكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَف َاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَ»

جېنىمنتى  !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «إِن ِي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ الل َهُم َ. وَإِنْ أَمَت َهَا فَاغْفِرْ لَهَا

مامتتاتلىقى ستتەن  -ستتەن ياراتتىتتڭ، ستتەن ۋاپتتات قىلدۇرىستتەن، ئۇنىتتڭ ھايتتات 
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قىلدۇرستاڭ،  ئەگەر ئۇنى ھايات قويساڭ، ئۇنى ستاقلىغىن، ئەگەر ۋاپتات. ئۈچۈندۇر

ستەندىن ھەقىتقەتەن ستاالمەتلىكنى  !ئى ئالالھ. ئۈچۈن مەغپىرەت قىلغىن ئۇنىڭ

 [.مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايىتى]« .سورايمەن

مېنى ستەن  !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «ابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَالل َهُم َ قِنِي عَذَ»

ئەبتۇ ( ]ئتۈچ قېتتىم)« .قلىغىنبەندىلىرىڭنى تىرىلدۈرىدىغان كۈندىكى ئازاپتىن سا

 [.رىۋايىتى ۋە تىرمىزى داۋۇد

ستېنىڭ ئىستمىڭ  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «كَ الل َهُم َ أَمُوتُ وَأَحْيَتابِاسْمِ»

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .بىلەن ئۆلىمەن ۋە تىرىلىمەن

 «(قېتىم 34) لل َەُ أَكْبَرُوَا ،(قېتىم 33) وَالْحَمْدُ لِل َەِ، (قېتىم 33) سُبْحاَنَ الل َەِ»

پاكتۇر، جىمى ھەمدۇ سانا ئالالھقا خاستۇر، ( نۇقسانالردىن)ئالالھ » :تەرجىمىسى

(. قېتتىم ئوقۇلىتدۇ 34قېتىمدىن، ئاخىرقىستى  33ھەر بىرى )« .بۈيۈكتۇرئالالھ 

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]
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عَرْشِ الْعَظِيمِ، رَب َنَتا وَرَب َ كُتك ِ شَتيْءٍ، فَتالِقَ الل َهُم َ رَب َ الس َمَاوَاتِ الْسَبْعِ، وَرَب َ الْ»

 الْحَب ِ وَالن َوَى، وَمُنْزِلَ الت َوْرَاةِ وَاإِنْجِيكِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُو ُ بِكَ مِنْ شَر ِ كُك ِ شَيْءٍ أَنْتَ آخِتذٌ

أَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْتدَكَ شَتيْءٌ، وَأَنْتتَ الل َهُم َ أَنْتَ األَو َلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَ. بِنَاصِيَتِەِ

يْنَ وَأَغْنِنَا مِتنَ الظ َاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَن َا الد َ

ئى يەتتە قات ئاسمانالرنىڭ پەرۋەردىگارى، ئۇلۇغ ئەرشتىنىڭ » :تەرجىمىسى «الْفَقْرِ

دىگارى، بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز ۋە ھەممە شەيئىلەرنىڭ پەرۋەردىگارى، دان پەرۋەر

ىتتك ۋە قۇرئتتاننى نازىتتك قىلغتتۇچى جرنى بىخالنتتدۇرغۇچى، تەۋرات، ئىنۋە ئتتۇرۇقال

ئتالالھ، ستتەن كوكۇلىستتىدىن تۇتىتتدىغان بتتارلىق شتتەيئىلەرنىڭ شتتەررىدىن ستتاڭا 

ەن، ستەندىن ئىلگىترى سەن ھەممە شەيئىنىڭ ئەۋۋىلىس !ئى ئالالھ .سىغىنىمەن

سەن ھەممىنىڭ ئاخىرىستەن، ستەندىن  .ھېچ بىر شەيئى مەۋجۇت بولغان ئەمەس

سەن زاھىرسەن، ھېچ بىر شەيئى سېنى  .كېيىن ھېچبىر شەيئى مەۋجۇت بولمايدۇ

ئۈستۈڭدىن يوشۇرۇپ قااللمايدۇ،  سەن باتىنسەن، ھېچ بىر شەيئى سېنىڭ زاتىڭنى 

بىتزدىن قەرزنتى كۆتتۈرۈۋەتكىن، بىزنتى  ،لمەيتدۇئۆز ماھىيىتى بىلەن تونتۇپ يېتە

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .نامراتلىقتىن قۇتقۇزغىن
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الْحَمْدُ لِل َەِ ال َذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِم َنْ الَ كَتافِيَ لَتەُ »

، بىزنتتى ستتانا بىتتزگە تائتتام بەرگەن-ھەمتتدۇ بتتارلىق»: تەرجىمىستتى «واَلَ مُتتؤْوِيَ

گە بىتزماكانسىز كىشىلەر ئارىستىدىن، -يالىڭاچ  ۋە ئۆي-قانچىلىغان ئاچرغان، سۇغا

ئالالھقتا ماكان ئاتا قىلغتان -ۋە ياشىشىمىز ئۈچۈن ئۆي كۇپايە قىلغانھاياتلىقىمىزدا 

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.خاستۇر

وَاألَرَِْ رَب َ كُك ِ شَيْءٍ وَمَلِيكَەُ أَشْهَدُ الل َهُم َ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالش َهَادَةِ فَاطِرَ الس َمَوَاتِ »

أَنْ الَ إِلَەَ إِال َ أَنْتَ أَعُو ُ بِكَ مِنْ شَر ِ نَفْسِي، وَمِنْ شَر ِ الش َيْ َانِ وَشِرْكِەِ وَأَنْ أَقْتَترِفَ عَلَتى 

وءً  ئتى يوشتتۇرۇن ۋە ئاشتتكارىنى»: تەرجىمىستتى «ا أَوْ أَجُتر َەُ إِلَتتى مُسْتلِمٍنَفْسِتي ستتُ

بىلگتتتۈچى، ئاستتتمانالرنى ۋە زېمىننتتتى يتتتاراتقۇچى، ھەمتتتمە شتتتەيئىلەرنىڭ 

يتوق، دەپ  ھستەندىن باشتقا ھتېچ ئىتال !پەرۋەردىگارى ۋە پادىشتاھى ئتالالھ

نەپستتىمنىڭ يامانلىقىتتدىن، شتتەيتاننىڭ يامانلىقىتتدىن، . گۇۋاھلىتتق بېتترىمەن

ۈزۈپ ئۇنىڭ شتېرىكچىلىكىدىن، ئتۆزۈمگە ۋە باشتقا مۇستۇلمانالرغا زىيتان يەتكت

 [.تىرمىزى رىۋايىتىئەبۇ داۋۇد ۋە ]« .قويۇشتىن ساڭا سىغىنىمەن
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يمٓيٓ﴿ ََٓٓ﴿[  السجدة]  ﴾ٱلِۡكَتَّٰبِٓٓتزَنِيُل١ٓٓٓال ِيٓتََبََّٰر ِٓٓٱَّلذ  [.امللك] ﴾ٱلُۡملُۡكٓٓبَِيِ ه

 [.رىۋايىتىۋە نەسائى تىرمىزى . ]سۈرە سەجدە، سۈرە تابارەكنى ئوقۇيدۇ

يْكَ، وَفَو َضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَج َهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَتأْتُ الل َهُم َ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَ»

ي ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، الَ مَلْجَأَ وَالَ مَنْجَا مِنْكَ إِال َ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِتكَ ال َتذِ

لْتَأَنْزَلْتتتَ وَ  نەپستتىمنى ستتاڭا !ئتتى ئتتالالھ» :ىمىستتىتەرج «بِنَبِي ِتتكَ ال َتتذِي أَرْستتَ

بويستتۇندۇردۇم، ئىشتتىمنى ستتاڭا تاپشتتۇردۇم، يتتۈزۈمنى ستتاڭا يۈزلەنتتدۇردۈم، 

كۈتتۈم، ئازابىڭدىن قورقتۇم، ئازابىڭدىن پەقەت سەن تەرەپكە  دۈمىرەھمىتىڭدىن ئ

يۈزلەنگەندىال ئاندىن نىجات تاپقىلى بولىدۇ، نازىتك قىلغتان كىتابىڭغتا، ئەۋەتتكەن 

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .ىرىڭە ئىمان كەلتۈردۈمپەيغەمب

 كېچىسى ئۆرۈلگەندە ئوقۇلىدىغان دۇئا

 «نَهُمَتا الْعَزِيْتزُ الْغَف َتارِالَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ الْواَحِدُ  الْقَه َارُ رَب ُ الس َمَوَاتِ وَاألَرَِْ وَمَتا بَيْ»
چ ئىالھ يوقتۇر، ئۇ ئاسمانالرنىڭ، قۇدرەتلىك بىر ئالالھتىن باشقا ھې» :تەرجىمىسى
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زېمىننىڭ ۋە ئۇالر ئارىسىدىكى شەيئىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر، غتالىپتۇر، ناھتايىتى 

 [.ئى رىۋايىتىانەسھاكىم ۋە ]« .مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر

 دىغان دۇئاييالغۇز قالغاندا ئوقۇ چۆچۈپ ئويغانغاندا ۋە

نْ غَضَتبِەِ وَعِقَابِتەِ، وَشَتر ِ عِبَتادِەِ، وَمِتنْ هَمَتزَاتِ أَعُو ُ بِكَلِمَاتِ الل َەِ الت َام َتاتِ مِت»

رُونِا يَاطِينِ وَأَنْ يَحْضتتُ ئالالھنىتتڭ غەزىبىتتدىن، ئازابىتتدىن، » :تەرجىمىستتى «لشتت َ

بەندىلىرىنىڭ يامانلىقىدىن، شەيتانالرنىڭ ۋەسۋىسىلىرىدىن ۋە ئۇالرنىڭ ماڭا ھتازىر 

ئەبتۇ داۋۇد ۋە ]« .ستىغىنىمەن لەنىتى بشىدىن ئالالھنىتڭ ئۇلتۇغ كەلىمىلىتربولى

 [.تىرمىزى رىۋايىتى

 توغرىسىدا قانداق قىلىش دەيامان چۈش كۆرگەن

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .تۇپلەيدۇ (ئۈچ قېتىم) ىپىگەسول تەر»

يەنتى )« .شەيتاندىن ۋە كۆرگەن چۈشىنىڭ يامانلىقىدىن ئالالھقا سىغىنىدۇ»

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] (.ئۈچ قېتىم. )يدۇدە( ئەئۇزۇ بىلالھى مىنەش شەيتانىر رەجىم

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .ھېچكىمگە سۆزلەپ بەرمەيدۇچۈشىنى »
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 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .بىر تەرەپتىن يەنە بىر تەرەپكە ئۆرۈلىدۇ»

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.ناماز ئوقۇيدۇ ئورنىدىن تۇرۇپخالىسا ئەگەر »

  ۋىتىردا ئوقۇلىدىغان قۇنۇت دۇئاسى

وَبَارِكْ  ،وَتَوَل َنِي فِيمَنْ تَوَل َيْتَ ،وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ،هُم َ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَالل َ»

إِن َەُ الَ يَتذِل ُ مَتنْ  ،فَإِن َكَ تَقْضِي وَالَ يُقْضَى عَلَيْكَ ،وَقِنِي شَر َ مَا قَضَيْتَ، لِي فِيمَا أَعْ َيْتَ

 !ئتى ئتالالھ»: تەرجىمىستى «يْتَتَبَارَكْتَ رَب َنَا وَتَعَالَ ،  [عَادَيْتَوَالَ يَعِز ُ مَنْ ] ،وَالَيْتَ

 ستتاغالملىقمېنتى ستتەن ھىتتدايەت قىلغتتانالر قاتارىتتدا ھىتتدايەت قىلغىتتن، ستتەن 

بەرگىن، مېنى سەن ھىمايە قىلغانالر قاتارىدا  المەتلىكبەرگەنلەر قاتارىدا ماڭىمۇ سا

اڭا بەرىكەت ئاتا قىلغىتن، ستەن تەقتدىر ھىمايە قىلغىن، بەرگەن  نېمەتلىرىڭدە م

ھەقىقەتەن سەن متۇتلەق ختاھىش . قىلغان ئىشالرنىڭ شەررىدىن مېنى ساقلىغىن

سەن ئەزىز قىلغان كىشى خارالنمايدۇ، . ساڭا شېرىك بولغۇچى يوقتۇر. ئېگىسىسەن

ۋە  يۈكسەكئى پەرۋەردىگارىمىز، سەن . سەن خارلىغاننى ھېچكىم ئەزىز قىاللمايدۇ

 [.ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى]« .سەنەتلىكبەرىك
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الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَ ِكَ، وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُو ُ بِكَ مِنْكَ الَ »

ئتى ئتالالھ، » :تەرجىمىستى «كَمَتا أَنْنَيْتتَ عَلَتى نَفْسِتكَأُحْصِي نَنَتاءً عَلَيْتكَ، أَنْتتَ 

ستورايمەن ۋە ستەندىن  ساقالپ قىلىشتىڭنىازىلىقىڭغا، ئازابىڭدىن غەزىبىڭدىن ر

ستتاڭا ستتىغىنىمەن، مەن ستتېنى قانچىلىتتك مەدھىيىلىستتەممۇ ستتەن ئتتۆزۈڭنى 

 ، ئەھتتمەدتىرمىتتزى ۋە ئىبنتتى متتاجە]« .مەدھىيىلىگەنتتدەك مەدھىلىتتيەلمەيمەن

 [.رىۋايىتى

 ،نَرْجُتو رَحْمَتَتكَ ،إلَيْكَ نَسْتعَى وَنَحْفِتدُوَ ،وَلَكَ نُصَل ِيْ وَنَسْجُدُ ،الل َهُم َ إيَاكَ نَعْبُدُ»

وَنُثْنِتيْ  ،وَنَسْتتَغْفِرُكَ ،الل َهُم َ إن َا نَسْتَعِيْنُكَ. إن َ عَذاَبَكَ بِالْكَافِريْنَ مُلْحِقِ ،وَنَخْشَى عَذاَبَكَ

 :تەرجىمىستى «نْ يَكْفُترُكَوَنَخْلَعُ مَ ،كَوَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَ ،وَالَ نَكْفُرُكَ ،عَلَيْكَ الْخَيرَ

بىتز ھەقىتقەتەن ستاڭىال ئىبتادەت قىلىمىتز، ستەن ئۈچتۈنال نامتاز  !ئى ئتالالھ»

ئوقتۇيمىز ۋە ستتەجدە قىلىمىتز، ستتاڭىال ئىنتىلىمىتز ۋە تەلپتتۈنىمىز، رەھمىتىڭنتتى 

ستېنىڭ ئازابىتڭ كاپىرالرغتا  كى،ئۈمىت قىلىمىز، ئازابىڭتدىن قتورقىمىز، شەكستىز

بىز سەندىن ياردەم سورايمىز، ستەندىن كەچتۈرۈم ستورايمىز،  !ئى ئالالھ. اليىقتۇر
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سانا ئېيتىمىز، ساڭا كۇپرىلىق قىلمتايمىز، ستاڭا ئىمتان كەلتتۈرىمىز،  -ساڭا ھەمدۇ

 -بىتتلەن ئتتادا  ئىنكتتار قىلىتتدىكەن ئۇنىتتڭ ستتاڭاكىمىكتتى ستتاڭا بويستتۇنىمىز، 

 [.بەيھەقى رىۋايىتى]« .مىزجۇدا

 ئوقۇلىدىغان دۇئاۋىتىر نامىزىنىڭ سالىمىدىن كېيىن 

: وَالث َالِثَةُ يَجْهَرُ بِهَا وَيَمُد ُ بِهاَ صَوْتَەُ يَقُوْلُ. (ئۈچ قېتىم)سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُد ُوسِ »

متتۇقەددەس پادىشتتاھ ئتتالالھنى بتتارچە »: تەرجىمىستتى «رَب ُ الْماَلَئِكَتتةِ وَالتتر ُو ِ

ئۈچىنچى قېتىمتدا ( يتىدۇئۈچ قېتىم ئې. )نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەن

 . ، دەيدۇ«ئالالھ پەرىشتىلەرنىڭ ۋە جىبرىئىلنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر: ئۈنلۈك ئاۋازدا

 غەم ت قايغۇغا قالغاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا

الل َهُم َ إِن ِي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاٍَ فِي َ حُكْمُكَ، عَتدْلٌ »

ضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُك ِ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَم َيْتَ بِەِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَەُ فِتي كِتَابِتكَ، أَوْ عَل َمْتَتەُ فِي َ قَ

أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْنَرْتَ بِەِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَتكَ الْقُترْآنَ رَبِيتعَ قَلْبِتي، 

مەن ستېنىڭ ! ئتى ئتالالھ»: تەرجىمىستى «الَءَ حُزْنِي وَ َهَابَ هَم ِيوَنُورَ صَدْرِي وَجِ
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نىڭ ئوغلىمەن، مېنىڭ كوكۇالم ستېنىڭ قولىڭدىتدۇر، قۇلىڭبەندەڭ، بەندەڭنىڭ ۋە 

سېنىڭ ھۆكمىڭ ماڭا ئۆتكۈچىدۇر، ھەققىمدە چىقارغان ھۆكمىڭ مۇتلەق ئادىلدۇر، 

بىرەرستىگە بىلتدۈرگەن، سەن كىتابىڭتدا نازىتك قىلغتان يتاكى مەخلۇقلىرىڭتدىن 

قىسقىستى ستەن ، شۇنداقال ئىلمتى غەيبىتڭ قاتارىتدا ساقالشتنى ئىترادە قىلغتان

قۇرئتاننى ، بولغتان بتارلىق ئىستىملىرىڭ بىتلەن ئۆزەڭنى ئاتىغان ۋە ساڭا مەنستۇپ

كەتكۈزگتتۈچى قىلىتتپ قتايغۇلىرىمنى -غەمنىتڭ باھتتارى، دىلىمنىتڭ نتتۇرى، قەلبىم

 [.رىۋايىتىئەھمەد ]« .ېرىشىڭنى سورايمەنب

الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُ بِكَ مِنَ الْهَم ِ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَكِ وَالْبُخْتكِ وَالْجُتبْنِ، وَضَتلَعِ »

قتايغۇدىن، ئتاجىزلىقتىن،  -غەم  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىسى «الد َيْنِ وَغَلَبَةِ الر ِجَالِ

قەرزدارلىقتتتتىن ۋە كىشتتتىلەر ھۇرۇنلتتتۇقتىن، بېخىللىقتتتتىن، قورقۇنچتتتاقلىقتىن، 

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .ئالدىدىكى تىك قىسىنچىلىقتىن ساڭا سىغىنىمەن
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 مۇسىبەتكە يولۇققاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا

ەُ الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ رَب ُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الَ إِلَتەَ إِال َ الل َت»

مَاوَاتِ وَرَب ُ األَرْ ئۇلتتۇغ، متتۇاليىم » :تەرجىمىستتى «َِ وَرَب ُ الْعَتترْشِ الْكَتترِيمِرَب ُ الستت َ

. ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىتالھ يوقتتۇر( بەندىلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدىغان)

ئاستمانالرنىڭ، . ئۇلۇغ ئەرشىنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھتىن باشقا ھتېچ ئىتالھ يوقتتۇر

 «.ننىڭ ۋە ئېسىك ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھتىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يوقتتۇرزېمى

 [.رىۋايىتى ۋە مۇسلىم بۇخارى]

أْنِي » الل َهُم َ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فاَلَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شتَ

رەھمىتىڭنتى ئۈمىتت قىلىتمەن،  !ئى ئتالالھ» :تەرجىمىسى «الَ إِلَەَ إاِل َ أَنْتَ ،ل َەُكُ

ھەمتمە  مېنى كۆزنى يۇمتۇپ ئاچقىچىلىتك ۋاقىتمتۇ ئتۆزۈمگە تاشتالپ قتويمىغىن،

ئەبتۇ داۋۇد ۋە ]« .ئىشىمنى ياخشىالپ بەرگىن، سەندىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتتۇر

 [.ئەھمەد رىۋايىتى

ستەندىن » :تەرجىمىستى «ن ِي كُنْتتُ مِتنَ الظ َتالِمِينَالَ إِلَەَ إِال َ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِ»

باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، سېنى بارچە نۇقسانالردىن پتاك دەپ ئېتىقتاد قىلىتمەن، 



 

92 

زۇلتۇم قىلغتۇچىالردىن بولتۇپ ( گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ئۆز نەپستىمگە)مەن ھەقىقەتەن 

 [.تىرمىزى رىۋايىتى]« .قالدىم

پەرۋەردىگتارىم ئتالالھ،  ئتى» :تەرجىمىستى «ئًالل َەُ رَب ِي الَ أُشْرِكُ بِەِ شَيْالل َەُ ا»

 [.ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى] «.ساڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيمەن

 غان دۇئايدىئۇچراشقاندا ئوقۇھاكىم بىلەن ياكى زوراۋان  دۈشمەن

َهما إ ناا ََنحَعلََك    َُنَور ه مح »
دمح اللا ور ه  دنح َوَ  ب دَك ن 

ََ ئتى » :تەرجىمىستى «َوَنَعدو

بىتتز ئۇالرنىتتڭ ھتتاالكىتىنى ستتاڭا تاپشتتۇرىمىز ۋە ئۇالرنىتتڭ يامانلىقىتتدىن ستتاڭا  !ھئتتالال

 [.ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى]« .سىغىنىمىز

َجُولُ »  َ أ نْتَ نَصِيرِي، بِك َ أ َ نْتَ عَضُدِي، و َ أ  َ َهُم  لل  ُا قَاتِك ُ أ بِكَ  بِكَ أَصُولُ وَ  «وَ

ىسى ىم ج ر ە ھ»   : ت لال ئا ىڭ  ! ئى  مېن ن  ە نس يا ىتا مېن ن  ە ، س ن ە ىمس ڭ چ

 -مەدەتكارىمسەن، سېنىڭ ياردىمىڭ بىلەن سەير قىلىمەن، سېنىڭ بىلەن كۈچ 

ئەبۇ داۋۇد ۋە ] «  . قۇۋۋەت تاپىمەن، سېنىڭ ياردىمىڭ بىلەن ئۇرۇش قىلىمەن

 [.تىرمىزى رىۋايىتى
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ئتالالھ بىتزگە كۇپتايە قىلىتدۇ، ئتۇ » :تەرجىمىسى «نَا الل َەُ وَنِعْمَ الْوَكِيكُحَسْبُ»

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« !.ھە-ھىمايە قىلغۈچىنېمىدىگەن ياخشى 

 زۇلمىدىن قورققان كىشى ئوقۇيدىغان دۇئا پادىشاھنىڭ

الل َهُم َ رَب َ الس َمَوَاتِ الس َبْعِ، وَرَب َ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فاُلَنِ »

أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يُ ْغىَ، عَز َ جَتارُكَ، بْنِ فاُلَنٍ وَأَحْزاَبِەِ مِنْ خاَلَئِقِكَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَي َ 

ئى يەتتە ئاسماننىڭ پەرۋەردىگارى، » :تەرجىمىسى «أَنْتَ وَجَك َ نَنَاؤُكَ، واَلَ إِلَەَ إاِل َ

سەن پاالنچىنىتڭ ئتوغلى پاالنىتدىن، ئۇنىتڭ  !ئۇلۇغ ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھ

ئۈستتۈمدىن  ردىن بىرەرستىنىڭمەخلۇقلىرىڭدىن بولغان ئىتتىپاقداشتلىرىدىن، ئتۇال

غالىپ كېلىشىدىن ياكى ھەددىدىن ئېشىشىدىن ماڭتا مەدەتكتار بتولغىن، ستېنىڭ 

سەندىن باشقا ھتېچ  ،ساڭا بولغان مەدھىلەر بۈيۈكتۇرمەدەتكارلىقىڭ شەرەپلىكتۇر، 

 [.بۇخارى رىۋايىتى] «.ئىالھ يوقتۇر

عاً، الل َەُ أَعَز ُ مِما َ أَختاَفُ وَأَحْتذَرُ، أَعُتو ُ الل َەُ أَكْبَرُ الل َەُ أَعَز ُ مِنْ خَلْقِەِ جَمِيْ»

بِالل َەِ ال َذِيْ الَ إِلَەَ إاِل َ هُوَ، الْمُمْسِكُ الْس َماَواَتِ الْسَبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلتىَ األَرَِْ إاِل َ 
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الْجِن ِ وَاإِنْسِ، الل َهُم َ  بإِ ْنِەِ، مِنْ شَر ِ عَبْدِكَ فاُلَنٍ، وَجُنوُدِەِ وَأَتْباَعِەِ وَأَشْياَعِەِ مِنَ

 «كَ، واَلَ إِلَەَ  غَيْترُكَكُنْ لِي جَارًا مِنْ شَر ِهِمْ، جَك َ نَنَاؤُكَ وَعَز َ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُ

ئالالھ بارچە مەخلۇقلىرىدىن غالىپتۇر، ئالالھ مەن  !ئالالھ بۈيۈكتۇر» :تەرجىمىسى

ىڭ ئۈستتىدىن غتالىپتۇر، ئۇنىڭتدىن باشتقا قورققان ۋە ئېھتىيات قىلغان نەرسىلەرن

ھېچ ئىالھ بولمىغان، يەتتە قات ئاستماننى ئۆزىنىتڭ ئىزنىستىز زېمىنغتا چۈشتۈپ 

جىتنالردىن  -كېتىشتىن ساقلىغۇچى ئالالھ، سېنىڭ بەنتدەڭنىڭ ۋە ئۇنىتڭ ئىتنس

بولغان لەشكەرلىرىنىڭ، ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ، گورۇھلىرىنىتڭ يامانلىقىنىتدىن ستاڭا 

سەن ئۇالرنىڭ يامانلىقىغا قارشى ماڭتا مەدەتكتار بتولغىن، ! ئى ئالالھ. نسىغىنىمە

 !ئتى ئتالالھ. ساڭا بولغان مەدھىتلەر بۈيۈكتتۇر، ستېنىڭ مەدەتكارلىقىتڭ غتالىپتۇر

 (.ئتۈچ قېتتىم)« .سېنىڭ ئىسمىڭ مۇبارەكتۇر، سەندىن باشقا ھېچ ئىتالھ يوقتتۇر

 [.بۇخارى رىۋايىتى]
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 دۇئا دۈشمەنگە قارشى ئوقۇلىدىغان

م َ اهْتزِمْهُمْ الل َهُم َ مُنْزِلَ  الْكِتَتابِ  سَترِيعَ الْحِسَتابِ الل َهُتم َ اهْتزِمِ األَحْتزَابَ الل َهُت»

ئى كىتابنى نازىك قىلغۇچى، تېز ھېساب ئتالغۇچى ئتالالھ، » :تەرجىمىسى «وَزَلْزِلْهُمْ

پ قىلغىتن ئى ئالالھ، ئۇالرنى مەغلتۇ. ئىتتىپاقداش دۈشمەنلەرنى مەغلۇپ قىلغىن

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.ئارىلىرىنى ئايرىۋەتكىنۋە 

 بىرەر قەۋمدىن قورققان كىشى ئوقۇيدىغان دۇئا

سەن خالىغتان نەرستە  !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «هُم َ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَالل َ»

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .بىلەن مەن ئۈچۈن ئۇالرغا تېتىغىن

 ئوقۇيدىغان دۇئا ىقىلغۈچى كىش ئىمانىغا شەك

بۇختارى ۋە مۇستلىم ] «.دەيتدۇ( يەنتى ئەئتۇزۇ بىلتالھ)ئالالھقا سىغىنىدۇ »

 [.رىۋايىتى

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى] «.شەك قىلغان نەرسىدىن چەكلىنىدۇ» 
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ىگە ئىمتان رئالالھقا ۋە ئۇنىتڭ پەيغەمبت»: تەرجىمىسى «آمَنْتُ بِالل َەِ وَرَسُولِەِ»

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.كەلتۈردۈم، دەيدۇ

هُوَ األَو َلُ، وَاآلخِرُ، وَالظ َاهِرُ وَالْبَتاطِنُ وَهُتوَ بِكُتك ِ »: ئالالھنىڭ مۇنۇ سۆزىنى ئوقۇيدۇ

ئالالھنىتڭ ئىپتىداستى، ئىنتىھاستى يوقتتۇر، ئتالالھ »: تەرجىمىستى «شَيْءٍ عَلِتيمٌ

مەخپىتدۇر  ،(بارلىقىنىتڭ دەلىللىترى بىتلەن ئەقىلتلەرگە ئاشتكارىدۇر)ئاشكارىدۇر 

تونتۇپ يەتكىلتى ئەقىك بىتلەن ئۇ زاتنىڭ ماھىيىتىنى ۋە ئۇنى كۆز بىلەن كۆرگىلى )

ئەبتۇ ] (ئايەت-3سۈرە ھەدىد ) «.، ئالالھ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر(بولمايدۇ

 [.داۋۇد رىۋايىتى

 ادۇئ ىش ئۈچۈن ئوقۇيدىغانقەرزنى ئادا قىل

 :تەرجىمىستى «نِي بِفَضْلِكَ عَم َتنْ سِتوَاكَمِكَ وَأَغْنِالل َهُم َ اكْفِنِي بِحاَلَلِكَ عَنْ حَرَا»

 -مېنى ھاالل نەرسەڭ بىتلەن ھارامتدىن بىھتاجەت قىلغىتن، پەزلتى  !ئى ئالالھ»

تىرمىتزى ]« .مەرھىمىتىڭ بىلەن مېنتى ئۆزەڭنىتڭ غەيرىتدىن بىھتاجەت قىلغىتن

 [.رىۋايىتى
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زَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَكِ، وَالْبُخْكِ وَالْجُبْنِ، وَضَتلَعِ الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُ بِكَ مِنَ الْهَم ِ، وَالْحَ»

قتايغۇدىن، ئتاجىزلىقتىن،  -غەم  !ئتى ئتالالھ»: تەرجىمىسى «الد َيْنِ وَغَلَبَةِ الر ِجَالِ

ھۇرۇنلتتۇقتىن، بېخىللىقتتتىن، قورقۇنچتتتاقلىقتىن، قەرزدارلىقتتتىن، ۋە كىشتتتىلەر 

 [.بۇخارى رىۋايىتى. ]«نىمەنئالدىدىكى تىك قىسىنچىلىقتىن ساڭا سىغى

 ناماز ۋە قىرائەتتە ۋەسۋەسە چۈشكەندە ئوقۇلىدىغان دۇئا

لەنەتتكەردى شتەيتاننىڭ »: تەرجىمىستى «مِنَ الش َيْ َانِ الْتر َجِيمِ أَعُو ُ بِالل َەِ»

. ۋېتىتڭپلىدەپ سول تەرىپىڭىزگە ئتۈچ قېتتىم تۈ« يامانلىقىدىن ئالالھقا سىغىنىمەن

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]

 چ كەلگەن كىشى ئوقۇيدىغان دۇئاۈقىيىنچىلىققا د

 «الل َهُم َ الَ سَتهْكَ إال َ مَتا جَعَلْتَتەُ سَتهْالً وَأَنْتتَ تَجْعَتكُ الْحَتزْنَ إِ َا شِتئْتَ سَتهاْلً»
ئەگەر سەن ئاسانالشتۇرغاندىن باشتقا ئاستانلىق يتوق،  !ئى ئالالھ» : تەرجىمىسى

 [.رىۋايىتىھەببان ئىبنى ]« .ندۇرىسەنخۇشاللىققا ئايال قايغۇنى ڭاسسەن خالى
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 ى كېرەك نېمە قىلىشى ۋە نېمە دېيىشكىشى  سادىر قىلغانگۇناھ 

انتدىن قىلىپ سالغاندا كامىك تاھارەت ئېلىتپ، ئ سادىر بىرەر گۇناھ كىمىكى»

ئتالالھ ئتۇ  ،ئالالھقتا ئىستتىغپار ئېيتستائىككى رەكئەت ناماز ئۇقۇغانتدىن كىتيىن 

 [.ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى] «.غپىرەت قىلىدۇكىشىنىڭ گۇناھىنى مە

 ئۈچۈن ئوقۇلىدىغان دۇئاقۇتۇلۇش  دىنشەيتان ۋە ئۇنىڭ ۋەسۋەسىلىرى

لەنەتتكەردى شتەيتاننىڭ »: تەرجىمىستى «أَعُو ُ بِالل َەِ مِنَ الش َيْ َانِ الْتر َجِيمِ»

 [.ى رىۋايىتىئەبۇ داۋۇد، تىرمىز]« .دېيىش« يامانلىقىدىن ئالالھقا سىغىنىمەن،

 [.رىۋايىتى بۇخارىمۇسلىم ۋە ] «.ئەزان ئېيتىش»

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.زىكرى ئېيتىش ۋە قۇرئان ئوقۇش»

 ئوقۇيدىغان دۇئا دائۆزى رازى بولمايدىغان ئىشقا ياكى ئوڭۇشسىزلىققا يولۇققان

ئتالالھ بتۇ ئالالھنىتڭ تەقدىرىتدۇر، »: تەرجىمىستى «دَرُ الل َەِ وَمَا شَاءَ فَعَكَقَ»

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .خالىغىنىنى قىلىدۇ
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 پەرزەنتلىك بولغان ئادەمنى مۇبارەكلەش ۋە ئۇنىڭ جاۋابى

باَرَكَ اللەُ لَتكَ فتيِ المَوهُتوب لَتكَ، وَشَتكَرَتَ الْوَاهِتبَ، وَبَلَتدَ أَشُتد َەُ، »

عَلَيتكَ، وَجَتزَاكَ  باَرَكَ اللەُ لَكَ وَبَتارَكَ: ويرد عليە المهنأ فيقول. وَرُزِقْتَ بِر َەُ

 پەرزەنتىڭىتزگە» :تەرجىمىستى «مِثْلَتەُ، وَأَجْتزَلَ نَوَابَتكَ اللەُ خَيرًا، وَرَزَقَكَ اللەُ

ئالالھ بەرىكەت ئاتا قىلسۇن، بۇ پەرزەنتنى ئاتتا قىلغۇچىغتا شتۈكۈر قىلغايستىز، ئتۇ 

تەبرىكلەنگتۈچى مۇنتداق « .قۇرامىغا يەتكەي، سىز ئۇنىڭ ۋاپاستىغا ئېرىشكەيستىز

ئالالھ سىزگە ۋە سىزگە تەۋە نەرسىلەرگە بەرىكەت ئاتتا قىلستۇن، »: جاۋاپ بېرىدۇ

ئالالھ سىزگە ياخشى مۇكاپات بەرسۇن، ئتالالھ ستىزگىمۇ شتۇنداق پەرزەنتت ئاتتا 

نتاملىق " زىكترىلەر"ئىمتام نەۋەۋى ]« .قىلسۇن، سىزگە كۆپ ساۋاپ ئاتتا قىلستۇن

 [.كىتابىدا بايان قىلغان

 قىنى تىلەپ ئوقۇلىدىغان دۇئابالىالرنىڭ ئامانلى

ئوقتتۇپ  دۇئتتاپەيغەمتتبەر ئەلەيھىسستتاالم ھەستتەن ۋە ھۈستتەينگە مۇنتتداق 

 «وَهَام َةٍ، وَمِنْ كُتك ِ عَتيْنٍ الَم َتةٍ أَعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ الل َەِ الت َام َةِ مِنْ كُك ِ شَيْ َانٍ»: قوياتتى
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 -يىتالن )يامانلىقىتدىن، ھەرقانداق شەيتاننىڭ  ،ئىككىڭالر ئۈچۈن»: تەرجىمىسى

كتتۆزدىن يامتتان بتتارلىق زىيانداشتتالرنىڭ يامانلىقىتتدىن ۋە ( چايانالرغتتا ئوخشتتاش

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .سىغىنىمەن ى بىلەنئالالھنىڭ ئۇلۇغ سۆزلىر

 كېسەل يوقلىغاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا

الھ خالىستا ھېچقىسى يتوق، ئتال» :تەرجىمىسى «أْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الل َەُالَ بَ»

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .ساقىيىپ كېتىسىز

بۈيتۈك » :تەرجىمىستى «الْعَظِتيمِ أَنْ يَشْتفِيَكَ أَسْأَلُ الل َەَ الْعَظِيمَ رَب َ الْعَترْشِ»

« .ئەرشىنىڭ پەرۋەردىگارى ئۇلۇغ ئتالالھتىن ستىزگە شتىپالىق تىلەيتمەن

 [.ۋە تىرمىزى رىۋايىتى ئەبۇ داۋۇد(. ]يەتتە قېتىم)

 توغرىسدا يوقالشنىڭ پەزىلىتى كېسەل

بىر ئادەم مۇسۇلمان قېرىندىشىنى » :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن     

يوقلىغاندا، ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرغانغا قەدەر جەننەتنىڭ مېۋەزارلىقىدا ماڭىدۇ، ئۇ 

لسا، ەتىگەن بولغان بوئەگەر ئ. ئورايدۇ  دا ئۇنى ئالالھنىڭ رەھمىتىئادەم ئولتۇرغان
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نىڭغا رەھمەت مىڭ پەرىشتە ئۇ70كەچ بولغان بولسا تاڭ ئاتقۇچە ، كەچكىچە

 [.رىۋايىتىتىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە، ئەھمەد ] «.تىلەيدۇ

 ئوقۇيدىغان دۇئا ېسەلھاياتىدىن ئۈمىت ئۈزگەن ك

ئتى » :تەرجىمىستى  «حِقْنِتي بِتالر َفِيقِ األَعْلَتىالل َهُم َ اغْفِرْ لِتي وَارْحَمْنِتي وَأَلْ»

مەغپىتترەت قىلغىتتن، ماڭتتا رەھىتتم قىلغىتتن، مېنتتى يتتۇقىرى  مېنتتى !ئتتالالھ

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .مەرتىۋىلىكلەرنىڭ قاتارىغا قوشقىن

فِتي الْمَتاءِ  يَدَيْتەِعِنْدَ مَوتِتەِ يُتدْخِكُ  صَل َى الل َەُ عَلَيْەِ وَسَل َمَجَعَكَ رَسُول الل َەِ »

كَرَاتٍالَ إِلَتەَ إِال َ الل َتت: ەُ وَيَقُتتولفَيَمْسَتحُ بِهِمَتتا وَجْهَت  :تەرجىمىستتى «ەُ إِن َ لِلْمَتوْتِ لَستتَ

ئۆزىنىتڭ ئىككتى قتولىنى ستۇغا  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات قىلىدىغان چاغدا

بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، »: سىالپ ئۇنىڭ بىلەن يۈزىنى تقۇزۇپ،چىال

 [.بۇخارى رىۋايىتى. ]دېگەن« باردۇر ئۆلۈمنىڭ ھەقىقەتەن سەكراتى

يكَ لَتەُ، الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ وَالل َەُ أَكْبَرُ، الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ وَحْدَەُ، الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِ»

 «وَالَ قُتتو َةَ إِال َ بِالل َتتەِ وَالَ حَتتوْلَالَ إِلَتەَ إِال َ الل َتتەُ لَتتەُ الْمُلْتتكُ وَلَتتەُ الْحَمْتدُ، الَ إِلَتتەَ إِال َ الل َتتەُ 
يوقتتۇر، ئتالالھ بۈيۈكتتۇر،  مەئبۇد بەرھەقئالالھتىن باشقا ھېچ » :تەرجىمىستى
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يېگانىتدۇر، ئۇنىتڭ شتېرىكى  -ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتتۇر، ئتۇ يەكتكە 

ڭغتا سانا ئۇنى-ىشاھلىق ۋە ھەمدۇيوقتۇر، ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، پاد

يوقتتۇر، ئالالھنىتڭ ياردىمىستىز  مەئبتۇد بەرھەقخاستۇر، ئالالھتىن باشقا ھېچ 

 [.تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى]« .قۇۋۋەت يوقتۇر – كۈچ ھېچقانداق

 سەكراتتىكى كىشىگە شاھادەتنى ئەسلىتىش

يەنتى ئتالالھتىن باشتقا ھتېچ ) " الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ" قى سۆزىئاخىر نىڭكىكىم»

ئەبتۇ داۋۇد ] «.دېگەن ستۆز بولىتدىكەن جەنتنەتكە كىرىتدۇ( يوق مەئبۇد بەرھەق

 [.رىۋايىتى

 دۇئاقىلىدىغان  كىشى گە گىرىپتار بولغانمۇسىبەت

َعوِلَ »» ا  َوإ ناا إ ََلحه  َراج   ِ ا 
 «هَتاالل َهُم َ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْترًا مِنْ «إ نا

ئالالھنىتتڭ )ئەلتتۋەتتە ئالالھنىتتڭ ئىگىدارچىلىقىتتدادۇرمىز  بىتتز»: تەرجىمىستتى

ماڭا كەلتگەن  !ئى ئالالھ» ،«، چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز(بەندىلىرىدۇرمىز

بەرگىتن، ماڭتا ئۇنىڭتدىن ياخشتىراقنى تولتۇقالپ  ىترماڭتا ئەج ئۈچتۈن بۇ مۇسىبەت

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.بەرگىن
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 ئوقۇلىدىغان دۇئا مېيتنىڭ كۆزىنى يۇمدۇرغاندا

الل َهُم َ اغْفِرْ لِفاُلَنِ وَارْفَعْ دَرَجَتَەُ فِي الْمَهْدِي ِينَ وَاخْلُفْتەُ فِتي عَقِبِتەِ فِتي »

 «ي قَبْترِەِ وَنَتو ِرْ لَتەُ فِيتەِالْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَەُ يَا رَب َ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَتەُ فِت

مەغپىترەت قىلغىتن، ( ئىسمىنى ئاتايتدۇ)نى ئۈچۈن پاال !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى

دەرىجىسىنى كۆتۈرگىن، ئۇنىڭغا ئەۋالدلىرىنى  مۇھىدايەت تاپقۇچىالر قاتارىدا ئۇنىڭ

بىتز ۋە ئۇنىتڭ ئۈچتۈن  !ئى ئالەملەرنىتڭ پەرۋەردىگتارى. ئىز باسار قىلىپ بەرگىن

ئۈچتۈن  قەبرىستىنى ئۇنىتڭ رى قىلغىتن،مەغپىرەت قىلغىن، ئۇنىڭ قەبرىسىنى كەڭ

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .نۇرلۇق قىلغىن

 نامىزىدا ئوقۇلىدىغان دۇئا ەجىناز

الل َهُم َ اغْفِرْ لَەُ وَارْحَمْەُ، وَعَافِەِ، وَاعْفُ عَنْەُ وَأَكْرِمْ نُزُلَەُ، وَوَس ِعْ مُدْخَلَتەُ، وَاغْسِتلْەُ »

كَمَا نَق َيْتَ الث َوْبَ األَبْيَضَ مِنَ  التد َنَسِ، وَأَبْدِلْتەُ  بِالْمَاءِ وَالث َلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَق ِەِ مِنَ الْخَ َايَا

ەُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِەِ وَأَهاْلً خَيْرًا مِنْ أَهْلِەِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِەِ، وَأَدْخِلْەُ الْجَن َتةَ، وَأَعِتذْ

ئۇنىڭ ئۈچۈن مەغپىترەت  !ئالالھئى » :تەرجىمىسى «قَبْرِ، وَعَذَابِ الن َارِمِنْ عَذَابِ الْ
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قىلغىن، ئۇنىڭغا رەھىم قىلغىتن، ئتۇنى ختاتىرجەم قىلغىتن، ئەپتۇ قىلغىتن، ئۇنىتڭ 

تۇرالغۇسىنى كۆركەم، كىرىش ئېغىزىنتى كەڭ قىلغىتن، ئتۇنى ستۇ، قتار، مۆلتدۈرلەر 

ئۇنى خاتالىقالردىن پاك قىلغىن،  اق كىيىمنى كىردىن پاك قىلغاندەكبىلەن يۇغىن، ئ

جاي، ئائىلىستىدىن ياخشتىراق  -جايىدىن ياخشىراق قورۇ  -ئۆزىنىڭ قورۇ ئۇنىڭغا 

رگتۈزگىن، ئۇنىڭغتا ئائىلە، خوتۇنىدىن ياخشىراق خوتۇن بەرگىن، ئۇنى جەننەتكە كى

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .ۋە دوزاخ ئازابىدىن پاناھلىق بەرگىن قەبرە ئازابى

غِيرِنَا وَكَبِيرِنَتا وَ َكَرِنَتا الل َهُم َ اغْفِرْ لِحَي ِنَا وَمَي ِتِنَا وَشتَ » اهِدِنَا وَغَائِبِنَتا وَصتَ

وَأُنْثَانَا الل َهُم َ مَنْ أَحْيَيْتَەُ مِن َا فَأَحْيِەِ عَلَى اإِساْلَمِ وَمَنْ تَوَف َيْتَەُ مِن َا فَتَوَف َەُ عَلَتى 

ل َنَا بَعْتدَەُاإِيمَانِ الل َهُم َ الَ تَحْرِمْنَا أَجْت  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «رَەُ واَلَ تُضتِ

، نىرىمىزۋە يتتوقلىبتتۇ يەردە بتتارلىرىمىز نتتى، ئۆلتتۈپ كەتكەنلىرىمىز ۋە ھايتتاتلىرىمىز

. مەغپىترەت قىلغىتن نىئاياللىرىمىز ۋە ئەرلىرىمىز نى،چوڭلىرىمىزۋە كىچىكلىرىمىز 

بىتزدىن كىمگىكتى ھايتاتلىق بەرستەڭ ئىستالم ھايتاتلىقىنى بەرگىتن، ! ئى ئالالھ

بىزنتى  !ئتى ئتالالھ. پات قىلدۇرساڭ ئىمان بىتلەن ۋاپتات قىلتدۇرغىنكىمنىكى ۋا
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بىزنتى ئىمانغتا متۇۋەپپەق قىلغىنىڭتدىن ئەجرىدىن مەھرۇم قىلمىغىتن،  ئىماننىڭ

ۋە نەستائى،  ئەھتمەد، ئىبنتى متاجەئەبتۇ داۋۇد ۋە ]« .كېيىن بىزنى ئتازدۇرمىغىن

 [.رىۋايىتى تىرمىزى

نٍ فِي  ِم َتِكَ، وَحَبْكِ جِوَارِكَ، فَقِەِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْترِ الل َهُم َ إِن َ فاُلَنَ بْنَ فاُلَ»

كَ أَنْتتَ الْغَفُتورُ فَاغْفِرْ لَەُ وَارْحَمْتەُ إِن َت. وَعَذَابِ الن َارِ، وَأَنْتَ  أَهْكُ  الْوَفَاءِ وَالْحَق ِ

پاالنچىنىتڭ ئتوغلى پتاالنى ستېنىڭ بتتاش  !ئتى ئتالالھ»: تەرجىمىستى «التر َحِيمُ

ئتۇنى قەبترە پىتنىستىدىن، دوزاخ . ھلىقىڭدىدۇر، ستېنىڭ ھەمراھلىقىڭدىتدۇرپانا

ئۇنىتڭ ئۈچتۈن مەغپىترەت . سەن ۋاپا ۋە ھەق ئەھلىدۇرسەن. ئازابىدىن ساقلىغىن

ۋە  سەن ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغتۇچى. قىلغىن، ئۇنىڭغا رەھىم قىلغىن

 [.رىۋايىتىئىبنى ماجە ۋە ئەبۇ داۋۇد ]« .مېھرىبانسەن دائىمى

الل َهُم َ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ أَحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِتي ٌ عَتنْ عَذَابِتەِ إِنْ كَتانَ »

 !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىسى «نَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْەُمُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسَنَاتِەِ وَإِنْ كَا

ستېنىڭ رەھمىتتىڭگە ئتۇ لىتدۇر، نىتڭ ئوغقۇلىڭئۇ ستېنىڭ بەندەڭتدۇر، ستېنىڭ 
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ئەگەر ئتۇ ياخشتى ئىتش . موھتاجدۇر، سەن ئۇنىڭغا ئازاپ قىلىشتىن بىھاجەتسەن

قىلغتتۇچى بولستتا ئۇنىتتڭ ياخشتتىلىقىنى زىيتتادە قىلىتتپ بەرگىتتن، ئەگەر ئتتۇ 

 [.ھاكىم رىۋايىتى]« .خاتاالشقۇچى بولسا گۇناھىدىن ئۆتىۋەتكىن

 ان دۇئانامىزىدا ئوقۇلىدىغ ەكىچىك بالىنىڭ جىناز

ئتتۇنى دوزاخ  !ئتتى ئتتالالھ»: تەرجىمىستتى «الل َهُتتم َ أَعِتتذْەُ مِتتنْ عَتتذَابِ الْقَبْتترِ»

 [.ئىمام مالىك ۋە ئىبنى ئەبى شەيبە، بەيھەقى رىۋايىتى]« .ئازابىدىن ساقلىغىن

الل َهُم َ اجْعَلْەُ فَرْطًا وَ َخْترًا لِوَالِدَيْتەِ، وَشَتفِيْعًا » :بۇ دۇئانى دېسە ياخشىراقتۇر

الل َهُم َ نَق ِكْ بِەِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِەِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْەُ بِصَالِحِ الْمُتؤْمِنِيْنَ وَاجْعَلْتەُ . مُجَابًا

رًا فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَقْەُ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ وَأَبْدِلْەُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِەِ وَأَهاْلً خَيْت

ئتى » :تەرجىمىستى «وَمَنْ سَبَقَناَ بِاإِيْمتاَنِ مِنْ أَهْلِەِ، الل َهُم َ اغْفِرْ لِأساْلَفِناَ، وَ أَفْراَطِناَ،

ستاقالپ )ئانىسى ئۈچۈن تەييارالپ قويۇلغان سوۋغات، زەخىترە  -ئۇنى ئاتا  !ئالالھ

ئتى . ، دۇئاستى ئىجتابەت قىلىنغتان شتاپائەتچى قىلىتپ بەرگىتن(قۇيۇلغان بايلىق

قىلىتپ ىرىنىتڭ ئەجرىنتى زىيتادە ئانىستىنىڭ ياخشتى ئەمەلل -ئاتا ئۇنىڭ  !ئالالھ
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ئاتا قىلغىن، ئۇنى مۆمىنلەر قاتارىغتا  رىتتا ئەجائانىسىغا ك -، ئۇ ئارقىلىق ئاتا بەرگىن

قوشقىن، ئۇنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ كاپالىتىدە قىلغىتن، رەھمىتىتڭ بىتلەن 

 -جايىتدىن ياخشتىراق قتورۇ  -ن، ئۇنىڭغا ئۆزىنىتڭ قتورۇ دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغى

ئەجتدادلىرىمىز ئۈچتۈن، ! ئى ئتالالھ. جاي، ئائىلىسىدىن ياخشىراق ئائىلە بەرگىن

ئەۋالدلىرىمىتتز ئۈچتتۈن، بىتتزدىن ئىلگىتترى ئىمتتان ئېيتقتتانالر ئۈچتتۈن مەغپىتترەت 

 [.ئىبنى قۇدامە رىۋايىتى]« .قىلغىن

ئتۇنى بىتز  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىسى «طًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًاا فَرَالل َهُم َ اجْعَلْەُ لَنَ»

بىتزگە ئۈچۈن تەييتارالپ قويۇلغتان ستوغات، ئالتدىن يولالنغتان ياخشتى ئەمەل ۋە 

 « .قىلىپ بەرگىن ىرلەردىنئەجتەييارالنغان 

 دۇئاسى تەزىيەتەسەللى ۋە 

فَلْتَصْبِرْ ... عِنْدَەُ بِأَجَكٍ مُسَم ًى إِن َ لِل َەِ مَا أَخَذَ، وَلَەُ مَا أَعْ َى وَكُك ٌ شَيْءٍ»

بْ ئتتالغىنىمۇ، بەرگىنىمتتۇ ئالالھنىتتڭ  ،شۈبھىستتىزكى»: تەرجىمىستتى «وَلْتَحْتَستتِ
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ستەبرى . مۈلكىدۇر، ھەممە نەرسە ئالالھنىڭ دەرگاھىدا متۇئەييەن مۇددەتلىكتتۇر

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى] «.قىلغىن دقىلغىن، ئەجرى ئۈمى

عَزَاءَكَ  أعْظَم اللەُ أجْرَكَ، وَأحْسن»: دېسە تېخىمۇ ياخشتىدۇر ئەگەر مۇنداق

ستىزگە ئەڭ ئاتا قىلسۇن،  رىئالالھ سىزگە كاتتا ئەج»: تەرجىمىسى «وَغَفَرَ لِمَي ِتِكَ

ئىمتتام نەۋەۋى ]« .مەغپىتترەت قىلستتۇن نتتى، مېيىتىڭىزگتتۈزەل ستتەبىر بەرستتۇن

 [.رىۋايىتى

 غان دۇئامېيىتنى قەبرىگە ئەكىرگەندە ئوقۇلىدى

ِا  » ِا  ولَََعَ َسددةاة  رََسددوَّلل  ا َ َللَيحدده  وََسددلامَ ِمْسِب ا ِا  :تەرجىمىستتى «َصدد ا ا

پەيغەمبىرىنىتتڭ ستتۈننىتى بتتويىچە ئالالھنىتتڭ ئىستتمى بىتتلەن ۋە ئالالھنىتتڭ »

 [.ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى]« (.يىمەنقو)

 مېيىتنى  دەپنە قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئا

َ اللاَهددما تَه  حددهَ اللاَهددما ا» َُ ددر  ئۇنىتتڭ ئۈچتتۈن  !ئتتى ئتتالالھ»:تەرجىمىستتى «غحف 

ئەبتۇ ]« .مۇستتەھكەم قىلغىتن( ھەق ستۆز ئۈستتىدە)مەغپىرەت قىلغىن، ئۇنى 

 [.رىۋايىتى ۋە ھاكىم داۋۇد



 

109 

 قەبرىستانلىقنى زىيارەت قىلغاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا

يَارِ مِنَ الْمُتؤْمِنِينَ وَالْمُسْتلِمِينَ وَإِن َتا إِنْ شَتاءَ الل َتەُ بِكُتمْ الس اَلَمُ عَلَيْكُمْ أَهْكَ الد ِ»

 «ەَ لَنَتا وَلَكُتمُ الْعَافِيَتةَأَسْتأَلُ الل َت ،الَحِقُونَ وَيَرْحَمُ الل َەُ المُسْتَقْدِمِيْنَ مِن َا وَالمُسْتَأْخِرِينَ

ىستتان ئەھلتى، مۇستۇلمانالر قەبر -ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم مۆمىن » :تەرجىمىسى

كېلىتپ  ھەقىقەتەن بىزمۇ ئىنشائالالھ ستىلەرگە قوشتۇلىمىز، بىتزدىن بتۇ يەرگە

بولغانالرغىمۇ، كېلىتدىغانالرغىمۇ ئتالالھ رەھتمەت قىلستۇن، ئتالالھتىن بىتز ۋە 

 [.مۇسلىم ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى]« .ئامانلىق تىلەيمەن -سىلەر ئۈچۈن تىنچ 

 شامال چىققاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا

 !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «ا، وَأَعُو ُ بِكَ مِنْ شَتر ِهَاالل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَ»

ھەقىقەتەن مەن سېنىڭدىن ئۇنىڭ ياخشىلىقىنى ستورايمەن، ئۇنىتڭ يامانلىقىتدىن 

 [.ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى] «.ساڭا سىغىنىمەن

ا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَتا أُرْسِتلَتْ بِتەِ وَأَعُتو ُ بِتكَ مِتنْ الل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَ»

ھەقىتقەتەن  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «ا، وَشَر ِ مَا أُرْسِلَتْ بِتەِشَر ِهَا، وَشَر ِ مَا فِيهَ
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مەن ستتېنىڭدىن ئۇنىتتڭ ياخشتتىلىقىنى، ئۇنىڭتتدىكى ياخشتتىلىقنى ۋە ئتتۇ ئېلىتتپ 

ئۇنىڭ يامانلىقىتدىن، ئۇنىڭتدىكى يامتانلىقتىن ۋە . نكەلگەن ياخشىلىقنى سورايمە

مۇستتلىم ۋە بۇختتارى ]« .ئتتۇ ئېلىتتپ كەلتتگەن يامتتانلىقتىن ستتاڭا ستتىغىنىمەن

 [.رىۋايىتى

 ھاۋا گۈلدۈرلىگەندە ئوقۇلىدىغان دۇئا

 :تەرجىمىستى «وَالْمَلَائِكَتةُ مِتنْ خِيفَتِتەِسُبْحَانَ ال َذِي يُسَب ِحُ الر َعْتدُ بِحَمْتدِەِ »

ان ىتدىغتەسبىھ ئېيت ۋەسانا -ەرىشتىلەر ئۇنىڭدىن قورقۇپ ھەمدۇدۈرماما ۋە پگۈل»

 [.ئىمام مالىك رىۋايىتى]« .زاتنى بارچە نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەن

 تەلەپ قىلىش دۇئاسى يامغۇر

« َ يًعدا  نَاِن ًعدا َغد ح يئًا َمر  يثًا َمر  ةَا َغيحثًا َنغ  ق  َهما اسح
داللا ج  ََ د  َادارع   َ جج   «اًل َغد ح

بىزنتتى سىڭىشتتلىك، متتول مەنپەئەتلىتتك، زىيتتان  !ئتتى ئتتالالھ» :تەرجىمىستتى

ئەبتتۇ داۋۇد ] «.يەتكۈزمەيتتدىغان يتتامغۇر بىتتلەن كېچىكتۈرمەستتتىن ستتۇغارغىن

 [.رىۋايىتى
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غۇر بىزگە يام !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «أَغِثْنَا الل َهُم َ أَغِثْنَا، الل َهُم َ أَغِثْنَا، الل َهُم َ»

بىتزگە  !ئى ئتالالھ .بىزگە يامغۇر ياغدۇرۇپ بەرگىن !ئى ئالالھ .ياغدۇرۇپ بەرگىن

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .يامغۇر ياغدۇرۇپ بەرگىن

قِ عِبَتتادَكَ» رْ رَحْمَتَتتكَ وَأَحْتتيِ بَلَتتدَكَ الْمَي ِتتتَ، وَبَهَائِمَتتكَ، الل َهُتتم َ استتْ  «وَانْشتتُ

لىرىڭنى، ھايۋانلىرىڭنى سۇغارغىن، رەھمىتىڭنتى بەندى !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى

 [.رىۋايىتى ئەبۇ داۋۇد]« .يايغىن، ئۆلۈك زېمىنىڭنى تىرىلدۈرگىن

 قاندا ئوقۇلىدىغان دۇئااغيامغۇر ي

مەنپەئەتلىك يامغۇر ياغتدۇرۇپ  !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «الل َهُم َ صَي ِبًا نَافِعًا»

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .بەرگىن

 ېغىپ بولغاندىن كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئايامغۇر ي

 -بۇ يامغۇر بىزگە ئالالھنىڭ پەزلتى » :تەرجىمىسى «ا بِفَضْكِ الل َەِ وَرَحْمَتِەِمُ ِرْنَ»

 [.رىۋايىتى ۋە مۇسلىم بۇخارى]« .مەرھىمىتى بىلەن ياغدى
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 يامغۇر ئاپىتىدىن ساقلىنىشنى تەلەپ قىلىش دۇئاسى

وْدِيَتةِ، وَمَنَابِتتِ عَلَيْنَا الل َهُم َ عَلَى اآلكَامِ وَالظ ِرَابِ، وَبُ ُونِ األ الل َهُم َ حَوَالَيْنَا وَالَ»

ئۇستتىمىزگە ئەمەس ئەتراپىمىزغتا بىزنىتڭ  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «الش َجَرِ

. «دۆڭتتلەرگە، جىلغىالرغتتا، ئورمانلىقالرغتتا ياغتتدۇرغىن !ئتتى ئتتالالھ. ياغتتدۇرغىن

 .[بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]

 ئاينى كۆرگەندە ئوقۇلىدىغان دۇئا ھىالل

 الل َەُ أَكْبَرُ، الل َهُم َ أَهِل َەُ عَلَيْنَا بِاألَمْنِ، وَاإِيمَانِ وَالس اَلَمَةِ، وَاإِساْلَمِ، وَالت َوْفِيقِ لِمَتا»

ئتۇ  !ئتالالھئى . ئالالھ بۈيۈكتۇر»: تەرجىمىسى «ضَى، رَب ُنَا وَرَب ُكَ الل َەُتُحِب ُ رَب َنَا  وَتَرْ

ئىسالم بىتلەن،  -ئامانلىق بىلەن، خاتىرجەملىك بىلەن، ئىمان  -ئاينى بىزگە تىنچ 

بىزنىتڭ ۋە . غىتنبولىدىغان ئىشالرغا متۇۋەپپەق قىلسەن ياخشى كۆرىدىغان، رازى 

 [.تىرمىزى ۋە دارىمى رىۋايىتى] «.سېنىڭ رەببىڭ ئالالھتۇر
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 ئىپتار قىلغاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا

اءَ الل َتتەُالظ َمَتتأُ، وَابْتَل َتتتِ الْعُتترُوقُ، وَنَبَتت  َهَتتبَ»  :تەرجىمىستتى «تَ األَجْتترُ إِنْ شتتَ

« .، ئالالھ خالىسا ئەجرىمۇ ھاسىك بولدىلەندىسۇزلۇق كەتتى، تومۇرالر ھۆلئۇس»

 [.ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى]

 :تەرجىمىستى «نْ تَغْفِترَ لِتيكُك َ شَيْءٍ أَ الل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ ال َتِي وَسِعَتْ»

ئالغتان رەھمىتىتڭ ھەقىقەتەن مەن سېنىڭدىن ھەممە نەرسىنى ئتۆز ئىچىتگە  !ئى ئالالھ»

 [.ئىبنى ماجە رىۋايىتى] «.مەغپىرەت قىلىشىڭنى سورايمەنېنى بىلەن م

 تائامدىن ئىلگىرى ئوقۇلىدىغان دۇئا

دېستۇن، " بىسمىلالھ" بِسْمِ  الل َەِسىلەرنىڭ بىرىڭالر تائام يېمەكچى بولسا »

 بِسْتمِ الل َتەِ فِتي أَو َلِتەِ وَآخِترِەِ: ئەگەر باشتا ئۇنتۇپ قالغان بولسا ئېستىگە كەلگەنتدە

تىرمىتزى ئەبتۇ داۋۇد ۋە ]« .دېستۇن" بىستمىلالھ فتى ئەۋۋەلىھتى ۋە ئتاخىرىھى"

   [.رىۋايىتى
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 «مْنَتتا خَيْتترًا مِنْتتەُالل َهُتتم َ بَتتارِكْ لَنَتتا فِيتتەِ وَأَطْعِ»: ئتتالالھ تائتتام بەرگەن كىشتتى

ئۇنىڭدا بىزگە بەرىكەت ئاتا قىلغىن، بىزگە ئۇنىڭتدىنمۇ  !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى

الل َهُم َ بَتارِكْ »: ئالالھ سۈت بىلەن سۇغارغان كىشى. ، دېسۇن«ياخشى تائام بەرگىن

قىلغىتن  ئۇنىڭدا بىزگە بەرىكەت ئاتتا !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «لَنَا فِيەِ وَزِدْنَا مِنْەُ

 [.تىرمىزى رىۋايىتى. ]، دېسۇن«تېخىمۇ زىيادە قىلىپ بەرگىنبىزگە  ئۇنىڭدىن ۋە

 كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئاغىزاالنغاندىن 

 «رِ حَتوْلٍ مِن ِتي وَالَ قُتو َةٍالْحَمْدُ لِل َتەِ ال َتذِي أَطْعَمَنِتي هَتذَا، وَرَزَقَنِيتەِ مِتنْ غَيْت»

 ،قۇۋۋىتىمستىز -تەدبىر ۋە كۈچ  -رە سانا مېنىڭ چا-جىمى ھەمدۇ» :تەرجىمىسى

ستتۈنەن  لئەستتھابۇ]« .رگەن ئالالھقتتا خاستتتۇرماڭتا بتتۇ تائتتامنى رىتتزق قىلىتپ بە

 [.رىۋايىتى

مُسْتتَغْنَيً  مُتوَد ٍٍَ، وَالَ[ مَكْفِي ٍ وَالَ]الحَمْدُ لِل َەِ حَمْدًا كَثِيرًا طَي ِبًا مُبَارَكًا فِيەِ غَيْرَ »

ۋە بىتتز كۇپايىلەنگىتتدەك  تتتۈگىمەس !ئتتى رەببىمىتتز» :تەرجىمىستتى «عَنْتتەُ رَب َنَتتا
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ساناالر ستاڭا -ۇمۇبارەك، توختاۋسىز ھەمد ۋە ، پاكنېمەتلەرنى بەرگەنلىكىڭ ئۈچۈن

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى] «بولسۇن

 مېھماننىڭ ساھىبخانغا قىلىدىغان دۇئاسى

ئتى » :تەرجىمىسى «مْ وَارْحَمْهُمْالل َهُم َ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُ»

نى بەرىكەتلىتك قىلىتپ بەرگىتن، ئتۇالر سەن ئۇالرغا ئاتا قىلغان رىزقنتى !ئالالھ

 [.بۇخارى ۋە تىرمىزى رىۋايىتى]« .مەغپىرەت قىلغىن، ئۇالرغا رەھىم قىلغىن

 ئوقۇلىدىغان دۇئا تەلەپ قىلىش ئۈچۈن ئىچمەك-يېمەك

 !ئى ئتالالھ» :تەرجىمىسى «مَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيالل َهُم َ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَ»

نى بەرگەن كىشتتى زلۇقستتۇئۇ، ماڭتتا نى غىزاالنتتدۇرغىنماڭتتا تائتتام بەرگەن كىشتتى

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .سۇغارغىن
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 ئوقۇلىدىغان دۇئاقىلغاندا  ئىپتارباشقىالرنىڭكىدە 

ائِمُونَ، وَأَكَتكَ طَعَتامَكُ»  «ل َتْ عَلَتيْكُمُ الْماَلَئِكَتةُمُ األَبْترَارُ، وَصَت أَفْ َرَ عِنْدَكُمُ الصت َ

سىلەرنىڭكىدە روزىدارالر ئىپتتار قىلتدى، تائتامىڭالرنى ياخشتىالر » :تەرجىمىسى

، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە]« .لدىيېدى، پەرىشتىلەر سىلەرگە رەھمەت تەلەپ قى

 [.رىۋايىتىنەسائى 

 لىنىشى توغرىسىدانەپلە روزا تۇتقۇچىنىڭ مېھمانغا تەكلىپ قى

چاقىرىلسا بارسۇن، ئەگەر روزىدار بولسا دۇئا قىلىپ مېھمانغا سىلەرنىڭ بىرىڭالر »

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.قويسۇن، ئەگەر روزىدار بولمىسا تائام يېسۇن

 ى توغرىسىدابەرگەندە نېمە دېيىشروزىدارغا بىرەرسى ئازار 

بۇختتارى ۋە ] «.ىتتدارمەنھەقىتتقەتەن مەن روزىتتدارمەن، ھەقىتتقەتەن مەن روز»

 [.مۇسلىم رىۋايىتى
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 مېۋىنىڭ دەسلىپىنى كۆرگەندە ئوقۇيدىغان دۇئا

ا، وَبَارِكْ لَنَتا الل َهُم َ بَارِكْ لَنَا فِي نَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَ»

ىزگە بەرىتكەت ئاتتا قىلغىتن، مېۋىلىرىمىزدە ب! ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى «فِي مُد ِنَا

بىزگە بەرىكەت ئاتتا  تارازىلىرمىزدا-جىڭشەھىرىمىزدە بىزگە بەرىكەت ئاتا قىلغىن، 

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .قىلغىن،

 دۇئا گەندە ئوقۇيدىغانچۈشكۈر

دېستۇن، ( ئەلھەمتدۇ لىلتالھ) الحمد للتە: سىلەرنىڭ بىرىڭالر چۈشكۈرسە»

: دېستۇن، چۈشتكۈرگۈچى( يەرھەمتۇكەلالھ) ەيرحمك الل: بۇنى ئاڭلىغان ھەمراھى

« .دېستۇن( يەھتدىكۇمۇلالھ، ۋە يۇستلىھۇ بتالەكۇم) يهديكم اللتە و يصتلح بتالكم

 [.بۇخارى رىۋايىتى]

 توغرىسىدانېمە دېيىش  ،دېسە" لىلالھ ھەمدۇئەل" كاپىر چۈشكۈرۈپ

يكَ » ل َح بَالََكمح َيهحد  َ َوَيصح ِا ە يۇستلىھۇ يەھدىكۇمۇلالھ، ۋ) :تەرجىمىسى «َم ا

يەنى ئالالھ سىلەرنى ھىدايەت قىلستۇن، ھتالىڭالرنى ئىستالھ . )دېسۇن( بالەكۇم

 [.رىۋايىتى ، ئەبۇ داۋۇدتىرمىزى ۋە ئەھمەد(. ]قىلسۇن
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 ئوقۇلىدىغان دۇئا نىكاھالنغۇچىغا

ۋە  ستىز» :تەرجىمىستى «وَجَمَتعَ بَيْنَكُمَتا فِتي خَيْترٍبَارَكَ الل َەُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، »

ستتىزگە تەۋە نەرستتىلەرگە ئتتالالھ بەرىتتكەت بەرستتۇن، ئىككىڭالرنىتتڭ ئارىستتىنى 

 [.سۈنەن رىۋايىتى لئەسھابۇ]« .ىق ئىچىدە جەم قىلسۇنياخشىل

 ئوقۇيدىغان دۇئا ۈچىۋە ئۇالغ سېتىۋالغ نىكاھالنغۈچى

شَتر ِ مَتا و ُ بِتكَ مِتنْ شَتر ِهَا وَالل َهُم َ إِن ِي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْەِ وَأَعُ»

ھەقىتقەتەن مەن ستېنىڭدىن ئۇنىتڭ ! ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «جَبَلْتَهَا عَلَيْتەِ

ياخشتتىلىقىنى، ستتەن ئۇنىتتڭ ۋۇجۇدىغتتا ئورۇنالشتتتۇرىۋەتكەن خۇسۇستتىيىتىنىڭ 

ئۇنىتتتڭ يامانلىقىتتتدىن، ستتتەن ئۇنىتتتڭ ۋۇجۇدىغتتتا  .ياخشتتتىلىقىنى ستتتورايمەن

ئەگەر تتۈگە  .سۇسىيىتىنىڭ يامانلىقىدىن ساڭا سىغىنىمەنئورۇنالشتۇرىۋەتكەن خۇ

ئەبتۇ داۋۇد ۋە ]« .سېتىۋالغان بولسا لوكىسىدىن تۇتۇپ تتۇرۇپ، يتۇقىرىنى دېستۇن

 [.ئىبنى ماجە رىۋايىتى
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 ئايالى بىلەن بىرگە بولۇش ئالدىدا ئوقۇيدىغان دۇئا

 :تەرجىمىستى «بِ الش َيْ َانَ مَا رَزَقْتَنَتاالل َهُم َ جَن ِبْنَا الش َيْ َانَ، وَجَن ِ. بِاسْمِ الل َەِ»

بىتزدىن شتەيتاننى يىتراق ! ئتى ئتالالھ(. باشتاليمەن)ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن »

« .يىتراق قىلغىتن متۇ شتەيتاننىبىتزگە رىتزق قىلىتپ بەرگەن پەرزەنتتىن. قىلغىن

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]

 ئاچچىقى كەلگەندە ئوقۇيدىغان دۇئا

يْ َانِ التر َجِيمِالل َتأَعُو ُ بِ» قوغالنتدى شتەيتاننىڭ » :تەرجىمىستى «ەِ مِتنَ الشت َ

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .يامانلىقىدىن ئالالھقا سىغىنىپ پاناھ تىلەيمەن

 كۆرگەندە ئوقۇيدىغان دۇئامۇسىبەتكە گىرىپتار بولغۈچىنى 

 «ثِيرٍ مِم َنْ خَلَقَ تَفْضِتيالًلَنِي عَلَى كَالْحَمْدُ لِل َەِ ال َذِي عَافَانِي مِم َا ابْتاَلَكَ بِەِ وَفَض َ»

سانا سېنى گىرىپتار قىلغتان نەرستىدىن مېنتى ئامتان -جىمى ھەمدۇ» :تەرجىمىسى

تىرمىتزى ]« .قىلغان ۋە مېنى نۇرغۇن مەخلۇقلىرىدىن ئۈستۈن قىلغان ئالالھقا خاستتۇر

 .[رىۋايىتى



 

120 

 ئوقۇلىدىغان دۇئا ئولتۇراشتا

: ئەنھۇنىڭ مۇنتداق دېگەنلىكتى رىتۋايەت قىلىنىتدۇئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ 

: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر سورۇندىن قوپۇپ كېتىشتتىن ئىلگىترى يتۈز قېتتىم

 ېنتىم !ئتى رەبتبىم»: تەرجىمىسى «رَب ِ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَي َ إِن َكَ أَنْتَ الت َو َابُ الْغَفُورُ»

ھەقىقەتەن سەن تەۋبىلەرنى قوبۇل . مەغپىرەت قىلغىن ۋە تەۋبەمنى قوبۇل قىلغىن

ۋە  تىرمىتزى رىتۋايىتى. ]دەيتتتى «قىلغۇچى، گۇناھالرنى مەغپىرەت قىلغۇچىستەن

 [.ئىبنى ماجە

 نىڭ كاپپارىتىسورۇن

 «سْتتَغْفِرُكَ وَأَتُتوبُ إِلَيْتكَسُبْحَانَكَ الل َهُم َ وَبِحَمْتدِكَ، أَشْتهَدُ أَنْ الَ إِلَتەَ إِال َ أَنْتتَ أَ»
ستېنى بتارچە  بىترگە سانا ئېيتىش بىلەن-ساڭا ھەمدۇ !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى

دەپ  ،سەندىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يتوق. نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەن

« .گۇۋاھلىق بېرىمەن، سەندىن مەغپىرەت تىلەيمەن، گۇناھلىرىمغا تەۋبە قىلىتمەن

 [.رىۋايىتىئەسھابۇل سۇنەن ]
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 دىغان دۇئايىلىدېياخشىلىق قىلغان كىشىگە 

 «.بەرستۇن ئتالالھ ستىزگە ياخشتى مۇكاپتات» :تەرجىمىسى «جَزَاكَ الل َەُ خَيْرًا»

 [.تىرمىزى رىۋايىتى]

 توغرىسىدا دەججالنىڭ پىتنىسىدىن ساقلىنىش

لنىتڭ كىمكى ستۈرە كەھفىنىتڭ ئتاۋۋالقى ئتون ئتايىتىنى يادىلىستا دەججا»

 دەججالنىڭ ىرقى تەشەھھۇدتىدانىڭ ئاخامازھەر ن .«پىتنىسىدىن ساقلىنىپ قالىدۇ

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]. پىتنىسىدىن ئالالھقا سىغىنىپ دۇئا قىلىش

 دۇئا دېگۈچىگە دېيىلىدىغان "مەن سېنى ئالالھ ئۈچۈن ياخشى كۆرىمەن"

سەن مېنى ئۇنىڭ ئۈچتۈن ياخشتى » :تەرجىمىسى «كَ ال َذِي أَحْبَبْتَنِي لَەُأَحَب َ»

 [.ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى] «.ياخشى كۆرسۇنئالالھ سېنى بولساڭ، كۆرگەن 

 دىغان دۇئادېيىلىئىقتىسادى ياردەم بەرمەكچى بولغان كىشىگە 

ئتتالالھ ئتتائىلىڭىزگە ۋە »: تەرجىمىستى «ەُ لَتتكَ فِتي أَهْلِتتكَ وَمَالِتتكَبَتارَكَ الل َتت»

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .مېلىڭىزگە بەرىكەت ئاتا قىلسۇن
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 دۇئا ندىغادېيىلىقەرزنى قايتۇرغاندا 

 :تەرجىمىسى «األَدَاءُإِن َمَا جَزَاءُ الس َلَفِ الَْحمْدُ وَ. بَارَكَ الل َەُ لَكَ فِي أَهِْلكَ وَمَالِكَ»

بەرگەننىڭ  ھەقىقەتەن قەرز. كەت ئاتا قىلسۇنئالالھ ئائىلىڭىزگە ۋە مېلىڭىزگە بەرى»

ئىبنى ماجە ۋە نەسائى ]« .مۇكاپاتى قەرزنى قايتۇرۇش ۋە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈشتۇر

  [.رىۋايىتى

 دۇئاسى كەلتۇرۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئوقۇلىدىغان شېرىكئالالھقا 

رِكَ بِتتكَ  وَأَنتتاَ أَعْلَتتمُ، وَأَ» تَغْفِرُكَ لِمَتتا الَ أَعْلَتتمالل َهُتتم َ إن ِتتيْ أَعُتتو ُ بِتتكَ أَنْ أُشتتْ  «ستتْ
ساڭا ن پ سىلىشتىساڭا شېرىك كەلتۈرۈبىلمەي -بىلىپ !ئى ئالالھ» :تەرجىمىسى

سىغىنىمەن ۋە بىلمەي سادىر قىلىپ قويغان گۇناھلىرىم ئۈچۈن سەندىن كەچتۈرۈم 

 [.ئەھمەد رىۋايىتىئىمام ]« .سورايمەن

 دۇئا ېگۈچىگە دېيىلىدىغاند "ئالالھ سىزگە بەرىكەت ئاتا قىلسۇن"

« .ئالالھ سىزگىمۇ بەرىتكەت ئاتتا قىلستۇن» :تەرجىمىسى «وَفِيْكَ بَارَكَ اللەُ»

 [.سۈننى رىۋايىتىئىبنى ]
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 پال ئىلىشنى يامان كۆرۈش توغرىسىدا  شۇم

 :تەرجىمىستى «طَيْرُكَ واَلَ إِلَەَ غَيْترُكَ الل َهُم َ الَ خَيْرَ إاِل َ خَيْرُكَ واَلَ طَيْرَ إاِل َ»

ستەن تەقتدىر قىلغتان شتۇملۇقتىن باشتقا شتۇملۇق يوقتتۇر، ستېنىڭ  !ئى ئالالھ»

 مەئبتۇد بەرھەقوقتتۇر، ستەندىن باشتقا ھتېچ ياخشىلىقىڭدىن باشقا ياخشىلىق ي

 «.يوقتۇر

 دىغان دۇئايئوقۇئولتۇرغاندا  داۋە قاتناش ۋاسىتىلىرى ئۇالغ

نَي َوإ ناا » بِسْمِ الل َەِ، الْحَمْدُ لِل َتەِ،» ن  ر 
َ َنقح َُ َر ََلَا َهَ ا َوَنا َ ةاا  ي َسخا َسبحَحاَِل ايا 

بَوِلَ  ةَا لََمةحَقل  دُ لِل َەِ، الْحَمْدُ لِل َەِ، الْحَمْدُ لِل َەِ، الل َەُ أَكْبَرُ، الل َەُ أَكْبَرُ، الل َەُ أَكْبَرُ، الْحَمْ «إ ََل َرب 

ي فَتتاغْفِرْ لِتتي، فَإِن َتتەُ الَ يَغْ بْحَانَكَ الل َهُتتم َ إِن ِتتي ظَلَمْتتتُ نَفْستتِ  «فِتترُ التتذ ُنُوبَ إِال َ أَنْتتتَستتُ

، جىمى ھەمدۇ سانا ئالالھقا (يمەنباشال)ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن » :تەرجىمىسى

قادىر  بىزگە بۇنى بويسۇندۇرۇپ بەرگەن زات پاكتۇر، بىز ئۇنىڭغا مىنىشكە). خاستۇر

. (ئەمەس ئىدۇق، بىز ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغتا قتايتقۇچىالرمىز

ەمدۇ ھ-سانا ئالالھقا خاستۇر، جىمى-جىمى ھەمدۇ(. ئايەت -14ف سۈرە زۇخرۇ)
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ئالالھ بۈيۈكتۇر، ئالالھ . ھەمدۇ سانا ئالالھقا خاستۇر-ئالالھقا خاستۇر، جىمىسانا 

سېنى بارچە نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقتاد  !ئى ئالالھ. بۈيۈكتۇر، ئالالھ بۈيۈكتۇر

. قىلىمەن، ھەقىقەتەن مەن ئۆزۈمگە زۇلۇم قىلدىم، مەن ئۈچۈن مەغپىرەت قىلغىتن

ئەبۇ داۋۇد ۋە ]« .رنى مەغپىرەت قىاللمايدۇچۈنكى سەندىن باشقا ھېچكىم گۇناھال

 [.تىرمىزى رىۋايىتى

 سەپەر دۇئاسى

نَي »  الل َەُ أَكْبَرُ، الل َەُ أَكْبَرُ، الل َەُ أَكْبَرُ» ن  ر 
َ َنقح َُ َر ََلَا َهَ ا َوَنا َ ةاا  ي َسخا َسبحَحاَِل ايا 

بَوِلَ  ةَا لََمةحَقل  نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِر َ وَالت َقْوَى، وَمِنَ الْعَمَكِ مَتا  الل َهُم َ إِن َا «َوإ ناا إ ََل َرب 

فَرِ،  احِبُ فِتي الست َ تَرْضَى، الل َهُم َ هَو ِنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَن َا بُعْدَەُ، الل َهُم َ أَنْتَ الصت َ

قَلَبِ كَ مِنْ وَعْثَاءِ الس َفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْوَالْخَلِيفَةُ فِي األَهْكِ، الل َهُم َ إِن ِي أَعُو ُ بِ

. ئالالھ بۈيۈكتۇر، ئالالھ بۈيۈكتۇر، ئالالھ بۈيۈكتۇر» :تەرجىمىسى «فِي الْمَالِ وَاألَهْكِ

قتادىر ( مىنىشتكە)بىزگە بتۇنى بويستۇندۇرۇپ بەرگەن زات پتاكتۇر، بىتز ئۇنىڭغتا )

. (ەن پەرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغتا قتايتقۇچىالرمىزئەمەس ئىدۇق، بىز ھەقىقەت
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ۋە  نىڭدىن بتتۇ ستتەپەرىمىزدە ياخشتتىلىقھەقىتتقەتەن بىتتز ستتې !ئتتى ئتتالالھ

بىتزگە بتۇ  !ئتى ئتالالھ. ستورايمىزەمەلنتى سەن رازى بولىتدىغان ئ نى،لىقدارتەقۋا

ئتى . سەپىرىمىزنى ئاسانالشتۇرۇپ بەرگىن ۋە يتولىمىزنى يېقىنالشتتۇرۇپ بەرگىتن

ئتى . چتاقىلىرىمىزنى ھىمتايە قىلغۈچىستەن-بتاالسەن سەپەردە ھەمراھ،  !الھئال

 -غەم  لىك ۋەنۈدىن، چۈشتكرىىلتەمۇشەقق-جاپا سەپەرنىڭىغىنىپ ساڭا س !ئالالھ

كە قىلىشتىدىن پانتاھ يامتان ئتاقىۋەتئتائىلە ئەزالىرىمنىتڭ متال ۋە -پۇل، دىنقايغۇ

جي بَدوَِل  »: دۇئانى قىلىتدۇ ۋە ىپ كەلگەندىمۇ يۇقىرىقىدىن قايتسەپەر« .تىلەيمەن

 ََ َدوِلَ تَائ بَوَِل   ئالالھقتا قايتقتان، گۇناھلىرىمىزغتا » :تەرجىمىسى «ب َدوَِل  ل َرب ةَا َحان 

تەۋبە قىلغان، پەرۋەردىگارىمىزغا ئىبادەت قىلغتان ۋە ئتۇنى مەدھىتيىلىگەن ھالتدا 

 [.مۇسلىم رىۋايىتى] .دېگەننى قوشۇپ ئوقۇيدۇ «قايتتۇق

 ئوقۇيدىغان دۇئاېرىشتە ەرگە كشەھ بىرەر

بْعِ وَمَتا أَقْلَلْتنَ، وَرَب َ » الل َهُم َ رَب َ الس َمَوَاتِ الس َبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَب َ األَرَضِينَ الست َ

هْلِهَا، وَخَيْترَ الش َيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَب َ الْر ِيَا ِ وَمَا  َرِيْنَ أسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِەِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَ
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ئتى يەتتتە » :تەرجىمىستى «أَهْلِهَا، وَشَر ِ مَا فِيْهَتا مَا فِيْهَا، وَأَعُو  بِكَ مِنْ شِر ِهَا، وَشَر ِ

قات ئاسمان ۋە ئۇالر سايە تاشالپ تۇرغان نەرستىلەرنىڭ پەرۋەردىگتارى، يەتتتە 

تانالر ۋە قات زېمىن ۋە ئۇالر كۆتۈرۈپ تۇرغان نەرسىلەرنىڭ پەرۋەردىگتارى، شتەي

ئتتۇالر ئازدۇرغتتان نەرستتىلەرنىڭ پەرۋەردىگتتارى، شتتامالالر ۋە ئتتۇالر ئۇچۇرغتتان 

ستېنىڭدىن بتۇ يۇرتنىتڭ ياخشتىلىقىنى ۋە  !نەرسىلەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئتالالھ

 ئۇنىتتڭ ئەھلىنىتتڭ ياخشتتىلىقىنى، ئۇنىڭتتدىكى نەرستتىلەرنىڭ ياخشتتىلىقىنى

مانلىقىتدىن ۋە ئۇنىڭتدىكى ئۇنىڭ يامانلىقىدىن، ئۇنىڭ ئەھلىنىتڭ يا. سورايمەن

 [.رىۋايىتىۋە نەسائى ھاكىم ]« .نەرسىلەرنىڭ يامانلىقىدىن ساڭا سىغىنىمەن

 بازارغا كىرگەندە ئوقۇلىدىغان دۇئا

الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ، لَەُ الْمُلْكُ وَلَەُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَتي ٌ »

ئالالھتىن باشقا ئىالھ » :تەرجىمىسى «يرٌبِيَدِەِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُك ِ شَيْءٍ قَدِ الَ يَمُوتُ

ۋە  چەكسىز ستەلتەنەتشېرىكى يوقتۇر، ھېچ يېگانىدۇر، ئۇنىڭ  -يوقتۇر، ئۇ يەككە 

ۋە  ئۆلتۈرىتدۇ، ئتۇ ھايتاتتۇرۋە  ئۇنىڭغتا خاستتۇر، ئتۇ تىرىلدۈرىتدۇستاناالر -ھەمدۇ
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« .ياخشىلىق ئۇنىتڭ قولىدىتدۇر، ئتۇ ھەر نەرستىگە قتادىردۇرئۆلمەيدۇ، ھەرگىزمۇ 

 [.رىۋايىتى ھاكىم تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە]

 دۈرۈپ كەتكەندە ئوقۇلىدىغان دۇئاۆئۇالغ م

 [.ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى]« .بىسمىلالھ» :تەرجىمىسى «بِسْمِ الل َەِ»

 مۇساپىرنىڭ مۇقىمغا قىلىدىغان دۇئاسى

 ەرنىسىلەرنى ئامانەتل» :تەرجىمىسى «ال َذِي الَ تَضِيعُ وَدَائِعُەُ أَسْتَوْدِعُكُمُ الل َەَ»

 [.ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى]« .ئالالھقا تاپشۇردۇم قىلمايدىغانزايا 

 مۇقىمنىڭ مۇساپىرغا قىلىدىغان دۇئاسى

دىنىڭىزنتى، » :تەرجىمىستى «انَتَكَ، وَخَتوَاتِيمَ عَمَلِتكَأَسْتَوْدٍُِ الل َەَ دِينَكَ، وَأَمَ»

« .ئامتتانىتىڭىزنى ۋە ئەمەللىرىڭىزنىتتڭ تۈگەنجىستتىنى ئالالھقتتا تاپشتتۇردۇم

 [.ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى]

 :تەرجىمىستى «لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَتا كُنْتتَزَو َدَكَ الل َەُ الت َقْوَى، وَغَفَرَ  َنْبَكَ، وَيَس َرَ »

ن، گۇنتاھىڭىزنى مەغپىترەت ئالالھ سىزگە تەقتۋادارلىقنى ئتۇزۇق قىلىتپ بەرستۇ»
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 «.قىلىتپ بەرستۇن قىلسۇن ۋە قەيەردە بولسىڭىز سىزگە ياخشىلىقنى مۇيەسستەر

 [.تىرمىزى رىۋايىتى]

 تەسبىھلەر -ئوقۇلىدىغان تەكبىر  ئۈستىدە سەپەر

بىتز : جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنتداق دېگەنلىكتى رىتۋايەت قىلىنىتدۇ»

« .ەستكە چۈشستەك تەستبىھ ئېيتتتاتتۇقستەپەردە ئېگىتزگە چىقستاق تەكبىتتر، پ

 [.بۇخارى رىۋايىتى]

 مۇساپىرنىڭ تاڭ ئاتقاندا ئوقۇيدىغان دۇئاسى

رَب َنَا صَاحِبْناَ وَأَفْضِكْ عَلَيْنَا . سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ الل َەِ، وَحُسْنِ باَلَئِەِ عَلَيْنَا»

ەتلىتترىگە، گتتۈزەل ئالالھنىتتڭ نېم» :تەرجىمىستتى «ائِتتذًا بِالل َتتەِ مِتتنَ الن َتتارِعَ

ئتى . ئېھسانلىرىغا بىنائەن ئېيتقان ھەمتدىلىرىمىزنى بىتر ئتاڭلىغۇچى ئاڭلىتدى

تىن دوزاختساڭا ستىغىنىپ مەرھەمەت قىلغىن، ۋە  بولغىن ئىگەبىزگە  !رەببىمىز

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .پاناھ تىلەيمىز
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 بىرەر ئورۇنغا چۈشكەندە ئوقۇلىدىغان دۇئا

ئتالالھ ياراتقتان » :تەرجىمىستى «ل َەِ الت َام َاتِ مِنْ شَر ِ مَا خَلَقَأَعُو ُ بِكَلِمَاتِ ال»

مۇستلىم ] « .رنىڭ يامانلىقىتدىن ئۇنىتڭ ئۇلتۇغ ستۆزلىرىگە ستىغىنىمەنمەخلۇقال

 [.رىۋايىتى

 دىغان دۇئايندا ئوقۇيتقااقسەپەردىن 

لَەُ الْحَمْدُ، وَهُتوَ عَلَتى كُتك ِ شَتيْءٍ الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ، لَەُ الْمُلْكُ، وَ»

وَهَتزَمَ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَب ِنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الل َتەُ وَعْتدَەُ، وَنَصَترَ عَبْتدَەُ 

ھەر قانداق ئېگىز جايدا ئۈچ قېتىم تەكبىر ئېيتىتدۇ،  :تەرجىمىسى «األَحْزَابَ وَحْدَەُ

يېگانىتدۇر، ئۇنىتڭ  -ھتىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يوقتتۇر، ئتۇ يەكتكە ئالال»: ئاندىن

ئۇنىڭغتا خاستتۇر، ئتۇ ھەر نەرستىگە  سانا-ىكى يوقتۇر، پادىشاھلىق ۋە ھەمدۇشېر

بىز قايتقۇچىالرمىز، تەۋبە قىلغۇچىالرمىز، ئىبتادەت قىلغتۇچىالرمىز، بىتز . قادىردۇر

ىستىنى ئىشتقا ئاشتۇردى، پەرۋەردىگارىمىزغا ھەمتدە ئېيتقتۇچىالرمىز، ئتالالھ ۋەد

گە يتتتاردەم بەردى، ئىتتىپاقتتتداش ( متتتۇھەممەد ئەلەيھىسستتتاالم)بەندىستتتى 

 [.رىۋايىتىۋە مۇسلىم بۇخارى ]. دەيدۇ« ۈشمەنلەرنى يالغۇز مەغلۇپ قىلدى،د
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 نىڭ نېمە دېيىشى توغرىسىداخەۋەر يەتكەن كىشى-خەۋەر ياكى شۇم-شۇخ

الْحَمْدُ لِل َەِ ال َذِي بِنِعْمَتِتەِ »: ەخەۋەر يەتس-شۇخ غاپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

سانا ئۆز نېمىتى بىلەن ياخشىلىقالر -دۇجىمى ھەم» :تەرجىمىسى «تَتِم ُ  الص َالِحَاتُ

الْحَمْتدُ لِل َتەِ عَلَتى »: شۇم خەۋەر يەتسە. دەيتتى« تامام بولىدىغان ئالالھقا خاستۇر

ستانا ئالالھقتا -ھەمدۇ بارلىق ھەرقانداق ئەھۋال ئاستىدا» :تەرجىمىسى «كُك ِ حَالٍ

 [.ھاكىم رىۋايىتىئىبنى سۈننى ۋە . ]دەيتتى« خاستۇر

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت يولالشنىڭ پەزىلىتى

كى ماڭا بىر قېتتىم دۇرۇت ىكىم»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

 [.ايىتىمۇسلىم رىۋ] «.ئېيتسا ئالالھ ئۇ كىشىگە ئون قېتىم رەھمەت قىلىدۇ

 زىيارەتگاھقتامېنىتڭ قەبرەمنتى »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

، ماڭتا دۇرۇت ئېيتتىڭالر، ستىلەرنىڭ ماڭتا ئېيتقتان دۇرۇتتۇڭالر ئايالندۇرىۋالماڭالر

ئەبتۇ داۋۇد ۋە ]« .، ماڭا يىتىپ تۇرىتدۇبولۇشۇڭالردىن قەتئى نەزەرسىلەر قەيەردە 

 [.ئەھمەد رىۋايىتى
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مەن تىلغا ئېلىنغان جايتدا ماڭتا »: ەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەنپەيغەمبەر ئ

 [.تىرمىزى رىۋايىتى]« .دۇرۇت ئېيتمىغان ئادەم بېخىلدۇر

ھەقىقەتەن زېمىنتدا ئالالھنىتڭ »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

ممىتىمنىتتڭ ستتاالمىنى ماڭتتا يەتكتتۈزۈپ ۈاھەتچى پەرىشتتتىلىرى بتتار، ئتتۇالر ئستتاي

 [.نەسائى ۋە ھاكىم رىۋايىتى]« .تۇرىدۇ

بىرەر كىشى ماڭتا ستاالم قىلستا »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

« .ىتدۇھ  ماڭتا روھىمنتى قايتۇرئتالال ،ئۇنىڭ ساالمىغا جاۋاپ قايتۇرغىنىمغا قەدەر

 [.رىۋايىتى ئەبۇ داۋۇد]

 توغرىسىدا لىشىشنىڭ پەزىلىتىساالم

متتۆمىن ( ھەقىقتتى)ستتىلەر »: دېتتگەنپەيغەمتتبەر ئەلەيھىسستتاالم مۇنتتداق 

بىرىڭالرنتى ياخشتى كۆرمىگتۇچە  -بولمىغىچىلىك جەننەتكە كىرەلمەيسىلەر، بىتر 

بىرىڭالرنتى ياخشتى -مەن ستىلەرگە ئتۇنى قىلستاڭالر بىتر مۆمىن بواللمايستىلەر،
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مۇسلىم ]« .بىرىڭالرغا ساالم قىلىڭالر -كۆرۈشىدىغان ئىشنى ئېيتىپ بېرەيمۇ  بىر 

 [.رىۋايىتى

ئۈچ تۈرلۈك خىسلەت بار، كىمكى بۇ خىستلەتلەرنى ئۆزلەشتۈرستە ئىمتانى »

ئتۆزىگە قارىتتا ھەققتانى بولتۇش، (: بتۇ خىستلەتلەر. )تۇلۇق ئۆزلەشتكەن بولىتدۇ

« .ئۇچرىغانكى كىشىگە ساالم قىلىش، موھتاج تۇرۇپ كەڭ قول بولۇشتىن ئىبارەتتۇر

 [.بۇخارى رىۋايىتى]

بىتر : ھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلال

كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئىسالم دىنىنىڭ ئەڭ ياخشتى خىستلەتلىرى 

باشقىالرغا تائتام بېرىشتىڭىز، »: پەيغەمبەر ئەلەيھسساالم ،قايسى  دەپ سورىغاندا

دەپ جتتاۋاب « تونۇمايتتدىغان كىشتتىلەرگە ستتاالم قىلىشتتىڭىز -ستتىز تونۇيتتدىغان 

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ]نبەرگە
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 كېرەكلىكى توغرىسىدا لسا قانداق جاۋاپ قايتۇرۇشكاپىر ساالم قى

يەنى ) ساالم قىلسا ۋەئەلەيكۇم (اراالرناس-يەھۇدى) سىلەرگە ئەھلى كىتاب»      

 [.رىۋايىتى بۇخارى ۋە مۇسلىم]« .بېرىڭالر دەپ جاۋاپ( سىلەرگىمۇ

 نېمە دېيىش توغرىسىدارىغاندا خوراز چىللىغاندا، ئېشەك ھاڭ

ردا ئالالھنىڭ پەزلىنى سىلەر خورازنىڭ چىللىغىنىنى ئاڭلىغان چېغىڭال» 

اڭالر رىدۇ، سور كۆ ئۇ پەرىشتىنى  ىغان .  چۈنكى  ڭل ئا ىنى  ئېشەكنىڭ ھاڭرىغىن

ئۇ شەيتاننى  چۈنكى ،ئالالھقا سىغىنىڭالرۋاقتىڭالردا شەيتاننىڭ شەررىدىن 

 [.ىم رىۋايىتىبۇخارى ۋە مۇسل]« .كۆرىدۇ

 نېمە دېيىش توغرىسىداكېچىسى ئىت قاۋىغاندا 

كېچىدە ئىتنىڭ قاۋىغىنىنى، ئېشەكنىڭ ھاڭرىغىنىنى ئاڭلىغىنىڭالردا ئۇالرنىڭ »

چۈنكى ئۇالر ستىلەر كۆرەلمەيتدىغان نەرستىلەرنى . يامانلىقىدىن ئالالھقا سىغىنىڭالر

 [.ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد]  « .كۆرىدۇ
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 كىشىگە قىلىدىغان دۇئا تىلالپ سالغان

 :تەرجىمىسى «إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الل َهُم َ فَأَي ُمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُەُ فَاجْعَكْ  َلِكَ لَەُ قُرْبَةً»

مەن تىلتالپ ستالغان ھەر  !ئى ئالالھ»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

قىيتتامەت كتتۈنى ستتاڭا  ،ىئۇنىتتڭ مەنتتدىن ئىشتتتكەن ئاھتتانىتىن ،قانتتداق مۆمىنغتتا

 [.بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .يېقىنالشتۇرىدىغان سەۋەب قىلىپ بەرگىن

 ى توغرىسىدانېمە دېيىش ەدھىيىلىسەن مۇسۇلماننى ممۇسۇلما

ستتتىلەرنىڭ بىتتترىڭالر »: پەيغەمتتتبەر ئەلەيھىسستتتاالم مۇنتتتداق دېتتتگەن

ئۇنىڭتدىن ھېستاب پاالنىنى مۇنداق دەپ ئوياليمەن،  ەدھىيىلىسە،قېرىندىشىنى م

« .، دىستۇنىڭ ئالدىتدا ھېچكىمنتى ئاقلىمتايمەنئالغۇچى ئالالھ ئۆزىدۇر، ئالالھن

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]

 توغرىسىدااھا بېرىلگەندە نېمە دېيىش باشقىالر تەرىپىدىن ياخشى ب

نِتي خَيْترًا مِم َتا وَاجْعَلْ]الل َهُم َ الَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاغْفِرْلِتي مَتا الَ يَعْلَمُتونَ »

ئۇالرنىتتڭ دېگەنلىتترى ستتەۋەبلىك مېنتتى  !ئتتى ئتتالالھ» :تەرجىمىستتى «[يَظُن ُتتونَ

نى مەغپىرەت قىلغىتن، مېنتى ( خاتالىقلىرىم)جاۋابكارلىققا تارتمىغىن، ئۇالر بىلمەيدىغان 

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .ئۇالرنىڭ ئويلىغىنىدىنمۇ ياخشى ھالەتكە ئېرىشتۈرگىن
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 نىڭ قانداق تەلبىيە ئېيتىشى توغرىسىدااغلىغۇچىىگە ئېھرام بئۆمرياكى  ھەج

« َ َمَة  ل َد  َواَل عح َمح يَك لََك ََلايحَك  إ ِلا اْلح حَملحدَك  ََلايحَك اللاَهما ََلايحَك  ََلايحَك اَل َو  َك َوال

يَك لَدَك  مەن  ئىتتائەت قىلتدىم،مەن چاقرىقىڭغتا  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «اَلَو 

-شېرىكىڭ يوقتۇر، شەكستىزكى، ھەمتدۇسېنىڭ ھېچقانداق  ئىتائەت قىلدىم،رىقىڭغا چاق

« .سانا، نېمەت ۋە پادىشتاھلىق ستاڭا خاستتۇر، ستېنىڭ ھېچقانتداق شتېرىكىڭ يوقتتۇر

 [.رىۋايىتى ۋە مۇسلىم بۇخارى]

 توغرىسىدا ھەجەرۇل ئەسۋەدنىڭ ئۇدۇلىغا كەلگەندە تەكبىر ئېيتىش

بەيتۇلالھنى تۆگە ئۈستىدە تۇرۇپ تاۋاپ قىلدى،  ،ىسساالمپەيغەمبەر ئەلەيھ»      

ىلەن ئىشارەت قىلىپ ھەجەرۇل ئەسۋەدنىڭ ئۇدۇلىغا كەلگەن ئۆزىدە بار نەرسە ب

 [.بۇخارى رېۋايىتى]« .اتتىتەكبىر ئېيت

 رۇكنى يامانى بىلەن ھەجەرۇل ئەسۋەد ئوتتۇرىسىدا ئوقۇلىدىغان دۇئا

نحيَا » َرة  َحَسةًَة وَ َرباةَا جت ةَا    ادلُّ خ 
 :تەرجىمىستى «ق ةَا َلَ اَب اَلادار  َحَسةًَة َوِف  اْلح

بىتتزگە دۇنيتتادا ياخشتتىلىق ئاتتتا قىلغىتتن ۋە ئتتاخىرەتتىمۇ  !ئتتى رەببىمىتتز ئتتالالھ»

-201ستۈرە بەقەرە ) «.ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ستاقلىغىن

 [. رىۋايىتىۋە ئەھمەد ئەبۇ داۋۇد ] -(ئايەت
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 ئوقۇلىدىغان دۇئاىدە تۇرغاندا مەرۋ -سافا

ِا  »»     نح َشَعائ ر  ا َوةَ ن  َمرح
ح َفا وال الَ إِلَەَ إاِل َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ، لَُە   «إ ِلا الصا

نْجَزَ وَعْدَەُ، الْمُلْكُ وَلَەُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُك ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَ إِلَەَ إاِل َ الل َەُ وَحْدَەُ أَ

ئەلەيھىسساالم سافاغا پەيغەمبەر :تەرجىمىسى «وَنَصَرَ عَبْدَەُ وَهَزَمَ األَحْزَابَ وَحْدَەُ

سافا بىلەن مەرۋە ھەقىقەتەن ئالالھنىڭ دىنىنىڭ »: يېقىنالشقاندا

: دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ، ئاندىن [ئايەت-252سۈرە بەقەرە ] «ئاالمەتلىرىدىندۇر

بەيتۇلالھ كۆرۈنگىدەك  ىدىن باشاليمەن، دەپ سافانىڭ ئۈستىگەئالالھ باشلىغىن

نى يېگانىلىقى -، قىبلىگە ئالدىنى قىلىپ تۇرۇپ، ئالالھنى يەككەھالەتتە چىقىپ

ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇ »: ، ئاندىنىدۇ، تەكبىر ئېيتتىلغا ئىلىپ

سانا -جىمى ھەمدۇ سەلتەنەت ۋەيوقتۇر،  يېگانىدۇر، ئۇنىڭ شېرىكى -يەككە 

ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، . ئۇنىڭغا خاستۇر، ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر

سەللەلالھۇ ئەلەيھى  ئالالھ ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇردى، بەندىسى مۇھەممەد

ۇپ ە ياردەم بەردى، ئىتتىپاقداش دۈشمەنلەرنى ئۆزى يالغۇز مەغلۋەسەللەمگ

مەزكۇر . غان ۋە بۇ تەسبىھنى ئۈچ قېتىم ئوقۇغانئاندىن دۇئا قىلدەپ، « قىلدى

پائالىيەتلەرنى ندەك ئاندىن مەرۋىدىمۇ سافادا قىلغا»: ھەدىسنىڭ ئاخىرىدا

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]. دەپ بايان قىلىنغان« ،قىلغان
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 كۈنى ئوقۇلىدىغان دۇئا اتئەرەف

وَ عَلَتى كُتك ِ شَتيْءٍ لْكُ وَلَتەُ الْحَمْتدُ وَهُتالَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ، لَەُ الْمُ»

مەن ۋە مەندىن  .دۇئانىڭ ياخشىسى ئەرەفە كۈنىدىكى دۇئادۇر: تەرجىمىسى «قَدِيرٌ

ئالالھتىن باشقا ھتېچ ئىتالھ »: ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەر ئېيتقان ئەڭ ياخشى سۆز

-، جىمى ھەمدۇىقيېگانىدۇر، ئۇنىڭ شېرىكى يوقتۇر، پادىشاھل -يوقتۇر، ئۇ يەككە 

تىرمىتتزى . ]دېتتگەن ستتۆزدۇر« ،خاستتتۇر، ئتتۇ ھەر نەرستتىگە قتتادىر ستتانا ئۇنىڭغتتا

 [.رىۋايىتى

 زىكىرەشئەرۇل ھەرامدا ئوقۇلىدىغان م

ىگە مىنىتپ مەشتئەرۇل دېتگەن تتۈگ ئپەيغەمبەر ئەلەيھىسستاالم قەستۋا»

يتتتى، ، قىبلىگە ئالدىنى قىلىپ تۇرۇپ دۇئا قىلدى، تەكبىتر ئېەلگىنىدەھەرامگە ك

تىلغا ئالتدى، شتۇ  نىيېگانىلىقى -يەككە  ڭدېدى، ئالالھنى« ال ئىالھە ئىللەلالھ»

يتۇرۇپ ۇ يەردىتن ئى، ئاندىن كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ھالەتتە تاڭ يۇرۇغۇچە تۇرد

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .كەتتى
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 توغرىسىدا تەكبىر ئېيتىش شەيتانغا تاش ئاتقاندا ھەر بىر تاش بىلەن

نىڭ ھەر بىتترىگە تتتاش ئاتقانتتدا تەكبىتتر ئېيتىتتدۇ، ئانتتدىن ئتتۈچ شتتەيتان»

بىرىنچى ۋە ئىككىنچى شەيتانغا تتاش ئېتىتپ بولغانتدىن كېتيىن . ئىلگىرىلەيدۇ

قىبلىگە ئالدىنى قىلىپ، قولىنى كۆتۈرۈپ دۇئتا قىلىتدۇ، ئەممتا چتوڭ شتەيتانغا 

ئتۇ  توختىماستتىنئانتدىن ، اتىتدۇتەكبىتر بىتلەن ئ نىھەر بىر تاش تاش ئاتقاندا

 [. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .جايدىن ئايرىلىدۇ

 لىق ئىشقا يولۇققاندا ئوقۇلىدىغان دۇئالىنارئەجەبلىنەرلىك ۋە خۇشال

بۇختارى ]« .ئالالھ بارچە نۇقسانالردىن پاكتۇر» :تەرجىمىسى «سُبْحَانَ الل َەِ»

 [. ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

 [. بۇخارى ۋە تىرمىزى رىۋايىتى]« .تىدۇرئالالھ كات» :تەرجىمىسى «الل َەُ أَكْبَرُ»
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 توغرىسىداخەۋەر يەتكەندە نېمە قىلىش -ش ۇخ

ئۇنىڭغا رلىق بىرەر ئىش يۈز بەرسە ياكى لىناخۇشال ،يغەمبەر ئەلەيھىسساالمپە»

دەرھالال سەجدە خەۋىرى كەلسە ئالالھ تائاالغا شۈكرى قىلىش يۈزىسىدىن 

 [.رىۋايىتى ئەھلۇل سۈنەن]« .قىالتتى

 توغرىسىدانېمە قىلىش دا بىرەر ئاغرىقنى ھېس قىلغانبەدىنىدە 

ِا  » م  ا ِا   (ئۈچ قېتىم) ب اسح  ب ا
ََ َلو
َ
نح  أ َرت ه  ن  َ رَ  َوقَدح َحدا

َ
دَد َوأ ج 

َ
يەتتتە ) َو  َندا  أ

 :بەدىنىڭىزدىكى ئاغرىغان جايغا قولىڭىزنى قويتۇپ تتۇرۇپ» :تەرجىمىسى «(قېتىم

مەن ھېس قىلىۋاتقتان، ھەزەر ئەيلەۋاتقتان ئېيتىڭ ۋە  نى ئۈچ قېتىم "مىلالھبىس"

دېتتگەن  ،نەرستتىنىڭ يامانلىقىتتدىن ئالالھقتتا ۋە ئۇنىتتڭ قتتۇدرىتىگە ستتىغىنىمەن

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .سۆزلەرنى يەتتە قېتىم ئېيتىڭ

 باشقىالرغا كۆزى تېگىپ كېتىشتىن قورققان كىشى ئوقۇيدىغان دۇئا

كى ئۆزىتتتدىن يتتتاكى مېلىتتتدىن ستتتىلەرنىڭ بىتتترىڭالر قېرىندىشتتتى يتتتا»

دۇئتا  تىتلەپ ئۇنىڭغتا بەرىتكەت ،تەئەججۈپلەندۈرىدىغان بىرەر ئەھتۋالنى كۆرستە

 [.رىۋايىتى ، مالىكئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە]« .چۈنكى كۆز تېگىش ھەقتۇر. قىلسۇن
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 مە دېيىش توغرىسىداچۈچۈگەندە نې

دېتگەن « چ ئىالھ يوقتتۇرئالالھتىن باشقا ھې» :تەرجىمىسى «الَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ»

 [. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ]تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېيتىش كېرەك

 توغرىسىدا مال بوغۇزلىغاندا نېمە دېيىش

 :تەرجىمىستى «الل َهُتم َ تَقَب َتكْ مِن ِتيْ[ الل َهُتم َ مِنْتكَ وَلَتكَ]بِاسْمِ الل َەِ وَالل َەُ أَكْبَترُ »

 !ئتتى ئتتالالھ. ، ئتتالالھ كاتتىتتدۇر(يمەنبوغتتۇزال)ئالالھنىتتڭ ئىستتمى بىتتلەن »

مەنتدىن بتۇنى ! ئتى ئتالالھ. ندۇر ۋە سەن ئۈچۈندۇرسەندى( بوزلىنىۋاتقان نەرسە)

 [.مۇسلىم ۋە بەيھەقى رىۋايىتى]« .قوبۇل قىلغىن

 قايتۇرۇش ئۈچۈن ئوقۇلىدىغان دۇئامىكىرلىرىنى -شەيتاننىڭ ھىلە

تِي الَ يُجَاوِزُهُن َ بَر ٌ وَالَ فَاجِرٌ مِنْ شَر ِ مَا خَلَتقَ، وَبَترَأَ أَعُو ُ بِكَلِمَاتِ الل َەِ الت َام َاتِ ال َ»

وَ َرَأَ، وَمِنْ شَر ِ مَا يَنْزِلُ مِنَ الس َمَاءِ، وَمِنْ شَر ِ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَر ِ مَا  َرَأَ فِتي األَرَِْ 

ا الل َيْكِ وَالن َهَارِ، وَمِتنْ شَتر ِ كُتك ِ طَتارِقٍ إِال َ طَارِقًتوَمِنْ شَر ِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَر ِ فِتَنِ 

ئتالالھ ياراتقتان، ۋۇجۇتقتا كەلتتۈرگەن ۋە » :تەرجىمىستى «يَ ْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمتنُ
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ئاستماندىن چۈشتىدىغان ۋە ئۇنىڭغتا ، روياپقا چىقارغان نەرسىلەرنىڭ يامانلىقىدىن

زېمىنتدا مەۋجتۇت بولغتان ۋە ئۇنىڭتدىن  ،ىنئۆرلەيدىغان نەرسىلەرنىڭ يامانلىقىتد

كۈنتتدۈزنىڭ پىتنىستتىدىن،  -كتتېچە  ،چىقىتتدىغان نەرستتىلەرنىڭ يامانلىقىتتدىن

ياخشتتىلىقتىن ختتالى ھەر قانتتداق ئىشتتىك قاققۇچىنىتتڭ يامانلىقىتتدىن ئالالھنىتتڭ 

 بىتلەن ئۇنىڭغتا ىپ كېتەلمەيدىغان ئۇلتۇغ ستۆزلىرىسالىھالرمۇ ۋە پاسىقالرمۇ ھالق

 [.رىۋايىتى ۋە ئىبنى سۈننى ئەھمەد] «.سىغىنىمەن

 ئىستىغپار ۋە تەۋبە توغرىسىدا

ئتتالالھ بىتتلەن قەستتەم »: پەيغەمتتبەر ئەلەيھىسستتاالم مۇنتتداق دېتتگەن

قىلىمەنكى، مەن ھەر كتۈنى ئتالالھتىن يەتمىتش قېتىمتدىن كتۆپرەك مەغپىترەت 

 [.بۇخارى رىۋايىتى]« .تەۋبە قىلىمەنئۇنىڭغا تەلەپ قىلىمەن ۋە 

ئالالھغتا تەۋبە ! ئتى ئىنستانالر»: ر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېتگەنپەيغەمبە

مۇستلىم ]« .قىلىڭالر، جەزمەنكى، مەن ئالالھقا كۈنىگە يۈز قېتىم تەۋبە قىلىتمەن

 [.رىۋايىتى
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أَسْتتَغْفِرُ الل َتەَ الْعَظِتيْمَ »كىمكتى »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

ئۇلۇغ ئالالھتىن كەچۈرۈم " :تەرجىمىسى «لْحَي َ الْقَي ُومَ وَأَتُوبُ إِلَيْەِال َذِي الَ إِلَەَ إِال َ هُوَ ا

سورايمەن ۋە ئۇ زاتقا تەۋبە قىلىمەنكى، ئۇنىڭدىن باشتقا ھتېچ ئىتالھ يوقتتۇر، ئتۇ 

قاچقتان ، دېسە ئۇ گەرچە جەڭ مەيدانىتدىن "ھاياتتۇر، مۇتلەق ئىدارە قىلغۇچىدۇر

 ، ھتاكىمئەبتۇ داۋۇد ۋە تىرمىتزى]« .قىلىدۇ مەغپىرەت كىشى بولسىمۇ ئالالھ ئۇنى

 [.رىۋايىتى

پەرۋەردىگتار بەندستىگە ئەڭ »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنتداق دېتگەن

يتتېقىن بولىتتدىغان ۋاقىتتت كېچىنىتتڭ ئاخىرىتتدۇر، شتتۇ ۋاقىتتتتا ئتتالالھنى زىكتترى 

ۋە نەستائى، تىرمىتزى ]« .بتولغىن ، شتۇنداققىلغانالردىن بولۇشقا قادىر بواللىساڭ

 [.رىۋايىتىھاكىم 

ئەڭ بەنتتدە پەرۋەردىگارىغتتا »: پەيغەمتتبەر ئەلەيھىسستتاالم مۇنتتداق دېتتگەن

كتتۆپ دۇئتتا ( ستتەجدىدە. )لىتتدىغان ۋاقىتتت، ستتەجدىدىكى ھالىتىتتدۇريتتېقىن بو

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .قىلىڭالر
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ھەقىتقەتەن بەزىتدە مېنىتڭ »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسستاالم مۇنتداق دېتگەن

مەن كۈنىگە ئالالھ تائاالدىن يۈز  جەزمەنكى،. يېتىپ قالىدۇقەلبىمگىمۇ سەۋەنلىك 

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .قېتىم كەچۈرۈم سورايمەن

 پەزىلىتى دېيىشنىڭ لىلالھ، ئالالھۇ ئەكبەرئەلھەمدۇسۇبھانەلالھ، 

: كىمكتى كتۈنىگە يتۈز قېتتىم»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنتداق دېتگەن

َمحد    » ِا  َوِب  يەنى ئالالھقتا ( سۇبھانەلالھى ۋە بىھەمدىھى)  :تەرجىمىسى «َسبحَحاَِل ا

ھەمدە ئېيتىش بىلەن ئۇنى بارچە نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەن، دېستە 

بۇخارى ]« .ئۇنىڭ گۇناھلىرى دېڭىزنىڭ كۆپىكىدەك كۆپ بولسىمۇ يوققا چىقىرىلىدۇ

 [. ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

الَ إِلَتەَ إِال َ »: كىمكى ئتون قېتتىم»: دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

يْءٍ قَتتدِيرٌ رِيكَ لَتتەُ، لَتتەُ الْمُلْتتكُ، وَلَتتەُ الْحَمْتتدُ، وَهُتتوَ عَلَتتى كُتتك ِ شتتَ  «الل َتتەُ وَحْتتدَەُ الَ شتتَ

يېگانىتدۇر، ئۇنىتڭ  -ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەكتكە ) :تەرجىمىسى

ئۇنىڭغتا خاستتۇر، ئتۇ ھەر  استان-ھەمتدۇجىمتى ىكى يوقتۇر، پادىشتاھلىق ۋە شېر
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دېسە ئىسمائىك ئەلەيھىسستاالمنىڭ ئەۋالدىتدىن تتۆت قتۇلنى ( نەرسىگە قادىردۇر

 [. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .ئازات قىلغانغا ئوخشاش بولىدۇ

ئېيتىشتا تىلغا يەڭگىتك، مىتزان »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

، ئتالالھ ئېغىتردا ( ڭ ئەمەللىرىنتى ئۆلچەيتدىغان تتارازاقىيامەت كۈنى كىشىلەرنى)

سُتبْحَانَ الل َتەِ وَبِحَمْتدِەِ سُتبْحَانَ الل َتەِ »: ياقتۇرىدىغان ئىككى سۆز بار، ئتۇ بولستىمۇ

 :تەرجىمىستتى( بھانەلالھى ۋە بىھەمتتدىھى ستتۇبھانەلالھىك ئەزىتتمستتۇ) «الْعَظِتتيمِ

نالردىن پتتاك دەپ ئېتىقتتاد ئالالھقتا ھەمتتدە ئېيتتتىش بىتلەن ئتتۇنى بتتارچە نۇقستا

قىلىمەن، ئۇلۇغ ئالالھنى بارچە نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىتمەن، دېتگەن 

 [. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .سۆزلەردۇر

سُبْحَانَ الل َەِ، وَالْحَمْدُ لِل َەِ، وَالَ إِلَتەَ »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

نۇقستانالردىن پتاكتۇر، جىمتى ئتالالھ بتارچە  :تەرجىمىستى «أَكْبَترُ إِال َ الل َتەُ، وَالل َتەُ

 بۈيۈكتتۇرسانا ئالالھقا خاستۇر، ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئتالالھ -ھەمدۇ
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مۇستلىم ]« .، مەن ئۈچۈن دۇنيادىكى  بارلىق نەرسىلەردىن ستۆيۈملۈكراقتۇردېيىش

 [. رىۋايىتى

ىڭ بىترىڭالر كتۈنىگە مىتڭ ياخشتىلىق ستىلەرن»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ھەركۈنى بىر ئادەم قانداقمۇ : دېگەندە، ئۇنىڭ سورۇنداشلىرىنىڭ بىرى« قىالالمدۇ 

كىشتى »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسستاالم دەپ سورىۋىدى،! يدۇ مىڭ ياخشىلىق قىالال

ىن مىتڭ يۈز قېتىم تەسبىھ ئېيتسا ئۇنىڭغا مىڭ ياخشىلىق بېرىلىدۇ يتاكى ئۇنىڭتد

 [.مۇسلىم رىۋايىتى. ]ەيدۇد« ق ئۆچۈرۈلىدۇخاتالى

بْحَانَ الل َتتەِ الْعَظِتتيمِ وَبِحَمْتتدِەِ»كىمكتتى» ( ستتۇبھانەلالھى ۋە بىھەمتتدىھى) «ستتُ

ئالالھقا ھەمدە ئېيتىش بىتلەن ئتۇنى بتارچە نۇقستانالردىن پتاك دەپ  :تەرجىمىسى

ئۇنىتتڭ ئۈچتتۈن جەننەتتتتە بىتتر تتتۈپ خورمتتا دەرىختتى  ،ئېتىقتتاد قىلىتتمەن، دېستتە

 [.رىۋايىتى ۋە ھاكىم تىرمىزى]« .كىلىدۇتى

ستاڭا جەننەتنىتڭ ! ئى ئابدۇلالھ ئىبنى قەيس»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

بولىتدۇ،  :مەنۋىدى، دې« كۆرسىتىپ قويايمۇ  خەزىنىنى بىر بولغان خەزىنىلىرىدىن
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ال ) «بِالل َتەِ الَ حَتوْلَ وَالَ قُتو َةَ إِال َ»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم. دىمدې !يا رەسۇلۇلالھ

بۇختارى ۋە مۇستلىم . ]دى، دېت«نتى ئوقتۇغىن( ال قۇۋۋەتە ئىلال بىلالھىھەۋلە ۋە

   [. رىۋايىتى

ئالالھقتا ئەڭ ستۈيۈملۈك ستۆز »: ئەلەيھىسساالم مۇنتداق دېتگەنپەيغەمبەر

ستۇبھانەلالھ، ) «بَترُسُتبْحَانَ الل َتەِ، وَالْحَمْتدُ لِل َتەِ، وَالَ إِلَتەَ إِال َ الل َتەُ وَالل َتەُ أَكْ»: تۆتتۇر

ئۇالرنىتڭ قايسىستىنى .( لىلالھى، ۋەال ئىالھە ئىللەلالھ، ۋەلالھۇ ئەكتبەرۋەلھەمدۇ

 [.مۇسلىم رىۋايىتى]« .بوالۋىرىدۇبۇرۇن دېسىڭىز 

ماڭتا بىتر : ىغا كېلىپنېيپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  سەھرالىق كىشى بىر

الَ إِلَتەَ إِال َ الل َتەُ »: ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ۋىدى،ۆز ئۆگىتىپ قويغان بولسىال، دېس

 وَحْدَەُ الَ شَرِيكَ لَەُ، الل َەُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِل َەِ كَثِيرًا، سُتبْحَانَ الل َتەِ رَب ِ الْعَتالَمِينَ، الَ

ھتېچ ئىتالھ  ئتالالھتىن باشتقا: تەرجىمىستى «حَوْلَ وَالَ قُو َةَ إِال َ بِالل َەِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ۇر، ئتالالھ كاتتىتدۇر، جىمتى يېگانىدۇر، ئۇنىڭ شتېرىكى يوقتت -يوقتۇر، ئۇ يەككە 

ستاناالر ئالالھقتا خاستتتۇر، ئالەملەرنىتڭ پەرۋەردىگتارى ئتالالھنى بتتارچە -ھەمتدۇ
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نۇقستتانالردىن پتتاك دەپ ئېتىقتتاد قىلىتتمەن، غالىتتب، ھېكمەتلىتتك ئالالھنىتتڭ 

دېگەنلەرنى ئوقۇغىن دېگەنتدە، ئتۇ  ،قتۇرقۇۋۋەت يو -ياردىمىسىز ھېچقانداق كۈچ 

بتتۇالر رەبتتبىم ئۈچۈنتتدۇر، ئتتۆزەم ئۇچۈنچتتۇ  دېگەنتتدە، پەيغەمتتبەر : كىشتتى

ئتى  :تەرجىمىستى «الل َهُم َ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِتي، وَاهْتدِنِي وَارْزُقْنِتي»: ئەلەيھىسساالم

ىلغىن، ماڭتا ق مەغپىرەت قىلغىن، ماڭا رەھىم قىلغىن، مېنى ھىدايەت ېنىم !ئالالھ

 [.مۇسلىم رىۋايىتى. ]دىدېىن، دېگ« رىزىق بەرگىن

تەلىتم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كىم مۇستۇلمان بولستا نامتاز ئوقۇشتنى 

الل َهُتم َ اغْفِترْ لِتي، » :بىتلەن دۇئتا قىلىشتقا بتۇيرۇيتتى ستۆزلەر، ئاندىن بتۇ بېرەتتى

مەن ئۈچتۈن  !ئتى ئتالالھ» :تەرجىمىستى «وَارْحَمْنِي، وَاهْتدِنِي، وَعَتافِنِي وَارْزُقْنِتي

مەغپىرەت قىلغىن، ماڭا رەھىم قىلغىن، مېنى ھىدايەت قىلغىن، مېنى ئەپۇ قىلغىتن 

   [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.ۋە ماڭا رىزىق بەرگىن
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، زىكرىنىتڭ (ئەلھەمتدۇ لىلتالھ) الْحَمْدُ لِل َتەِشەكسىزكى، دۇئانىڭ ئەۋزىلى »

 ، ھاكىمەتىرمىزى ۋە ئىبنى ماج]« .تۇر( ھال ئىالھە ئىللەلال) ەُالَ إِلَەَ إِال َ الل َئەۋزىلى 

 [.رىۋايىتى

 «الَ قُو َةَ إِال َ بِالل َەِسُبْحَانَ الل َەِ، وَالْحَمْدُ لِل َەِ، وَالَ إِلَەَ إِال َ الل َەُ، وَالل َەُ أَكْبَرُ، وَالَ حَوْلَ وَ»

ى ھەمتدۇ ستانا ئالالھقتا ئالالھ بارچە نۇقسانالردىن پتاكتۇر، جىمت»: تەرجىمىسى

خاستتتۇر، ئتتالالھتىن باشتتقا ھتتېچ ئىتتالھ يوقتتتۇر، ئتتالالھ كاتتىتتدۇر، ئالالھنىتتڭ 

ئىمتتام ]« .قتۇۋۋەت يوقتتۇر، دېتتگەن ستۆزلەردۇر -ياردىمىستىز ھېچقانتداق كتتۈچ 

 [.ئەھمەد رىۋايىتى

 انلىقى توغرىسىداققانداق تەسبىھ ئېيت نىڭساالمپەيغەمبەر ئەلەيھىس

ۆمەر رەزىيەلالھتتۇ ئەنھۇنىتتڭ مۇنتتداق دېگەنلىكتتى رىتتۋايەت ئابتتدۇلالھ ئىبنتتى ئتت

" يەنتتى ستتۇبھانەلالھ" غەمتتبەر ئەلەيھىسستتاالمنىڭ تەستتبىھمەن پەي»: قىلىنىتتدۇ

ئەبتتۇ داۋۇد ۋە تىرمىتتزى ] «.ئتتوڭ قتتولى بىتتلەن ستتاناۋاتقانلىقىنى كتتۆردۈم ئېيتقانتتدا

 [.رىۋايىتى
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 وغرىسىدات ئەخالق-ئەدەپۋە  نىڭ تۈرلىرىياخشىلىق

. تاشتقىرىغا چىقىشتتىن چەكلەڭتالرنى ىرگەندە كىچىك بتالىلىرىڭالركەچ ك»

بىر قىسمى ئۆتۈپ بولغانتدا ئتۇالرنى كەچنىڭ چۈنكى بۇ چاغدا شەيتانالر تارىلىدۇ، 

ئالالھنىتتڭ ئىستتمىنى زىكتترى قىلىتتپ تتتۇرۇپ . ئتتۆز مەيلىتتگە قۇيتتۇپ بېتترىڭالر

ستىلەر . مايتدۇچۈنكى شتەيتان تاقالغتان ئىشتىكنى ئاچال. ئىشىكىڭالرنى تاقاڭالر

. ئالالھنىڭ ئىسمىنى زىكرى قىلىپ تۇرۇپ تۇلۇمۇڭالرنىڭ ئېغىزىنى ئېتىپ قۇيۇڭالر

ڭ ئۇستتىنى قاچىلىرىڭالرنىت-قاچاسىلەر ئالالھنىڭ ئىسمىنى زىكرى قىلىپ تۇرۇپ 

ھېچ بولمىغاندا بىرەر نەرسە بىلەن بولستىمۇ يېپىتپ قۇيتۇڭالر ۋە . يۆگەپ قۇيۇڭالر

 [. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى]« .ڭالرچىراغلىرىڭالرنى ئۆچۈرۈ

ئاخىرىتتتدا ئۇلتتتۇغ ئىگىمىتتتز ئتتتالالھ تائتتتاالدىن پەيغەمبىرىمىتتتز متتتۇھەممەد 

تاۋابتتاتلىرىگە، ستتاھابىلىرىگە ۋە ئتتۇالرگە ستتاداقەت بىتتلەن  -ئەلەيھىسستتاالمگە، ئتتائىلە 

 .ساالم يولاليمىز دەئامانلىق تىلەيمىز ھەم ۋە قىيامەتكىچە ئەگەشكەنلەرگە رەھمەت


