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ҚАжыЛыҚ

Қажылық – қадым заманнан келе жатқан көне 
ғибадат. Қажылық дегеніміз – Жер бетіндегі ең бірінші 
тұрғызылған Үйге барып, Алла тағалаға құлшылық 
ету. 

Қажылық – жыл сайын Сауд Арабиясының Мек-
ке шаһарында Зул-хижжа айының 7-13 күндері ара-
сында өтетін діни әдет-ғұрып. Қажылық – Исламның 
бес қазығының бірі, өмірінде бір рет болса да оны 
орындауға шамасы жететін мұсылманның парызы.

Мұсылман қажылық жасамастан бұрын мына 
шарттарды орындай алатынына көзі жету керек:

Ақыл-есі дұрыс болу. Мәжнүн адамға қажылық • 
жасауға болмайды, ал егер оның ақыл-есі орны-
на келіп, сау адамдар қатарына қосылса, онда 
қажылық оның парызына айналады.
Кәмелетке толу.• 
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Қажыға барып келгенше бала-шағасына жететін • 
қаражаты болу және қажылық жасауға шамасы 
жететінін сезіну.
Бар жасаған қиянаттарын мойнына алады. Өзін • 
ренжіткен адамды кешіреді.
Қажылыққа кететін қаражатына, жол шығынына • 
өкінбейді. Қажылыққа жұмсалатын пұл адал 
жолмен табылған болу керек.
Жиналған ақшадан зекет салығы алынады. • 
Қайыршы, мүсәпірлерге садақа таратады.

Меккеге барып-қайтуға мұсылман адамның шама-
шарқы жететінін мына үш жағдаймен анықтайды:

а) Денсаулығы жол сапарына, қажылықтың әдет-
ғұрыптарын орындауда төзімді болу керек.

ә) Жол амандығы, яғни сапар шегетін жолда соғыс 
қаупі, ұры-қарақшылар болмау керек. Егер он-
дай кауіп-қатерлер байқалса, онда қажылықтан 
бас тарту күнәға жатпайды. Алайда, мұсылман 
қауіп-қатерге бас тігіп, қажыға барса, оның 
қажылығы қабыл болады.

б) Сауд тарапының талабы бойынша қазіргі уақыт-
та қажыға ұшақ не кемемен баруға болады.

Әйел де еркек секілді қажыға барады. Алайда, 
күйеуге шыққан әйел қажыға барғысы келсе, алдымен 
күйеуінен рұқсат сұрайды. Егер әйел алғаш рет қажыға 
барғалы тұрса, онда күйеуі міндетті түрде рұқсат 
береді. Ал егер әйел адам қажыға екінші рет барғалы 
тұрса, не бірнеше рет барған болса, онда ол күйеуінің 
айтқанын тыңдайды. Әйел адам қажыға күйеуіне еріп, 
не туысқанымен ғана бара алады.
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Қажылықтың мерзімі
Мұсылман күнпарағындағы он екінші айды «Зүл-

хижжа» («Қажылықтың айы») деп атайды. Осы Зүл-
хижжа айының 8-12 күндері Мұхаммед пайғамбарымыз 
(с.а.с.)1 белгілеп беріп кеткен қажылықтың негізгі 
рәсімдері (манасиктері) орындалады. 

Һижра жыл санауындағы қажылықтың осы нақты 
белгіленген күндері григориан календарындағы алдағы 
жылдары болатын мына күндерге сәйкес келеді: 

1431 һижра жылында – 13-17.11.2010 ж., 
1432 һижра жылында – 2-6.11.2011 ж., 
1433 һижра жылында – 22-26.10.2012 ж.,
1434 һижра жылында – 11-15.10.2013 ж.,
1435 һижра жылында – 1-5.10.2014 ж.,
1436 һижра жылында – 20-24.09.2015 ж. …
Сонымен қажылық дегеніміз – бірнеше әдет-

ғұрыптардан, діни жоралардан, салт-дәстүрлерден 
тұратын Исламның қазығы.

1 (с.а.с.) – «саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләмә» – «Алла оны 
жарылқасын және қолдасын» деген мағына береді.Мұхаммед 
пайғамбарымыздың атын атағанда бұл сөз тіркесі міндетті түрде 
қосылып айтылады. Сол сияқты басқа да пайғамбарларды еске 
алғанда осы сөз тіркесін немесе оның қысқарған түрі «ғаләйһис-
сәләмді» (ғ.с.) қосып айтады.
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ИхрАм
Ихрам – қажылық кезінде қасиетті жерге аяқ ба-

сып, ақ киім кию. Қажылардың киетін ақ киімін «их-
рам» деп атайды. Ол «рида» және «изар» деп аталатын 
екі кесек ақ матадан тұрады, мата инеден өтпеген бо-
лады.

Ихрам хал-күйіне түсетін жерді «миқат» деп атай-
ды. Мәселен, ұшақпен ұшып келетін қажылар Жид-
да қаласынан ихрам хал-күйіне түссе, кемемен жүзіп 
келетін қажылар Қызыл теңіз жағасындағы Рабиғ деген 
шағын қаладан ихрам хал-күйіне түседі. Ал қажылықтан 
бұрын Мәдина қаласындағы Мұхаммед пайғамбардың 
(с.а.с.) қабіріне зиярат қылған мұсылмандар Меккеден 
437 км, ал Мәдинадан 10 шақырым жерде орналасқан 
Зүл-Халифа ауылынан ихрам хал-күйіне түседі. 

Көп жағдайда шартараптан келетін қажылар Сауд 
Арабиясына ұшатын ұшаққа кірердің алдында ихрам 
киімін киіп, ихрам хал-күйіне түседі.
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Сонымен, ихрам хал-күйіне түсердің алдында 
мұсылман қажылыққа баруға ниет қылады, сақал-
мұртын күзеп, не қырып, қолтық, шат жүндерін, 
тырнақтарын алып, денесін бастан-аяқ толық жуады. 
Осы шарттарды орындап болғасын қажы: «Ләббәйкә 
аллаһумма хажжән» («Я, Алла! Міне, мен Сенің 
алдыңда қажымын»), – дейді.

Сосын ихрамды жалаңаш денесіне киеді: изар-
ды беліне орайды, ал риданы сол иықтан асырып, 
кеудесі мен арқасын жабады. Ихрамды кигесін қажы 
екі рәкаттан тұратын «Сүннет әл-ихрам» намазын не 
мезгіл намазды оқиды.

Ихрам хал-күйі кезінде қажы адам мына 
қағидаларды қатал ұстайды:

Ихрамнан басқа киім кимейді.• 
Аяққа тобықты жаппайтын ашық аяқ киім • 
киеді.

миқат жерлердің мекке-
ден ара қашықтығы

1. Зүл-Халифа – 437 км.
2. Рабиғ – 204 км.
3. Жидда – 73 км.
4. Билбәләм – 94 км.
5. Тайф – 88 км.
6. Қарн әл-Мәнәзил – 94км
7. Зат Ғирақ – 98 км. 
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Үстіне әшекей тақпайды, әтір сеппейді, май • 
жақпайды.
Басына тақия кимейді, беті ашық болады.• 
Сақал-мұртын, шашын, тырнағын алмайды. • 
Аң ауламайды, балық ұстамайды, жәндікті • 
өлтірмейді. Аңшылық жолмен ұсталған 
жануардың етін жемейді.
Жыныстық қатынасқа түспейді. Сүйісуге, • 
құмарлық сезім оятуға болмайды. Үйленуге, 
біреуді үйлендіруге, атастыруға, құдалық 
түсіруге болмайды.

Әйел адам ихрам кезінде үстіне қалаған киімін 
киіп, басына жаулық тағады. Беті мен қолдары (білезікке 
дейін) ашық болады. Әйел адамға паранжа, саусақты 
қолғап киюге болмайды. Үстіне әтір себуге, не хош иіс 
сіңген киім киюге тыйым салынады. Сонымен қатар, 
опа жағып, қынамен боянуға болмайды.

Міне, ихрам хал-күйі біткенше, қажы осы 
қағидаларды берік ұстайды. Алайда, қажы абайсыздан 
осы қағидалардың біреуін бұзса, онда ол күнәсына бай-
ланысты үш түрлі айыптың біреуін тартады: үш күн 
ораза ұстайды, не алты мүсәпірді тамақтандырады, 
не қой сояды. Ал егер ихрам кезінде қажы жыныстық 
қатынасқа түссе, онда оның қажылығы қаза болады.

Ихрам хал-күйіне түскеннің ең басты белгісі – 
тәлбия айту. Тәлбия Алла тағалаға мақтау айтатын 
мына сөздерден тұрады:

 ĆȬĊɆƋǤĆȱ ƋȴćȾƋȲȱǟ ĆȬĊɆƋǤĆȱ

ĆȬĊɆƋǤĆȱ ĆȬĆȱ ĆȬɅĈȀ Ćȉ Ćɍ ĆȬĊɆƋǤĆȱ

 ȬĊȲĆƫǟ Ćȿ ĆȬĆȱ Ǧ ĆȶĊȞƍȺȱǟ Ćȿ Ǽ ĊȶĆƩǟ ƋȷĈǙ
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. ĆȬĆȱ ĆȫĈȀ Ćȉ Ćɍ
Оқылуы:
Ләббәйкә аллаһумма ләббәйкә
ләббәйкә лә шәриикә ләкә ләббәйкә
иннәл-хәмд уан-нығма ләкә уәл-мүлк
лә шәриикә ләкә.
Мағынасы:
Міне, мен Сенің алдыңдамын, Я, Алла, алдың-

дамын, Алдыңдамын. Сенде серік жоқ. Алдыңдамын. 
Шындығында, Саған бар мақтау мен жақсылық және 
билік. Сенде серік жоқ.

Қажы ұйқыдан оянғанда, жоғарыдан төмен 
түскенде, не төменнен жоғары көтерілгенде, отырған-
да, тұрғанда, әрбір намаздан кейін тәлбияны дауыстап 
айтады. Әйел қажылар тәлбияны өзі еститін үнмен ай-
тады.

Сөйтіп, мұсылман адам ихрам хал-күйіне түсіп, 
Мекке мүкәррәма шаһарына келеді.
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мекке
Мекке – мұсылмандардың қасиетті шаһары, оның 

«мүкәррәма» («аса кадір тұтатын») деген теңеуі бар. 
Алла тағаланың сөзі жазылған Құран кәрімде Меккені 
«Умм әл-қура» («қалалардың Анасы»), Бекке (шаһардың 
көне атауы), «әл-Бәләд әл-әмин» («Қауіпсіз қала») деп 
те атайды.

Мекке мүкәррәма – Адам ата мен Һауа ананың 
өмір сүрген жері, бұл қасиетті жерде Ибраһим пай-
ғамбар мен Исмайыл пайғамбар (ғаләйһимас-сәләм) 
халыққа уағыз айтқан. Мекке мүкәррәма – Мұхаммед 
пайғамбарымыздың (с.а.с.) кіндік қаны тамған жер. 
Осы қасиетті мекеннен Ислам дінінің ақиқат жолы  
бастау алады. 

Мекке Қызыл теңіз жағалауындағы Жидда қала-
сынан 74 шақырым жерде таулы аймақта орналасқан. 
Қала теңіз деңгейінен 279 метр биіктікте. 
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Қажы Меккеге келгеннен кейін, қонақ үйге 
жайғасып, денесін тағы да толық жуады, яғни ғұсыл 
жасайды.

Меккеге кіргенде оқылатын дұға
(Ескерту: Бұл дұғаны оқығанда екі қолды жоғары 

көтермейді.)

ȴɆ ĈǵƋȀȱǟ ĈȸĆȶ ĊǵƋȀȱǟ ǃǟ Ĉȴ ĊȆĈǣ

.ăɍɎ ĆǱ Ǡăȩ ĊȁĈǿ ǠĆȾɆĈȥ ɄĈȺĊȩćȁ Ċǿǟ Ćȿ ÛǟăǿǟĆȀĆȩ ǠĆȾĈǣ ɄĈȱ ĊȰĆȞ ĊǱĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ
Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим
Аллаһумма әжғал ли биһә қарааран уәрзұқни фиһә 

ризқан жәләәлән.
Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен (бастаймын).
Я, Алла! Онда (Меккеде) баспана бер, мол рызық 

бер.

Меккенің орталық бөлігі 
(үстінен қарағанда)
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мәсжИд хАрАм

Мәсжид Харам – мұсылмандардың басты мешіті. 
Мұхаммед пайғамбарымыз (с.а.с.) өзі туып-өскен, 
Алла тағаланың ақиқат дінін насихаттаған Мекке-
ге Ислам дінін ұстамайтын адамдарға кіруге тыйым 
салып, Қағба, Ибраһим мақамы, Зәмзәм кұдығы бар 
бұл қасиетті мешітті «Тыйым салынған мешіт», яғни 
«Мәсжид Харам» деп атаған.

Мәсжид Харам Мекке қаласының ортасында 
орналасқан.

Қазіргі уақытта Мешіттің көлемі 309 мың шаршы 
метрді алып жатыр. Мешіттің 9 мұнарасы бар, олардың 
биіктігі 95 метр. Мешіттің 4 үлкен қақпасы және кіретін 
44 есігі бар. Мешітте бір уақытта 700 мың адам намаз 
оқи алады.



13

مناسك الحج

Мәсжид Харамға жақындағанда оқылатын 
дұға

 Û Ćȫ ćǼĆȲĆǣ ĆǼĆȲĆǤĊȱǟ Ćȿ Û ĆȬćȵĆȀ Ćǵ ĆȳĆȀ ĆǶĊȱǟ ǟ ĆǾĆȽ ƋȷĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 Û Ćȫ ćǼĊǤ Ćȝ ĆǼĊǤĆȞĊȱǟ Ćȿ Û ĆȬćȺĊȵĆǕ ĆȸĊȵĆɉǟ Ćȿ

ÛąǦĆǞƍɆ Ćȅ ąȯǠ Ćȶ ĊȝǕ Ćȿ ÛąǥĆƘĈǮ Ćȭ ąǢćȹ ćǾĈǣ ąǥ ĆǼɆĈȞĆǣ ąǻĆɎĈǣ ĊȸĈȵ ĆȬćǪĊǞ ĈǱ

Û ĆȬĊɆĆȱĈǙ ĆȸɅƍȀ ĆȖ ĊȒćȶĊȱǟ ĆǦĆȱĆǖ ĊȆĆȵ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ

 ĆȫĈɀĊȦ Ćȝ ĈȐ ĊǶĆȶĈǣ ɄĈȺĆȲĈǤĊȪĆǪ ĊȆĆǩ ĊȷĆǕ Û ĆȬĈǣǟ ĆǾ Ćȝ ȸĈȵ ĆƙĈȪĈȦ ĊȊćȶĊȱǟ

. ĈȴɆĈȞƋȺȱǟ ĈǦƋȺ ĆǱ Û ĆȬĈǪƋȺ ĆǱ ĆǴɆ ĈȆĆȥ ɄĈȺĆȲ Ĉǹ ĊǼćǩ ĊȷĆǕ Ćȿ

 Û ĆȬĈȱɀ ćȅĆǿ ȳĆȀ Ćǵ Ćȿ ĆȬćȵĆȀ Ćǵ ǟ ĆǾĆȽ ƋȷĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

ÛǿǠƋȺȱǟ ɂĆȲ Ćȝ ɄĈȶ ĊȚĆȝ Ćȿ ɄĈȵĆǻ Ćȿ ɄĈȶ ĊǶĆȱ ĊȳƍȀ ĆǶĆȥ

 ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ĆȫĆǻǠĆǤ Ĉȝ ćǬĆȞĊǤĆǩ Ćȳ ĊɀĆɅ ĆȬĈǣǟ ĆǾĉȝ ĊȸĈȵ ɄƍȺĈȵǓ ƋȴćȾƋȲȱǟ

мәсжид харамның 
схемасы
1. «Сәләм» қақпасы
2. Қағба
3. Ибраһим мақамы
4. Зәмзәм
5. Сафа
6. Мәруа
7. Мәлік Фахд қақпасы

мәсжид харамның 
айналасындағы көшелер
8. «Баб әс-Сәләм» 
9. «әш-Шәмия» жолы
10. «әш-Шәбика»
11. «әл-Мансур»
12. «Умм әл-Қура»
13. «Ғар Нур» жолы
14. «әл-Мәлік»
15. «әл-Мәсға»
16. автобус аялдамалары
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Û ćȴɆ ĈǵƋȀȱǟ ćȸĆȶ ĊǵƋȀȱǟ ĆǨĊȹĆǕ ɍĈǙ ĆȼĆȱǙ Ćɍ ǃǟ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĆǖĈǣ

.ǟ ăǼĆǣĆǕ ǟăƘĈǮ Ćȭ Ǡ ăȶɆĈȲ ĊȆĆǩ ȼĈȱǓ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ąǼƋȶ ĆǶćȵ ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ ɂĆȲ Ćȝ ĆȴƍȲ ĆȆćǩ Ćȿ ɄƍȲ ĆȎćǩ ĊȷĆǕ
Оқылуы:
Аллаһумма иннә һәзәл-харама харамүкә, уәл-

бәләдә бәләдүкә, уәл-әмнә әмнүкә, уал-абдә абдука, 
жиітукә мин биләәдин бағиида би-зунубин кәфиирә, уа 
ағмаалин сәйіә, әсәлүкә мәсәләтәл-мұдтариина иләйкә, 
әл-мұшфиқиина мин азаабика, ән тәстақбилни би-
мәхдин ғафуикә уәән тудхилни фәсиихә жәннәтикә, 
жәннәтин-нағиим. Аллаһумма иннә һәзә харамукә уә 
харама рәсууликә, фәхррим ләхми уә дәми уә ғазми 
ғалан-нәәр, аллаһумма әминни мин азаабикә йәумә 
тәбғасу ғибаадәкә әсәлүкә би-әннәкә әнтә Аллаһ лә 
илаһа иллә әнтә ар-рахманур-рахиим, ән тусалли уә 
тусәллимә ғала сәйидинә Мухаммәдин уә ғала әәлиһи 
тәслиимән кәсиирән әбәдән.

Мағынасы:
Я, Алла! Бұл харам (кәпірлерге кіруге тыйым 

салынған жер) Сенің харамың. Бұл елді мекен Сенің 
елің. Қауіпсіздік – Сенің қауіпсіздігің. Құл – Сенің 
құлың.

Мен алыс елден көптеген кінәлардан тазару  
үшін, жаман істерден арылу үшін келдім. Саған 
мұқтаждардың, азабыңнан айайтындардың сауалын 
Сенен сұраймын. Кешірім жасап, мені қабыл ал. 

Рақатқа бөлейтін жаннаттың – Сенің жаннатың-
ның қақпасын айқара ашып, кіргіз мені. Я, Алла! Бұл 
– Сенің харамың және де Сенің пайғамбарыңның хара-
мы.

Етімді, қанымды, сүйегімді тозақ отынан сақта.
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Я, Алла! Құлшылық еткендерді тексерген күні 
азабыңнан сақтауды Сенен сұраймын. Өйткені, Сен – 
Алласың, Қайырымды, рақымды Сенен басқа құдай 
жоқ. Мұхаммед пайғамбарымыздың, оның әулетін 
мәңгілік жарылқа, шексіз қолда.

Қажы Мәсжид Харамға оң аяғымен кіреді.  
Мешітке оның басты қақпасы «Сәләм» («Бейбітшілік») 
қақпасынан кірген абзал.

Мәсжид Харамның «әс-Сәләм» қақпасынан 
кіргенде оқылатын дұға

 ǠĆȺƍɆ ĆǶĆȥ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ ĆȬĊȺĈȵ Ćȿ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ ĆǨĊȹĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĈȳĆɎ ƋȆȱǟ ĆǿǟĆǻ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ǠĆȺĊȲ Ĉǹ ĊǻĆǕ Ćȿ ĈȳĆɎ ƋȆȱǠĈǣ ǠĆȺƋǣĆǿ

 ȳǟĆȀ ĊȭĈɋǟ Ćȿ ĈȯĆɎ ĉǲĊȱǟ ǟĆǽ ǠĆɅ ĆǨĊɆĆȱǠĆȞĆǩ Ćȿ ĆǨ ĊȭĆǿǠĆǤĆǩ

ÛǠĆȾɆĈȥ ɄĈȺĊȲ Ĉǹ ĊǻĆǕ Ćȿ ĆȬĈǩĆȀĈȦĊȢĆȵ Ćȿ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ĆǡǟĆɀĊǣĆǕ ɄĈȱ ĊǴĆǪĊȥǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ǃ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ Ćȿ ǃǟ Ĉȴ ĊȆĈǣ
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ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ǃǟ Ĉȯɀ ćȅĆǿ ɂĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ Ćȿ ćǥĆɎ ƋȎȱǟ Ćȿ

Оқылуы:
Аллаһумма әнтәс-сәләәму уә минкәс-сәләәму 

фәхайинә раббәнә бис-сәләәми уә әдхилнә әл-жәннәтә 
дәәрәс-сәләәми тәбәәрәктә уә тағаалайтә йә зәл-
жәләәли уәл-икрәәми аллаһумма ифтәх ли әбуәәбә 
рахмәтикә уә мағфирәтикә уә әдхилни фиһа, бисмил-
лаһи уәл-хамду лиллаһ уас-салаату уәс-сәләәму ғала 
рәсуулиллаһи саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләмә.

Мағынасы:
Я, Алла! Сен бейбіт өмір берушісің, Сенен – 

бейбітшілік. 
Бізге бейбіт өмір бер. Жаратқан Иеміз! Бейбіт үйі – 

жаннатқа бізді кіргіз.
Я, Ұлылық пен құрметтің Иесі! Құт-береке бердің, 

биік болдың. 
Я, Алла! Рақымшылығыңның, мейіріміңнің 

қақпаларын аш маған, ішіне кіргіз. Алла атымен. 
Аллаға – мадақ! 

Алланың елшісіне (с.а.с.) тыныштық тілейміз, дұға 
бағыштаймыз.
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ҚАғбА 
Қағба әл-Мүшрифа – Мәсжид Харамның дәл 

төрінде орналасқан. Қағба – сүбхана Алла тағаланың 
Жер бетіндегі алғашқы үйі. Ол туралы Құран кәрімдегі 
«Әл Имран» сүресінің 96-аятында былай делінген: 
«Шындығында, адамдар құлшылық ету үшін салынған 
алғашқы Үй – Беккеде (Меккенің көне аты). Ол берекелі 
және ғаламдардағы ақиқат жолды көрсетуге қызмет 
етеді».

Қағба тарихының қалай басталғаны бір Алла 
тағаланың өзіне мәлім. Ол жайында бізге бірнеше де-
рек жеткен.

бірінші дерек – сүбхана Алла тағала ең алдымен 
Үй салып, екі мың жылдан кейін Жерді жаратты. Сол 
Жерді Үйдің астына айналдырып әкелген дейді.

екінші дерек – Адам ата (ғаләйһис-сәләм) 
жаратылғанға дейін сүбхана Алла тағала періштелерге 
Үй салуға әмір берген екен. Періштелер Үйді жаннат-
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тың асыл тастары – қызыл түсті лағылдан тұрғызыпты. 
Алайда, ол тастардың ішінен бізге жеткені Қара тас 
қана. Адамдар күнәға батқаннан кейін жаннаттың бұл 
тасы қара түске айналған. Қара тас – бақыт әкеледі, 
сондықтан қажыға барған мұсылмандар бұл қасиетті 
Қара тасты сүйеді.

Үшінші дерек – Адам ата мен Һауа ана жаннат-
та өмір сүріпті. Сүбхана Алла тағала оларға тек бір 
ағаштың жемісін жеуге тыйым салады. Алайда, Ібіліс 
шайтанның арбауына түскен Адам ата мен Һауа ана 
жемісті жеп, Алла тағаланың қаһарына ұшырайды. 
Адам ата Жаратқан Иеге жалбарынып, кешірім 
сұрайды. Алла тағала Адам ата мен Һауа ананы Жерге 
түсіріп, оларға және ұрпақтарына күнәларын кешіретін, 
құлшылық ететін Үйді тұрғызады.

Төртінші дерек – Адам ата (ғ.с.) қайтыс болғаннан 
кейін оның ұлы Шис Қағбаны салды. Ғимараттың  

1 - Қара тас
2 - Кағба есігі
3 - әл-Мизәб (жаңбыр суы 

ағатын түтік)
4 - әш-Шазаруан (Кағбаның 

ірге тасы)
5 - Хажар Исмайыл (әл-Хатым)
6 - әл-Мүлтәзәм
7 - Ибраһим мақамы
8 - Қара тас бұрышы
9 - Йемен бұрышы
10 - Шам бұрышы
11 - Ирақ бұрышы
12 - Кағбаның ситары
13 - Хизам (Кағбаның белдігі)
14 - Тауафтың басталатын 

жерін көрсететін жолақ 

Қағбаның басты белгілері
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тастары бес таудан: Синай, Ливан, Елеон, Жуди (Нұх 
пайғамбардың (ғ.с.) кемесі тоқтаған тау), Нұрдан 
(Мұхаммед пайғамбарға (с.а.с.) Алла тағаланың уахи 
сөздері алғаш жеткен тау) әкелінген.

бесінші дерек – Нұх пайғамбар (ғ.с.) кезінде 
Жер бетін топан су қаптап, Алланың алғашқы үйінің 
ірге тасын шайып кеткен екен. Содан сүбхана Алла 
тағала Ибраһим пайғамбар мен оның ұлы Исмайылға 
(ғаләйһимас-сәләм) Қағбаның ірге тасын көтеруге 
Жәбірейіл періште арқылы әмір жіберген екен. Ол жай-
ында Құран кәрімдегі «Бақара» сүресінің 127-аятында 
былай делінген: «Ибраһим Үйдің ірге тасын көтергенде 
Исмайыл: «О, Жаратқан Иеміз! Бізден қабыл ал, өйткені 
Сен – бәрін естисің, білесің», – деді». 

Сонымен Қағба дегеніміз – төрт бұрышты тас 
ғимарат. «Кағба» – араб сөзі, текше (куб) деген мағына 
береді. 

Қағбаның төрт бұрышы төрт жақты көрсетеді.
Шығыс бұрышты «әр-рүкн әл-әсуәд» («қара 

бұрыш») деп атайды, өйткені, ол бұрышта қасиетті 
Қара тас бар. Қара тас күміспен жиектелген, жерден бір 
жарым метр биіктікте орналасқан. 

Діни аңыздар бойынша Алла тағала жұмақтан 
қуылған Адам атаға (ғ.с.) күнәсін мойындағаны үшін 
осы тасты сыйға тартқан. Алғашқы кезде оның түсі ақ 
болды. Кейін күнәһарлар ұстаған тас қарайып кетеді.

Солтүстік бұрышты «әр-рүкн ал-ирақи» («Ирақ 
бұрышы»), батысты көрсететін бұрышты «әр-рүкн 
әш-шәми» («Шам елі бұрышы»), ал оңтүстік жақты 
меңзейтін бұрышты «әр-рүкн әл-йәмәни» («Йемен 
бұрышы») деп атайды. 



20

Қажылық

Жыл сайын Зул-хижжа айының 9-күні Қағбаға 
жаңа жапқыш – кисуа жабады. Кисуа – Қағбаның 
қабырғаларын жабу үшін жібектен тоқылған қара мата. 
Кисуада «Лә иләһә иллаллаһ, Мухаммәд рәсүлуллаһ» 
(«Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед – Алланың 
елшісі»), «Аллаһу жәлл жәләлуһ» («Құдіретті де күшті 
Алла»), «Сүбханаллаһи уә би-хамдиһи» («Аллаға мақтау 
мен мадақ»), «Сүбханаллаһил-азим» («Зор мәртебелі 
Аллаға мақтау») деген қасиетті жазулар бар. 

Кисуаның биіктігі – 14 метр. Осы биіктіктің 
жоғарғы үштен бір бөлігінде Кисуаның белдігі – хизам 
орналасқан. Хизамның ені 95 см, ұзындығы 47 м, ол 
16 бөлімнен тұрады. Хизамда алтын жалатылған күміс 
жіппен Құран кәрімнің қысқа сүрелері жазылған. 

Хизамның астында 6 жолақ бар, олардың 
әрқайсында алтын әріппен Құран аяттары жазылған. 
Жолақтардың арасында фонарь пішіндес оюлар 

Қара тас Кағба есігі
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салынған. Оюларда «Йә хәй йә қаййум» («Я, Өмір 
беруші! Я, Мәңгілік жасаушы!), «Иә рәхман йә рахим» 
(«Я, Қайырымды! Я, Рақымды!») «әл-Хамду лиллаһ 
раббил-аламин» («Ғаламды жаратушы Аллаға мақтау») 
деген секілді сөздер өрнектелген.

Қағбаның солтүстік-шығыс қабырғасында жер-
ден 2 метр биіктікте орналасқан есігі бар. Есік таза  
алтынмен безендірілген, оның салмағы 286 кг.

Кисуаның ең басты бөлігі – ситара (Қағба есігінің 
пердесі). Ситараның биіктігі алты жарым метр, ені үш 
жарым метр, оған да Құран аяттары жазылған.

Қағбаны көргенде оқылатын дұға
Алдымен ǃǟ  ɍĈǙ  ȼ ȱĈǙ  ɍ («лә илаһа иллаллаһ»)- «Алла-

дан басқа құдай жоқ» деп үш рет һәләл айтылады. Одан 
кейін ćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ («аллаһу әкбәр») – «Алла – ең ұлы» деп үш 
мәрте тәкбір айтылады. Содан соң:

ÛćȼĆȱ ĆȬɅĈȀ Ćȉ Ćɍ ćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ǃǟ ɍĈǙ ȼȱĈǙ ɍ

.ąȀɅ ĈǼĆȩ ąĊǜ Ćȉ ĈĈȰ ćȭ ɂĆȲ Ćȝ ĆɀćȽ Ćȿ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ćȼĆȱ Ćȿ ćȬĊȲ ćȶĊȱǟ ćȼĆȱ

Ĉǿ ĊǼ ƋȎȱǟ ĈȨɆ Ĉȑ Ćȿ ĈȀĊǤĆȪĊȱǟ Ĉǡǟ ĆǾĆȝ ĊȸĈȵ Ćȿ ĈȀĊȪĆȦĊȱǟ Ćȿ ĈȀĊȦ ćȮĊȱǟ ĊȸĈȵ ĈǨĊɆĆǤĊȱǟ ƍǡĆȀĈǣ ćǽɀćȝĆǕ

 ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĈǤ ĊǶ Ćȍ Ćȿ ĈȼĈȱǓ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ąǼƋȶ ĆǶćȵ ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ ĆɂȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ

 ǟŕȀĈǣ Ćȿ ăǦĆȞĊȥĈǿ Ćȿ ăǦĆǣǠĆȾĆȵ Ćȿ Ǡ ăȶɆ ĈȚĊȞĆǩ Ćȿ ǠăƹĈȀ ĊȮĆǩ Ćȿ ǠăȦɅĈȀ ĊȊĆǩ ĆȬĆǪĊɆĆǣ ĊǻĈȁ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ćȼ Ƌǲ Ćǵ ĊȸƋȶĈȵ ćȼ Ćȶ ƋȚĆȝ Ćȿ ćȼĆȵƋȀ Ćȭ Ćȿ ćȼĆȥƋȀ Ćȉ ĊȸĆȵ ƍǡĆǿ ǠĆɅ ĊǻĈȁ Ćȿ

.ǟŕȀĈǣ Ćȿ ăǦĆȞĊȥĈǿ Ćȿ ăǦĆǣǠĆȾĆȵ Ćȿ Ǡ ăȶɆ ĈȚĊȞĆǩ Ćȿ ǠăƹĈȀ ĊȮĆǩ ǠăȦɅĈȀ ĊȊĆǩ ćȻĆȀ ĆȶĆǪ Ċȝǟ Ćȿ
Оқылуы:
Лә илаһа иллаллаһу уахдаһу лә шәриикә ләһу,
ләһул-мүлк уә ләһул-хамд уә һууә ғала күлли 

шәйин қадиир. Ағұзу би-раббил-бәйти мин әл-күфри  
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уәл-фақри уә мин азаабил-қабр уа диқис-садр салаллаһу 
ғала сәйидинә Мухаммәдин уә ғала әәлиһи уә сахбиһи 
уә сәлләмә аллаһумма зид һәзәл-бәйтә тәшриифән 
уә тәкриимән тағзиман уә мәһәәбәтән уә рифғатән 
уә бәррән уә зид йә рабби мән шәррәфәһу уә аззамаһу 
миммән хажжәһу әу иғтәмәрәһу тәшриифән уә 
тәкриимән уа тағзиман уә мәһәәбәтән уә рифғатән уә 
бәррән.

Мағынасы:
Алладан басқа құдай жоқ. Ол – жалғыз. Оның 

серігі жоқ. 
Бар байлық та Одан, мақтау да Оған. Ол бәрінен де 

құдіретті. 
Үйдің (Қағбаның) Иесінен кәпірлікке ұрын-бауды, 

кедейшілікте болмауды, қабір азабын тартпауды, 
кеудені қуыс қылмауды сұраймын.

Біздің пайғамбарымызға, оның әулетіне, сахабала-
рына (серіктеріне) Алланың шапағаты жаусын. 

Я, Алла! Бұл Үйіңді сый-сияпатқа, құрметке, 
қадірлікке, қошеметке, ұлылыққа, мәртебеге, жақсы-
лыққа толтыр. Жаратқан Ием! Сондай-ақ қажылық, не 
ұмра жасағанның да сый-сияпатын, құрметін, қадірін, 
қошеметін, мәртебесін, игілігін арттыр.
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ТАуАф
Тауаф – қажылықтың негізгі бөлігінің бірі. Ол 

Қағбаны жеті рет айналатын салт дәстүр. 
Тауаф – арабтың «айналу» деген сөзі. Қажылық 

кезінде қажы бұл әдет-ғұрыпты үш рет орындайды: 
Қажылықтың басында орындалатын тауафты «Тауаф 
әл-құдым» дейді, Құрбан айтының бірінші күні орын-
далатынды «Тауаф әл-ифада», ал қажы атанып, Мекке-
мен қоштасып елге қайтар кезде орындайтынды «Тау-
аф әл-уадағ» дейді.

Тауаф әл-құдымның негізгі мақсаты – Мәсжид 
Харам мен Қағбаға сәлем беру, сондықтан оны кейде 
«тауаф әт-тәхия» «сәлем беру тауафы» деп те атайды. 
Тауаф әл-құдымды Меккеге келгеннен кейін кез кел-
ген уақытта орындауға болады. Тауаф кезінде ихрам 
киімінің рида кесегін сол иыққа жауып алады. Оң иық 
ашық болуы тиіс.
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Сонымен тауаф әл-құдым қасиетті Қара тасты  
сүюден, яғни тақбилден басталады. Ал егер қажылар-
дың көптігінен Қара тасты сүю мүмкін болмаса, онда 
Қара тасқа қарап, алақандарды тигізуге ишарат қылып, 
сосын қолдарын еріндеріне тигізеді, оны «истилам» 
дейді. Одан кейін былай деп айтады:

 ćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ Ćȿ ǃǟ Ĉȴ ĊȆĈǣ

 ĆȬĈǣĆǠǪ ĈȮĈǣ ƾȪɅ ĈǼ ĊȎĆǩ Ćȿ ĆȬĈǣ ƾȹǠƹĊǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

. ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ĆȬƍɆĈǤĆȹ ĈǦƋȺ ćȆĈȱ ƾȞĆǤƍǩǟ Ćȿ Ćȫ ĈǼ ĊȾĆȞĈǣ ăǒǠĆȥ Ćȿ Ćȿ
Оқылуы:
Бисмиллаһи уа аллаһу әкбәр, аллаһумма имәәнән 

бикә уа тасдииқан би-китәәбикә, уә уәфәән би-аһдикә 
уә иттибәан ли-сүннәти нәбийикә саллаллаһу ғаләйһи 
уә сәлләмә.

Мағынасы:
Алла атымен, Алла ұлы. Я, Алла! Мен Саған иман 

келтірдім, кітабыңа сендім.
Уәдеңе нандым, пайғамбарыңның (саллаллаһу 

ғаләйһи уә сәлләмә) сүннет жолын ұстадым.

Қара тасты сүю, яғни тақбил рәсімі аяқталған 
соң, соның жанынан Қағбаны айналу рәсімі бастала-
ды. Қағбаны сағат тіліне қарсы айналады, Қара тас  
тауаф жасаушының сол жағында болады. Бір айналыс 
Қара тастан басталып, Қара таспен аяқталады. Әрбір 
айналымда Қағбаның Йемен бұрышына келгенде, қажы 
«Аллаһу әкбәр» деп бұрышқа оң қолды тигізеді, бірақ 
бұрышты не қолды сүймейді. Егер Йемен бұрышына 
қол тигізу адамдардың көптігінен мүмкін болмаса, 
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онда қажы бұрышты қолмен көрсетпейді, тәкбир ай-
тылмайды.

Алғашқы үш айналысты тез жүру керек, бірақ 
жүгіруге болмайды. Мұндай шапшаң жүрісті «рәмәл» 
дейді. Қалған айналыстарды жай жүреді. Әйел қажы 
тауафты орындағанда, Қағбаны асықпай жеті рет ай-
налады.

Тауаф кезінде қажы былай деп айтады:

Бірінші айналым

ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ Ćȿ ǃǟ ɍĈǙ ȼȱĈǙ ɍ Ćȿ ǃ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ȿ ǃǟ ȷǠ ĆǶĊǤ ćȅ

 ĈȴɆ ĈȚĆȞĊȱǟ ƍɄȲĆȞȱǟ ǃǠǣ ɍĈǙ ĆǥƋɀćȩ ɍ Ćȿ Ćȯ Ċɀ Ćǵ ɍ Ćȿ

Û ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ǃǟ Ĉȯɀ ćȅĆǿ ɂĆȲ Ćȝ ćȳɎ ƋȆȱǟ Ćȿ ćǥĆɎ ƋȎȱǟ Ćȿ

 Ćȫ ĈǼ ĊȾĆȞĈǣ ăǒǠĆȥ Ćȿ Ćȿ ĆȬĈǣǠĆǪ ĈȮĈǣ ƾȪɅ ĈǼ ĊȎĆǩ Ćȿ ĆȬĈǣ ăȷǠĆƹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

ąǼƋȶ ĆǶćȵ ĆȬĈǤĈɆ ĆǱ Ćȿ ĆȬƍɆĈǤĆȹ ĈǦƋȺ ćȆĈȱ ƾȝǠĆǤƍǩǟ Ćȿ

. ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ

 Ćȿ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ Ćȿ ĈȸɅ ƍǼȱǟ ɄĈȥ ĆǦ ĆȶĈǝǟ ƋǼȱǟ ĆǥǠĆȥǠĆȞ ćȶĊȱǟ ȿ ǦĆɆĈȥǠĆȞĊȱǟ Ćȿ ĆɀĊȦĆȞĊȱǟ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ĈɄĉȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ

.ĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ĆǥǠ ĆǲƋȺȱǟ Ćȿ ĈǦƋȺ ĆǲĊȱǠĈǣ Ćȁ ĊɀĆȦĊȱǟ Ćȿ
Оқылуы:
Сүбханаллаһ уәл-хамду лилләһ уә лә иләһә илла-

алла уә аллаһу әкбәр, уә лә хәулә уә лә қууатә илла 
биллаһил-ғалиил-ғазим уә ас-салаату уә сәлләму ғала 
расулиллаһи саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләм, аллаһумма 
имәәнән бикә уә тасдииқан би-китәәбикә уә уәфәән би-
әһдикә уә иттибааған ли-сүннәти нәбийикә уә жәйбикә 
Мухаммәдин саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләм. аллаһумма 
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инни әсәлүкәл-ғафуа уә ал-ғаафия уәл-мұғаафатид-
дәйимә фид-дин уәд-дүнйә уәл-ахирати уәл-фаузә бил-
жәннәти уән-нажат минән-нәәр.

Мағынасы:
Аллаға – мақтау! Аллаға – мадақ! Алладан басқа 

құдай жоқ. Алла – ең ұлы! Күш те, құдірет те тек биік 
әрі зор мәртебелі Аллада! Мұхаммед пайғамбарымызға 
(с.а.с.) Алла тағаланың шапағат нұры жаусын! Я, Алла! 
Саған иман келтірдім, кітабыңа сендім және уәдеңе 
нандым, жүрегімізбен Мұхаммед пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) сүннет жолын ұстадым. Я, Алла! Сенен кешірім 
сұраймын, жақсылығыңды бере гөр! бұ дүние мен о 
дүниеде дінімізге нұрыңды төге бер! Жұмаққа кіргіз, 
Тозақтың отынан сақтай гөр!

Қағбаның Йемен бұрышы мен «Қара тас» 
бұрышы арасында оқылатын дұға:

ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ Ž ǠĆȺĈǩĆǕ ǠĆȺĉǣĆǿ

.ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȱǟ ƋǡĆǿ ǠĆɅ ćǿǠƋȦ Ćȡ ǠĆɅ ȂɅĈȂ Ćȝ ǠĆɅ ĈǿǟĆȀĊǣɉǟ ĆȜĆȵ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ǠĆȺĊȲ Ĉǹ ĊǻǕ Ćȿ
Оқылуы:
Раббәнә әтинә фид-дүнйә хасәнәтән уә фил-

ахирати хасәнәтән уа қина азабан-нәәр, уә адхилнәл-
жәннәтә мағал-әбрәри йа ғазиз йа ғаффар йа раббәл-
ғааламиина.

Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізді бұ дүниеден жақсылықпен 

өткіз, о дүниеде де жақсылығыңды бере гөр! Бізді тозақ 
отының азабынан сақтай гөр! («Бақара» сүресінің 201-
аяты)
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Екі дүниені Жаратушы – құдіретті, кешірім жасау-
шы Алла! Бізді тақуалылармен бірге жаннатқа кіргізе 
гөр!

Екінші айналым

Û ĆȬćǪĊɆĆǣ ĆǨĊɆĆǤĊȱǟ ǟ ĆǾĆȽ ƋȷǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

Û ĆȬćȵĆȀ Ćǵ ĆȳĆȀ ĆǶĊȱǟ Ćȿ

Û ĆȫćǼĊǤ Ćȝ ĆǼĊǤĆȞĊȱǟ Ćȿ ĆȬćȺĊȵĆǕ ĆȸĊȵĆɉǟ Ćȿ

Û Ćȫ ĈǼĊǤ Ćȝ ćȸĊǣǟ Ćȿ ĆȫćǼĊǤ Ćȝ ǠĆȹĆǕ Ćȿ

ÛĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ĈǾĈǝǠĆȞĊȱǟ ćȳǠĆȪĆȵ ǟ ĆǾĆȽ Ćȿ

ÛĈǿǠƋȺȱǟ ɂĆȲ Ćȝ ǠĆȺĆǩĆȀ ĆȊĆǣ Ćȿ ǠĆȺĆȵɀ ćǶćȱ ĊȳƍȀǶĆȥ

ÛǠĆȺĈǣɀćȲćȩ ɄĈȥ ćȼĊȺƍɅĆȁ Ćȿ ĆȷǠĆƹĈɋǟ ǠĆȺĊɆĆȱĈǙ ĊǢƍǤ Ćǵ ƋȴćȾƋȲȱǟ

Û ĆȸɅ ĈǼ ĈȉǟƋȀȱǟ ĆȸĈȵ ǠĆȺĊȲĆȞ ĊǱǟ Ćȿ ĆȷǠĆɆ ĊȎĈȞĊȱǟ Ćȿ Ćȧɀ ćȆćȦĊȱǟ Ćȿ ĆȀĊȦ ćȮĊȱǟ ǠĆȺĊɆĆȱǙ ĊȻƍȀ Ćȭ Ćȿ

Û ĆȫĆǻǠĆǤ Ĉȝ ćǬĆȞĊǤĆǩ Ćȳ ĊɀĆɅ ĆȬĆǣǟ ĆǾĉȝ ɄĈȺĈȩ ĉȴćȾƋȲȱǟ

. ąǡǠ ĆȆ Ĉǵ ĈȀĊɆĆȢĈǣ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ɄĈȺĊȩćȁ Ċǿǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ
Оқылуы:
Аллаһумма иннә һәзәл-бәйтә бәйтукә, уәл-харама 

харамукә, уәл-әмнә әмнукә уәл-абду абдукә, уә әнә 
абдукә уә ибн абдукә, уә һәзә мақаамул-ғаайизи бикә 
минән-нәәр, фәхаррим лүхуумәнә уә бәшәрәтәнә ғалан-
нәәр, аллаһумма хәббиб иләйнәл-имаан уә зейинһү фи 
қулуубинә, уә кәрриһ иләйнәл-күфр уәл-фусуқ уәл-исйан 
уәжғалнә минәр-рәәшидиин, аллаһумма қини азаабәкә 
йәумә тәбғасу ғибәәдәкә, аллаһуммарзуқни әл-жәннәт 
би-ғайри хисәәб.
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Мағынасы:
О, Алла! Бұл үй – сенің үйің,
Бұл харам (кәпірлерге кіруге тыйым салынған жер) 

– сенің харамың. 
Қауіпсіздік те сенен, тек саған ғана құлмыз, Мен 

сенің құлыңмын және құлыңның баласымын. 
Бұл – тозақ отынан құтқаруға Сенен пана сұраған 

мақам (Ибраһим пайғамбардың (ғ.с.) аяқ басқан жері). 
Тәнімізге тыйым сал, тозақ отына шалдырма. Я, 

Алла! Бізді иманды қыл, иманды жүрегімізге ұялат. 
Кәпірлікті жексұрын қыл, жаман қылықтардан, 
бүлікшіліктен арылт. 

Салиқалылардың қатарына қос. Я, Алла! Құл-
шылық еткендерді тексерген күні азабыңа ұшыратпа. 
Я, Алла! Жаннаттың рызығын хисапсыз (мөлшерсіз) 
бере гөр!

Қағбаның Йемен бұрышы мен «Қара тас» 
бұрышы арасында оқылатын дұға:

ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ Ž ǠĆȺĈǩĆǕ ǠĆȺĉǣĆǿ

.ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȱǟ ƋǡĆǿ ǠĆɅ ćǿǠƋȦ Ćȡ ǠĆɅ ȂɅĈȂ Ćȝ ǠĆɅ ĈǿǟĆȀĊǣɉǟ ĆȜĆȵ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ǠĆȺĊȲ Ĉǹ ĊǻǕ Ćȿ
Оқылуы:
Раббәнә әтинә фид-дүнйә хасәнәтән уә фил-

ахирати хасәнәтән уа қина азабан-нәәр, уә адхилнәл-
жәннәтә мағал-әбрәри йа ғазиз йа ғаффар йа раббәл-
ғааламиина.

Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізді бұ дүниеден жақсылықпен 

өткіз, о дүниеде де жақсылығыңды бере гөр! Бізді тозақ 
отының азабынан сақтай гөр!
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Екі дүниені Жаратушы – құдіретті, кешірім жасау-
шы Алла! Бізді тақуалылармен бірге жаннатқа кіргізе 
гөр!

Үшінші айналым

 Û ĈȧĆɎ ĊǹĆɉǟ Ĉǒɀ ćȅ Ćȿ ĈȧǠĆȦƍȺȱǟ Ćȿ ĈȧǠĆȪ ƍȊȱǟ Ćȿ ĈȫĊȀ ƍȊȱǟ Ćȿ ĆȬ ƋȊȱǟ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ ɄƍȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 Û ĈǼĆȱ ĆɀĊȱǟ Ćȿ ĈȰ ĊȽĆɉǟ Ćȿ ĈȯǠ ĆȶĊȱǟ ɄĈȥ ĈǢĆȲĆȪĊȺ ćȶĊȱǟ Ćȿ ĈȀ ĆȚĊȺ ĆȶĊȱǟ Ĉǒɀ ćȅ Ćȿ

 ÛĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ Ćȿ ĆȫǠ ĆȑĈǿ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćȿ ĆȬ ĈȖ ĆǺ Ćȅ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ

ÛĈȀĊǤĆȪĊȱǟ ĈǦĆȺĊǪĈȥ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ ɄƍȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

. ĈǧǠĆȶĆȶĊȱǟ Ćȿ ǠĆɆ ĊǶĆȶĊȱǟ ĈǦĆȺĊǪĈȥ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ
Оқылуы:
Аллаһумма инни ағуузу бикәш-шәк уәш-ширк уәш-

шиқаақ уән-нифаақ уә сүил-ахлаақ, уә сүил-манзар уәл-
мұнқалиб фил-мәәл уәл-әһл уәл-уәләд, аллаһумма инни 
әсәлүкә ридаака уәл-жәннәтә, ағуузу бикә мин сахати-
ка уән-нәәр, аллаһумма инни ағуузу бикә мин фитнәтил-
қабр, уә ағуузу бикә мин фитнәтил-мәхйа уәл-мәмәәт.

Мағынасы:
Я, Алла! Мені күмән келтіруден, пұтқа табыну-

дан, өркөкіректіктен, жаман қылықтардан ада қыла 
гөр. Ағайын-туысқандарыма, ұрпағыма, мал-мүлкіме 
сұқтана қарағаннан, бәле-жаладан сақтай ғөр.

Я, Алла! Сенен рақымшылығың мен жаннатты 
сұраймын. Қаһарыңды төкпе, тозақтың отынан сақтай 
гөр. Я, Алла! Мені қабырдың азабына ұшыратпа, 
өмірмен қоштасып, өлімге шақырған азғындықтан 
сақтай гөр.
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Қағбаның Йемен бұрышы мен «Қара тас» 
бұрышы арасында оқылатын дұға:

ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ Ž ǠĆȺĈǩĆǕ ǠĆȺĉǣĆǿ

.ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȱǟ ƋǡĆǿ ǠĆɅ ćǿǠƋȦ Ćȡ ǠĆɅ ȂɅĈȂ Ćȝ ǠĆɅ ĈǿǟĆȀĊǣɉǟ ĆȜĆȵ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ǠĆȺĊȲ Ĉǹ ĊǻǕ Ćȿ
Оқылуы:
Раббәнә әтинә фид-дүнйә хасәнәтән уә фил-

ахирати хасәнәтән уа қина азабан-нәәр, уә адхилнәл-
жәннәтә мағал-әбрәри йа ғазиз йа ғаффар йа раббәл-
ғааламиина.

Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізді бұ дүниеден жақсылықпен 

өткіз, о дүниеде де жақсылығыңды бере гөр! Бізді тозақ 
отының азабынан сақтай гөр!

Екі дүниені Жаратушы – құдіретті, кешірім жасау-
шы Алла! Бізді тақуалылармен бірге жаннатқа кіргізе 
гөр!

Төртінші айналым

 ƾ ĈǶĈȱǠ Ćȍ ăɎĆȶĆȝ Ćȿ ÛƿǿɀćȦĊȢĆȵ ƾǤĊȹ Ćǽ Ćȿ Ûƿǿɀ ćȮ ĊȊĆȵ ƾɆĊȞ Ćȅ Ćȿ ƿǿȿćȀĊǤĆȵ ƾ ĉǲ Ĉǵ ćȼĊȲĆȞ ĊǱǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĈǧǠĆȶćȲ ƌȚȱǟ ĆȸĈȵ ǃǟ ǠĆɅ ɄĈȺ ĊǱĈȀǹćǕ Ĉǿȿ ćǼ ƌȎȱǟ ɄĈȥ ǠĆȵ ĆȴĈȱǠ Ćȝ ǠĆɅ ĆǿɀćǤĆǩ ĊȸĆȱ ăǥĆǿǠ ĆǲĈǩ Ćȿ ÛăɍɀćǤĊȪĆȵ

 ĈǿɀƌȺȱǟ ɂĆȱĈǙ

 ƍȰ ćȭ ĊȸĈȵ ĆǦĆȵĆɎ ƋȆȱǟ Ćȿ ĆȬĈǩĆȀĈȦĊȢĆȵ ĆȴĈǝǟĆȂ Ćȝ Ćȿ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ĈǧǠĆǤǱɀćȵ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 Ǡ ĆȶĈǣ ɄĈȺĊȞƍȺĆȩ ƍǡĆǿ ÛĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ĆǥǠ ĆǲƋȺȱǟ Ćȿ ĈǦƋȺ ĆǲĊȱǠĈǣ Ćȁ ĊɀĆȦĊȱǟ Ćȿ ÛƍȀĈǣ ƍȰ ćȭ ĊȸĈȵ ĆǦ ĆȶɆĈȺĆȢĊȱǟ Ćȿ ąȴĊǭĈǙ

.ąȀĊɆ ĆǺĈǣ ĆȬĊȺĈȵ ɄĈȱ ąǦĆǤĈǝǠ Ćȡ ƍȰ ćȭ ɂĆȲ Ćȝ ĊȤĈȲ ĊǹĆǕ Ćȿ ÛɄĈȺĆǪĊɆ ĆȖ ĊȝĆǕ Ǡ ĆȶɆĈȥ ɄĈȱ ĊȫĈǿǠĆǣ Ćȿ ÛɄĈȺĆǪĊȩĆȁĆǿ
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Оқылуы:
Аллаһуммажғалһу хижжән мәбруурән уә сағйән 

мәшкуурән, уә зәнбән мағфуурән, уә амалән саалихан 
мақбуулән, уә тижәәрәтән лән тәбүүрә, йа ғаалима мә 
фис-сұдуур ұхрижни йа Аллаһ минәз-зұлұмаати илән-
нуур 

Аллаһумма инни әсәлүкә мүүжибәәти рахмәтикә 
уә ғазаимә мағфирәтикә уәс-сәләәмәтә мин күлли ис-
мин уәл-ғаниимәтә мин күлли биррин, уәл-фәузә бил-
жәннәти уән-нәжәәтә минән-нәәр, рабби қанниғни 
бимә разақтәни, уә бәәрик лии фимә ағтайтәни, уә ах-
лиф ғала күлли ғаибә лии минкә бихайрин.

Мағынасы:
Я, Алла! Қажылығымды адал қыл, ниетімді 

ризашылығыңмен қабыл ал. Кінәмді кешір. Игі 
істерімді қабыл ал. Саудамды табысты ет. Я, Жаратқан 
Ием! Зұлымдықтан аулақ қыл, жүрегімізді нұрға 
толтыр. Я, Алла! Сенен іс-әрекеттеріме ризашылық 
білдіруді, ағаттық ниеттеріме кешіріммен қарауды 
сұраймын. Әрбір теріс ісімді түзу жолға сал, әрбір игі 
ісімді жарылқа. Жаннаттың төрін бер, тозақтың отынан 
сақта. Жаратқан Ием! Берген рызығыңа мені қанағат 
ет. Құт-берекеңді бере бер.

Маған ғайыб (белгісіз) нәрселерді қайырыммен 
бер.

Қағбаның Йемен бұрышы мен «Қара тас» 
бұрышы арасында оқылатын дұға:

ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ Ž ǠĆȺĈǩĆǕ ǠĆȺĉǣĆǿ

.ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȱǟ ƋǡĆǿ ǠĆɅ ćǿǠƋȦ Ćȡ ǠĆɅ ȂɅĈȂ Ćȝ ǠĆɅ ĈǿǟĆȀĊǣɉǟ ĆȜĆȵ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ǠĆȺĊȲ Ĉǹ ĊǻǕ Ćȿ
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Оқылуы:
Раббәнә әтинә фид-дүнйә хасәнәтән уә фил-

ахирати хасәнәтән уа қина азабан-нәәр, уә адхилнәл-
жәннәтә мағал-әбрәри йа ғазиз йа ғаффар йа раббәл-
ғааламиина.

Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізді бұ дүниеден жақсылықпен 

өткіз, о дүниеде де жақсылығыңды бере гөр! Бізді тозақ 
отының азабынан сақтай гөр! Екі дүниені Жаратушы – 
құдіретті, кешірім жасаушы Алла! Бізді тақуалылармен 
бірге жаннатқа кіргізе гөр!

Бесінші айналым

 Û ĆȬćȾ ĊǱĆȿ ɍĈǙ ĆɄĈȩǠĆǣ Ćɍ Ćȿ Û ĆȬƌȲ Ĉș ɍĈǙ ƋȰ Ĉș Ćɍ Ćȳ ĊɀĆɅ ĆȬ ĈȉĊȀĆȝ ĈȰ Ĉș ĆǨ ĊǶĆǩ ɄĈȺƋȲ ĈșĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ăǦĆǞɆĈȺ ĆȽ ăǦĆǣ ĊȀ Ćȉ ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ąǼƋȶ ĆǶćȵ ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ ĆȬĈɆƍǤĈȹ ĈȏĊɀ Ćǵ ĊȸĈȵ ɄĈȺĈȪ Ċȅǟ Ćȿ

 ĆȬƌɆĈǤĆȹ ćȼĊȺĈȵ ĆȬĆȱĆǖ Ćȅ ǠĆȵ ĈȀĊɆ Ćǹ ȸĈȵ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛƿǼĆǣĆǕ Ǡ ĆȽ ĆǼĊȞĆǣ ćǖ Ćȶ ĊȚĆȹ Ćɍ ăǦĆɆǝĈȀĆȵ

 . ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ąǼƋȶ ĆǶćȵ ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ

 . ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ąǼƋȶ ĆǶćȵ ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ ĆȬƌɆĈǤĆȹ ćȼĊȺĈȵ ĆȫĆǽǠĆȞĆǪ Ċȅǟ ǠĆȵ ƍȀ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ

 ąȰĆȶĆȝ ĊȿĆǕ ąȰĊȞĈȥ ĊȿĆǕ ąȯ ĊɀĆȩ ĊȸĈȵ ǠĆȾĊɆĆȱĈǙ ɄĈȺćǣƍȀĆȪćɅ ǠĆȵ Ćȿ ǠĆȾ ĆȶɆĈȞĆȹ Ćȿ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

. ąȰĆȶĆȝ ĊȿĆǕ ąȰĊȞĈȥ ĊȿĆǕ ąȯ ĊɀĆȩ ĊȸĈȵ ǠĆȾĊɆĆȱĈǙ ɄĈȺǣƍȀȪćɅ ǠĆȵ Ćȿ ĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ

Оқылуы:
Аллаһумма азиллани тахтә зилли ғаршикә йәумә 

лә зилла иллә зиллука, уә лә баақи иллә уәжһукә, уә 
әсқини мин хауди нәбийикә сәйидинә Мухаммәдин 
саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләм шәрбәтән һәниәтән 
мәриәтән лә назмаү бағдәһә әбәдән, аллаһумма инни 
әсәлүкә мин хайри мә сәәләкә минһу нәбийукә сәйидинә 
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Мухаммәдин саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләм. Ағуузу бикә 
мин шәрри мә истәғаазәкә минһу нәбийукә сәйидинә 
Мухаммәдин саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләм. Аллаһумма 
инни әсәлүкәл-жәннәтә уә нағимәһә уә мә йуқаррибуни 
иләйһә мин қаул әу фиғл әу амал ағуузу бикә минән-нәәр 
уә мә йуқаррибуни иләйһә мин қаул әу фиғл әу амал.

Мағынасы:
Я, Алла! Күндердің күнінде сенің көлеңкеңнен 

басқа ешқандай көлеңке қалмағанда, сенің келбетіңнен 
басқа ештеңе қалмағанда тағыңның көлеңкесін маған 
түсір. Сенің елшің, біздің пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.а.с.) сусындаған мәңгілік сарқылмайтын құдықтан 
таза мөлдір сусынмен шөлімді қандыр. Я, Алла! Сенен 
жаннатты, оның рақатын сұраймын. Сөзіммен, ісіммен, 
әрекетіммен оған жақындат, ал тозақ отынан алыстат.

Қағбаның Йемен бұрышы мен «Қара тас» 
бұрышы арасында оқылатын дұға:

 ǠĆȺĊȲ Ĉǹ ĊǻǕ Ćȿ ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ Ž ǠĆȺĈǩĆǕ ǠĆȺĉǣĆǿ

.ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȱǟ ƋǡĆǿ ǠĆɅ ćǿǠƋȦ Ćȡ ǠĆɅ ȂɅĈȂ Ćȝ ǠĆɅ ĈǿǟĆȀĊǣɉǟ ĆȜĆȵ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ
Оқылуы:
Раббәнә әтинә фид-дүнйә хасәнәтән уә фил-

ахирати хасәнәтән уа қина азабан-нәәр,
уә адхилнәл-жәннәтә мағал-әбрәри йа ғазиз йа 

ғаффар йа раббәл-ғааламиина.
Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізді бұ дүниеден жақсылықпен 

өткіз, о дүниеде де жақсылығыңды бере гөр! Бізді тозақ 
отының азабынан сақтай гөр! Екі дүниені Жаратушы – 
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құдіретті, кешірім жасаушы Алла! Бізді тақуалылармен 
бірге жаннатқа кіргізе гөр!

Алтыншы айналым

 Ćȿ ɄĈȺĊɆĆǣ Ǡ ĆȶɆĈȥ ăǥĆƘĈǮ Ćȭ ƾȩɀćȪ ćǵ Û ĆȬĈȺĊɆĆǣ Ćȿ ɄĈȺĊɆĆǣ Ǡ ĆȶɆĈȥ ăǥĆƘĈǮ Ćȭ ƾȩɀćȪ ćǵ ƋɄĆȲ Ćȝ ĆȬĆȱ ƋȷĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

. ĆȬĈȪĊȲ Ćǹ ĆȸĊɆĆǣ

 ɄĈȺĈȺ Ċȝǟ Ćȿ ɄƍȺ Ćȝ ćȼĊȲ Ƌȶ ĆǶĆǪĆȥ ĆȬĈȪĊȲ ĆǺĈȱ ĆȷǠ Ćȭ ǠĆȵ Ćȿ ɄĈȱ ćȻ ĊȀĈȦ ĊȡǠĆȥ ǠĆȾĊȺĈȵ ĆȬĆȱ ĆȷǠ Ćȭ ǠĆȵ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ǠĆɅ Û ĆȫǟĆɀ Ĉȅ ĊȸƋȶĆȝ ĆȬĈȲ ĊȒĆȦĈǣ Ćȿ Û ĆȬĈǪĆɆ ĈȎĊȞĆȵ ĊȸĆȝ ĆȬĈǪ ĆȝǠ ĆȖĈǣ Ćȿ ĆȬĈȵǟĆȀ Ćǵ ĊȸĆȝ ĆȬĈȱĆɎ ĆǲĈǣ

.ĈǥĆȀĈȦĊȢ ĆȶĊȱǟ ĆȜ ĈȅǟĆȿ

 ƌǢ ĈǶćǩ ȴɆ ĈȚĆȝ ƇĈȀ Ćȭ ȴɆĈȲ Ćǵ ǃǟ ǠĆɅ ĆǨĊȹĆǕ Ćȿ ÛƇĈȀ Ćȭ ĆȬĆȾ ĊǱĆȿ Ćȿ ÛȴɆ ĈȚĆȝ ĆȬĈǪĊɆĆǣ ƋȷĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ɄƍȺɆ Ćȝ ćȤĊȝǠĆȥ ĆɀĊȦĆȞȱǟ
Оқылуы:
Аллаһумма иннә ләкә ғаләйя хуқуқан кәсиирәтән 

фиимә бәйнии уә бәйникә, хуқуқан кәсиирәтән бәйнии 
уә бәйнә халқикә.

Аллаһумма мә кәәнә ләкә минһә фағфирһу лии уә 
мә кәәнә ли-халқикә фә-тәхаммәлһу ғанни уә ағнинии 
би-жәләәликә ған хараамикә уә би-тағаатикә ған 
мағсийатикә, уә би-фадликә ғамман сиуәәкә, йа 
уәәсиғал-мағфирати. 

Аллаһумма иннә бәйтикә азим, уә уәжһәкә кәриим, 
уә әнтә йа Алла хәлиим кәриим азим тухиббул-ғафуа 
фағфу ғаннии.

Мағынасы:
Я, Алла! Меніменен Сен арасында Сенің маған  

деген көптеген хақыларың бар. Менімен Сен жаратқан-
дардың арасында көптеген хақыларың бар.
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Я, Алла! Олардан кеткен кінәлар үшін де  
мен Сенен кешірім сұраймын. Олардың кінәларын  
мен де арқалаймын. Құдіретіңмен тыйым сал, тағат-
тылығыңмен бір өзіңе бағындыр. Қайырымды-
лығыңмен жаман мінезден арылт.

Я, кешірімді, кеңпейілді Жаратқан Ием! Сенің үйің 
– құдіретті. Жүзің – мейірімді. Я, Алла! Сен – бәрін 
де көретін құдіретті, мейірімді Жаратушымызсың.
Кешірім жасағанды ұнатасың, мені де кешір.

Қағбаның Йемен бұрышы мен «Қара тас» 
бұрышы арасында оқылатын дұға:

 ǠĆȺĊȲ Ĉǹ ĊǻǕ Ćȿ ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ Ž ǠĆȺĈǩĆǕ ǠĆȺĉǣĆǿ

.ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȱǟ ƋǡĆǿ ǠĆɅ ćǿǠƋȦ Ćȡ ǠĆɅ ȂɅĈȂ Ćȝ ǠĆɅ ĈǿǟĆȀĊǣɉǟ ĆȜĆȵ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ
Оқылуы:
Раббәнә әтинә фид-дүнйә хасәнәтән уә фил-

ахирати хасәнәтән уа қина азабан-нәәр, уә адхилнәл-
жәннәтә мағал-әбрәри йа ғазиз йа ғаффар йа раббәл-
ғааламиина.

Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізді бұ дүниеден жақсылықпен 

өткіз, о дүниеде де жақсылығыңды бере гөр! Бізді тозақ 
отының азабынан сақтай гөр! Екі дүниені Жаратушы – 
құдіретті, кешірім жасаушы Алла! Бізді тақуалылармен 
бірге жаннатқа кіргізе гөр!

Жетінші айналым

 ÛƾȞ ĈȉǠ Ćǹ ƾǤĊȲĆȩ Ćȿ ƾȞ ĈȅǟĆȿ ƾȩ ĊȁĈǿ Ćȿ ƾȩĈǻǠ Ćȍ ƾȺɆĈȪĆɅ Ćȿ ÛăɎĈȵǠ Ćȭ ƾȹǠĆƹĉǙ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ĈɄĉȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ăǦ ĆǵǟĆǿ Ćȿ ĈǧĊɀĆȶĊȱǟ ĆȰĊǤĆȩ ăǦĆǣ ĊɀĆǩ Ćȿ Ûƾǵɀ ćȎĆȹ ăǦĆǣ ĊɀĆǩ Ćȿ ƾǤɆ Ćȕ ăɍĆɎ Ćǵ Ćȿ ÛƿȀ ĈȭǟĆǽ ƾȹǠ ĆȆĈȱ Ćȿ
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 Ćȁ ĊɀĆȦĊȱǟ Ćȿ Û ĈǡǠ ĆȆ ĈǶĊȱǟ ĆǼĊȺ Ĉȝ ĆɀĊȦĆȞĊȱǟ Ćȿ Û ĈǧĊɀĆȶĊȱǟ ĆǼĊȞĆǣ ăǦ Ćȶ ĊǵĆǿ Ćȿ ăǥĆȀĈȦĊȢĆȵ Ćȿ ĈǧĊɀĆȶĊȱǟ ĆǼĊȺ Ĉȝ

 Ćȿ ƾȶĊȲ Ĉȝ ɄĈȹ ĊǻĈȁ ƍǡĆǿ ćǿǠƋȦ Ćȡ ǠĆɅ ćȂɅĈȂ Ćȝ ǠĆɅ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆȀĈǣ ĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ĆǥǠ ĆǲƋȺȱǟ Ćȿ ÛĈǦƋȺ ĆǲĊȱǠĈǣ

.Ćƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǠĈǣ ɄĈȺĉȪ ĈǶĊȱǕ
Оқылуы:
Аллаһумма инни әсәлүкә имәәнән кәәмилән,
уә йақинән саадиқан уә ризқан уәәсиған уә қалбән 

хаашиған, уә лисәәнән зәәкирән, уә халәәлән тайибән 
уә тәубәтән насуухан, уә тәубәтән қабләл-мәут уә 
раахатән индәл-мәут уә мағфирәтән уә рахмәтән 
бағдәл-мәут, уәл-ғафуа индәл-хисәәб, уәл-фәузә бил-
жәннәти, уән-нәжәәтә минән-нәәр бирахмәтикә йә 
ғазиизи йә ғаффаар рабби зидни ғилмән уә әлхиқни бис-
саалихиин.

Мағынасы:
Я, Алла! Сенен толық иман, шын наным, мол 

рызық, бағынышты жүрек, мақтау айтатын тіл, жақсы 
өмір, шынайы тәубе сұраймын. Өлімнің алдында 
тәубе бер, өлгенде рақат бер. Өлгеннен кейін рақым-
шылығың мен кешірімділігіңді бер. Ақырзаманның 
есеп-қисап күні кінәларымды кешір, жаннатқа кіргіз. 
Рақымшылығыңмен тозақтың отынан сақта. Кешіруші 
әрі құдіретті Жаратқан Ием! Ілімімді арттыр, 
салиқалардың қатарына қос.

Қағбаның Йемен бұрышы мен «Қара тас» 
бұрышы арасында оқылатын дұға:

 ǠĆȺĊȲ Ĉǹ ĊǻǕ Ćȿ ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ Ž ǠĆȺĈǩĆǕ ǠĆȺĉǣĆǿ

.ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȱǟ ƋǡĆǿ ǠĆɅ ćǿǠƋȦ Ćȡ ǠĆɅ ȂɅĈȂ Ćȝ ǠĆɅ ĈǿǟĆȀĊǣɉǟ ĆȜĆȵ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ
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Оқылуы:
Раббәнә әтинә фид-дүнйә хасәнәтән уә фил-

ахирати хасәнәтән уа қина азабан-нәәр, уә адхилнәл-
жәннәтә мағал-әбрәри йа ғазиз йа ғаффар йа раббәл-
ғааламиина.

Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізді бұ дүниеден жақсылықпен 

өткіз, о дүниеде де жақсылығыңды бере гөр! Бізді тозақ 
отының азабынан сақтай гөр! Екі дүниені Жаратушы – 
құдіретті, кешірім жасаушы Алла! Бізді тақуалылармен 
бірге жаннатқа кіргізе гөр! 

Сөйтіп, Қағбаны жеті рет айналған соң, қажы ри-
даны екі иығына жауып, Кағбаның есігі мен Қара тас 
арасындағы қабырға бөлігі – «Мүлтәзәмға» келеді. 
Ол екі қолын көтеріп, Қағбаның перделеріне тигізеді. 
Кеудесі мен бетін қабырғаға тақап, сүбхана Алла 
тағалаға жан сырын, мұң-мұқтажын айтуға болады. 
Бұл жерде қажы қандай тілек-дұға айтса, Жаратқан 
Иеміз қабыл алады.

 
«Мүлтәзәм» дұғасы

 ǠĆȺĈȹǟ Ćɀ ĊǹĈǙ Ćȿ ǠĆȺĈǩǠĉȾƋȵćǕ Ćȿ ǠĆȺĈǝǠĆǣǓ ĆǡǠĆȩĈǿ Ćȿ ǠĆȺĆǣǠĆȩĈǿ ĊȨĈǪ ĊȝĆǕ ĈȨɆĈǪĆȞĊȱǟ ĈǨĊɆĆǤĊȱǟ ƋǡĆǿ ǠĆɅ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 Ćȿ ĈǒǠ ĆȖĆȞĊȱǟ Ćȿ ĉȸĆȶĊȱǟ Ćȿ ĈȰ ĊȒĆȦĊȱǟ Ćȿ ĈȳĆȀ ĆȮĊȱǟ Ćȿ Ĉǻ Ċɀ ĆǲĊȱǟ ǟĆǽ ǠĆɅ ÛĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ǠĆȹĈǻĆɍ ĊȿĆǕ Ćȿ

 Û ĈȷǠ ĆȆ ĊǵĈɋǟ

 Ĉǡǟ ĆǾĆȝ Ćȿ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ ĈɃĊȂ Ĉǹ ĊȸĈȵ ǠĆȹ ĊȀ ĈǱĆǕ Ćȿ ǠĆȾƍȲ ćȭ Ĉǿɀćȵćɉǟ ɄĈȥ ǠĆȺĆǪĆǤĈȩǠ Ćȝ Ċȸ ĈȆ ĊǵĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ
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 ĆȸĊɆĆǣ ĄȰƍȱ ĆǾĆǪćȵ ĆȬĈǣǠĆǪ ĊȝĆǖĈǣ ĄȳĈȂĆǪĊȲćȵ Û ĆȬĈǣǠĆǣ ĆǨ ĊǶĆǩ ĄȤĈȩǟ Ćȿ Ćȫ ĈǼĊǤ Ćȝ ćȸĊǣǟ Ćȿ ĆȫćǼĊǤ Ćȝ ĈɄĉȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ĈɄĉȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ ĈȷǠ ĆȆ ĊǵĈɋǟ ĆƇ ĈǼĆȩ ǠĆɅ Û ĆȬĆǣǟ ĆǾ Ćȝ ɂ ĆȊ ĊǹĆǕ Ćȿ ĆȬĆǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ɀ ćǱĊǿǕ Û ĆȬĊɅ ĆǼĆɅ

 ɄĈȥ ɄĈȱ ĆǿƍɀĆȺćǩ Ćȿ ɄĈǤĊȲĉȩ ĆȀƍȾ ĆȖćǩ Ćȿ ÛɃĈȀĊȵĆǕ ĆǴĈȲ ĊȎćǩ Ćȿ ÛɃĈǿĊȁĈȿ ĆȜ ĆȒĆǩ Ćȿ ɃĈȀ ĊȭĈǽ ĆȜĆȥ ĊȀĆǩ ĊȷĆǕ

.ĆƙĈȵǓ ĈǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ĆȸĈȵ ɄĆȲćȞĊȱǟ ǧǠ ĆǱĆǿ ƋǼȱǟ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ Ćȿ ÛɄĈǤĊȹ Ćǽ ɄĈȱ ĆȀĈȦĊȢĆǩ Ćȿ ÛɃĈȀĊǤĆȩ

 Оқылуы:
Аллаһумма йа раббәл-бәйтил-ғатииқ ағтиқ 

риқаабәнә уә риқаабә әбәәинә уә үммәһәәтинә уә 
ихуаанинә уә әуләәдинә минән-нәәр, йа зәл-жәуд уәл-
кәрәм уәл-фадыл уәл-мәнн уәл-ғатааи уәл-ихсәән, 
аллаһумма ахсин ғаақибәтәнә фил-умуур куллиһә 
уә әжирнә мин хизйид-дүнйә уә азаабил-ахирати 
аллаһумма инни абдукә уә ибн абдикә уаақифун 
тахтә бәәбикә, мүлтәзим би-ағтәәбикә мүтәзәллил 
бәйнә йәдәйкә, әржу рахмәтәкә уә ахша азаабәкә, йа 
қадиимәл-ихсәән аллаһумма инни әсәлүкә ән тәрфаға 
зикри уә тадаға уизри, уә туслиха әмри, уә тутаһһирә 
қалби уә тунәууирә ли фи қабри, уә тәғфира ли зәнби, 
уә әсәлүкәд-дәрәжәәтил-улйа минәл-жәннәти әмиин.

Мағынасы:
Я, Алла – Көне Үйдің иесі! Бізді, бабаларымыз-

ды, аналарымызды, ағайын-туысқандарымызды, 
ұрпағымызды тозақ отынан сақтай гөр. 

Я, Алла! Молшылық, игілік, құт-береке, сый-
сияпат, қайырымдылық бір Сенің қолында.

Я, Алла! Барлық істерімді жемісті қыла гөр. Бұ 
дүниеде ұятқа қалдырма, о дүниеде азапқа ұшыратпа.

Я, Алла! Сенің есігіңнің астында тұрған құлың-
мын, құлыңның ұлымын. 
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Мүлтәзім – екі қолдарың арасындағы бағыныш 
баспалдақтарың.

Я, Қайырымдылық беруші! Рақымшылығыңды 
сұраймын, азаптан құтқар.

Я, Алла! Сенен сұрайтыным: ақыл-есімді дұрыс 
қыл, тауқыметті тарттырма.

Ісімді оң қыл, жүрегімді тазарт, қабірімді нұрлы 
ет, кінәмді кешіре гөр.

Жаннаттың төрінен биік дәрежелер бер. Әмин.

Содан кейін қажы Ибраһим мақамына келеді.

Ибраһим мақамы
Құран кәрімде Ибраһим пайғамбардың (ғ.с.) өмірі 

жайында көп айтылған. Жас кезінде Ибраһим әкесі Азар 
мен тайпаластары мінажат ететін пұттарға табынудың 
ешқандай мағынасы жоқ екенін түсінеді. Кейін ол 
құдіретті күшті Күннен, Айдан, жұлдыздардан іздейді. 
Ақырында ол құдіретті күш жалғыз Жаратушы Алла 
тағалада екенін ұғып, өмірінің соңына дейін Жаратқан 
Иеге құлшылық етіп өткен. 
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Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) «Халилулла» 
(«Алланың сүйіктісі») деген теңеуі бар Ибраһим 
пайғамбардың (ғ.с.) өмір жолын үлгі тұтқан.

Қағба ірге тасын көтергенде Ибраһим пайғамбар 
(ғ.с.) тұрған тасты Ибраһим мақамы деп атайды. Ол 
Қағбаның есігінің алдында орналасқан. Ибраһим 
пайғамбар (ғ.с.) Исмаил баласымен Қағбаны салған 
кезде жалпақ тасқа шығып тұрған. Сол тастың 
бетінде Ибраһим пайғамбардың (ғ.с.) ізі қалған. 
Қағба тұрғызылғаннан кейін, Алла тағала Ибраһим 
пайғамбарға (ғ.с.) былай дейді: «Адамдарға қажылық 
жасау керектігін айт. Сонда олар жаяу да, көлікпен де 
шалғайдағы жерлерден келеді» («Хаж» сүресінің 27-
аяты). 

Осы кезден адамдар Қағбаға келіп, Алла тағалаға 
сыйына бастайды.
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Сондықтан қажы осы қасиетті Ибраһим 
мақамының жанында тұрып, былай деп 
дұға оқиды:

 ɄĈȺ ĈȖ ĊȝĆǖĆȥ ɄĈǪ ĆǱǠ Ćǵ ćȴĆȲĊȞĆǩ Ćȿ ÛĈźĆǿ ĈǾȞĆȵ ĊȰĆǤĊȩǠĆȥ ɄĈǪƋɆĈȹĆɎĆȝ Ćȿ ɃƍȀ Ĉȅ ćȴĆȲĊȞĆǩ ĆȬƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ćȀ ĈȉǠĆǤćɅ ǠăȹǠĆƹĈǙ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛɄĈǣɀĉȹćǽ ɄĈȱ ĊȀĈȦ ĊȡǠĆȥ Ʉ ĈȆĊȦĆȹ ɄĈȥ ǠĆȵ ćȴĆȲĊȞĆǩ Ćȿ ÛĈƃ Ċǘ ćȅ

 ĆȬĊȺĈȵ Ǡ ăȑĈǿ ɄĈȱ ĆǨĊǤĆǪ Ćȭ ǠĆȵ ƋɍĈǙ ɄĈȺćǤɆ ĈȎćɅ Ćɍ ćȼƋȹǕ ĆȴĆȲ ĊȝĆǕ ɂĉǪ Ćǵ ǠăȩĈǻǠ Ćȍ ǠăȺɆĈȪĆɅ Ćȿ ɄĈǤĊȲĆȩ

 ɄĈȺĊȪ ĈǶĊȱǕ Ćȿ Ǡ ăȶĈȲȆćȵ ɄĈȺƋȥ ĆɀĆǩ ÛǥĆȀ Ĉǹɇǟ Ćȿ ǠĆɆȹ ƌǼȱǟ ɄĈȥ ɄƍɆȱ Ćȿ ĆǨĊȹĆǕ ÛɄĈȱ ĆǨ Ċȶ ĆȆĆȩ Ǡ ĆȶĈǣ

.Ćƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǠĆǣ

 ÛćȼĆǪ ĊǱƋȀĆȥ ƋɍĈǙ Ǡ ŕȶĆȽ Ćɍ Ćȿ Ûćȼǩ ĊȀĆȦ Ćȡ ƋɍĈǙ ǠăǤĊȹ Ćǽ ǟ ĆǾĆȽ ǠĆȺĈȵǠĆȪĆȵ ɄĈȥ ǠĆȺĆȱ Ċț ĆǼĆǩ Ćɍ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĊǿƍɀĆȹ Ćȿ ÛǠĆȹĆǿȿ ćǼ ćȍ ĊǳĆȀ ĊȉĆǕ Ćȿ ÛǠĆȹĆǿɀćȵǕ ĊȀ ƍȆĆɆĆȥ ÛǠĆȾĆǩ ĊȀ ĉȆĆɅ Ćȿ ǠĆȾĆǪĊɆ ĆȒĆȩ ƋɍĈǙ ăǦ ĆǱǠ Ćǵ Ćɍ Ćȿ

ÛĆƙĈȶĈȲ ĊȆćȵ ǠĆȺɆ ĊǵĆǕ Ćȿ ĆƙĈȶĈȲ ĊȆćȵ ǠĆȺĆȥ ĆɀĆǩ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛǠĆȺĆȱǠ Ćȶ ĊȝĆǕ ĈǧǠ ĆǶĈȱǠ ƋȎȱǠĈǣ ĊȴĈǪ ĊǹǕ Ćȿ ÛǠĆȺĆǣɀćȲćȩ

.ĆƙĈȹɀćǪĊȦĆȵ Ćɍ Ćȿ ǠĆɅǟ ĆȂ Ćǹ ĆȀĊɆ Ćȡ ÛĆƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǠĈǣ ǠĆȺĊȪ ĈǶĊȱĆǕ Ćȿ
Оқылуы:
Аллаһумма иннәкә тағламу сирри уә ғалаанияти 

фақбәл мағзирати, уә тағламу хажәти фа-ағтини 
сули, уә тағламу мә фи нәфси фағфир ли зүнууби, 
аллаһумма инни әсәлукә имәәнән йубааширу қалби уә 
йақиинан саадиқан хаттә ағләмә иннәһә лә йусибу-
ни иллә мә кәтәбтә ли риддан минкә бимә қасәмтә 
ли, әнтә уәлийи фид-дүниә уәл-ахирати, тәуәффәни 
мүслимән уә әлхиқни бис-саалихиинә.

Аллаһуммә лә тәдағ ләнә фи мақааминә һәзә зәнбән 
иллә ғафартәһу, уә лә һәммән иллә фаражтәһу, уә лә 
хажәтән иллә қадайтәһә уә йәссәртәһә, фә-йәссир 
үмуурәнә, уә әшрәх судурәнә, уә нәууир қулуубәнә, уә ах-
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тим бис-саалихаати ағмәә-ләнә,аллаһумма тәуәфәнә 
мүслимии-нә уә әхйәнә мүслимиинә, уә әлхиқнә бис-
саалихиинә, ғайрә хазая уә лә мәфтууниинә.

Мағынасы:
Я, Алла! Сен сырымды да, жариялығымды да 

білесің. Кешірім сұрағанымды қабыл ет.
Мұқтаждығым да Саған мәлім. Өтінішімді аяқсыз 

қалдырма.
Ішімдегінің бәрін білесің. Кінәларымды кешіре 

гөр.
Я, Алла! Сенен жүрегімді қуантатын иман, шын-

шыл наным сұраймын. Білмегенімді білдір.
Маңдайыма жазғаныңнан басқасына душар етпе. 

Бергеніңе шүкіршілік етемін.
Сен – бұ дүниенің де, о дүниенің де Билеушісісің.
Мені бұ дүниеден мұсылман қылып өткіз, 

салиқалылардың қатарына қос.
Я, Алла! Осы мақамның қасында тұрған бізді 

күнәларымыздан арылттыр. 
Жалбарынып сұрайтынымыз да осы.
Бізге қажеті – тек Сен көрсеткен ақиқат жолмен 

тура жүру.
Ісімізді оңға бастыр,
Кеудемізді кең пейілді ет,
Жүрегімізге нұрыңды төк.
Жұмысымызды табысты аяқтат.
Я, Алла! Бізді бұ дүниеге мұсылман етіп жарал-

тып, мұсылман етіп өткіз.
Салиқалылардың қатарына қос.
Ар-ұятымызды жоғалттырма, азғындыққа 

ұшыратпа.
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Содан кейін қажы Алла тағаланың «Ибраһим 
мақамын намаз оқитын жер қылып алыңдар» («Бақара» 
сүресінің 125-аяты) деген ұлағатты сөзін басшылыққа 
алып, Ибраһим мақамының артында екі рәкаттан 
тұратын намаз оқиды. Бірінші рәкатта Құран кәрімдегі 
«Кәпірлер» сүресін, екінші рәкатта «Ықылас» сүресін 
оқиды.

 
Исмайыл дуалы
Кағбаның солтүстік-батыс қабырғасының алдын-

да жарты шеңбер тәрізді қабырға – әл-Хатим бар. әл-
Хатимнің екінші аты – хажар Исмайыл. Қадым заман-
да Қағбаның бөлігі болып саналған бұл жерді қажылар 
тауаф кезінде аяқ басуына болмайды. Діни аңыздар 
бойынша, бұл жерде Исмайыл пайғамбар (ғ.с.) мен 
оның анасы Һажар жерленген. 

Исмайыл дуалының жанында қажы былай деп 
дұға оқиды:

 Ćȿ Ćȫ ĈǼ ĊȾ Ćȝ ɂĆȲ Ćȝ ǠĆȹĆǕ Ćȿ Û ĆȫćǼĊǤ Ćȝ ǠĆȹĆǕ Ćȿ ɄĈȺĆǪĊȪĆȲ Ćǹ Û ĆǨĊȹĆǕ ɍĈǙ ȼȱĈǙ Ćɍ ɄƍǣĆǿ ĆǨȹĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 Û ƋɄĆȲ Ćȝ ĆȬĈǪ ĆȶĊȞĈȺĈǣ ĆȬĆȱ ćǒɀćǣǕ Û ćǨĊȞĆȺ Ćȍ ǠĆȵ ƍȀ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ ćǨĊȞ ĆȖĆǪ Ċȅǟ ǠĆȵ Ćȫ ĈǼ ĊȝĆȿ

 ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ Û ĆǨĊȹĆǕ ɍĈǙ Ćǡɀćȹ ƌǾȱǟ ćȀĈȦĊȢĆɅ Ćɍ ćȼƋȹĈǚĆȥ ɄĈȱ ĊȀĈȦ ĊȡǖĆȥ ÛɄĈǤĊȹ ĆǾĈǣ ćǒɀćǣǕ Ćȿ

 ĆȫĆǽǠĆȞĆǪ Ċȅǟ ǠĆȵ ƍȀ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ Û Ćȷɀ ćǶĈȱǠ ƋȎȱǟ ĆȫćǻǠĆǤ Ĉȝ ĈȼĈǣ ĆȬĆȱĆǖ Ćȅ ǠĆȵ ĈȀĊɆ Ćǹ ĊȸĈȵ

 ĊȀƍȾ Ćȕ ÛǠĆɆĊȲćȞĊȱǟ ĆȬĈǩǠĆȦ Ĉȍ Ćȿ ÛɂĆȺ ĊȆ ćǶĊȱǟ ĆȬĈǝǠ Ćȶ ĊȅĆǖĈǣ ƋȴćȾƋȲȱǟ Û Ćȷɀ ćǶĈȱǠ ƋȎȱǟ ĆȫćǻǠĆǤ Ĉȝ ćȼĊȺĈȵ

 ĈǦƋȺ ƌȆȱǟ ɂĆȲ Ćȝ ǠĆȺĊǪĈȵĆǕ Ćȿ Û ĆȬĈǪƋǤ ĆǶĆȵ Ćȿ ĆȬĈǩ ĆǼĆȽǠ ĆȊćȵ ĊȸĆȝ ǠĆȹ ćǼ ĈȝǠĆǤćɅ ąȤ ĊȍĆȿ ƍȰ ćȭ ĊȸĈȵ ǠĆȺĆǣɀćȲćȩ

 ĈȴĊȲĈȞĊȱǠĈǣ ĊǿƍɀĆȹ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛĈȳǟĆȀ ĊȭĈɋǟ Ćȿ ĈȯĆɎ ĆǲĊȱǟ ǟĆǽ ǠĆɅ ĆȬĈǝǠĆȪĈȱ ĆƂǙ Ĉȧ Ċɀ ƋȊȱǟ Ćȿ ĈǦ ĆȝǠ Ćȶ ĆǲĊȱǟ Ćȿ

 ĈǿǠĆǤĈǪ ĊȝĈɍǠĈǣ ĊȰĈȢ Ċȉǟ Ćȿ ÛɃƍȀ Ĉȅ ĈȸĆǪĈȦĊȱǟ ĆȸĈȵ ĊȌƍȲ Ćǹ Ćȿ ÛɄĈȹ ĆǼĆǣ ĆȬĈǪ ĆȝǠ ĆȖĈǣ ĊȰĈȶĊȞĆǪ Ċȅǟ Ćȿ ÛɄĈǤĊȲĆȩ
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 ćȼĆȱ Ćȷɀ ćȮĆɅ Ćɍ ɂƋǪ Ćǵ ćȷǠ Ćȶ ĊǵĆǿ ǠĆɅ ćȼĊȺĈȵ ɄĈȹ ĊȀ ĈǱĆǕ Ćȿ ĈȷǠ ĆȖĊɆ ƋȊȱǟ ĈȃĈȿǠ ĆȅĆȿ ƋȀ Ćȉ ɄĈȺĈȩ Ćȿ ÛɃĈȀ ĊȮĈȥ

.ĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ÛǠĆȺĆǣɀĉȹćǽ ǠĆȺĆȱ ĊȀĈȦ ĊȡǠĆȥ ǠƋȺĆȵǓ ǠĆȺƋȹĈǙ ǠĆȺƋǣĆǿ ćȷǠ ĆȖĊȲ ćȅ ƋɄĆȲ Ćȝ

Оқылуы:
Аллаһумма әнтә раббии лә иләһә иллә әнтә, 

халақтани уә әнә абдукә, уә әнә ғала аһдикә уә уағдикә 
мәстатағту ағуузу бикә мин шәрри мә санағту, әбуіу 
ләкә би-ниғматикә ғаләя, уә әбуу би-зәнбии, фағфир ли 
фә-иннәһү лә йағфируз-зүнуубә иллә әнтә, аллаһумма 
инни әсәлүкә мин хайри мә сәәләкә биһи ғибәәдүкәс-
саалихуунә, уә ағуузу бикә мин шәрри мә истағаазәкә 
минһу ғибәәдукәс-саалихуунә, аллаһумма би-әсмәәикәл-
хүснә, уә сыфаатикәл-ғулйа, таһһир құлуубәнә мин 
күлли уасфин йубаағидунә ған мушәәһәдәтикә уә 
мәхаббәтикә, уә әмитнә ғалассүннәти уәл-жамаағати 
уәш-шауқи илә лиқааикә йа зәл-жәләәли уәл-икрәәм, 
аллаһумма нәууир бил-ғилми қалби, уә истағмил би-
таағатикә бәдәни, уә халлис минәл-фитәни сирри, 
уәшғил бил-иғтибәәри фикри, уә қини шәрра уәсауисиш-
шайтаан уә әжирни минһу йа рахман

хаттә лә йәкүүнә ләһу ғаләя сұлтаану раббәнә 
иннәнә әмәннә фағфир ләнә зүнуубәнә, уә қинә азаабән-
нәәр.

Мағынасы:
Я, Алла! Сен менің Жаратушымсың. Сенен басқа 

құдай жоқ.
Сен мені жараттың, мен Сенің құлыңмын.
Мен Сенің билігіңдемін және Саған құлшылық 

етемін деп уәде еттім.
Істеген ісімде жамандық болса, құтқара гөр.
Маған нығметіңді көрсет, кінәмді кешір.
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Маған ғафу ет, өйткені кінәларды кешіретін жалғыз 
Сенсің.

Я, Алла! Сенен салиқалы құлдарың сұраған 
жақсылықты сұраймын.

Салиқалы құлдарың Сенен құтқаруды жалбарын-
ған зұлымдықтан мені де сақтай гөр.

Я, Алла! Көркем есімдеріңмен, ұлық сипат-
тарыңмен жүрегімізді тазарт, бізді Сенің бақы-
лауыңнан, сүйіспеншілігіңнен аластатуға әрекет-
тенетін пиғылдардан арылт.

Жомарттық пен кеңпейілдіктің Иесі! Бізді бұ 
дүниеден сүннет жолымен Саған жамағатпен бірге 
жолығуға деген ынтамызбен жүргізіп өткіз.

Я, Алла! Жүрегімді ғылыммен нұрландыр,
Денемді Саған деген құлшылыққа толтыр,
Сырымды сенімсіздіктен арылт,
Ақылыма ақыл қос.
Я, Рақымшыл Алла! Шайтанның арбауынан сақта, 

зұлымдығынан құтқар.
Мені билеп-төстеуіне жол берме.
Я, Жаратқан Иеміз! Біз Саған иман келтірдік, 

кінәларымызды кешір.
Тозақ отының азабынан құтқар.

Зәмзәм құдығы
Сосын қажы Зәмзәм құдығына барып, не Мәсжид 

Харамның барлық жерінде орналасқан зәмзәмиядан 
(зәмзәм суы құйылған ыдыс) құбыла жаққа қарап, 
сүбхана Алла тағалаға былай деп мақтау айтып, зәмзәм 
суын ішеді.

 ąȴĆȪ Ćȅ Ćȿ ąǒǟĆǻ ƍȰ ćȭ ĊȸĈȵ ăǒǠĆȦ Ĉȉ Ćȿ ǠăȞ ĈȅǟĆȿ Ǡăȩ ĊȁĈǿ Ćȿ ǠăȞĈȥǠĆȹ Ǡ ăȶĊȲ Ĉȝ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ĈɄĉȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ
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.ĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆȀĈǣ
 Оқылуы:
Аллаһумма инни әсәлүкә ғилмән нәәфиған уә ризқан 

уәәсиған уә шифәән мин күлли дәәин уә сақамин би-
рахмәтикә йа әрхамар-раахимиинә.

Мағынасы:
Я, Алла! Сенен пайдалы ғылым, мол рызық 

сұраймын.
Рақымдылардың ең Ұлығы! Рақымшылығыңмен 

кез келген ауру-сырқаудан шипа бер. 
Зәмзәм құдығын зәмзәм бұлағы деп те атайды. 

Зәмзәм құдығының одан басқа да теңеулері бар: Алла 
тағалаға иман келтіргендердің ең игі жандары Зәмзәм 
суынан ішетіндіктен, оны «тайиба» дейді, тақуалы 
мұсылмандар Зәмзәм суынан нәр алатындықтан, 
оны «барра» дейді, Зәмзәм суы кәпірлерге сараң 
болатындықтан, оны «маднуна» дейді.

Қадым заманда, яғни біздің эрамызға дейінгі 9 
ғасыр бұрын Ибраһим пайғамбар (ғ.с.) қазіргі Палести-
на жерінде өмір сүріпті. Оның Сара деген әйелі бола-
ды. Сара құрсақ көтермейді. Ибраһим пайғамбар (ғ.с.) 
әйелінің бедеулігін уайымдап, бір балаға зар болады. 
Сара күйеуіне Һажар деген күтуші күң қызға үйлен деп 
ақыл айтқан екен. Ибраһим пайғамбар (ғ.с.) бәйбішесінің 
ұсынысын қабыл алып, Һажарды тоқалдыққа алған 
екен. Арада біраз уақыт өткесін Һажардың аяғы ауыр 
болып, толғағы жеткенде ұл тауыпты. Оның атын  
Исмайыл деп қойыпты. 

Ибраһим пайғамбар (ғ.с.) жалғыз ұлы Исмайыл-
ды жанындай жақсы көріпті. Тоқалдан қызғанған 
Сара күйеуінен Һажар мен Исмайылды алыс мекенге  
көшіруді талап етіпті. Басында қарсылық білдірген 
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Ибраһим пайғамбар (ғ.с.) ең соңында айтқанынан 
қайтпайтын Сараның ырқына көнеді. Әрине, мұның 
барлығы – Алла тағаланың әмірі, маңдайға жазылған 
дүние екендігін білетін Ибраһим пайғамбар (ғ.с.)  
Һажар мен Исмайылды алып, алыс сапарға шығады. 
Олар үшеуі Әбу Қабис тауының бөктеріндегі шөлді 
аймаққа келіп, осы жерде Ибраһим пайғамбар (ғ.с.) 
баласы мен әйелін қалдырып, Палестинаға қайтады. 
«Я, Жаратқан Иеміз! Мен ұрпағымды ештеңе өспейтін 
аңғарға әкелдім, Сенің қасиетті үйіңнің жанына 
қоныстандырдым. Бұл жерде олар Саған құлшылық 
қылады, оларға азық болатын жеміс сыйла», – деп, 
сүбхана Алла тағалаға дұға айтады («Ибраһим» 
сүресінің 37-аяты).

Біраз күннен кейін Һажардың жолға алып 
шыққан азығы таусылып, торсықтағы суы да бітіп, 
емшектегі сүті де тартылады. Кішкентай сәби  
Исмайыл жылап, тамақ сұрайды. Аштық пен шөл 
қысқан баласын көрген Һажар жүгіріп су іздейді. Ол 
Сафа төбешігіне шығып, айналасына қараса, қарсы 
беттегі Мәруа төбешігінде ағып жатқан суды көреді. 
Сафа төбешігінен Мәруа төбешігіне жүгіріп бар-
са, жаңағы көрініс сағым болып шығады. Сосын ол 
Мәруа төбешігінен айналаға көз жүгірткенде, Сафа 
төбешігінде су ағып жатқанын көреді. Ол Мәруадан 
түсіп, Сафа төбешігіне жүгіріп барса, ол да сағым бо-
лып шығады. Сөйтіп, Һажар Сафа мен Мәруа арасында 
жеті рет жүгіреді. Екі төбешік арасында жүгіріп жүріп, 
ол сүбхана Алла тағалаға дұға айтып, жан-тәнімен 
сенетіндігін білдіреді. Әбден шөлдеген Исмайыл жерді 
теуіп, анасына жылап, су сұрайды. Сол мезетте бала 
аяғының астында жатқан тастан су атқылай бастайды. 
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Су шыға бастағанда Жәбірейіл періште Һажарға келіп, 
«Зүмми! Зүмми!» дейді (Зүмми - «құммен қорша» де-
ген сөз). Һажар бұлақты құммен қоршап, Алла тағалаға 
шексіз алғысын білдіреді. Міне, осы күннен бұл қайнар 
бұлақты Зәмзәм бұлағы деп атап кеткен.

Үш күннен соң Ибраһим пайғамбар (ғ.с.) Һажар 
мен Исмайылды сағынып, шөл далаға қайтып келеді. 
Ол Зәмзәм бұлағын көріп, Алла тағалаға шүкіршілік 
етіп, қатты қуанады.

– Халилулла! Ана жерде Жүрһүм деген қауым 
қоныс тепкен екен. Йеменнен су іздеп келген малшылар 
бізге жақын орналасуға Сізден рұқсат сұрайды. Оларға 
рұқсатыңызды бересіз бе? – деп Һажар күйеуінен 
сұрайды.

– Әрине! – дейді пайғамбар.
Сөйтіп, Жүрһүм тайпасы шатырларын Зәмзәм 

бұлағына жақын тігіп, суды қажеттеріне пайдалануға 
рұқсат алу үшін Һажар мен Исмайылға әрбір отбасы-
дан бір-екі қойдан беріпті. Осылай бұл аңғарда тіршілік 
белгісі пайда болады.

Сүбхана Алла тағала Ибраһим пайғамбар мен оның 
ұлы Исмайылға (ғаләйһимас-сәләм) адамдар қажылық 
жасау үшін Қағбаның ірге тасын қалауға әмір беріпті. 
Жәбірейіл періште Ибраһим пайғамбар мен Исмайылға 
(ғаләйһимас-сәләм) Алла тағала әмірімен қажылықты 
қалай жасау керектігін үйретіпті. Адамдар Ибраһимді 
пайғамбар деп танып, Қағбаға қажылық жасапты. Арада 
талай жылдар өткесін Һажар мен Исмайыл қайтыс бола-
ды. Сол төңіректің билігі Жүрһүм тайпасының қолына 
тиеді, олар озбырлыққа жол береді. Жүрһүм тайпасы 
қажылардың мал-мүлкін тонап, берген салықтарын өз 
игіліктеріне жұмсайды. Тайпаның көсемдері тоналған 
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алтыннан екі киіктің мүсінін жасайды. Алайда, бұл 
әділетсіздікті көрген Мекке жұрты Жүрһүм тайпасы-
на қарсы шығып, екі арада бірнеше шайқастар болады. 
Ең ақырында Мекке жұрты жеңіске жетіп, Жүрһүм 
тайпасы басқа жерге қоныс аударады. Тайпа көсемдері 
Зәмзәм бұлағын бітемекші болып, екі алтын киіктің 
мүсіндерін түйелерге арта алмағандықтан, сол алтын 
киіктермен Зәмзәм бұлағының көзін бітеп, жермен 
жексен қы-лыпты. Сан ғасырлар өткеннен кейін адам-
дар Зәмзәм бұлағын ұмытып кетеді.

Арада талай-талай қилы замандар өтеді. Бір 
күні мұхаммед пайғамбарымыздың (с.а.с.) атасы 
Абдулмұтталіб бин Һашим ғажайып түс көреді. Түсінде 
ол «Тайибаны қаз!» деген дауыс естиді. Ол: «Тайиба де-
ген не?» – деп сұрайды, бірақ оған ешкім жауап бермейді. 
Таңертең ұйқысынан оянғасын ол қауымдастарына 
түсін айтып береді. Бірақ ешкім де «тайибаның» не 
екенін білмейді. Келесі түні Абдулмұтталіб тағы да 
сол түсті көреді, түсінде ол «Барраны қаз!» деген дауыс 
естиді. «Барра деген не?» – деп сұрағанда, дауыс ғайып 
болады. Үшінші түні тағы да түсінде сол дауысты естиді. 
Бұл жолы дауыс «Маднунаны қаз!» деп айтады. «Ол 
не?» – деп сұрағанда, дауыс жоқ болады. Абдулмұтталіб 
төртінші рет түс көргенде, дауыс: «3әмзәмді қаз!» 
– деп айтады. «Зәмзәм деген не?» – деп сұрағанда,  
дауыс: «Ешқашан оның суы таусылмайды, ол қажы-
лардың шөлін қандырады. Ол ақ қауырсынды қарғаның 
жанында, «құмырсқа илеуінің» қасында», – дейді.

«Құмырсқа илеуі» - бұл жерде Мекке шаһарын 
меңзеп тұр. Шындығында, Меккеге қажылар керуен 
толы жүктерімен түкпір-түкпірден келеді. Меккеде 
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ештеңе өспейді, ештеңе де екпейді. Сондықтан Мекке 
қажылық кезінде құмырсқа илеуіне ұқсайды. 

Сонымен соңғы түсте дауыс Абдулмұтталібке 
көміліп қалған құдықтың дәл жерін айтып береді. 
Абдулмұтталіб баласы Харисті жанына ертіп, 
екі кетпенді алып, Қағбаға бет алады. Кенеттен 
Абдулмұтталіб ақ қауырсынды қарғаны көреді. Қарға 
екі пұт арасындағы тасты шоқиды. Абдулмұтталіб пен 
баласы қарға шоқыған жерді қаза бастайды. Құдықты 
аршып жатқан кезде, олардың айналасына адамдар жи-
налады. Олар екі пұттың арасын қазып жатқан әке мен 
балаға наразылықтарын білдіреді.

– Құдай маған Зәмзәм құдығын аршуды әмір етті. 
Зәмзәм құдығы бізге және қасиетті үйге қажыға кел-
гендерге нәр береді, – деді Абдулмұтталіб.

Сөйтіп, Мұхаммед пайғамбарымыздың (с.а.с.) ата-
сы Абдулмұтталіб Зәмзәм құдығын тазартып, сүбхана 
Алла тағаланың әмірімен Зәмзәм суын Мекке жұрты 
мен қажылардың ауыз суына айналдырған екен.

Сонымен қажы Зәмзәм суын ішіп болғасын, 
Мәсжид Харамның ішінде қажылықтың тағы бір әдет-
ғұрпы сағиды орындайды.
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сАғИ
Сағи – арабтың «шапшаң жүру» деген сөзі. 

Сағи – Сафа мен Мәруа төбешіктерінің арасында 
жеті рет жүгіретін діни жора. Қажы сағиды сүбхана 
Алла тағалаға жалбарынып, су іздеген Ибраһим 
пайғамбардың әйелі Һажар мен баласы Исмайылдың 
(ғаләйһим әс-сәләм) құрметіне орындайды.

Бүгінгі таңда қажылар сағи әдет-ғұрпын төбесі 
жабық, кең, әрі зәулім дәліздің ішінде орындайды. 
Дәліздің оң жағымен Сафадан Мәруаға қарай жүрсе, 
сол жағымен Мәруадан Сафаға қарай жүреді. Дәліздің 
дәл ортасында мүгедектерге арналған арбамен жүруге 
лайықталған жол бар. 

Мұхаммед пайғамбарымыз (с.а.с.) сағи әдет-
ғұрпын орындағанда, екі төбешік арасындағы сайды 
жүгіріп өткен екен. Қазіргі уақытта осы сайды екі жа-
сыл түсті дәліздің маңдайшалары көрсетеді.
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Сағи әдет-ғұрпы Сафадан басталып, Мәруадан 
аяқталады. Сафадан Мәруаға дейін шапшаң жүруді бір 
рет деп, Мәруадан Сафаға дейін шапшаң жүруді екі 
рет деп, сөйтіп екі төбешік арасында жеті рет шапшаң 
жүреді. 

Алдымен, қажы Сафа төбешігіне шығып, біраз 
аялдайды. Сосын құбыла (Кағба) жаққа қарап, былай 
дейді:

 Ćȿ ȬĊȲćƫǟ ćȼĆȱ ÛćȼĆȱ ĆȬĈɅȀ Ćȉ Ćɍ ćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ǃǟ ɍĈǙ ȼĆȱĈǙ Ćɍ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ

 ĆȀ ĆȎĆȹ Ćȿ ćȻ ĆǼ ĊȝĆȿ ĆȂ ĆǲĊȹĆǕ ÛćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ǃǟ ɍĈǙ ȼĆȱĈǙ Ćɍ ÛȀɅ ĈǼĆȩ ąǜ Ćȉ ƍȰ ćȭ ɂĆȲ Ćȝ ĆɀćȽ Ćȿ Ǽ ĊȶĆƩǟ ćȼĆȱ

.ćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ĆǡĆǟȂ ĊǵĆɉǟ ĆȳĆȂĆȽ Ćȿ ćȻ ĆǼĊǤ Ćȝ
Оқылуы:
Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Лә иләһә 

иллаллаһу уахдәһу лә шәрикә ләһу, Ләһул-мүлк уә ләһул-
хамд уә һууә ала күлли шәйин қадир. Лә иләһә иллаллаһу 
уахдәһу, Әнжәзә уағдаһу уа насара абдәһу уә һәзәмәл-
ахзәбә уәхдәһу.

Мағынасы:
Алла ұлы, Алла ұлы, Алла ұлы.
Алладан басқа құдай жоқ, ол - жалғыз, оның серігі 

жоқ,
Онда - билік, оған - мақтау, ол барлығынан да 

құдіретті. 
Алладан басқа құдай жоқ, ол – жалғыз. 
Ол уәдесін орындайды, құлын қорғайды, Ах-

заб (Мәдина қаласы үшін шайқаста Мұхаммед 
пайғамбарымызға (с.а.с.) қарсы шыққан тайпалар 
одағын) жеңеді.

Одан кейін Сафа дұғасы оқылады.
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Сафа дұғасы

 ĊȿĆǕ ĆǨĊɆĆǤĊȱǟ Ƌǰ Ćǵ ĊȸĆȶĆȥ ǃǟ ĈȀĈǝǠĆȞ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆǥĆȿ ĊȀ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ǠĆȦ ƋȎȱǟ ƋȷĈǙ Ûćȼćȱɀ ćȅĆǿ Ćȿ ǃǟ Ǡ ĆȶĈǣ ĆǕ ĆǼĊǣĆǕ

 . ĄȴɆĈȲ Ćȝ ĄȀ ĈȭǠ Ćȉ ǃǟ ƋȷĈǚĆȥ ƿȀĊɆ Ćǹ ĆțƋɀ ĆȖĆǩ ĊȸĆȵ Ćȿ Ǡ ĆȶĈȾĈǣ ĆȣƋɀ ƋȖĆɅ ĊȷĆǕ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǳǠĆȺ ćǱ ĆɎĆȥ ĆȀ ĆȶĆǪ Ċȝǟ
Оқылуы:
Әбдәтәә бимә аллаһу уә рәсуулуһу, иннә Сафа уәл-

Мәруә мин шағаайриллаһи фәмән хәжжәл-бәйтә әу 
иғтәмәрә фәлә жүнәәха ғаләйһи ән йатаууафа биһимә 
уә мән татаууаға хайрән фә-иннәллаһа шәәкирүн 
ғалиимун.

Мағынасы:
Алла өзінің Елшісіне оны алғаш рет жасатқан. 
Шындығында, Сафа мен Мәруа – Алланың берген 

діни жоралары.
Кімде-кім Үйге (Қағбаға) қажылық, не ұмра жа-

сап, осы екеуін (Сафа мен Мәруаны) айналып жүгірсе, 
онда ол адам бәле-жаладан аман болады, бар жақсылық 
өз еркімен жасаған адамда.

Шындығында, Алла тағала – рақымшыл, бәрін де 
білгіш.

Сосын қажы Сафа төбешігінен түсіп, Мәруа 
төбешігіне бет алады. Алдымен шапшаң жүреді, сосын 
екі жасыл түсті маңдайша арасында жүгіріп, одан кейін 
тағы да тез жүріп, Мәруа төбешігіне жетеді. Сафадан 
Мәруаға жеткенше, яғни бірінші сағи (жүріс) кезінде 
қажы жол бойы мына дұғаны оқиды:

Бірінші сағи

 ȷǠ ĆǶĊǤ ćȅ Ćȿ ƿƘĈǮ Ćȭ ǃ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ Ćȿ ƿƘĈǤ Ćȭ ćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ

 ćȼ ĊǶƍǤ Ćȅ Ćȿ ćȼĆȱ ĊǼ ćǲ ĊȅǠĆȥ ĈȰĊɆƋȲȱǟ ĆȸĈȵ Ćȿ ÛăɎɆ ĈȍĆǕ Ćȿ ăǥĆȀ ĊȮćǣ ĈƇĈȀ ĆȮĊȱǟ ĈȻ ĈǼ Ċȶ ĆǶĈǣ Ćȿ ȴɆ ĈȚĆȞĊȱǟ ǃǟ
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 ĆǡǟĆȂ ĊǵĆɉǟ ĆȳĆȂĆȽ Ćȿ ÛćȻ ĆǼĊǤ Ćȝ ĆȀ ĆȎĆȹ Ćȿ ćȻ ĆǼ ĊȝĆȿ ĆȂ ĆǲĊȹĆǕ ćȻ ĆǼ Ċǵȿ ǃǟ ɍĈǙ ȼȱĈǙ Ćɍ ÛăɎɅĈɀ Ćȕ ăɎĊɆĆȱ

 ćǧɀćȦĆɅ Ćɍ Ćȿ ćǧɀćȶĆɅ Ćɍ ƾȶĈǝǟĆǻ ƉɄ Ćǵ ĆɀćȽ Ćȿ ćǨɆĈȶćɅ Ćȿ ɄĈɆ ĊǶćɅ ÛćȼĆȲĊǤĆȩ ĆĊǜ Ćȉ Ćɍ ÛćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ

 Ċȴ ĆǵĊǿǟ Ćȿ ĊȀĈȦ Ċȡǟ ƍǡĆǿ ĄȀɅ ĈǼĆȩ ąĊǜ Ćȉ ƍȰ ćȭ ɂĆȲ Ćȝ ĆɀćȽ Ćȿ ćƘ ĈȎĆȶĊȱǟ ĈȼĊɆĆȱĈǙ Ćȿ ĈȀĊɆ ĆǺĊȱǟ ĈȻ ĈǼĆɆĈǣ ÛƿǼĆǣĆǕ

 ǃǟ ĆǨĊȹĉǕ ĆȬƋȹǙ ćȴĆȲĊȞĆȹ Ćɍ ǠĆȵ ćȴĆȲĊȞĆǩ ĆȬƋȹǙ Û ĊȴĆȲĊȞĆǩ Ǡ Ƌȶ Ćȝ ĊȁĆȿǠ ĆǲĆǩ Ćȿ ĊȳƋȀ ĆȮĆǩ Ćȿ ćȤĊȝǟ Ćȿ

 ĆȫĈǻǠĆǤ Ĉȝ ĆȜĆȵ ĆȸɅĈȀ ĈȊĊǤĆǪ ĊȆćȵ Ćƙ ĈǵĈȀĆȥ ĆƙĈȶĈȹǠ Ćȡ ĆƙĈȶĈȱǠ Ćȅ ĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ǠĆȺ ƍǲĆȹ ǠĆȺƋǣĆǿ ćȳĆȀ ĊȭĆɉǟ ƌȂ Ćȝɉǟ

 Ćȿ Ĉǒǟ ĆǼĆȾ ƌȊȱǟ Ćȿ ĆƙĈȪɅ ƍǼ ƍȎȱǟ Ćȿ ĆƙĈɆƍǤƋȺȱǟ ĊȸĈȵ ĊȴĈȾĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ĆȴĆȞĊȹĆǕ ĆȸɅ ĈǾƋȱǟ ĆȜĆȵ Ćƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǟ

 Ćɍ ÛƾȶɆĈȲ Ćȝ ǃǠǣ ɂĆȦ Ćȭ Ćȿ ǃǟ ĆȸĈȵ ćȰ ĊȒĆȦĊȱǟ ĆȬĈȱĆǽ ÛƾȪɆĈȥĆǿ ĆȬǞĈȱȿćǕ Ćȸ ćȆ Ćǵ Ćȿ Ćƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǟ

 ćȻǠƋɅĈǙ ɍĈǙ ćǼćǤĊȞĆȹ Ćɍ Ćȿ ǃǟ ɍĈǙ ȼȱĈǙ Ćɍ ÛƾĉȩĈǿĆȿ ƿǼƌǤĆȞĆǩ ǃǟ ɍĈǙ ȼȱĈǙ Ćɍ ÛƾĉȪ Ćǵ ƾĉȪ Ćǵ ǃǟ ɍĈǙ ȼȱĈǙ

 . ĆȷȿćȀĈȥǠ ĆȮĊȱǟ ĆȻĈȀ Ćȭ ĊɀĆȱ Ćȿ ĆȸɅ ƍǼȱǟ ćȼĆȱ Ćƙ ĈȎĈȲ ĊǺćȵ

Оқылуы:
Аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, аллаһу 

әкбәр кәбиирән уәл-хамдү лилләһи кәсиирән уә 
сүбханаллаһил-азим уә бихамдиһил-кәриим бүкрәтән 
уә асилән, уә минәл-ләйли фәсжүд ләһу уә сәббихһу 
ләйлән тауиилән, лә иләһә илләллаһу уахдәһу әнжәзә 
уағдаһу уә насара абдәһу, уә һәзәмәл-ахзәбә уахдәһу, лә 
шәйә қабләһу, йухи уә йумиту уә һууә хайиун дәәимән 
лә йәмууту уә лә йафууту әбәдән, би-йәдиһил-хайри 
уә иләйһил-масир уә һууә ғала күлли шәйин қадиир.  
раббиғфир уәрхам уәғфу уә тәкәррәм уә тәжәәуәз 
ғамма тағләму. иннәкә тағләму мә лә нағләму, иннәкә 
әнтәллаһу әл-әғаззу әл-әкрәму. 

Раббанә нәжжинә минән-нари сәлимиинә 
ғанимиинә фәрихиинә мүстәбшириинә маға ғибаадикәс-
саалихиинә мағалләзиинә әнғамаллаһу ғаләйһим минән-
нәбийинә уас-садиқиинә уәш-шүһәдәәи уас-салихиинә 
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уә хасүнә уләикә рафииқан, зәликәл-фадлу минәллаһи 
уә кәфә биллаһи алиимән, лә иләһә илләллаһу хаққан 
хаққан лә иләһә илләллаһу тағаббудән уәриқан, лә иләһә 
илләллаһу уә лә нағбуду иллә иййәәһу мухлисина ләһуд-
диинә уә ләу кәриһәл-кәфируунә.

Мағынасы:
Алла ең ұлы, Алла ең ұлы, Алла ең ұлы,
Алла ұлылардың ең ұлысы, Аллаға шексіз мақтау, 

Құдіретті Аллаға – мадақ! Оны таңертеңнен кешке 
дейін мақтаумен боламын.

Түнде Ол үшін сәждеге жығыламын және түні 
бойы Оған құлшылық етемін.

Алладан басқа құдай жоқ. Ол жалғыз. Ол уәдесін 
орындайды, құлшылық еткенге жәрдем береді. Ах-
забты (Мәдина қаласы үшін шайқаста Мұхаммед 
пайғамбарымызға (с.а.с.) қарсы шыққан тайпалар 
одағын) жалғыз өзі жеңді.

Жаратқан Иеме дейін ештеңе болған жоқ. Өмір де, 
өлім де Алладан. Ол – мәңгі тірі, ешқашан өлмейді, 
ешқайда жоғалмайды.

Оның қолында – жақсылық, тағдыр да онда. Ол 
барлығынан да құдіретті. 

Жаратқан Ием! Кінәмді кешір, рақымшылық жаса, 
ғафу ет, жомарт бол!

Айтпағаныңды айтқызба!
Шындығында, Сен біз білмейтінді білесің.
Я, Алла! Сен – ең құдіреттісің әрі ең жомартсың.
Жаратқан Иеміз! Бізді тозақ отынан құтылу үшін 

бір-бірімізбен тату-тәтті өмір сүретін, табыс табатын, 
қуанышқа бөленетін, жақсылық күтетін адамдар ет.

Саған құлшылық еткен салиқалылардың қатарына 
қос.
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Алланың нығметіне бөленген елшілердің, шын-
шыл жандардың, діни жорықтарда қаза болғандардың, 
салиқалылардың және оларға жақсы серік бола 
білгендердің санатына қос.

Абыройдың барлығы Алладан. Бәрін білуші 
Алланың өзі жар болсын!

Алладан басқа құдай жоқ екені шындық та, ақиқат 
та.

Алладан басқа құдай жоқ деп құлшылық етеміз.
Алладан басқа құдай жоқ және тек қана оған  

сыйынамыз. Алла берген дінімізді шынайы ұстаймыз, 
кәпірлікті жек көреміз.

Мәруаға жақындағанда оқылатын дұға:

 ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǳǠĆȺ ćǱ ĆɎĆȥ ĆȀ ĆȶĆǪ Ċȝǟ ĊȿĆǕ ĆǨĊɆĆǤĊȱǟ Ƌǰ Ćǵ ĊȸĆȶĆȥ ǃǟ ĈȀĈǝǠĆȞ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆǥĆȿ ĊȀ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ǠĆȦ ƋȎȱǟ ƋȷĈǙ

. ĄȴɆĈȲ Ćȝ ĄȀ ĈȭǠ Ćȉ ǃǟ ƋȷĈǚĆȥ ƿȀĊɆ Ćǹ ĆțƋɀ ĆȖĆǩ ĊȸĆȵ Ćȿ Ǡ ĆȶĈȾĈǣ ĆȣƋɀ ƋȖĆɅ ĊȷĆǕ
Оқылуы:
Иннә Сафа уәл-Мәруәтә мин шағааириллаһи фәмән 

хажжәл-бәйтә әу иғтәмәрә фәлә жүнәәха ғаләйһи 
ән йатаууафа биһимә уә мән татаууаға хайрән фә-
инналлаһа шәәкирүн ғалиимун.

Мағынасы:
Шындығында, Сафа мен Мәруа – Алланың берген 

діни жоралары.
Кімде-кім Үйге (Қағбаға) қажылық, не ұмра жа-

сап, осы екеуін (Сафа мен Мәруаны) айналып жүгірсе, 
онда ол адам бәле-жаладан аман болады, бар жақсылық 
- өз еркімен жасаған адамда.

Шындығында, Алла тағала – рақымшыл, бәрін де 
білгіш.
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Қажы Мәруа төбешігіне жеткенде, сағидың 
жетіден бір бөлігі орындалған болып саналады. Со-
сын ол Мәруа төбешігіне шығып, біраз аялдап, екінші 
сағиді бастайды. Осылай қажы екі төбешік арасын-
да жеті рет жүреді. Әрбір жүрісте екі жолақ арасын 
жүгіріп өту керек.

Екінші сағи

 ćǼĆȶ ƋȎȱǟ ćǻ ĊȀĆȦĊȱǟ ćǼ ĈǵǟĆɀĊȱǟ ǃǟ ɍĈǙ ȼȱĈǙ Ćɍ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ǃ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ

 ƉɄĈȱ Ćȿ ćȼĆȱ Ċȸ ćȮĆɅ ĊȴĆȱ Ćȿ ĈȬĊȲ ćȶĊȱǟ ɄĈȥ ĄȬɅĈȀ Ćȉ ćȼĆȱ Ċȸ ćȮĆɅ ĊȴĆȱ Ćȿ ÛƿǼĆȱ Ćȿ Ćɍ Ćȿ ăǦĆǤ ĈǵǠ Ćȍ ĊǾ ĈǺƋǪĆɅ ĊȴĆȱ

 ĊǢ ĈǲĆǪ ĊȅǕ ɄĈȹɀćȝ ĊǻĆǕ ĈȯĆȂĊȺ ćȶĊȱǟ ĆȬĈǣǠĆǪ Ĉȭ ɄĈȥ ĆǨĊȲćȩ ĆȬƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛƿƘĈǤ ĊȮĆǩ ćȻȀƍǤ Ćȭ Ćȿ ƍȯƌǾȱǟ ĆȸĈȵ

.ĆǻǠĆȞɆ ĈȶĊȱǟ ćȤĈȲ ĊǺćǩ Ćɍ ĆȬƋȹĈǙ ǠĆȺĆǩ ĊȀĆȵĆǕ Ǡ Ćȶ Ćȭ ǠĆȺĆȱ ĊȀĈȦ ĊȡǠĆȥ ǠĆȺƋǣĆǿ ĆȫǠĆȹ Ċɀ ĆȝĆǻ Ċȴ ćȮĆȱ

 ǠĆȺĆȱ ĊȀĈȦ ĊȡǠĆȥ ǠĆȺƋǣĆǿ ǠƋȺĆȵǔĆȥ Ċȴ ćȮƋǣĆȀĈǣ ǟɀćȺĆȵǓ ĊȷǕ ĈȷǠĆƹĈɌĈȱ ɃĈǻǠĆȺĆɅ ƾɅĈǻǠĆȺćȵ ǠĆȺĊȞ Ĉȶ Ćȅ ǠĆȺƋȹĈǙ ǠĆȺƋǣĆǿ

 ĆȬĈȲ ćȅćǿ ɂĆȲ Ćȝ ǠĆȺĆǩ ĊǼ ĆȝĆȿ ǠĆȵ ǠĆȺĈǩĆǕ ǠĆȺƋǣĆǿ ÛĈǿǟȀĊǣĆɉǟ ĆȜĆȵ ǠĆȺƋȥ ĆɀĆǩ Ćȿ ǠĆȺĈǩǠĆǞƍɆ Ćȅ ǠƋȺ Ćȝ ĊȀĉȦ Ćȭ Ćȿ ǠĆȺĆǣɀćȹćǽ

 ǠĆȺĊǤĈȹĆǕ ĆȬĊɆĆȱĈǙ Ćȿ ǠĆȺĊȲ ƋȭĆɀĆǩ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ǠĆȺƋǣĆǿ ÛĆǻǠĆȞɆ ĈȶĊȱǟ ćȤĈȲ ĊǺćǩ Ćɍ ĆȬƋȹĈǙ ĈǦĆȵǠĆɆĈȪĊȱǟ Ćȳ ĊɀĆɅ ǠĆȹĈȂ ĊǺćǩ Ćɍ Ćȿ

 .ćƘ ĈȎĆȶĊȱǟ ĆȬĊɆĆȱĈǙ Ćȿ

 ƋɎĈȡ ǠĆȺĈǣɀćȲćȩ ɄĈȥ ĊȰĆȞ ĊǲĆǩ Ćɍ Ćȿ ĈȷǠĆƹĈɋǠĈǣ ǠĆȹɀćȪĆǤ Ćȅ ĆȸɅ ĈǾƋȱǟ ǠĆȺĈȹǟ Ćɀ ĊǹĈɋ Ćȿ ǠĆȺĆȱ ĊȀĈȦ Ċȡǟ ǠĆȺƋǣĆǿ

 Ćȿ ĊȳƋȀ ĆȮĆǩ Ćȿ ćȤĊȝǟ Ćȿ Ċȴ ĆǵĊǿǟ Ćȿ ĊȀĈȦ Ċȡǟ ƍǡĆǿ ÛĄȴɆ ĈǵĆǿ ĄȣȿćǗĆǿ ĆȬƋȹĈǙ ǠĆȺƋǣĆǿ ǟɀćȺĆȵǓ ĆȸɅ ĈǾƋȲȱ

.ćȳĆȀ ĊȭĆɉǟ ƌȂ ĆȝĆɉǟ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĈǙ ćȴĆȲĊȞĆȹ Ćɍ ǠĆȵ ćȴĆȲĊȞĆǩ ĆȬƋȹĈǙ Û ĊȴĆȲĊȞĆǩ Ǡ Ƌȶ Ćȝ ĊȁĆȿǠ ĆǲĆǩ
Оқылуы:
Аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, лиллаһил-

хамдү лә иләһә илләллаһу әл-уәәхид әл-фард ас-самад 
ләм йәттахиз саахибәтән уә лә уәләдән, уә ләм йәкун 
ләһу шәриикун фил-мүлки уә ләм йәкун ләһу уәлийун 
минәз-зулли уә кәббирһу тәкбиирән, аллаһумма иннәкә 
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құлтә фи китәәбикәл-мүнзәли әдғуни әстәжиб ләкум 
дағаунәәкә раббәнә фағфир ләнә кәмә әмәртәнә иннәкә 
лә тухлифул-миғаадә.

Раббанә иннәнә сәмиғнә мүнәәдийән йунәәди 
лил-имәән ән әмәну би-раббикум фә-әмәннә раббәнә 
фағфир ләнә зунуубәнә уә кәффир аннә сәйиәәтинә уә 
тәуәффәнә мағал-әбраар, раббәнә әтинә мә уағадтәнә 
ғала рүсүликә уә лә тұхзинә йәумәл-қийаамә иннәкә 
лә тұхлифул-миғаад, раббәнә ғаләйкә тәуәккәлнә уә 
иләйкә әнибнә уә иләйкәл-масир, раббәнағфир ләнә уә ли-
ихуәәнинәлләзиинә сәбәқуунә бил-имәән уә лә тәжғал 
фи қулуубинә ғиллән лилләзиинә әмәну раббәнә иннәкә 
рәууфун рахиимун. 

Раббиғфир уәрхам уағфу уә тәкәррәм уә тәжәәуәз 
ғамма тағләму. иннәкә тағләму мә лә нағләму, иннәкә 
әнталлаһул-әғаззу әл-әкрәму.

Мағынасы:
Алла ең ұлы, Алла ең ұлы, Алла ең ұлы,
Аллаға – мақтау. Алладан басқа құдай жоқ.
Ол – біреу, жалғыз, мәңгі. Оның серігі жоқ, одан 

ешкім тумаған.
Ол өзі жалғыз ғана билік жасайды.
Ол ешкімді кемсітпейді, артық та санамайды.
Я, Алла! Бізге түсірген кітабыңдағы «Маған айтқан 

дұғаларың қабыл болады» деген сөзің біздің жадымыз-
да. 

Жаратқан Иеміз! Бізді кешір, әміріңе құлдықпыз.
Шындығында, Сен уәдеңді бұзған емессің.
Жаратқан Иеміз! Біз «Жаратқан Иелеріңе иман 

келтіреңдер» деп иманға шақырғандарды естідік. Иман 
келтірдік.
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Жаратқан Иеміз! Біздің кінәларымызды кешіре гөр. 
Жаман қылықтарымыздан арылт. Бұ дүниеден инабат-
ты жандар санатынан өткіз. 

Жаратқан Иеміз! Елшілерің арқылы бізге жеткізген 
уәдеңді бере гөр! Қиямет күні бізді ұятқа ұшыратпа!

Шындығында, Сен уәдеңді бұзған емессің.
Жаратқан Иеміз! Саған тәуекел еттік. Ұятымыз да 

сенде, тағдырымыз да сенің қолында.
Жаратқан Иеміз! Бізді және бізге дейін өмір сүрген 

иманымыз бір ағайындарымызды кешіре гөр. Біздің 
жүрегімізде иман келтіргендерге жеккөрініштік сезімді 
оятпа.

Жаратқан Иеміз! Шындығында, Сен қайырымды-
сың, рақымдысың. 

Жаратқан Ием! Кінәмді кешір, рақымшылық жаса, 
ғафу ет, жомарт бол!

Айтпағаныңды айтқызба!
Шындығында, Сен біз білмейтінді білесің.
Я, Алла! Сен – ең құдіреттісің әрі ең жомартсың.

Сафаға жақындағанда оқылатын дұға:

 ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǳǠĆȺ ćǱ ĆɎĆȥ ĆȀ ĆȶĆǪ Ċȝǟ ĊȿĆǕ ĆǨĊɆĆǤĊȱǟ Ƌǰ Ćǵ ĊȸĆȶĆȥ ǃǟ ĈȀĈǝǠĆȞ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆǥĆȿ ĊȀ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ǠĆȦ ƋȎȱǟ ƋȷĈǙ

. ĄȴɆĈȲ Ćȝ ĄȀ ĈȭǠ Ćȉ ǃǟ ƋȷĈǚĆȥ ƿȀĊɆ Ćǹ ĆțƋɀ ĆȖĆǩ ĊȸĆȵ Ćȿ Ǡ ĆȶĈȾĈǣ ĆȣƋɀ ƋȖĆɅ ĊȷĆǕ
Оқылуы:
Инна ас-Сафа уәл-Мәруәтә мин шағааириллаһи 

фәмән хажжәл-бәйтә әу иғтәмәрә фәлә жүнәәха 
ғаләйһи ән йатаууафа биһимә уә мән татаууаға хайрән 
фә-инналлаһа шәәкирүн ғалиимун.

Мағынасы:
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Шындығында, Сафа мен Мәруа – Алланың берген 
діни жоралары.

Кімде-кім Үйге (Қағбаға) қажылық, не ұмра жа-
сап, осы екеуін (Сафа мен Мәруаны) айналып жүгірсе, 
онда ол адам бәле-жаладан аман болады, бар жақсылық 
- өз еркімен жасаған адамда.

Шындығында, Алла тағала – рақымшыл, бәрін де 
білгіш.

Үшінші сағи

 ĆȬĆȹƍǙ ǠĆȺĆȱ ĊȀĈȦ Ċȡǟ Ćȿ ǠĆȹĆǿɀćȹ Ċȴ ĈȶĊǩĆǕ ǠĆȺƋǣĆǿ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ǃ Ćȿ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ

 ĆȫćȀĈȦĊȢĆǪ ĊȅĆǕ Ćȿ ćȼĆȲ ĈǱǟ Ćȿ ćȼĆȲ ĈǱǠ Ćȝ ćȼƋȲ ćȭ ĆȀĊɆ ĆǺĊȱǟ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛĄȀɅ ĈǼĆȩ ąĊǜ Ćȉ ƍȰ ćȭ ɂĆȲ Ćȝ

 Ćȿ ćȤĊȝǟ Ćȿ Ċȴ ĆǵĊǿǟ Ćȿ ĊȀĈȦ Ċȡǟ ƍǡĆǿ ĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ ĆȬĆǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ Ćȿ ÛɄĈǤĊȹ ĆǾĈȱ

 .ćȳĆȀ ĊȭĆɉǟ ƌȂ ĆȝĆɉǟ ǃǟ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĈǙ ćȴĆȲĊȞĆȹ Ćɍ ĆǠȵ ćȴĆȲĊȞĆǩ ĆȬƋȹĈǙ Û ĊȴĆȲĊȞĆǩ Ǡ Ƌȶ Ćȝ ĊȁĆȿǠ ĆǲĆǩ Ćȿ ĊȳƋȀ ĆȮĆǩ

 ăǦ Ćȶ ĊǵĆǿ ĆȬĊȹ ćǼĆȱ ĊȸĈȵ ɄĈȱ ĊǢĆȽ Ćȿ ÛɄĈȺĆǪĊɅ ĆǼĆȽ ĊǽĈǙ ĆǼĊȞĆǣ ɄĈǤĊȲĆȩ ĊȟĈȂćǩ Ćɍ Ćȿ ƾȶĊȲ Ĉȝ ɄĈȹ ĊǻĈȁ ƍǡĆǿ

. ćǡǠƋȽĆɀĊȱǟ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĈǙ

 ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ ƍȷĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ Û ĆǨĊȹĆǕ ĆɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ ɃĈȀ ĆȎĆǣ Ćȿ ɄĈȞ Ċȶ Ćȅ ɄĈȥ ɄĈȺĈȥǠ Ćȝ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ĆƙĈȶĈȱǠ ĉȚȱǟ ĆȸĈȵ ćǨĊȺ ćȭ ɄƍȹĈǙ ĆȬĆȹĆǠ ĆǶĊǤ ćȅ ĆǨĊȹĆǕ ĆɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ ÛĈȀĊǤĆȪĊȱǟ Ĉǡǟ ĆǾĆȝ

.ĈȀĊȪĆȦĊȱǟ Ćȿ ĈȀĊȦ ćȮĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ ĆȬĈǪĆǣɀćȪ ćȝ ĊȸĈȵ ĆȬĈǩǠĆȥǠĆȞ ćȶĈǣ Ćȿ ĆȬ ĆȖ ĊǺ Ćȅ ĊȸĈȵ ĆȫǠ ĆȑĈȀǣ ćǽɀćȝĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ɂƋǪ Ćǵ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ĆȬĆȲĆȥ ĆȬ ĈȆĊȦĆȹ ɂĆȲ Ćȝ ĆǨĊɆĆȺĊǭĆǕ Ǡ Ćȶ Ćȭ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ăǒǠĆȺĆǭ Ʉ ĈȎ ĊǵćǕ Ćɍ ĆȬĊȺĈȵ

 .ɂ ĆȑĊȀĆǩ
Оқылуы:
Аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, уә лиллаһил-

хамдү раббәнә әтмим нууранә уағфир ләнә иннәкә ғала 
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күлли шәйин қадиир, аллаһумма инни әсәлүкәл-хайрә 
күлләһу ғажиләһу уә әжиләһу уә әстағфирукә ли-
зәнби, уә әсәлүкә рахмәтәкә йа архамар-рахимиинә.  
раббиғфир уархам уағфу уә тәкәррәм уә тәжәәуәз 
ғамма тағләму. иннәкә тағләму мә лә нағләму, иннәкә 
әнталлаһул-әғаззу әл-әкрәму. 

Рабби зидни ғилмән уә тузиғ қалби бағдә из 
һәдәйтәни, уә һәб лии мин ләдүнкә рахмәтән иннәкә 
әнтәл-уәһһәәб. аллаһумма ғафини фи сәмғи уә басари 
лә иләһә иллә әнтә, аллаһумма инни ағуузу бикә мин 
азаабил-қабр, лә иләһә иллә әнтә сүбханәкә инни күнту 
миназ-залимиинә. аллаһумма инни ағуузу бикә минәл-
күфр уәл-фақр. аллаһумма инни ағузу би-ридаакә мин 
сахтакә уә би-мұғафаатикә мин уқубатикә ағуузу бикә 
минкә лә ахси сәнәән ғаләйкә әнтә кәмә әснәйтә ғала 
нәфсикә фә-ләкәл-хамдү хаттә тарда.

Мағынасы:
Алла ең ұлы, Алла ең ұлы, Алла ең ұлы,
Аллаға – мақтау! 
Жаратқан Иеміз! Бізге нұрыңды жаудыр, кінәмізді 

кешір.
Шындығында, Сен бәрінен де құдіреттісің.
Я, Алла! Сенен ерте ме, кеш пе беретін 

жақсылығыңды сұраймын. Менің кінәмді кешіре гөр.
Я, қайырымшылдардың ең қайырымдысы! Сенен 

қайырымдылық сұраймын.
Жаратқан Ием! Кінәмді кешір, рақымшылық жаса, 

ғафу ет, жомарт бол!
Айтпағаныңды айтқызба!
Шындығында, Сен біз білмейтінді білесің.
Я, Алла! Сен ең құдіреттісің әрі ең жомартсың.
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Жаратқан Ием! Ақылыма ақыл қос, тура жолдан 
тайдырма.

Шапағатыңды жаудыра бер.
Шындығында, Сен бәрін де сыйлаушысың.
Я, Алла! Көру-есту қабілетімді беруші жалғыз 

құдай өзіңсің.
Я, Алла! Мені қабір азабынан сақтай гөр.
Сенен басқа құдай жоқ. Саған мақтау айтамын. 

Залымдардың арасында болғаным да рас.
Я, Алла! Мені дінсіздіктен және кедейшіліктен 

сақтай гөр.
Я, Алла! Маған рақымшылық жасай отырып 

қаһарыңнан сақта, мейіріміңді төк, жазалама.
Саған шексіз алғысымды білдіремін.
Сен риза болғанша бар мақтауымды өзіңе айта-

мын.

Мәруаға жақындағанда оқылатын дұға:

 ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǳǠĆȺ ćǱ ĆɎĆȥ ĆȀ ĆȶĆǪ Ċȝǟ ĊȿĆǕ ĆǨĊɆĆǤĊȱǟ Ƌǰ Ćǵ ĊȸĆȶĆȥ ǃǟ ĈȀĈǝǠĆȞ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆǥĆȿ ĊȀ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ǠĆȦ ƋȎȱǟ ƋȷĈǙ

. ĄȴɆĈȲ Ćȝ ĄȀ ĈȭǠ Ćȉ ǃǟ ƋȷĈǚĆȥ ƿȀĊɆ Ćǹ ĆțƋɀ ĆȖĆǩ ĊȸĆȵ Ćȿ Ǡ ĆȶĈȾĈǣ ĆȣƋɀ ƋȖĆɅ ĊȷĆǕ
Оқылуы:
Инна ас-Сафа уәл-Мәруәтә мин шағааириллаһи 

фәмән хажжәл-бәйтә әу иғтәмәрә фәлә жүнәәха 
ғаләйһи ән йатаууафа биһимә уә мән татаууаға хайрән 
фә-инналлаһа шәәкирүн ғалиимун.

Мағынасы:
Шындығында, Сафа мен Мәруа – Алланың берген 

діни жоралары.
Кімде-кім Үйге (Қағбаға) қажылық, не ұмра жа-

сап, осы екеуін (Сафа мен Мәруаны) айналып жүгірсе, 
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онда ол адам бәле-жаладан аман болады, бар жақсылық 
- өз еркімен жасаған адамда.

Шындығында, Алла тағала – рақымшыл, бәрін де 
білгіш.

Төртінші сағи

 ȴĆȲĊȞĆǩ ǠĆȵ ĈȀĊɆ Ćǹ ĊȸĈȵ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ǃ Ćȿ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ

 ćȳĆɎĆȝ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĈǙ ȴĆȲĊȞĆǩ ǠĆȵ ƍȰ ćȭ ĊȸĈȵ ĆȫćȀĈȦĊȢĆǪ ĊȅĆǕ Ćȿ ȴĆȲĊȞĆǩ ǠĆȵ ƍȀ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ

 ćǼ ĊȝĆɀĊȱǟ ćȧĈǻǠ ƋȎȱǟ ǃǟ ćȯɀ ćȅĆǿ ĄǼƋȶ ĆǶćȵ ĆƙĈǤ ćȶĊȱǟ ƌȨ ĆǶĊȱǟ ćȬĈȲ ĆȶĊȱǟ ǃǟ ɍĈǙ ćȼĆȱĈǙ Ćɍ Û ĈǡɀćɆćȢĊȱǟ

.ćƙĈȵĆɉǟ

 ǠĆȹĆǕ Ćȿ ɄĈȹĆǠĉȥ ĆɀĆǪĆǩ ɂƋǪ Ćǵ ɄƍȺĈȵ ćȼ ĊȝĈȂĊȺĆǩ Ćɍ ĊȷǕ ĈȳĆɎ ĊȅĈɌĈȱ ɄĈȺĆǪĊɅ ĆǼĆȽ Ǡ Ćȶ Ćȭ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

. ĄȴĈȲ ĊȆćȵ

 ĊǳĆȀ ĊȉĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ Ûƿǿɀćȹ ɃĈȀ ĆȎĆǣ ɄĈȥ Ćȿ ƿǿɀćȹ ɄĈȞ Ċȶ Ćȅ ɄĈȥ Ćȿ ƿǿɀćȹ ɄĈǤĊȲĆȩ ɄĈȥ ĊȰĆȞ ĊǱǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĈǧǠĆǪ Ćȉ Ćȿ ÛĈǿ ĊǼ ƋȎȱǟ ćȃĈȿǠ ĆȅĆȿ ƍȀ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ ɃĈȀĊȵĆǕ ɄĈȱ ĊȀ ƍȆĆɅ Ćȿ ɃĈǿ ĊǼ Ćȍ ɄĈȱ

 ǠĆȵ ƍȀ Ćȉ Ćȿ ĈȰĊɆƋȲȱǟ ɄĈȥ ćǰĈȲĆɅ ǠĆȵ ƍȀ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛĈȀĊǤĆȪĊȱǟ ĈǦĆȺĊǪĈȥ Ćȿ ÛĈȀĊȵĆɉǟ

 ǠĆȵ ĆȬĆȹǠ ĆǶĊǤ ćȅ ÛĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ ćǳǠĆɅƍȀȱǟ ĈȼĈǣ ƌǢćȾĆǩ ǠĆȵ ƍȀ Ćȉ ĊȸĈȵ Ćȿ ÛĈǿǠĉȾƋȺȱǟ ɄĈȥ ćǰĈȲĆɅ

 ĊȀĈȦ Ċȡǟ ƍǡĆǿ ǃǟ ǠĆɅ ĆȫĈȀ ĊȭĈǽ ƋȨ Ćǵ ĆȫǠĆȹ ĊȀ ĆȭĆǽ ǠĆȵ ĆȬĆȹǠ ĆǶĊǤ ćȅ ǃǟ ǠĆɅ ĆȬĈǩĆǻǠĆǤ Ĉȝ ƋȨ Ćǵ ĆȫǠĆȹ ĊǼĆǤ Ćȝ

 .Ǡ Ƌȶ Ćȝ ĊȁĆȿǠ ĆǲĆǩ Ćȿ ĊȳƋȀ ĆȮĆǩ Ćȿ ćȤĊȝǟ Ćȿ Ċȴ ĆǵĊǿǟ Ćȿ

.ćȳĆȀ ĊȭĆɉǟ ƌȂ ĆȝĆɉǟ ǃǟ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĈǙ ćȴĆȲĊȞĆȹ Ćɍ ĆǠȵ ćȴĆȲĊȞĆǩ ĆȬƋȹĈǙ Û ĊȴĆȲĊȞĆǩ
Оқылуы:
Аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, уә лилаһил-

хамдү аллаһумма инни әсәлүкә мин хайри мә тағламу 
уә ағузу бикә мин шәрри мә тағләму уә әстағфирукә 
мин күлли мә тағләму иннәкә әнтә ғалләәмул-ғұйууб, 
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лә иләһә илләллару әл-мәлик әл-хаққ әл-мубиинә 
Мухаммәдүн рәсуулуллаһи с-саадиқ ул-уәғдил-әмиин.

Аллаһумма инни әсәлүкә кәмә һәдәйтәни лил-
исләәм ән лә тәнзиғһу минни хаттә тәтәуәффәни уә 
әнә мүслим.

Аллаһуммажғал фи қалби нууран уә фи сәмғи нуу-
ран уә фи басари нууран, аллаһуммашрах лии садри уә 
йәссир лии әмри уә ағуузу бикә мин шәрри уәсәәуисис-
садр, уә шәтәәтил-әмр, уә фитнәтил-қабр, аллаһумма 
инни ағуузу бикә мин шәрри мә йәлижү фил-ләйли уә 
шәрри мә йәлижү фин-нәһәәр, уә мин шәрри мә таһүббү 
биһи әр-рийәәх йа архамар-рахимиинә, сүбханәкә мә 
ғабаднәкә хаққа ғибәәдәтикә йа Аллаһ, сүбханәкә мә 
зәкәрнәкә хаққа зикрикә йа Аллаһ  раббиғфир уархам 
уағфу уә тәкәррәм уә тәжәәуәз ғамма тағләму. 

Иннәкә тағләму мә лә нағләму, иннәкә әнталлаһул-
әғаззу әл-әкрәму.

Мағынасы:
Алла ең ұлы, Алла ең ұлы, Алла ең ұлы,
Аллаға – мақтау.
Я, Алла! Сен білетін жақсылықты сұраймын, 

ал білмей істейтін зұлымдықтан сақтай гөр. Барлық 
білмей істеген істерімді кешіре гөр.

Шындығында, Сенің білмейтінің жоқ.
Алладан басқа құдай жоқ. Ол – әлемді билеуші, 

ақиқат, шындық.
Мұхаммед – Алланың адал, уәдесінде тұрған, 

шыншыл елшісі.
Я, Алла! Мені Исламның ақиқат жолымен тура 

жүргізуді сұраймын. Өмірімнің соңғы күніне дейін 
осы жолдан тайдырма. Мен – мұсылманмын.
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Я, Алла! Жүрегімді нұрға толтыр, естуімді, 
көруімді нұрлы ет.

Я, Алла! Кеудемді шындыққа толтыр, ісімді табы-
сты ет.

Мені шайтанның арбауынан, зұлымдықтан, 
алауыздықтан, қабір азабынан сақтай гөр. 

Я, Алла! Күнде де, түнде де мазалайтын жаман-
дықтан, дауылмен келетін зұлымдықтан сақтай гөр. 
Сен рақымшылдардың ең рақымдысысың.

Саған сыйынғанымызға мақтанамыз. «Я, Алла!» 
деп сыйынғанымыз – хақ.

Сені еске алғанымызға мақтанамыз. «Я, Алла!» 
деп еске алғанымыз да – хақ.

Жаратқан Ием! Кінәмді кешір, рақымшылық жаса, 
ғафу ет, жомарт бол!

Айтпағаныңды айтқызба!
Шындығында, Сен біз білмейтінді білесің.
Я, Алла! Сен ең құдіреттісің әрі ең жомартсың.

Сафаға жақындағанда оқылатын дұға:

 ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǳǠĆȺ ćǱ ĆɎĆȥ ĆȀ ĆȶĆǪ Ċȝǟ ĊȿĆǕ ĆǨĊɆĆǤĊȱǟ Ƌǰ Ćǵ ĊȸĆȶĆȥ ǃǟ ĈȀĈǝǠĆȞ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆǥĆȿ ĊȀ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ǠĆȦ ƋȎȱǟ ƋȷĈǙ

. ĄȴɆĈȲ Ćȝ ĄȀ ĈȭǠ Ćȉ ǃǟ ƋȷĈǚĆȥ ƿȀĊɆ Ćǹ ĆțƋɀ ĆȖĆǩ ĊȸĆȵ Ćȿ Ǡ ĆȶĈȾĈǣ ĆȣƋɀ ƋȖĆɅ ĊȷĆǕ
Оқылуы:
Инна ас-Сафа уәл-Мәруәтә мин шағааириллаһи 

фәмән хажжәл-бәйтә әу иғтәмәрә фәлә жүнәәха 
ғаләйһи ән йатаууафа биһимә уә мән татаууаға хайрән 
фә-инналлаһа шәәкирүн ғалиимун.

Мағынасы:
Шындығында, Сафа мен Мәруа – Алланың берген 

діни жоралары.
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Кімде-кім Үйге (Қағбаға) қажылық, не ұмра жа-
сап, осы екеуін (Сафа мен Мәруаны) айналып жүгірсе, 
онда ол адам бәле-жаладан аман болады, бар жақсылық 
- өз еркімен жасаған адамда.

Шындығында, Алла тағала – рақымшыл, бәрін де 
білгіш.

Бесінші сағи
 ĆȫĈȀ ĊȮ ćȉ ƋȨ Ćǵ ĆȫǠĆȹ ĊȀ ĆȮ Ćȉ ǠĆȵ ĆȬĆȹǠ ĆǶĊǤ ćȅ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ǃ Ćȿ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ
 ɄĈȥ ćȼĊȺƍɅĆȁ Ćȿ ĆȷǠĆƹĈɋǟ ǠĆȺĊɆĆȱĈǙ ĊǢƍǤ Ćǵ ƋȴćȾƋȲȱǟ Ûǃǟ ǠĆɅ ĆȬćȹĊǖ Ćȉ ɂĆȲ ĊȝĆǕ ǠĆȵ ĆȬĆȹǠ ĆǶĊǤ ćȅ Ûǃǟ ǠĆɅ
. ĆȸɅ ĈǼ ĈȉǟƋȀȱǟ ĆȸĈȵ ǠĆȺĊȲĆȞ ĊǱǟ Ćȿ ĆȷǠĆɆ ĊȎĈȞĊȱǟ Ćȿ Ćȧɀ ćȆćȦĊȱǟ Ćȿ ĆȀĊȦ ćȮĊȱǟ ǠĆȺĊɆĆȱĈǙ ĊȻƍȀ Ćȭ Ćȿ ǠĆȺĈǣɀćȲćȩ

Û ĊȴĆȲĊȞĆǩ Ǡ Ƌȶ Ćȝ ĊȁĆȿǠ ĆǲĆǩ Ćȿ ĊȳƋȀ ĆȮĆǩ Ćȿ ćȤĊȝǟ Ćȿ Ċȴ ĆǵĊǿǟ Ćȿ ĊȀĈȦ Ċȡǟ ƍǡĆǿ
.ćȳĆȀ ĊȭĆɉǟ ƌȂ ĆȝĆɉǟ ǃǟ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĈǙ ćȴĆȲĊȞĆȹ Ćɍ ĆǠȵ ćȴĆȲĊȞĆǩ ĆȬƋȹĈǙ 

ÛɁĆɀĊȪƋǪȱǠĈǣ ɄĈȺƍȪĆȹ Ćȿ ɁĆǼćȾĊȱǠĈǣ ɄĈȹ ĈǼ ĊȽǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ Û ĆȫĆǻǠĆǤ Ĉȝ ćǬĆȞĊǤĆǩ Ćȳ ĊɀĆɅ ĆȬĆǣǟ ĆǾ Ćȝ ɄĈȺĈȩ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 Ćȿ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆǿ Ćȿ ǠĆȺĈǩǠ ĆȭĆȀĆǣ ĊȸĈȵ ǠĆȺĊɆĆȲ Ćȝ ĊȔ ćȆĊǣǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛɂĆȱȿćɉǟ Ćȿ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ ɄĈȱ ĊȀĈȦ Ċȡǟ Ćȿ

. ĆȬĈȩ ĊȁĈǿ Ćȿ ĆȬĈȲ ĊȒĆȥ
 ĊȰĆȞ ĊǱǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ ƿǼĆǣĆǕ ćȯȿćȂĆɅ Ćɍ Ćȿ ćȯɀ ćǶĆɅ Ćɍ ɃĈǾƋȱǟ ĆȴɆĈȪ ćȶĊȱǟ ĆȴɆĈȞƋȺȱǟ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 ĊȸĆȝ Ćȿ ǟăǿɀćȹ ɄĈȹǠ ĆȆĈȱ ɄĈȥ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ ɃĈȀ ĆȎĆǣ ɄĈȥ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ ɄĈȞ Ċȶ Ćȅ ɄĈȥ Ćȿ ǟăǿɀćȹ ɄĈǤĊȲĆȩ ɄĈȥ
.ǟăǿɀćȹ ɄĈȱ Ċȴ ƍȚĆȝ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ Ʉ ĈȆĊȦĆȹ ɄĈȥ ĊȰĆȞ ĊǱǟ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ ɄĈȩ ĊɀĆȥ ȸĈȵ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ ɄĈȺɆ ĈȶĆɅ

.ɃĈȀĊȵĆǕ ɄĈȱ ĊȀ ƍȆĆɅ Ćȿ ɃĈǿ ĊǼ Ćȍ ɄĈȱ ĊǳĆȀ Ċȉǟ ƍǡĆǿ
Оқылуы:
Аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, уә 

лиллаһил-хамдү сүбханәкә мә шәкәрнәкә хаққа шүкрикә 
йа Алла, сүбханәкә мә ағлә шәнүкә йа Алла, аллаһумма 
хәббиб иләйнәл-имаан уә зәйинһү фи қулуубинә, уә 
кәрриһ иләйнәл-күфр уәл-фусуқ уәл-исйан уәжғалнә 
минар-рашидиин.
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Раббиғфир уархам уағфу уә тәкәррәм уә тәжәәуәз 
ғамма тағләму. 

Иннәкә тағләму мә лә нағләму, иннәкә әнталлаһул-
әғаззу әл-әкрәму.

Аллаһумма қини азаабәкә йәумә тәбғасү ғибәәдәкә, 
аллаһумма иһдини бил-һүдә уә наққини бит-тақуа, 
уағфир лии фил-ахирати уәл-уулә, аллаһумма әбсұт 
ғаләйнә мин бәрәкәәтинә уә рахмәтикә уә фадлика уә 
ризқикә.

Аллаһумма инни әсәлүкән-нағиимал-муқиимәлләзи 
лә йәхуулу уә лә йәзуулу әбәдән аллаһуммажғал фи 
қалби нуурн уә фи сәмғи нуурн, уә фи басари нуурн, уә 
фи лисәәни нуурн уә ан йәмиини нуурн, уә мин фауқи 
нуурн, уәжғал фи нәфси нуурн, уә ғаззим лии нуурн.

Раббишрах лии садри уә йәссир лии әмри.
Мағынасы:
Алла ең ұлы, Алла ең ұлы, Алла ең ұлы,
Аллаға – мақтау!
Саған шүкіршілік қылғанымызға мақтанамыз. «Я, 

Алла!» деп шүкіршілік еткеніміз – хақ.
Я, Алла! Сенен асқан ештеңе жоқ екеніне 

мақтанамыз.
Я, Алла! Бізді иманды қыл, иманды жүрегімізге 

ұялат.
Кәпірлікті жексұрын қыл, жаман қылықтардан, 

бүлікшіліктен арылт. Салиқалылардың қатарына қос.
Жаратқан Ием! Кінәмді кешір, рақымшылық жаса, 

ғафу ет, жомарт бол!
Айтпағаныңды айтқызба!
Шындығында, Сен біз білмейтінді білесің.
Я, Алла! Сен – ең құдіреттісің әрі ең жомартсың.
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Я, Алла! Құлшылық еткендерді тексерген күні 
азабыңа ұшыратпа.

Я, Алла! Ақиқат жолыңменен тура жүргіз, тақуалы 
қыл.

Бұ дүние мен о дүниеде мені кешіре гөр.
Я, Алла! Бізге берекетіңді, рақымшылығыңды, 

сүйіспеншілігіңді, рызығыңде бере бер.
Я, Алла! Сенен ешқашан жоғалмайтын, өзгермейтін 

мәңгілік бақыт сұраймын. 
Я, Алла! Жүрегімді нұрға толтыр, естуімді, 

көруімді нұрлы ет.
Тілім нұрлы болсын, оңым да, үстім де нұрға тол-

сын.
Жанымды, тәнімді нұрлы ет, 
Жаратқан Ием! Кеудемді шындыққа толтыр, ісімді 

табысты ет.

 
Мәруаға жақындағанда оқылатын дұға:
 ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǳǠĆȺ ćǱ ĆɎĆȥ ĆȀ ĆȶĆǪ Ċȝǟ ĊȿĆǕ ĆǨĊɆĆǤĊȱǟ Ƌǰ Ćǵ ĊȸĆȶĆȥ ǃǟ ĈȀĈǝǠĆȞ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆǥĆȿ ĊȀ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ǠĆȦ ƋȎȱǟ ƋȷĈǙ

. ĄȴɆĈȲ Ćȝ ĄȀ ĈȭǠ Ćȉ ǃǟ ƋȷĈǚĆȥ ƿȀĊɆ Ćǹ ĆțƋɀ ĆȖĆǩ ĊȸĆȵ Ćȿ Ǡ ĆȶĈȾĈǣ ĆȣƋɀ ƋȖĆɅ ĊȷĆǕ
Оқылуы:
Инна ас-Сафа уәл-Мәруәтә мин шағааириллаһи 

фәмән хажжәл-бәйтә әу иғтәмәрә фәлә жүнәәха 
ғаләйһи ән йатаууафа биһимә уә мән татаууаға хайрән 
фә-инналлаһа шәәкирүн ғалиимун.

Мағынасы:
Шындығында, Сафа мен Мәруа – Алланың берген 

діни жоралары.
Кімде-кім Үйге (Қағбаға) қажылық, не ұмра жа-

сап, осы екеуін (Сафа мен Мәруаны) айналып жүгірсе, 
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онда ол адам бәле-жаладан аман болады, бар жақсылық 
- өз еркімен жасаған адамда.

Шындығында, Алла тағала – рақымшыл, бәрін де 
білгіш.

Алтыншы сағи
 ÛćȻ ĆǼ ĊȝĆȿ ĆȧĆǼ Ćȍ ćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ǃǟ ɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ǃ Ćȿ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ

 ćȻǠƋɅĈǙ ĆɍĈǙ ćǼćǤĊȞĆȹ Ćɍ Ćȿ ǃǟ ɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ ÛćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ĆǡǟĆȂ ĊǵĆɉǟ ĆȳĆȂĆȽ Ćȿ ćȻ ĆǼĊǤ Ćȝ ĆȀ ĆȎĆȹ Ćȿ
 Ćȿ ɂĆȪƌǪȱǟ Ćȿ ɁĆǼćȾĊȱǟ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ Û ĆȷȿćȀĈȥǠ ĆȮĊȱǟ ĆȻĈȀ Ćȭ ĊɀĆȱ Ćȿ ĆȸɅ ƍǼȱǟ ćȼĆȱ Ćƙ ĈȎĈȲ ĊǺćȵ
 ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ ćȯɀćȪĆȹ Ǡ ƋȶĈȵ ǟăȀĊɆ Ćǹ Ćȿ ćȯɀćȪĆǩ ɃĈǾƋȱǠ Ćȭ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ĆȬĆȱ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛɂĆȺĈȢĊȱǟ Ćȿ ĆȣǠĆȦĈȞĊȱǟ
 ĊȸĈȵ ǠĆȾĊɆĆȱĈǙ ɄĈȺćǣƍȀĆȪćɅ ǠĆȵ Ćȿ ĈǿǠƋȺȱǟ Ćȿ ĆȬ ĈȖ ĊǺ Ćȅ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ ĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ Ćȿ ĆȫǠ ĆȑĈǿ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ
 ĆȬĈȦĆȺ Ćȭ ɄĈȥ Ćȿ ǠĆȺĊɆĆȺĊȢĆǪ Ċȅǟ ĆȬĈȲ ĊȒĆȦĈǣ Ćȿ ǠĆȺĊɅ ĆǼĆǪ ĊȽǟ ĆȫĈǿɀćȺĈǣ ƋȴćȾƋȲȱǟ Û ąȰĆȶĆȝ ĊȿĆǕ ąȰĊȞĈȥ ĊȿĆǕ ąȯ ĊɀĆȩ
 Û ĄĊǜ Ćȉ ĆȬĆȲĊǤĆȩ ĆɎĆȥ ćȯƋȿĆɉǟ ĆǨĊȹĆǕ ǠĆȺĊɆ ĆȆĊȵĆǕ Ćȿ ǠĆȺ ĊǶĆǤ ĊȍĆǕ ĆȬĈȹǠ ĆȆ ĉǵĈǙ Ćȿ ĆȬĈǝǠ ĆȖĆȝ Ćȿ ĆȬĈȵǠĆȞĊȹĈǙ Ćȿ
 Û ĆȬĆȹȿćǻ ĄĊǜ Ćȉ ĆɎĆȥ ćȸ ĈȕǠĆǤĊȱǟ Ćȿ Û ĆȬĆȩ ĊɀĆȥ ĄĊǜ Ćȉ ĆɎĆȥ ćȀĈȽǠ ƋȚȱǟ Ćȿ Û ĄĊǜ Ćȉ Ćȫ ĆǼĊȞĆǣ ĆɎĆȥ ćȀ Ĉǹɇǟ Ćȿ
 Ćȁ ĊɀĆȦĊȱǟ ĆȬćȱĆǖ ĊȆĆȹ Ćȿ ɂĆȺĈȢĊȱǟ ĈǦĆȺĊǪĈȥ Ćȿ ĈȀĊǤĆȪĊȱǟ Ĉǡǟ ĆǾĆȝ Ćȿ ĈȰ ĆȆ ĆȮĊȱǟ Ćȿ ĈȄĆȲĆȦĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȞĆȹ

.ĈǦƋȺ ĆǲĊȱǠĈǣ
 ćȴĆȲĊȞĆȹ Ćɍ ĆǠȵ ćȴĆȲĊȞĆǩ ĆȬƋȹĈǙ Û ĊȴĆȲĊȞĆǩ Ǡ Ƌȶ Ćȝ ĊȁĆȿǠ ĆǲĆǩ Ćȿ ĊȳƋȀ ĆȮĆǩ Ćȿ ćȤĊȝǟ Ćȿ Ċȴ ĆǵĊǿǟ Ćȿ ĊȀĈȦ Ċȡǟ ƍǡĆǿ

.ćȳĆȀ ĊȭĆɉǟ ƌȂ ĆȝĆɉǟ ǃǟ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĈǙ
Оқылуы:
Аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, уә 

лиллаһил-хамдү лә иләһә иллаллаһу уахдәһу садақа 
уағдәһу, уә насара абдәһу уә һәзәмәл-ахзабә уахдәһу, 
лә иләһә иллаллаһу уә лә нағбуду илә ийиәәһу мухлиси-
на ләһуд-диинә уә ләу кәриһәл-кәфируунә, аллаһумма 
инни әсәлүкәл-һүдә уәт-тақуа уәл-ғифаафа уәл-ғина, 
аллаһумма ләкәл-хамдү кәл-ләзи тақуулу уә хайрән 
миммә нақуулу аллаһумма инни әсәлүкә ридаакә уәл-
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жәннәтә уә ағуузу бикә мин сахтика уән-нәәр уә мә 
йуқаррибуни иләйһә мин қаулин әу фиғлин әу ама-
лин, аллаһумма би-нуурикә иһтәдәйнә уә би-фадликә 
истағнәйнә уә фи кәнәфикә уә инғаамикә уә ғатаайкә 
уә ихсәәникә асбахнә уә әмсәйнә әнтәл-әууәл фәлә 
қабләкә шәйин, уәл-аахиру фәлә бағдәкә шәйин, уа-з-
зааһиру фәлә шәйин, уал-баатыну фәлә шәйин дуунәкә, 
нағуузу бикә минәл-фәләси уәл-кәсәли уә азаабил-қабри 
уә фитнәтил-ғинә уә нәсәлүкәл-фәузә бил-жәннәти. 

Раббиғфир уархәм уағфу уә тәкәррәм уә тәжәәуәз 
ғамма тағләму.

Иннәкә тағләму мә лә нағләму, иннәкә әнталлаһул-
әғаззу әл-әкрәму.

Мағынасы:
Алла ең ұлы, Алла ең ұлы, Алла ең ұлы,
Аллаға – мақтау. 
Алладан басқа құдай жоқ. Ол жалғыз екені 

шындық. Ол уәдесін орындайды, құлшылық еткенді 
жеңіске жеткізеді. Әл-Ахзабты (Мәдина қаласы үшін 
шайқаста Мұхаммед пайғамбарымызға (с.а.с.) қарсы 
шыққан тайпалар одағын) жалғыз өзі жеңді.

Алладан басқа құдай жоқ. Біз шын ықыласпен тек 
қана Оған сыйынамыз.

Оның ақиқат діни бар, кәпірлерді жек көреді.
Я, Алла! Сенен ақиқат жолымен тура жүргізуді 

сұраймын, тақуалы ет, жомарт қыл, байлық бер.
Я, Алла! Саған мақтау айтамын. Саған мақтау 

айтқан жақсылыққа ие болады.
Я, Алла! Сенен рақымшылығың мен жаннатты 

сұраймын.
Қаһарыңды төкпе, тозақтың отынан сақтай гөр.
Сөзіммен, ісіммен (жұмаққа) кіргіз.
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Я, Алла! Нұрыңды шашып, бізді тура жолмен 
жүргіз, қайырымменен дәулет бер.

Таңның атысынан күннің батысына дейін бізді 
қамқорлығыңа ал, шарапатыңа бөле, сый-құрметіңді 
көрсет, рақымшылық ет. 

Сен біріншісің, Саған дейін ешнәрсе болған емес.
Сен ақырғысың, Сенен кейін ештеңе болмайды.
Сен құпиясың, Сенсіз ештеңе жасалмайды.
Бізді ауру-сырқаудан, бәле-жаладан, қабірдің аза-

бынан, дүниеқоңыздықтан сақтай гөр.
Сенен жаннатқа кіргізуді сұраймыз. 
Жаратқан Ием! Кінәмді кешір, рақымшылық жаса, 

ғафу ет, жомарт бол!
Айтпағаныңды айтқызба!
Шындығында, Сен біз білмейтінді білесің.
Я, Алла! Сен ең құдіреттісің әрі ең жомартсың.

 
Сафаға жақындағанда оқылатын дұға:
 ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǳǠĆȺ ćǱ ĆɎĆȥ ĆȀ ĆȶĆǪ Ċȝǟ ĊȿĆǕ ĆǨĊɆĆǤĊȱǟ Ƌǰ Ćǵ ĊȸĆȶĆȥ ǃǟ ĈȀĈǝǠĆȞ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆǥĆȿ ĊȀ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ǠĆȦ ƋȎȱǟ ƋȷĈǙ

. ĄȴɆĈȲ Ćȝ ĄȀ ĈȭǠ Ćȉ ǃǟ ƋȷĈǚĆȥ ƿȀĊɆ Ćǹ ĆțƋɀ ĆȖĆǩ ĊȸĆȵ Ćȿ Ǡ ĆȶĈȾĈǣ ĆȣƋɀ ƋȖĆɅ ĊȷĆǕ
Оқылуы:
Инна ас-Сафа уәл-Мәруәтә мин шағааириллаһи 

фәмән хажжәл-бәйтә әу иғтәмәрә фәлә жүнәәха 
ғаләйһи ән йатаууафа биһимә уә мән татаууаға хайрән 
фә-инналлаһа шәәкирүн ғалиимун.

Мағынасы:
Шындығында, Сафа мен Мәруа – Алланың берген 

діни жоралары.
Кімде-кім Үйге (Қағбаға) қажылық, не ұмра жа-

сап, осы екеуін (Сафа мен Мәруаны) айналып жүгірсе, 
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онда ол адам бәле-жаладан аман болады, бар жақсылық 
- өз еркімен жасаған адамда.

Шындығында, Алла тағала – рақымшыл, бәрін де 
білгіш.

Жетінші сағи
 ĊǢƍǤ Ćǵ ƋȴćȾƋȲȱǟ ƿƘĈǮ Ćȭ ǃ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ Ćȿ ƿƘĈǤ Ćȭ ćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ
 ɄĈȺĊȲĆȞ ĊǱǟ Ćȿ ĆȷǠĆɆ ĊȎĈȞĊȱǟ Ćȿ Ćȧɀ ćȆćȦĊȱǟ Ćȿ ĆȀĊȦ ćȮĊȱǟ ƋƃĈǙ ĊȻƍȀ Ćȭ Ćȿ ɄĈǤĊȲćȩ ɄĈȥ ćȼĊȺƍɅĆȁ Ćȿ ĆȷǠĆƹĈɋǟ ƋƃĈǙ

. ĆȸɅ ĈǼ ĈȉǟƋȀȱǟ ĆȸĈȵ
 ćȴĆȲĊȞĆȹ Ćɍ ĆǠȵ ćȴĆȲĊȞĆǩ ĆȬƋȹĈǙ Û ĊȴĆȲĊȞĆǩ Ǡ Ƌȶ Ćȝ ĊȁĆȿǠ ĆǲĆǩ Ćȿ ĊȳƋȀ ĆȮĆǩ Ćȿ ćȤĊȝǟ Ćȿ Ċȴ ĆǵĊǿǟ Ćȿ ĊȀĈȦ Ċȡǟ ƍǡĆǿ

.ćȳĆȀ ĊȭĆɉǟ ƌȂ ĆȝĆɉǟ ǃǟ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĈǙ
 ĆȫǠ ĆȑĈǿ ĈȟɀćȲćǤĈȱ ĊȰƍȾ Ćȅ Ćȿ ǠĆȺĆȱǠĆȵǓ ĆȬĈȲ ĊȒĆȦĈǣ ĊȨƍȪ Ćǵ Ćȿ ǠĆȺĆȱǠ ĆǱǓ ĈǧǟĆȀĊɆ ĆǺĊȱǠĈǣ ĊȴĈǪ Ċǹǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ
Ûɂ ĆȮĊȲĆȾĊȱǟ ĆɄ ĈǲĊȺćȵ ǠĆɅ ɂĆȩ ĊȀĆȢĊȱǟ ĆǾĈȪĊȺćȵ ǠĆɅ ÛǠĆȺĆȱǠ Ćȶ ĊȝĆǕ ĈȯǟĆɀ ĊǵĆɉǟ ĈȜɆ Ĉȶ ĆǱ ɄĈȥ Ċȸ ƍȆ Ćǵ Ćȿ ǠĆȺĆȲćǤ ćȅ
 ĆȴĈǝǟĆǻ ǠĆɅ ȷǠ ĆȆ ĊǵĈɋǟ ĆƇ ĈǼĆȩ ǠĆɅ ÛɁĆɀ ĊȮ Ćȉ ƍȰ ćȭ ɂĆȾĆǪĊȺćȵ ǠĆɅ ÛɁĆɀ ĊǲĆȹ ƍȰ ćȭ ĆǼĈȽǠ Ćȉ ǠĆɅ

 ƍȰ ćȮĈȱ ćȧĊȁĈǿ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ÛćȼĊȺĈȵ ąĊǜ Ćȉ ƍȰ ćȮĈȱ ƋǼćǣ Ćɍ Ćȿ ćȼĊȺ Ćȝ ąĊǜ ĆȊĈǣ ăƖĈȡ Ćɍ ĊȸĆȵ ǠĆɅ Û ĈȣȿćȀĊȞ ĆȶĊȱǟ
 ÛĈȼĊɆĆȱĈǙ ąĊǜ Ćȉ ƍȰ ćȭ ćƘ ĈȎĆȵ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ąĊǜ Ćȉ

.ǠĆȺĆǪĊȞĆȺĆȵ ǠĆȵ ƍȀ Ćȉ ĊȸĈȵ Ćȿ ǠĆȺĆǪĊɆ ĆȖ ĊȝĆǕ ǠĆȵ ƍȀ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ĄǾĈǝǠ Ćȝ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 Ćȿ ĊȀ ƍȆĆɅ ƍǡĆǿ ÛĆƙĈȹɀćǪĊȦĆȵ Ćɍ Ćȿ ǠĆɅǟȂ Ćǹ ĈȀĊɆ Ćȡ Ćƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǠĈǣ ǠĆȺĊȪ ĈǶĊȱĆǕ Ćȿ ĆƙĈȶĈȲ ĊȆćȵ ǠĆȺƋȥ ĆɀĆǩ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 .ĈȀĊɆ ĆǺĊȱǠĈǣ Ċȴ ĈȶĊǩĆǕ ƍǡĆǿ ĊȀ ƍȆĆȞćǩ Ćɍ
Оқылуы:
Аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, аллаһу әкбәр, аллаһу 

әкбәр кәбиирән уәл-хамдү лилләһи кәсиирән
Аллаһумма хаббиб иләйиәл-имәәнә уә зейинһу 

фи қалби уә кәрриһ иләйиәл-күфрә уәл-фусууқа уәл-
ғисйаана уәжғални минәр-рашидиинә.

Раббиғфир уархам уағфу уә тәкәррәм уә тәжәәуәз 
ғамма тағләму. 
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Иннәкә тағләму мә лә нағләму, иннәкә әнтә Алла 
әл-әғаззу әл-әкрәму.

Аллаһуммахтим бил-хайрати әжәәлнә, уә хаққиқ 
би-фадликә әмәәләнә, уә сәһһил ли-булууғи ридаакә 
сүбүләнә уә хассин фи жамииғил-ахуәәли ағмәәләнә, йә 
мұнқизал-ғарқа йа мүнжийәл-һәлкә, йә шәәһидә күлли 
нәжуә, йә мүнтәһә күлли шәкуә, йә қадиимал-ихсәән 
йа дәәіймәл-мағрууфи, йә мән лә ғинән би-шейин ғанһу 
уә лә бүддә ликүлли шейин минһу, йә мән ризқу ликүлли 
шейин ғаләйһи уә масиру күлли шейин иләйһи,

Аллаһумма инни ғаийд бикә мин шәрри мә 
ағтайтәнә уә мин шәрри мә манағтәнә.

Аллаһумма тауаффәнә мүслимиинә уалхиқнә бис-
саалихиинә ғайри хазаайа уә лә мәфтуниинә, рабби 
йәссир уә лә туғассир рабби атмим бил-хайр.

Мағынасы:
Алла ең ұлы, Алла ең ұлы, Алла ең ұлы,
Алла ұлылардың ең ұлысы, Аллаға – шексіз 

мақтау.
Я, Алла! Бізді иманды қыл, иманды жүрегімізге 

ұялат.
Кәпірлікті жексұрын қыл, жаман қылықтардан, 

бүлікшіліктен арылт. Салиқалылардың қатарына қос.
Жаратқан Ием! Кінәмді кешір, рақымшылық жаса, 

ғафу ет, жомарт бол!
Айтпағаныңды айтқызба!
Шындығында, Сен біз білмейтінді білесің.
Я, Алла! Сен ең құдіреттісің әрі ең жомартсың.
Я, Алла! Өміріміздің соңын жақсылықпен аяқта.
Қайырымдылығыңмен үмітімізді іске асыр.
Рақымшылығыңмен көздеген мақсатымызға жеңіл 

жеткіз.
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Барлық жағдайда ісімізді оңға бастыр.
Я, батқанымда Құтқарушым! Я, қатерге бас 

тіккенімде Қорғаушым!
Сен барлық сырымды білесің. 
Я, барлық тілегімді Қабылдаушым!
Я, құт-береке Берушім!
Я, әрдайым Қолдаушым!
Не тілесек те, Сенен тілейміз. Әр нәрсе Сенен бо-

луы тиіс.
Әр нәрсенің рызығы да, бітуі де – Сенен. 
Я, Алла! Бізге тыйым салған жамандықтан, 

төндірген зұлымдықтан сақта.
Бізді бұ дүниеден мұсылман қылып өткіз, ұятты 

қылықтардан аулақ қыл, ақыл-есімізден айырма. 
Салиқалылардың қатарына қос.

Жаратқан Ием, табысты қыл, тауқыметті 
тартқызба.

Жаратқан Ием, не берсең де, қайырыммен бер, 
жақсылықпен аяқта.

Мәруаға жақындағанда оқылатын дұға:
 ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǳǠĆȺ ćǱ ĆɎĆȥ ĆȀ ĆȶĆǪ Ċȝǟ ĊȿĆǕ ĆǨĊɆĆǤĊȱǟ Ƌǰ Ćǵ ĊȸĆȶĆȥ ǃǟ ĈȀĈǝǠĆȞ Ćȉ ĊȸĈȵ ĆǥĆȿ ĊȀ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ǠĆȦ ƋȎȱǟ ƋȷĈǙ

. ĄȴɆĈȲ Ćȝ ĄȀ ĈȭǠ Ćȉ ǃǟ ƋȷĈǚĆȥ ƿȀĊɆ Ćǹ ĆțƋɀ ĆȖĆǩ ĊȸĆȵ Ćȿ Ǡ ĆȶĈȾĈǣ ĆȣƋɀ ƋȖĆɅ ĊȷĆǕ
Оқылуы:
Инна ас-Сафа уәл-Мәруәтә мин шағааириллаһи 

фәмән хажжәл-бәйтә әу иғтәмәрә фәлә жүнәәха 
ғаләйһи ән йатаууафа биһимә уә мән татаууаға хайрән 
фә-инналлаһа шәәкирүн ғалиимун.

Мағынасы:
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Шындығында, Сафа мен Мәруа – Алланың берген 
діни жоралары.

Кімде-кім Үйге (Қағбаға) қажылық, не ұмра жа-
сап, осы екеуін (Сафа мен Мәруаны) айналып жүгірсе, 
онда ол адам бәле-жаладан аман болады, бар жақсылық 
- өз еркімен жасаған адамда.

Шындығында, Алла тағала – рақымшыл, бәрін де 
білгіш.

Сағиді аяқтағаннан кейін оқылатын дұға
 ĆȫĈȀĊɆ Ćȡ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ǠƋȺ ĈȝǕ ĆȫĈȀ ĊȮ ćȉ Ćȿ ĆȬĈǪ ĆȝǠ Ćȕ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ǠƋȺ Ćȝ ćȤĊȝǟĆȿ ǠĆȺĈȥǠ Ćȝ Ćȿ ǠƋȺĈȵ ĊȰƋǤĆȪĆǩ ǠĆȺƋǣĆǿ
ÛǠƋȺ Ćȝ ąȏǟĆǿ ĆǨĊȹĆǕ Ćȿ ǠĆȺƋȥ ĆɀĆǩ ǠăȞɆ Ĉȶ ĆǱ ĈȰĈȵǠ ĆȮĊȱǟ ĈȳĆɎȅĈɋǟ ȿ ĈȷǠĆƹĈɋǟ ĆɂȲ Ćȝ Ćȿ ǠĆȺĊȲ ĈȮĆǩ Ćɍ
 Ćɍ ǠĆȵ ĆȤĉȲ ĆȮĆǩĆǕ ĊȷĆǕ ɄĈȺ Ċȶ ĆǵĊǿĆǕ Ćȿ ɄĈȺĆǪĊɆĆȪĊǣĆǕ ǠĆȵ ǟ ăǼĆǣĆǕ Ʉ ĈȍǠĆȞ ĆȶĊȱǟ ĈȫĊȀĆǪĈǣ ɄĈȺ Ċȶ ĆǵĊǿĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ 

.ĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ ɄƍȺ Ćȝ ĈȀ ĆȚƋȺȱǟ ĆƖ ĊȆ ćǵ ɄĈȺĊȩćȁ ĊǿĆǕ Ćȿ ɄĈȺɆĈȺĊȞĆɅ
Оқылуы:
Раббәнә тақаббәл миннә уә ғаафинә уағфу ғанна уә 

ғала таағатика уә шүкрикә ағинна уә ғала ғайрикә лә 
тәкилнә уә ғалал-имәән уәл-исләәмил-кәәмил жамииған 
тәуәффәнә уә әнтә радин ғанна,

Аллаһуммархамни битәркил-мағаасыи әбәдән мә 
әбқайтәни уархамни ән әтәкәлләфү мә лә йағнини уа 
рзуқни хүснән-назари ғанни йархамар-рахимиинә.

Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізге рақымшылығыңмен қара,  

бәле-жаладан құтқар. Тағаттылығыңмен, шүкір-
шілігіңмен бізге жәрдем бер. Біздің барлығымызға Ис-
ламды толық сезінетін иман бер. Сен бізге риза бол.
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Я, Алла! Мойныма артқан күнәларымнан 
мүлдем арылт. Тауқыметті тартқызба. Маған 
рақымшылығыңмен қарап, жақсылығыңды бер.

Сен – қайырымдылардың ең ұлығысың! 

Осылайша, Мәсжид Харамдағы тауаф, сағи діни жо-
раларды Зул-хижжа айының 8-күніне дейін орындаған 
қажы бұл әрекеттерін ұмра (кіші қажылық) кезіндегі 
рәсімдерге санаса, ихрам хал-күйінен шығуына бо-
лады. Ол үшін сағи аяқталғаннан кейін ұмра жасаған 
мұсылман шашын қайшымен қысқартады, не тақырлап 
алып тастайды. Қажы әйел шашының бұрымын 
саусақтың еліндей қысқартады. 

Осыдан кейін тыйым салынғандар қайтадан рұқсат 
етіліп, «халал» қалпына түседі. Алайда, Зул-хижжа 
айының 8-күнінде қажыға келген мұсылман қайтадан 
денесін толық жуып, ғұсыл жасап, ихрам хал-күйіне 
қайтадан түсуі тиіс.

Ал егер қажы бұл әрекеттерін қажылық кезіндегі 
рәсімдер деп санаса, онда ол шаш қию рәсімін орында-
майды, ихрам хал-күйінен шықпайды. 

Сонымен Зул-хижжа айының 7-күні Мәсжид 
Харамда қажылық туралы құтба (діни уағыз сөз) 
оқылады.

Қажы Сауд Арабиясына осы күннен бір-екі күн 
ерте келсе, онда ол Мекке мүкәррәмадағы Мұхаммед 
пайғамбарымыздың (с.а.с.) есімімен тығыз байланысты 
тарихи жерлерді аралап көрген абзал. Бұл тарихи жер-
лермен қажылық біткеннен кейін де танысуға болады.
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Ғар СәуірҒар Хира

меккедегі ТАрИхИ жерЛер
ғар хира – Нұр тауындағы Хира үңгірі. Мұхаммед 

(с.а.с.) пайғамбарлық келгенге дейін осы жерде ойға шо-
мып отырғанды ұнатқан. 610 жылдың Рамадан айының 
Қадір түнінде осы жерде қырық жастағы Мұхаммед 
(с.а.с.) Алла тағаланың уахи сөзін алғаш естиді. Осы 
жерде Жәбірейіл періште Мұхаммедке (с.а.с.) Алланың 
Елшісі екенін жеткізді. 

Үңгір Меккенің солтүстік-шығыс жағындағы Нұр 
тауының басында орналасқан. Мәсжид Харамнан 4 км. 
қашықтықта.

ғар сәуір – Сәуір үңгірі. Алланың ақиқат жолын 
уағыздап жүрген Мұхаммед пайғамбарды (с.а.с.) пұтқа 
табынатын меккеліктер қуғынға ұшырата бастайды. 
622 жылы өміріне қауіп төнген Мұхаммед пайғамбар 
(с.а.с.) Ислам дінін алғашқы болып қабылдаған Әбу 
Бәкірмен бірге түн жамылып, Меккеден жасырынып 
шығады. 

Бір құдайға сыйынатын тұрғындары бар Ясрибке 
(Мәдинаға) бет алған екеуінің соңына қуғыншылар 
түседі. Сонда Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) мен Әбу 
Бәкір Меккенің төменгі жағындағы (оңтүстігіндегі) 
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осы үңгірге барып жасырынады. Алла тағаланың 
әмірімен үңгірдің аузында өрмекшінің өрмегін көрген 
қуғыншылар, оларды таба алмай, кері қайтады («Тәубе» 
сүресінің 40-аяты).

мұхаммед пайғамбардың (с.а.с.) туған үйі. 
Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) Ай жылнамасына сәйкес 
Піл жылының Рәби әл-әууәл айының 12-жұлдызында 
(570 жылдың 29-тамызында) тау өткеліндегі Һашим 
руының қоныс тепкен мекенінде туған. Қазір бұл жер 
Әли өткелі деп аталады. 

1952 жылы Мұхаммед пайғамбардың (с.а.с.) кіндік 
қаны тамған, анасы Әмина бинт Уаххаб мәпелеп 
құндақтаған жерінің орнына Меккенің ғылыми 
кітапханасының ғимараты тұрғызылады. «Ғазза» 
көшесінің бойында тұрған осы кітапхананың ғимараты 

Қажылық жүретін жерлер

1. Мәсжид Харам
2. «Мұғалла» зираты
3. Махсаба
4. Нұр тауы
5. Ғар Хира
6. Жамрат ақаба
7. Жамрат уста
8. Жамрат сұғрә

9. Хейф мешіті
10. Мина
11. Мүхәссір аңғары
12. Мүздәлифа
13. Машғар Харам мешіті
14. Мүздәлифаның шекарасы
15. Арафат тауы
16. Рахман тауы
17. «Нәмириг» мешіті
18. «Ғарна» аңғары 

Мекке – Мина 7 км

Мекке – Мүздәлифа 10 км

Мекке – Мүздәлифаның 
соңы

15 км

Мүздәлифа – Арафат 6 км

Мекке – Арафат 21 км

әл-Жамрат ас-сұғра –
әл-Жамрат әл-уста

150 м

әл-Жамрат әл-уста –
әл-Жамрат әл-ақаба

275 м
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Мәсжид Харамның «Сәләм» қақпасынан шыққанда 
көрінеді.

Имам Алидің үйі. Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.)  
жастай жетім қалып, әкесінің ағасы Әбу Тәліптің 
қолында тәрбиеленеді. Мұхаммед пайғамбардың (с.а.с.) 
балалық шағы өткен бұл үйде Әбу Тәліптің ұлы Али 
де дүниеге келеді. Кейін Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) 
қызы Фатима мен Алиді үйлендіріп, олардан Хасан 
және Хусейн деген немерелері болады. 

Қазір бұл үйдің орнына «Нажах» медресесі 
салынған, ол Мәсжид Харамның шығыс жағындағы 
бір жарым шақырым жерде. 

хадижа ханымның үйі. Хадижа ханым – 
Мұхаммед пайғамбарымыздың (с.а.с.) бірінші әйелі. 
Меккенің бай саудагер әйелі болған 40 жастағы 
жесір Хадижа ханым 25 жастағы Мұхаммедке (с.а.с.) 
тұрмысқа шығып, өмірінің соңына дейін ширек ғасыр 
бойы осы үйде бірге тұрып, өмір сүрген. Хадижа ха-
ным Мұхаммедті Алланың Елшісі екенін таныған, 
Ислам дінін қабылдаған алғашқы әйел болғандықтан, 
мұсылмандар оны «Имандылардың Анасы» деп атаған. 
Мұхаммед пайғамбарымыз (с.а.с.) Хадижа ханымнан 
Қасым, Абдулла деген ұлдар (жастай қайтыс болған), 
Зейнеп, Рұқия, Үммү Күлсім, Фатима деген қыздар 
көріп, ұрпақ сүйген.

Хадижа ханымның үйі Мәсжид Харамның сағи 
әдет-ғұрпын орындайтын бөлігіне қарама-қарсы 
бағытта жатқан Уәди Ибраһим аңғарының ортасындағы 
Қашашия жерінде орналасқан. Мешіттен бір жарым 
шақырым қашықтықтағы бұл жерде қазір Құран жат-
тайтын медресе бар. 
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хамза үйі. Хамза – Мұхаммед пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) әкесінің ағасы. Ержүрек батыр адам болған. 
Мұсылмандар алғаш рет жеңіске жеткен Бадр құдығы 
жанындағы шайқаста ерекше ерлік көрсеткен. Ұхұд 
тауының жанындағы шайқаста қаза табады.

Хамзаның үйі Мәсжид Харамның оңтүстігінде 
мешіттен жарты шақырым жерде. Қазір бұл жерде 
шағын мешіт пен балалар кітапханасы бар.

дар әл-Арқам бин әби әл-Арқам Сафа төбешігі-
нің жанында. Исламға дейін Мұхаммед пайғамбар 
(с.а.с.) мен оның сахабалары (серіктері) осы жерде жа-
сырынып намаз оқыған. Бұл жерде Омар бин Хаттаб 
Ислам дінін қабылдаған. Мәсжид Харамда намаз оқып 
болған мұсылмандар мешіттің осы жерінен шыққан.

«мұғалла» зираты Алланың Үйі мен Мұғабада 
деген жердің арасында орналасқан. Зиратта Мұхаммед 
пайғамбарымыздың (с.а.с.) арғы атасы Абдіманап, ата-
сы Абдумүтәліп, анасы Әмина бинт Уаххаб, бірінші 
әйелі Хадижа ханым жерленген. 

Бәлкім, қажылыққа ерте кезден барып жүрген 
біздің ата-бабаларымыз «Мұғалла» зиратын көргеннен 
кейін, тілімізге «мола» деген сөзді енгізген болар. Со-
нымен қатар, араб тілінде «мұғалла» деген сөз «биік 
жер» деген мағына береді. 

«рая» мешіті. Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) 
Меккені пұтқа табынатындардан азат етіп, өзі туып-
өскен шаһарға кіргенде, Ислам дінінің жасыл жалауын 
тіккен жерге кейін «Рая» («Жалау») мешіті салынады. 
Мешіт «Мұғалла» зиратының жанында орналасқан.

«Ижаба» мешіті Мұхаммед пайғамбардың (с.а.с.) 
Минадан қайтып оралғанда түнеген жерінде салынған. 
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«Нәмира» мешіті

«әл-Биға» немесе 
«әл-Ақаба» мешіті

«Мұғабада» ауданындағы «Махсаба» деген жердегі 
осы мешіт 2001 жылы күрделі жөндеуден өткен.

«биға» немесе «Ақаба» мешіті. Меккенің айнала-
сында Ислам діні тарағаннан кейін Мұхаммед пайғамбар 
(с.а.с.) мен ансарлары (жақтаушылары) жиналған жерге 
761 жылы Әбу Жағфар әл-Мансұр тұрғызған. Төбесі 
ашық бұл мешіт әлі күнге дейін сақталған. «Ақаба» 
жамратынан 300 метр жерде көпірдің оң жағында тұр.

«Нәмира» мешіті. Арафат аңғарындағы мешіт. 
Мешіттің батысында «Нәмира» деген тау бар. Арафат 
күні Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) осы жерге шатырын 
тігіп, тоқтаған. Сосын түстен кейін «Ғарна» аңғарының 
ортасына көшкен. Құтба айтып, намаз оқып болғасын 
кешке жақын Мүздәлифаға барған.

Һижра жыл санауының екінші ғасырында 
Мұхаммед пайғамбардың (с.а.с.) «Ғарна» аңғарының 
ортасында құтба айтып, намаз оқыған жеріне осы 
мешіт салынады. Кейін ғасырлар бойы осы мешіттің 
ауқымы кеңейтіле береді.

Қазір мешіттің шығыстан батысқа ұзындығы 340 
метр, солтүстіктен оңтүстікке алып жатқан ені 240 метр. 
Мешіттің ауданы 110 мың шаршы метр. Екі қабаттан 
тұратын ұзындығы 120 метр артыңғы бөлігінің ауданы 
28800 шаршы метр. Мешіттің артында 8 мың шаршы 
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метрді алып жатқан шатырлы алаң бар. Мешіттің алты 
мұнарасы бар, олардың биіктігі 60 метр. Осы мешітте 
бір уақытта 350 мың адам намаз оқи алады.

Қасиетті жерлерде оқылатын дұға:

.ǠƋȺ Ćȝ ćȤĊȝǕ Ćȿ ǠĆȺĈȥǠ Ćȝ Ćȿ ǠƋȺĈȵ ĊȰƋǤĆȪĆǩ ǠĆȺƋǣĆǿ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ăƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǠĈǣ ǠĆȺĊȪ ĈǶĊȱǕ Ćȿ ÛĆƙĈȶĈȲ ĊȆćȵ ǠĆȺĈɆ ĊǵĆǕ Ćȿ ÛĆƙĈȶĈȲ ĊȆćȵ ǠĆȺƋȥ ĆɀĆǩ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ƾȎĈȱǠ Ćǹ ÛĈǦĆȵǠĆɆĈȪĊȱǟ Ĉȳ ĊɀĆɅ ɂĆȱĈǙ ǟ ĆǾĆȽ ǠĆȺĈȵ ĊɀĆɅ ĊȸĈȵ ĆȤɅĈȀ ƋȊȱǟ ƋȰ ĆǶĆȶĊȱǟ ǟ ĆǾĆȽ ćǨĊȝĆǻ ĊȿĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ƾȎĈȲ ĊǺćȵ

(Ǧ ĆǶĈǩǠĆȦĊȱǟ) ćȼćȱɀ ćȅĆǿ Ćȿ ćȻ ćǼĊǤ Ćȝ ƿǼƋȶ ĆǶćȵ ƋȷǕ Ćȿ Ûǃǟ ƋɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ ƋȷĆǕ ćǼĆȾ ĊȉĆǕ

Оқылуы:
Аллаһумма раббәнә тақаббәл миннә уә ғаафинә 

уағфу ғаннә.
Аллаһумма тәуәффәнә мүслимиинә, уә әхйәнә 

мүслимиинә, уә әлхиқнә бис-саалихиинә.
Аллаһумма инни аудағту һәзәл-мәхәлләш-шәриифә 

мин йәуминә һәзә илә йәумил-қийаамати, хаалисан 
мұхлисан.

Әшһәдү әннә лә иләһә иллаллаһ, уә әннә Мухаммәдән 
ғабдуһу уә рәсүүлуһу. 

Мағынасы:
Я, Алла! Жаратқан Иеміз! Бізді қабыл ал, кешірімді 

бол, күнәдан арылт. 
Я, Алла! Бұ дүниеден бізді мұсылман қылып өткіз, 

мұсылман етіп тірілт. Бізді салиқалылардың санатына 
қос.

Я, Алла! Осы қасиетті жерді осы күннен Қиямет 
күніне дейін пәк таза күйінде қалдыра гөр.
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Алладан басқа құдай жоқ екеніне, Мұхаммед – 
оның құлы әрі елшісі екеніне куә етемін.

Осы дұғадан кейін «Фатиха» сүресі оқылады.
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мИНА

Зул-хижжа айының 8-күнін «йәумут-тәруия» 
деп атайды. Бұл сөз тіркесі «шөл қандыратын күн» 
деген мағына береді. Ерте кезде қажылар Меккеден 
25 шақырым жердегі Арафат тауына жаяу жету үшін 
жолға су толтырып алып шыққан.

Бұл күні қажыға барған мұсылмандар Мекке мен 
Арафат тауының арасында орналасқан Минаға бет ала-
ды. Минаға жеткенде қажы былай деп дұға айтады:

Мина дұғасы

 ĆȷǠ ĆǶĊǤ ćȅ Û ĆȬĈǪ ĆȝǠ Ćȕ ĈȰĈȽĆǕ Ćȿ ĆȬĈǝǠĆɆĈȱ ĊȿćǕ ɂĆȲ Ćȝ ĈȼĈǣ ĆǨĊȺĆȺĆȵ Ǡ ĆȶĈǣ ƋɄĆȲ Ćȝ ĊȸćȺĊȵǠĆȥ ɂĆȺĈȵ ĈȻ ĈǾĆȽ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ɄĈȥ ɃĈǾƋȱǟ ĆȷǠ ĆǶĊǤ ćȅ ćȼćǩ Ćɀ ĊȖ Ćȅ ĈȏĊǿĆɉǟ ɄĈȥ ɃĈǾƋȱǟ ĆȷǠ ĆǶĊǤ ćȅ ćȼ ćȉ ĊȀ Ćȝ ĈǒǠ Ćȶ ƋȆȱǟ ɄĈȥ ɃĈǾƋȱǟ

 ÛćȼćǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ĊǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ɄĈȥ ɃĈǾƋȱǟ ĆȷǠ ĆǶĊǤ ćȅ ÛćȼćȹǠ ĆȖĊȲ ćȅ ĈǿǠƋȺȱǟ ɄĈȥ ɃĈǾƋȱǟ ĆȷǠ ĆǶĊǤ ćȅ ÛćȼćȲɆĈǤ Ćȅ ĈȀ ĊǶĆǤĊȱǟ

 Ćȿ ɂ ĆǲĊȺĆȵ Ćɍ ɃĈǾƋȱǟ ĆȷǠ ĆǶĊǤ ćȅ ĈȼĈǩĆǿ ĊǼćȪĈǣ ĆȏĊǿĆɉǟ ĆȜ ĆȑĆȿ Ćȿ ĆǒǠ Ćȶ ƋȆȱǟ ĆȜĆȥĆǿ ɃĈǾƋȱǟ ĆȷǠ ĆǶĊǤ ćȅ

 .ĈȼĊɆĆȱĈǙ ƋɍĈǙ ćȼĊȺĈȵ Ćǖ ĆǲĊȲĆȵ Ćɍ
Оқылуы:
Аллаһумма һәзиһи минә фәмнүн ғаләйә бимә  

мәнәнтә биһи ғала әулийәәіикә уә әһли таағатика, 
сүбханәлләзи фис-сәмәәіи ғаршуһу сүбханәлләзи фил-
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арди сатуатуһу, сүбханәлләзи фил-бахри сәбиилуһу, 
сүбханәлләзи фин-нәәри сұлтаануһу, сүбханәлләзи фил-
жәннәти рахмәтуһу, сүбханәлләзи рафағас-сәмәәіә уә 
уадағал-арда би-құдратиһи

Сүбханәлләзи лә мәнжә уә мәлжәіә минһу иллә 
иләйһи.

Мағынасы:
Я, Алла! Бұл – Мина. Әулиелер мен Саған 

құлшылық еткен халықтарға жасаған қайырымыңды 
маған да көрсет.

Аспанда тағы бар Саған – мақтау.
Жерде билігі бар Саған – мақтау.
Теңізде жолы бар Саған – мақтау.
Отқа әмірі бар Саған – мақтау.
Жаннатта рахметі бар Саған – мақтау. 
Бар мақтауымыз – құдіретіңмен Аспанды көтерген, 

Жерді қойған Саған.
Бар мақтауымыз - баспана беруші, құтқарушы 

Саған. 

Минада қажы Зул-хижжа айының 8-күніндегі 
бесін, намаздыгер, намазшам, құтпан намаздарын өз 
уақытында оқиды.

Минада Хайф мешіті бар. Кезінде бұл жерде 
Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) мен сахабаларына қарсы 
шыққан меккелік тайпалар («Азхаб») бас қосқан. Кейін 
Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) қажылық жасағанда осы 
Хайфте арнайы тоқтаған.

Минада түнеген қажы Зул-хижжа айының 
9-күніндегі памдат намазын оқып болғасын, күн 
шыққаннан кейін Арафатқа бет алады. 
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АрАфАТ ТАуы

Арафат тауы Меккеден жиырма бес шақырымдай 
жерде. Құран кәрімнің «Бақара» сүресінің 34-37 аят-
тарында айтылғандай, Адам Ата мен Һауа Ана Ібіліс 
шайтанның арбауына түсіп, жұмақтан қуылып, жер-
ге түсіріледі. Жаратқан Иесінің рақымшылығынан 
айырылған олар бір-бірін кездестіре алмай, ұзақ уақыт 
уайым-қайғыда жападан жалғыз жер бетінде кезіп 
жүреді.

Осылай өмірдің тауқыметін тартып жүрген олар 
жасаған күнәларын сезініп, Жаратқан Иеден кешірім 
сұрап, құлшылық ете бастайды. Алла тағалаға күнә-
ларын кешіргеннен кейін олар осы Арафат тауының 
ортасындағы төбеде кездеседі. Мұсылмандар бұл 
төбені «Рахма» тауы, яғни «Кешірім тауы» деп атайды. 
Бұл төбенің басындағы мұнараға апаратын баспалдақ 
бар. Баспалдақтың 60-шы сатысында орналасқан 
алаңда Зул-хижжа айының 9-күні, яғни «Арафат күні» 
құтба айтылады.



87

مناسك الحج

 
уҚуф

Сонымен Зул-хижжа айының 9-күні таң атқанда, 
барлық қажылар қажылықтың негізгі бөлігі - уқуф 
әдет-ғұрпын орындау үшін, Арафат тауына бет алады. 
Уқуф – «Арафат тауында тұру» деген мағына береді. 
Қажылар Арафат тауына келгесін, бесін мен намазды-
гер намаздарының басын қосып оқиды.

Уқуф әдет-ғұрпы түс кезінен кеш батқанға дейін 
орындалады. Уқуф кезінде қажы бар жан-тәнімен, шын 
жүрегімен, зор ықыласпен, сана-сезіммен сүбхана Алла 
тағаланың алдында тұрғанын сезінеді. Алла тағала 
Арафат тауында тұрғандардың тілек-дұғаларын қабыл 
алып, күнәларын кешіреді. Әйел қажы уқуф әдет-
ғұрпын отырып орындайды.

Арафат тауында қажы құбыла жаққа қарап тұрып, 
мынадай дұғалар оқиды: 
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Арафат дұғасы

 ĆɀćȽ Ćȿ ćǨĈɆ ĈȶćɅ Ćȿ ɄĈɆ ĊǶćɅ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ćȼĆȱ Ćȿ ćȬĊȲ ćȶĊȱǟ ćȼĆȱ ÛćȼĆȱ ĆȬɅĈȀ Ćȉ Ćɍ ćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ǃǟ ƋɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ

.ĄȀɅ ĈǼĆȩ ąǜ Ćȉ ƍȰ ćȭ ɂĆȲ Ćȝ ĆɀćȽ Ćȿ ĈȀĊɆ ĆǺĊȱǟ ĈȻ ĈǼĆɆĈǣ ćǧɀćȶĆɅ Ćɍ ƉɄ Ćǵ

 ɂĆȱĈǙ ĆȬĈȹǠ ĆȆ ĊǵĈǚĈǣ ɄĈȺĆǪĊȢƋȲĆǣ ɂƋǪ Ćǵ ɄĈȱ ĆǧĊȀ ƋǺ Ćȅ ǠĆȵ ɂĆȲ Ćȝ ɄĈȺĆǪĊȲ Ćȶ Ćǵ Ćȿ ɄĈȺĆǪĊȪƋȥ Ćȿ ĆȬƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ăǒǠĆȦĈǪĊȩǟ Ćȿ ĆȬĈȲɆĈȲ Ćǹ ĈǦƋȺ ćȆĈǣ ăǒǟ ĆǼĈǪĊȩĈǙ ĈȴɆ ĈȚĆȞĊȱǟ ĈȀĆȞ ĊȊĆȶĊȱǟ ǟ ĆǾĆȽ ĆǼĊȺ Ĉȝ ĈȣɀćȩćɀĊȱǟ Ćȿ ĆȬĈǪĊɆĆǣ ĈǥĆǿǠĆɅĈȁ

 ąȤĊɆ Ćȑ ƍȰ ćȮĈȱ ƋȷĈǙ Ćȿ ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂĆȲ Ćȍ ąǼĆȶ ƋǶćȵ ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ ĆȬĈȪĊȲ Ćǹ ĊȸĈȵ ĆȬĈǩĆȀĊɆ Ćǹ ĈǿǠĆǭǔĈǣ

 ąǯǟĆǿ ƍȰ ćȮĈȱ Ćȿ ÛăǦĉɆ ĈȖĆȝ ąȰĈǝǠ Ćȅ ƍȰ ćȮĈȱ Ćȿ ăǦĆȵǟĆȀ Ćȭ ąȀĈǝǟĆȁ ƍȰ ćȮĈȱ Ćȿ ÛăǥĆȂĈǝǠ ĆǱ ąǼĊȥ Ćȿ ƍȰ ćȮĈȱ Ćȿ ɁăȀĈȩ

 ƍȰ ćȮĈȱ Ćȿ ÛɂĆȦĊȱćȁ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ąǢĈȡǟĆǿ ƍȰ ćȮĈȱ Ćȿ ăǒǟĆȂ ĆǱ Ćȫ ĆǼĊȺ Ĉȝ Ǡ ĆȶĈȱ ąȄĈȶĆǪĊȲćȵ ƍȰ ćȮĈȱ Ćȿ ÛǠăǣǟ ĆɀĆǭ

.ǠăȹǠ ĆȆ ĊǵĈǙ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ąȼ ƍǱĆɀĆǪćȵ

 ĆȬĈɆĈȥ ǠĆȹĆǒǠ ĆǱĆǿ ǠĆȺĆƬĈǙ ĊǢƍɆ ĆǺćǩ ĆɎĆȥ Ćȫ ĆǼĊȺ Ĉȝ Ǡ ĆȶĈȱ ăǒǠ ĆǱĆǿ ĈȴɆ ĈȚĆȞĊȱǟ ĈȀĆȞ ĊȊĆȶĊȱǟ ǟ ĆǾĆȾĈǣ ǠĆȺĊȦĆȩ Ćȿ ĊǼĉȩ Ćȿ

.ĈȼĈǪ Ćȶ ĆȚĆȞĈȱ ćȻɀ ćǱćɀĊȱǟ ĈǨĆȺ ĆȝĆȿ ĈȼĈǩƋȂĈȞĈȱ ĈǒǠĆɆ ĊȉĆɉǟ ƌȰ ćȭ ĊǨĆȞ ĆȒ Ćǹ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ǠĆȹĆɍ ĊɀĆȵ ǠĆɅ ǠĆȹ ĆǼƍɆ Ćȅ ǠĆɅ

Оқылуы:
Лә илаһа иллаллаһ уахдәһу лә шәриикә ләһу, ләһул-

мүлк уә ләһул-хамд йухйи уә йумииту уә һууә хәйиун лә 
йәмууту би-йәдиһил-хайру уә һууә ғала күлли шәйин 
қадиир.

Аллаһумма иннәкә уафақтәни уә хәмәлтәни ғала 
ма саххартә лии хаттә бәлләғтәни би-ихсәәникә илә 
зиярати бәйтикә уәл-уқуфи ғиндә һәзәл-машғарил-
азим иқтидәән би-сүннәти халииликә уә иқтифәән би-
әсәәри хайратикә мин халқикә сәйидинә Мухаммәдин 
саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләмә уә иннә ликүлли дайфин 
қиран уә ликүлли уәфдин жәәизәтән, уә ликүлли зәәирин 
кәрәәмәтән уә ликүлли сәәилин ғатиатән, уә ликүлли 
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рәәжин сәуәәбән, уә ликүлли мүлтәмисин лимә ғиндәкә 
жәзәән уә ликүлли раағибин иләйкә зүлфә, уә ликүлли 
мүтәууәжиһин иләйкә ихсәәнән. 

Уә қад уақафнә би-һәзәл-машғарил-азим рәжәән 
лимә ғиндәкә фәлә тунейиб иләһәнә рәжәәнә фикә йә 
сәйидинә йә мауләәнә йә мәнхадағат күллүл-әшйәәи 
лиғиззәтиһи уә ғанәтил-үжүүһү ли-азаматиһи.

Мағынасы:
Алладан басқа құдай жоқ. Ол – жалғыз. Оның 

серігі жоқ.
Бар байлық та Одан, мақтау да Оған.
Тірлік те, өлім де Одан.
Оның қолында – жақсылық. Ол бәрінен де 

құдіретті.
Я, Алла! Шындығында, Сен мені алдыңа 

тұрғыздың, Саған құлшылық етуіме міндет арттың.
Осы мәртебелі діни жора – уқуф пен Сенің Үйіңе 

зиярат еткенше шапағатыңды төге бер. 
Сенің сүйікті пайғамбарың – Ибраһимнің (с.а.с.) 

сүннетін үлгі ет. 
Жаратқандарыңның ішіндегі бірегейі Мұхаммед 

пайғамбарымыздың (саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләмә) 
сара жолымен жүргіз.

Әрбір қонаққа – қошемет, әрбір топқа – марапат, 
әрбір жолаушыға сый-сияпат көрсет.

Сұрағанға – сыйлық, үміттенгенге игілік бер.
Сенен емес, басқадан кешірім сұрағанға жазаңды 

бер.
Саған жалбарынғанға – қайырымыңды, Саған 

қарап, дұға айтқанға – шапағатыңды төк.
Міне, біз осындай зор сезіммен алдыңда тұрмыз. 
Мақсатымыз орындалсын.
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Я, біздің Иеміз! Я, Билеушіміз! Я, Құдіретімен 
бар дүниені өзіне бағындарған, Ұлылығымен баршаға 
қамқор болған Жаратушымыз! Біз Саған жалбарына-
мыз.

 Ćȿ ǠĆȺĊǤĆȲ Ćȕ Ćȫ ĆǼĊȺ Ĉȝ ǠĆȵ Ćȿ ǠĆȺĊȲƋȵĆǕ ĆȫǠƋɅĈǙ Ćȿ ǠĆȺ ĊǺĆȹĆǕ ĆȬĈǝǠĆȺĆȦĈǣ Ćȿ ÛǠĆȺ ĊǱĆȀ Ćǹ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĈȳǟĆȀ ĆǶĊȱǟ ĆȬĈǪĊɆĆǤĈȱ Ćȿ ǠĆȺĊȪĆȦ ĊȉĆǕ ĆȬĈǣǟ ĆǾ Ćȝ ĊȸĈȵ Ćȿ ǠĆȹ Ċɀ ĆǱĆǿ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆȀĈȱ Ćȿ ǠĆȺ ĊȑƋȀĆȞĆǩ ĆȬĈȹǠ ĆȆ ĊǵĈɋ

.ǠĆȺ Ċǲ Ćǲ Ćǵ

.ĆƙĈǪĈȵǠ ƋȎȱǟ ĆȀĈǝǠ Ćȶ Ćȑ ćȴĆȲĊȞĆɅ Ćȿ ÛĆƙĈȲĈǝǠ ƋȆȱǟ ĆǰĈǝǟ Ćɀ Ćǵ ĆȬĈȲ ĊȶĆɅ ĊȸĆȵ ǠĆɅ

 Ćɍ Ćȿ Ûɂ ĆȊ ĊǺćɅ ĄȨĈȱǠ Ćǹ ćȼĆȩ ĊɀĆȥ Ćɍ Ćȿ Ûɂ ĆǱĊȀćɅ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ Ćȿ ɂĆȝ ĊǼćɅ ƌǡĆǿ ćȼĆȞĆȵ ĆȄĊɆĆȱ ĊȸĆȵ ǠĆɅ

 ǟăǻɀ ćǱĆȿ ǠăȵĆȀ Ćȭ ƋɍĈǙ ĈȯǟĆǘ ƌȆȱǟ ɂĆȲ Ćȝ ćǻǟĆǻ ĊȂĆɅ Ćɍ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ɂ ĆȉĊȀćɅ ĄǢ ĈǱǠ Ćǵ Ćɍ Ćȿ ɂĆǩ ĊǘćɅ ĄȀɅĈȁĆȿ

.ǠăȹǠ ĆȆ ĊǵĈǙ Ćȿ ăɎ ƌȒĆȦĆǩ ƋɍĈǙ ĈǰĈǝǟ Ćɀ ĆǶĊȱǟ ĈǥĆȀĊǮ Ćȭ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ
Оқылуы:
Аллаһумма иләйкә харажнә, уә би-фәнәәіикә 

әнахнә уә ійиәәкә әммәлнә уә мә ғиндәкә талабнә уә ли-
ихсәәникә тағаррадна уә ли-рәхмәтикә рәжәунә уә мин 
азаабикә ашфақнә уә ли-бәйтикәл-харами хәжәжнә. 
йә мән йәмлику хәуәәіижәс-сәәіилиинә, уә йағләму 
дамааіирәс-саамитиинә. 

Йә мән лейсә мағаһу раббу йудға уә лә иләһә йуржә, 
уә лә фауқаһу хаалиқун йұхша, уә уәзиирун йуітә уә лә 
хәәжибүн йурша йә мән лә йәздәәдү ғалас-сүіәәли иллә 
кәрәмән уә жүүдән уа ғала кәсрәтил-хәуәәіижи иллә 
тафаддұлән уә ихсәәнән.

Мағынасы:
Я, Алла! Сенің алдыңа келу үшін үйімізден 

шықтық. Сенен пана таптық.
Саған үміт арттық және Сенде барды сұрадық.
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Шапағатыңмен бізге кеңпейілді бол, 
Қайырымыңмен тілегімізді қабыл ет.

Біз Сенің қаһарыңнан қорықтық, қасиетті Үйіңе 
қажылық жасадық. 

Сен сұрағандарға дүние-мүлік бересің, 
үндемегендердің пиғылын да білесің.

Дұғамды Саған ғана айтамын, тек Саған ғана жал-
барынамын.

Асқар тау да Сенен биік емес, қорықпаймын.
Жаратушыдан асқан біреу бар деп үрейленбеймін.

Û ĈǧǠ ĆǱǠ ĆǶĊȱǟ ĆȬĆȹɀćȱĆǖ ĊȆĆɅ Û ąǧǠĆȦĈȱǠ ĆǺĆǪćȵ ąǧǠĆȢćȲĈǣ ćǧǟĆɀ ĊȍĆɉǟ ĈȼĊɅ ĆǼĆɅ ĆȸĊɆĆǣ ĊǨ Ƌǲ Ćȑ ĊȸĆȵ ǠĆɅ

 ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ɄĈǪ ĆǱǠ ĆǶĆȥ Û ĈǧǟĆɀĆȝ ƋǼȱǠĈǣ Ćƙ ƍǶĈȲćȵ Û ĈǧǟĆȀĆȥƋȂȱǟ Ćȿ ĈǧǟĆȀĆǤĆȞĊȱǠĈǣ ćțɀćȵ ƌǼȱǟ ĊǨĆǤ ĈȮ ćȅ Ćȿ

ÛćȻ ĆǼĊȞĆǣ ĆȯĆɎ Ćȑ Ćɍ ɁăǼćȽ Ćȿ ÛćȻ ĆǼĊȞĆǣ ĆȔ ĊǺ ćȅ Ćɍ ÛɄƍȺ Ćȝ ĆȬĊȺĈȵ ɂ ăȑĈǿ Ćȿ ĆȬćǩĆȀĈȦĊȢĆȵ ƍǡĆǿ

 ÛĈǦƋȺ ĆǲĊȱǠĈǣ ćȁ ĊɀĆȦĊȱǟ Ćȿ ÛĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ćȨĊǪĈȞĊȱǟ Ćȿ ÛĈǦ ĆȶĈǩǠ ĆǺĊȱǟ ćȸ ĊȆ ćǵ Ćȿ ÛćȻ ĆǼĊȞĆǣ ĆȰ ĊȾ ĆǱ Ćɍ ĄȴĊȲ Ĉȝ Ćȿ

 ĆȜ ĆȖĆȪĊȹǟ Ćȿ Û ćǡǟĆȀƌǪȱǟ ɄĈȹǟĆǿǟ Ćȿ Ćȿ ÛǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ ćȰ ĊȽĆǕ ɄĈȺĆɆ ĈȆĆȹ ƋɍĈǙ ĈǒĆɎĆǤĊȱǟ ĆǼĊȺ Ĉȝ ɄĈȹĆȀ ćȭ ĊǾĆǩ ĊȷǕ Ćȿ

.ĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ Û ćǡǠƋȽĆȿ ǠĆɅ ćȂɅĈȂ Ćȝ ǠĆɅ ćǡǠĆǤ ĊȅĆɉǟ ĆɄĈǣ ĊǨĆȞ ƋȖĆȪĆǩ Ćȿ Û ćǡǠĆǤ ĊǵĆɉǟ ɄƍȺ Ćȝ
Оқылуы:
Иә мән дажжат бәйнә йәдейһил-асуаату би-

лұғаатин мүтәхаалифәәтин, йәсәлүүнәкә әл-хажәти, 
уә сүкибәт әд-дүмуғу би-ғабараати уәз-зафараати, 
мүлиххиинә бид-дағауаати, фә-хажәти иләйкә йә 
рабби мағфиратукә уә ридан минкә ғаннии, лә сұхта 
бағдәһү, уә һүддән лә далаала бағдәһү, уә ғилмун лә 
жәһлә бағдәһү, уә хүснүл-хаатимәти, уәл-ғитқу минән-
нәәр, уәл-фәузу бил-жәннәти, уә ән тәзкүрәни ғиндәл-
бәләи иллә нәсийәни әһлүд-дүнйә, уә уәәрәәнит-түрәәбу, 
уә инқатаға ғаннии әл-әхбәәбу, уә тақаттағат бии әл-
әсбәәбу йә ғазиизу йә уәһһәәбу, йә әрхамар-рахимиинә.
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Мағынасы:
Біз Сенің алдыңда қолымызды жайып, әртүрлі 

тілде дауыстап сөйлеп тұрмыз.
Сенен қажетімізді сұраудамыз.
Көзіміз жасқа толы, үнімізде – мұң. Аузымызда – 

дұғалар.
Я, Жаратқан Ием, Сенен сұрайтыным – кешірімің 

мен ризашылығың.
Енді маған ашуланба, тура жолмен жүргіз, адас-

тырма.
Ақыл бер, енді ақымақтық жасатқызба. Алжымай-

тын кәрілік бер.
Тозақ отынан сақта, Жаннатқа енгіз.
Сынаққа алған кезде пенделер ұмытқанды есіме 

сал. 
Қайтыс болғанымда жерге көмдір. Жақындарым-

мен мені қоштастыр.
Жаман атымды қалдырма.
Я, Құдіретті! Я, Сыйлаушы! Я, қайырымдылардың 

ең Ұлығы! 

 ɂĆȦ ĊǺĆɅ Ćɍ Ćȿ ÛɄĈǪƋɆĈȹĆɎĆȝ Ćȿ ɃƍȀ Ĉȅ ćȴĆȲĊȞĆǩ Ćȿ ɄĈȵĆɎ Ćȭ ćȜĆȶ ĊȆĆǩ Ćȿ ɄĈȹǠ ĆȮĆȵ ɁĆȀĆǩ ĆȬƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ƌȀĈȪ ćȶĊȱǟ ćȨĈȦ ĊȊćȶĊȱǟ Û ćȰ ĈǱĆɀĊȱǟ ćǬɆĈȢĆǪ ĊȆćȶĊȱǟ ÛćƘĈȪĆȦĊȱǟ ćȄĈǝǠĆǤĊȱǟ ǠĆȹĆǕ ÛɃĈȀĊȵĆǕ ĊȸĈȵ Ąǜ Ćȉ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ

.ĈȼĈǤĊȹ ĉǾĈǣ ćȣĈȀǪĊȞ ćȶĊȱǟ

 Ćȫɀćȝ ĊǻĆǕ Ćȿ Û ĈȰɆĈȱ ƋǾȱǟ ĈǢĈȹ ĊǾćȶĊȱǟ ĆȯǠĆȾĈǪĊǣǟ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ćȰĈȾĆǪĊǣĆǕ Ćȿ ÛĈƙ ĈȮ ĊȆĈȶĊȱǟ ĆǦĆȱĆǖ ĊȆĆȵ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ

 ĊǨ ĆȑǠĆȥ Ćȿ ćȻ ćǼ ĆȆ ĆǱ ĆȬĆȱ ĆȫĆǽĆȿ ÛćȼćȪćȺ ćȝ ĆȬĆȱ ĆȜ ĆȒ Ćǹ ĊȸĆȵ ĆǒǠ Ćȝćǻ ĈȀɅĈȀ ƋȒȱǟ ĈȤĈǝǠ ĆǺĊȱǟ ĆǒǠ Ćȝćǻ

 ǠĆɅ ÛǠ ăȶɆ ĈǵĆǿ ǠăȥȿǗĆǿ ɄĈǣ Ċȸ ćȭ Ćȿ ÛǠŕɆĈȪ Ćȉ ƍǡĆǿ ɄĈȺĊȲĆȞ ĊǲĆǩ Ćɍ ÛćȼćȦĊȹĆǕ ĆȬĆȱ ĆȴĈȡĆǿ Ćȿ ÛćȻǠĆȺĊɆ Ćȝ ĆȬĆȱ

 ǠĆȺĆȱ ĊȀĈȦ Ċȡǟ Ćȿ ɁĆɀĊȪƋǪȱǠĈǣ ǠĆȺƍɅĆȁ Ćȿ ɁĉǼćȾĊȱǠĆǣ ǠĆȹ ĈǼ ĊȽǟ ƍǡĆǿ ÛĆƙ ĈȖĊȞ ćȶĊȱǟ ĆȀĊɆ Ćǹ Ćȿ ĆƙĈȱɀćǞ ĊȆĆȶĊȱǟ ĆȀĊɆ Ćǹ
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.ɂĆȱ ćȿĆɉǟ Ćȿ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ
Оқылуы:
Аллаһумма иннәкә тәрә мәкәәнии уә тәсмағу 

кәләәмии уә тағламу сиррии уа ғалаанийәтии, уә лә 
йахфә ғаләйкә шейиун мин әмрии, әнәә әл-бәәіисул-
фақииру, әл-мүстағиисүл-уәжилу, әл-мұшфиқул-
муқирру әл-мұғтарифу би-зәнбиһи. әсәлүкә мәсәләтәл-
мискиинә, уә әбтәһилу иләйкә ибтиһәәләл-музнибә-
з-зәлиили, уә адғуука дұғааіә әл-хааіифид-дариири 
дұғааіә мән хадаға ләкә ұнұфуһу, уә зәкә ләкә жәсәдүһү 
уә фаадат ләкә ғайнәәһү, уә рағимә ләкә әнфүһү, 
лә тәжғалнии рабби шақийән, уә күн бии рәіүүфән 
рәхиимән, йә хайрал-мәсіүүлиинә уә хайрал-мұғтыйнә, 
рабби иһдинә бил-һүддә уә зейинә бит-тақуа уә иғфир 
ләнә фил-ахирәти уәл-уулә.

Мағынасы:
Я, Алла! Шындығында, Сен тұрған жерімді көріп 

тұрсың, сөзімді естіп тұрсың.
Сырымды да, ашығымды да білесің.
Менің ісімде Сенен жасырған ешнәрсе жоқ.
Мен - Сенен қаймығып көмек сұраған мүсәпір 

кедеймін, күнәсін мойындаған жалынышты адаммын.
Кедей-мүсәпірлердің тілегін қабыл ал, күнәсін 

мойындағанның дұғасын қабыл ал.
Саған құлшылық еткен соқырдың дұғасын 

бағыштаймын, сәждеге басын иген кемтардың дұғасын 
да айтамын.

Деніне саулық бер, қос жанарына нұр бер.
Дерттен арылатын күш-қуат бер. Бәле-жәледен 

сақта.
Маған қайырымды, рақымды бол.
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Я, мұсылмандарға жақсылық Беруші! Жомарт-
тылардың ең Ұлығы!

Жаратқан Ием! Бізді тура жолмен жүргіз, тақуалы 
ет.

Бұ дүниеде де, о дүниеде де бізді кешір. 

 ɄĈȹǠ ĆȆĈȱ ɄĈȥ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ ɃĈȀ ĊȎĆǣ ɄĈȥ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ ɄĈȞ Ċȶ Ćȅ ɄĈȥ Ćȿ ǟăǿɀćȹ ɄĈǤĊȲĆȩ ɄĈȥ ĊȰĆȞ ĊǱǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ɄĈȦĊȲ Ćǹ ĊȸĈȵ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ ɄĈȩ ĊɀĆȥ ĊȸĈȵ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ ɃĈǿǠ ĆȆĆɅ ĊȸĆȝ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ ɄĈȺɆ ĈȶĆɅ ȸĆȝ Ćȿ ǟăǿɀćȹ

 ĊȀ ƍȆĆɅ Ćȿ ɃĈǿ ĊǼ Ćȍ ɄĈȱ ĊǳĆȀ Ċȉǟ ƍǡĆǿ Ûǟăǿɀćȹ ɄĈȱ Ċȴ ƍȚĆȝ Ćȿ ǟăǿɀćȹ Ʉ ĈȆĊȦĆȹ ɄĈȥ ĊȰĆȞ ĊǱǟ Ćȿ Ûǟăǿɀćȹ

.ɃĈȀĊȵĆǕ ɄĈȱ
Оқылуы:
Аллаһумма әжғал фи қалбии нуурән уә фи сәмғии 

нуурән уә фи басарии нуурән, уә фи лисәәнии нуурән уә 
ған йәмиинии нуурән, уә ған йәсәәрии нуурән, уә мин 
фауқии нуурән, уә мин халфии нуурән, уә ажғал фи 
нәфсии нуурән уә ғаззым лии нуурән, рабби әшрәх лии 
садри уә йәссир лии әмри.

Мағынасы:
Я, Алла! Жүрегімді нұрға толтыр, естуімді, 

көруімді нұрлы ет.
Тілім де нұрлы болсын. Оңымнан да, солымнан да, 

үстімнен де, соңымнан да нұрың шашсын. 
Жанымды да, тәнімді де нұрыңа бөле.
Жаратқан Ием! Кеудемді шындыққа толтыр, ісімді 

табысты ет.

 ɃĈǾƋȱǠ Ćȭ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ĆȬĆȱ ƋȴćȾƋȲȱǟ ɂĆȺĈȢĊȱǟ Ćȿ ĆȣǠĆȦĈȞĊȱǟ Ćȿ ɂĆȪƌǪȱǟ Ćȿ ɁĆǼćȾĊȱǟ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ćȯɀćȪĆȹ Ǡ ƋȶĈȵ ǟăȀĊɆ Ćǹ Ćȿ ćȯɀćȪĆǩ

 ǠĆȵ Ćȿ ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćȿ ĆȬ ĈȖ ĆǺ Ćȅ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ ÛĆǦƋȺ ĆǲĊȱǟ Ćȿ ĆȫǠ ĆȑĈǿ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ



95

مناسك الحج

. ąȰĆȶĆȝ ĊȿĆǕ ąȰĊȞĈȥ ĊȿĆǕ ąȯ ĊɀĆȩ ĊȸĈȵ ǠĆȾĊɆĆȱĈǙ ɄĈȺćǣƍȀĆȪćɅ
Оқылуы:
Аллаһумма инни әсәлүкәл-һүдә уәт-тұқа уәл-

ғифаафа уәл-ғина,
Аллаһумма ләкәл-хамдү кәл-ләзи тақуулу уә хайрән 

миммә нақуулу
Аллаһумма инни әсәлүкә ридаака уәл-жәннәтә,уә 

ағуузу бикә мин сахатыка уән-нәәр, уә мә йуқаррибунии 
иләйһә мин қаулин әу фиғлин әу ғамалин.

Мағынасы:
Я, Алла! Сенен ақиқат жолымен тура жүргізуді 

сұраймын, тақуалы ет, жомарт қыл, байлық бер.
Я, Алла! Саған мақтау айтамын. Саған мақтау 

айтқан жақсылыққа ие болады.
Я, Алла! Сенен рақымшылығың мен жаннатты 

сұраймын.
Қаһарыңды төкпе, тозақтың отынан сақтай гөр.
Сөзіммен, әрекетіммен, ісіммен (жұмаққа) кіргіз.

 ÛǟăǿȿćȀĊǤĆȵ Ǡ Ƌǲ Ćǵ ćȼĊȲĆȞ ĊǱǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ

ÛăɍɀćǤĊȪĆȵ Ǡ ăǶĈȱǠ Ćȍ ăɎĆȶĆȝ Ćȿ ǟăǿɀćȦĊȢĆȵ ǠăǤĊȹ Ćǽ Ćȿ

ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ ɄĈȥ ǠĆȺĈǩǓ ǠĆȺƋǣĆǿ

 ĆȬĈǣǟ ĆǾ Ćȝ ɂĆȲ Ćȝ ɄĈȱ ĆȀĊǤ Ćȍ Ćɍ Ćȿ ĆȬ ĈȖ ĆǺ Ćȅ ɂĆȲ Ćȝ ɄĈȱ ĆǥƋɀćȩ Ćɍ ɄĈƬǙ

ÛĈǒĆɎĆǤĊȱǟ ɂĆȲ Ćȝ ɄĈȱ ĆǥƋɀćȩ Ćɍ Ćȿ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ĊȸĆȝ ɄĈȱ ɂĆȺ Ĉȡ Ćɍ Ćȿ

 Û ĈǼ ĊȾ ĆǲĊȱǟ ɂĆȲ Ćȝ ɄĈȱ ĆǦĆȩǠ Ćȕ Ćɍ Ćȿ

Û ĆȬĈǪ ĆȶĊȪĈȹ ĈǥĆǒǠ Ćǲćȥ ĊȸĈȵ Ćȿ ĆȬ ĈȖ ĆǺ Ćȅ ĊȸĈȵ ĆȫǠ ĆȑĈȀĈǣ ćǽɀćȝĆǕ

Û ąǫǠĆȢĆǪ ĊȆćȵ ĆȀĊɆ Ćǹ ǠĆɅ ɄĈǝǠ ĆǱĆǿ ǠĆɅ Ćȿ ɄĈȲĆȵǕ ǠĆɅ
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ÛćȼĆǤ ĆȒĆȡ ćȼćǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ĊǨĆȪĆǤ Ćȅ ĊȸĆȵ ǠĆɅ Ćƙ ĈȖĊȞ ćȶĊȱǟ ĆǻĆɀ ĊǱĆǕ ǠĆɅ Ćȿ

.ɃĈǼĆȶĆǪĊȞćȵ Ćȿ ɄĈǝǠ ĆǱĆǿ Ćȿ ɄĈǪĆȪĈǭ ǠĆɅ ĆɃĆɍ ĊɀĆȵ Ćȿ ɃĈǼƍɆ Ćȅ ǠĆɅ
Оқылуы:
Аллаһумма әжғалһу хәжжән мәбруурән, уә зәнбән 

мағфуурән уә ғамалән саалихән мақбуулән, раббәнә 
әтинә фид-дүнйә хасәнәтән уә фил-ахирати хасәнәтән 
уа қина азаабан-нәәр, иләһии лә қууйәтә лии ғала саха-
тыка уә лә сабра лии ғала азаабика уә лә ғынә лии ған 
рәхмәтикә уә лә қууәтә лии ғалал-бәләи, уә лә таақатә 
лии ғалал-жәһди, ағуузу би-ридаака мин сахатыка уә 
мин фүжәәіәти ниқмәтикә, йә әмәлии уә йә рәжәәіии 
йә хайра мүстәғаасин, уә йә әжуәдәл-мұғтыинә йә мән 
сәбәқат рәхмәтуһу ғадабаһу, йә сейидии уә мәуләәйә йә 
сиқатии уә рәжәәіии уә мұғтәмәдии.

Мағынасы:
Я, Алла! Қажылығымды шынайы қыл. Кінә-

ларымды кешірімді, салиқалы істерімді қабыл қыл.
Жаратқан Иеміз! Бізді бұ дүниеден жақсылықпен 

өткіз, о дүниеде де жақсылығыңды бере гөр! Бізді тозақ 
отының азабынан сақтай гөр!

Құдайым! Сенің қаһарыңа төзетін менде қайрат 
жоқ, азабыңа шыдайтын менде сабыр жоқ.

Сенің рақымшылығыңа мұқтажбын, бәле-жаладан 
сақтайтын әл бер, 

Бойыма күш-жігер бер. 
Сенен кенеттен қаһарыңа ұшыратпауды, рақымды 

болуыңды сұраймын.
Сен – менің Үмітімсің, өтінішімді Қабылдау-

шымсың, жәрдем берушілердің ең Ұлығысың!
Я, жомарттылардың ең Жомарттысы! Я, рақым-

шылығынан бас тартқанға ашуын Төгуші! 
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Я, Жаратқан Ием! Я, Билеушім! Я, Сенушім, Жал-
барынушым, Тірегім!

 ĊȸĆȵ ǠĆɅ Û ćǧǟĆɀ ĊȍĆɉǟ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ćȼĈǤĆǪ ĊȊĆǩ Ćɍ Ćȿ Û ąȜ Ċȶ Ćȅ ĊȸĆȝ ĄȜ Ċȶ Ćȅ ćȼćȲĆȢ ĊȊĆɅ Ćɍ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ćǳǠ ĆǶĊȱǙ ćȼćȵĈȀĊǤćɅ Ćɍ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ćǧǠĆȢƌȲȱǟ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ćȤĈȲĆǪ ĊǺĆǩ Ćɍ Ćȿ Û ćȰĈǝǠ ĆȆĆȶĊȱǟ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ćȼĈǤĆǪ ĊȊĆǩ Ćɍ

 ǠĆɅ ĆȬĈǩĆȀĈȦĊȢĆȵ Ćǥ ĆȿĆɎ Ćǵ Ćȿ Û ĆȫĈɀĊȦ Ćȝ Ćǻ ĊȀĆǣ ǠĉȺĊȩĈǽĆǕ ÛĆƙĈȲĈǝǠ ƋȆȱǟ ćǦĆȱĆǖ ĊȆĆȵ ćȻćȂ ĈǲĊȞćǩ Ćɍ Ćȿ Ćƙ ƍǶĈȲ ćȶĊȱǟ

.ĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ ćȴ ĆǵĊǿĆǕ
Оқылуы:
Аллаһумма йә мән лә йашғалуһу сәмғун ған 

сәмғин, уә лә тәштәбиһу ғаләйһил-асуаату, йә мән 
лә тәштәбиһу ғаләйһил-мәсәәіилу, уә лә тахтәлифу 
ғаләйһил-лұғаату уә мән лә йубримуһу илхәәхул-
мүлиххиинә уә лә тұғжизуһу мәсәләтус-сәәіилиинә, 
изиқнә бәрдә ғафуикә, уә хәләәуәтә мағфиратикә йә 
әрхәмур-рахимиинә.

Мағынасы:
Я, Алла! Сен әрбір сөзді естисің, дауыстарды да 

бір-бірінен айыра аласың. 
Сен мәселелерді де бір-бірінен ажырата аласың, 

Саған тілдердің де айырмашылығы жоқ.
Бірбеткейлердің қасарысқаны да Сені жалық-

тырған емес. Сұрағандардың тілегін де аяқсыз 
қалдырған емессің.

Я, қайырымдылардың ең Қайырымдысы! Сенің 
кешіріміңнің дәмін таттық, Сен берген өмірдің суығын 
да, ыстығын да көрдік. 

 ĈȤɅĈȀ ƋȊȱǟ ĈȜ ĈȑĊɀĆȶĊȱǟ ǟ ĆǾĉȽ ɄĈȥ ĆȬĊɅ ĆǼĆɅ ĆȸĊɆĆǣ ćǨĊȦĆȩ Ćȿ Ćȿ Û ĆȬĊɆĆȱĈǙ ćǧ ĊǼĆȥĆȿ ĊǼĆȩ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ƋɄĆȲ Ćȝ Ƌȸćȵ Ćȿ ĈǦƋȺ ĆǲĊȱǠĈǣ ɄĈȺĊȵĈȀ ĊȭĆǖĆȥ Ćȫ ĈǼĊȥ Ćȿ ĆǢĆɆ ĊǹĆǕ Ćȳ ĊɀĆɆĊȱǟ ɄĈȺĊȲĆȞ ĊǲĆǩ ĆɎĆȥ Û Ćȫ ĆǼĊȺ Ĉȝ Ǡ ĆȶĈȱ ăǒǠ ĆǱĆǿ

 ćǒǠ ĆǱƋȀȱǟ ĆȜ ĆȖĆȪĊȹǟ Û ĆȬĈȪĊȲ Ćǹ ƋȀ Ćȉ ɄƍȺ Ćȝ ĊǕǿ Ċǻǟ Ćȿ ĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ɄĈȹ ĊȀ ĈǱĆǕ Ćȿ ÛĈǦĆɆĈȥǠĆȞĊȱǟ Ćȿ ĈǥĆȀĈȦĊȢ ĆȶĊȱǠĈǣ
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 ĈǿɀćȵćǕ ɄĈȥ ĆȫǟĆɀ Ĉȅ ąǼ ĆǵĆǕ ĆƂĈǙ ɄĈȺĊȲ ĈȮĆǩ ĆɎĆȥ Û ĆȬĆǣǠĆǣ ƋɍĈǙ ćǡǟĆɀĊǣĆɉǟ ĈǨĆȪĈȲ ĊȡćǕ Ćȿ ĆȬĊȺĈȵ ƋɍĈǙ

 ɂĆȱĈǙ ĈǦĆɆ ĈȎĊȞ ĆȶĊȱǟ ƍȯćǽ ĊȸĈȵ ɄĈȺĊȲćȪĊȹǟ Ćȿ Û ĆȬĈȱĆǽ ĊȸĈȵ ƋȰĆȩĆǕ Ćɍ Ćȿ Û ąȸĊɆ Ćȝ ĆǦĆȥ ĊȀ Ćȕ ĆɃǠĆɆĊȹćǻ Ćȿ ɄĈȺɅĈǻ

 ĆȀĊɆ ĆǺĊȱǟ ɄĈȱ ĊȜ Ćȶ ĊǱĆǕ Ćȿ ÛĈȼƍȲ ćȭ ƍȀ ƋȊȱǟ ĆȸĈȵ ɄĈȹ ĊǾ ĈȝĆǕ Ćȿ ÛɃĈȀĊǤĆȩ Ćȿ ɄĈǤĊȲĆȩ ǿƍɀĆȹ Ćȿ ÛĈǦ ĆȝǠ ƋȖȱǟ ƍȂ Ĉȝ

.ɂ ĆȖ ĊȝĆǕ ĊȸĆȵ ĆǻĆɀ ĊǱĆǕ Ćȿ Û ĆȰĈǞ ćȅ ĊȸĆȵ ĆȳĆȀ ĊȭĆǕ ǠĆɅ ćȼƋȲ ćȭ
Оқылуы:
Аллаһумма инни қад уәфәдту иләйкә, уә уәқафту 

бәйнә йәдейкә фи һәзәл-маудығи-ш-шәриифи рәжәәіән 
лимә ғиндәкә, фәлә тәжғалнии әл-йәумә ахйәбә уәфдикә 
фә-әкрәмнии бил-жәннәти уә мүннә ғаләйиә бил-
мағфирәти уәл-ғаафийәти, уә әжирнии минән-нәәри 
уә әдрәі ғаннии шәррә халқикә, инқатағар-рәжәәіү 
иллә минкә уә ұғлиқатил-әбуәәбу иллә бәәбикә, фәлә 
тәкилнии илә әхәдин сиүәәкә фи үмуури диинии уә 
дүнйәәйә тарфәтә ғайнин, уә лә ақаллә мин зәликә, уә 
әнқұлнии мин зуллил-мағсыйати илә ғыззит-таағати, 
уә нәууир қалбии уә қабрии, уә ағызнии мин-әш-шәрри 
күллиһи, уә ажмағ лии әл-хайра күлләһу йә әкрәмә мән 
сүіилә, уә әжуәдә мән ағта.

Мағынасы:
Я, Алла! Мен Саған келдім.
Осы қасиетті жерде екі қолыңның арасында тұрып, 

Саған өтініш-тілек айтудамын.
Бүгін Сенің алдыңда айтып тұрған дұғамды қабыл 

ал.
Маған Жаннатты сыйла, кешіріммен қара, сүйіс-

пеншілік таныт.
Тозақтың отынан сақта, зұлымдықтан бойымды 

аулақ қыл.
Саған емес, басқаға бағышталған дұға үзіледі. 

Сенің қақпаңнан басқа есіктер жабылады.
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Тек Сен ғана күнделікті тіршілігімді, діни істерімді 
бір сәтте тасадан тыс қалдырған емессің.

Осы бетіңнен тайма, мені кінәсі бар адамнан 
тәубеге келген адамға айналдыр.

Жүрегімді, қабірімді нұрлы ет. Мені барлық 
зұлымдықтан ада қылып, барлық жақсылықты маған 
жинап бер.

Сен – сұрағанға Берушісің, жомарттылардың ең 
Ұлығысың! 

 ĆȬĈǝǠ ĆȖĆȝ Ćȿ ĆȬĈȵǠĆȞĊȹĈǙ Ćȿ ĆȬĈȦĆȺ Ćȭ ɄĈȥ Ćȿ ÛǠĆȺĊɆĆȺĊȢĆǪ Ċȅǟ ĆȬĈȲ ĊȒĆȦĈǣ Ćȿ ÛǠĆȺĊɅ ĆǼĆǪ ĊȽǟ ĆȫĈǿɀćȺĈǣ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 Ćǜ Ćȉ ĆɎĆȥ ćȀ Ĉǹɇǟ Ćȿ Û ĆȬĆȲĆǤĆȩ Ćǜ Ćȉ ĆɎĆȥ ćȯƋȿĆɉǟ ĆǨĊȹĆǕ ÛǠĆȺĊɆ ĆȆĊȵĆǕ Ćȿ ǠĆȺ ĊǶĆǤ ĊȍĆǕ ĆȬĈȹǠ ĆȆ ĊǵĈǙ Ćȿ

 ĈȄĆȲĆȦĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȞĆȹ Û ĆȬĆȹȿćǻ Ćǜ Ćȉ ĆɎĆȥ ćȸ ĈȕǠĆǤĊȱǟ Ćȿ Û ĆȬĆȩ ĊɀĆȥ Ćǜ Ćȉ ĆɎĆȥ ćȀĈȾ ƋȚȱǟ Ćȿ Ćȫ ĆǼĊȞĆǣ

 ĆȴĈǝǟĆȂ Ćȝ Ćȿ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ĈǧǠĆǤ ĈǱɀćȵ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɂĆȺĈȢĊȱǟ ĈǦĆȺĊǪĈȥ Ćȿ ĈȀĊǤĆȪĊȱǟ Ĉǡǟ ĆǾĆȝ Ćȿ ĈȰ ĆȆ ĆȮĊȱǟ Ćȿ

 Ćȿ ĈǦƋȺ ĆǲĊȱǠĈǣ Ćȁ ĊɀĆȦĊȱǟ Ćȿ ąȴĊǭĈǙ ƍȰ ćȭ ĊȸĈȵ ĆǦĆȵĆɎ ƋȆȱǟ Ćȿ ƊȀĈǣ ƍȰ ćȭ ĊȸĈȵ ĆǦ ĆȶɆĈȺĆȢĊȱǟ Ćȿ Û ĆȬĈǩĆȀĈȦĊȢĆȵ

.ĈǿǠƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ĆǥǠ ĆǲƋȺȱǟ
Оқылуы:
Аллаһумма би-нуурикә иһтәдейнә, уә би-фадлыка 

истәғнейнә, уә фи кәнәфикә уә инғаамикә уә ғатааіикә 
уә ихсәәникә асбахнә уә әмсейнә, әнтә әл-әууәлу фәлә 
шейиә қабләкә, уәл-аахиру фәлә шейиә бағдәкә уа-з-
зааһиру фәлә шейиә фауқакә, уәл-баатыну фәлә шейиә 
дуунәкә, нағуузу бикә мин-әл-фәләси уәл-кәсәли уә 
азаабил-қабри уә фитнәтил-ғынә әсәлүкә мүүжибәәти 
рәхмәтикә уа ғазааіимә мағфирәтикә, уәл-ғаниимәтә 
мин күлли биррин уәс-сәләәмәтә мин күлли исмин уәл-
фәузә бил-жәннәти уән-нәжәәтә минән-нәәри.
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Мағынасы:
Я, Алла! Нұрыңды шашып, бізді тура жолмен 

жүргіз, қайырымменен дәулет бер.
Таңның атысынан күннің батысына дейін бізді 

қамқорлығыңа ал, шарапатыңа бөле, сый-құрметіңді 
көрсет, рақымшылық ет. 

Сен – Біріншісің, Саған дейін ешнәрсе болған 
емес.

Сен – Ақырғысың, Сенен кейін ештеңе болмайды.
Сен – Құпиясың, Сенсіз ештеңе жасалмайды.
Бізді ауру-сырқаудан, бәле-жаладан, қабірдің аза-

бынан, дүниеқоңыздықтан сақтай гөр.
Я, Алла! Сенен іс-әрекеттеріме ризашылық 

білдіруді, ағаттық ниеттеріме кешіріммен қарауды 
сұраймын.

Әрбір теріс ісімді түзу жолға сал, әрбір игі ісімді 
жарылқа.

Жаннаттың төрін бер, тозақтың отынан сақта.

 ĆǢɆ Ĉǲćȵ ǠĆɅ Û ĈǧǟĆɀĊȵĆɉǟ ĆǬĈȝǠĆǣ ǠĆɅ Û ĈǧǟĆɀ ĊȍĆɉǟ ĆȜĈȵǠ Ćȅ ǠĆɅ Ćȿ ĈǧǠƋɆĈȦ ĆǺĊȱǟ ĆȴĈȱǠ Ćȝ ǠĆɅ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ɃƍǾȱǟ ǃǟ ĆǨĊȹĆǕ ĈǧǟĆȿĆǠȶ ƋȆȱǟ Ćȿ ĈȏĊǿĆɉǟ ĆȨĈȱǠ Ćǹ ǠĆɅ Û ĈǧǠ ĆǱǠ ĆǶĊȱǟ ĆɄ ĈȑǠĆȩ ǠĆɅ Û ĈǧǟĆɀĆȝ ƋǼȱǟ

 Ćȿ Û ćȰ ĆǺĊǤĆɅ Ćɍ ɃƍǾȱǟ ćǡǠƋȽĆɀĊȱǟ Û ćǼĆȶ ƋȎȱǟ ćǻ ĊȀĆȦĊȱǟ Û ćǼ ĆǵĆɉǟ ćǼ ĈǵǟĆɀĊȱǟ ĆǨĊȹĆǕ ƋɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ

 Û ąǜ Ćȉ ƍȰ ćȭ ƌǡĆǿ Û ĆȬĈȶ ĊȮ ćǶĈȱ ĆǢƍȪĆȞćȵ Ćɍ Ćȿ Û ĆȫĈȀĊȵĆɉ ƋǻǟĆǿ Ćɍ Û ćȰ ĆǲĊȞĆɅ Ćɍ ɃƍǾȱǟ ćȴɆĈȲ ĆǶĊȱǟ

. ąǜ Ćȉ ƍȰ ćȭ ćǿ ƍǼĆȪćȵ Ćȿ Û ąǜ Ćȉ ƍȰ ćȭ ćȬɆĈȲĆȵ Ćȿ
Оқылуы:
Аллаһумма йә ғаалимәл-хафийәәти уә йә сәәмиғал-

асуаати, йә баағысәл-әмуәәти, йә мүжиибәд-
дағауәәти,

йә қаадыйәл-хажәти, йә хаалиқал-ардый уәс-
сәмәәуәәти әнтә Алла әлләзи лә иләһә иллә әнтә әл-
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уәхиидул-әхәдү, әл-фәрдус-самаду, әл-уәһәәбү әлләзи лә 
йәбхалу, уәл-хәлииму әлләзи лә йағжәлу, лә рәәддә ли-
әмрикә, уә лә мұғаққибә ли-хүкмикә, раббу күлли шейин, 
уә мәлиику күлли шейіин, уә мұқаддиру күлли шейин.

Мағынасы:
Я, Алла! Сен – сырлардың бәрін Білушісің, 

дауыстардың бәрін Естушісің.
Өлгендерді тірілту де Сенің қолыңда. Дұғалардың 

жауабы да Сенен.
Я, қажеттерімді Орындаушы! Аспан мен Жерді 

Жаратушы!
Сен – Алламсың! Сенен басқа құдай жоқ. Сен – 

Жалғызсың, теңдесі жоқ Дарасың.
Сен – Мәңгі Тұрақтысың, сый-сияпаты мол 

Берушісің.
Сен – асығыстық жасамайтын Шыдамдысың! 

Сенің ісің – мәңгілік, билігің – шексіз.
Сен бәрін де Жаратушысың, бәрінің де Иесісің, әр 

нәрсені Салыстырушысың. 

 ÛǟăȀ ĈȭǟĆǽ ǠăȹǠ ĆȆĈȱ Ćȿ ǠăȞ ĈȉǠ Ćǹ ǠăǤĊȲĆȩ Ćȿ ÛǠăȞ ĈȅǟĆȿ Ǡăȩ ĊȁĈǿ Ćȿ ǠăȞĈȥǠĆȹ Ǡ ăȶĊȲ Ĉȝ ɄĈȺĆȩćȁ ĊȀĆǩ ĊȷĆǕ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ

 Ćțɀ ćȊ ćǹ Ćȿ ÛĆƙ ĈȎĈȲ ĊǺćȶĊȱǟ ĆǦĆǣǠĆȹĈǙ ǠĆȺĆȱ ĊǢĆȽĆȿ ÛǠ ăȎĈȱǠ Ćǹ ǠăȹǠĆƹĈǙ Ćȿ ÛǠŕɆ ĈȭĆȁ ăɎĆȶĆȝ Ćȿ

 ĈǧǠ ĆǱĆǿĆǻ Ćȿ ĆƙĈȪƋǪ ćȶĊȱǟ ĆǥĆǻǠĆȞ Ćȅ Ćȿ ÛĆƙĈȩĈǻǠ ƋȎȱǟ ĆƙĈȪĆɅ Ćȿ ÛĆƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǟ ĆȯǠ Ćȶ ĊȝǕ Ćȿ ÛĆƙĈǪĈǤ ĊǺćȶĊȱǟ

Û ĆȸɅĈȂĈǝǠĆȦĊȱǟ

 ĊȸĆȵ ɂĆȲ Ćȝ ĆȬĆȶĆȲ ĊǵĆǕ ǠĆȵ Ûɂ ĆȖ ĊȝĆǕ ĊȸĆȵ ĆȴĆȲ ĊǵĆǕ Ćȿ Û ĆȰĈǞ ćȅ ĊȸĆȵ ĆȳĆȀ ĊȭĆǕ Ćȿ Û ĆǼ ĈȎćȩ ĊȸĆȵ ĆȰ ĆȒĊȥĆǕ ǠĆɅ

 ĊȸĆȵ ƋɍĈǙ ƋɃĈǼ ĊȾĆȵ Ćɍ Û ĆȬĆȱĆǖ Ćȅ ĊȸĆȵ ɂĆȲ Ćȝ ĆȬĆȦ ĆȖ ĊȝĆǕ Ćȿ Û ĆȫǠ ĆȝĆǻ ĊȸĆȵ ɂĆȱĈǙ ĆȬĆǣĆȀĊȩĆǕ Ćȿ ĆȫǠ ĆȎĆȝ

 ĊȸĆȵ ƋɍĈǙ ĆƘĈȪĆȥ Ćɍ Ćȿ Û ĆǨĊɆĆȺ ĊȡĆǕ ĊȸĆȵ ƋɍĈǙ ƋɄĈȺ Ćȡ Ćɍ Ćȿ ĆǨĊȲĆȲ Ćȑ ĊȸĆȵ ƋɍĈǙ ƋȯǠ Ćȑ Ćɍ Ćȿ Û ĆǨĊɅ ĆǼĆȽ

. ĆǧĊȀĆǪ Ćȅ ĊȸĆȵ ƋɍĈǙ ĆǿɀćǪ ĊȆĆȵ Ćɍ Ćȿ Û ĆǨĊȶ ĆȎĆȝ ĊȸĆȵ ƋɍĈǙ Ćȳɀ ćȎĊȞĆȵ Ćɍ Ćȿ Û ĆǧĊȀĆȪĊȥĆǕ
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Оқылуы:
Әсәлүкә ән тәрзуқании ғилмән нәәфиған уә ризқан 

уәәсиған, уә қалбән хаашиған уә лисәәнән зәәкирән, 
уә ғамалән зәкийән, уә имәәнән хаалысан, уә һәб ләнә 
инәәбәтәл-мухлысыинә, уә хұшуғал-мухбитиинә, уә 
ағмаалас-саалихиинә, уә йәқиинас-саадиқиинә, уә 
сағаадәтәл-мүттәқиинә уә дәрәжәәтил-фәәіизиинә, йә 
афдала мән құсыдә, уә әкрәмә мән сүіилә, уә әхләмә мән 
ағта, мә әхләмәкә ғала мән ғасаака уә ақрабәкә илә мән 
дағаакә, уә ағтафакә ғала мән сәіәләкә, лә мәһдийә иллә 
мән һәдейтә, уә лә дааллә иллә мән далалтә уә лә ғанийә 
иллә мән ағнейтә, уә лә фақиирә иллә мән әфқартә, уә 
лә мағсумә иллә мән ғасамтә, уә лә мәстүүрә иллә мән 
сәтәртә.

Мағынасы:
Сенен пайдалы білім, мол рызық, бағынышты 

жүрек, мақтау айтатын тіл, ақылды іс, толық иман 
сұраймын.

Бізге ықыласты жандардың инабатын, тәубеге 
түскендердің ізеттілігін, салиқалы жандардың істерін, 
шынайы сенгендердің нанымын, нанғандардың 
бақытын, жеңгендердің дәрежесін бер.

Сен – бағыт берушілердің ең Ұлығысың, сұрағанға 
жауап берушілердің ең Жомартысың, сыйлаушылар-
дың ең Ұлығысың.

Кімде-кім қатыгездік көрсетсе, қаһарыңа душар 
болады.

Саған дұға айтқанды Өзіңе жақындатасың,
Сенен тілек тілегенге қайырыммен қарайсың.
Сенен артық тура жол көрсететін ешкім жоқ,  

Сенен басқа ешкім де адастыра алмайды.
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Сен берген байлықтан артық байлық жоқ, тек Сен 
ғана кедейшілікке ұшырата аласың.

Күнәлі болу тек Сенің қолыңда. Тек Сен ғана жа-
сыра аласың. 

 ĆȬĈǪ ĆȶĊȞĈȹ ĊȸĈȵ ĆǼɅĈȂ ĆȶĊȱǟ Ćȿ Û ĆȬĈǝǠĆȪĈȲĈǣ ĆǥĆǻǠĆȞ ƋȆȱǟ Ćȿ Û ĆȬĈǝǠ ĆȖĆȝ ĆȰɅĈȂ ĆǱ ǠĆȺĆȱ ĆǢȾĆǩ ĊȷĆǕ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ

 ɄĈȥ ǟăǿɀćȹ Ćȿ ÛǠĆȹĈȀ ĊȊ Ćǵ ɄĈȥ ǟăǿɀćȹ Ćȿ ÛǠĆȺĈǩǠĆɆ Ćǵ ɄĈȥ ǟăǿɀćȹ ǠĆȺĆȱ ȰĆȞ ĊǲĆǩ ĊȷĆǕ Ćȿ Û ĆȬĈǝĆɍǓ Ćȿ

 ǠƋȹĈǚĆȥ ĆȬĊɅ ĆǼĆȱ ĈȼĈǣ ćȁɀćȦĆȹ ǟăǿɀćȹ Ćȿ ÛȬĊɆĆȱĈǙ ĈȼĈǣ ćȰ ƋȅĆɀĆǪĆȹ ǟăǿɀćȹ Ćȿ ǠĆȹĈǿɀćǤćȩ ɄĈȥ ǟăǿɀćȹ Ćȿ ÛǠĆȺĈǩǠ ĆȶĆȵ

. Ćȷɀ ćǱǟĆǿ ĆȬĈǝǠĆȪĈȲĈȱ Ćȿ Û ĆȷɀćȥĈȀĆǪĊȞćȵ ĆȬĈȱǟ ĆɀĆȺĈǣ Ćȿ Û ĆȷɀćȲĈǝǠ Ćȅ ĆȬĈǣǠĆǤĈǣ
Оқылуы:
Асәлүкә ән тәһәбә ләнә жәзиилә ғатааіикә, уәс-

сағаадәтә би-лиқааіикә, уәл-мәзиидә мин ниғмәтикә 
уә әләәіикә, уә ән тәжғалу ләнә нуурән фи хәйәәтинә, 
уә нуурән фи хәшринә, уә нуурән фи мәмәәтинә, уә 
нуурән фи құбууринә уә нуурән нәтәуәссәлу биһи 
иләйкә, уә нуурән нәфүүзубиһи ләдейкә фә-иннә би-
бәәбикә сәәіилуунә, уә би-нәуәәликә мұғтәрифуунә, уә 
ли-лиқааіикә рәәжүүнә.

Мағынасы:
Сенен бізге беретініңді мол етіп сыйлауды 

сұраймын, Сеніменен кездесу қуанышын, шексіз 
нығметіңді, мейіріміңді сұраймын.

Біздің өмірімізді нұр шапағатына толтыр, Қиямет 
күнінде нұрыңды шаш. 

Біздің өліміміз нұрлы болсын, қабіріміз жарық 
болсын.

Саған құлшылық еткенде нұрыңды төк, Сенен 
пана іздегенде нұрыңды шаш.

Сенен молшылық сұраймыз, бергеніңе шүкіршілік 
қыламыз, Сенімен кездесуді тілейміз. 
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 Ćȳ ĊɀĆɅ ɄĈȵǠƋɅĆǕ ĆȀĊɆ Ćǹ Ćȿ Ûćȼ ĆȶĈǩǟ Ćɀ Ćǹ ɄĈȲ Ćȶ Ćȝ ĆȀĊɆ Ćǹ Ćȿ ÛćȻĆȀ ĈǹǓ ɃĈȀ Ċȶćȝ ĆȀĊɆ Ćǹ ĊȰĆȞ ĊǱĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĆȬĈǝǠĆȪĈȱ

 ĊȸĈȵ ɄĈȺ ƍǲĆȹ Ćȿ Û ĆȬĈȲ ĊȒĆȥ ĊȸĈȵ ɄĈȺĊȩćȁ Ċǿǟ Ćȿ ĆȫĈȀ ĊȎȺĈǣ ɄĈȹ ĊǼƍɅĆǕ Ćȿ Û ĆȫĈȀĊȵĆǖĈǣ ɄĈȺĊǪƍǤĆǭ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ÛǠăɆĈǝǠĆȹ ɄĈȺ ĆȕĆȿ ĊȸĆȝ Ćȿ ÛǠăɆ ĈǱǟĆǿ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆȀĈȱ ĆȬćǪĊɆĆǩĆǕ ĊǼĆȪĆȥ Û ĆȫĈǻǠĆǤ Ĉȝ ćǬĆȞĊǤĆǩ Ćȳ ĊɀĆɅ Û ĆȬĈǣǟ ĆǾ Ćȝ

 ĈǥĆɀ ĊȆĆȪĈȱ Ćȿ ǠăɆ ĈȝǟĆǻ ĆȬĆȱ Ćȿ ÛǠăɆĈȱǠĆǩ ĆȬĈǣǠĆǪ ĈȮĈȱ Ćȿ ÛǠăɆ ĈȑǠĆȩ ĆȬ ĈȒĈǝǟĆȀĈȦĈȱ Ćȿ ÛǠăɅƍǻĆǘćȵ Ʉ ĈȮ ćȆćȺĈȱ Ćȿ

 ĊȸĆȵ ĆǒǠ Ćȝćǻ ÛǠ ăȶĈȱǠ Ćȝ ɄĈȵ ĊȀ ćǲĈǣ Ćȿ ÛǠ ăȶĈȱǠ Ćș Ʉ ĈȆĊȦĆȺĈȱ Ćȿ ÛǠăɆ ĈȉǠ Ćǹ ɄĈǤĊȹĆǽ ĊȸĈȵ Ćȿ ÛǠăɆ ĈȭǠ Ćȉ ɄĈǤĊȲĆȩ

 ĊǨĆȲ ĆȆĊȹǟ Ćȿ ÛćȼćȵǠĆǭǓ ĊǨĆɆĈȪĆǣ Ćȿ ÛćȼćȱǠĆȵǓ ĊǨĆȵƋȀ ĆȎĆǩ Ćȿ Ûćȼćǣɀćȹćǽ ĊǧĆȀćǮ Ćȭ Ćȿ ÛćȼćǣɀćɆ ćȝ ĊǨĆȞ Ĉȶ ćǱ

.ćȼćǩ ƋǼćȵ ĊǨĆȞ ĆȖĆȪĊȹǟ Ćȿ ÛćȼćǪĆȞĊȵĆǻ

 ǠăɆ ĈȖĊȞćȵ ĈǧǟĆȀĊɆ ĆǺĊȱǟ ĆȸĈȵ ĈȼĈȱɀćȵǖ ĆȶĈȱ Ćɍ Ćȿ Û ĆȫĆȀĊɆ Ćȡ ǟăȀĈȥǠ Ćȡ Ĉȼ ĈȆĊȦĆȺĈȱ ćǼ ĈǲĆɅ Ćɍ ĊȸĆȵ ĆǒǠ Ćȝćǻ

 ĆǥƋɀćȩ Ćɍ Ćȿ Ćȯ Ċɀ Ćǵ Ćɍ Ćȿ ÛĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ ĆǨĊȹĆǕ ƋɍĈǙ ǟăȀĈǣǠ ĆǱ ĈȻĈȀ ĊȆ ĆȮĈȱ Ćɍ Ćȿ Û ĆȫǟĆɀ Ĉȅ

. ĈȴɆ ĈȚĆȞĊȱǟ ƍɄĈȲĆȞĊȱǟ ǃǠĈǣ ƋɍĈǙ
Оқылуы:
Аллаһумма әжғал хайра ғұмрии ахирәһу, уә хай-

ра ғамалии хауаатимәһу, уә хайра әййәәмии йәумә 
лиқааіикә

Аллаһумма сәбитнии би-әмрикә, уә әййиднии би-
насрыкә уә арзуқнии мин фадлыка, уә нәжжинии мин 
азаабикә, йәумә тәбғасү ғибәәдәкә, фақад әтейтүкә 
ли-рәхмәтикә рәәжийән, уә ған уатании нәәійиән, уә 
ли-нүсүкии мүіәддийән, уә ли-фирааіидыка қаадыйан, 
уә ли-китәәбикә тәәлийән, уә ләкә даағыйан уә ли-
қасуәти қалбии шәәкийән, уә мин зәнбии хаашийән, уә 
ли-нәфсии заалыман, уә би-жүрмии ғаалимән, дұғааіа 
мән жумиғат ғұйуубуһу, уә кәсүрәт зунуубуһу, уә 
тасаррамәт әмәәлүһү, уә бәқийәт әсәәмүһү, уә инсәләт 
дәмғатүһү, уә инқатағат мүддәтүһү.
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Дұғааіә мән лә йәжиду ли-нәфсиһи ғаафиран 
ғайрәкә, уә лә ли-мәімүүлиһи мин-әл-хайрәәти 
мұғтыйан сиуәәкә, уә лә ли-кәсриһи жәәбирән иллә 
әнтә йә әрхамар-рахимиинә, уә лә хәулә уә лә қууатә 
илла биллаһи ал-ғали-ил-ғазим.

Мағынасы:
Я, Алла! Өмірімнің соңына дейін жақсылығыңды 

бер,
Жұмысым аяқталғанша оңға бастыр, Сенімен кез-

дескенше күндерімді жақсылыққа толтыр.
Я, Алла! Әміріңмен маған төзімділік бер, 

жеңісіңмен мені жігерлендір, қайырымдылығыңменен 
рызық бер.

Ақырзаманда азапқа ұшыратпа.
Мен алыс шалғайдағы елімнен Сенен рақым-

шылығыңды сұрай келдім.
Қажылықтың діни жораларын орындау үшін, Сен 

жүктеген парыздарды өтеу үшін, Кітабыңды дауыстап 
оқу үшін келдім.

Дұғамды Өзіңе бағыштаймын: жүрегімді қатыгез 
қылма, жылы ет; күнәмді сездіріп, ұятты ет; залым 
қылма, мінезімді жұмсақ ет; жаман қылығымды жа-
сырма, паш ет.

Кімде-кім айыптарын өтемесе, күнәларынан арыл-
маса, үміттерін ақтамаса, қылмыс жасауды қоймаса, 
біреудің көз жасына қалса, өміріне балта шапса, 
Алланың қаһарына ұшырайды.

Кімде-кім кешірімді Сенен сұрамай, басқаға 
жүгінсе, игілік-жақсылықты Сенен күтпей, басқадан 
күтсе, қаһарыңа ұшырайды.

Я, қайырымдылардың ең Ұлығы! Тек Сен ғана 
сынғанды түзете аласың. 
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Күш те, құдірет те тек биік әрі зор мәртебелі  
Аллада!

 ǠĆȹĆǕ Ǡ ĆȽ ĆɃɍĊɀĆȵ ĈȸĆǪĈȦĊȱǟ ĆȸĈȵ ąǒ ĊɄ ĆȊĈȱ ɄĈȹ ĊȀ ƍǹĆǘćǩ Ćɍ Ćȿ Û ĆȬĈǣǟ ĉǾĆȞĈȱ ɄĈȺĊȵ ƍǼĆȪćǩ Ćɍ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 ÛǠăǤ ĈȽǟĆǿ ǠăȺɆĈȾĆȵ ɃƍǼ Ćǹ ĆȬĆȱ ćȜ ĆȑǕ Ćȿ ÛǠăǤĈȱǠ Ćȕ ɄĈȾ ĊǱĆȿ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ćǢ ĈȎĊȹǕ Ćȿ ǠăǤ ĈȡǟĆǿ Ćȫɀćȝ ĊǻĆǕ
 ÛɄĈǪ ĆǱǠ Ćǵ Ćȿ ɄƍȶĆȽ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ ĆȸĈȵ ĊȜ ĆȖĊȩǕ Ćȿ ÛɃĈȀĊȵĆǕ ĊȸĈȵ ĆǼ ĈȅǠĆȦĊȱǟ ĊǴĈȲ ĊȍĆǕ Ćȿ ÛɄĈǝǠ Ćȝćǻ ĊȰƋǤĆȪĆǪĆȥ
 ĈȯɀćǤĊȪ ĆȶĊȱǟ Ćȫ ĆǼĊȺ Ĉȝ ĆȸɅĈǿɀ ćȭ ĊǾĆȶĊȱǟ ĆǢĆȲĆȪĊȺćȵ ɄĈȺĊȲĈǤĊȩǟ Ćȿ ÛɄĈǪĆǤ ĊȡĆǿ Ćȫ ĆǼĊȺ Ĉȝ Ǡ ĆȶɆĈȥ ĊȰĆȞ ĊǱĆǕ Ćȿ

 ǠɅǠ ĆȖ Ćǹ ĈǦ Ćȕɀ ćȖǶĆȶĊȱǟ ĊȴćȾ ƌǲǵ ǿȿćȀĊǤ ĆȶĊȱǟ Û ĊȴćȾćǤĊȹ Ćǽ ǿɀćȦĊȢ ĆȶĊȱǟ ÛȴćȾćǪ Ƌǲ ćǵ ĈǦ ĆȶĈǝǠĆȪĊȱǟ ĊȴćȽćǗǠ Ćȝćǻ
 ɍ Ćȿ ÛǟăȀĊȵĆǕ ĆȬĆȱ Ʉ ĈȎƍȞĆɅ Ćɍ ĊȸĆȵ ĆǢĆȲĆȪĊȺćȵ Û ĊȴĈȽĈȀĊȵĆǕ ĈǼ ĈȉǟƋȀȱǟ Û ĊȴĈȾĈǩǠĆǞƍɆ Ćȅ ǥƋɀ ćǶ ĊȶȶĊȱǟ Û ĊȴćȽ
 ÛćȼĆȹǠ ĆȆĈȱ ĆȫĊȀ Ċȭ ĈǾĈǣ ĆǧĊȁƋȂ Ćȝ ĊȸĈȵ ĆǢĆȲĆȪĊȺćȵ Ûǟăǿ ĊȁĈȿ ćȻ ĆǼĊȞĆǣ ćȰĈȶ ĊǶĆɅ Ćɍ Ćȿ Ǡ ăȶĆǭĊǖĆȵ ćȻ ĆǼĊȞĆǣ ɄĈǩĊǖĆɅ
 ĈȳĆɎ ĊȅĈɋǠĈǣ ĆǨ ĊǵĆȀ Ćȉ Ćȿ ćȼĆǤĊȲĆȩ ɁĆǼćȾĊȱǟ ĆǨ ĊȝĆǻ ĊɀĆǪ Ċȅǟ Ćȿ ÛćȼĆȹ ĆǼĆǣ ĈȃǠĆȹ ĊǻĆɉǟ ĊȸĆȵ ĆǧĊȀƋȾ Ćȕ Ćȿ
 ĈȴĈǭǔ ĆȶĊȱǟ ĈȸĆȝ ĆǨĊȦĆȦ Ćȝ Ćȿ ÛćȼĆȺĊɆ Ćȝ ĈǧǠĆȶĆȶĊȱǟ ĆȰĊǤĆȩ ĆȫĈɀĊȦ Ćȝ Ćȿ ĆȫǠ ĆȑĈȀĈǣ ĆǧĊǿĆȀĊȩĆǕ Ćȿ ćȻĆǿ ĊǼ Ćȍ
 Û ĆȬĈȪĊȲ Ćǹ ɂĆȪ ĊȉĆǕ ɄĈȺĊȲĆȞ ĊǲĆǩ Ćɍ ĊȷĆǕ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ Ćȿ Ûćȼ ĆȆĊȦĆȹ ĆȬĈȲɆĈǤ Ćȅ ɄĈȥ ĆǨĊȲ ĆȶĊȞĆǪ Ċȅǟ Ćȿ ÛćȻĆȀ ĆȎĆǣ
 Ćɍ Ćȿ Û ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆȀĈȱ ĆƙĈȲĈȵɇǟ ĆȳĆȀ ĊǵĆǕ Ćɍ Ćȿ ĆȬĊɅ ĆǼĆȱ Ćƙ ĈǱǟƋȀȱǟ ĆǢĆɆ ĊǹǕ Ćɍ Ćȿ Û Ćȫ ĆǼĊȺ Ĉȝ ĆƙĈǤĈȹ ĊǾ ćȶĊȱǟ

. ĈȴɆ ĈȚĉȞĊȱǟ ĈȤĈȩ Ċɀ ĆȶĊȱǟ ǟ ĆǾĆȽ ĊȸĈȵ ĆƙĈǤĈȲĆȪĊȺ ćȶĊȱǟ ĆȀ ĆȆ ĊǹĆǕ
.ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȱǟ ƋǡĆǿ ĆɃĆɍ ĊɀĆȵ

Оқылуы:
Аллаһумма лә туқаддимнии ли-азаабикә, уә лә 

түіәххирнии ли-шейин мин-әл-фитәни мәуләәйә һә әнә 
адғуукә раағибән уә әнсыбу иләйкә уәжһии таалиман, 
уә адағу ләкә хаддии мәһиинән рәәһибән, фә-тақаббәл 
дұғааіии, уа аслых әл-фәәсидә мин әмрии, уә ақтағ мин-
әд-дүнйә һәммии уә хажәтии, уә әжғал фимә ғиндәкә 
рағбәтии, уә ақбилнии мүнқаләбә әл-мәзкүүриинә 
ғиндәкә әл-мақбуули дұғааіуһум әл-қааіимәти 
хүжжәтүһүм, әл-мағфуури зәнбуһум, әл-мәбруури 
хәжжуһум әл-мәхтутати хатаайаһум. әл-мәмхүууәти 
сейиәәтиһим, әр-рәәшиди әмриһим, мунқаләбә мән лә 
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йағыссыи ләкә әмрән, уә лә йәітии бағдәһу мәәсәмән уә 
лә йәхмилу бағдәһу уизрән, мунқаләбә мин ғаззазтә би-
зикрикә лисәәнәһу, уа таһһәрәт мән әл-әднәәси бәдәнәһу, 
уә истәудағтә әл-һүдә қалбәһу уә шәрәхтә бил-исләәми 
садраһу уа ақрартә би-ридаакә уә ғафуикә қабләл-
мәмәәти ғайнәһу, уа ғафафтә ған әл-мәәсіми басараһу, 
уә истағмәлтә фи сәбииликә нәфсәһү, уә әсәлүкә ән лә 
тәжғалнии ашқа халқикә, әл-мүзнибиинә ғиндәкә, уә лә 
ахйәбә әр-рәәжиинә ләдейкә уә лә әхрәмә әл-әмилиинә 
ли-рәхмәтикә, уә лә 

Ахсәрә әл-мунқалибиинә мин һәзәл-мәуқифил-
ғазими.

Мәуләйә раббил-ғааләмиинә.
Мағынасы:
Я, Алла! Азабыңды маған көрсетпе.
Билеушім, адастырма, құмарлыққа салдырма.
Саған жалынып дұға айтамын, тілеушінің жүзімен 

Өзіңе қараймын.
Қорыққанымнан Саған бетімді тостым. Дұғамды 

қабыл ал.
Теріс ісімді жөнге сал, бұ дүниеден мұң-

мұқтажымды бер.
Қалауымды іске асыратын Сенсің.
Саған дұға бағыштаған қажылардың қайтып ора-

латын жерінде тілектерімді қабыл қыл.
Қажыға келгендердің кінәлары кешірімді болады. 

Олар күнәларынан тазарады. Жамандықтары жойы-
лады, істері берекелі болады. Саған бағынғанның ісі 
нәтижелі болады.

Бұдан кейін ол күнәға батпайды, жауапкершілікті 
алмайды.

Аузынан Сені тастамайтынға күш-қуат бердің.
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Тәнін кірден тазарттың.
Жүрегіне тура жолмен жүргізетін сезім ұялаттың, 

кеудесіне Исламның нұрын толтырдың.
Ризашылығыңды бердің, көзі жұмылғанша 

кешірімді болдың.
Жамандыққа бой ұрдырмадың, жан-дүниесін 

Өзіңе бағыштадың.
Сенен зардап шектірмеуімді, күнәға батырма-

уыңды сұраймын.
Сенен сұрағандардың тілегін аяқсыз қалдырма, 

рақымшылығыңа үміт артқандарды тасаңнан тыс 
қалдырма.

Осы қасиетті жерге қайтып оралғандарды шығынға 
ұшыратпа, Билеушім!

Ғаламдарды Жаратушы! 

 ɃƍǾȱǟ ĈǒǠ ĆǱƋȀȱǟ ĆȸĈȵ ɄĈȺĊȵĈȀ ĊǶĆǩ ĆɎĆȥ ÛĈȼɆĈȺĆǪ ĊȶƋȲ Ćȝ ɃƍǾȱǟ ĈǒǠ Ćȝ ƌǼȱǠĈǣ ĆȬćǩ Ċɀ ĆȝĆǻ ĊǼĆȩ Ćȿ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 ƌǢ ĈǵćǕ Ǡ ƋȶĈȵ ɄĈȺĆǪĊɆ ĆȖ ĊȝĆǕ ǠĆȵ Ćȿ ÛćǦĆɆ ĈȎĊȞ ĆȶĊȱǟ ćȻƌȀ ćȒĆǩ Ćɍ Ćȿ ćǦ ĆȝǠ ƋȖȱǟ ćȼćȞĆȦĊȺĆǩ Ćɍ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ÛĈȼɆĈȺĆǪĊȥƋȀ Ćȝ
 ĆȰĆȶĆȞĊȱǟ Ćȿ ÛɄĈȱ ĆȬĆǪ ĆȝǠ Ćȕ ǢƍǤ Ćǵ Ćȿ ÛǟăȀĊɆ Ćǹ ɄĈȱ ćȼĊȲĆȞ ĊǱǟ Ćȿ ƌǢ ĈǶćǩ Ǡ ĆȶɆĈȥ Ǡăȹ Ċɀ Ćȝ ɄĈȱ ćȼĊȲĆȞ ĊǱǠĆȥ
 ĆɎĆȥ ĈȳĆɎ ĊȅĈɌĈȱ ɄĈȺĆǪĊɅ ĆǼĆȽ Ǡ Ćȶ Ćȭ Ćȿ ÛǠĆȾĆǣǟ ĆɀĆǭ ǟ ĊȿĆǕĆǿ ɂƋǪ Ćǵ ĆȬĈǝǠɆĈȱ ĊȿǕ ɂĆȱĈǙ ǠĆȾĆǪĊǤƋǤ Ćǵ Ǡ Ćȶ Ćȭ ǠĆȾĈǣ

.ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǠĆȹĆǕ Ćȿ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ɄĈȺ ĆȒĈǤĊȪĆǩ ɂƋǪ Ćǵ ɄƍȺĈȵ ćȼ ĊȝĆȂĊȺĆǩ
Оқылуы:
Аллаһумма уә қад дағаутукә бид-дұғааіи әлләзи 

ғалләмтәниһи, фәлә тәхримнии мин-әр-рәжәәіи әлләзи 
ғаррафтәниһи, йә мән лә тәнфағуһу ат-таағату уә лә 
тадұрруһу әл-мағсыйату, уә мә ағтайтәнии миммә 
үхиббу фә-әжғалһу лии ғаунән фимә түхиббу уә әжғалһу 
лии хайрән, уә хәббиб таағатәкә лии, уал-ғамалә биһә 
кәмә хәббәбтәһә илә үиләәіикә хаттә рәіәу сәуәәбәһә, 
уә кәмә һәдейтәнии лил-исләәми фәлә тәнзағһу миннии 
хаттә тақбыдании иләйкә уә әнә ғаләйһи. 
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Мағынасы:
Я, Алла! Саған үйренген дұғамды айттым.
Білетін өтініш-тілегімді жауапсыз қалдырма.
Кімде-кім құлшылық етпесе, ешнәрсеге шамасы 

келмейді, күнәға батса, ешнәрсеге жарамайды.
Қалағанымды бердің, көмегіңді аямадың, 

жақсылық жасадың.
Саған деген құлшылығымды сыйладың.
Олар сауабын көргенше игілік бердің. Сондай игі 

істі маған да бердің.
Мені Исламның ақиқат жолымен жүргіздің. Бұ 

дүниеден өтіп, Өзіңнің алдыңа келгенше, мені осы 
жолдан тайдырма. 

 Ćȿ Ćȧɀ ćȆćȦĊȱǟ Ćȿ ĆȀĊȦ ćȮĊȱǟ ƋɄĆȱĈǙ ĊȻƍȀ Ćȭ Ćȿ ɄĆǤĊȲĆȩ ɄĈȥ ćȼĊȺƍɅĆȁ Ćȿ ĆȷǠĆƹĈɋǟ ƋƃĈǙ ĊǢƍǤ Ćǵ ƋȴćȾƋȲȱǟ
. ĆȸɅ ĈǼ ĈȉǟƋȀȱǟ ĆȸĈȵ ɄĈȺĊȲĆȞ ĊǱǟ Ćȿ ȷǠĆɆ ĊȎĈȞĊȱǟ

 ĆȫǠ ĆȑĈǿ ĈȟɀćȲćǤĈȱ ĊȰƍȾ Ćȅ Ćȿ ÛǠĆȺĆȱǠĆȵǓ ĆȬĈȲ ĊȒĆȦĈǣ ĊȨƍȪ Ćǵ Ćȿ ÛǠĆȺĆȱǠ ĆǱǓ ĈǧǟĆȀĊɆ ĆǺĊȱǠĈǣ ĊȴĈǪ Ċǹǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 Ûɂ ĆȮĊȲĆȾĊȱǟ ĆɄ ĈǲĊȺćȵ ǠĆɅ ÛɂĆȩ ĊȀĆȢĊȱǟ ĆǾĈȪĊȺćȵ ǠĆɅ ǠĆȺĆȱǠ Ćȶ ĊȝĆǕ ĈȯǟĆɀ ĊǵĆɉǟ ĈȜɆ Ĉȶ ĆǱ ɄĈȥ Ċȸ ƍȆ Ćǵ Ćȿ ǠĆȺĆȲćǤ ćȅ
 ĆȴĈǝǟĆǻ ǠĆɅ Û ĈȷǠ ĆȆ ĊǵĈɋǟ ĆƇ ĈǼĆȩ ǠĆɅ ÛɁĆɀ ĊȮ Ćȉ ƍȰ ćȭ ɂĆȾĆǪĊȺćȵ ǠĆɅ ÛɁĆɀ ĊǲĆȹ ƍȰ ćȭ ĆǼĈȽǠ Ćȉ ǠĆɅ

 ƍȰ ćȭ ćȧĊȁĈǿ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ÛćȼĊȺĈȵ ąǒ ĊɄ Ćȉ ƍȰ ćȮĈȱ ƋǼćǣ Ćɍ Ćȿ ćȼĊȺ Ćȝ ąǒ ĊɄ ĆȊĈǣ ɂĆȺ Ĉȡ Ćɍ ĊȸĆȵ ǠĆɅ Û ĈȣȿćȀĊȞ ĆȶĊȱǟ
 ĊǧƋǼĆǪĊȵǟ Ćȿ ĆƙĈȲĈǝǠ ƋȆȱǟ ɃĈǼĊɅĆǕ ĊǨĆȞĈȥćǿ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ÛĈȼĊɆĆȱĈǙ ąǒ ĊɄ Ćȉ ƍȰ ćȭ ćƘ ĈȎĆȵ Ćȿ ÛĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ąǒ ĊɄ Ćȉ

Û ĆȸɅ ĈǼĈǣǠĆȞĊȱǟ ćȧǠĆȺ ĊȝĆǕ
. ĆȬĈȹǠĆȵĆǕ Ćȿ ĆȫĈȀĊǪ Ćȅ Ćȿ ĆȫĈǽǠĆɆ Ĉȝ Ćȿ ĆȫĈȁ ĊȀ Ĉǵ Ćȿ ĆȫĈǻɀ ćǱ Ćȿ ĆȬĈȦĆȺ Ćȭ ɄĈȥ ǠĆȺĆȲĆȞ ĊǲĆǩ ĊȷĆǕ ĆȬćȱĆǖ ĊȆĆȹ

Оқылуы:
Аллаһумма хәббиб илейиәл-имәәнә уә зейинһу 

фи қалби уә кәрриһ илейиәл-күфрә уәл-фусууқа уәл-
ғысйаана уә әжғални минәр-рашидиинә.

Аллаһумма ихтим бил-хайрәәти әжәәлнә, уә хаққиқ 
би-фадлыкә әмәәләнә, уә сәһһил ли-булууғи ридаакә 
сүбүләнә уә хәссин фи жамииғил-әхуәәли ағмәәләнә, йә 
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мұнқызал-ғарқа йа мүнжийәл-һәлкә, йә шәәһидә күлли 
нәжуә, йә мүнтәһә күлли шәкуә, йә қадиимал-ихсәән йа 
дәәіймәл-мағрууфи, йә мән лә ғинән би-шәйин ғанһу уә лә 
бүддә ликүлли шәйин минһу, йә мән ризқу ликүлли шәйин 
ғаләйһи уә масиру күлли шәйин иләйһи, иләйкә руфиғат 
әйдии әс-сәәіилиинә уә әмтәддәт ағнаақул-ғаабидиинә, 
нәсәлүкә ән тәжғаләнә фи кәнәфикә уә жүүдикә уә 
хирзикә уә ғыйаазикә уә сәтрикә уә әмәәникә.

Мағынасы:
Я, Алла! Бізді иманды қыл, иманды жүрегімізге 

ұялат.
Кәпірлікті жексұрын қыл, жаман қылықтардан, 

бүлікшіліктен арылт. Салиқалылардың қатарына қос.
Я, Алла! Өміріміздің соңын жақсылықпен аяқта.
Қайырымдылығыңмен үмітімізді іске асыр.
Рақымшылығыңмен көздеген мақсатымызға жеңіл 

жеткіз.
Барлық жағдайда ісімізді оңға бастыр.
Я, батқанымда Құтқарушым! Я, қатерге бас 

тіккенімде Қорғаушым!
Сен барлық сырымды білесің. 
Я, барлық тілегімді Қабылдаушым!
Я, құт-береке Берушім! Я, әрдайым Қолдаушым!
Не тілесек те, Сенен тілейміз. Әр нәрсе Сенен бо-

луы тиіс.
Әр нәрсенің рызығы да, бітуі де – Сенен. 
Сұрағандар Саған қол жаяды, құлшылық еткендер 

мойындарын созады.
Сенен сұрайтынымыз: бізді қамқорлығыңа 

ал, жомарттығыңды көрсет, қорғаушымыз бол, 
құтқарушымыз бол, қалқанымыз бол, қауіптен сақта. 

 Ĉǒɀ ćȅ Ćȿ Ĉǒǟ ĆǼ ĊȝĆɉǟ ĈǦĆǩǠ Ćȶ Ćȉ Ćȿ ǒǠĆȦ ƋȊȱǟ ĈȫĆǿĆǻ Ćȿ ǒĆɎĆǤĊȱǟ ĈǼ ĊȾ ćǱ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȞĆȹ ǠƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ
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. ĈǼĆȱ ĆɀĆȱǟ Ćȿ ĈȯǠ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ĈȰ ĊȽĆɉǟ ɄĈȥ ĈǢĆȲĆȪĊȺ ćȶĊȱǟ Ćȿ ÛĈȀ ĆȚĊȺ ĆȶĊȱǟ
 ǠăǤĈǝǠ Ćȡ Ćɍ Ćȿ ÛćȼĆǪ ĊǱƋȀĆȥ ƋɍĈǙ Ǡ ŕȶĆȽ Ćɍ Ćȿ ÛćȼĆǩ ĊȀĆȦ Ćȡ ƋɍĈǙ ǠăǤĊȹ Ćǽ ǟ ĆǾĆȽ ǠĆȺĈȵǠĆȪĆȵ ɄĈȥ Ċț ĆǼĆǩ Ćɍ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 ÛćȼĆǪĊɆĆȦ Ćȭ ƋɍĈǙ ǟ ŕȿ ćǼĆȝ Ćɍ Ćȿ ÛćȼĆǪĊɆ ĆȒĆȩ ƋɍĈǙ ǠăȺĊɅ Ćǻ Ćɍ Ćȿ ÛćȼĆǪĊȦ ĆȊ Ćȭ ƋɍĈǙ Ǡăǣ ĊȀ Ćȭ Ćɍ Ćȿ ćȼĆǩ ĊǻĆǻĆǿ ƋɍĈǙ
 Ćɍ Ćȿ ÛćȼĆǩ Ċǻ ĆǼ Ćȅ ƋɍĈǙ ăǦƋȲ Ćǹ Ćɍ Ćȿ ÛćȼĆǪĊɆĆȥǠ Ćȝ ƋɍĈǙ Ǡ ăȒɅĈȀĆȵ Ćɍ Ćȿ ÛćȼĆǪ ĊǶĆȲ ĊȍĆǕ ƋɍĈǙ ǟăǻǠ ĆȆĆȥ Ćɍ Ćȿ
 ǠĆȾĆǪĊɆ ĆȒĆȩ ƋɍĈǙ ĄǳĆɎ Ćȍ ǠĆȾɆĈȥ ǠĆȺĆȱ Ćȿ ɂ ăȑĈǿ ǠĆȾɆĈȥ ĆȬĆȱ ĊǥĆȀ Ĉǹɇǟ Ćȿ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ ĈǰĈǝǟ Ćɀ Ćǵ ĊȸĈȵ ăǦ ĆǱǠ Ćǵ

.ĆƘĈȪĆȦĊȱǟ ɄĈȺĊȢćǩ Ćȿ ĆƘ ĈȆ ĆȮĊȱǟ ćȀćǤ ĊǲĆǩ Ćȿ Û ĆȰɆĈǤ ƋȆȱǟ ɃĈǼ ĊȾĆǩ ĆȬƋȹĈǚĆȥ
Оқылуы:
Аллаһумма иннә нағузу бикә мин жүһдил-бәләи уә 

дәрәкә әш-шифәәіи, уә шәмәәтәтил-ығдәәіи уә сүүіил-
манзари, уәл-мунқалиби фил-әһли уәл-мәәли уәл-уәләди.

Аллаһумма лә тәдағ фи мақааминә һәзә зәнбән 
иллә ғафартәһу, уә лә һәммән иллә фарражтәһу, уә лә 
ғааіибән иллә рәдәдтәһу уә лә кәрбән иллә кәшәфтәһу, 
уә лә дейнән иллә қадайтәһу, уә лә ғадууән иллә 
кәфәйтәһу, уә лә фәсәәдән иллә аслахтәһу, уә лә мари-
дан иллә ғаафейтәһу, уә лә халләтән иллә сәдәдтәһә,  
уә лә хажәтән мин хәуәәіижид-дүнйә уәл-ахирати 
ләкә фиһә ридан уә ләнә фиһә салаахүн иллә қадайтәһә 
фә-иннәкә тәһдиис-сәбиилә, уә тәжбүрул-кәсиирә уә 
тұғниил-фақиирә.

Мағынасы:
Я, Алла! Бізді бәле-жәледен, өлімнің жақын-

дауынан құтқар.
Дұшпанның сайқымазағынан, сұқ көзден сақта.
Туған-туысқандарды, бала-шағаны аман қыл, мал-

мүліктен айырма.
Я, Алла! Осы қасиетті жерде кінәмізді кештің, 

үрейден арылттың, жоғымызды таптың, мұңымызды 
кетірдің, қарызымызды жойдың, жауымыз-
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ды аластаттың, бұзығымызды түзеттің, аурудан 
сауықтырдың, олқылығымызды толтырдың.

О дүниеде дүние-мүліктің қажеті болмайды. 
Онда Сенің ризашылығың бар. о дүниеде бізге 

игілігіңді ғана бересің.
Шындығында, қисық жолды түзеу, сынғанды 

бүтіндеу, кедейді байыту – Сенің қолында. 

 ǠĆȺĆǤĊȹ Ćǽ Ćȿ ÛăɍɀćǤĊȪĆȵ ǠĆȹĆǿ ĊǾćȝ Ćȫ ĆǼĊȺ Ĉȝ ĊȰĆȞ ĊǱǠȥ Û ĆȬĈǝǠĆȪĈȱ ĊȸĈȵ ǠĆȺĆȱ ƋǼćǣ Ćɍ ćȼƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 ɄĈȹǠĆȦĊȱǟ ɄĈȾ ĊǱĆȿ ĆǴĆǤ ĊȍĆǕ Ûǟăǿɀ ćȮ ĊȊĆȵ ǠĆȺĆɆĊȞ Ćȅ Ćȿ Ûǟăǿɀćȥ ĊɀĆȵ ǠĆȺ ĆȶĊȲ Ĉȝ Ćȿ ÛǟăǿɀćȦĊȢĆȵ

 ɄĈȺćȞĆȺ ĊȶĆɅ Ćɍ ƋȴćȾƋȲȱǟ ĈǧȿćȀĆǤ ĆǲĊȱǟ Ćȿ ĈǥƋȂĈȞĊȱǟ ɃĈǽ ĈȳɀƌɆĆȪĊȱǟ ɄĈȩǠĆǤĊȱǟ ĆȬĈȾ ĊǱĆɀĈǣ ÛǟăƘ ĈǲĆǪ ĊȆćȵ
.ɄĈȺĆǪĊȵĆȀ Ćǵ ǟĆǽĈǙ ĄǼ ĆǵĆǕ ɄĈȺɆ ĈȖĊȞćɅ Ćɍ Ćȿ ɄĈȺĆǩ ĊǻĆǿĆǕ ǟĆǽĈǙ ĄǼ ĆǵĆǕ ĆȬĊȺĈȵ
 .ɃĈȀĊǤ Ćȍ ĈǦƋȲĈȪĈǣ ɄĈȺĊȱ ĈǾ ĊǺĆǩ Ćɍ Ćȿ ÛɃĈȀ ĊȮ ćȉ ĈǦƋȲĈȪĈǣ ɄĈȺĊȵĈȀ ĊǶĆǩ ĆɎĆȥ

 ǠĆȵ ĊȰĆȞ ĊǱĆǕ ćȻćȀ ćȶĊȞĆȹ ąǨĊɆĆǣ ĆȀĊɆ Ćǹ ĆȀĊǤĆȪĊȱǟ Ćȿ ÛćȻćȀ ĈȚĆǪĊȺĆȹ ąǢĈǝǠ Ćȡ ĆȀĊɆ Ćǹ ĆǧĊɀĆȶĊȱǟ ĈȰĆȞ ĊǱĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ
.ćȼĊȺĈȵ ǠĆȺĆȱ ǟăȀĊɆ Ćǹ ćȻ ĆǼĊȞĆǣ

 Ćȿ ÛɄĈǪƋɅƍǿćǽ Ćȿ ɄĈǪĊɆĆǣ ĈȰ ĊȽĆɉ Ćȿ ɄĈȹǟ Ćɀ ĊǹĈɋ Ćȿ ɄĈǝǠĆȺĊǣĆɉ Ćȿ ƋɃĆǼĈȱǟ ĆɀĈȱ Ćȿ ɄĈȱ ĊȀĈȦ Ċȡǟ ƍǡĆǿ
. ĈǧǟĆɀĊȵĆɉǟ Ćȿ ĊȴćȾĊȺĈȵ ĈǒǠĆɆ ĊǵĆɉǟ Û ĈǧǠĆȶĈȲ ĊȆćȶĊȱǟ Ćȿ ĆƙĈȶĈȲ ĊȆćȶĊȱǟ Ćȿ ĈǧǠĆȺĈȵ Ċǘ ćȶĊȱǟ Ćȿ ĆƙĈȺĈȵ Ċǘ ćȶĊȲĈȱ

Оқылуы:
Аллаһумма иннәһү лә бүддә ләнә мин лиқааіикә, фә-

әжғал ғиндәкә ғұзрәнә мақбуулән, уә зәнбәнә мағфуурән, 
уә ғылмәнә мәуфуурән, уә сағйәнә мәшкүүрән, асбәхә 
уәжһии әл-фәәнии мүстәжиирән, би-уәжһикә әл-
баақил-қаййууми зиил-ғиззәти уәл-жәбәруути

Аллаһумма лә йамнағунии минкә әхәдүн изәә 
әрәдтәнии уә лә йұғтыйнии әхәдүн изәә харамтәнии. 
фәлә тәхримнии би-қилләти шүкрии, уә лә тахзилнии 
би-қилләти сабрии.
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Аллаһумма әжғалил-мәутә хайра ғааіибин 
нәнтазыруһу, уәл-қабрә хайра бәйтин нағмуруһу әжғал 
мә бағдәһу хайран ләнә минһу.

Рабби иғфир лии уә ли-уәәлидәйә уә ли-әбнәәіии 
уә ли-ихуәәнии уә ли-әһли бәйтии уә зүррийәтии,уә 
лил-мүминиинә уәл-мүминәәти уәл-мүслимиинә уәл-
мүслимәәти, әл-әхйәәіи минһум уәл-әмуәәти. 

Мағынасы:
Я, Алла! Күндердің күнінде біз Сенің алдыңа 

келеміз, сонда ақталғанымыз қабыл болсын, кінәміз 
кешірімді, біліміміз толық, ұмтылысымыз ризалы бол-
сын.

Пәни жүзім Сенің күш-қуатқа, құдіретке ие 
мәңгілік жүзіңнің алдында жалынышты болсын.

Я, Алла! Сенен мені ешкім де қорғай алмайды. Сен 
тыйым салғанды маған ешкім де бере алмайды. 

Ризашылығым аз болса да, кері қайтарма, 
сабырлығым аз болса да, тәлкіге салма.

Я, Алла! бізге келетін өлім - жақсы беймәлім бол-
сын, біз ғұмыр жасайтын қабір - жайлы үйге болсын. 
Одан кейін де беретінің тек жақсылық болсын.

Жаратқан Ием! Мені, әке-шешемді, балаларымды, 
ағайын-туыстарды, отбасымды, ұрпағымды, иманды 
еркектер мен әйелдерді, мұсылмандарды кешіре гөр.

Оларға берілетін өмір де, өлім де – Сенен. 

 ɄĈȺćǤɆ ĈȎćɅ Ćɍ ćȼƋȹĆǕ ĆȴĆȲ ĊȝĆǕ ɂƋǪ Ćǵ ǠăȩĈǻǠ Ćȍ ǠăȺɆĈȪĆɅ Ćȿ ÛɄĈǤĊȲĆȩ ćȀ ĈȉǠĆǤćɅ ǠăȹǠĆƹĈǙ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 ÛĊǦ ĆȝǠĆȺĆȪĊȱǟ Ćȿ ĊǦƋȦĈȞĊȱǠĈǣ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ ɂĆȲ Ćȝ ɄĈȺ ĈȝĆǕ Ćȿ Û ĆȬĈǝǠ ĆȒĆȪĈǣ ɄĈȺ ƍȑĆǿ Ćȿ ɄĈȱ ĆǨĊǤĆǪ Ćȭ ǠĆȵ ƋɍĈǙ
 Ćȿ Û ĈȧǠĆȦƍȺȱǟ ĆȸĈȵ ɄĈǤĊȲĆȩ Ćȿ Û ĈǡĈǾ ĆȮĊȱǟ ĆȸĈȵ ɄĈȹǠ ĆȆĈȱ ĊȀƍȾ Ćȕ Ćȿ ĈǦ ĆȝǠ ƋȖȱǠĈǣ ĈȸɅ ƍǼȱǟ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ

 ɄĈȦ ĊǺćǩ ǠĆȵ Ćȿ ĈȸćɆ ĊȝĆɉǟ ĆǦĆȺĈǝǠ Ćǹ ĆȴĆȲĊȞĆǩ ĆȬƋȹĈǚĆȥ ĊǦĆȹǠĆɆ ĈǺĊȱǟ ĆȸĈȵ ɃĈȀ ĆȎĆǣ Ćȿ ÛĈǒǠĆɅƍȀȱǟ ĆȸĈȵ ɄĈȲ Ćȶ Ćȝ
.ćǿȿ ćǼ ƌȎȱǟ
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Оқылуы:
Аллаһумма инни әсәлукә имәәнән йубааширу 

қалби уә йақиинан саадиқан хаттә ағләмә иннәһә 
лә йұсыибуни иллә мә кәтәбтә лии уа раддынии би-
қадааіикә, уә ағынии ғаләд-дүнйә бил-ғиффәти уәл-
қанаағати, уә ғаләд-диини бит-таағати уа таһһир 
лисәәнии мин-әл-кәзиби, уа қалбии минән-нифаақи, уа 
ғамалии мин-әр-рийәәіи, уа басрии мин-әл-хийәәнәти 
фә-иннәкә тағләмә хааіинәтәл-ағйуни уә мә тухфии 
ас-сұдууру. 

Мағынасы:
Я, Алла! Сенен жүрегімді қуантатын иман, шын-

шыл наным сұраймын. Білмегенімді білдір.
Маңдайыма жазғаныңнан басқасына душар етпе. 

Үкіміңмен риза ет.
Дүниеқоңыздықтан аулақ қыл, қанағат бер.
Дінде құлшылық бер, тілімді өтірік сөзден тазарт.
Жүрегімді өзімшілдіктен, жұмысымды жалған-

дықтан, жанарымды қиянаттан сақта.
Шындығында, Сен көзге көрінетін де, іште жатқан 

да қиянатты білесің.

 Ćȿ ǠĆȺĆȱ ĊȀĈȦ Ċȡǟ Ćȿ ÛĈǿǠƋȺȱǟ Ćǡǟ ĆǾĆȝ ǠĆȺĈȩ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ ɄĈȥ Ćȿ ăǦĆȺ ĆȆ Ćǵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ ɄĈȥ ǠĆȺĈǩǓ ǠĆȺƋǣĆǿ
 ĆƙĈǤĈǝǠĆȢĊȱǟ Ćȿ ĆȸɅĈȀ ĈȑǠ ĆǶĊȱǟ Ćȿ ǠĆȺɆĈȲ ĊȽĆǕ Ćȿ ǠĆȺĈǩǟ Ćɀ ĊǹĈǙ Ćȿ ǠĆȺĈǩǠƋɅƍǿćǽ Ćȿ ǠĆȺĊɅ ĆǼĈȱǟ Ćȿ ĈǼĈȱǟ Ćȿ Ćȿ ÛǠĆȺĊɅ ĆǼĈȱǟ ĆɀĈȱ
 ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ ɂĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ Ćȿ ÛĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆȀĈǣ ÛĆƙĈȞ Ćȶ ĊǱĆǕ ĆƙĈȶĈȲ ĊȆćȶĊȱǟ ĆȸĈȵ

.ĆƙĈȞ Ćȶ ĊǱĆǕ ĈȼĈǤ ĊǶ Ćȍ Ćȿ ĈȼĈȱǓ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ąǼƋȶ ĆǶćȵ
Оқылуы:
Раббәнә әтинә фид-дүнйә хасәнәтән уә фил-

ахирати хасәнәтән уа қина азаабан-нәәри, уә иғфир ләнә 
уә ли-уәәлидәйнә уә уәәлиди уәәлидәйнә уә зүррийәтинә 
уә ихуәәнинә уә әһлиинә уәл-хаадыриина уәл-ғааіибиинә 
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мин-әл-мүслимиинә әжмағиинә, би-рәхмәтикә йә 
әрхамар-рахимиинә, салла Аллаһу ғала сәйидинә 
Мухаммәдин уә ғалә әәлиһи уа сахбиһи әжмағиинә.

Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізді бұ дүниеден жақсылықпен 

өткіз, о дүниеде де жақсылығыңды бере гөр! Бізді тозақ 
отының азабынан сақтай гөр!

Бізге, әке-шешемізге, ата-бабамызға, ұрпағымызға, 
туған-туысқандарымызға, отбасымызға, бұ дүниеде 
бар және марқұм болған барша мұсылмандарға 
рақымшылық жасап, кешіре гөр.

Сен – рақымшылардың ең Ұлығысың!
Мұхаммед пайғамбарымызға, оның әулетіне, 

барлық сахабаларына Алланың шапағаты жаусын! 

Арафат дұғасын оқып, Алла тағалаға кешірім 
сұрап жалбарынған қажы бар күнәларынан тазарып, 
жаңа өмірге аяқ басқанын сезінеді. Күн батқасын олар 
Мүздәлифаға бет алады.
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мҮздәЛИфА

Мүздәлифа Арафат пен Мина арасындағы жер. 
Мүздәлифаға жеткесін қажы намазшам мен құтпан на-
маздарын басын қосып оқиды. Сол жерде түнейді. 

Зүл-хижжа айының 10-күні таң атпай тұрып 
қажылар Мүздәлифадағы «Машғар Харам» деген жер-
ге келеді. Осы жерде памдат намазын оқып болғасын, 
құбыла жаққа қарап, сүбхана Алла тағалаға дұға айта-
ды. 

Мүздәлифа дұғасы
Алдымен ǃ  ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ (әлхамду лиллаһ тағаалә) деп 

Жаратқан Иемізге мақтау айтылады. Сосын ǃǟ  ɍĈǙ  ȼȱĈǙ  ɍ 
(лә илаһа иллаллаһ)- «Алладан басқа құдай жоқ» деп 
һәләл, одан кейін ćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ (аллаһу әкбәр) – «Алла  ең ұлы» 
деп тәкбир айтылады. Содан соң мына дұға оқылады: 

 Ćȿ ǠĆȺĆȱ ĊȀĈȦ Ċȡǟ Ćȿ ǠĆȺĆǪĊɅ ĆǼĆȽ Ǡ Ćȶ Ćȭ ĆȫĈȀ Ċȭ ĈǾĈȱ ǠĆȺĊȪƍȥ ĆɀĆȥ ÛćȻǠƋɅĈǙ ǠĆȺĆǪĊɅĆǿ ĊȿĆǕ Ćȿ ǠĆȺĆǪĊȦĆȩ ĊȿĆǕ Ǡ Ćȶ Ćȭ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 : ƌȨ ĆǶĊȱǟ ĆȬćȱ ĊɀĆȩ Ćȿ Û ĆȬĈȱ ĊɀĆȪĈǣ ǠĆȺĆǩ ĊǼ ĆȝĆȿ Ǡ Ćȶ Ćȭ ǠĆȺ Ċȶ ĆǵĊǿǟ
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 Ǡ Ćȶ Ćȭ ȻȿćȀ ćȭ Ċǽǟ Ćȿ ĈȳǟĆȀ ĆǶĊȱǟ ĈȀĆȞ ĊȊĆȶĊȱǟ ĆǼĊȺ Ĉȝ ǃǟ ǟȿćȀ ćȭ ĊǽǠĆȥ ąǧǠĆȥĆȀ Ćȝ ĊȸĈȵ ĊȴćǪ ĊȒĆȥĆǕ ǟĆǽĈǚĆȥ }
 ćȃǠƋȺȱǟ ĆȏǠĆȥĆǕ ćǬĊɆ Ćǵ ĊȸĈȵ ǟɀ ćȒɆĈȥǕ Ƌȴćǭ ÛĆƙƍȱǠ ƋȒȱǟ ĆȸĈȶĆȱ ĈȼĈȲĊǤĆȩ ĊȸĈȵ ĊȴćǪĊȺ ćȭ ĊȷĈǙ Ćȿ Ċȴ ćȭǟ ĆǼĆȽ

{ĄȴɆ ĈǵĆǿ ĄǿɀćȦ Ćȡ ǃǟ ƋȷĈǙ ǃǟ ǟȿćȀĈȦĊȢĆǪ Ċȅǟ Ćȿ
Оқылуы:
Аллаһумма кәмә әуқафтәнә уә әурейтәнә ійәәһү, 

фә-уәффиқнә ли-зикрикә кәмә һәдейтәнә уә иғфир ләнә 
уә әрхәмнә кәмә уағадтәнә би-қауликә, уә қаулукә әл-
хаққу: «фә-изә әфадтум мин арафаатин фа-узкуруу 
Алла ғиндәл-машғарил-харами уә узкурууһу кәмә 
һәдәәкүм уә ин күнтүм мин қаблиһи ләминәд-дааллиинә, 
сүммә уфииду мин хейсү әфаадан-нәәсу уә истағфируу 
Алла иннә Алла ғафуурун рәхиимун». 

Мағынасы:
Я, Алла! Сенің алдыңда тұрмыз, жанарымыз  

Сенде.
Өзің бізге тура жолды көрсеткендей, Сені еске  

аламыз. 
Өз сөзіңде бізге уәде еткендей, кешірімді, 

қайырымды бол. 
Ал Сенің сөзің – ақиқат:
«Арафаттан бет алғанда, Машғар Харамның жа-

нында Алланы еске алыңдар. Ол сендерді тура жолға 
шығарғанын еске алыңдар. 

Бұрын сендер адасқандардың санатында бола-
тынсыңдар.

Сосын адамдар жүріп өткен жермен жүріңдер 
және Алладан кешірім сұраңдар. Шындығында, Алла 
– кешіруші, қайырымды» («Бақара» сүресінің 198-199 
аяттары).

 ǟĆǽǙ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ÛĈǦĆǣǠ ĆǱɋǟ ĆǡǟĆɀĊǣĆǕ ǠĆȺĈǪĆɆ Ĉȝ ĊǻĆɉ ĆǴĆǪĊȦĆǩ ĊȷĆǕ ćȴɆ ĈǵĆǿ ǠĆɅ ćǿɀćȦ Ćȡ ǠĆɅ ĆȬćȱĆǖ ĊȆĆȹ ǠƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ
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 ǠĆȺĈȞ Ċȶ ĆǲĈǣ ĆȫǠĆȺĊǞ ĈǱ ǠƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ Û ćȷɀ ćȮĆɆĆȥ Ċȸ ćȭ Ĉǒ ĊɄ ĉȊȲĈȱ ćȯɀćȪĆɅ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ÛćȼĆǣǠ ĆǱĆǕ ƌȀ ĆȖ ĊȒćȶĊȱǟ ćȼĆȱĆǖ Ćȅ
 ź Ċǘćǩ ǠĆȵ ĆȰ ĆȒĊȥĆǕ ǠĆȺĈǩǓ Ćȿ ÛĆƙĈǤĈǝǠ Ćǹ ǠĆȹƋǻćȀĆǩ ĆɎĆȥ ÛǠĆȺĆǣɀćȹćǽ ĆȬĈȹǟĆȀĊȦ ćȡ ɄĈȥ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ĆƙĈȞƍȦ ĆȊĆǪćȵ

ĈȴɆ ĈȚĆȞĊȱǟ ĈȀĆȞ ĊȊĆȶĊȱǟ ǟ ĆǾĆȽ ĊȸĈȵ ǠĆȺĊȥĈȀ ĊȎĆǩ Ćɍ Ćȿ ĆȸĈɆǶĈȱǠ ƋȎȱǟ ĆȫĆǻǠĆǤ Ĉȝ

ĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ ÛĆƙƍȲ ĈȒćȵ Ćɍ Ćȿ ĆƙƍȱǠ Ćȑ Ćɍ Ćȿ ĆƙĈȵĈǻǠĆȹ Ćɍ Ćȿ ǠĆɅǟ ĆȂ Ćǹ ĆȀĊɆ Ćȡ ĆȸɅĈȂĈǝǠĆȥ ƋɍĈǙ
Оқылуы:
Аллаһумма иннә нәсіәлүкә йә ғафууру йә рәхииму 

ән тәфтәхә ли-адғыйатинә әбуәәбәл-ижәәбәти, йә 
мән изә сәіәләһү ал-мұдтарру ижәәбәһү, йә мән йақуулу 
ли-ш-шейи күн фәйәкүүн,

Аллаһумма иннә жиінәәкә би-жамғинә 
мүтәшәффиғиинә иләйкә фи ғұфрааникә зүнуубәнә, 
фә-лә тәруддәнә хааіибиинә, уә әәтинә афдала мә 
түіти ғибәәдәкә ас-саалихиинә уә лә тасрифнә мин 
һәзәл-машғарил-ғазими иллә фәәіизиинә ғайрә хазаайа 
уә лә нәәдимиинә уә лә дааллиинә уә лә мұдыллиинә, йә 
әрхәмә әр-рахимиинә. 

Мағынасы:
Я, Алла! Я, Кешіруші! Я, Рақымды! Сенен 

дұғаларымызға жауаптың қақпаларын ашуды 
сұраймыз.

Кімде-кім Сенен сұраса, жауабын алады.
Сен бол деген нәрсе болады.
Я, Алла! Біз барлығымыз жиылып, Сенен 

күнәмізден тазартуды сұрау үшін алдыңа келдік.
Бізді сәтсіздікке ұшыратпа.
Бізге салиқалы құлдарыңа бергеннің ең жақсысын 

бер.
Осы Ұлы Машғарда ар-намысынан айырылмаған, 

кінәсін мойындаған, адаспаған, адастырмағанның 
тілегі қабыл болады.

Сен – қайырымдылардың ең Ұлығысың! 
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 ĈǧǠĆȥǓ ĊȸĈȵ ǠĆȺ ĊȶƍȲ Ćȅ Ćȿ ɁĆǻƋȀȱǟ Ćȿ ĈȰĈȾ ĆǲĊȱǟ ĈǡǠĈǤ ĊȅǕ ĊȸĈȵ ǠĆȺ Ċȶ ĈȎ Ċȝǟ Ćȿ ɁĆǼćȾȲĈȱ ǠĆȺĊȪƍȥ Ćȿ ƋȴćȾƋȲȱǟ
 Ćȿ Ćȫǟɀ Ĉȅ ĊȸƋȶĆȝ ĆȏĆȀ ĊȝĆǖĆȥ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǨĊȲĆǤĊȩĆǕ ĊȸƋȶĈȵ ǠĆȺĊȲĆȞ ĊǱĆǟ Ćȿ ÛɁĆȿ ĊǼĆȞĊȱǟ ƌȀ Ćȉ ǠĆȾƋȹĈǚĆȥ ĈȃɀćȦƌȺȱǟ
 Ċȸ ćȭ Ćȿ ÛǠĆȺ ĊȶĆȪĆǪ Ċȅǟ ǟĆǽĈǙ ǠĆȺĊȵƍɀĆȩ ǠĆȺĆƬĈǙ Û ĆȬĊɅ ĆǼĆɅ ĆȸĊɆĆǣ ǠĆȺ ĆȝƌȀ ĆȒĆǩ Ċȴ ĆǵĊǿĆǕ Ćȿ Û ĆȬĊɆĆȱĈǙ ǠĆȺɅ ĈǼĊɅĆǖĈǣ ĊǾ ćǹ
 ÛĆƙĈǤĈǝǠĆǩ ĆƙĈȶĈȲ ĊȆćȵ ǠĆȺƋȥ ĆɀĆǩ Ćȿ ĆƙĈȞĈǝǠ Ćȕ ĆƙĈȺĈȵ Ċǘćȵ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ Ž ǠĆȺɆ ĊǵĆǕ Ćȿ ǠĆȺĊɆĆȲ Ćȝ Ċȸ ćȮĆǩ Ćɍ Ćȿ ǠĆȺĆȱ
 Ćȿ Û ĊȴĈȾĈȺɆ ĈȶĆɆĈǣ ĊȴćȾĆǣǠĆǪ Ĉȭ Ćȷȿ ćǾ ćǹǖĆɅ ĊȸƋȶĈȵ ǠĆȺĊȲĆȞ ĊǱǟ Ćȿ ÛĆƙĈǤĈǝǠĆǩ ĈȯǟĆǘ ƌȆȱǟ ĆǼĊȺ Ĉȝ ǠĆȺĊȲĆȞ ĊǱǟ Ćȿ

 ĈƇĈȀ ĆȮĊȱǟ ĆȬĈȾ ĊǱĆȿ ɂĆȱĈǙ ĈȀ ĆȚƋȺȱǠĈǣ ƋȴćȾƋȲȱǟ ǠĆȺĊȞƍǪĆȵ Ćȿ ÛĆƙĈȺĈȵɇǟ ĆȸĈȵ ĈȀĆǤ ĊȭĆɉǟ ĈțĆȂĆȦĊȱǟ Ćȳ ĊɀĆɅ ǠĆȺĊȲĆȞ ĊǱǟ

.ĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆȀĈǣ
Оқылуы:
Аллаһумма уәффиқнә лил-һүдә уә ағсымнә мин 

әсбәәбил-жәһили уәр-рәдә уә сәллимнә мин әфәәтин-
нүфууси фә-иннәһә шәррул-ғадуә, уә әжғалнә миммән 
ақбәлтә ғаләйһи фа-ағрада ғамман сиуәәкә уә хұз би-
әйдиинә иләйкә, уә әрхәм тадарруғана бәйнә йәдейкә, 
иләһәнә қаууимнә изә истақамнә, уә күн ләнә уә 
лә тәкүн ғаләйнә уә әхйәнә фид-дүнйә мүминиина 
тааығина уә тәуәффәнә мүслимиинә тәәіибиинә, 
уә әжғалнә ғиндәс-сүіәәли тәәіибиинә, уә әжғалнә 
миммән йәіхузуунә китәәбәһум би-йәмииниһим, уә 
әжғалнә йәумәл-фазағил-әкбәри мин-әл-әәминиинә,  
уә маттығнә аллаһумма бин-назари илә уәжһикәл-
кәриими би-рәхмәтикә йә әрхәмә әр-рахимиинә. 

Мағынасы:
Я, Алла! Бізге тура жолыңды көрсет, бізді 

көргенсіздіктен, бәлеге душар болудан сақта. 
Жанымызды арбаудан сақта, өйткені арбау – 

дұшпанның арам пиғылы.
Арбауға түскенді арашала.
Тек Сен ғана құтқара аласың, Саған созған 

қолымызды ұста.
Алақаныңа алып, дұғамызды тыңдап, рақым ет.
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Я, Құдайымыз! Адал болуымыз үшін бізді жөнге 
сал, бізбен бол, бізді тастама.

Бұ дүниеде бізге тақуалы имандылардың тір-
шілігін бер.

Бұ дүниеден Саған құлшылық еткен мұсылмандар 
етіп өткіз. 

Қасиетті кітабыңа иман келтірдік.
Қиямет күні бізді имандылар санатына қос.
Я, Алла! Сенің мейірімді жүзіңе қарауға 

қайырымдылығыңмен нәсіп ет.
Сен – қайырымдылардың ең Ұлығысың!

Қажы «Машғар Харамнан» 7 тас теріп алады. Со-
дан күн шықпай тұрып қажылар «рәмил-жамрат» діни 
жораны орындау үшін Минаға бет алады.

«Мүхәссір» аңғарынан өтіп бара жатқанда 
оқылатын дұға:
 ǃǠǣ ćǽɀćȝĆǕ ĆȬĈȱĆǽ ĆȰĊǤĆȩ ǠĆȺĈȥǠ Ćȝ Ćȿ ĆȬĈǣǟ ĆǾĆȞĈǣ ǠĆȺ ĊȮĈȲ ĊȾĆǩ Ćɍ Ćȿ ĆȬĈǤ ĆȒĆȢĈǣ ǠĆȺĊȲćǪĊȪĆǩ Ćɍ ƋȴćȾƋȲȱǟ

. ĈȴɆ ĈǱƋȀȱǟ ĈȷǠ ĆȖĊɆ ƋȊȱǟ ĆȸĈȵ ĈȴɆĈȲĆȞĊȱǟ ĈȜɆ Ĉȶ ƋȆȱǟ
Оқылуы:
Аллаһумма лә тақтулнә би-ғадабикә уә лә тәһликнә 

би-азаабикә
уә ғаафинә қаблә зәликә ағуузу би-Аллаһис-

самииғил-ғалиими мин-әш-шәйтаанир-рәжиим. 
Мағынасы:
Я, Алла! Бізді ашуыңмен жазалама, азаптап 

қинама.
Бізге жеккөрінішпен қарама.
Бәрін де Естуші, Білуші Алладан қарғыс атқан 

шайтанның арбауынан сақтауды сұраймыз.
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рәмИЛ-жАмрАТ
Рәмил-жамрат – тас лақтыру салты. Минада Алла 

тағаланың лағынетіне ұшыраған Ібіліс шайтанды 
меңзейтін үш тас үйіндісі бар, тас үйіндісін «жамрат» 
деп атайды. Үш жамраттың өз атаулары бар: әл-Жамрат 
әл-сұғра («Кіші жамрат»), әл-Жамрат әл-уста («Ортаңғы 
жамрат») және әл-Жамрат әл-ақаба («Соңғы жамрат»).

Таң атқанда Минаға келген қажы әл-Жамрат әл-
ақабаға жеті тас лақтырады. Тас бұршақтың дәніндей, 
аса ірі болмау керек. Тасты жуып, тазалауға болмайды. 
Тастың орнына топырақ не темір лақтыруға болмайды. 
Тас лақтырғанда бөтен адамға тиіп кетпеуін қадағалау 
керек. Жеті тасты бір мезгілде лақтыру қажет. Әр тасты 
лақтырған сайын «Аллаһу әкбәр» деп тәкбир айтады. 

Міне, осы кезден құрбан айты басталады. 
Сондықтан Зүл-хижжа айының 10-күнін «йәумун-
нахр» («Құрбандық шалатын күн») деп атайды.
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ҚұрбАН АйТы

Құрбан айты – мұсылмандардың ең үлкен мейра-
мы. Сондықтан арабтар Құрбан айтын «ғидул-адха» 
немесе «әл-ғидул-кәбир» («үлкен мейрам») десе, ораза 
айтын «әл-ғидус-сағир» («кіші мейрам») дейді.

Құрбандыққа шалынатын мал қой, не сиыр, не 
түйе болуы мүмкін. Егер құрбандыққа шалатын мал-
ды сатып алуға қажының шамасы жетпесе, онда ол 
қажылық кезінде үш күн ораза ұстайды, сосын елге 
қайтқасын тағы да жеті күн ораза ұстап жалғастырады, 
немесе алты мүсәпірді тамақтандырады.

Құрбандық шалатын қажы құбыла жаққа 
қарап, «Салат алан-нәби» дұғасын оқиды:

 ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ĈȴɆ ĈǵƋȀȱǟ ĈȸĆȶ ĊǵƋȀȱǟ ǃǟ Ĉȴ ĊȆĈǣ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ

 Ćȿ ƑƋȺȱǟ ǠĆȾƌɅĆǕ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ ǧǠĆǤɆ ƋȖȱǟ Ćȿ ǧǟĆɀĆȲ ƋȎȱǟ Ćȿ ǃ ǧǠƋɆ ĈǶƋǪȱǟ ÛćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ

 ɍĈǙ ȼȱĈǙ Ćɍ ĊȷĆǕ ćǼĆȾ ĊȉĆǕ Ćƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǟ ǃǟ ĈǻǠĆǤ Ĉȝ Ćȿ ǠĆȺĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ ÛćȼćǩǠ ĆȭĆȀĆǣ Ćȿ ǃǟ ćǦ Ćȶ ĊǵĆǿ

.ăȼăȱɀ ćȅĆǿ Ćȿ ćȻ ćǼĊǤ Ćȝ ƿǼƋȶ ĆǶćȵ ƋȷĆǕ ćǼĆȾ ĊȉĆǕ Ćȿ ǃǟ
Оқылуы:
Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. 

бисмиллаһир-рахманир-рахиим, 
Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. әт-

тәхийәт лилләһи уас-салауаат уат-тайибаат.
әс-сәләмү ғаләйкә әййуһән-нәби рәхмәтүл-ла уә 
бәрәкәәтүһү, әс-сәләмү ғаләйнә уа ғала ғибәәдул-лаһис-
саалихиинә. әшһәдү ән лә илаһа иллаллаһ уә әшһәдү 
әннә Мухаммәдән абдуһу уә рәсүлуһә.

Мағынасы:
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Алла Ұлы, Алла Ұлы, Алла Ұлы.
Қайырымды, рақымды Алла атымен, 
Алла Ұлы, Алла Ұлы, Алла Ұлы. 
Жаратқан Ием, Саған тағзым етемін, игілікті істер 

мен дұғаларымды бағыштаймын.
Ей, Пайғамбар, Саған тынышық тілеймін, Алланың 

рақымы мен берекеті жаусын. 
Бізге және Алланың салиқалы құлдарына 

тыныштық болсын.
Мен Алладан басқа құдай жоқ екеніне куә бола-

мын және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куә 
боламын.

Алғаш рет құрбандық шалған – Ибраһим пай-
ғамбар (ғ.с.). Алла тағала Ибраһим пайғамбарды сынау 
үшін жалғыз ұлы Исмайылды құрбандыққа шалуды 
әмір етеді. Жаратқан Иенің бұл әміріне әкелі-балалы 
екеуі де көндігіп, енді оны орындамақшы болғанда, 
Алла тағала баланың орнына «мынаны сой» деп, көк 
қошқарды түсіреді. Сондықтан қажылар Ибраһим 
пайғамбарды (ғ.с.) еске алып, мына дұғаны оқиды:

 ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ȴɆĈȽǟĆȀĊǣǙ ɂĆȲ Ćȝ ĆǨĊɆĆȲ Ćȍ Ǡ Ćȶ Ćȭ ǼƋȶ ĆǶćȵ ĈȯǓ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ǼƋȶ ĆǶćȵ ɂĆȲ Ćȝ ƍȰ Ćȍ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 Ćȿ ȴɆĈȽǟĆȀĊǣǙ ɂĆȲ Ćȝ ĆǨ ĊȭĈǿǠĆǣ Ǡ Ćȶ Ćȭ ǼƋȶ ĆǶćȵ ĈȯǓ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ǼƋȶ ĆǶćȵ ɂĆȲ Ćȝ ĊȫĈǿǠĆǣ ȴɆ ĈȽǟĆȀĊǣǙ ĈȯǓ

.ǼɆ ĈǲĆȵ ǼɆ Ĉȶ Ćǵ ĆȬƋȹĈǙ ĆƙĈȶĈȱǠĆȞĊȱǟ ɄĈȥ ȴɆĈȽǟĆȀĊǣǙ ĈȯǓ ɂĆȲ Ćȝ
Оқылуы:
Аллаһумма салли ғала Мухаммәд уа ғала әәли 

Мухаммәд кәмә саллейта ғала Ибрааһиим уа ғала 
әәли Ибраһим. уә бәрик ғала Мухаммәд уа ғала әәли 
Мухаммәд кәмә бәрәктә ғала Ибрааһиим уа ғала әәли 
Ибраһим фил-әләмин иннәкә хәмиидун мәжиидун.
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Мағынасы:
Я, Алла! Ибраһим мен оның әулетіне ризалығыңды 

білдіргендей, Мұхаммед пен оның әулетіне 
ризалығыңды білдір.

Ибраһим мен оның бүкіл әлемдегі әулетіне бере-
ке бергендей, Мұхаммед пен оның әулетіне де береке 
бер. 

Сен мәңгілік мақтауымсың.
Осы дұғаларды оқып болғасын, қажы сүбхана  

Алла тағаладан құрбандыққа шалынатын малды қабыл 
алуын сұрайды:

Оқылуы:
Би-исмил-лаһи уә Аллаһу әкбәр, аллаһумма һәзә 

минкә уә ләкә,
Аллаһумма тақаббәл миннии.
Мағынасы:
Алла атыменен. Алла – Ұлы!
Я, Жаратқан Ием! Бұл (малды) Саған арнадым.
Менен қабыл ал.

Қажылар құрбандыққа шалынған малдың 
етін үштен бірін пайдаланып, қалғанын қайыршы-
мүсәпірлерге үлестіріп береді. Зүл-хижжа айының 
10-13 күндер аралығында сойылған мал құрбандыққа 
шалынған болып есептеледі.

Содан кейін қажылар шаштарын алады, не 
қысқартады. Қажы әйел шашының бұрымын саусақтың 
еліндей қысқартады. Қиылған шаштарды Минада жер-
ге көміп тастайды. Міне, осыдан бастап ихрам кезінде 
тыйым салынған барлық іс-әрекеттер қайтадан рұқсат 
етіледі. Қажылар ихрам хал-күйінен шығып, Меккеге 
келеді. 
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Мәсжид Харамда қажы «тауаф әл-ифада» 
(«қосымша тауаф») әдет-ғұрпын орындайды. Тауаф 
әл-ифада алғашқы тауаф әл-құдым секілді қасиетті 
Қағбаны жеті рет айналатын діни жора. Алайда тау-
аф әл-құдымға қарағанда, Қағбаны қалыпты жүріспен 
жеті рет айналады. Сосын Алла тағалаға шүкіршілік 
етіп, зәмзәм суын ішеді.

Егер қажы Зүл-хижжа айының 8-күніне дейін тау-
аф әл-құдұм мен сағи діни жораларын жасамаған бол-
са, онда ол сағи рәсімін орындайды.

 
әййәм әТ-ТәшрИҚ

Әййәм әт-тәшриқ – Құрбан айты басталғаннан 
кейінгі үш күн. «Әййәм әт-тәшриқ» сөз тіркесі  
«Етті күнге қақтайтын күндер» деген мағына береді, 
яғни бұл күндері кұрбандыққа шалынған малдың 
еті қақталып кептіріледі. Зүл-хижжа айының 11-
13 күндеріне сәйкес келетін Әййәм әт-тәшриқ – 
қажылықтан күнделікті тіршілікке өтетін күндер.

Зул-хижжа айының 11-күні түстен кешке дейін 
қажылар Минадағы үш жамратқа тас лақтырады. Ал-
дымен қажы Кіші жамратқа 7 тас лақтырады. Әрбір 
тасты лақтырғанда «Аллаһу әкбәр» деп тәкбир айтыла-
ды. Сосын кұбыла жаққа қарап, сүбхана Алла тағалаға 
мақтау айтып, «Лә илаһа иллаллаһ» деп тәһліл айтып, 
мына дұғаны оқиды: 

 Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ąǼƋȶ ĆǶćȵ ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ Û ĆȬɆƍǤĆȹ ĈǦƋȺ ćȆĈȱ ƾȝǠĆǤƍǩǟ Ćȿ ĆȬĈǣǠĆǪ ĈȮĈǣ ƾȪɅ ĈǼ ĊȎĆǩ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 . ĆȴƋȲ Ćȅ

 ƋɍĈǙ ĆȼȱĈǙ Ćɍ ÛăɎɆ ĈȍĆǕ Ćȿ ăǥĆȀ ĊȮćǣ ǃǟ ĆȷǠ ĉǶĊǤ ćȅ Ćȿ ÛƿƘĈǮ Ćȭ ǃ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ Ćȿ ƿƘĈǤ Ćȭ ćȀĆǤ ĊȭĆǕ ǃǟ
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.ǟăǿɀ ćȮ ĊȊĆȵ ǠăɆĊȞ Ćȅ Ćȿ ƿǿȿćȀĊǤĆȵ ƾ ĉǲ Ĉǵ ćȼĊȲĆȞ ĊǱǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ ćȼĆȱ ĆȬɅĈȀ Ćȉ Ćɍ ćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ Ûǃǟ

Оқылуы:
Аллаһумма тасдииқан би-китәәбикә уә иттибааған 

ли-сүннәти нәбийикә, сәйидинә Мухаммәдин саллаллаһу 
ғаләйһи уә сәлләм.

Аллаһу әкбәру кәбиирән уә әл-хамдү лиллә кәсиирән, 
уә сүбханә Алла бүкрәтән уа асилан, лә иләһә иллә Алла, 
уахдәһу лә шәриикә ләһу

Аллаһумма әжғалһу хижжән мәбруурән уә сәғйән 
мәшкуурән. 

Мағынасы:
Я, Алла! Кітабыңа сендім және Сенің Елшің - 

біздің пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.с.) сүннет  
жолын ұстадым.

Алла – ұлылардың ең Ұлысы, Аллаға шүкіршілігім 
шексіз.

Таң атқаннан күн батқанға дейін Аллаға мақтау 
айтамын. 

Алладан басқа құдай жоқ, ол – жалғыз, оның серігі 
жоқ.

Я, Алла! Қажылығымды адал қыл, ниетімді 
ризашылығыңмен қабыл ал.

 ĆǨĊɆĆȺĊǭĆǕ Ǡ Ćȶ Ćȭ ĆǨĊȹĆǕ Û ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ăǒǠĆȺĆǭ Ʉ ĈȎ ĊǵćǕ Ćɍ ƋȴćȾƋȲȱǟ ĈȼɆĈĈȥ ƾȭĆǿǠĆǤćȵ ƾǤƍɆ Ćȕ ƿƘĈǮ Ćȭ ǃ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ

. ĆȬ ĈȆĊȦĆȹ ɂĆȲ Ćȝ

Û ćǨĊǤĈȽĆǿ ĆȬĊȺĈȵ Ćȿ Û ćǨĊǤ ĈȡĆǿ ĆȬĊɆĆȱĈǙ Ćȿ Û ćǨĊȪĆȦ ĊȉĆǕ ĆȬĈǣǟ ĆǾ Ćȝ ĊȸĈȵ Ćȿ Û ćǨ ĊȒĆȥĆǕ ĆȬĊɆĆȱĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ÛɄĈǩĆȀĊǮ Ćȝ ĊȰĈȩǕ Ćȿ ÛɄĈǪĆǣ ĊɀĆǩ ĊȰĆǤĊȩǕ Ćȿ ɄĈȝƌȀ ĆȒĆǩ Ċȴ ĆǵĊǿĆǕ Ćȿ ÛɃĈȀ ĊǱǕ Ċȴ ĈȚ ĊȝǕ Ćȿ ÛɄ ĈȮ ćȆćȹ ĊȰĆǤĊȩǠȥ

 .ɄĈȱ Ċǘ ćȅ ɄĈȺ ĆȖ ĊȝǕ Ćȿ ÛɄĈǩ Ćɀ ĊȝĆǻ ĊǢ ĈǲĆǪ Ċȅǟ Ćȿ
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 Ćƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǟ ĆȫĈǻǠĆǤ Ĉȝ ɄĈȥ ǠĆȺĊȲ Ĉǹ ĊǻǕ Ćȿ ĆƙĈȵĈȀ ĊǲćȶĊȱǟ ĆȸĈȵ ǠĆȺĊȲĆȞ ĊǲĆǩ Ćɍ Ćȿ ǠƋȺĈȵ ĊȰƋǤĆȪĆǩ ǠĆȺƋǣĆǿ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ
Оқылуы:
Әлхамду лиллә кәсиирән тайиибән мүбәәрәкән 

фиһи
Аллаһумма лә әхсыи сәнәәіән ғаләйкә, әнтә кәмә 

әснейтә ғала нәфсикә.
Аллаһумма иләйкә афадту, уә мин азаабикә 

әшфақту, уә иләйкә рағибту, уә минкә рәһибту, фа-
ақбәл нүсүкии, уә ағзым үжрии, уә әрхәм тадұррұғыи 
уә ақбәл тәубәтии, уә ақил ғасратии, уә истәжиб 
дағуатии, уа ағтании сүілии.

Аллаһумма раббәнә тақаббәл миннә уә лә тәжғалнә 
мин-әл-мүжримиинә уә әдхилнә фи ғибәәдикәс-
саалихиинә йә әрхәмә әр-рахимиинә. 

Мағынасы:
Аллаға мүбарак игі-жақсылықтары үшін мың да 

бір шүкір! 
Я, Алла! Саған шексіз ризашылығымды 

білдіремін.
Бар мақтауымды Саған арнаймын.
Я, Алла! Өзіңмен тілдестім, азабыңнан қорықтым,
Саған жалбарындым, Өзіңнен қаймықтым.
Мінажатымды қабыл ал, сый-ақымды марапатта.
Құлшылығыма рақымды бол, тәубемді қабыл ал.
Қателігімді аз қыл, дұғамды қабыл ал, сұраға-

нымды бер.
Иә. Алла! Жаратқан Иеміз! Бізді қабыл ал, 

күнәлілердің санатына жатқызба, салиқалы құл-
дарыңның қатарына қос.

Сен – қайырымдылардың ең Ұлығысың!
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Сосын 150 метр жерде тұрған Ортаңғы жамратқа 
барып, оған да 7 тас лақтырады. Одан кейін Ортаңғы 
жамраттан 275 метр жердегі әл-Жамрат әл-ақабаға 
келіп, оған да 7 тас лақтырады. Келесі күні де, яғни 
Зул-хижжа айының 12-күні де түстен кейін осы іс-
әрекеттерді қайталап, үш жамратқа тас лақтырады. Зул-
хижжа айының 13-күні алғашқы екі күнде адамдардың 
көптігінен «рәмил-жамрат» діни жораларын орындауға 
үлгере алмаған қажылар үш жамратқа тас лақтырады. 

Сонымен ең соңғы жамратқа тас лақтырғаннан 
кейін қажы артына бұрылып қарамай, адамдарға 
соғыспай, бірден Меккеге бет алады.

«Рәмил-жамрат» әдет-ғұрпын орындағанда қажы 
өз жанын шайтанның арбауынан азат етеді. Әр тасты 
лақтырған сайын ол өзінен шайтанды алыстатады. 
Сондықтан қажы үш жамратқа тас лақтырып, күнәдан 
тазарып, шайтанды жеңеді.

Зул-хижжа айының 14-күні қажылықтың барлық 
әдет-ғұрыптары аяқталады. Мұсылман қажы атанады.

Мекке мүкәррәмадан кетер алдында қажы Мәсжид 
Харамға келіп, «тауаф әл-уадағ», яғни «қоштасу тауа-
фын» орындайды.
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ҚошТАсу ТАуАфы

Тауаф әл-құдым мен тауаф әл-ифаданы орындап 
машықтанған қажы қоштасу тауафы кезінде былай деп 
дұға айтады:

Қоштасу тауафтың дұғасы

 {ąǻǠĆȞĆȵ ɂĆȱĈǙ ĆȫƌǻǟĆȀĆȱ ĆȷǓȀćȪĊȱǟ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ĆȏĆȀĆȥ ɃĈǾƋȱǟ ƋȷĈǙ}

 ǠĆɅ ÛɄĈȹ ĊȀćǪ Ċȅǟ ćǿǠƋǪ Ćȅ ǠĆɅ ɄĈȹ ĊȀćǤ ĊǱǕ ćǿǠƋǤ ĆǱ ǠĆɅ ÛɄĈȺĊȞ Ćȶ ĊȅǕ ćȜɆ Ĉȶ Ćȅ ǠĆɅ Ćȿ ɄĈȹ ĊǼ ĈȝĆǕ ƿǼɆĈȞćȵ ǠĆɅ

 Ćǻ ĊɀĆȞĊȱǟ Ƌȴćǭ Ćǻ ĊɀĆȞĊȱǟ ɄĈȺĊȩćȁ Ċǿǟ Ćȿ Ûǟ ĆǾĆȽ ĆȬĈǪĊɆĆǣ ɂĆȱĈǙ ɄĈȹ ĊǻćǻĊǿǟ ćǻǟƋǻĆǿ ǠĆɅ ɄĈȺ Ċȶ ĆǵĊǿǟ ćȷǠ Ćȶ ĊǵĆǿ

 ĆȀ ĆȎĆȹ Ćȿ ÛćȻ ĆǼ ĊȝĆȿ ǃǟ ĆȧĆǼ Ćȍ Û ĆȸɅ ĈǼĈȵǠ Ćǵ ǠĆȺƍǣĆȀĈȱ ĆȸɅ ĈǼĈǣǠ Ćȝ ÛĆƙĈǤĈǝǠĆǩ Û ąǧǟƋȀĆȵ ĆǼĊȞĆǣ ąǧǟƋȀ Ćȭ

 Ćȿ ǠĆȺĆȱ ĆǦ ĆȶɆĈȺĆȢĊȱǟ Ćȿ ĆǦĆɆĈȥǠĆȞĊȱǟ Ćȿ ĆǦĆȵĆɎ ƋȆȱǟ ĈǢćǪ Ċȭǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ĆǡǟĆȂ ĊǵĆɉǟ ĆȳĆȂĆȽ Ćȿ ćȻ ĆǼĊǤ Ćȝ

 ĆȫĈȀ ĊǶĆǣ Ćȿ ĆȫƍȀĆǣ ɄĈȥ ĆƙĈȶɆĈȪ ćȶĊȱǟ Ćȿ ĆȸɅĈȀĈȥǠ ĆȆćȶĊȱǟ Ćȿ ĈǥǟĆȂćȢĊȱǟ Ćȿ ĈǿǟƋȿƌȂȱǟ Ćȿ ĈǯǠ Ƌǲ ćǶĊȱǟ Ćȫ ĈǼɆĈǤĆȞĈȱ

 .ĆƙĈȞ Ćȶ ĊǱĆǕ ąǼƋȶ ĆǶćȵ ĈǦƋȵćǕ ĊȸĈȵ
Оқылуы:
«Иннә әлләзи фарада ғаләйкә әл-құрәәнә ләрәәдукә 

илә мағаадин»
Йә мұғиидән иғыднии уә йә сәмииғу әсмағнии, 

йә жәббәәру әжбүрнии йә сәттәәру әстүрнии, йә 
рәхмәәну әрхәмнии йә рәддәәду әрдуднии илә бәйтикә 
һәзә, уә әрзұқнии әл-ғаудә сүммә әл-ғаудә кәррәәтин 
бағдә мәррәәтин, тәәіибиинә, ғаабидиинә ли-раббинә 
хәәмидиинә, садақа Аллаһу уағдәһу, уә насара ғабдәһу 
уә һәзәмәл-әхзәәбә уахдәһу,

Аллаһумма үктубис-сәләәмәтә уәл-ғаафийәтә 
уәл-ғаниимәтә ләнә уә ли-ғабиидикәл-хүжжәәжи уәз-
зүууәәри уәл-ғұзәәти уәл-мүсәәфириинә уәл-муқиимиинә 
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фи бәррикә уә бәхрикә мин үммәти Мухаммәдин 
әжмағиинә. 

Мағынасы:
«Шындығында, Саған (Мұхаммед пайғамбар 

(с.а.с.)) Құранды міндет қылған (Алла тағала) Сені 
қайтар жеріңе (Меккеге) қайтарады» («Қасас» сүресінің 
85-аяты).

Я, Қайтарушы! Қайтар мені. Я, Бәрін де Тыңдаушы! 
Тыңда мені.

Я, Құдіретті! Күш-қуат бер. Я, Кешіруші! Қорға 
мені.

Я, Қайырымды! Рақымды бол маған. Я, Қайтару-
шы! Қайтар мені осы Үйіңе.

Қайтуға рызық бер маған, сосын қайта-қайта осы 
жерге оралуға нәсіп ет. 

Кешірім сұраушылар, құлшылық етушілер 
Жаратқан Иемізге мақтау айтады.

Алла уәдесін орындады, құлын қорғады, әл-
Ахзабты (Мәдина қаласы үшін шайқаста Мұхаммед 
пайғамбарымызға (с.а.с.) қарсы шыққан тайпалар 
одағы) жеңді.

Я, Алла! Бізге, қажылық жасаған құлдарыңа, 
келушілерге, жолаушыларға, құрлықта да, теңізде де 
мекен етушілерге, Мұхаммед үмбетінің барлығына 
тыныштық, жақсылық, құт-береке бер.

ɃĈȀĊȾ Ćș ĈǒǟĆǿĆȿ ĊȸĈȵ Ćȿ ɄĈȵǟ ƋǼćȩ ĊȸĈȵ Ćȿ ÛɃĈǿǠ ĆȆĈɅ ĊȸĆȝ Ćȿ ɄĈȺɆ ĈȶĆɅ ĊȸĆȝ ɄĈȺ ĊȚĆȦ Ċǵǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ɂĆȱĈǙ ɄĈȺĆǪĊȲ Ćȍ ĊȿĆǕ ǟĆǽĈǚĆȥ ɃĈǼĆȲĆǣ Ćȿ ɄĈȲ ĊȽĆǕ ɂĆȱĈǙ ɄĈȺĆȲ ƍȍĆɀćǩ ɂƋǪ Ćǵ ɄĈǪ ĊǶĆǩ ĊȸĈȵ Ćȿ ɄĈȩ ĊɀĆȥ ĊȸĈȵ Ćȿ

 ĊȸĈȵ ƋȰĆȩĆǕ Ćɍ Ćȿ ÛȸĊɆ Ćȝ ĆǦĆȥ ĊȀ Ćȕ ĆȬĈǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ĊȸĈȵ ɄĈȺɆĈȲ ĊǺćǩ Ćɍ ĊȷĆǕ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɃĈǼĆȲĆǣ Ćȿ ɄĈȲĈȽĆǕ

. ĆȬĈȱĆǽ
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Оқылуы:
Аллаһумма әхфазнии ған йәмиинии уә ған йәсәәрии, 

уә мин қуддәәмии уә мин уәрәәіи заһрии уә мин фәуқии уә 
мин тәхтии хаттә туассыләнии илә әһлии уә бәләдии 
фә-изә әусалтәнии илә әһлии уә бәләдии әсәлүкә ән лә 
тухлиинии мин рәхмәтикә тарфатә ғайн, уә лә ақаллә 
мин зәликә.

Мағынасы:
Я, Алла! Мені оңымнан да, солымнан да, алдым-

нан да, артымнан да, үстімнен де, астымнан да туған-
туысқандарыма, еліме жеткізгеніңше сақта.

Ал енді туған-туысқандарыма, еліме аман-есен 
жеткізгеннен кейін Сенен сұрайтыным: бір қас қағым 
сәтке де рақымшылығыңнан мені айырма.

 ĈȻɀ ćǱćȿ ɂĆȲ Ćȝ ĊȄĈȶ Ċȕǟ Ćȿ ÛǠĆȺĈȲ ĊȽĆǕ ɄĈȥ ăǦĆȦɆĈȲ Ćǹ Ćȿ ÛǠĆȹĈȀĆȦ Ćȅ ɄĈȥ ƾǤ ĈǵǠ Ćȍ ǠĆȺĆȱ Ċȸ ćȭ ƋȴćȾƋȲȱǟ

ÛǠĆȺĊɆĆȱĈǙ ĆǒɄ ĈǲĆȶĊȱǟ Ćɍ Ćȿ ƋɄ ĈȒćȶĊȱǟ ĆȷɀćȞɆ ĈȖĆǪ ĊȆĆɅ ĆɎĆȥ ĊȴĈȾĈǪĆȹǠ ĆȮĆȵ ɂĆȲ Ćȝ ĊȴćȾ ĊǺ ĆȆĊȵǟ Ćȿ ÛǠĆȺĈǝǟ ĆǼ ĊȝĆǕ

 ĆȤƋȲ ĆȮĆǩĆǕ ĊȷǕ ɄĈȺ Ĉȶ ĆǵĊǿǟ Ćȿ ɄĈȺĆǪĊɆĆȪĊǣĆǕ ǠĆȵ ɄĈȺɆĈȺĊȞĆɅ Ćɍ ǠĆȵ Ćȿ Ʉ ĈȍǠĆȞ ĆȶĊȱǟ ĈȫĊȀĆǪĈǣ ɄĈȺ Ĉȶ ĆǵĊǿǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ɄƍȺ Ćȝ ĆȬɆȑĊȀćɅ Ǡ ĆȶɆĈȥ ĈȀ ĆȚƋȺȱǟ Ćȸ ĊȆ ćǵ ɄĈȺĊȩćȁ Ċǿǟ Ćȿ ɄĈȺɆĈȺĊȞĆɅ Ćɍ ǠĆȵ
Оқылуы:
Аллаһумма күн ләнә саахибән фи сәфәринә, уә 

халиифәтән фи әһлинә, уә атмис ғала ужууһи ағдааіинә, 
уә әмсахһүм ғала мәкәәнәтиһим фәлә йәстатиғунә әл-
мұдыйә уә лә әл-мәжииіә илейнә,

Аллаһумма әрхәмнии би-тәркил-мағаасыи уә мә лә 
йағниинии мә әбқайтәнии уә әрхәмнии ән әтәкәлләфә 
мә лә йағниинии уә әрзұқнии хүснән-назары фимә йур-
дыка ғаннии. 

Мағынасы:
Я, Алла! Осы сапарымызда оң жолыңды бер.
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Туған-туысқандарымыздың қамқоршысы бол.
Жауымыздың көзін құрт.
Олар бізге келіп те, кете де алмайтындай құтын 

қашыр.
Я, Алла! Кінәмнан арылтатын қайырымдылық 

жаса, жебеушім бол, жалғыз тастама.
Маған рақымшылығыңды көрсет, ауыртпашы-

лықта қамқорлық жаса.
Маған ризашылық танытқан жылы шырайлы 

жүзіңді рызық қыл. 

 ɄĈȹ ĊȀ ćȎĊȹǟ Ćȿ ɃĈǿĊǖǭ ƍȿ ćǼĆȞĊȱǟ ĆȸĈȵ ɄĈȹĈǿǕ Ćȿ ÛɄƍȺĈȵ ĆǫĈǿǟĆɀĊȱǟ ćȼĊȲĆȞ ĊǱǟ Ćȿ ɃĈȀ ĆȎĆǤĈǣ ɄĈȺĊȞƍǪĆȵ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ɄĈȺ ĆȶĆȲ Ćș ĊȸĆȵ ɂĆȲ Ćȝ

 Ćȿ Û ĈȰ ĆȆ ĆȮĊȱǟ Ćȿ ĈȂ ĊǲĆȞĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ Ĉȷ ĊȂ ćǶĊȱǟ Ćȿ ƍȴĆȾĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

. ĈȯǠ ĆǱƍȀȱǟ ĈȀ ĊȾĆȩ Ćȿ ĈȸĊɅ ĆƋǼȱǟ ĈǦĆǤĆȲ Ćȡ ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ Û ĈȰ ĊǺćǤĊȱǟ Ćȿ ĈȸĊǤ ćǲĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ

Оқылуы:
Аллаһумма мәттиғнии би-басарии уә әжғалһу 

әл-уәәрисә миннии, уә әринии мин-әл-ғадууи сәірии уә 
әнсұрнии мин заламании.

Аллаһумма инни ағуузу бикә мин-әл-һәмми уәл-хүзни 
уә ағуузу бикә мин-әл-ғажзи уәл-кәсәли, уә ағуузу бикә 
мин-әл-жүбни уәбұхли, уә ағуузу бикә мин ғаләбәтид-
дейни уә қаһрир-рижәәли.

Мағынасы:
Я, Алла! Көзімді ашық қыл, ұрпағымды 

жалғастыр.
Жаудан өшімді алдыр, маған зұлымдық жа-

сағанды жеңдір.
Я, Алла! Ауру-сырқаудан, кеселден сақта.
Қорқақтық пен сараңдықтан сақта.
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Қарызды болудан, адамға тәуелді болудан сақта. 

 ƋȴćȾƋȲȱǟ ɂ ĆȑĊȀĆǩ ǠĆȵ ĈȰĆȶĆȞĊȱǟ ĆȸĈȵ Ćȿ ÛɁĆɀĊȪƋǪȱǟ Ćȿ ƋȀĈǤĊȱǟ ǟ ĆǾĆȽ ǠĆȹĈȀĆȦ Ćȅ ɄĈȥ ĆȬćȱĆǖ ĊȆĆȹ ǠƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ćȻ ĆǼĊȞĆǣ ǠĆȺ Ċȝƍɀ Ćȕ Ćȿ Ûǟ ĆǾĆȽ ǠĆȹĆȀĆȦ Ćȅ ǠĆȺĊɆĆȲ Ćȝ ĊȷƍɀĆȽ

 ĊȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ ĈȰ ĊȽĆɉǟ ɄĈȥ ćǦĆȦɆĈȲ ĆǺĊȱǟ Ćȿ ÛĈȀĆȦ ƋȆȱǟ ɄĈȥ ćǢ ĈǵǠ ƋȎȱǟ ĆǨĊȹĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ

ĈǼĆȱ ĆɀĊȱǟ Ćȿ ĈȰ ĊȽĆɉǟ Ćȿ ĈȯǠ ĆȶĊȱǟ ɄĈȥ ĈǢĆȲĆȪĊȺ ćȶĊȱǟ Ĉǒɀ ćȅ Ćȿ ĈȀ ĆȚĊȺ ĆȶĊȱǟ ĈǦĆǣǔ Ćȭ Ćȿ ĈȀĆȦ ƋȆȱǟ ĈǒǠĆǮ ĊȝĆȿ

.ĈȀĆȦ ƋȆȱǟ ǠĆȺĊɆĆȲ Ćȝ ĊȷƍɀĆȽ Ćȿ ĆȏĊǿĆɉǟ ǠĆȺĆȱ ĈɀȕǓ ƋȴćȾƋȲȱǟ
Оқылуы:
Аллаһумма иннә нәсәлүкә фи сәфәринә һәзә әл-

бәррә уәт-тақуа, уә мин-әл-ғамали мә тәрда
Аллаһумма һәууин ғаләйнә сәфәрәнә һәзә, уә 

таууығна бағдәһу.
Аллаһумма инни ағуузу бикә мин уағсәәіи әс-сәфәри 

уә кәәбәтил-манзари уә сүүіил-мунқаләби фил-мәәли 
уәл-әһли уәл-уәләди

Аллаһумма атуи ләнә әл-арда уә һәууин ғаләйнә әс-
сәфәри. 

Мағынасы:
Я, Алла! Осы сапарымызда Сенен сүйіспеншілік 

пен тақуалық сұраймыз.
Ісімізге риза бол.
Я, Алла! Осы сапарымызды жеңіл қыл, жолымыз 

оң болсын. 
Я, Алла! Сен – сапардың иесісің, туыстардың 

жебеушісісің.
Я, Алла! Жол жүрудің машақатынан, сүрініп-

жығылудан сақта.
Мал-мүлікті, жақын-туысқандарды, бала-шағаны 

бәле-жәледен сақта.
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Я, Алла! Ұзақ қашықтықтағы жолымыздан жыл-
дам өткіз, сапарымыз оң болсын. 

 ƍȰ ćȭ ɂĆȲ Ćȝ ĆȬƋȹĈǙ ÛćȀĊɆ ĆǺĊȱǟ Ćȫ ĈǼĆɆĈǣ Ǡăȹǟ Ćɀ ĊȑĈǿ Ćȿ Û ĆȬĊȺĈȵ ƿȀĊǪ Ĉȅ Ćȿ ÛƿȀĊɆ Ćǹ ćȠćȲĊǤĆɅ ƾȡĆɎĆǣ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ĄȀɅ ĈǼĆȩ ąǒ ĊɄ Ćȉ

 Ćȿ ÛǠĆȹĈȀĆȦ Ćȅ ɄĈȥ ǠĆȺĊǤ ĆǶ Ċȍǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ Û ĆȏĊǿĆɉǟ ǠĆȺĆȱ ĈɀȕǓ Ćȿ ÛĈȀĆȦ ƋȆȱǟ ǠĆȺĊɆĆȲ Ćȝ ĊȷƍɀĆȽ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ǠĆȺĈȲ ĊȽĆǕ ɄĈȥ ǠĆȺĊȦćȲ Ċǹǟ

 ȿ ÛɄĈȱǠ Ćȶ Ĉȉ ĊȸĆȝ Ćȿ ÛɄĈȺɆ ĈȶĆɅ ĊȸĆȝ Ćȿ ɄĈȦĊȲ Ćǹ ĊȸĈȵ Ćȿ ƋɃĆǼĆɅ ĈȸĊɆĆǣ ĊȸĈȵ ɄĈȺ ĊȚĆȦ Ċǵǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ƋǡĆǿ ǠĆɅ ĆƙĈȶ ĈǵǟƋȀȱǟ Ćȴ ĆǵĊǿĆǕ ǠĆɅ ɄĈǪ ĊǶĆǩ ĊȸĈȵ ĆȯǠĆǪ ĊȡćǕ ĊȷĆǕ ĆȬĈǪ Ćȶ ĆȚĆȞĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ ÛɄĈȩ ĊɀĆȥ ĊȸĈȵ

.ĆƙĈȶĈȱǠĆȞĊȱǟ
Оқылуы:
Аллаһумма бәләәған йәблұғу хайрән, уә ситрән 

минкә, уә ридуаанән би-йәдикәл-хайру, иннәкә ғала 
күлли шейин қадиир.

Аллаһумма һәууин ғаләйнә әс-сәфәри, уа атұуи 
ләнә әл-арда,

Аллаһумма асхәбнә фи сәфәринә, уә ахлуфнә фи 
әһлинә.

Аллаһумма әхфазныи мин бейни йәдәйә уә мин хал-
фии уә ған йәмиинии, уә ған шимәәлии, уә мин фәуқии, 
уә ағуузу би-ғазаматикә ән ағтәәлә мин тәхтии йә 
әрхәмә әр-рахимиинә йә раббәл-ғаалимиинә. 

Мағынасы:
Я, Алла! Жақсылықты Жеткізуші! Кешірім де  

Сенен. Қолыңдағы жақсылығыңмен риза қыл бізді.
Шындығында, Сен бәрінен де құдіреттісің.
Я, Алла! Бізге ақ сапар бер, жердің шалғайлығын 

қысқарт.
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Я, Алла! Сапарымызды оң қыл, туған-
туысқандарымызға пана бол.

Я, Алла! Екі қолымның арасынан да, артымнан да, 
оңымнан да, солымнан да, үстімнен де сақтай гөр.

Ұлылығыңмен тасадан жасалған қастандықтан 
сақта.

Сен – қайырымдылардың ең Ұлығысың!  
Я, ғаламдарды Жаратушы! 

Қоштасу тауафынан кейін оқылатын дұға

 ǠĆȵ ɂĆȲ Ćȝ ɄĈȺĆǪĊȲ Ćȶ Ćǵ Û ĆȬĈǪĆȵĆǕ ćȸĊǣǟ Ćȿ Û Ćȫ ĈǼĊǤ Ćȝ ćȸĊǣǟ Ćȿ ĆȫćǼĊǤ Ćȝ ǠĆȹĆǕ Ćȿ ĆȬćǪĊɆĆǣ ǟ ĆǾĆȽ ƋȴćȾƋȲȱǟ

Û ĆȬĈǪĊɆĆǣ ɂĆȱĈǙ ĆȬĈǪ ĆȶĊȞĈȺĈǣ ɄĈȺĆǪĊȢƋȲĆǣ ɂƋǪ Ćǵ ĆȫĈǻĆɎĈǣ ɄĈȥ ɄĈȺĆǩ ĊȀĆǪ Ćȅ Ćȿ Û ĆȬĈȪĊȲ Ćǹ ȸĈȵ ɄĈȱ ĆǧĊȀ ƋǺ Ćȅ

 ƋɍĈǙ Ćȿ ÛǠ ĆȑĈǿ ɄƍȺ Ćȝ ĊǻĆǻĊȁǠĆȥ ɄƍȺ Ćȝ ĆǨĊɆ ĆȑĆǿ ĆǨĊȺ ćȭ ĊȷĈǚĆȥ Ʉ ĈȮ ćȆćȹ ĈǒǟĆǻĆǕ ɂĆȲ Ćȝ ɄĈȺĆǪĊȺ ĆȝĆǕ Ćȿ

 ĆǨĊȹĈǽǕ ĊȷĈǙ ɄĈȥǟĆȀ ĈȎĊȹǟ ćȷǟĆȿĆǕ ǟ ĆǾĆȽ Ćȿ ÛɃĈǿǟĆǻ ĆȬĈǪĊɆĆǣ ĊȸĆȝ ɁĆǖĊȺĆǩ ĊȷĆǕ ĆȰĊǤĆȩ Ćȷɇǟ ƋȸćȶĆȥ

 ƋȴćȾƋȲȱǟ Û ĆȬĈǪĊɆĆǣ ĊȸĆȝ Ćɍ Ćȿ ĆȬĊȺ Ćȝ ƾǤ ĈȡǟĆǿ Ćɍ Ćȿ Û ĆȬĈǪĊɆĆǤĈǣ Ćɍ Ćȿ ĆȬĈǣ ąȯ ĈǼĊǤĆǪ ĊȆćȵ ĆȀĊɆ Ćȡ ɄĈȱ

 Ćȿ ÛɄĈȺɅĈǻ ɄĈȥ ĆǦ Ćȶ ĊȎĈȞĊȱǟ Ćȿ ÛɄĈȶ ĊȆ ĈǱ ɄĈȥ ĆǦ ƋǶ ƍȎȱǟ Ćȿ ÛɄĈȹ ĆǼĆǣ ɄĈȥ ĆǦĆɆĈȥǠĆȞĊȱǟ ɄĈȺĊǤ ĆǶ ĊȍǠĆȥ

 Ćȿ ǠĆɆĊȹ ƌǼȱǟ ĈȀĊɆ Ćǹ ĆȸĊɆĆǣ ɄĈȱ ĊȜ Ćȶ ĊǱǟ Ćȿ ÛɄĈȺĆǪĊɆĆȪĊǣĆǕ ǠĆȵ ĆȬĆǪ ĆȝǠ Ćȕ ɄĈȺĊȩćȁ Ċǿǟ Ćȿ ÛɄĈǤĆȲĆȪĊȺćȵ Ċȸ ĈȆ ĊǵǕ

 ĈȼĈȱǓ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ąǼƋȶ ĆǶćȵ ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ ɂĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ Ćȿ ÛąȀɅ ĈǼĆȩ ąǒ ĊɄ Ćȉ ƍȰ ćȭ ɂĆȲ Ćȝ ĆȬƋȹĈǙ ÛĈǥĆȀ Ĉǹɇǟ

 .ĆƙĈȞ Ćȶ ĊǱĆǕ ĈȼĈǤ ĊǶ Ćȍ Ćȿ
Оқылуы:
Аллаһумма һәзә бәйтукә уә әнә ғабдукә уә ибну 

ғабдикә, уә ибну үммәтикә, хәмәлтәнии ғала мә 
саххартә лии мин халқикә, уә сәтәртәнии фи биләәдикә 
хаттә бәллағтәнии би-ниғматикә илә бәйтикә, уә 
ағантәнии ғала әдәәіи нүсүкии фә-ин күнтә радайтә 
ғаннии фә-әздәд ғаннии ридаа, уә иллә фәмүннә әл-әәнә 
қаблә ән тәніә ған бәйтикә дәәрии, уә һәзә әуәәнү ин-
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сыраафии ин әзинтә лии ғайрә мүстәбдилин бикә уә лә 
би-бәйтикә, уә лә раағибән ғанкә уә лә ған бәйтикә,

Аллаһумма фа-асхәбниил-ғаафийәтә фи бәдәнии, 
уас-сыххәтә фи жисмии, уәл-ғысматә фи диинии, 
уә әхсин мунқаләбии, уә әрзұқнии таағатәкә мә 
әбқайтәнии, уә әжмағ лии бәйнә хайрид-дүниә уәл-
аахирати, иннәкә ғала күлли шейин қадиир, уә сала 
Аллаһу ғала сәйидинә Мухаммәдин уә ғала әәлиһи уә 
сахбиһи әжмағиинә. 

Мағынасы:
Я, Алла! Бұл – Сенің Үйің. Мен Сенің құлыңмын, 

құлыңның ұлымын, үмметіңнің баласымын.
Маған не берсең де қайырымыңмен бер.
Үйіңе келіп, мінәжатымды нығметіңмен толық 

аяқтағанша осы елде пана бол.
Маған Сенің ризашылығың керек, ризашылы-

ғыңды молынан бер.
Сенің Үйіңнен өз үйіме кеткенге дейін шапаға-

тыңды жаудыр.
Елге қайтуға уақыт келді, ешбір шүбәсіз 

рұқсатыңды бер. 
Үйіңді де қимаймын, Өзіңмен тілдесуге де 

құштармын.
Я, Алла! Бас-аяғымды аман қыл, деніме саулық 

бер, дінім мықты болсын.
Осы қасиетті жерге қайтып оралуға жассын. Өзіңе 

құлшылық етуге рызық ет. Жалғыз қалдырма. 
Бұ дүниедегі де, о дүниедегі де жақсылықтың 

барлығын бер.
Шындығында, Сен бәрінен де құдіреттісің.
Мұхаммед пайғамбарымызға, оның әулетіне, 

барлық сахабаларына шапағатың жаусын. 
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Мәдинаның орталық бөлігі 
(үстінен қарағанда)

 
мәдИНА

Мәдина – мұсылмандар үшін Меккеден кейінгі 
екінші қасиетті қала. Мәдина – Сауд Арабиясы 
корольдігінің батыс бөлігінде, Меккеден 430 км 
қашықтықта орналасқан. Қала теңіз деңгейінен 625 м 
биіктікте оазисте жайғасқан. 

Мәдинаның теңеуі «мүнәууәра», яғни арабтар нұр-
лы Мәдина деп атайды. Қажылар Мәдина мүнәууәраға 
бет алғанда, Мұхаммед пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
осы шаһарға кірген күнін еске алады. 622 жылдың 22 
қыркүйегінде Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) сахабалары-
мен Йәсриб қаласына келеді.

Осы күннен мұсылмандардың жыл санауы – 
һижра жылы басталады. Кейін Иәсрибті мұсылмандар 
«мәдинан-нәби» («Пайғамбардың қаласы») деп, немесе 
тек қана Мәдина деп атап кеткен. 

Мұхаммед пайғамбарымыз (с.а.с.) өмірінің соңғы 
10 жылын осы қалада өткізген. Осы уақыт ішінде Алла 
тағала оған Құран кәрімдегі 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 
57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 49, 9 және 
5-ші сүрелерді уақыт-уақытымен түсірген. Сондықтан 
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қасиетті Кітаптағы 114 сүренің осы 24 сүресін 
«мәдиналық» деп атайды.

Нұрлы Мәдинаның 95 теңеуі бар: «Таиба» 
(«Қошеметті»), «әл-Асыма» («Астана»), «Бәйт Расул 
Алла» («Алла Елшісінің Үйі»), «Дар әл-Фатх» («Бе-
ташар шаңырақ»), «Құббат әл-Ислам» («Исламның 
күмбезі»), «Қалб әл-Иман» («Иманның жүрегі»), «Дар 
әл-Сүнна» («Сүннеттің Ордасы») және т.б. 

Пайғамбар мешітіне зиярат
Мұсылмандар Мұхаммед пайғамбардың (с.а.с.) 

өмірімен тығыз байланысты үш мешітті – Меккедегі 
«Масжид Харам», Мәдинадағы «Мәсжид Нәбәуи» 
(«Пайғамбар мешіті») және Иерусалимдегі «Масжид 
Ақса» («Алыстағы мешітті») қасиетті деп санайды.

Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) Мәдинадағы 
мешіттің құрылысына өзі тікелей қатысып, алғашқы 
мұсылмандармен бірге саз балшық илеп, тастан кірпіш 
қалаған.

Мешіт Алланың Елшісі (с.а.с.) алғаш рет Йәсриб 
шаһарына келгенде түйесі шөккен жерге салынды. 
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Оның ұзындығы 70 қадам, ені – 60 қадам, ал биіктігі – 
5 қадам болды.

Кейін һижра жыл санауының 7-ші жылы Мұхаммед 
пайғамбар (с.а.с.) мешіттің ауданын 10 мың шаршы 
қадамға дейін ұлғайтып, биіктігін 7 қадамға көтеріп, 
пальманың бұтақтарымен шатырлаған. Мешіттің 
үш қақпасы болған, бірі – Иерусалим (Құдыс) жаққа 
қараған. Ол кезде мешіттің құбыланы көрсететін мих-
рабы болмаған. Содан Алла тағаладан уахи сөз келіп, 
мұсылмандарға Меккедегі Кағбаға қарап намаз оқуға 
әмір еткен. Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) мешіттің Мек-
кеге қарайтын төртінші қақпасын жасап, Иерусалим 
қақпасын бекітіп тастаған. Бұл оқиға Бадр құдығы 
жанындағы шайқастан екі күн бұрын болған еді. Осы 
шайқаста мұсылмандар алғаш рет жеңіске жетті.

Алғашқы кезде мешітте мінбер де болған емес, 
Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) пальма ағашының діңгегіне 
шығып, уағыз айтқан. Кейін мұсылмандардың біреуі 
төрт баспалдақтан тұратын мінбер орнатқан. Мұхаммед 
пайғамбар (с.а.с.) мінбердің үшінші баспалдағында 
тұрып, уағыз айтқанды ұнатқан. Ғасырлар өткен сайын 
мешіттің мінберлері де жаңғырып тұрған. Айта кететін 
жайт – һижра жыл санауының 664 жылы біздің баба-
мыз – Мысыр мен Шамды билеген Сұлтан аз-Захир 
Бейбарыс Пайғамбар мешітіне жаңа мінбер жасатып, 
ол 794 жылға дейін сақталып келген.

Пайғамбар мешіті өз тарихында бірнеше рет 
жөндеуден өткен. Соңғы рет жөндеу және кеңейту 
жұмыстары өткен ғасырдың 80-ші жылдары болған. 
Қазір мешіттің ауқымы – 235 мың шаршы метрді алып 
жатыр. Мешіттің ортасындағы ашық бөлігінің шаты-
ры ашылып жабылады. Мешіттің 10 мұнарасы бар, 
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жаңадан салынған мұнаралардың биіктігі – 104 метр, 
көнеден келе жатқан мұнаралар – 70 метр. 

Мешіттің ескі бөлігінің үстінде жасыл күмбез 
орналасқан. Бұл жерде Мұхаммед пайғамбарымыз 
(с.а.с.) жерленген. Пайғамбардың қабірі өзі өмір сүрген 
үйдің орнында салынған. Пайғамбар зиратында Ислам 
тарихында әділ билік жүргізген төрт халифаның екеуі, 
Мұхаммед пайғамбарымыздың (с.а.с.) ізбасарлары: Әбу 
Бәкір мен Омар бин әл-Хаттаб жерленген.

Пайғамбар зиратына бару сүннетке жатады. Сүннет 
дегеніміз – мұсылмандардың игілікті, жақсы істері. 
Пайғамбар мешітіне зияратты қажылықтық алдында 
да, соңында да жасауға болады. Әдетте мұсылмандар 
қажылықтан соң зиярат қылады.

Мәдина мүнәууәраға келген бетте қажы бірден 
Пайғамбар мешітіне барады. Өйткені «Кім Пайғамбар 
мешітіне барып, қырық намаз оқыса, сол адам тозақ  
отына күймейді, көр азабын көрмейді, күнәсі 
кешіріледі» деген нақыл сөз бар.
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Пайғамбар мешітіне кірген мұсылман өзін 
салмақты, байсалды ұстайды. Кірген бетте мұсылман 
былай дейді:

 Ĉȴ ĊȆĈǣ ȴɆ ĈǱƋȀȱǟ ĈȷǠ ĆȖĊɆ ƋȊȱǟ ȸĈȵ Ƈ ĈǼĆȪĊȱǟ ȼȹǠ ĆȖĊȲ ćȅ Ćȿ ƇĈȀ ĆȮĊȱǟ ĈȼĈȾ ĊǱĆɀĈǣ Ćȿ ȴɆ ĈȚĆȞȱǟ ǃǠǣ ǽɀćȝĆǕ

. ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĈȱǓ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ǼƋȶ ĆǶćȵ ɂĆȲ Ćȝ ƍȰ Ćȍ ƋȴćȾƋȲȱǟ ǃǟ
Оқылуы:
Ағуузи биллаһил-азим уә би-уәжһиһил-кәриим, уә 

сұлтааниһил-қадиим мин аш-шайтаанир-рәжиим. би-
исмил-ла аллаһумма салли ғала Мухаммәд уә әәлиһи уә 
сәллим.

Мағынасы:
Алладан, оның мейірімді жүзінен, мәңгілік билігінен 

қарғыс атқан шайтанға қарсы күш сұраймын. 
Алла атымен. Я, Алла! Мұхаммедке және оның 

әулетіне шапағатыңды жаудырып кошеметте.

Сосын қажы мешіттегі Пайғамбар зираты мен 
мінбердің арасындағы «Рауда шарифа» деген жерге 
келіп, «Тәхиятул-мәсжид» («Мешітке сәлем беру») на-
мазын оқиды. Одан кейін Пайғамбар зиратына барып, 
былай деп дұға оқиды:

Бұл дұғаны Пайғамбар зираты жанында мұсылман 
адам өзі еститін дауыспен оқиды. Пайғамбар қабірін 
сүюге, қоршауын сипауға болмайды.

 Ćȿ ƍɄĈǤƋȺȱǟ ǠĆȾƋɅĆǕ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ǃǟ Ĉȯɀ ćȅĆǿ ɂĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

 Ćȿ ćǥĆɎ ƋȎȱǟ ǃǟ Ćȯɀ ćȅĆǿ ǠĆɅ ǠĆȹ ĈǼƍɆ Ćȅ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ Ćȿ ćǥĆɎ ƋȎȱǟ ÛćȼćǩǠ ĆȭĆȀĆǣ Ćȿ ǃǟ ćǦ Ćȶ ĊǵĆǿ

 Ćȿ ćǥĆɎ ƋȎȱǟ Ûǃǟ ĈȨĊȲ Ćǹ ĆȀĊɆ Ćǹ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ Ćȿ ćǥĆɎ ƋȎȱǟ ǃǟ ƋɄĈǤĆȹ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ
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Рауда шарифа

 ĈǼƍɆ Ćȅ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ Ćȿ ćǥĆɎ ƋȎȱǟ ĆƙĈȶĈȱǠĆȞȲĈȱ ăǦ Ćȶ ĊǵĆǿ ǃǟ ćȼĆȲ ĆȅĊǿĆǕ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

.ĆƙĈȲ Ƌǲ ĆǶćȶĊȱǟ ĉȀćȢĊȱǟ ĆǼĈǝǠĆȩ Ćȿ ÛĆƙĈȪƋǪ ćȶĊȱǟ ȳǠĆȵĈǙ Ćȿ ÛĆƙĈɆƍǤƋȺȱǟ ĆȴĆǩǠ Ćǹ Ćȿ ĆƙĈȲ Ćȅ ĊȀćȶĊȱǟ

 :ĈȼĈȱ ĊɀĆȪĈǣ ǃǟ ćȼĆȦ ĆȍĆȿ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

.ĄȴɆ ĈǵĆǿ ĄȣȿćǗĆǿ ĆƙĈȺĈȵ Ċǘ ćȶĊȱǠĈǣ Ćȿ Û ąȴɆ ĈȚĆȝ ąȨćȲ ćǹ ɂĆȲĆȞĆȱ ĆȬƋȹĈǙ Ćȿ

 ĆƙĈǤƍɆ ƋȖȱǟ ĆȬĈǪĊɆĆǣ ĈȰ ĊȽĆǕ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ĆƙĈȲ Ćȅ ĊȀćȶĊȱǟ Ćȿ ĈǒǠĆɆĈǤĊȹĆɉǟ ĈȀĈǝǠ Ćȅ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

.ĆƙĈȺĈȵ ĊǘȶĊȱǟ ĈǧǠĆȾƋȵćǕ Û ĈǧǟĆȀĈȽǠ ƋȖȱǟ ĆȬ ĈǱǟĆȿĊȁĆǕ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ ĆȸɅĈȀĈȽǠ ƋȖȱǟ

.Ćƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǟ ǃǟ ĈǻǠĆǤ Ĉȝ Ćȿ ÛĆƙĈȞ Ćȶ ĊǱĆǕ ĆȬĈǣǠ ĆǶ ĊȍĆǕ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

Оқылуы:
Әс-сәләәму ғала рәсуулилләһи сала Аллаһу ғаләйһи 

уә сәлләмә әс-сәләәму ғаләйкә әййуһә ән-нәбии уә 
рәхмәтул-лаһи уә бәрәкәәтүһу ас-саләәту уә әс-сәләәму 
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ғаләйкә йә сәйидинә йә рәсууләл-лаһи ас-саләәту уә 
әс-сәләәму ғаләйкә йә нәбийәл-лаһи ас-саләәту уә әс-
сәләәму ғаләйкә йә хайрә халқил-лаһи ас-саләәту уә 
әс-сәләәму ғаләйкә йә мән әрсәләһу Аллаһу рәхмәтән 
лил-ғаалимиинә ас-саләәту уә әс-сәләәму ғаләйкә йә 
сейидил-мүрсәлиинә уә хаатимән-нәбийинә, уә имәәмәл-
муттәқиинә, уә қааіидәл-ғурри әл-мүхәжжәлиинә. 

Әс-сәләәму ғаләйкә йә мән уасафаһу Аллаһу би-
қаулиһи:

Уә иннәкә лә-ғала хұлұқин ғазимин, уә бил-
мүминиинә рәіүүфун рәхиимун. 

Әс-сәләәму ғаләйкә уә ғала сәәіирил-әнбийәәіи уәл-
мүрсәлиинә уә ғала әһли бәйтикә ат-тайибиинә ат-
тааһириинә әс-сәләәму ғаләйкә уә ғала әзуәәжикә ат-
тааһирәәти, үммәһәәтил-мүминиинә.

Әс-сәләәму ғаләйкә уә ғала асхәәбикә әжмағиинә, 
уә ғибәәдил-лаһи ас-саалихиинә. 

Мағынасы:
Ассаламу ғаләйкум, Алланың Елшісі (с.а.с.)!
Алланың рақымы мен берекеті жауған 

Пайғамбарым! Саған тыныштық тілеймін.
Біздің Пайғамбарымыз! Алланың Елшісі! Алла 

Сені жарылқасын және қолдасын. 
Алланың Пайғамбары! Саған Алланың шапағаты 

мен бейбітшілік тілеймін. 
Алланың ең жақсы жаратқаны! Саған Алланың 

рақметі мен сәлемі болсын!
Алла бүкіл ғаламдарға рақымын білдіру үшін 

жіберген Елші! Саған сәлем бердім, дұға тіледім.
Елшілердің төресі! Пайғамбарлардың ең соңғысы! 

Тақуалылардың имамы! Ер жүрек батырлардың 
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қолбасшысы! Саған Алланың мейірімі мен дұғай сәлемі 
болсын!

Я, Пайғамбарым! Алла Сені былай деп сипаттаған: 
«Шындығында, Сен жаратқандарымның ішінен биігісің 
және ұлығысың, иман келтіргендердің арасындағы 
инабаттысың және қайырымдысың.

Я, Пайғамбарым! Саған және барлық әнбиелер мен 
елшілерге, Сенің отбасындағы пәк, игі жандарға сәлем 
бердім.

Саған және адал әйелдеріңе, имандылардың анала-
рына да сәлем бердім.

Сәлемімді Саған және барлық сахабаларыңа, 
Алланың салиқалы құлдарына жолдаймын. 

 ćȻ ćǼĊǤ Ćȝ ƿǼƋȶ ĆǶćȵ ǠĆȹ ĆǼƍɆ Ćȅ ĊȷĆǕ ćǼĆȾ ĊȉĆǕ Ćȿ ćȼĆȱ ĆȬɅĈȀ Ćȉ Ćɍ ćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ǃǟ ƋɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ ĊȷĆǕ ćǼĆȾ ĊȉĆǕ 

 Ćȿ ÛĆĆĆǦĆȹǠĆȵĆɉǟ ĆǨĊɅƋǻĆǕ Ćȿ ĆǦĆȱǠ ĆȅƍȀȱǟ ĆǨĊȢƋȲĆǣ ĊǼĆȩ ǃǟ Ćȯɀ ćȅĆǿ ǠĆɅ ĆȬƋȹĆǕ ćǼĆȾ ĊȉĆǕ Ćȿ Ûćȼćȱɀ ćȅĆǿ Ćȿ

 Ćȿ ĈǦĆȺ ĆȆ ĆǶĊȱǟ ĈǦ ĆȚĈȝ Ċɀ ĆȶĊȱǟ Ćȿ ĈǦ Ćȶ ĊȮ ĈǶĊȱǠĈǣ ĆȬƍǣĆǿ ĈȰɆĈǤ Ćȅ ɂĆȱĈǙ ĆǧĊɀĆȝĆǻ Ćȿ ĆǦƋȵćɉǟ ĆǨ ĊǶ ĆȎĆȹ

.ćƙĈȪĆɆĊȱǟ ĆȫǠĆǩĆǕ ɂƋǪ Ćǵ ĆȬĉǣĆǿ Ćǧ ĊǼĆǤ Ćȝ

 ĈȨĊȲ ĆǺĊȱǟ ĆȸĈȵ ąǼ ĆǵĆǕ ɂĆȲ Ćȝ ɂƋȲ Ćȍ ǠĆȵ ĆǢĆɆ ĊȕĆǕ Ćȿ ĆȰĆȶ ĊȭĆǕ Ćȿ ĆȰ ĆȒĊȥĆǕ ƿƘĈǮ Ćȭ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ ĆȎĆȥ

 .ĆƙĈȞ Ćȶ ĊǱĆǕ
Оқылуы:
Әшһәдү ән лә иләһә иллә Аллаһу уахдәһу лә 

шәриикә ләһу әшһәдү ән сейидәнә Мухаммәдән ғабдуһу 
уә рәсуулуһу, уә әшһәдү әннәкә йә рәсуулә Аллаһи қад 
бәлләғтә ар-рисәәләтә уә әддейтә әл-имәәнәтә, уә 
насахтә әл-үммәтә уә дағаутә илә сәбиили раббикә 
бил-хикмәти уә әл-мауғызатил-хәсәнәти уә ғабәдтә 
раббукә хаттә әтәәкә әл-йақиину.
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Фа-салла Аллаһу ғаләйкә кәсиирән әфдала уә 
әкмәлә уә атйәбә мә сала ғала әхәдин мин- әл-халқи 
әжмағиинә. 

Мағынасы:
Алладан басқа құдай жоқ, Ол – жалғыз, оның серігі 

жоқ екеніне куә етемін.
Және біздің пайғамбарымыз Мұхаммед – оның 

құлы әрі елшісі екеніне де куә етемін.
Шындығында, Сен, йә Алланың елшісі, бізге 

Жаратқан Иеміздің уахи сөздерін жеткіздің, адал 
болуға үйреттің.

Үмбетіңе насихат айттың, ақыл-парасатыңмен, ең 
жақсы уағыздарыңмен Жаратқан Иеңнің ақиқат жолы-
мен жүруге шақырдың.

Бар жан-тәніңмен Жаратқан Иеңе құлшылық еттің. 
Осының бәріне куә етемін.

Саған беретін Алланың ең жақсы, толық, 
таңдаулы шапағаты барлық жаратқандарына беретін 
шапағатынан да асып түссін. 

.ĆƙĈȲ Ćȅ ĊȀćȶĊȱǟ Ćȿ ĆȸĈɆƍɆĈǤƋȺȱǟ ĆȸĈȵ ąǼ ĆǵĆǕ ĆǨĊɅĆȂ ĆǱ ǠĆȵ ĆȰ ĆȒĊȥĆǕ ǠĆȺƋɆĈǤĆȹ ǠƋȺ Ćȝ ĈȂ ĊǱǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ 

.ćȼĆǩ ĊǼ ĆȝĆȿ ɃƍǾȱǟ ƿǻɀćȶ ĊǶĆȵ ƾȵǠĆȪĆȵ ćȼĊǮĆȞĊǣĆǕ Ćȿ ĆǦĆȲɆ ĈȒĆȦĊȱǟ Ćȿ ĆǦĆȲɆ ĈȅĆɀĊȱǟ ĈȼĈǩǓ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ĆȴɆĈȽǟĆȀĊǣĈǙ ɂĆȲ Ćȝ ĆǨĊɆƋȲ Ćȍ Ǡ Ćȶ Ćȭ ąǼĆȶ ĆǶćȵ ĈȯǓ ɂĆȲ Ćȝ Ćȿ ąǼƋȶ ĆǶćȵ ɂĆȲ Ćȝ ƍȰȍ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ǠĆȺĊǤćǪ ĊȭǠĆȥ Û Ćȯɀ ćȅƋȀȱǟ ǠĆȺĊȞĆǤƋǩǟ Ćȿ ĆǨĊȱĆȂĊȹǕ Ǡ ĆȶĈǣ ǠƋȺĆȵǓ ǠĆȺƋǣĆǿ ÛĄǼɆ ĈǲĆȵ ĄǼɆ Ĉȶ Ćǵ ĆȬƋȹĈǙ Û ĆȴɆĈȽǟĆȀĊǣĈǙ ĈȯǓ

 .ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȱǟ ƍǡĆǿ ǃ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ Ćȿ Û ĆȸɅ ĈǼĈȽǠ ƋȊȱǟ ĆȜĆȵ
Оқылуы:
Аллаһумма әжзи ғаннә нәбийәнә афдалә мә 

жәзәйтә әхәдин минән-нәбийиинә уәл-мүрсәлиинә.
Аллаһумма әәтиһи әл-уәсииләтә уәл-фадиләтә уә 

әбғасһу мақаамән мәхмүүдән әлләзи уағадтәһу.
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Аллаһумма салли ғала Мухаммәдин уә ғала әәли 
Мухаммәдин кәмә саллайтә ғала Ибрааһиимә уә ғала 
әәли Ибрааһиимә, иннәкә хәмиидун мәжиид, раббәнә 
әмәннә бимә әнзәлтә уә әттәбағнә әр-рәсуулә, фә-
әктүбнә маға-ш-шәәһидиинә, уә әлхамду лиллаһи 
раббил-ғааламиинә. 

Мағынасы:
Я, Алла! Біздің пайғамбарымызды барлық әнбие-

елшілеріңе көрсеткен сый-сияпатыңның ең жақсысы-
мен марапатта.

Я, Алла! Оған абырой мен құрмет бер, Өзің уәде 
еткен мақтаулы орын бер.

Я, Алла! Мұхаммедті және оның әулетіне  
Ибраһим мен оның әулетіне қошемет көрсеткендей 
шапағатыңды жаудыр.

Шындығында, Сен – Мақтаулысың әрі Даңқты-
сың.

Я, Жаратқан Иеміз! Түсірген Кітабыңа иман 
келтірдік, Мұхаммед пайғамбарымыздың сүннет жо-
лымен жүргіз.

Маңдайымызға сөзіңе куәгер болғанымызды жаз-
дыр.

Ғаламдарды жаратушы Аллаға мақтау айтамын. 
Егер қажыға жора-жолдастары, жақын-туысқан-

дарының біреуі Мұхаммед пайғамбарға (с.а.с.) тағзым 
етуді аманат етсе, онда қажы былай дейді: 

. ļ ļ ȸĈȵ ǃǟ Ćȯɀ ćȅĆǿ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ
Оқылуы:
Әс-сәләәму ғаләйкә йә рәсууләл-лаһи мин ……. 
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Мағынасы:
Я, Алланың Пайғамбары! Саған (аманат етушінің 

аты-жөні) – нен сәлем жолдаймын. 

Мұхаммед пайғамбарымыз (с.а.с.) қайтыс болған-
нан кейін, мұсылман үмметіне басшылық жасаған 
оның ізбасарлары – халифалар болған. Алла Елшісінің 
өсиет етіп кеткен шариғат заңдары негізінде Ислам 
өркениетінің ірге тасын қалаған төрт халифты «хулафа 
рашидун», яғни «Ислам дінінің ақиқат жолымен тура 
жүргізген халифалар» деп атайды. Олар: Әбу Бәкір, 
Омар бин әл-Хаттаб, Осман бин Ғаффан және Али бин 
Әбутәліп.

«Рауда шарифте» Мұхаммед пайғамбары-мыздың 
(с.а.с.) жанында Әбу Бәкір мен Омар бин әл-Хаттаб 
жерленген.

Мұхаммед пайғамбарымыздың (с.а.с.) қабірінің 
алдында дұғасын оқып болғасын, қажы оңға қарай 
бір қадам жасап, Әбу Бәкірдің қабірінің жанында оған 
сәлем береді. 
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Әбу Бәкір
Әбу Бәкір (572-634) – Мұхаммед пайғамбарымыз 

(с.а.с.) қайтыс болғаннан кейін мұсылман үмметін 
әділ басқарған төрт халифаның біріншісі. Халифа – 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) ізбасары деген мағына 
береді. Әбу Бәкірдің қызы Айша – Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) әйелі.

Меккенің бай саудагері Әбу Бәкір Мұхаммед 
пайғамбардың (с.а.с.) Ислам дінін таратудың алғашқы 
кезеңінде шынайы жанашыры, адал досы болған. 
Өзінің әділдігімен мұсылмандар арасында «Сыддық» 
(«Турашыл») деген лақап атпен танымал болды. Әбу 
Бәкір – жиған байлығының барлығын Ислам жолында 
жұмсаған адам. Ол Меккеде Ислам дінін қабылдаған 
құлдарды қожайындарынан сатып алып, оларға 
бостандық алып берген.

Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) Әбу Бәкірге 
мұсылмандар 631 жылы Мәдинадан Меккеге жасаған 
бірінші қажылықты басқаруды тапсырған. 

632-634 жылдары Хижазда (Арабия түбегінің ба-
тыс бөлігінде) мұсылман үмметіне билік жүргізген Әбу 
Бәкір заманында Ислам діні Сирия мен Ирак жерінде 
тарай бастады. 

 ĆȯǠĆȩ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ ĆȨɅ ƍǼ ƍȎȱǟ ąȀ ĊȮĆǣ ǠĆǣĆǕ ǃǟ Ĉȯɀ ćȅĆǿ ĆǦĆȦɆĈȲ Ćǹ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

 ĈǿǠƋȺȱǟ ĊȸĈȵ ǃǟ ćȨɆĈǪ Ćȝ ĆǨĊȹĆǕ ąȀ ĊȮĆǣ ǠĆǣĆǕ ǠĆɅ Û ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ǃǟ ćȯɀ ćȅĆǿ ĆȬƍȪ Ćǵ ɄĈȥ

.ĈǿǠĆȢĊȱǟ ɄĈȥ Ǡ ĆȶćȽ ĊǽĈǙ ĈȸĊɆĆȺĊǭǟ ɄĈȹǠĆǭ Ćȿ ǃǟ Ĉȯɀ ćȅĆǿ ĆǢ ĈǵǠ Ćȍ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

 ĆȰƋȲ ĆǺĆǩ ɂƋǪ Ćǵ ĈȼĈȱɀ ćȅĆǿ ƍǢ ćǵ Ćȿ ǃǟ ƍǢ ćǵ ɄĈȥ ćȼƋȲ ćȭ ćȼĆȱǠĆȵ ĆȨĆȦĊȹĆǕ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

.ǠĆǤĆȞĊȱǠĈǣ
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 Ćȿ ÛćȼĆǪ ĆǱĆǿĆǻ ĊȜĆȥ Ċǿǟ Ćȿ ÛćȼĊȺ Ćȝ ĆȏĊǿǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛĈǒǟĆȂ ĆǲĊȱǟ ĆȀĊɆ Ćǹ ǃǟ Ĉȯɀ ćȅĆǿ ĆǦƋȵćǕ ĊȸĆȝ ǃǟ ĆȫǟĆȂ ĆǱ

.ƙĈȵǓ ĆȬĈȵĆȀ Ćȭ Ćȿ ĆȬĈȲ ĊȒĆȦĈǣ ćȼĆǣǟ ĆɀĆǭ ĊȯĈȂ ĊǱĆǕ Ćȿ ÛćȼĆȵǠĆȪĆȵ ĊȳĈȀ ĊȭǕ
Оқылуы:
Әс-сәләәму ғаләйкә йә халиифәтә рәсуулилләһи 

Әбә Бәкрин ас-сыддииқа әс-сәләәму ғаләйкә йә мән 
қаалә фи хаққикә рәсуулул-лаһи сала Аллаһу ғаләйһи 
уә сәлләмә, йә Әбәә Бәкрин әнтә ғатииқул-лаһи минән-
нәәри әс-сәләәму ғаләйкә йә саахибә рәсуулилләһи уә 
сәәни иснейни из һумә фил-ғаари.

Әс-сәләәму ғаләйкә йә мән әнфақа мәәләһу күлләһу 
фи хүббиллаһи уә хүбби рәсуулиһи хаттә тахалләлә 
бил-ғабаа. 

Жәзәәкә Аллаһу ған үммәти рәсуулилләһи хайрәл-
жәзәәіи,

Аллаһумма арда ғанһу, уә арфағ дәрәжәтәһу, уә 
әкрим мақаамәһу, уә әжзил сәуәәбәһу би-фадлыкә уә 
кәрәмикә әәмиин. 

Мағынасы:
Ассаламу ғаләйкум, Алла Елшісінің халифасы 

шыншыл Әбу Бәкір!
Саған тыныштық тілеймін. Алланың Пайғамбары 

(с.а.с.) Сенің шындықты ғана айтатыныңды үлгі еткен.
Я, Әбу Бәкір! Алла сені тозақтың отынан 

құтқарды.
Алланың Елшісінің досы! Үңгірде паналаған 

екеудің екіншісі! Алла Сені жарылқасын және 
қолдасын. 

Саған сәлем бердім. Сен бар байлығыңды ең соңғы 
шапаның қалғанша Жаратушы Аллаға, оның Елшісіне 
деген сүйіспеншілік жолында жұмсаған адамсың. 
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Алла сені Пайғамбарының үмбетімен марапатта-
ды. Бұл марапаттаудың ең жақсысы.

Я, Алла! Оған ризашылығыңды көрсет, дәрежесін 
өсір, мәртебесін биік қыл.

Жомарттығыңмен, мейіріміңмен оның сауабын 
көбейт. Әмин.

Одан кейін тағы да оңға қарай бір қадам жасап, 
Омар бин әл-Хаттабтың қабірінің алдында оған сәлем 
береді. 

Омар бин әл-Хаттаб
Омар бин әл-Хаттаб (585-644) – Мұхаммед 

пайғамбарымыздан (с.а.с.) кейін мұсылман үмметін 
әділ басқарған төрт халифаның екіншісі. Омар бин әл-
Хаттабтың қызы Хафса – Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
төртінші әйелі.

Он жыл билік жүргізген Омар бин әл-Хаттаб кезінде 
араб халифатының әкімшілік-құқықтық негіздері ор-
натылып, Ислам дінінің жасыл туы Мысыр мен Либия, 
Иран жерлеріне жетті. 638 жылы Омар бин әл-Хаттаб 
Иерусалимді (Құдыс) византиялықтардан азат етіп, 
Сүлеймен пайғамбардың (ғ.с.) біздің эрамыздың 70-
ші жылдары римдіктер қиратқан мінажатханасының 
жерінде намаз оқиды. Кейін бұл таулы-тасты жер-
де «Құббат ас-сахра» («Жартастағы күмбез») атты 
мұсылмандар қадір тұтатын мешіт тұрғызылады.

Византиялықтар мен парсылардың езгісінде болған 
халықтарды мұсылман үмметіне қосқан Омар бин әл-
Хаттабты «Әмир әл-мүминиин» «Иман келтіргендердің 
Әмірі» деп атаған. 

 ɄĈȥ ĆȯǠĆȩ ĊȸĆȵ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ Û ĈǡǠ ƋȖ ĆǺĊȱǟ ȸĈǣ ĆȀ Ćȶćȝ ĆƙĈȺĈȵ ĊǘȶĊȱǟ ĆƘĈȵĆǕ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ
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.ĈǦƋȺ ĆǲĊȱǟ ĈȰĈȽĆǕ ćǯǟĆȀ Ĉȅ ĈǡǠ ƋȖ ĆǺĊȱǟ ćȸǣ ćȀ Ćȶćȝ ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ǃǟ ćȯɀ ćȅĆǿ ĆȬƍȪ Ćǵ

 .ćȀ Ćȶćȝ ĊȸĈȵ ĄȀĊɆ Ćǹ ąȰ ćǱĆǿ ɂĆȲ Ćȝ ćȄĊȶ ƋȊȱǟ ĈǨĆȞĆȲ Ćȕ ǠĆȵ Ćȿ :ƾȒĊɅĆǕ ĆȯǠĆȩ Ćȿ

 ĆǦƋȵćǕ ĊȸĆȝ ǃǟ ĆȫǟĆȂ ĆǱ ĈȳǠĆǪĊɅĆɉǟ Ćȿ ĈȰĈȵǟĆǿĆɉǟ Ćȿ ĈǒǠĆȦĆȞ ćȒȱǟ Ćȿ ĈǒǟĆȀĆȪćȦĊȱǟ ǠĆǣĆǕ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

 Ćȿ ÛćȼĆȵǠĆȪĆȵ ĊȳĈȀ ĊȭǕ Ćȿ ÛćȼĆǪ ĆǱĆǿĆǻ ĊȜĆȥ Ċǿǟ Ćȿ ÛćȼĊȺ Ćȝ ĆȏĊǿǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛĈǒǟĆȂ ĆǲĊȱǟ ĆȀĊɆ Ćǹ ǃǟ Ĉȯɀ ćȅĆǿ

.ƙĈȵǓ ĆȬĈȵĆȀ Ćȭ Ćȿ ĆȬĈȲ ĊȒĆȦĈǣ ćȼĆǣǟ ĆɀĆǭ ĊȯĈȂ ĊǱĆǕ
Оқылуы:
Әс-сәләәму ғаләйкә әмиирәл-мүминиинә Омара 

бин әл-Хаттааби, әс-сәләәму ғаләйкә йә мән қаалә фи 
хаққикә рәсуулул-лаһи сала Аллаһу ғаләйһи уә сәлләмә,

Омару бин әл-Хаттааби сирәәжү әһлил-жәннәти.
Уә қаала айдан: уә мә талағат әш-шәмсү ғала 

рәжүлин хайру мин Омару.
Әс-сәләәму ғаләйкә йә әбәәл-фұқарааіи уад-

дұғафәәіи уәл-әрәәмили уәл-әйтәәми.
жәзәәкә Аллаһу ған үммәти рәсуулилләһи хайрәл-

жәзәәіи,
Аллаһумма арда ғанһу, уә арфағ дәрәжәтәһу, уә 

әкрим мақаамәһу, уә әжзил сәуәәбәһу би-фадлыкә уә 
кәрәмикә әәмиин. 

Мағынасы:
Ассаламу ғаләйкум, имандылардың әмірі Омар 

бин әл-Хаттаб!
Саған тыныштық тілеймін. Алланың Пайғамбары 

(с.а.с.) Сен туралы айтқан мына сөзі – шындық: 
«Омар бин әл-Хаттаб – жаннаттағы жандардың 

шам-шырағы».
Сондай-ақ Пайғамбарымыз (с.а.с.) айтқан:
«Білмегеніңді түсіндіретін Омардан артық адам 

жоқ».
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Саған сәлем бердім. Сен кедейлердің, әлсіздердің, 
жесірлердің, жетімдердің қамқоршысы болдың. 

Алла сені Пайғамбарының үмбетімен марапатта-
ды. Бұл марапаттаудың ең жақсысы.

Я, Алла! Оған ризашылығыңды көрсет, дәрежесін 
өсір, мәртебесін биік қыл.

Жомарттығыңмен, мейіріміңмен оның сауабын 
көбейт. Әмин.

Жердегі Жаннаттың бағы деп саналатын «Рауда 
шарифада» қажы құбыла жаққа қарап, Алла тағалаға 
мақтау айтып, Мұхаммед пайғамбарымызға (с.а.с.) 
Алланың шапағатын тілеп, өз атынан, әке-шешесінің, 
туған-туысқандардың, дұға бағыштауға аманат 
еткендердің, барлық мұсылмандардың атынан былай 
деп дұға айтады:

: ƌȨ ĆǶĊȱǟ ĆȬćȱ ĊɀĆȩ Ćȿ ĆǨĊȲćȩ ĆȬƋȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ćȯɀ ćȅƋȀȱǟ ȴćȾĆȱ ĆȀĆȦĊȢĆǪ Ċȅǟ Ćȿ ǃǟ ǟȿćȀĆȦĊȢĆǪ ĊȅǠĆȥ ĆȫćǒǠ ĆǱ ĊȴćȾ ĆȆćȦĊȹĆǕ ǟɀ ćȶĆȲ Ćș ĊǽĈǙ ĊȴćȾƋȹĆǕ ĊɀĆȱ Ćȿ}

 ĆȬĈȱɀ ćȅĆǿ Ćȿ ĆȬƍɆĈǤĆȹ ɄĈȥ ĆȜƍȦ ĆȊćǩ ĊȷăǕ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ {ƾȶɆ ĈǵĆǿ ƾǣǟ ƋɀĆǩ ǃǟ ǟȿ ćǼ ĆǱĆɀĆȱ

 ǃǟ ɂĆǩĆǕ ĊȸĆȵ ƋɍĈǙ ĆȷɀćȺĆǣ Ćɍ Ćȿ ĄȯǠĆȵ ćȜĆȦĊȺĆɅ Ćɍ Ćȳ ĊɀĆɅ Û ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ąǼĆȶ ĆǶćȵ

.ĈȼĈǩǠĆɆ Ćǵ ɄĈȥ ćȻĆǒǠ ĆǱ ĊȸĆȶĈȱ ǠĆȾĆǪĊǤ ĆǱ ĊȿĆǕ Ǡ Ćȶ Ćȭ ĆǥĆȀĈȦĊȢ ĆȶĊȱǟ ĆɄĈȱ ĆǢ Ĉǲćǩ ĊȷĆǕ Ćȿ Û ąȴɆĈȲ Ćȅ ąǢĊȲĆȪĈǣ

Оқылуы:
Аллаһумма иннәкә құлтә уә қаулукә әл-хаққу: 

«уә ләу әннәһум из заламуу әнфүсәһүм жәәіүкә фә-
әстағфәруу Аллаһә уә-әстағфәрә ләһүм әр-рәсуулу 
ләуәжәдуу Аллаһә тәууәәбән рәхиимән»

Аллаһумма инни әсәлүкә ән тушаффиға фи 
нәбийикә уә рәсууликә Мухаммәдин сала Аллаһу ғаләйһи 
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уә сәлләмә, йәумә лә йанфағу мәәлун уә лә бәнуунә иллә 
мән әтә Аллаһә би-қалбин сәлиимин, уә ән түхибә лии 
әл-мағфирәтә кәмә әужәбтәһә лимән жәәіәһү фи 
хәйәәтиһи.

Мағынасы:
Я, Алла! Сенің айтқан сөзің – шындық:
«Егер де олар өздеріне зұлымдық жасап, Саған 

келіп, Алладан кешірім сұраса және Пайғамбар олар 
үшін кешірім сұраса, онда олар Алланың Кешіруші 
әрі Мейірімді екенін білер еді» («Ниса» сүресінің 64-
аяты).

Я, Алла! Сенен сұрайтыным: жиған мал-мүлік 
ешнәрсеге жарамай қалатын күні, яғни Алланың алды-
на ақ жүрегімен келетін күні Мұхаммед пайғамбарың 
әрі елшің (с.а.с.) мен үшін кешірім сұрауына нәсіп ет.

Адамға өз өмірінде кешірім сұрауды міндет 
еткеніндей, менің кешірімімді қабыл ал.

 ĆȸɅĈȀ Ĉǹɇǟ Ćȿ ĆƙĈȱƋȿĆɉǟ ĆȳĆȀ ĊȭĆǕ Ćȿ ĆƙĈȲĈǝǠ ƋȆȱǟ ĆǴ ĆǲĊȹĆǕ Ćȿ ÛĆƙĈȞĈȥǠ ƋȊȱǟ ĆȯƋȿĆǕ ćȼĊȲĆȞ ĊǱǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ

.ĆƙĈȵĆȀ ĊȭĆɉǟ ĆȳĆȀ ĊȭĆǕ ǠĆɅ ĆȬĈȵĆȀ Ćȭ Ćȿ ĆȬƍȺ ĆȶĈǣ
Оқылуы:
Аллаһумма әжғалһу әууәлә әш-шәәфиғиинә, 

уә әнжәһә әс-сәәіилиинә уә әкрәмә әл-әууәлиинә уә 
әл-аахириинә би-мәнникә уә кәрәмикә йә әкрәмәл-
әкрәминиинә. 

Мағынасы:
Я, Алла! Әуелі арашалағанға бер, сосын сұрағанға 

бер.
Жомарттығың мен мейіріміңді алғашқыларға да, 

соңғыларға да көрсет.
Сен – жомартылардың ең Ұлығысың. 
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 ƋɍĈǙ ɄĈȺćǤɆ ĈȎćɅ Ćɍ ćȼƋȹĆǕ ĆȴĆȲ ĊȝĆǕ ɂƋǪ Ćǵ ÛƾȩĈǻǠ Ćȍ ƾȺɆĈȪĆɅ Ćȿ ăɎĈȵǠ Ćȭ ƾȹǠĆƹĉǙ ĆȬćȱĆǖ ĊȅĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 Ćȿ ƾȞ ĈȅǟĆȿ ƾȩ ĊȁĈǿ Ćȿ ƿȀ ĈȭǟĆǽ ƾȹǠ ĆȆĈȱ Ćȿ ÛƾȞ ĈȉǠ Ćǹ ƾǤĊȲĆȩ Ćȿ ǠăȞĈȥǠĆȹ ƾȶĊȲ Ĉȝ Ćȿ ÛɄĈȱ ĆǨĊǤĆǪ Ćȭ ǠĆȵ

.ĆǿɀćǤĆǩ ĊȸĆȱ ăǥĆǿǠ ĆǲĈǩ Ćȿ ÛăɍɀćǤĊȪĆȵ Ǡ ăǶĈȱǠ Ćȍ ăɎĆȶĆȝ Ćȿ ÛƾǤɆ Ćȕ ăɍĆɎ Ćǵ
Оқылуы:
Аллаһумма инни әсәлүкә имәәнән кәәмилән уә 

йақиинән саадиқан, хаттә ағләмә әннәһу лә йұсибунии 
иллә мә кәтәбтә лии, уә ғилмән нәәфиған уә қалбән 
хаашиған, уә лисәәнән зәәкирән уә ризқан уәәсиған уә 
хәләәлән тайибән уә ғамалән саалихән мақбуулән, уә 
тижәәрәтән лән тәбуурә.

Мағынасы:
Я, Алла! Сенен маңдайыма жазылған күнге жет-

кенше толық иман, шын наным, пайдалы ғылым, 
бағынышты жүрек, мақтау айтатын тіл, мол рызық, 
жақсы өмір, игілікті іс, табысты сауда сұраймын.

 ĈǧǠ ĆǶĈȱǠ ƋȎȱǠĈǣ ĊȴĈǪ Ċǹǟ Ćȿ ÛǠĆȺĆȥ Ċɀ Ćǹ ĊȸȵǓ Ćȿ ÛǠĆȺĆǣɀćɆ ćȝ ĊȀćǪ Ċȅǟ Ćȿ ǠĆȹĆǿȿ ćǼ ćȍ ĊǳĆȀ ĊȉĆǕ ƋȴćȾƋȲȱǟ

 ĆƙĈȶĈȱǠ Ćȅ ǠĆȹĈǻĆɍ ĊȿĆǕ Ćȿ ǠĆȺĈȲ ĊȽĆǕ ɂĆȱĈǙ ǠĆȺĆǪĆǣ ĊȀ ćȡ ĊȸĈȵ ǠĆȹƋǻćǿ Ćȿ ÛǠĆȺĆǩĆǿǠĆɅĈȁ ĊȰƋǤĆȪĆǩ Ćȿ ÛǠĆȺĆȱǠ Ćȶ ĊȝĆǕ

 ĊȴćȽ Ćɍ Ćȿ ĊȴĈȾĊɆĆȲ Ćȝ ȣĊɀ Ćǹ Ćɍ ĆȸɅ ĈǾƋȱǟ ĆȸĈȵ ÛĆƙ ĈǶĈȱǠ ƋȎȱǟ ĆȫĈǻǠĆǤ Ĉȝ ĊȸĈȵ ǠĆȺĊȲĆȞ ĊǱǟ Ćȿ ÛĆƙĈȶĈȹǠ Ćȡ

 . ĆȷɀćȹĆȂ ĊǶĆɅ
Оқылуы:
Аллаһумма әшрәх сұдуурәнә уә үстүр ғұйуубәнә, уә 

әәмин хауфәнә, уә ахтим бис-саалихәәти ағмәәләнә уә 
тәқаббәл зийәәрәтәнә, уә рүддәнә мин ғұрбәтәнә илә 
әһлинә уә әуләәдинә сәәлимиинә ғааіимиинә, уә әжғалнә 
мин ғибәәдикә ас-саалихиинә, мин әлләзиинә лә хауфә 
ғаләйһим уә лә һум йәхзәнуунә.

Мағынасы:
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Я, Алла! Кеудемізді кеңпейілді ет, кемшілігімізді 
жасыр.

Қорқынышымызды сейілт, ісімізді жақсылықпен 
аяқтат.

Осы сапарымызды қабыл ал. Алыс сапарда жүрген 
бізді жанұямызға, бала-шағамызға аман-есен оралт. 

Бізді ешнәрседен қорықпайтын, қайғы-мұңы жоқ 
салиқалы құлдарыңа айналдыр. 

Оқылуы:
Раббәнә лә тәзиғ құлуубәнә бағдә из һәдейтәнә уә 

һәб ләнә мин ләдүнкә рәхмәтән иннәкә әнтә әл-уәһһәәбу 
рабби иғфир лии уә ли-уәәлидейиә уә лил-мүминиинә 
йәуму йақууму әл-хисәәбу.

Сүбханә раббикә раббил-ғиззәти ғаммә йасыфуунә 
уә сәләәмун ғаләл-мүрсәлиинә уәл-хамдү лилләһи раббил-
ғааләмиинә.

Мағынасы:
Жаратқан Иеміз! Бізді тура жолға түсіргеннен 

кейін жүрегімізге еркіндік бер. Сенен рақымшылықты 
күтеміз. 

Шындығында, Сен – бәрін де Сыйлаушысың. 
Жаратқан Иеміз! Қиямет күні мені, әке-шешемді, иман 
келтіргендерді кешіре гөр.

Барлық мақтауға ие Жаратқан Иемізге шүкіршілік 
етеміз.

Оның жіберген елшілеріне тыныштық тілейміз.
Ғаламдарды жаратушы Аллаға мақтау айтамыз. 
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«бАҚИғ» зИрАТы

Мәдина қаласында Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
сахабалары (мұһажырлар мен ансарлары), туған-
туысқандары, әйелдері, ұл-қыздары жерленген «Бақиғ» 
зираты бар. Мұһажырлар – Мұхаммед пайғамбармен 
(с.а.с.) Меккеден Мәдинаға барған сахабалар (серіктер). 
Ансарлар – алғаш Ислам дінін қабылдаған Мәдина 
жұрты, олар Ислам тарихының алғашқы жылдары 
діннен безген меккеліктерге қарсы шайқасқан.

Сонымен қатар бұл зиратта үшінші халиф Осман 
бин Ғаффан жерленген.

«Бақиғ» зиратында оқылатын дұға

 ÛǠĆȺćȦĆȲ Ćȅ ĊȴćǪĊȹĆǕ Û ĆȷɀćȪ ĈǵĆɍ Ċȴ ćȮĈǣ ǃǟ ĆǒǠ Ćȉ ĊȷĈǙ ǠƋȹĈǟ Ćȿ ÛĆƙĈȺĈȵ Ċǘćȵ ąȳ ĊɀĆȩ ĆǿǟĆǻ Ċȴ ćȮĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

 Ćȿ Ċȴ ćȮĊȺĈȵ ĆƙĈȵ ĈǼĊȪĆǪ ĊȆćȶĊȱǟ ǃǟ ćȴ ĆǵĊȀĆɅ Ćȿ Ċȴ ćȮĆȱ Ćȿ ǠĆȺĆȱ ǃǟ ćȀĈȦĊȢĆɅ Ćȿ ÛĈȀĆǭĆɉǠĈǣ ćȸ ĊǶĆȹ Ćȿ

 Û ĊȴćȾĆȱ Ćȿ ǠĆȺĆȱ ĊȀĈȦ Ċȡǟ Ćȿ Û ĊȴćȽ ĆǼĊȞĆǣ ǠƋȺĈǪĊȦĆǩ Ćɍ Ćȿ Û ĊȴćȽĆȀ ĊǱĆǕ ǠĆȺĊȵĈȀ ĊǶĆǩ Ćɍ ƋȴćȾƋȲȱǟ Û ĆȸɅĈȀ ĈǹĊǖĆǪ ĊȆćȶĊȱǟ

. ĈǼĆȩ ĊȀĆȢĊȱǟ ĈȜɆĈȪĆǣ ĈȰ ĊȽĆɉ ĊȀĈȦ Ċȡǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ
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Оқылуы:
Әс-сәләәму ғаләйкум дәәрә қаумин мүминиинә, иннә 

ин шәәіә Аллаһу бикум ләәхиқуунә, әнтүм сәләфүнә, 
уә нәхну бил-әсәри, уә йағфиру Аллаһу ләнә уә ләкум 
уә йәрхәму Аллаһу әл-мүстәқдимиинә минкум уәл-
мүстәіхириинә,

Аллаһумма лә тәхримнә әжрәһум, уә лә тәфтиннә 
бағдәһүм, уә иғфир ләнә уә ләһүм,

Аллаһумма иғфир ли-әһли бақииғил-ғарқади. 
Мағынасы:
Ассаламу ғаләйкум, иман келтірген қауым!
Алла бұйырса, біз де сендерге қосыламыз.
Сендер – біздің ата-бабаларымызсыңдар, біздер 

сендердің ізбасушыларыңбыз. 

«әл-бақиғ» зиратында 
жерленгендер:

1- Осман бин Ғаффан

2- Пайғамбардың (с.а.с.) әйелдері:
- әл-Харис бин Әбу Дара қызы Жуейрия
- Әбу Бәкір қызы Айша
- Замға қызы Сауда
- Хұйай бин Ахтаб қызы Сафия
- әл-Харис бин Хузн қызы Мәймуна
- Омар бин Хаттаб қызы Хафса
- Әбу Сүфиян қызы Үмм Хабиба
- Әбу Омая қызы Үмм Салама

3- Пайғамбардың (с.а.с.) қыздары:
- Зейнеп
- Үммү Күлсім
- Рұқия 

4- Пайғамбардың (с.а.с.) ұлы Ибраһим 

5- Пайғамбардың (с.а.с.) немере ағасы 
әл-Ғаббас

6- Пайғамбардың (с.а.с.) немере апалары 
Сафия мен Ғатика

7- Ұхұд шайқасында қаза тапқандар
және т.б.
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Алла бізді де, сендерді де кешіреді. Алла сен-
дерден бұрын барғандарға да, кейін келгендерге де 
рақымшылық жасайды.

Я, Алла! Оларға көрсеткен сый-сияпатыңнан бізді 
де қалыс қалдырма. 

Олардан кейін келген біздерді азғындық жолға 
түсірме.

Бізді және оларды кешіре гөр.
Я, Алла! «Бәқиғи әл-Ғарқади» зиратында жатқан 

марқұмдарды кешіре гөр.
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Осман бин Ғаффан
Осман бин Ғаффан – Ислам тарихында аттары ал-

тын әріппен жазылған төрт халифаның үшіншісі. 
Осман бин Ғаффан Мұхаммед пайғамбарымыздың 

(с.а.с.) руласы болып келеді. Олар Әбу Манаф ата-
дан қосылады. Абд Манафтан Һишам (баласы), 
Абдумүтәліп (немересі), Абдулла (шөбересі), одан 
Мұхаммед пайғамбарымыз (с.а.с.) туса, Абд Манафтың 
екінші баласы Абд Шамстен Омея, одан Ғаффан, одан 
Осман тарайды. 

Сонымен қатар Осман бин Ғаффан сүйек жаңартып, 
Мұхаммед пайғамбарымыздың (с.а.с.) қызы Рұқияны, 
кейін ол қайтыс болғасын тағы бір қызы Үммү Күлсімді 
алған. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) қыздарына үйленген 
Осман бин Ғаффанды арабтар «Екі нұрдың иегері» деп 
атаған.

Осман бин Ғаффан халифатқа билік еткен 644-656 
жылдары Алла тағаланың Мұхаммед пайғамбарымызға 
(с.а.с.) айтқан ақиқат сөздері аяттар мен сүрелер болып 
жинақталып, қасиетті Құран кәрім кітабы алғаш рет 
жарық көреді. Міне, сол кезден бастап мұсылмандардың 
қасиетті кітабы ешбір өзгеріске түспей, ұрпақтан 
ұрпаққа таралып келе жатыр.

«Бақиғ» зиратында мұсылман Осман бин 
Ғаффанға былай деп сәлем береді: 

 ĈǒǠĆȦĆȲ ćǺĊȱǟ ĆǬĈȱǠĆǭ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ Û ĆȷǠƋȦ Ćȝ ĈȸĊǣ ĆȷǠ ĆȶĊǮ ćȝ ĈȸĊɅĆǿɀƌȺȱǟ ǟĆǽ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ

 ĆȜĆȶ ĆǱ Ćȿ ĈȸĊɆĆȞĊȱǟ Ćȿ ĈǼĊȪƋȺȱǠĈǣ ĈǥĆȀ ĊȆćȞĊȱǟ ĆȈĊɆ ĆǱ ĆȂƍȾ Ĉǲćȵ ǠĆɅ ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ ćȳĆɎ ƋȆȱǟ ĆȸɅ ĈǼ ĈȉǟƋȀȱǟ

. ĈȸĊɆĆǪĆȥ ƋǼȱǟ ĆȸĊɆĆǣ ĆȷǓ ĊȀćȪĊȱǟ
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 ĆȏĊǿǟ ƋȴćȾƋȲȱǟ ÛĈǒǟĆȂ ĆǲĊȱǟ ĆȀĊɆ Ćǹ ĆȴƋȲ Ćȅ Ćȿ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ǃǟ ɂƋȲ Ćȍ ǃǟ Ĉȯɀ ćȅĆǿ ĆǦƋȵćǕ ĊȸĆȝ ǃǟ ĆȫǟĆȂ ĆǱ

.ƙĈȵǓ ćȼĆǣǟ ĆɀĆǭ ĊȯĈȂ ĊǱĆǕ Ćȿ ÛćȼĆȵǠĆȪĆȵ ĊȳĈȀ ĊȭǕ Ćȿ ćȼĆǪ ĆǱĆǿĆǻ ĊȜĆȥ Ċǿǟ Ćȿ ÛćȼĊȺ Ćȝ
Оқылуы:
Әс-сәләәму ғаләйкә йә зә ән-нуурейни Ғүсмәәнә бин 

Ғаффәәнә, әс-сәләәму ғаләйкә йә сәәлисә әл-хұләфәәіи 
әр-рәәшидиинә әс-сәләәму ғаләйкә йә мүжиһһизә 
жейшәл-ғұсрәти бин-нақди уәл-ғайни уә жәмаға әл-
құрәәнә бәйнә әд-дәфәтейни.

Жәзәәкә Аллаһу ған үммәти рәсуулилләһи хайрәл-
жәзәәіи,

Аллаһумма арда ғанһу, уә арфағ дәрәжәтәһу, уә 
әкрим мақаамәһу, уә әжзил сәуәәбәһу би-фадлыкә уә 
кәрәмикә әәмиин. 

Мағынасы:
Ассаламу ғаләйкум, Алланың нұры жауған Осман 

бин Ғаффан!
Елді адал билеген халифалардың үшіншісі! Саған 

тыныштық тілеймін. 
Әскерді өз қаражатымен, мал-мүлкімен жабдық-

таушы! Саған сәлем бердім. 
Сен Құранды жинақтап, түптедің. 
Алла сені Пайғамбарының үмбетімен марапатта-

ды. Бұл марапаттаудың ең жақсысы.
Я, Алла! Оған ризашылығыңды көрсет, дәрежесін 

өсір, мәртебесін биік қыл.
Жомарттығыңмен, мейіріміңмен оның сауабын 

көбейт. Әмин.

Одан кейін мұсылман Мәдина шаһарының тари-
хи жерлерімен танысып, ой-өрісін кеңейтеді. Әсіресе, 
Ислам тарихындағы алғашқы мешіт болып санала-



161

مناسك الحج

тын Құбба мешітіне бару сауапты іс болып табылады, 
өйткені Құран кәрімде «Бірінші күннен құлшылық ету 
үшін салынған мешітте намаз оқу – абзал» деген аят 
бар. Оның үстіне Мұхаммед пайғамбарымыз «Кімде-
кім дәрет алып, Құбба мешітіне намаз оқуға келсе, 
онда оның сауабы ұмра жасағанмен бірдей болады» де-
ген екен.

Құран кәрімде айтылған тағы бір мешіт 
«Қиблатайни» («Қос құбыла») мешіт. Бұл жерде аспанға 
қарап намаз оқып отырған Мұхаммед пайғамбарымызға 
(с.а.с.) Алла тағала жүзін құбылаға бұруға әмір берген.

Қиблатайн мешітіҚұбба мешіті



162

Қажылық

ұмрА
Ұмра – кіші қажылық. Ұмра – жылдың кез кел-

ген уақытында Меккеге барып, сүбхана Алла тағалаға 
құлшылық етіп, қажылық жасау. Ұмра – қажылық 
секілді мұсылманның парызына жатпайды, бірақ ұмра 
жасаған мұсылман сауапқа ие болады, сондықтан 
ұмраны сүннетке жатқызады.

Ұмра – үш әркәннан (бөлімнен) тұрады: ихрам, 
тауаф, сағи.

Ихрам – қасиетті жерге аяқ басып, ақ киім киіп, 
сүбхана Алла тағалаға құлшылық ететін хал-күй 
екені баршамызға мәлім. Енді ихрамның үш түріне 
тоқталайық:

Ифрад – қажылық кезіндегі ихрам хал-күйіне 
түсу.

Қиран, оның екі жағдайы бар:
а) Ұмра мен қажылықты бірге жасауға ниет етіп, 

ихрам хал-күйіне түсу. 
ә) Алдымен ұмра жасау үшін ихрам хал-күйіне 

түседі, сосын оны қажылық жасауға ниет етіп 
жалғастырады.

3) Таматтұғ – қажылық айларына дейін ұмра жа-
сау үшін ихрам хал-күйіне түсу.
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Ихрамның ифрад және қиран түрлері қажылықка 
байланысты болса, таматтұғ ұмраға қатысты. Құран 
кәрімде «Қажылық - белгілі айлар» деген аят бар. Сол 
қажылық айларына Шәууәл, Зүл-қағда және Зул-хижжа 
айлары жатады. Қажылық мезгілі Шәууәлдан баста-
лып, «әййәм әт-тәшриқ» күндерінен аяқталады. Міне, 
қажылық айларынан басқа уақытта Меккеге барып, 
сүбхана Алла тағалаға құлшылық етуді - ұмра дейді.

Сонымен ұмра жасау үшін мұсылман адам ихрам 
хал-күйіне түседі, Қағбаны жеті рет айналады, яғни 
тауафты орындайды. Сосын Сафа мен Мәруа арасында 
жеті рет жүгіреді, яғни сағиды орындайды. Одан кейін 
шашын қысқартып, не алып, ұмраны аяқтайды.

Соңғы жылдары Сауд Арабиясы мен Қазақстан 
арасындағы ынтымақтастық едәуір дамып келеді. 
Мекке мен Мәдина қасиетті қалалары бар осы елге 
іссапармен келіп жатқан қазақстандықтардың да саны 
жылдан жылға өсуде. Өзін мұсылман санайтын, бірақ 
жастайынан діни тәрбие алып көрмеген бауырлары-
мыз Сауд Арабиясына келгенде Меккеге барып, Алла 
тағаланың Үйі - Кағбаны көруге, кіші қажылық - 
ұмраны жасауға ниет етеді. Мұхаммед пайғамбарымыз 
(с.а.с.) жүрген қасиетті жерлерді көргеннен кейін, елге 
оралып, мұсылманға жат қылықтарын тастап, Алла 
тағаланың ақиқат жолына түскендер қаншама. Алайда 
бұрын намазға жығылып көрмеген олар Сауд Арабия-
сына алғаш рет келгенде мұсылманның бес парызының 
қыр-сырын білгісі келеді. Сондықтан келесі тарауды 
салиқалы мұсылман болғысы келетін Қазақстан аза-
маттарына арнадық.
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ИсЛАмНың бес ҚАзығы

Ислам – сүбхана Алла тағаланың ақиқат жолы, 
Мұхаммед пайғамбарымыз (саллаллаһу ғаләйһи уә 
сәлләм) мұсылмандарды осы ақиқат жолмен бастап, 
Ислам жайында былай деген екен: «Ислам бес қазыққа 
негізделген: «Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед 
оның елшісі» деп шаһадат айту, бес уақыт намаз оқу, 
зекет беру, Рамадан айында ораза ұстау және қажылық 
жасау». Осы бес қазықты арабтар «әркән-әд-дин» десе, 
қазақтар мұсылманның бес парызы деп атайды.

Сүбхана Алла тағала – «Ең жоғары мәртебелі 
Алланың даңқы арта берсін» деген сөз. Алланың атын 
ауызға алғанда бір сөзбен айтуға болмайды. Жаратқан 
Иеміздің тоқсан тоғыз теңеуі бар, солардың біреуін 
қосып айтқан абзал болады.

Саллаллаһу ғаләйһи уә сәлләм (с.а.с.) – «Алла оны 
жарылқасын және қолдасын» деген мағына береді. 
Мұхаммед пайғамбарымыздың атын атағанда бұл сөз 
тіркесі міндетті түрде қосылып айтылады. Сол сияқты 
басқа да пайғамбарларды еске алғанда осы сөз тіркесін 
немесе оның қысқарған түрі «ғаләйһис-сәләмді» (ғ.с.) 
қосып айтады.

шаһадат айту дегеніміз – Ислам дінін қабылда-
ғанын куә ететін мына қасиетті сөздерге иман келтіру:

Оқылуы:
Әшһәдү ән лә иләһә иллаллаһ
уә әшһәдү әннә Мухаммәдән абдуһу уә рәсүлүһү.
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Мағынасы:
Мен Алладан басқа құдай жоқ екеніне куә бола-

мын және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куә 
боламын.

Осы шаһадатты үш рет қайталаған адам Ислам 
дінін қабылдап, ақиқат жолына түскен болып сана-
лады. Ол адам бүкіл дүниені жаратушы тек қана бір 
құдай - сүбхана Алла тағала екеніне, оның адамзатқа 
жіберген ең соңғы елшісі – Мұхаммед пайғамбарымыз 
(с.а.с.) екеніне еш күмән келтірмей, шексіз сенеді.

Шаһадаттың синонимі – «иман ижмали» («тұтас 
иман»). Ал «иман тафсили» («толық иман») мына 
қасиетті сөздерден тұрады:

Оқылуы:
Әмәнту биллаһи уә мәләикәтиһи уә күтүбиһи 

уә рүсүлиһи уәл-йәумил-ахири уәл-қадари хайриһи уә 
шәрриһи миналлаһи тағала уәл-бағси бағдәл-мәут.

Мағынасы:
Мен Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына, 

елшілеріне, ақырет күніне, Алла тағала жақсылық 
та, жамандық та жасай алатынына құдіретті екеніне, 
өлімнен кейінгі тіршілікке иман келтірдім.

Енді осы «иман тафсилидің» әрбір сөзін тал-
дап, мағынасына терең үңілейік. «Әмәнту биллаһи» 
дегеніміз «Аллаға иман келтірдім» деген сөз, яғни 
Алла тағала бар, одан асқан күш те, құдірет те жоқ, ол 
жалғыз, ол ешкімнен туылған жоқ, ешкімді туған жоқ. 
Ол – мәңгілік.

«Уә мәләикәтиһи» – «оның періштелеріне иман 
келтірдім». Сүбхана Алла тағала ақыл-есі бар үш 
түрлі мақлұқтарды жаратты: нұрдан періштелерді, от-
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тан жындарды, топырақтан адамды. Періштелерде тек 
болмайды, яғни ұрғашы, еркек деп бөлінбейді. Олар 
аспанда өмір сүреді, Жұмақты күзетеді, Алла тағала 
тағының айналасында болып, оған мақтау айтады. 
Періштелер Жерге де түсіп, адамдарға жебеу бола-
ды, пайғамбарларға Алла тағаланың сөзін жеткізген, 
адамдардың іс-әрекеттерін жазып отырады. Сондықтан 
біздің ата-бабаларымыз «маңдайға жазылған» деп 
тәубеге келіп отырған. 

Әр періштенің өзіне жүктелген міндеті бар. 
Әсіресе, Алла тағалаға жақын жүретін төрт періште 
бар, оларды «мұқаррибтер» деп атайды. Олар: Алла 
тағаланың сөзін Мұхаммед пайғамбарға (с.а.с.) 
жеткізген Жәбірейіл періште, Алла тағала жаратқан 
бүкіл ғаламды бақылаушы Микаил періште, Қиямет 
күнінің келгенін хабарлайтын Исрафил періште, 
адамның жанын алатын Әзірейіл періште. Мұқарриб 
періштелермен қатар Нәкір мен Мүнкәр дейтін көр 
періштелері, Жұмақты күзететін Ридуан періште, 
Тозақтың күзетшісі - Мәлік періште бар. Әрбір адам-
ды екі періште жебеп, қорғайды. Олар адамның барлық 
жақсы-жаман іс-әрекеттерін жазып отырады.

Алла тағала Адам атаны топырақтан жаратты, 
сосын барлық періштелер мен жындарға Адам атаға  
тағзым етіп, бас июге әмір қылды. Алайда, оттан 
жаратылған Ібіліс шайтан Жаратқан Иенің әміріне қарсы 
шығып, карғысқа ұшырады. Қарғыс атқан Ібіліс шай-
тан Алла тағаладан «Ақырет күніне дейін адамдарды 
азғырамын, олар Сенен безеді, Сені жоққа шығарады» 
деп, осы арам ойын іске асыруға мұрсат сұрады. 
Құдіретті де күшті Алла тағала оған бұл мүмкіндікті 
берді. Сөйтіп, Ібіліс шайтан кейбір жын-перілермен 
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адамдарды азғыруға кірісті. Ең алдымен Ібіліс шай-
тан Жұмақта өмір сүрген Адам ата мен Һауа ананы 
азғырып, Алла тағала тыйым салған жеміс ағашынан 
жеміс жегізіп, Жаратқан Иенің қаһарына душар еткізді. 
Жаратқан Иеміз Адам ата мен Һауа ананы Жерге түсіріп, 
ақырет күніне дейін күнәларынан тазаруға әмір етті. 
Содан бері Адам ата мен Һауа ананың ұрпақтары, яғни 
адамдар Алла тағаланың сөзі жазылған қасиетті Құран 
кәрімді оқығанда, не жаңа бір істі бастағанда «ағуузу 
биллаһи минаш-шайтаанир-ражиим, бисмиллаһир-
рахманир-рахиим» («Қарғыс атқан шайтанға қарсы 
Алладан күш сұраймын, Қайырымды, рақымды Алла 
атымен бастаймын» деп Алла тағалаға құлшылық етіп 
отырады. Міне, осы айтылғандарға иман келтіру ке-
рек.

«Уә күтүбиһи» дегеніміз «кітаптарына иман 
келтірдім». Сүбхана Алла тағала адамзат тарихының әр 
белестерінде аспаннан қасиетті жазуларды елшілеріне 
түсіріп отырған. Барлық қасиетті жазулардың негізгі 
мақсаты - адамдарға жалғыз Жаратушы Ие бар екенін 
уағыздау.

Алла тағала адамдарға төрт кітап жіберген: Тау-
ратты Мұса пайғамбарға (ғ.с.), Інжілді Иса пайғамбарға 
(ғ.с.), Зәбүрді Дауд пайғамбарға (ғ.с.). Және Алла тағала 
өзінің ең соңғы елшісі Мұхаммед пайғамбарға (с.а.с.) 
ғаламдағы барлық мәселелерді қамтитын қасиетті кітап 
– Құран кәрімді Жәбірейіл періште арқылы жіберген. 
Құран кәрім – Алла тағала жіберген барлық қасиетті 
жазулардың жиынтығы, қорытындысы.

«Уә рүсүлиһи» – «пайғамбарларына иман келтір- 
дім». Сүбхана Алла тағала өзінің әмірін, сөздерін 
адамдарға жеткізу үшін олардың арасынан пай-
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ғамбарларды сайлаған. Жаратқан Иеміз адамдарға 
қанша пайғамбар жібергенін бір Алла тағаланың өзі 
біледі. Кейбір деректерге қарағанда 124 мың пайғамбар 
болған көрінеді. Пайғамбар – парсының сөзі, араб-
тар оны рәсүл не нәби деп айтады. Рәсүл – дегеніміз 
Жәбірейіл періште арқылы Алла тағаланың қасиетті 
жазуын алған елші-пайғамбар, нәби дегеніміз – Алла 
тағаланың сөзін естіген пайғамбар. Мұсылмандар 
Адам ата, Нұх, Ибраһим, Исмайыл, Исхақ, Жақып, 
Айуб, Жүніс, Сүлеймен, Дауд, Салық, Лұт, Һуд, 
Шұғайыб, Ілияс, Жүсіп, Идрис, Зәкәрия, Жақия, 
Мұса, Иса, Мұхаммед (ғаләйһим ас-салат уә сәлләм) 
пайғамбарлардың есімдерін қадір тұтады. Міне, осы 
пайғамбарлардың болғанына иман келтіру керек.
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«Уәл-йәумил-ахири» – «Ақырет күніне иман 
келтірдім». Сүбхана Алла тағала пайғамбарлар арқылы 
адамдарға Ақырет күнінің болатынын ескерткен. 
Ақырет күнінің белгілері – Жер бетінде зұлымдық 
күшейіп, аспанды қою түтін қаптайды. Күн батыстан 
шығады. 

Сөйтіп, ақырзаманның алғашқы кезеңі – саға  
басталады. Саға кезеңінде төрт қанатты, денесін жүн 
қаптаған, сан мыңдаған аузы мен көзі бар, аяғы жер-
де, басы аспанда, алып тұлғалы Исрафил періште 
Иерусалимдегі қасиетті жартаста тұрып, керней тар-
тады. Кернейдің даусынан жұлдыздар ағып, теңіздер 
тасып, таулар сілкініп, адамдар өледі. Сондықтан күн 
күркіреп, найзағай жарқылдағанда ата-бабамыз «Аста-
пыралла» («Исрафил-улла» - «Алла жіберген Ысрапыл 
періште») деп, ақырзаман орнаған шығар деп шошы-
нып, «Лә иләһә иллаллаһ, Мухаммәд рәсүлүллаһ» деп 
мұсылмандықтарын білдірген. 

Одан кейін ақырзаманның екінші кезеңі – «йәумул-
қияма» («Қиямет күні» немесе «Көрден тұру күні») 
басталады. Ысрапыл періште екінші рет кернейін 
тартқанда Адам атадан бері Жер бетінде өмір сүрген 
адамдар қайтадан тіріліп, бір жерге жиналады, жина-
латын жерді «махшар» деп атайды. Адамдар қара терге 
түсіп, Алла тағаланың алдында ұзақ тұрады. 

Үшінші кезең – «йәумуд-дин». Дін күні Алла тағала 
адамдардан Бұл дүниеде не жасағандарын сұрайды. 
Періштелер Жаратқан Иеге адамдардың жақсы-жаман 
істері жазылған кітаптарын әкеліп береді. Адамның 
кінәлары мен игі істері таразыға салынып өлшенеді. 
Үлкен суаттың жанында Мұхаммед пайғамбарымыз 
(с.а.с.) адамдарды қарсы алып, кейбір тақуалы 
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мұсылмандардың болмашы күнәларын кешіруді Алла 
тағаладан сұрайды. Барлық адамдар қыл көпір – си-
раттан өтеді. Күнәға батқандар көпірден құлап, тозақ 
отына күйеді, ал тақуалы мұсылмандар жаннат бағына 
кіреді.

«Уәл-қадари хайриһи уә шәрриһи миналлаһи 
тағала» – «Алла тағала жақсылық та, жамандық та 
жасай алатынына құдіретті екеніне иман келтірдім». 
Адамдар жақсылық пен жамандықты айыру үшін 
Алла тағала дүниені қарама-қайшылыққа толы етіп 
жаратқан. Бұ жалған дүние ақ пен қарадан, жауыздық 
пен мейірімділіктен, өмір мен өлімнен, күн мен түннен, 
суық пен ыстықтан, махаббат пен жеккөрініштен ... 
тұрады. Осының барлығы адамдарға үлкен сынақ. Ол 
осы қарама-қарсы дүниелердің тек қана жақсылыққа 
шақыратынын таңдай білу керек.

«Уәл-бағси бағдәл-мәут» – «өлімнен кейінгі 
тіршілікке иман келтірдім». Сүбхана Алла тағала екі 
дүние жаратқан. Бұ дүниеде адам мұсылман болып, 
салиқалы өмір сүрсе, о дүниеде жұмаққа кіреді. Бұ 
дүние – жалған, о дүние – мәңгілік.

Міне, адам осы айтқандардың барлығына иман 
келтірсе, онда ол бес парызының алғашқысын, яғни 
шаһадат айтуды орындаған болып саналады.

Исламның екінші қазығы – намаз оқу. Намаз – 
Жаратқан Иeci мен құлы арасындағы байланыс жолы. 
Құран кәрімнің «Ибраһим» сүресінің 31-аятында Алла 
тағала былай деп айтқан екен: «Менің иман келтірген 
құлдарыма айт: «Намазға тұрсын! Не сатуға болмайтын, 
не достық жүрмейтін күн туғанша оларға жасырын да, 
ашық та сыйлағанымыздан таратсын». Садақаллаһул-
азим (Teңдесі жоқ Алланың айтқаны - шындық).
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Мұсылман құдіретті де күшті Алла тағаланың 
алдында тұрып, оған мақтау айтып, кешірім сұрайды, 
дұға оқиды. Алла тағала намаз кезінде мұсылманның 
дұғасын қабыл алады. Намаз адамды жан және тән 
тазалығына тәрбиелейді.

Мұсылман адам күніне бес уақыт намаз оқиды. 
Әр намаз белгілі бip уақытта оқылады: Памдат намазы 
күншығыс жақ ағараңдағаннан бастап күн шыққанға 
дейінгі уақыт аралығында оқылады. Бeciн намазы күн 
аспан төрінен қисайғаннан ба стап күн батуға тақалған 
уақытқа дейін оқылады. Намаздыгер намазы күн 
батуға тақалған кезден күн батқанша оқылады. На-
мазшам намазы күн батқан бойдан ымырт үйірілгенше 
оқылады. Құтпан на мазы ымырт үйірілгеннен бастап 
таң арайланғанға дейінгі уақыт аралығында оқылады.

Одан басқа жұма күні мешітте оқылатын жұма на-
мазы, ұзақ жолға шыққанда оқылатын сапар намазы. 
Құрбан және Ораза мейрам күндері оқылатын айт на-
мазы, мұсылман қайтыс болғанда оқылатын жаназа на-
мазы, Paмадан айында оқылатын тарауых намазы бар.

Намаздың алдында мұсылман адам дәрет ала-
ды. Дәрет алудың eкі түpi бар: үлкен дәрет алу және 
кіші дәрет алу. Ислам дінін қабылдап, алғаш рет намаз 
оқитын адам, намаздың алдында жыныстық қатынаста 
болған адам, eтеккірі келген әйел, жаңа босанған 
әйел үлкен дәрет ала ды. Ол үшін алдымен қолды үш 
мәрте жуып, сосын ұятты жерлерді жуады. Өзен суы-
на сүңгіп, шомылу арқылы немесе су сепкіш астында 
тұрып үлкен дәрет алады, яғни «ғұсыл» жасайды. 

Ал қалған жағдайдың барлығында мұсылман адам 
кіші дәрет алады. Ең алдымен «бисмиллаһир-рахманир-
рахиим» («қайырымды, рақымды Алла атымен») деп 
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айтып, eкі қолды білекке дейін үш мәрте жуады, со-
сын үш мәрте оң қолмен су алып, ауызды шаяды. Одан 
кейін тағы да оң қолмен үш рет су алып, мұрынды та-
залайды, бетті маңдайдан иекке дейін үш рет жуады. 
Сосын алдымен оң қолды шынтаққа дейін үш рет, одан 
кейін сол қолды да шынтаққа дейін үш рет жуады. Қос 
алақанда қалған сумен шашты маңдайдан қарақұсқа 
қарай сипап, сұқ саусақтағы қалған ылғалмен құлақтың 
іші-сыртын бір рет тазалап, ортан саусақ, атсыз саусақ 
және шынашақтың сырт жағында қалған ылғалмен 
құлақтың артын ала мойынды бұғанаға дейін сүртеді. 
Сол қолмен оң аяқты тобыққа дейін үш рет, сосын 
сол аяқты да тобыққа дейін үш мәрте жуады. Сөйтіп, 
мұсылман қолын жуып, дәрет алуды аяқтайды.

Намазға шақырған азаншының даусын естігенде, 
мұсылман құбыла жаққа жүзін қаратып, намаз оқуға 
ниет білдіреді. Әдетте намаз былай оқылады:

Tік тұрып, eкі қолды иыққа дейін көтеріп, «Аллаһу 
әкбәр» («Алла – Ұлы») деп тәкбир айтады. Тұрған 
қалпында оң қолмен сол қолды ұстап, «Фатиха» cүpeciн 
оқиды.

рукуғ – еңкейіп, eкi тізеге қолдарын қойып, 
«сүбхана раббиал-азим» («барлық мақтау – зор 
мәртебелі Иеме») деп үш рет айтады.

ИғтИдәл – бойды түзеп, «сәмиғаллаһу лимән 
хамидәһу, раббана уә ләкәл-хамд» («Алла кім оны 
мақтаса, соны тыңдайды. Жаратқан Иеміз, саған мақтау 
айтамыз») деп айтады.

сәждеге бас салу – «Аллаһу әкбәр» деп тәкбир ай-
тып, жайнамазға тізерлеп, сосын алақандарды тигізіп, 
eкi қолдың арасына маңдай мен мұрынды тигізіп, 
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«сүбхана раббиал-ағла» («барлық мақтау – жоғары 
мәртебелі Иеме») деп айтады.

жүліс – басты жайнамаздан көтергенде тәкбир ай-
тып, дененің салмағын сол аяққа түcipe отыру. Отырған 
қалыпта «аллаһумма иғфир ли фи йәум йақумул-хисәәб» 
(«Я, Алла! Қиямет күнінде мені кешіре гөp») деп дұға 
оқиды.

Eкінші рет сәждеге бас қойып, «сүбхана раббиал-
ағла» деп үш рет айтып, орнынан тұрады. Міне, осы-
мен намаздың бip бөлімі бітеді.

Намаз бірнеше бөлімнен тұрады, бөлімді «рәкат» 
дейді. Рәкаттың eкі түpi болады: парыз рәкат және нәфіл 
(қосымша) рәкат. Нәфіл рәкаттар парыз рәкаттардың 
алдында да, соңында да келеді. Бес уақыт намаз 17 
парыз, 12 нәфіл рәкаттан тұрады. Әр намаздың парыз 
және нафіл рәкаттар саны әртүрлі. Памдаттың eкі па-
рыз pәкәты Адам атадан, Бесіннің төрт парыз рәкаты 
Ибраһим пайғамбардан, Haмaздыгepдiң төрт парыз 
рәкаты Салық пайғамбардан, Намазшамның үш па-
рыз рәкаты Иса пайғамбардан, Құтпанның төрт па-
рыз рәкаты Мұса пайғамбардан (ғаләйһим ас-салат уә 
сәлләм) мұсылмандарға мұра болып қалған. 

Исламның бес қазығының бipi – зекет. Мұхаммед 
пайғамбарымыз (с.а.с.) зекетті Исламның шаңырағы 
деп атаған. Мұсылманның бұл парызы һижра жыл 
санауының екінші жылынан, яғни 624 жылдан кең етек 
алды. Сүбхана Алла тағала дәулетті адамдарға кедей-
мүсәпірлерге көмектесуді парыз еткен. Құран кәрімнің 
«Мүминун» сүресінің 1-4 аяттарында «Бос әңгімеден 
бойын аулақ ұстайтын, зекет беретін, намазда момын 
иман келтіргендер бақытты» делінген.
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Шариғат заңы бойынша зекетті мына адамдарға 
береді:

1) Пақыр адам, яғни бар тапқан-таянғаны, мал-
мүлкі, табысы бip жылда өзін-өзі асырауға жетпейтін 
мұсылман адам.

2) Мүсәпір адам, яғни ештеңесі жоқ сіңірі шыққан 
кедей.

3) Жұмысшылар, оларға кеңсе қызметкерлері, хат 
тасушылар, зекетті жинаушылар жатады.

4) Ислам дінін қабыл алуға ниет білдірген адам.
5) Еркіндікке жіберілген құл. (Алайда, бұл 

топтағы адамдар құлдық дәуір кезінде өмір сүрген.)
6) Қарызданушы, яғни қарызын өтеуге шамасы 

жетпейтін мұсылман адам. Егер қарыз алған адам бар 
ақшасын ішімдікке, не мұсылманға тән емес істерге 
салса, онда ол адамға зекет берілмейді.

7) Алла жолында күрескен жауынгер.
8) Туған жеріне қайтуға пұлы жоқ жат елдік 

мұсылман адам.
Зекет пітір зекеті және байлық зекеті болып екі 

үлкен топқа бөлінеді. Ал байлық зекеті іштей бес түрге 
бөлінеді: күміс пен алтыннан алынатын зекет, егін 
өнімдерінен алынатын зекет, сауда-саттық тауарла-
рынан алынатын зекет, малдан алынатын зекет және 
қазба-байлықтан алынатын зекет.

Айт күні әрбір мұсылман пітір зекетін беруге 
міндетті. Мұсылман пітір зекетін өзі үшін, қарт әке-
шешесі үшін, әйелі мен кішкентай балалары үшін, 
үй қызметкерлері мен күтушілері үшін береді. Пітір 
зекетін Рамадан айының соңғы күні кешінен келесі 
күні айт намазы басталғанша дейін берген абзал бо-
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лады. Пітір зекетін кез келген мүсәпір, тақыр кедей 
мұсылманға береді.

Байлықтан алынатын зекеттің мөлшерін «нысаб» 
дейді. Алтын мен күмістен алынатын нысаб тек қана 
асыл тастарға қатысты емес, сол сияқты ол бағалы 
қағаздарға, ақшаға да қатысты. Алтын мен күміс 
құнының 2,5 пайызы зекет мөлшері - нысаб болып са-
налады.

Егін өнімдерінен алынатын зекет әр елде әртүрлі. 
Мысалы, Мағриб елінде жиырмаға жуық дәнді-
дақылдардан зекет алынады. Олар: бидай, арпа, 
сәлт (қабығы жоқ арпа), тары, темекі, күріш, бұршақ 
тұқымдастардың жеті түрі - (хуммус) түрік бұршағы, 
полба (Арабияда өсетін бір қауыздың ішінде екі дәні 
бар бидайдың түрі), ірі бұршақ, үрме бұршақ, қасқыр 
бұршақ, шабындықта өсетін ұсақ бұршақ, бәсила (жас 
бұршақ). Сонымен қатар төрт түрлі майлы өсімдік: 
зәйтүн, күнжіт, жабайы запыран, қызыл шалғам және 
жемістің екі түрі: құрма мен жүзім.

Мұхаммед пайғамбарымыз (с.а.с.) «егін өнімдері-
нен зекет алғанда әрбір дәнді, әрбір жемісті өлшеудің 
қажеті жоқ, олардың салмағы бес уасыққа жетсе бол-
ды» деген екен. Уасық – сусымалы денелердің салмақ 
өлшемі, ол алпыс сағадан тұрады. Бір сағада төрт мүдд 
бар, ал бір мүдд 18,7 литрге тең.

Сонда бес уасық дегеніміз 4500 литр (кг). Міне, 
егін өнімдерінің әрбір 4500 кг-нан зекет беру керек. 
Зекет мөлшері, яғни нысаб екі жағдайға байланысты 
болады: 

Егер егін өнімдері жауын, бұлақ, өзен суларымен 
қоректеніп өссе, онда бұл өнімнің оннан бір бөлігі зе-
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кет мөлшері болып саналады. Сонда әрбір 4500 кг-ның 
450 кг-ын нысабқа береді. 

Ал егер егін өнімдері шелекпен, не су диірмені 
арқылы суландырылса, онда оның жиырмадан бір 
бөлігі нысабқа жатады.

Малдан алынатын зекет түйе, сиыр, қой, үй жан-
уарларына байланысты. Түйеден алынатын зекет 
мөлшері мынадай:

5 түйеге бір қозы, 10 түйеге екі қозы, 15 түйеге үш 
қозы, 20 түйеге төрт қозы, 24 түйеге де төрт қозы да, ал 
25 түйеге нар бота береді.

Екі жылда 36 түйеге сүт бота берсе, төрт жылда 
46 түйеге қарабайыр түйе береді. Бес жылда 61 түйеге 
тайлақ, екі жылда 76 түйеге екі сүт бота береді. 

Әрбір төрт жылда 91 түйеге екі қарабайыр түйе, 
121 түйеге екі қарабайыр түйе немесе үш сүт бота, 129 
түйеге де екі қарабайыр түйе немесе үш сүт бота, ал 130 
түйеге екі сүт бота мен бір қарабайыр түйе, 140 түйеге 
екі қарабайыр түйе мен бір сүт бота, 150 түйеге үш 
қарабайыр түйе, 160 түйеге төрт сүт бота, 200 түйеге 
төрт қарабайыр түйе немесе бес сүт ботаны береді.

Егер мұсылманның 29 сиыры бар болса, онда ол 
зекет бермейді. Ал 30 сиыры болса, онда ол екі жылда 
бір бұзау, төртінші жылдан бастап әрбір 40 сиырға бір 
сиыр, 60 сиырға екі бұзау, 70 сиырға сиыр мен бұзау, 80 
сиырға екі сиыр, 90 сиырға үш бұзау береді.

39 қойға дейін зекет алынбайды. Жыл сайын 40 
қойдан 120 қойға дейін бір қой, 121 қойдан 200 қойға 
дейін екі қой, 201 қойдан 399 қойға дейін үш қой, 400 
қойға төрт қой, 500 қойға бес қой зекет мөлшері алы-
нады.
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Қазба-байлықтан алынатын зекет Жер астынан 
табылған алтын, күміс секілді бағалы тастарға бай-
ланысты. Осы табылған қазба-байлықтың бестен бір 
бөлігі – зекет мөлшері болып саналады.

ораза ұстау дегеніміз күн атқаннан батқанға 
дейін тағамнан, сусыннан, темекі шегуден, жыныстық 
қатынасқа түсуден бас тартып, Алла тағалаға жақын 
болуға ниет қылу.

Ораза – Адам атадан (ғ.с.) келе жатқан көне ғибадат. 
Құран кәрімдегі «Бақара» сүресінің 183-аятында «Сен-
дерге дейін болғандардың маңдайларына жазылғандай 
иман келтірген сендерге де ораза ұстау маңдайларыңа 
жазылған. Бәлкім, сендер тақуалы боларсыңдар» 
делінген.

Ораза ұстаудың діни, денсаулық, әлеуметтік  
жақсы жақтары бар. Ораза жыл сайын бір ай бойы адам-
ды рухани, тәндік тазалыққа тәрбиелеп, адамгершілікке 
баулиды. Ораза кезінде мұсылман Алла тағаланың 
шапағатына ие болып, күнәлары кешіріледі.

Рамадан айында ораза ұстау – әрбір ақыл-есі дұрыс, 
кәмелетке толған, ораза ұстауға денсаулығы жарамды, 
мұсылманның парызы. Ораза кезінде әйел етеккірден 
және босанғаннан кейін болатын қаннан таза болу ке-
рек. Ауру адам, аштық пен шөл денсаулығына әсер 
ететін қарт адам, төрт бурудтан астам шақырымға 
(буруд - Пайғамбар кезіндегі қашықтық өлшемі, ол 
12 мильге тең, сонда 4 буруд дегеніміз 160 км) сапар 
шегетін, әрі сол сапар кезінде бір жерде төрт күндей 
түнемейтін адам, аяғы ауыр немесе бала емізетін әйел, 
жаңа босанған, не етеккірі келген әйел Рамадан кезінде 
ораза ұстаудан босатылады.
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Ораза ұстау іштей бес түрге бөлінеді: парыз 
(міндетті), мүстәхәб (қошеметті), нәфилә (қосымша), 
мәкруһ (мәжбүрлі), харам (тыйым салынған). Уәжіб 
оразаға Рамадан айындағы ораза мен тамақ ішуге ша-
масы жетпейтін кейбір жағдайлардағы кәффәрәт ораза, 
яғни күнәлардан тазартатын ораза жатады. Мүстәхәб 
оразаны Шәууәл айында алты күн бойы, Зул-хижжа 
айының 9-күні, яғни Арафат күні, Мұхаррам айының 
10-күні болатын Ашура күні, Шағбан айының орта-
сында, дүйсенбі мен бейсенбі күндері, әрбір айдың 
«бақытты күндері» ұстауға болады. Әрбір айдың 
«бақытты күндеріне» Шағбан және қасиетті төрт айдың 
(Зүл-қағда, Зул-хижжа, Мұхаррам, Рәжәб) алғашқы үш 
күндері жатады.

Мүстәхәб ораза күндерінен басқа күндері 
мұсылман адам өз еркімен ораза тұтса, оны нәфилә 
ораза деп атайды.

Мәкруһ ораза деп жұма күні мұсылман адам 
жалғыз өзі ұстайтын оразаны айтады. Шағбан айының 
соңғы 29-шы күнімен Рамадан айының 1-күнінің 
арасындағы түнде жаңа Ай туу керек. Сол мезгілден 
бастап ауыз бекітіп, Рамадан айының оразасы баста-
лады. Егер сол түні жаңа Ай туғаны байқалмаса, оны 
күмән келтірген күн деп, Шағбан айының 30-күніне са-
нап, мәкруһ ораза ұстаған болып есептеледі. Егер әйел 
күйеуінің рұқсатынсыз өз еркімен ораза тұтса, оны да 
мәкруһ оразаға жатқызады.

Ораза айты мен Құрбан айтында, Зул-хижжа 
айының 10-күнінен кейін, яғни құрбандық шалатын 
күннен кейінгі үш күнде («ташриқ күндері») ұстаған 
оразаны харам ораза дейді. Етеккірі келген, не жаңа 
босанған әйелдің оразасы және «Ораза ұстасам, өліп 
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қалармын» деп қорыққан адамның оразасы да харам 
оразаға жатады.

Сонымен ораза ұстаған мұсылман күн шыққанға 
дейін (сахур мезгілінде) соңғы рет ауқаттанып, ауыз 
бекітеді. Ауыз бекіткен адам күні бойы тамақтан 
бас тартады, бос әңгіме құрмайды, дауыс көтеріп 
айғайламайды, балағат сөз айтпайды, ашу шақырмайды. 
Ораза кезінде мұсылман мейірімді болып, қайырымды 
істермен айналысады, садақа береді, Құран кәрімді 
оқып, Алла тағаланың сауабына ие болады. Ораза 
түндері мұсылман елмен бірге мешітке барып, тарауых 
намазын оқиды. 

Қажылық кезінде мешіттің ішінде отырып, Құран 
оқу сауапты іс болып саналады. Алайда, араб әліппесін 
танымайтын мұсылман Алла тағаланың сөзі жазылған 
Құран кәрімді оқи алмайтынын сезініп, қынжылады. 
Сондай мұсылманға көмек болу үшін келесі тарауды 
арнадық. 

 
ҚұрАН оҚу

Құран – мұсылмандардың қасиетті кітабы. 
«Құран» сөзі арабтың «оқу» деген сөзінен шыққан. 
Алла тағаланың сөзі жазылған бұл қасиетті кітапты 
мұсылмандар «Құран кәрим» («Шарапатты Құран»), 
«Китәб кәрим» («Жомарт Кітап»), «Китәб шәриф» 
(«Атақты Кітап»), «Китәбуллаһ» («Алланың Кітабы»), 
«Китәб ғазиз» («Құдіретті Кітап»), «Зикр хәким» 
(«Даналықты еске алу»), «Кәләм шәриф» («Адал сөз»), 
«Мусхәф шәриф» («Қасиетті Қолжазба») деп атайды.

Құран 114 сүреден тұрады. Кітапта сүрелер 
көлеміне қарай орналасқан. Құран жеті аяттан тұратын 
«Фатиха» («Кітапты ашушы») сүресінен басталады. Бұл 
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сүрені «Уммул-китәб» («Кітаптың анасы») деп те атай-
ды. «Фатиха» сүресінде Исламның негізгі қағидалары 
айтылған. «Фатиханы» оқып болған соң «әмин» деп 
қайырады. 

Барлық сүрелер «бисмиллаһир-рахманир-
рахиим» деп басталады. Алайда, бұл дәстүр 9-сүреде 
сақталмаған, өйткені ол алғашқысында 8-сүренің 
жалғасы болған.

Сүрелер аяттардан тұрады. Құрандағы ең ұзақ сүре 
- 2-сүре, онда 286 аят бар. Ал ең қысқа сүрелерге 103-
ші, 108-ші, 110-шы сүрелер жатады, оларда не бәрі үш 
аяттан бар. Аят - бұл сөз, не сөз тіркесі немесе сөйлем. 
Аятта 1-ден 68-ге дейін сөз бар. Әртүрлі жолмен есеп-
теуге байланысты Құранда 6204-тен 6236-ға дейін аят 
бар. Бұл қасиетті кітапта Алла тағаланың 77 мың 934 
сөзі жазылған.

Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) алғаш рет Алланың 
сөзін Рамазан айында естіген, сондықтан мұсылмандар 
осы мүбәрак айында ораза ұстауды парыз санайды.

Алла тағала Мұхаммед пайғамбарға (с.а.с.) қасиетті 
сөздерді біртіндеп жіберіп отырған. Пайғамбарымыз 
Алланың сөзін алдымен Меккеде, одан кейін Мәдинада 
Жәбірейіл періште арқылы естіп, өз қауымына 
жариялаған. Осыған байланысты Құранның сүрелері 
меккелік және мәдиналық болып екіге бөлінеді. 
Меккелік сүрелердің саны - 90, ал мәдиналық сүрелердің 
саны - 24. Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.) Алла тағаладан 
Құрандағы 114 сүрені мына тәртіппен қабыл алған: 

Бірінші кезеңдегі меккелік сүрелер: 96, 74, 111, 106, 
108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 
95, 103, 85, 73, 101, 99, 82 81, 53, 84, 100, 79, 77, 78, 88, 89, 
75, 83, 69, 51, 52 56, 70, 55, 112, 109, 113, 114, 1;
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Екінші кезеңдегі меккелік сүрелер: 54, 37, 71, 76, 
44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 17, 27, 
18;

Үшінші кезеңдегі меккелік сүрелер: 32, 41, 45, 16, 
30, 11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, 13;

Мәдиналік сүрелер: 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 
65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 49, 9, 5.

Мұхаммед пайғамбарымыздың (с.а.с.) тірі 
кезінде Алла тағаланың сөзі қағаз бетіне түспей, 
ауызша тараған. Алланың сөздерін жатқа білетін 
мұсылмандарды «қари» деп атаған. Алайда, Мұхаммед 
пайғамбар (с.а.с.) қайтыс болғаннан кейін қасиетті 
сөздердің жоғалып кету қаупі төнеді. Сондықтан Әбу 
Бәкір халифа Мұхаммед пайғамбардың (с.а.с.) хатшысы 
болған Зәид ибн Сәбитке Алла тағаланың сөзін жинап, 
кітап етіп құрастыруды аманаттайды. Үшінші халифа 
Осман тұсында Зәид ибн Сәбит көмекшілерімен бірге 
Құранды төрт дана кітап етіп, жазып шығады. Осман 
халифа төрт дана кітапты заңды Құран деп жариялап, 
Мәдина, Димашық, Куфа, Басра қалаларында сақтауға 
әмір етеді.

Құранды дауыстап оқуға жеңіл болу үшін 30 
бөлімге бөліп оқиды. Бөлімді арабтар «жүз» деп атай-
ды, ал қазақтар арасында бұл ұғым «сипәре» немесе 
«пара» деген сөзбен кең тараған. Сондай-ақ Құран 60 
хизбке (бөлікке) бөлінеді. Бір пара екі хизбтен тұрады. 
Мешітте хизбті оқитын адамды хәззәб деп атайды.

Сонымен, араб тілін білмейтін мұсылмандарға 
Құранды оқу мүмкін болу үшін араб сөздерін қазақ 
тіліндегі әріптерге бейнелеп, транскрипция арқылы 
бердік. Транскрипция арқылы Құранды оқығанда мына 
жайттарға назар аудару керек:
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1) Негізінен, араб сөздерінің түбірі үш дауыссыз 
әріптерден тұрады. Дауысты дыбыстар созылыңқы және 
қысқа болып келеді. Сондықтан созылыңқы дауысты 
дыбысты оқығанда екпін соған түсу үшін, қосарланған 
әріппен көрсетіледі. Мысалы, «ар-рахмаану», «ар-
рахииму» және т.б. 

2) Араб тілінде «әл» деген артикуль бар. Ол есім 
сөздердің алдында келеді. Түбірлі сөздің «күн» не «ай» 
әріптерінен басталуына қарай, «л» әрпі өзгеріп тұрады. 
Транскрипцияда түбірлі сөз бен «әл» артиклі дефис 
арқылы ажыратылғанмен, сөз тұтас оқылады. Мыса-
лы, «әл-хамду», «әд-дину», «ат-тарииқу» және т.б. 

3) Араб сөйлемдері, әсіресе Құран аяттары бір 
деммен, сөздер арасын үзбей оқылады. Бұл жағдайда 
сөз бен сөздің арасын көрсету үшін тағы да дефисті 
қолдандық. Араб тілінің заңдылығы бойынша, алдыңғы 
сөздің жалғауы мен келесі сөздің бірінші тұрған да-
уысты дыбысы үндеседі, кейде ол дауысты дыбысты 
жұтып қояды. Мысалы, «Бисмилләәһир-рахмаанир-
рахиим», «иһдинас-сиратал-мустақим» және т.б.

Араб тіліне тән дыбыстар бар. Мәселен, «айн» 
мен «ғайн» көмей дыбыстарын қазақ тіліне дәл транс-
крипциялау қиын. Әрине, ғылыми тұрғыда бұл екі 
әріп «а» әрпінің үстіне үтір не «г» әрпінің астына 
нүкте қойып транскрипцияланады. Бірақ қарапайым 
адамға жеңіл болу үшін бұл екі әріпті қазақ тіліндегі 
«ғ» әрпімен берілді, кейде «айн» әрпі араб тіліндегі 
сөйлеу ырқына қарау «а» әрпімен де бейімделді. Мы-
салы, «раббил-ғаләмиин», «әнғамта ғаләйһим ғайрил-
мағдуби ғаләйһим» және т.б. 

4) Араб тілінің өзге тілдерден тағы бір ерекшелігі 
– хамза, яғни сөздің буындары арасын сәл кідіріп оқу 
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керектігін көрсететін белгі. Қазақ тіліндегі транскрип-
цияда бұл белгіні «і» әрпі арқылы көрсеттік. Мысалы, 
«мәләәіикәтиһи», «ійиәәкә» және т.б.

5) Араб тіліне тән «син», «сад», «сә» әріптері «с» 
әрпімен, «дәл», «дад» әріптері «д» әрпімен, «зейн», 
«за», «зад» әріптері «з» әрпімен белгіленді. Олардың 
айырмашылығын алдында не артында келетін дауысты 
дыбыстардың жуан-жіңішкелігінен көруге болады. Бұл 
дыбыстарды дұрыс айту едәуір уақыт машықтануды 
қажет етеді. Сондықтан Құран аяттарын қайта-қайта 
оқып, араб тілінің нақышына келтіріп, жаттап алған 
жөн. 

«фАТИхА»
(«Кітап ашушы»)

7 аят1-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим
әл-хамду лиллаһи раббил-ғаләмиин 
ар-рахманир-рахим 
мәлики йаумид-дин 
ийәәкә нағбуду уа ийәкә нәстәғин 
иһдинас-сиратал-мустақим
сиратал-ләзинә әнғамта ғаләйһим ғайрил-мағдуби 

ғаләйһим уа ладдааллин.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен (бастаймын).
Ғаламдарды Жаратушы – Аллаға мақтау айтамын.
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(Ол) – мейірімді әрі кешірімді.
(Ол) – Қиямет Күнінің Билеушісі.
Оған құлшылық етеміз және Одан көмек 

сұраймыз:
Бізді тура жолмен жүргіз,
Сенің шапағатыңа ие болғандардың жолымен 

жүргіз,
Сенің қаһарыңа ұшыраған, не адасқандардың ізіне 

түсірме. 

«НАс»
(«Адамдар»)

6 аят114-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим
қул ағуузу би-раббин-нәәс 
мәликин-нәәс 
илаһин-нәәс
мин шәррил-уәсуәсил-хәннәс 
әлләзи йуасуису фи сұдуурин-нәәс
мин әл-жиннәти уән-нәәс.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Айт: «Адамдарды Жаратушы,
адамдарды Билеуші,
адамдардың Құдайынан
жындар мен адамдардың арасында жүретін, 
адамдардың жүрегін арбайтын,
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жамандық жасап, іс-түссіз жоғалатынның зұлым-
дығынан қорғауды сұраймын».

«фәЛәҚ»
(«Таң сәріде»)

5 аят113-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим 
қул ағуузу би-раббил-фәләқ 
мин шәрри ма халақа 
уә мин шәрри ғаасиқин иза уақаба 
уә мин шәррин-нәффәсәти фил-уқад 
уә мин шәрри хәсидин иза хәсәдә.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Айт: «Таң сәріні Билеушіден
жаратқан зұлымдықтан,
қараңғы түскендегі зұлымдықтан,
сиқырлық жасайтынның зұлымдығынан,
қызғаныштан туған зұлымдықтан сақтауды 

сұраймын».
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«ИхЛАс»
(«Ықылас»)

4 аят112-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим
қул һуа Аллаһу ахад 
Аллаһус-самад 
ләм йәлид уа ләм йуләд 
уа ләм йәкүн ләһу күфуән ахад.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Айт: «Ол – Алла жалғыз.
Алла мәңгілік.
Ол ешкімді туған жоқ және ешкімнен туылған 

жоқ.
Оған теңдесетін ешкім жоқ». 

«мәсәд»
(«Пальма талшығы»)

5 аят111-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим 
тәббәт йада-аби ләһәб уә тәббә
ма ағна анһу мәлуһу уа ма кәсәбә 
сайасла нәрән зәтә ләһәб 
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уа-амратуһу хәммәләтәл-хатаб 
фи жидиһә хәбл мин мәсәд.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Әбу Ләһәбтің екі қолы түсіп қалсын және оған да 

қарғыс атсын.
Жиып-терген байлығы оны құтқара алмайды.
Ол тозақ отына күйеді.
Ағаш тасушы әйелі де соған душар болады.
Оның мойнында пальма талшығынан жасалған 

арқан.

«НАср»
(«Жәрдем»)

3 аят110-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим
иза жаа насрул-лаһи уал-фәтху 
уа раайтан-наса йадхулуна фи динил-лаһи афуа-

жан
фәсәббих бихамди раббика уа-астағфирһу иннәһу 

кәнә тәууәбән.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Алладан көмек пен жеңіс келгенде
сен Алланың дініне адамдардың топ-тобымен кіріп 

жатқанын көрдің.
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Жаратушыңа мақтау айт, Одан кешірім сұра,
өйткені Ол тәубеге келуші.

«кәфИруНА»
(«Кәпірлер»)

6 аят109-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим 
қул йа әййуһәл-кәфирууна 
лә ағбуду ма тағбудуна 
уа лә әнтүм ғабидуна ма ағбуду 
уа лә әнә ғаабид ма ғабадтум 
уа лә әнтүм ғабидуна ма ағбуду 
ләкүм динукүм уә ли дини. 

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Айт: «Ей, кәпірлер!
мен сендер табынатынға табынбаймын.
сендер де мен сиынатынға сиынбайсыңдар.
мен сендер тағзым ететіндерге бас имеймін,
сендер де мен құлшылық ететінге құлшылық 

етпейсіңдер.
сендердің өз дінің, менің өз дінім бар».
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«кәусАр»
(«Жұмақтағы  
 өзеннің аты»)

3 аят108-сүре

 
Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим 
инна ағтайнакал-каусар 
фасалли лираббика уа анхар 
инна шаниака һуал-абтар.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Шындығында, Біз саған бар молшылықты бердік,
Жаратқан Иеңе құлшылық ет, құрбандық шал.
сені жеккөрген Біздің қаһарымызға ұшырайды. 

«мАғуН»
(«Қайыр-садақа»)

7 аят107-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим 
арайта әлләзи йукәззибу бид-дин
фәзәликә әлләзи йадуғғул-йатим
уа лә йахұддұ ғала тағамил-мискин
фауайл лилмұсаллин
әлләзина һум ан салауатиһим сәһунә
әлләзина һум йураауна
уа йамнағунал-мағуна.
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Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Дінмен өтірік айтқанды көрдің бе?
Ол - жетімді жәбірлейтін,
мүсәпірге қол ұшын бермейтін адам.
намазға шын жығылмайтын,
екіжүзді, қайыр-садақа бермейтін 
адам жазасын тартады.

«ҚурАйш»
(«Құрайштар»)

4 аят106-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим 
ли-иләф қурайш
иләфиһим рихләтә-ш-шитәи уа-сайф
фал-йағбудуу рабба һәзәл-бәйтил-ләзи атғамаһум 

мин жуғ
уа әмәнәһум мин хауф.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Құрайштардың бірлігі үшін,
қысы-жазы сапарда бастары қосылғаны үшін
олар аштықта азық берген, 
қорыққанда пана болған осы Үйді Жаратушыға 

құлшылық етсін. 
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«фИЛ»
(«Піл»)

5 аят105-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим 
әләм тәрә кәйфа фағала раббука биасхабил-фил
әләм йажғал кәйдаһум фи тадлил 
уа әрсәлә ғаләйһим тайран әбәбил 
тәрмиһим бихижаратим мин сижжил 
фажағалаһум кәғасфим-мағкул.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Піл мінген адамдармен Жаратушы Иең не істегенін 

көрмеп пе ең?!
Олардың арам пиғылдарын әшкерелеген жоқ па 

еді?!
Оларға бір топ құстады жіберді.
Құстар оларға аспаннан тас лақтырды.
Сөйтіп, оларды жермен жексен етті.

«Һумәзә»
(«Өсекші»)

9 аят104-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим 
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уәйл ликұлли һумәзә лумәзә 
әлләзи жәмаға мәлән уа ғаддадаһу 
йахсәбу әннә мәләһу ахләдәһу 
кәллә ләйунбәзәннә фил-хутама 
уа ма адрака мал-хутама 
нарул-лаһил-мукада.
әлләти таззалиғу ғалал-афида 
иннәһә ғаләйһим мусада 
фи ғамадин мумәддәдә.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Өсек айтатынды, сыртынан жамандайтынды 

қарғыс атсын.
Дүниеқоңыздықпен байлық жинап,
сол байлығы оның атын шығарады деп ойлағанды 

қарғыс атсын.
олай ойлаған «әл-хұтамаға» душар болады.
«әл-хұтама» деген не деп сұрасаң,
ол – Алланың қаһарынан тұтанған өрт,
жамандардың жанын шарпитын жалын,
аспаннан қадалған найза.

«Аср»
(«Кеш»)

3 аят103-сүре

 Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим
уал-аср
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иннал-инсана ләфи хуср 
иллал-ләзинә әмәну уа ғамилус-салихати
уа тауасау бил-хаққи уа тауасау бис-сабр.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
Кеш (Алланың белгілеген мерзімі),
Шындығында, адам әрдайым шығынға 

ұшырайды.
Тек иман келтіргендер, игілікті істер жасағандар,
ақиқат пен сабырлыққа шақырғандар (шығынға 

ұшырамайды).

«Тәкәсур»
(«Көбею»)

8 аят102-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим
әлһәкумут-тәкәсур 
хаттә зуртумул-мақабир 
кәллә сәуфә тағләмунә 
суммә кәллә сәуфә тағләмунә 
кәллә ләу тағләмунә ғилмәл-йақин 
ләтәрәуннәл-жәхим 
суммә ләтәрәуннәһә айнал-йақин 
суммә ләтусәлуннә йамаизин анин-нағим.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
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Қабірді көргенге дейін
дүниені жинау қызығына түстіңдер.
алайда кеш сезінесіңдер.
сосын тағы да Кеш түсінесіңдер.
алайда мұны ерте білгенде,
лапылдап тұрған от екенін көресіңдер,
сосын оған анық көздерің жетеді.
Одан кейін осы құмарлықтарың үшін жауап 

бересіңдер.
 

«ҚАрИғА»
(«Қиямет күні»)

11 аят101-сүре

Оқылуы:
Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим
әл-қариға
мал-кариға
уа ма әдрәкә мал-қариға 
йаума йакунун-нәс кәл-фәрәшил-мәбсус 
уа такуунул-жибәл кәл-ғиһнил-мәнфуш 
фәммә ман сәқуләт мауазинуһу 
фәһуз фи ғиша радиа 
уа әммә ман хаффат мауазинуһу 
фәуммуһу һәуийә 
уа ма әдракә ма һиәһ 
нар хәмиә.

Мағынасы:
Қайырымды, рақымды Алла атымен
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«әл-қариға»
«әл-қариға» деген не?
«әл-қариғаны» қалай түсінесің?
Бұл күні адамдар көбелектер секілді бытырайды.
таулар да жүндей түтіледі.
таразыға түскеннің жақсы істері басым болса, 
Жұмақтың төрінен орын алады, ләззатқа кенеледі.
Ал жасаған жақсылығының салмағы аз болса,
жалын атқан тұңғиыққа кетеді. 

Құранның дұға-аяттары
Оқылуы:
Раббана тақаббал минна иннәкә әнтәс-сәмиғул-

ғалим.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Бізді қабыл ал, өйткені Сен 

бәрін білесің, бәрін естисің.

«Бақара» сүресінің 127-аяты

Оқылуы:
Раббана уа ажғална муслимейни ләкә уа мин 

зурриййәтинә уммәтән ләкә уа арина мәнәсикәнә уәтуб 
ғаләйна иннәкә әнтәт-тәууәбур-рахим.

Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Бізді мұсылман қыл, 

ұрпағымызды мұсылман қауымға айналдыр, әдет-
ғұрыптарымызды дұрыс деп қара, бізге кешірімді бол, 
өйткені Сен қайырымдысың, күнәмізді кешіре аласың.

«Бақара» сүресінің 128-аяты
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Оқылуы:
Раббана африғ ғаләйна сабран уа сәббит ақдамана 

уа ансурна ғалал-қаумил-кәфиринә.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Бізге сабырлылық бер, 

қадамымызды нық бастыр, кәпірлерге қарсы жорықта 
жеңіс бер.

«Бақара» сүресінің 250-аяты

Оқылуы:
Сәмиғнә уа атағна ғуфранака раббана уа иләйкәл-

масир.
Мағынасы:
Бізді тыңда және күнәмізді кешіргеніңе Саған бас 

ұрамыз. О, Жаратқан Иеміз! Біздің тағдырымыз Сенің 
қолыңда.

«Бақара» сүресінің 285-аяты

Оқылуы:
Раббана лә туахизна ин нәсинә әу ахтана раббана уа 

лә түхмил ғаләйна исран кәмә хәмәлтәһу ға-лал-ләзинә 
мин қаблинә раббана уа лә тухәммилнә ма лә тақата 
ләнә биһи уа ағфу ғанна уа ағфир ләнә уа архәмнә әнтә 
мәуләнә фа-ансурна ғалал-қау-мил-кәфиринә.
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Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Ұмытқанымызға неме-

се қатемізге кінә артпа. О, Жаратқан Иеміз! Бізден 
бұрынғылар көрген ауыртпалықтарды бізге көрсетпе. 
О, Жаратқан Иеміз! Әліміз жетпейтінді бізге жүктеме, 
бізді ғафу ет және кешіре гөр, бізге рақымды бол. 
Сен біздің билеушімізсің, кәпірлерге қарсы жорықта 
жеңіске жеткіз.

«Бақара» сүресінің 286-аяты

Оқылуы:
Раббана лә тузиғ қулубәнә бағда из һәдәйтәнә уәһәб 

ләнә мин ләдункә рәхмәтән иннәкә әнтәл-уәһһәбу.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Бізді тура жолға түсіргеннен 

кейін жүрегімізді басқа жаққа бұрма. Бізге рахматыңды 
жаудыр, өйткені Сен бәрін де сыйлай аласың.

«Әл Ғимран» сүресінің 8-аяты

Оқылуы:
Раббана иннәкә жәмиғун-нәси ли-йәумин лә рәйбә 

фиһи иннәл-лаһа лә йухлифул-миғада.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Сенің бір күнде барлық 

адамдардың басын қоса алатыныңа еш күмәніміз жоқ. 
Шындығында Алла уәдесін бұзған емес.
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«Әл Ғимран» сүресінің 9-аяты

Оқылуы:
Раббана иннәнә әмәннә фа-ағфир ләнә зунубәнә 

уаки-на азабан-нар.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Біз саған сенеміз. Біздің теріс 

қылығымызды кешіре гөр. Тозақ отының азабынан 
сақтай гөр.

«Әл Ғимран» сүресінің 16-аяты

Оқылуы:
Рабби һәб ли мин ләдункә зурриййәтән таййиба-

тан иннәкә сәмиғуд-дұғаи.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Маған жақсы ұрпақ сыйла, 

өйткені Сен дұғаны естисің.

«Әл Ғимран» сүресінің 38-аяты

Оқылуы:
Раббана әмәннә бима әнзәлтә уа аттабағнар-

расула фа-актубна маға-ш-шәһидинә.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Біз Сенің жіберген елшілеріңе, 

барлық тұжырымдарымен түсірген кітаптарыңа сенеміз 
және сүйенеміз.
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«Әл Ғимран» сүресінің 53-аяты

Оқылуы:
Раббана ағфир ләнә зунубәнә уа исрафана фи 

әмрииә уа сәббит ақдамана уа ансурна ғалал-қаумил-
кәфиринә.

Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Барлық жаман әрекеттерімізді, 

ісіміздегі ысыраптарымызды кешіре гөр, қадамымызға 
қуат бер, кәпірлерге қарсы күресте күш бер.

«Әл Ғимран» сүресінің 147-аяты

Оқылуы:
Раббана ма халақта һәзә батилан сүбхәнәкә 

фақина азабан-нар.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Сен мұны құрдан-құр жаратқан 

жоқсың. Саған мақтау айтамыз. Бізді тозақ отының аза-
бынан сақтай гөр.

«Әл Ғимран» сүресінің 191-аяты

Оқылуы:
Раббана иннәкә ман тудхилин-нара фақад 

ахзайтаһу уа ма ли-з-залимина мин ансар.
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Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Тозақ отына кімді түсірсең, 

соны Сен масқаралайсың. Залымдарды ешкім де 
жақтамайды.

«Әл Ғимран» сүресінің 192-аяты

Оқылуы:
Раббана иннәнә сәмиғнә мунәдийән йунәди лил-

имани ән әмәнуу бираббикум фә-әмәннә,
Раббана фа-ағфир ләнә зунубәнә уа кәффир ғанна 

сәййиәтинә уа тауаффана мағал-абрар.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Біз иманға шақырған 

жаршының даусын естідік. Ол «Жаратқан Иелеріңе 
иман келтіріңдер» деді. Біз иман келтірдік. 

О, Жаратқан Иеміз! Олқылықтарымызды бетімізге 
баспа, жаман қылықтарымызды кешіре гөр.

«Әл Ғимран» сүресінің 193-аяты

Оқылуы:
Раббана уа әтинә ма уағадттәиә ғала русуликә 

уа лә тухзинә йәумәл-қийамати иннәкә лә тухлифул-
миғад.

Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Бізге берген уәдеңді елшілер 

арқылы жібер. Қиямет күнінде бізді масқаралама, 
өйткені Сен уәдеңді бұзған емессің.
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«Әл Ғимран» сүресінің 194-аяты

Оқылуы:
Раббана әмәннә фә-актубнә маға-ш-шәһидинә.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Біз иман келтірдік. Бізді тәубеге 

келгендердің тізіміне жаз.

«Мәидә» сүресінің 83-аяты

Оқылуы:
Раббана заламна әнфусәнә уа ин ләм тағфир ләнә 

уа тәрхәмнә ләнәкунәннә минәл-хасирина.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Біз өз жанымызға өзіміз 

зұлымдық жасадық. Егер Сен біздің күнәмізді кешір-
месең рақым етпесең, біз қасіретке ұшыраймыз.

«Ағраф» сүресінің 23-аяты

Оқылуы:
Раббана афтәх бәйнәнә уа бәйнә қауминә бил-хаққи 

уа әнтә хайрул-фәтихинә.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Біз және біздің қауым 

арасындағы дауды әділ төрелігіңмен шеш. Сен 
әділдердің ең ұлығысың.
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«Ағраф» сүресінің 89-аяты

Оқылуы:
Раббана африғ ғаләйнә сабран уа тәуәффәнә 

муслиминә.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Бізге сабырлылық бер, бізді бұ 

дүниеден мұсылман қылып өткіз.

«Ағраф» сүресінің 126-аяты

Оқылуы:
Рабби иғфир ли уа ли-ахи уа адхилна фи рәхмәтикә 

уа әнтә әрхәмур-рәхиминә.
Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Мені және менің ағамды кешіре 

гөр. Бізге шапағатыңды бер. Сен қайырымдылардың ең 
ұлығысың.

«Ағраф» сүресінің 151-аяты

Оқылуы:
Раббана ағфир ли уа ли-уәлидәййә уа лил-мумининә 

йәумә йақумул-хисәб.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Қиямет күнінде маған, менің 

ата-анама, мұсылмандарға кешірімді бола гөр.
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«Ибраһим» сүресінің 41-аяты

Оқылуы:
Рабби әдхилни мүдхала сидқин уа ахрижни мухра-

жа сидкин уа ажғал ли мин ләдункә султанан насиран.
Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Шындықтың кіретін есігінен 

кіргізіп, шығатын есігінен шығар. Өз тарапыңнан маған 
қорғанатын күш бер.

«Исра» сүресінің 80-аяты

Оқылуы:
Раббана әтинә мин ләдункә рәхмәтән уа һәййий 

ләнә мин әмринә рашадан.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Өз тарапыңнан бізге жақсы-

лығыңды жаса, ісімізге саналылық бер.

«Кәһф» сүресінің 10-аяты

Оқылуы:
Рабби ишрәх ли садри
уа йәссир ли әмри
уа әхлул ғуқдәтән мин лисәни
йафқаһуу қаули.
Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Мені қуант,
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Ісімді жеңілдет,
Тілімнің байлауын шеш,
Олар менің сөзімді түсінсін.

«Таһа» сүресінің 25-28 аяттары

Оқылуы:
Рабби лә тәзәрни фардан уа әнтә хайрул-

уәрисинә.
Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Мені жалғыз қалдырма. Сен 

мирасқорлардың ең қайырымдысысың.

«Әнбия» сүресінің 89-аяты

Оқылуы:
Раббана әмәннә фа-ағфир ләнә уа архәмнә уа әнтә 

хайрур-рахимина.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Біз иман келтірдік. Бізді кешіре 

гөр, бізге қайырымды бол. Сен қайырымдылардың ең 
ұлығысың.

«Мүминун» сүресінің 109-аяты

Оқылуы:
Рабби иғфир уа архәм уа әнтә хайрур-рахимина.
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Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Кешір және мархабатты бол. Сен 

қайырымдылардың ең ұлығысың.

«Мүминун» сүресінің 118-аяты

Оқылуы:
Раббана асфир ғанна азаба жәһәннәмә иннә 

азабаһә кәнә ғараман иннәһә сәәт мустақарран уа му-
каман.

Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Жаһаннамның азабынан бізді 

сақтай гөр. Оның азабы - қайғы-қасірет. Ол - тозақ және 
тамұқ.

«Фурқан» сүресінің 66-аяты

Оқылуы:
Раббана һәб ләнә мин әзуәжинә уа зурриййәтинә 

қуррата ағйунин уа әжғәлнә лил-муттәқинә имәмән.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Бізге жұбайларымыздан, 

ұрпақтарымыздан қуаныш сыйла. Бізді тақуалы, иман-
ды отағасы болдыр.

«Фурқан» сүресінің 74-аяты
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Оқылуы:
Рабби һәб ли хүкмән уа әлхиқни бис-салихина
уа ажғал ли лисәнә сидқин фил-ахирина
уа ажғални мин уәрәсәти жәннәтин-ниғим.
Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Маған билік бер, салиқалы-

лардың қатарына қос.
Кейінгілерге жеткізу үшін маған шындық тілін 

бер.
Мені Жаннат бағына кірушілердің қатарына қос.

«Шұғара» сүресінің 83-85 аяттары

Оқылуы:
Уа лә тухзини йәумә йубғасунә 
йәумә лә йанфағу мәл уа лә бәнунә
иллә мән әтәл-лаһи би-қалбин сәлим.
Мағынасы:
Олар қайта тіріліп келетін күні мені масқаралама. 
Бұл күні байлық та, ұлдар да құтқара алмайды. 
Тек қана Аллаға шын жүрекпен келген аман 

қалады.

«Шұғара» сүресінің 87-89 аяттары
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Оқылуы:
Рабби аузиғни ән әшкурә ниғмәтәкәл-ләти анғамта 

ғалаййа уа ғала уәлидәййә уа ән ағмала салихан тардаһу 
уа адхилни би-рәхмәтикә фи ғибәдикәс-салихина.

Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Маған, менің ата-анама бер-

ген берекетіңе ризалығымды білдіруге, игі істерімді 
істеуге иландыр. Саған ғибадат қылған салиқалыларға 
көрсеткен аяушылығыңды маған да көрсет.

«Нәмл» сүресінің 19-аяты

Оқылуы:
Рабби инни лимә әнзәлтә иләииә мин хайрин 

фақир.
Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Сен маған қандай игілік берсең, 

мен соған мұқтажбын.

«Қисас» сүресінің 24-аяты

Оқылуы:
Рабби һәб ли мин ас-салихина.
Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Салиқалы мұсылман болатын 

маған ұрпақ бер.

«Сафат» сүресінің 100-аяты
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Оқылуы:
Раббана уәсиғтә күллә шейин рәхмәтән уа ғилман 

фа-ағфир лил-ләзинә тәбуу уа аттабағуу сәбиләкә 
уақиһим азабал-жәһим

Раббана уа адхилһум жәннәти ғаднин әлләти 
уағадаттаһум уа ман салаха мин әбәиһим уа әзуәжиһим 
уа зурриййәтиһим иннәкә әнтәл-ғазизул-хәким 

уақиһимус-сәййәти уа ман тақис-сәййәти 
йәумәизин факад рәхимтәһу уа залика һуал-фаузул-
ғазим.

Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Сен өз шапағатыңды және 

ғылымыңды барлығына таратасың. Сен оларды кешір, 
олар Саған сиынады және Сенің жолыңды ұстайды. 
Сен оларды тозақ отынан құтқар.

О, Жаратқан Иеміз! Сен оларды және діншіл 
болған әкелерін, әйелдерін, ұрпақтарын Жұмақ бағына 
кіргіз, өйткені Сен оларға уәде бердің. Сен құдіреттісің, 
данышпансың.

Сен оларды қаһарға ұшыратпа. Сол күні Сен кімді 
азаптан құтқарсаң, сол Сенің мейірбандығыңда бола-
ды, ал бұл - зор жеңіс.

«Мүмин» сүресінің 7-9 аяттары

Оқылуы:
Раббана әкшиф ғаннал-азаба иннә мүминуна.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Бізді бұл азаптан құтқар, 

өйткені біз дінге сенеміз.



209

مناسك الحج

«Дұхан» сүресінің 12-аяты

Оқылуы:
Рабби әузиғни ән әшкурә ниғматәкәл-ләти анғамта 

ғалаййа уа ғала уәлидәййә уа ән ағмала салихан тардаһу 
уа аслих ли фи зурриййәти инни түбту иләйкә уа инни 
мин әл-мүслиминә.

Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Маған, менің ата-анама бер-

ген берекетіңе ризалығымды білдіруге, игі істерімді 
істеуге иландыр. Менің ұрпағымды діншіл қыл. Саған 
тәубеге келдім, өйткені мен мұсылмандардың бірімін.

«Әхқаф» сүресінің 15-аяты

Оқылуы:
Раббана ғаләйка тәуәккәлнә уа иләйкә әнәбнә уа 

иләйкәл-масир.
Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Саған үміт артамыз, Саған 

жалбарынамыз, Саған қайтып ораламыз.

«Мүмтәхәнә» сүресінің 4-аяты

Оқылуы:
Раббана лә тәжғәлнә фитнәтән лил-ләзинә 

кәфәруу уа ағфир ләнә раббана иннәкә әнтәл-ғазизул-
хәким.



210

Қажылық

Мағынасы:
О, Жаратқан Иеміз! Дінге сенбейтіндердің арбауы-

нан сақта, бізді кешір. 
О, Жаратқан Иеміз! Сен құдіреттісің, данышпан-

сың.

«Мүмтәхәнә» сүресінің 5-аяты

Оқылуы:
Рабби лә тәзәр ғалал-арди мин әл-кәфиринә 

дәййәрән.
Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Жер бетінде бірде-бір кәпір 

қалдырма.

«Нұх» сүресінің 26-аяты

Оқылуы:
Рабби иғфир ли уа ли-уәлидәййә уа лиман дахала 

бәйтиә мүминән уа лил-мүмининә уал-мүминәти уа лә 
тәзиди-з-залимина иллә тәбәрән.

Мағынасы:
О, Жаратқан Ием! Мені, әке-шешемді, үйіме кіре-

тін мұсылманды, мұсылман еркектер мен мұсылман 
әйелдерді кешіре гөр. Залымдарды сәтсіздікке ұшырат.

«Нұх» сүресінің 28-аяты
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