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РӘҮФ ПӘҺЛЕВАН

АВЫР ВАКЫТЛАРДА 
УКЫЛА ТОРГАН  

ДОГАЛАР

Шөкер, Аллаһтан мәрхәмәтен сорау, 
теләк, стресс, курку, ихтыяҗ  

һәм шифа догалары
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ِحیمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
 
 

Кереш сүз 
 

Дога чакыру, мөрәҗәгать итү, теләү, 
ярдәм сорау, исем кушу, ялвару, 

сыену дигән мәгънәләрне белдерә. 
Догага мондый аңлатма бирергә 
мөмкин: «Дога, колныӊ бөтен 

барлыгы белән Аллаһы Тәгаләгә 
юнәлеп, нәрсәнең дә булса үтәлүенә 

яки үтәлмәвен сорап, Аңа мәдхия 
укып, көчсезлек вә ихтыяҗ белән 

теләктә булу». 
Дога инсан белән Аллаһы Тәгалә 
арасында бер хәбәрләшү чарасы 

буларак та билгеләнә ала. Тыштан бу 
хәбәрләшү чарасы бер генә яклы 

кебек; фәкать догада гына аңлашыла 
торган бер юл белән Аллаһның 

җавап бирүенә ышаныч һәм өмет 
бар. 

1 

 

Кереш сүз

Дога чакыру, мөрәҗәгать итү, теләү, 
ярдәм сорау, исем кушу, ялвару, сыену 
дигән мәгънәләрне белдерә. 

Догага мондый аңлатма бирергә 
мөмкин: «Дога, колның бөтен барлы-
гы белән Аллаһы Тәгаләгә юнәлеп, 
нәрсәнең дә булса үтәлүен яки 
үтәлмәвен сорап, Аңа мәдхия укып, 
көчсезлек вә ихтыяҗ белән теләктә 
булу».
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Дога инсан белән Аллаһы Тәгалә 
арасында бер хәбәрләшү чарасы бу-
ларак та билгеләнә ала. Тыштан бу 
хәбәрләшү чарасы бер генә яклы ке-
бек; фәкать догада гына аңлашыла 
торган бер юл белән Аллаһның җавап 
бирүенә ышаныч һәм өмет бар.

Вахи – Аллаһ белән инсан арасын-
да барган югарыдан түбәнгә, ягъни 
Аллаһтан инсанга юнәлгән бер шәхси 
аралашу. Дога исә инсан белән Аллаһ 
арасында барган, түбәннән югарыга 
юнәлгән бер төр шәхси сөйләшү.

Дога инсанның Аллаһны чакыруы 
һәм Аңа сыенуы, Аллаһтан исә инсан-
га мәрхәмәт, бүләк һәм саклану чарасы 
буларак та аңлатыла ала. 

Ислам буенча тормыш – Яралту-
чы белән яралтылган арасында бер 
элемтә булганга күрә, инсанның бөтен 
эшчәнлеге, үзе бу турыда уйламаса 
да, бер догадыр. Коръәндә бу болай 
аңлатыла: «догагыз булмаса, Раб-
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бы сезгә ни өчен игътибар бирсен?» 
(«Фуркан» сүрәсенең 77 аяте).

Дога ярдәмендә барган Аллаһ-инсан 
диалогында Аллаһ колына һичшиксез 
җавап бирер. («Гафир», 60) Аллаһ 
инсанга кан тамырыннан (аортадан) 
күпкә якынрак булу сәбәпле дога укы-
ган инсанның кычкырып чакыруы, 
ачыргалануы, купшы сүзләрнең кирәге 
юк. Догада иң мөһиме сүзләр түгел, ә 
ихлас һәм самимилектер. 

Аллаһ Рәсүле (с.) Мәккәдән Таифкә 
исламга чакырырга киткән иде. Таифтә 
аңа ташлар аттылар, башын һәм аякла-
рын яраладылар. Кире кайтканда бер 
йөземлектә качып торганда шушы до-
ганы укыган:

Аллаһым! Көчемнең көчсезлеккә 
әйләнүен, чарасыз калуымны, халык 
каршында кадерсез күренүемне фәкать 
сиңа күрсәтәм, сиңа шикаять итәм. 

Әй мәрхәмәтлеләрнең иң мәрхәмәт-
лесе! Җәберләнгәннәрнең Раббысы син!
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Аллаһым! Мине холыксыз, на-
муссыз бер дошман кулына төшермә, 
хәтта тормышымның тезгеннәренә 
ия булган туганнан алып дуска кадәр  
мине мохтаҗ итмә, мәрхәмәтлесең.

Аллаһым! Әгәр миңа ачулы түгелсең 
икән, башымнан уза торган бәлаләргә 
hич бирешмәм. Синең хакимлегең бо-
ларны күрсәтмәячәк кадәр киң. Сиңа 
сыенам. Синең йөзеңнең нурына сые-
нам. Бөтен караңгылыкны яктырткан, 
дөнья вә ахирәт эшләренең яхшыруы 
Аңа бәйле булган нурга сыенам. 

Аллаһым! Син разый булуга 
кадәр, кичерүеңне телим. Бөтен куәт, 
һәртөрле кодрәт фәкать синдәдер».

Доганың башы да, ахыры да 
Аллаһка шөкер итүдер.

Рәүф ПӘХЛЕВАН ГҮР 
2 Рәҗәп 1418 / 3 ноябрь 1997

Истанбул – 2002
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Психологлар  
Күзлегеннән дога

Доганың күп төрле психологик 
тәэсире барлыгына һәм теоретик, һәм 
гамәли күзәтүләр нәтиҗәсендә ачы-
клык кертелгән. Дога инсанның тойгы-
ларына, аңына, үз-үзен тотышына, рух 
һәм тән саулыгына, хәтта матди хәле 
үзгәрүенә дә йогынты ясый ала. Икен-
че төрле әйткәндә, дога бер төр зиһни 
һәм органик үзгәрүдән гыйбарәт. 
Фәкать дога укыган кешенең казаначак 
психологик кыйммәтләренең бөтене 
белән ул кешенең инануына бәйле бу-
луы да хак. Самими инанып укылган 
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доганың тәэсире шиксез. Доганың 
чын кыйммәте дога белән юаныч та-
будыр; шулай итеп инсанның ихтыяры 
Аллаһның ихтыярына буйсына. 

Психологлар тарафыннан ясалган 
тикшеренүләр буенча, дога – илаһи 
ярдәм алу өчен рухи механизм, аны 
бөтен кеше дә куллана ала. Ул кешенең 
дөньяларны яралтучы чиксез кодрәт 
иясе булган Аллаhка якынлашуы 
да әле. (Каррель, Дога: 6). Дога – 
Аллаhның бертуктамый ташып торган 
яратуына кол тарафыннан бирелгән 
җаваптыр.

Мөхәммәт Икбал карашы буенча, 
дога вә гыйбадәт – hич бер җирдән 
ярдәм көтмәгәндә, борчуларың белән 
бүле шү. Табигатьне гыйльми яктан 
тикшерү безне Аллаh Тәгаләнең бар-
лыгына ышануга китерер.  Бу да, бер 
яктан караганда, дога вә гыйбадәт. Бу -  
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эзләнүләрнең бер нәтиҗәсе (Ислам-
да дини төшенүнең яңадан корылуы, 
105). Бу Коръәндә еш телгә алына. 

Бер аятьтә Аллаһның барлыгын 
иң яхшы сизеп, Аның кодрәтен иң 
тәэсирле рәвештә аңлатучыларның 
галимнәр булуы хакында болай диелә: 

«Күкләрнең вә җирнең яралтылы-
шында, төн вә көннең бер-бер артлы 
килеп китүендә акылларына ия булучы-
ларга уйлау өчен этәргечләр бар. Алар 
[ауылларына ия булучылар] Аллаһны 
аягөсте, утырганда һәм ятканда 
Аллаhны искә алырлар, күкләрнең вә 
җирнең яралтылуы хакында уйларлар 
һәм болай диярләр: «Әй Раббыбыз! Син 
боларны ялганлап (мәгънәсез итеп) 
яралтмадың. Син камилсең (hәртөрле 
җитешсезлекләрдән азатсың). Безне 
җәһәннәм газабыннан сакла! (Әли Им-
ран: 190-191). 
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Гомумән, дога инсанның бөтен 
рухи дөньясын көч вә җанлылык 
белән тәэмин итә. Джеймс моны 
кешенең эчендә яки тышында бул-
ган яшерен энергия эшчәнлеге була-
рак шәрехли. Ягъни дога ярдәмендә 
Аллаһ белән корылган элемтә арка-
сында илаһи энергиянең тәэсире рух 
ихтыяҗларын канәгатьләндерергә, 
кур куларны бетерергә һәм шул юл 
белән тышкы дөньяны үзгәртергә 
алына. Шулай итеп, дога гадәти бер 
хәлдә кешенең көчен арттыруда, аң 
дәрәҗәсен күтәрүдә һәм киңәйтүдә, 
гадәттән тыш эшләрне башкаруда көч, 
куәт hәм җитешлек  алу өчен бер чара. 
Күңелсез, борчулы һәм киеренке хәлдә 
исә доганың тәэсире «тынычлык һәм 
рәхәтлек» рәвешендә үзен күрсәтә. 
Доганың моны тәэмин итәчәк тәэсире 
догада кулланылган сүз һәм уйлар ар-
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касында түгел. Чынлыкта, сүз вә уй 
доганың мәҗбүри өлеше булмаганнан, 
кеше болардан башка да дога кыла ала 
hәм Аллаһка юнәлә. Дога ул кешенең 
үзе аңламаган теләкләре дә әле. 

Дога белән барлыкка килгән көч вә 
сөенечнең артуы нерв системасының 
яңа бер тәртипкә китерелүенә бәйле. 
(Мариньер, Дога: 44).

Дога бөтен дөнья белән элемтәне һәм 
дөньяга кагылышлы уйларны үзгәртер, 
кеше бөтенләй башка хисләр белән яши 
башлар. Дога яңа сыйфатларның бар-
лыкка килүнә этәрер. Тәҗрибәләребез 
шуны күрсәтте: әкерен тавыш белән 
әйтелгән җитди сүзләр подсознание-
га тәэсир итә. Дога җан hәм тән авы-
руларын җиңәргә ярдәм итә. Мондый 
дога, аңның караңгы бүлемнәренә үтеп 
кереп, кешедә тынычлык барлыкка 
китерә. 
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Дога кешедә ихтыяр көченең  үсүенә 
этәрер, кеше үзендә төрле авырлыклар-
ны җиңәрлек көч тояр, шуңа үз-үзен 
башкача тота башлар. Дога аркасында 
тирә-яктагы дөнья кеше өчен зуррак 
әhәмият казаныр.

Доганың әхлак һәм характерга да 
бик зур тәэсире бар. Джеймс дога-
ны кешеләрнең күбесендә әхлакый 
сәламәтлек һәм аңа бәйле физик са-
улыкта доганың зур әhәмияткә ия бу-
луын әйтә. Каррель шуңа ишарә итеп, 
еш укылып, гадәткә әйләнгән доганың 
характерның чистарынып өлгерүенә 
юл ача алачагын белгертә. (Каррель, 
Дога, 32).

Дога кешегә үз-үзен бер бөтен итеп 
күз алдына китерергә мөмкинлек 
бирә, чөнки аның аңы киңәя. Дога гүя 
кешенең эчендә яктыртучы утны кабы-
за hәм кеше үзен күрә башлый. Эгоиз-
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мын, саранлыгын, хаталарын, горур-
лыгын таный. Нәтиҗәдә, ул әхлакый 
вазыйфаларын башкарырга әзерлек 
хәленә килә, фикер һәм зиһен тыйна-
клыгын үзендә булдырырга тырыша, 
үсә, өлгерә. Начарлык һәм газапла-
нуларга каршы сабырлык һәм таяну 
ноктасы барлыкка килеп, куәт казана. 
Дәвамлы дога кылган кешеләрдә бу-
рыч һәм җаваплылык тойгысы арта, 
көнләшү һәм явызлык кылу теләге 
кими. Башкаларга яхшылык итү һәм 
мәрхәмәтлелек күрсәтү хисләре ха-
кимлек итә башлый. Фикер һәм зиһен 
үсеше тигез булганнар арасында 
үткәрелгән тикшеренүләрдә характер 
һәм әхлак кыйммәтен кайвакыт дога 
кылганнарда һич кылмаганнарга кара-
ганда югары булуы күзәтелә (Каррель, 
Дога: 35).

Дога кылу кешедә зиһен, рух һәм 
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әхлак көчләренең тагын да артуына, өмет 
һәм инануның җанлануына, кайгыру, 
күңелсезләнү һәм куркуның басылуы-
на һәм кеше буларак иң югары дәрәҗәгә 
җитеп формалашуына китерә.

доганың әдәбе
Ислам башка гыйбадәтләрендә ке-

бек, догада да билгеле бер шартларның 
үтәлүен сорый. Алар буенча, дога кыл-
ган кешенең шушы гамәленә туры 
килә торган әдәпне саклавы кирәк. 
Мәсәлән, доганың бер төре булган 
намазда колның үз-үзен тотышы дә 
билгеләнгән. Бу хәрәкәтләр тыштан ка-
раганда инсанның хөрмәт һәм сыену-
ын билгеле бер тәртип буенча үтәлүен 
тәэмин итә, намаз узе исә Аллаһның хо-
зурында көчсезлеген, җитешсезлеген, 
Аллаһка шөкер һәм ярдәм теләкләрен 
белдерүне аңлата. Намазда һәм һәр-
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төрле догада әдәпнең нигезен колның 
тәкәбберлек, эшне күрсеннәр дип эш-
ләү, дорфалык һәм акылсызлык кебек 
әхлакый җитешсезлекләрдән чиста-
рынуы тәшкил итә. Бер аять буенча, 
Аллаһның хозурында булганнар ма-
саймаслар, киресенчә, Аның бөеклеген 
мактап, сәҗдәгә китәрләр. Доганың 
чын күңелдән һәм тавышсыз (кычкыр-
мыйча) кылынуы кирәк. (Әгъраф: 205-
206). Киресенчә эшләү Аллаhның ри-
засызлыгына китеүе, моның чикне узу 
булуы башка бер аятьтә әйтелә. 

Кол дога кылганда Аллаһка игъти-
бар, хөрмәт һәм өмет белән мөрәҗәгать 
итәргә тиеш. (Әгъраф: 55-56). Каты 
тавыш белән тәкбир әйткән кайбер 
мөселманнарга Хәзрәти Пәйгамбәр 
каршы булган һәм: «Сез чукрак бул-
ган, ерактагы затка түгел, һәрнәрсәне 
күргән һәм тойган Аллаһка дога кы-
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ласыз», дигән. (Бохари, Дәгъват: 
50). Моңа кагылышлы бер аятьтә 
Аллаһның кешегә якын булуы, дога 
кылучының догасына җавап бирүе 
әйтелгән. (Бәкара: 186).

Аллаһ Рәсүле (с.) кешенең доганың 
йөрәк белән кылуын, теләгенең төгәл 
итеп, гади тел белән әйтелүен, кабул 
булмады дип әйтелмәвен, сорауның 
дәвам иттерелүен, җай булса теләкнең 
өч тапкыр кабатлануын киңәш иткән. 
(Бохари, Дәгъват: 20 22).

Имам Газали ун дога әдәбен санап 
күрсәткән:

1. Мактаулы вакытларны эзләү

Мәсәлән, ел эчендә – гарәфә көннәре, 
айлар арасында – Рамазан, атнада – 
җомга, төннәрен – сәхәр вакытында дога 
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кылу. Шуңа өстәп, Коръән Кәримдә: 
«Сәхәр вакытында (төн ахры, иртәнге 
намазга бераз вакыт кала) алар тәүбә 
иттеләр», дип боерган. (Зәрият: 18).

Хәзрәти Пәйгамбәр дә болай куш-
кан.

«Төннең соңгы өчтән бере кадәр 
вакыт калгач, Аллаһы Тәгалә берен-
че кат күк йөзенә иңә (мәрхәмәтен, 
гафу итүен бирүе турында сүз бара) 
аннан колларына мөрәҗәгать итә: 
«Мин Хуҗа! Юкмы тәүбә итүче? Аны 
кичерәм. Юкмы миннән теләүче? Аңа 
теләгәнен бирәм. Юкмы дога кылучы? 
Догасын кабул итәм», дигән. (Бохари, 
Дәгъват: 52).

Хәтта уллары Якуптан (г.с.) алар 
өчен Аллаhтан гафу үтенүен сорагач, 
ул: «күпмедер вакыттан сезнең өчен 
Раббымнан гафу сорармын», (Йосыф: 
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98) – дип кайбер галимнәр фикеренчә, 
сәхәр вакытын көтү өчен әйтте.

2. Мактаулы хәлләрдән  
файдалану 

Хәзрәти Пәйгамбәр болай дигән:

«Азан белән камәт арасында укыл-
ган дога кире кагылмас» (Тирмизи, 
Нәсаи).

Әбү Һурәйрә (р.г.) болай куша: 
«Күк ишекләре Ислам гаскәре белән 
кяферләр армиясе очрашканда, яңгыр 
яуганда һәм фарыз намазлары кылын-
ганда ачылыр. Бу вакытлардан файда-
ланып, дога кылыгыз».

Хәзрәти Пәйгамбәр (с.) болай ди:

«Ураза тотучының догасы кире ка-
гылмас». (Тирмизи).

«Колның Аллаһка иң якын вакыты –  
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аның сәҗдәгә киткән чагы. Сәҗдәдә 
Аллаһка күп догалар кылыгыз». 

«Рөкугъ белән сәҗдәдә Коръән 
укудан тыелдым Рөкугъта Раббыгыз-
ны олылагыз, сәҗдәдә дога кылыгыз. 
Чөнки сәҗдә – догаларның кабул бу-
луы өчен иң кулай вакыт». (Мөслим).

3. Кыйблага юнәлеп  
дога уку

Җәбир бине Абдулла (р.г.) Хәзрәти 
Пәйгамбәрнең, Гарәфәттә кыйблага 
юнәлеп, кичкә кадәр дога кылуы ха-
кында сөйләгән. 

Хәзрәти Пәйгамбәр (с.) әйтүенчә:
«Бәгъзе адәмнәр күккә карап дога 

кылудан ваз кичсеннәр. Юкса Аллаһ 
аларның күзләренең нурын алыр. 
(Мөслим, Саләт: 26). 
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Әнәс (р.г.) риваяте буенча:
«Аллаһ Рәсүле дога кылганда кул-

тык асты күренгәнчегә кадәр кулла-
рын күтәрер һәм догада бармакларын 
селкетми иде. (Мөслим). Ибне Габбас 
(р.г.) та моны раслый. 

Хәзрәти Пәйгамбәр дога кылганда 
учларын куша һәм учларының эчен 
йөзенә таба ача иде.

4. Доганы үз эчеңнән  
генә уку

Аллаһ болай куша:
«Раббыгызга күңелдән һәм үз эче-

гездән генә дога кылыгыз». (Әгъраф, 55).
«Зәкәрия Раббысына тавышсыз 

гына (ихластан, башкалар ишетмәслек 
итеп) дога кыла иде». (Мәрьям: 3).
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Хәзрәти Пәйгамбәр (с.) болай ди:
«Эчтән генә укылган бер дога кыч-

кырып укыган җитмеш догага тора». 
(Фәйд’уль-Кадир: 3:527).

5. Догада ясалма  
сүзләрдән саклану

Дога кылучы ишек кагучы теләнче 
кебек. Тыйнаклык, самимилек белән 
теләгәндә, ясалма сүзләр сөйләми. 

Аллаһ болай ди:
«Раббыгызга күңелдән һәм үз 

эчегездән генә дога кылыгыз. Ул 
чиктән ашып киткәннәрне сөймәс». 
(Әгъраф, 55).

Хәзрәти Пәйгамбәр (с.) болай дигән: 
«Догада ясалма сүзләрдән качы-

гыз. «Аллаһым! Синнән җәннәт һәм 
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мине җәннәткә якынлаштырачак сүз 
вә гамәлләр телим, җәһәннәмнән һәм 
җәһәннәмгә якынлаштыра торган сүз 
вә гамәлләрдән сиңа сыенам», – дию 
җитә. Киләчәктә шундый инсаннар 
киләчәк ки, алар дога һәм чисталык 
чиген ашырлар».

6. Доганы ихлас белән уку
Ихлас (хушугъ) дигәндә Аллаһтан 

курку һәм шул ук вакытта Аңа 
өметләнеп дога кылу аңлашыла. 

Хушугъ Аллаһның бөеклеге, 
кодрәте каршында колның көчсезлеген 
хис итеп, бу хис белән калебнең соң 
чиктә хөрмәтле булуны аңлата.

Хушугънең кеше тәнендә чагылы-
шы исә тынычлыктыр.

«Коръән Кәрим»дә болай диелә:
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«Мөэминнәр өчен Аллаh искә алын-
ганда, Коръән укылганда, дини бер  
үгет алганда, Коръән каршында (аның  
Аллаhтан икәнен белә торып) рәхәтлек, 
йомшаклык, илһам киләчәк вакыт җит-
мәдеме әллә? Элегрәк Китап алганнарга 
(христиан hәм яһүд) ике пәйгамбәр ара-
сы озак вакыт булып тоелып, йөрәкләре 
ташка әйләнгәннәргә охшаш булмасын-
нар. Аларның күбесе начарлык кылыр  
(йорәкләре дә дәш мәс) (Ягъни әй мөсел-
маннар, сез купме ел гыйбадәт кылган-
нан соң иманыгыз нык булырга тиеш 
түгелме, ямьсез теллек, ялкаулык, гонаh-
ны калдыру кирәкмәсме?) (Хәдид: 16).

7. Догада тәвәккәл  
һәм өметле булу

Дога кылганда тәвәккәл һәм кабул 
булачагына өмет итеп, Аллаһтан яхшы 
нәтиҗә өмет итү.
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Хәзрәти Пәйгамбәр (с.) кушты:
«Дога кылганда: «Аллаһым! Теләсәң –  

мине кичер, теләсәң – миңа мәрхәмәт 
кыл» димәгез. Теләгәнегезне шиксез 
рәвештә Аллаһтан сорагыз. Шулай 
итеп Аны мәҗбүр итә торган бернинди 
көч тә юктыр. (Бохари-Мөслим).

«Догага аның кабул булачагына 
өметләнеп керешегез. Чөнки аның ка-
бул булуы Аллаһ өчен җиңел». (Ибн-и 
Хиббан).

8. Доганы кат-кат уку  
Ибни Мәсгүд (р.г.) сөйли:

«Хәзрәти Пәйгамбәр (с.) дога кыл-
ганда догасын өч тапкыр укый иде.
Аллаһтан берәр нәрсә сораганда да өч 
тапкыр сорый иде». 

Хәзрәти Пәйгамбәр (с.) әйтә: Алла-
һы Тәгалә догагызны кабул итер. Бил-
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геле, «Дога кылдым, әлегәчә кабул бул-
мады» дип ашыкмагыз. Аллаһтан күп 
тапкырлар сорагыз. Чөнки сез бөеклек 
иясеннән телисез. (Бохари). 

«Берәрегез берәр нәрсә теләп, 
теләге кабул булганда «Яхшылыклары, 
мәрхәмәте белән танылган Аллаһны 
олылыйм», дисен. Кабул булмаган 
очракта: «Ни генә булса да Аллаhка 
шөкер», – дисен». (Бәйһаки). 

9. Доганы бисмиллә  
белән башлау

Доганы Аллаһның исемен телгә 
алып, Аны олылап, соңрак Рәсүленә 
сәлам китереп башларга кирәк. Сәлам 
бин Аква болай аңлата:

«Аллаһ Рәсүленең «Сүбхәәнә 
Раббийәл-галиййил-әгьлә-л-вәһһаб» 
дию дән һичбер догага кушып әйткәнен 
ишетмәдем. (Хаким: 1/498).
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Берегез дога кылганда Аллаһка мактау 
китереп башласын, аннары Аллаһ рәсү- 
 ленә салават укысын, болардан соң телә-
гәнен сорасын. (Тирмизи, Дәгъват: 66).

10. Доганы эчке әдәп  
белән уку

Бу да тәүбә итү, башка кешедән 
гафу алу. Бу – доганың кабул булуында 
иң мөһим фактор. (Газали: 1/280).

дога ярдәмендә җан  
һәм тән саулыгын саклау

Гыйбадәтләрнең максаты – инсан-
ның җанын-тәнен таза-сау тоту, аны 
рухи һәм бәдәни авырулардан са-
клау, хәтта малының саулыгын са-
клау. Чөнки намаз кебек бер гыйбадәт 
таһәрәт һәм госел алу шарты кабул итү 
белән тән чисталыгын, бигрәк тә на-
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маз һәм ураза, инсанның рухи чиста-
лыгын, зәкәт – инсанның малының чи-
сталыгын тәэмин итүче корал. Димәк, 
бөтен гыйбадәтләрне терапия буларак 
билгеләргә мөмкин. Шундый авыру-
лар бар ки, аларның сәбәбе микроб 
һәм кешенең тәне пычрану. Кайбер  
авырулар исә микроблар белән бәйле 
түгел, ә рухи функцияләренең һәм 
яшәешенең пычрануы сәбәбенә кай-
тып кала. Фәкать җан белән тән ара-
сында аерма булмаганда гына бер тән 
хасталыгы кайвакыт рухи тормышка 
да авыру китергән кебек, рухи хаста-
лык та тән саулыгына тәэсир итә ала.
Андый хәлдә тулы һәм сәламәт кеше-
лек өчен тәннең дә, җанның да бер 
дәрәҗәдә сәламәт булуы кирәк. Иман 
һәрнәрсәдән алда инсанның җан һәм 
йөрәк чисталыгы дигәнне аңлата. 
Кеше Аллаһка инану белән үзен баш-
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ка нәрсәләрдән арындыра, Аллаһ аңны 
тиешенчә кора; кяферлек исә пычрану, 
йөрәкнең каралуы дигәнне белдерә. 
Иман инсанның гүзәл, чиста һәм дөрес 
эшләр эшләячәгенә сәбәп булган ке-
бек, көферлек тә җирәнгеч hәм ялгыш 
эш эшләвенә этәрә. Инану кешенең 
эчендә хозурлык хисе тудырыр.

 «Америка табиблары һәм хирур-
глары берләшмәсе» әгъзасы доктор 
Гарольд Гейн уртача 44 яшьтә булган 
176 эшче ирне тикшергән. Боларның 
яртысы нерв киеренкелеге булган өч 
авыруның берсенә дучар булганнарын 
күрде. Бу авырулар: йөрәк кагуы, язва 
һәм кан басымы югары булуы.

Докторларның бу мәсьәләдә са-
быр итү киңәшләре «Коръән Кәрим»  
киңәшләре янында күпкә көчсез 
күренә:
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«Аллаһка таян, вәкил буларак Аллаh 
җитә». (Әл-Гыймран, 173).

«Аллаһ теләгәненә күп ризык би-
рер, теләмәгәненә – аз». (Сад: 25).

«Җир йөзендә һәрбер җан иясенең 
ризыгы Барлыкка китерүче тарафын-
нан билгеләнгән hәм бирелгән. Ул 
аларның бөтен яшәү этапларын белә 
(кайда булганнарын, әле туганчыга 
кадәр булган тормышларын hәм ахыр-
ларын). Болар барысы да сакланучы 
китапта язылган». (Худ, 6).

«Әгәр Аллаh (Раббы) үзенең чиксез 
байлыкларыннан кешегә ниндидер чы-
ганак бирә икән (исәнлек булсынмы, 
күңел тынычлыгы, белем, хикмәт, ал-
дынгы карашлы фикер hәм аларны тор-
мышка ашыру өчен мөмкинчелекләр 
ме), җирдәге hәм күкләрдәге беркем дә 
моны туктата алмас. Әгәр берәрсенә 
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мөмкинчелек бирмәсә, бер кем дә 
бирэ алмас. [бу законны белеп яшәү, 
биеклеккә менү hәм түбән тәгәрәүләр-
не үткәреп җибәрү җиңелрәктер]...».  
(Фагтыйр: 2).

Психологлар беравыздан күңел белән 
бәйле авыруларны дәвалауда һәм алар-
дан саклануда иманның иң мөһим фак-
тор булуы хакында сөйлиләр. Һарвард 
университеты ның фәлсәфә профессо-
ры Уильям Джеймс: «Җан сызланула-
рына иң зур дәва – ул һичшиксез иман-
дыр», ди. Шул ук вакытта психологлар 
нерв киеренкелегенә һәм борчылуга 
каршы иң яхшы шифа дип дусты булу-
ны саныйлар. «Аллаһтан яхшырак дус-
тым булырмы? Ул гел минем белән!» –  
дигән фикер бу канунның иң яхшы ча-
гылышы түгелме? Кешене тынычлан-
дырачак бер дусты булырга тиешлеге 
турындагы сүзләр Коръәнгә кайдан 
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килә ала? Аллаһ болай ди: «Әгәр колла-
рым синнән минем турында сорасалар, 
белсеннәр: мин якын. Мине чакырган 
вакытларында сораганның догасына 
җавап бирермен». (Бәкара сүрәсе, 186 
аять). «Без аңа аортасыннан да якын-
рак». (Каф, 16).

«Өч кеше яшерен сөйләшмәс 
ки, дүртенчесе Аллаһ булмаса». 
(Мөҗадәлә, 7).

Нәтиҗә буларак Аллаһның шул 
файдалы сүзен ишетү, җанга бөек 
рәхәтлек бирер:

«Һәр авырлык белән бергә җиңеллек 
бар, һәр авырлык белән бергә җиңеллек 
бар». (Инширах, 4-5).

«Коръән Кәрим» йөрәкнең һәм 
хиснең бөтен бер иман белән тәэсир 
итәчәген камил иман белән Аллаһка 
бәйләнүне, Аңа дога кылуны киңәш 
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иткән. Аллага иманга, аңа тәвәккәлгә 
һәм Аңа дога кылып, аны чакыр-
ган аятьләр «Коръән Кәрим»нең бик 
күп урыннарында кабатлана. Бөтен 
пәйгамбәрләрнең беренче чакырула-
ры бердәнбер Аллаһка иман китерү 
һәм Аңа гыйбадәт кылу. Бу бөтен 
диннәрнең асылы. Чөнки диннең 
(күктән иңдерелгән дин) нигезендә 
Аллаһка иман китерү һәм Аңа гыйбадәт 
кылу. Төрле дәверләрдә килгән пәй-
гамбәрләр гел шуны аңлатканнар.

«Без Нухны кавеменә җибәрдек, Ул 
«Әй, кавемем! Аллаһка гыйбадәт кы-
лыгыз», диде». (Мөэминүн: 23). 

Ибраһимны да җибәргән идек. Ка-
веменә: «Аллаһка гыйбадәт кылыгыз 
(кушканын (фарзларын) үтәгез, тый-
ганыннан тыелыгыз), аннан куркы-
гыз», диде. Бу сезнең өчен иң яхшысы, 
белсәгез иде!» (Үрмәкүч: 16).
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Психологик һәм педагогик 
тикшеренүләр күрсәткәнчә, Аллаһка 
инану, Аңа ышану һәм дога кылу 
бөтен рухи аыврулардан, нерв киерен-
келегеннән, ямансулык һәм куркудан 
башланган матди авырулардан коты-
лу һәм саклануның иң зур дәвасы. Бу 
уңайдан доктор Алексис Каррель бо-
лай ди:

«Шуны әйтә алам: намаз – бүгенге 
көнгә хәтле билгеле булган куәт һәм 
хәрәкәт чыганакларының иң зурысы. 
Мин шәхсән үзем дәвалаган авыру-
лар арасында моңа шактый үрнәкләр 
күрдем. Күпме авыру булгандыр, мин 
аларны дәвалауда уңышка ирешә ал-
маган идем. Медицина көчсез булган 
вакытта эшкә намаз керешә hәм бик 
тиздән авырулар китә. Без намаз кыл-
ганда галәм белән куәтле элемтә булды-
рабыз. Аллаһка зарланып, үз катыннан 
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безгә бер нур бирүен телибез. Аннан 
тормышның көчсезлекләренә каршы 
ярдәм сорыйбыз. Хәтта бары ялвару да 
көчебезне кайтарырга җитәрлектер.

Аллаһка ялвару гел  инсанның үзенә 
иң күркәм нәтиҗә булып әйләнеп кай-
та. Шулай булмый калуына бер генә 
мисал да китерә алмыйбыз. (Борчылу-
ны калдыр, яшәргә тырыш: 229).

Медицина тикшеренүләреннән 
күренгәнчә, тән хасталыкларының иң 
мөһим сәбәпләре инсанның гомуми 
халәте һәм нерв системасының как-
шавыдыр. Аллаһка иман юлы белән 
рух дәвасы – медицинаның мөһим 
сәбәбе. Психологлар бу фикерләрен 
фикеләнүләргә урын калдырмаслык 
итеп белдерә. Доктор Брил болай ди:

«Чыннан да диндар булган инсан 
беркайчан да рухи авыруга дучар бул-
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мас». Мәшһүр психолог Дейл Карнеги 
болай ди: 

«Күпчелек психологлар куәтле 
иманның һәм дингә тартылуның күңел 
боеклыгы, борчылу һәм нерв киерен-
келеген җиңәчәк, бу авыруларга шифа 
бирәчәк ике мөһим фактор булуын 
аңлыйлар».

авыру һәм сызланулардан  
укыла торган дога

Тирмизи хәдисләр җыентыгындагы 
Әнәс бине Мәликнең риваяте буенча, 
Рәсүлүллаһ (с.) болай куша торган бул-
ган:

«Берәр җирең авырганда кулыңны 
шул авырган җиргә куй һәм шушы до-
ганы кабатла:

«Берәр җирең авырганда кулыңны 
шул авырган җиргә куй һәм шушы 

доганы кабатла: 
 

ِة هللاِ َو قُْدَرتِِھ ِمْن َشرِّ َما  بِْسِم هللاِ أُّعوُذ بِِعزَّ
 أَِجُد ِمْن َوعَجِعى ھََذا.

 
«Бисмилләһи әгүзү би гыйззәт-

илләһи үә кудрәтиһи мин шәрри 
мә әҗидү мин уәҗагый һәзә». 

Аллаһ исеме белән. Башыма төшкән 
бу авыруның көченнән Аллаһның 
бөеклегенә һәм кодрәтенә сыенам. 

 
Мәгарәдәге кешеләр догасы: 

Коръәндә хикәяләнгәнчә, бер төркем 
кеше инанулары аркасында 

җәберләнүләреннән качып, мәгарәгә 
яшеренгәч, шушы доганы укыган: 

 
 

ْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا یَّ َربَّنَا اَتِنَا ِمْن لَُدنَِك َرْحَمةً َو ھَ 
 َرَشًدا

 

29 
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«Бисмилләһи әгүүзү би гиззәт-илләһи 
үә кудьратиһи мин шәрри мәәә әҗидү мин 
уәҗәгый һәәзәә».

Аллаһ исеме белән. Башыма төшкән бу 
авыруның көченнән Аллаһның бөеклегенә һәм 
кодрәтенә сыенам. 

Мәгарәдәге кешеләр догасы
Коръәндә хикәяләнгәнчә, бер төр-

кем кеше инанулары аркасында җә бер-
ләнүләреннән качып, мәгарәгә яшерен-
гәч, шушы доганы укыган:

«Берәр җирең авырганда кулыңны 
шул авырган җиргә куй һәм шушы 

доганы кабатла: 
 

ِة هللاِ َو قُْدَرتِِھ ِمْن َشرِّ َما  بِْسِم هللاِ أُّعوُذ بِِعزَّ
 أَِجُد ِمْن َوعَجِعى ھََذا.

 
«Бисмилләһи әгүзү би гыйззәт-

илләһи үә кудрәтиһи мин шәрри 
мә әҗидү мин уәҗагый һәзә». 

Аллаһ исеме белән. Башыма төшкән 
бу авыруның көченнән Аллаһның 
бөеклегенә һәм кодрәтенә сыенам. 

 
Мәгарәдәге кешеләр догасы: 

Коръәндә хикәяләнгәнчә, бер төркем 
кеше инанулары аркасында 

җәберләнүләреннән качып, мәгарәгә 
яшеренгәч, шушы доганы укыган: 

 
 

ْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا یَّ َربَّنَا اَتِنَا ِمْن لَُدنَِك َرْحَمةً َو ھَ 
 َرَشًدا

 

29 

 

 

«Раббәнәә әәтинәә мин ләдүңкә рахмәтәү 
үә һәййи-э ләнәә мин әмринәә рашәдәә».

Әй Раббыбыз! Безгә үз катыңнан мәрхәмәт 
бир һәм шушы эшебездән котылу юлы әзерлә. 
(Кәһәф, 10).
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Теләсә нинди эшне башлаганда бу 
дога укылыр. 

баш авыртканда  
укыла торган дога

Аллаһ Рәсүле (с.) баш авыртканда 
бу доганы укырга киңәш итә иде:

«Раббанә әтинә мин ләдүнкә 
рахмәтән үә һеййи ләна мин 

әмрина рәшәдә». 
Әй Раббыбыз! Безгә үз катыңнан 

мәрхәмәт бир һәм шушы эшебездән 
котылу юлы әзерлә. (Кәхф, 10). 

Теләсә нинди эшне башлаганда бу 
дога укылыр. 

 
Баш авыртканда укыла торган 

дога: 
Аллаһ Рәсүле (с.г.в.) баш авыртканда 

бу доганы укырга киңәш итә иде: 
 

ِحیمِ  ْحٰمِن الرَّ . بِْسِم هللاِ اْلَكِریِم َو  بِْسِم هللاِ الرَّ
أَُعوُذ بِاہللِ اْلَعِظیِم ِمن َشرِّ ُكلِّ ِعْرٍق نَاٍر َو ِمْن 

 َسرِّ َحرِّ النَّاِر.
 

«Бисмилләһ ир-рахман ир-рәхим. 
Бисмилләһ иль-кәрим. Үә әгүзү 
билләһ-иль- газыйм мин шәрри 
күлли гыйркый нарин үә мин 

шәрри харр ин-нар». 
Рахман вә Рәхим булган Аллаһ исеме 

белән. Кәрим булган Аллаһ исеме 
белән. Һәртөрле авыруның 

30 

 

«Бисмилләәһ ир-рахмәән ир-рахиим. 
Бисмилләһиль-кәриим. Үә әгүүзү билләһ-

иль- гәзыйм мин шәрри күлли гиркый нәәри 
үә миң шәрри хәррин-нәәр».

Рахман вә Рәхим булган Аллаһ исеме белән. Кәрим 
булган Аллаһ исеме белән. Һәртөрле авыруның зыя-
ныннан һәм җәһәннәм уты начарлыгыннан бөек 
Аллаһка сыенам. (Мевәһибүль-Ләдунния).
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 бәлагә юлыккан кешене күргәч 
укыла торган дога

Рәсүлүллаһ (с.): «Бәлагә юлыккан 
кемне дә булса күргән кеше бу доганы 
укыса, аңа андый бер бәла дә кагыл-
мас», дигән.

зыяныннан һәм җәһәннәм уты 
начарлыгыннан бөек Аллаһка 

сыенам. (Мевахибуль-Ләддуния). 
 

Бәлагә юлыккан кешене күргәч 
укыла торган дога 

Рәсүлүллаһ (с.г.в.): «Бәлагә юлыккан 
кемне дә булса күргән кеше бу 

доганы укыса, аңа андый бер бәла дә 
кагылмас», дигән. 

 
ا اْبتَالََك بِھ َو  اْلَحْمُد ہللِ الَِّذى َعافَانِى ِممَّ
ْن َخلََق تَْفِضیًال. لَنِى َعلَى َكثِیٍر ِممَّ  فَضَّ

 
«Әлхәмдүлилләһ илләзи гафәни 

миммә-бтәләкә биһи үә фаддаләни 
галә кәсирин миммән халәка 

тафдыйлә». 
Син тотылган бәладән миңа саулык 

бир һәм яратылганнарның 
күпчелегенә мине мәрхәмәтле 

кылган Аллаһка мактау булсын. 
(Тирмизи, Дәгъват: 3428). 

 
Билгеле бер вакытта уяну өчен 

укыла торган дога 
31 

 

 «Әлхәмдүлилләһ илләзи гәәфәәнии 
миммә-бтәләәкә биһии үә фәддаләнии гәләә 
кәсиирин миммән халәка тәфдыйлә».

Син тотылган бәладән миңа саулык бир һәм 
яратылганнарның күпчелегенә мине мәрхәмәтле 
кылган Аллаһка мактау булсын. (Тирмизи, 
Дәгъват: 3428).
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билгеле бер вакытта уяну өчен 
укыла торган дога

Билгеле бер сәгатьтә уянырга телә-
гән кеше, Кәүсәр сүрәсен өч тапкыр 
ихластан һәм Аллаһка ышану белән 
укып ятса, теләгән сәгатендә уяныр. 

Кәүсәр сүрәсе:

Билгеле бер сәгатьтә уянырга 
теләгән кеше, Кәүсәр сүрәсен өч 

тапкыр ихластан һәм Аллаһка ышану 
белән укып ятса, теләгән сәгатендә 

уяныр. 
 

Кәүсәр сүрәсе: 
 

ِحیمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
 ط* فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر ط إِنَّۤا أَْعطَْینَاَك اْلَكْوثََر 

 * إِنَّ َشانِئََك ھَُو اْألَْبتَُر.
 

«Бисмилләһ ир-рахман ир-рәхим. 
Иннә әгътайнәкәль-кәүсәр. 

Фәсалли ли раббикә уә-нхәр. Иннә 
шаниәкә һу әль-әбтәр». 

Рахман вә Рәхим булган Аллаһ исеме 
белән. 

Рәсүлем! Чынлыкта без сиңа 
Кәүсәрне (җәннәттәге елга) бирдек. 

Шул хәлдә Раббыңа намаз кыл 
(Корюан гаете намазы) һәм корбанга 
(хайван) чал. Асыл нәселне беткән – 
сиңа нәфрәт тоткан берәүдер (сине 

үртәшкән). 
 

32 

 

«Бисмилләһ ир-рахман ир-рәхим.
Иннәәә әгьтайнәәкәль-кәүсәр. Фәсалли ли 

раббикә уә-нхәр. Иннә шәәниәкә һү әль-әбтәр».

Рахман вә Рәхим булган Аллаһ исеме белән.

Чынлыкта без сиңа Кәүсәрне (җәннәттәге елга) 
бирдек. Шул хәлдә Раббыңа намаз кыл (Корбан гаете 
намазы) һәм корбанга (хайван) чал. Асыл нәселе беткән 
– сиңа нәфрәт тоткан берәүдер (сине үртәшкән). 
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бурыч вә гөнаһтан саклану өчен 
укыла торган дога

Бу Хәзрәти пәйгамбәрнең (с.) өйрәт-
кән догаларыннан:

Бурыч вә гөнаһтан саклану өчен 
укыла торган дога 

Бу Хәзрәти Пәйгамбәрнең (с.г.в.) 
өйрәткән догаларыннан: 

 
 

اللَّھُمَّ إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمَن اْلَكَسِل َو اْلھََرِم و 
اْلَمْعَسِم َو اْلَمْغَرِم َو ِمْن فِْتنَِة النَّاِر َو َعَذاِب 
النَّاِر َو ِمْن َشرِّ اْلِغنَى َو أَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة 
الِ   اْلفَْقِر َو أَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة اْلَمِسیِح الدَّجَّ

 
«Аллаһуммә инни әгузү бикә мин 

әль-кәсәли үә-ль-һәрәми үә-ль-
мәгъсәми үә-ль-мәгърәми үә мин 
фитнәт ин-нар үә мин шәрр иль-
гыйнә үә әгузү бикә мин фитнәт 

иль-факри үә әгузү бикә мин 
фитнәт иль-мәсих ид-дәҗҗәл». 
Аллаһым! Ялкаулыктан, картлык 

авырлыгыннан, гөнаһка 
гадәтләнүдән, бурычтан, кабер 
фетнәсе вә кабер газабыннан, 

җәһәннәм фетнәсе вә җәһәннәм 
газабыннан, байлык фетнәсе 
начарлыгыннан, фәкыйрьлек 

33 

 

«Аллааһүммә иннии әгүүзү бикә минәль-
кәсәли үәль-һәрәми үәль-мәгъсәми үәль-
мәгърами үә мин фитнәтин-нәәр үә мин 
шәрриль-гыйнә үә әгүүзү бикә мин фитнәт 
иль-фәкъри үә әгүүзү бикә мин фитнәтиль-
мәсиихид-дәҗҗәәл».

Аллаһым! Ялкаулыктан, картлык авыр-
лыгыннан, гөнаһка гадәтләнүдән, бурычтан, 
кабер фетнәсе вә кабер газабыннан, җәһәннәм 
фетнәсе вә җәһәннәм газабыннан, байлык начар-
лыгыннан, фәкыйрьлек фетнәсеннән, ялганчы 
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Мәсихнең (Дәҗҗалның) фетнәсеннән сиңа сые-
нам. (Бохари: 7/159).

бурыч түләүне җиңеләйтү өчен
Хәзрәти Галиның (р.г.) сөйләве бу-

енча, аңа билгеле бер сумма түләү шар-
ты белән коллыктан котылу килешүе 
төзегән берәү килгән һәм: «Төзелгән 
килешүдәге акчаны түләмәдем. Миңа 
ярдәмче бул», дигән. Моңа каршы 
Хәзрәти Али болай дигән: «Игътибар 
ит. Сиңа сүзләр өйрәтәчәкмен. Алар-
ны миңа Аллаһ Рәсүле (с.) өйрәткән 
иде. Синең Ухуд тавы кадәр бурычың 
булса да, Аллаһ аның түләнүен тәэмин 
итәчәк. Болай дип әйт: 

фетнәсеннән, ялганчы Мәсихнең 
(Дәҗҗалның) фетнәсеннән сиңа 

сыенам. (Бохари: 7/159). 
 

Бурыч түләүне җиңеләйтү өчен: 
Хәзрәти Галиның (р.г.) сөйләве 

буенча, аңа билгеле бер сумма түләү 
шарты белән коллыктан котылу 

килешүе төзегән берәү килгән һәм: 
«Төзелгән килешүдәге акчаны 

түләмәдем. Миңа ярдәмче бул», 
дигән. Моңа каршы Хәзрәти Али 
болай дигән: «Игътибар ит. Сиңа 

сүзләр өйрәтәчәкмен. Аларны миңа 
Аллаһ Рәсүле (с.г.в.) өйрәткән иде. 
Синең Ухуд тавы кадәр бурычың 
булса да, Аллаһ аның түләнүен 
тәэмин итәчәк. Болай дип әйт: 

 
اللَّھُمَّ أَْكفِنِى بَِحالَلَِك َعْن َحَراِمَك َو أَْغنِنَى 

ْن سِ  َواَك.بِفَْضلَِك َعمَّ  
 

«Аллаһуммә әккифни би халәликә 
ган хәрәмикә үә агънини би 

фадликә гаммән сиуәк». 

34 

 

«Аллааһүммә әкфинии бихәләәликә гән 
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хә раа микә үә агънини бифәдъликә гәммән 
сиүәк».

Аллаһым! Миңа, хәрамнан сакланып, хәләл 
белән генә канәгатьләнергә насыйп әйлә. Зинһар 
өчен, синең мәрхәмәтеңнән кала башкасына 
мохтаҗлык әйләмә. (Тирмизи, Дәгъват: 3558).

Кризис хәлендә калгач  
укыла торган дога

Кризис хәленә төшкән, нерв авы-
руына дучар булган инсаннар өчен 
Мөэминүн сүрәсенең 115 һәм 116 нчы 
аятьләрен 21 көн дәвамында көнгә 21 
тапкыр укырга киңәш ителгән. Моны 
укыган мөселманнар чынлап та моны 
кулланганнарын әйткәннәр. Ул аятьләр: 

Аллаһым! Миңа, хәрамнан сакланып, 
хәләл белән генә канәгатьләнергә 
насыйп әйлә. Зинһар өчен, синеӊ 
мәрхәмәтеӊнән кала башкасына 
мохтаҗлык әйләмә. (Тирмизи, 

Дәгъват: 3558). 
 

Кризис хәлендә калгач укыла 
торган дога: 

Кризис хәленә төшкән, нерв 
авыруына дучар булган инсаннар 

өчен Мөэминүн сүрәсенең 115 һәм 
116 нчы аятьләрен 21 көн дәвамында 

көнгә 21 тапкыр укырга киңәш 
ителгән. Моны укыган мөселманнар 

чынлап та моны кулланганнарын 
әйткәннәр. Ул аятьләр: 

 
َُّكْم إِلَْینَا َال  أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَن

ُ اْلَملُِك اْلَحقُّ  َالۤ إِلَھَ إِالَّ  جتُْرَجُعوَن * فَتََعالَى هللاَّ
 ھَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریمِ 

 
«Ә фә хәсибтүм әннәмә 

халлакнакүм габәсә үә әннәкүм 
иләйнә лә турҗәгун. Фә тәгаләллаһ 

35 

 

«Әфәхәсибтүм әннәмәә халәкънәкүм га-
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бә сә үә әннәкүм иләйнәә ләә түрҗәгүүн. 
Фәтәгәәләллаһүль-мәликүль-хәкъ. Ләәә илә-
әһә иллә һүә раббүль-гәрш иль-кәриим».

 «Сезне болай гына, мәгънәсезгә, кызык өчен 
яраттык, безгә кайтарылмассыз дип уйладыгыз-
мы? (үлгәннән соң туфрак булырбыз дидегезме?) 
Чын Хуҗа бөтенесеннән дә өстен (шулай була 
торып, ул берәр нәрсәне мәгънәсез итеп ярата 
аламы?) Аллаhтан башка илаh юк, ул кыйммәтле 
гареш иясе». (Мөэминүн: 115-116).

Җиһадка кагылышлы догалар

үль-мәлик үль-хак. Лә иләһә иллә 
һү рабб әль-гарш иль-кәрим». 

 
«Сезне болай гына, мәгънәсезгә, 

кызык өчен яраттык, безгә 
катарылмассыз дип уйладыгызмы? 

(үлгәннән соӊ туфрак булырбыз 
дидегезме?) Чын Хуҗа бөтенесеннән 

дә өстен (шулай була торып, ул 
берәр нәрсәне мәгънәсез итеп ярата 

аламы?) Аллаhтан башка илаh юк, ул 
кыйммәтле гареш иясе». (Мөэминүн: 

115-116). 
 

Җиһадка кагылышлы догалар 
 

ا أَْفِرغْ  َعلَْینَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا  َربَّنَۤ
 َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن.

 
«Раббәнә әфригъ галәйнә сабран үә 
сәббит акдәмәнә үә-нсурна галә-ль-

каум иль-кәфирин». 
Әй Раббыбыз! Безгә сабырлык 

яудыр, адымнарыбыз нык булсын 
һәм кяферләр берләшмәсенә каршы 
көрәшергә ярдәм ит. (Бәкара: 250). 

36 

 

«Раббәнәәә әфригъ гәләйнә сабран үә 
сәббит әкъ дә әмәнәә үәңсурнәә гәләль-кауми 
ль-кәәфириин».

Әй Раббыбыз! Безгә сабырлык яудыр, адымна-



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

45

рыбыз нык булсын һәм кяферләр берләшмәсенә 
каршы көрәшергә ярдәм ит. (Бәкара: 250).

 
اللَّھُمَّ أَْنَت َربُّنَا َو َربُّھُْم َو قُلُوبُنَا َو قُلُوبُھُْم بِیَِدَك 

 َو إِنََّما یَْغلِبُھُْم أَْنَت.
 

«Аллаһуммә әнтә раббуна үә 
раббүһүм үә кулүбүнә үә 

кулүбүһүм би йәдикә үә иннәмә 
йагълибүһүм әнт». 

Аллаһым! Син безнең дә Раббыбыз, 
аларныкы да. Безнең йөрәкләребез 

дә, аларныкы да синең кулыңда. 
Безгә аларны җиңәргә ярдәм итәчәк 

тә – син. (әл-Әзкар: 189). 
 

اللَّھُمَّ ُمْنِزَل اْلِكتَاُب َسِریَع اْلِحَساِب اْھِزْم 
أَْھِزْمھُْم َو َزْلِزْلھُْم.اْألَْحَزاَب. اللَّھُمَّ   

 
«Аллаһуммә мөнзил-әль-китаб 

сәригъ аль-хисәб иһзим иль-әхзәб. 
Аллаһуммә-һзимһүм үә 

зәлзилһүм». 
Аллаһым! Коръәнне иңдергән һәм 

тиз хисап кылучы Раббым! 
Дошманнарны тар-мар иат! 

Аллаһым! Аларны җиңелүгә дучар 

37 

 

«Аллаһүммә әңтә раббүнәә үә раббүһүм 
үә кулүүбүнәә үә кулүүбүһүм би йәдикә үә 
иннәмә йагълибүһүм әнт».

Аллаһым! Син безнең дә Раббыбыз, аларныкы 
да. Безнең йөрәкләребез дә, аларныкы да синең 
кулыңда. Безгә аларны җиңәргә ярдәм итәчәк  
тә – син. (әл-Әзкар: 189).

 
اللَّھُمَّ أَْنَت َربُّنَا َو َربُّھُْم َو قُلُوبُنَا َو قُلُوبُھُْم بِیَِدَك 

 َو إِنََّما یَْغلِبُھُْم أَْنَت.
 

«Аллаһуммә әнтә раббуна үә 
раббүһүм үә кулүбүнә үә 

кулүбүһүм би йәдикә үә иннәмә 
йагълибүһүм әнт». 

Аллаһым! Син безнең дә Раббыбыз, 
аларныкы да. Безнең йөрәкләребез 

дә, аларныкы да синең кулыңда. 
Безгә аларны җиңәргә ярдәм итәчәк 

тә – син. (әл-Әзкар: 189). 
 

اللَّھُمَّ ُمْنِزَل اْلِكتَاُب َسِریَع اْلِحَساِب اْھِزْم 
أَْھِزْمھُْم َو َزْلِزْلھُْم.اْألَْحَزاَب. اللَّھُمَّ   

 
«Аллаһуммә мөнзил-әль-китаб 

сәригъ аль-хисәб иһзим иль-әхзәб. 
Аллаһуммә-һзимһүм үә 

зәлзилһүм». 
Аллаһым! Коръәнне иңдергән һәм 

тиз хисап кылучы Раббым! 
Дошманнарны тар-мар иат! 

Аллаһым! Аларны җиңелүгә дучар 

37 

 

«Аллаһүммә мүнзиләль-китәәб сәриигәль-
хисәәб иһзимиль-әхзәәб. Аллаһүммәһзим һүм 
үә зәлзилһүм».
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Аллаһым! Коръәнне иңдергән һәм тиз хи-
сап кылучы Раббым! Дошманнарны тар-мар 
ит! Аллаһым! Аларны җиңелүгә дучар ит һәм 
берләшмәләрен кагып ташла. (Әл-Әзкар: 188). 

Тире авыруларыннан  
һәм акылдан язудан саклану 

өчен укыла торган дога
Аллаһ Рәсүле (с.) бу авырулардан 

шушы доганы укырга киңәш итәр иде:

ит һәм берләшмәләрен кагып ташла. 
(Әл-Әзкар: 188). 

 
Тире авыруларыннан һәм 

акылдан язудан саклану өчен 
укыла торган дога: 

 
Аллаһ Рәсүле (с.г.в.) бу авырулардан 

шушы доганы укырга киңәш итәр 
иде: 

 
اللَّھُمَّ إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمَن اْلبَرِص َو اْلُجنُوِن َو 

 اْلُجَذاِم َو َسیِِّئ اْألَْسقَاِم.
 

«Аллаһуммә инни әгузү бикә мин-
әль-бәрасый үә-ль-җөнәни үә-ль-

җөдәми үә сәйиэ иль-әскам». 
Аллаһым! Тире авыруларыннан һәм 

акылдан шашудан сиңа сыенам. 
(Риязу’с-Салихин, Х.1481). 

 
Эренле шеш (чуан) чыгуга укыла 

торган дога 
Риваять буенча, Аллаһ Рәсүле (с.г.в.) 
хатыннардан Зәйнәп бинти Җахштан 

болай: «Синең яныңдагы шифалы 
38 

 

«Аллаһүммә иннии әгүүзү бикә минәль-
бәрасый үәль-җүнүүни үәль-җүзәәми үә 
сәйииль-әскаам».

Аллаһым! Тире авыруларыннан һәм акылдан 
шашудан сиңа сыенам. (Рияду’с-Салихин, Х.1481).
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Эренле шеш (чуан) чыгуга  
укыла торган дога

Риваять буенча, Аллаһ Рәсүле (с.) 
хатыннарыннан берсе Зәйнәп бинти 
Җахштан болай: «Синең яныңдагы 
шифалы үлән, күз үләне, сөрмә hәм 
яран үләне бармы?» – дип сорады.

Зәйнәп «Әйе» диде. Аллаһ Рәсүле (с.) 
үләнне сорап алды да, аны ике аяк барма-
гы арасындагы чуанга куеп, болай диде:

үлән, күз үләне, сөрмә hәм яран 
үләне бармы?» – дип сорады. 

Зәйнәп «Әйе» диде. Аллаһ Рәсүле 
(с.г.в.) үләнне сорап алды да, аны 

ике аяк бармагы арасындагы чуанга 
куеп, болай диде: 

 
ِغیِر , أَْطفِْئھَا  اللَّھُمَّ ُمْطفَِئ اْلَكبِیِر َو ُمَكبِِّر الصَّ

 َعنِّى.
 

«Аллаһуммә мотфи әль-кәбир үә 
мөкәббир ас-сагыйр атфиэһа 

ганни». 
Аллаһым! Син зур нәрсәләрне 

кечерәйтәсең, кечкенә нәрсәләрне 
зурайтасың. Аның (чуанның) утын 
сүндер, миннән китәр. (Әхмәд б. 

Хәнбәл: 5/370). 
 

Дәҗҗалның фетнәсеннән саклану 
өчен укыла торган дога: 

Аллаһ Рәсүленең (с.г.в.) дәвамлы 
укыган бер догасы: 

 
 

39 

 

 «Аллаһүммә мүтъфиәль-кәбиир үә мүкәб-
бирас-сагыйр әтъфиэһәә гәннии».

Аллаһым! Син зур нәрсәләрне кечерәйтәсең, 
кечкенә нәрсәләрне зурайтасың. Аның (чуанның) 
утын сүндер, миннән китәр. (Әхмәд б. Хәнбәл: 5/370).
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дәҗҗалның фетнәсеннән  
саклану өчен укыла торган дога

Аллаһ Рәсүленең (с.) дәвамлы укы-
ган бер догасы:

اللَّھُمَّ إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجھَنََّم َو ِمْم 
َعَذاِب اْلقَْبِر َو أَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنِة اْلَمِسیحِ 

اِل َو أَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة اْلَمْحیَا َو اْلَمَماِت.  الدَّجَّ
 

«Аллаһуммә инни згузү бикә мин 
газаби җәһәннәм үә мин газаб иль-

кабр үә әгузү бикә мин фитнәт 
иль-мәсих ид-дәҗҗәл үә әгузү бикә 

мин фитнәт иль-мәхйә үә-ль-
мәмәт». 

Аллаһым! Җәһәннәм газабыннан, 
кабер газабыннан, ялганчы 

Мәсихнең (Дәҗҗалның) 
фетнәсеннән, үлем һәм яшәү 
фетнәләреннән сиңа сыенам. 

(Нәвәви, әл-Әзкар: 28). 
 

Җир тетрәгәндә укыла торган дога 
Аллаһ Рәсүле (с.г.в.) җир тетрәү, сил 
(көчле су ташкыны) һәм давыл кебек 

казалардан шушы доганы укыган: 
 

اللَّھُمَّ اْحفِْظنِى ِمْن بَْیِن یََديَّ َو ِمْن َخْلفِى َو ِمْن 
یَِمینِى َو ِعْن ِشَمالِى َو ِمْن فَْوقِى َو أَُعوُذ 

 بَِعظََمتَِك أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِى.
40 

 

«Аллаһүммә иннии әгүүзү бикә мин гәзәәби 
җәһәннәм үә мин гәзәәбиль-кабри үә әгүүзү 
бикә мин фитнәтиль-мәсиихиддәҗҗәәл 
үә әгүүзү бикә мин фитнәтиль-мәхйә үәль-
мәмәәт».

Аллаһым! Җәһәннәм газабыннан, кабер газа-
быннан, ялганчы Мәсихнең (Дәҗҗалның) фетнә-
сеннән, үлем һәм яшәү фетнәләреннән сиңа сые-
нам. (Нәвәви, әл-Әзкар: 28).
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Җир тетрәгәндә  
укыла торган дога

Аллаһ Рәсүле (с.) җир тетрәү, сәйл 
(көчле су ташкыны) һәм давыл кебек 
казалардан шушы доганы укыган:

اللَّھُمَّ إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجھَنََّم َو ِمْم 
َعَذاِب اْلقَْبِر َو أَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنِة اْلَمِسیحِ 

اِل َو أَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة اْلَمْحیَا َو اْلَمَماِت.  الدَّجَّ
 

«Аллаһуммә инни згузү бикә мин 
газаби җәһәннәм үә мин газаб иль-

кабр үә әгузү бикә мин фитнәт 
иль-мәсих ид-дәҗҗәл үә әгузү бикә 

мин фитнәт иль-мәхйә үә-ль-
мәмәт». 

Аллаһым! Җәһәннәм газабыннан, 
кабер газабыннан, ялганчы 

Мәсихнең (Дәҗҗалның) 
фетнәсеннән, үлем һәм яшәү 
фетнәләреннән сиңа сыенам. 

(Нәвәви, әл-Әзкар: 28). 
 

Җир тетрәгәндә укыла торган дога 
Аллаһ Рәсүле (с.г.в.) җир тетрәү, сил 
(көчле су ташкыны) һәм давыл кебек 

казалардан шушы доганы укыган: 
 

اللَّھُمَّ اْحفِْظنِى ِمْن بَْیِن یََديَّ َو ِمْن َخْلفِى َو ِمْن 
یَِمینِى َو ِعْن ِشَمالِى َو ِمْن فَْوقِى َو أَُعوُذ 

 بَِعظََمتَِك أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِى.
40 

 

«Аллаһүммә-хфәзънии мим бәйни йәдәй-
йә үә мин хальфии үә мин йәмиинии үә 
гән шимәәлии үә миң фәүкый үә әгүүзү би 
гәзамәтикә ән әгътәәлә мин тәхти». 

Аллаһым! Алдымнан, артымнан, уңымнан, 
сулымнан, күктән һәм җирдән килә ала торган 
афәтләрдән мине сакла. (Әбү Дауд: 1177).
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Теш сызлаганда  
укыла торган дога

Сахәбәләрдән Абдуллаһ бине Рәвә-
хә (р.г.) бер көнне Аллаһ Рәсүленә (с.) 
теше сызлаудан изалануы хакында 
сөйләгән иде. Рәсүлүллаһ (с.) бәрәкәтле 
кулын Хәзрәти Абдуллаһның авырткан 
яңагына куеп, болай диде:

 
«Аллаһуммә-хфазни мин бәйни 

йәдәйә үә мин халфи үә мин 
йәмини үә ган шимали үә мин 

фәукый үә әгузү би газаматикә ән 
әгъталә мин тәхти». 

Аллаһым! Алдымнан, артымнан, 
уңымнан, сулымнан, күктән һәм 

җирдән килә ала торган афәтләрдән 
мине сакла. (Әбү Дауд: 1177). 

 
Теш сызлаганда укыла торган 

дога 
Сәхабәләрдән Абдуллаһ бине Реваха 

(р.г.) бер көнне Аллаһ Рәсүленә 
(с.г.в.) теше сызлаудан изалануы 

хакында сөйләгән иде. Рәсүлүллаһ 
(с.г.в.) бәрәкәтле кулын Хәзрәти 
Абдуллаһның авырткан яңагына 

куеп, болай диде: 
 

ِھْب َعْنھُ َسوَء َما یَِجُد َو فَْحَشھُ بَِدْعَوِة اللَّھُمَّ أَذْ 
 نَبِیَِّك اْلَمِكیِن اْلُمبَاَرِك ِعْنَدكَ 

 
«Аллаһуммә-зхиб ганһү сүә мә 
йәҗидү үә фәхшәһ би дагъүәти 

41 

 

 «Аллаһүммәәзһиб гәнһү сүүә мә йәҗидү 
үә фәхшәһү би дагьүәтии нәбийикәль-
мәкииниль-мүбәәраки гиңдәк». 

Аллаһым! Синең каршыңда мөбарәк һәм 
мөхтәрәм булган пәйгамбәреңнең догасы белән бу 
тешнең авыруын ал. (Мевахибуль-Ләдүнния: 75).
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Тулгак тотучы хатын янында 
укыла торган дога

Хәзрәти Фатыйма (р.г.) бала табуы 
якынлашканда Аллаһ Рәсүле (с.) Умму 
Сәләмә белән Зәйнәп бинти Җахшка 
Фатыйма янына баруларын һәм аның 
янында Аятел Көрси, Фәлак һәм Нәс 
сүрәләрен вә шушы аяти кәримәне 
укырга әмер бирде:

(Ибн Сунәни, Амелуль-Яум: 625).

нәбийик әль-мәкин иль-мөбарәки 
гыйндәк». 

Аллаһым! Синең каршыӊда мөбарәк 
һә мөхтәрәм булган пәйгамбәреңнең 
догасы белән бу тешнең авыруын ал. 

(Мевахибуль-Ләдүнния: 75). 
 

Тулгак тотучы хатын янында 
укыла торган дога: 

Хәзрәти Фатыйма (р.г.) бала табуы 
якынлашканда Аллаһ Рәсүле (с.г.в.) 
Умму Сәләмә белән Зәйнәп бинти 

Җахшка Фатыйма янына баруларын 
һәм аның янында Аятел Көрси, 

Фәлак һәм Нәс сүрәләрен вә шушы 
аяти кәримәне укырга әмер бирде: 
(Ибн Сунәни, Амелуль-Яум: 625). 

 
َماَواِت َواْألَْرَض فِي  ُ الَِّذي َخلََق السَّ َربَُّكْم هللاَّ
ِستَِّة أَیَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش یُْغِشي اللَّْیَل 

َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم  اللنَّھَاَر یَْطلُبُھُ َحثِیثًا ا
َراٍت بِأَْمِرِه   طأََال لَھُ اْلَخْلُق َواْألَْمُر  طُمَسخَّ

ُ َربُّ اْلَعالَِمیَن .  تَبَاَرَك هللاَّ
«Раббукүмүллаһу-лләзи халәк ас-

сәмәүәти үә-ль-әрда фи ситтәти 

42 

 

«Раббүкүмүллаһу-лләзии халәкассәмәүәти 
үәль-әрда фи ситтәти әййәмиң сөммә-стәүә 
галәль-гәрши йүгъшиль-ләйльән-нәһәрә 
йәт  ълүбүһү хәсисән. Үәш-шәмсә үәль-камәра 
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үән-нүҗүүмә мүсәххаратин би әмриһ. Әлә 
ләһүль-халку үәль-әмру. Тәбәракәллаһу 
раббуль-гәәләмиин». 

Шөбһәсез ки, Раббыгыз күкләрне һәм җирне 
яралткан Аллаhтыр. Аннаан соң ул гареш 
өстеннән күтәрелде. Ул төнне көн белән каплар, ә 
төн белән көннең алмашуы соңга калмас. Ул кояш, 
ай hәм йолдызларны яратты. Бпрысы да аңа 
буйсынып әмерләрен үти. Игътибар итегез! Ул 
яралтучы hәм идарә итүче. Ул мәрхәмәте буенча 
бөектер, ул галәмнәрнең Раббысы». (Әгъраф: 54).

бала табуны җиңеләйтү өчен 
укыла торган икенче бер дога
Әхмәд Зыятдин Көмешханәви хәз-

рәтләренең Мәҗмүгәтүл-Ахзаб исем ле 
китапта бала табуны җиңеләйтү өчен 
укырга киңәш иткән икенче бер дога:
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биңеләйтү өчен укырга киңәш иткән 
икенче бер дога: 

 
أَْلقَْت ِما فِیھَا َو تََخلَّْت َو أَِذنَْت لَِربِّھَا بِْسِم هللاِ َو 

ِحیِم یَا َخالَِق  ْحٰمِن الرَّ َو ُحقَّْت بِْسِم هللاِ الرَّ
النَّْفِس ِمَن النَّْفِس یَا ُمْخلَِص النَّْفِس ِمَن النَّْفِس 

 َو یَا ُمْخِرَج النَّْفِس ِمَن النَّْفِس.
 

«Бисмилләһи үә әлкат ма фиһа үә 
тәхалләт үә әзинәт ли раббиһа үә 

хуккат. Бисмилләһ ир-рахман ир-
рәхим. Йә халик ан-нәфси мин ән-
нәфси үә йа мохлис ан-нәфси мин 
ән-нәфси үә йа мохриҗ ән-нәфси 

мин ән-нәфс». 
Аллаһ исеме белән. Җир эчендә 

булганнарны тышка атып бушануы 
һә үзенең яралтылышына уңайлы 

булып Раббына башын игән вакытта. 
(Иншикак: 4-5). Рахман вә Рәхим 

булган Аллаһ исеме белән. Әй 
җанны җаннан яралткан. Әй җанны 

җаннан барлыкка китергән. Әй 
җанны җаннан чыгарган Аллаһым!» 

(Мәҗмуатуль-Ахзаб: 1/588). 
 

44 

 

«Бисмилләһи үә әлкать мәә фииһәә үә 
тәхалләт үә әзинәт ли раббиһәә үә хүүккать. 
Бисмилләһир-рахмәәнир-рахиим. Йә халикан-
нәфси минән-нәфси үә йәә мүхълисан-нәфси 
минән-нәфси үә йәә мүхъриҗ ән-нәфси 
минән-нәфс».

Аллаһ исеме белән. Җир эчендә булганнарны 
тышка атып бушануы һә үзенең яралтылышы-
на уңайлы булып Раббына башын игән вакытта. 
(Иншикак: 4-5). Рахман вә Рәхим булган Аллаһ исе-
ме белән. Әй җанны җаннан яралткан. Әй җанны 
җаннан барлыкка китергән. Әй җанны җаннан чы-
гарган Аллаһым! (Мәҗмүгатүль-Ахзаб: 1/588).
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дошман белән очрашкач  
укыла торган дога

Әбу Муса (р.г.) сүзләре буенча, 
Аллаһ Рәсүле (с.) бер кавемнән курык-
кан вакытта болай дигән:

Дошман белән очрашкач укыла 
торган дога: 

Әбу Муса (р.г.) сүзләре буенча, 
Аллаһ Рәсүле (с.г.в.) бер кавемнән 

курыккан вакытта болай дигән: 
 

اللَّھُمَّ إِنَّا نَْجَعلَُك فِى نُُحوِرِھْم َو نَُعوُذ بَِك ِمْن 
 ُشُروِرِھْم.

 
«Аллаһуммә иннә нәҗгалүкә фи 
нәхүриһим үә нәгузү бикә мин 

шуруриһим». 
Аллаһым! Без сиңа ышыкланабыз, 

аларның начарлыгыннан сиңа 
сыенабыз. (Әбү Дауд, Саләт: 1537). 

 
Дошман каршысында укыла 

торган дога: 
Бу дога Коръәне-Кәримдә бар. 
Кяфер Җалутка каршы мөэмин 
Талутның гаскәре кылган дога: 

 
ا أَْفِرْغ َعلَْینَا  َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َربَّنَۤ

 َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
 

45 

 

 «Аллаһүммә иннәә нәҗгәлүкә фии 
нүхүүриһим үә нәгүүзү бикә миң шүрууриһим».

Аллаһым! Без сиңа ышыкланабыз, аларның 
начарлыгыннан сиңа сыенабыз. (Әбү Дауд,  
Саләт: 1537).

дошман каршысында укыла 
торган дога

Бу дога Коръән-Кәримдә бар.
Кяфер Җалутка каршы мөэмин 

Талутның гаскәре кылган дога:
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Дошман белән очрашкач укыла 
торган дога: 

Әбу Муса (р.г.) сүзләре буенча, 
Аллаһ Рәсүле (с.г.в.) бер кавемнән 

курыккан вакытта болай дигән: 
 

اللَّھُمَّ إِنَّا نَْجَعلَُك فِى نُُحوِرِھْم َو نَُعوُذ بَِك ِمْن 
 ُشُروِرِھْم.

 
«Аллаһуммә иннә нәҗгалүкә фи 
нәхүриһим үә нәгузү бикә мин 

шуруриһим». 
Аллаһым! Без сиңа ышыкланабыз, 

аларның начарлыгыннан сиңа 
сыенабыз. (Әбү Дауд, Саләт: 1537). 

 
Дошман каршысында укыла 

торган дога: 
Бу дога Коръәне-Кәримдә бар. 
Кяфер Җалутка каршы мөэмин 
Талутның гаскәре кылган дога: 

 
ا أَْفِرْغ َعلَْینَا  َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َربَّنَۤ

 َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
 

45 

 

«Раббәнәәә әфригъ гәләйнәә сабран 
үә сәббит әкъдәәмәнәә үәңсурнәә гәләль-
каумиль-кәәфириин».

Йа Рабби! Безгә сабырлык яудыр. Аякларыбыз-
ны нык ит. Кяферләр берләшмәсенә каршы безгә 
ярдәм ит. (Бәкара: 250).

дошманны җиңү өчен укыла 
торган дога

Хәзрәти Пәйгамбәр (с.) Ислам до-
шманнарын җиңү өчен мондый дога 
укыган:

«Раббәнә әфригъ галәйна сабран үә 
сәббит акдәмәнә үә-нсурна галә-ль-

каум иль-кәфирин». 
Йа Рабби! Безгә сабырлык яудыр. 
Аякларыбызны нык ит. Кяферләр 

берләшмәсенә каршы безгә ярдәм ит. 
(Бәкара: 250). 

 
Дошманны җиңү өчен укыла 

торган дога: 
Хәзрәти Пәйгамбәр (с.г.в.) Ислам 
дошманнарын җиңү өчен мондый 

дога укыган: 
 

اللَّھُمَّ أَْنَت َربُّنَا َو َربُّھُْم َو قَلُوبُنَا َو قَلُوبُھُْم بِیَِدَك 
 َو إِنََّما یِْغلِبُھُْم أَْنَت.

 
«Аллаһуммә әнтә раббуна үә 

раббуһум үә кулүбүнә үә 
кулубуһум би йәдикә үә иннәма 

йагълибуһум әнт». 
Аллаһым! Син безнең дә Раббыбыз, 
аларныкы да. Безнең йөрәкләребез 

дә, аларныкы да синең кулыңда. 
Безне җиңүче итәчәк тә син. (Нәвәви, 

әл-Әзкар: 189). 
46 

 

«Аллааһүммә әңтә раббүнәә үә раббүһүм 
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үә кулүүбүнәә үә кулүүбүһүм би йәдикә үә 
иннәмәә йәгълибүһум әңтә».

Аллаһым! Син безнең дә Раббыбыз, аларныкы 
да. Безнең йөрәкләребез дә, аларныкы да синең 
кулыңда. Безне җиңүче итәчәк тә син. (Нәвәви, әл-
Әзкар: 189).

дошманны тар-мар итү өчен 
укыла торган дога

Бу доганы Хәзрәти Пәйгамбәр с.г.с. 
шәхсән үзе укыган:

 
Дошманны тар-мар итү өчен 

укыла торган дога: 
Бу доганы Хәзрәти Пәйгамбәр с.г.с. 

шәхсән үзе укыган: 
 

اللَّھُمَّ ُمْنِزَل اْلِكتَاَب َسِریَع اْلِحَساِب , اْھِزِم 
 اْألَْحَزاَب. اللَّھُمَّ اْھِزْمھُْم َو َزْلِزْلھُْم.

 
«Аллаһуммә мөнзил әль-китаб 

сәригъ аль-хисаб, иһзим иль-әхзәб. 
Аллаһумә-һзимһум үә зәлзилһум». 
Әй Коръәнне иңдергән һәм тиз хисап 

кылучы Аллаһым! Дошманнарны 
җиңелүгә дучар ит. Берләшмәләрен 

таркат һәм җимер. (Нәвәви, әл-
Әзкар: 188). 

 
Фәкыйрьлектән котылу өчен дога: 

Фатима (р.а) әтисе Мөхәммәд 
пәйгамбәр янына барып аннан үзенә 
хуҗалыкта ярдәм итәчәк  хезмәтче 
сорады. Аныӊ бу теләгенә җавап 
итеп Ул (с.г.с) бу доганы укырга 

тәкъдим итте. 
 

47 

 

«Аллаһүммә мүңзиләль-китәәб сәриигъ-
әль-хисәәб, иһзимиль-әхзәәб. Аллааһүммәһ-
зимһүм үә зәлзилһүм».

Әй Коръәнне иңдергән һәм тиз хисап кылу-
чы Аллаһым! Дошманнарны җиңелүгә дучар ит. 
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Берләшмәләрен таркат һәм җимер. (Нәвәви, әл-
Әзкар: 188).

Фәкыйрьлектән  
котылу өчен дога

Фатыйма (р.а) әтисе Мөхәммәд 
пәйгамбәр янына барып аннан үзенә 
хуҗалыкта ярдәм итәчәк  хезмәтче со-
рады. Аның бу теләгенә җавап итеп Ул 
(с.) бу доганы укырга тәкъдим итте.

َمَواِت َو ربَّ اْلِعْرِش اْلَعِظیِم.  اللَّھُمَّ َربَّ السَّ
ْنِجیِل َربَّنَا َو َربَّ ُكلِّ َشْیٍئ ُمْنِزَل  التَّْوَراِة َو اْإلِ

َو اْلقُْراَِن فَالُِق اْلَحبِّ َو النََّوى أَُعوُذ بَِك ِمْن 
ُل فَلَْیَس  ُكلِّ َشْیٍئ أَْنَت اَِخٌذ بِنَاِصیَتِِھ. أَْنَت اْألَوَّ
قِْبلََك َشْىٌء َو أَْنَت اْالَِخِر فَلَْیَس بَْعَدَك َشْىٌء َو 

َك َشْىٌء َو أَْنَت البَاِطُن أْنَت الظَّاِھُر فَلَْیَس فَْوقَ 
ْیَن َو أَْغنِنِى  فَلَْیَس ُدونََك َشْىٌء اْقِض َعنِّى الدَّ

 ِمَن اْلفَْقِر.
 

«Аллаһуммә рабб ус-сәмәүәт ис-
сәбгый үә рабб уль-гарш иль-

газыйм. Раббәнә үә раббу күлли 
шейин мөнзил-әт-тәүрати уә-ль-

инҗили уә-ль-коръан. Фалик уль-
хабби уә-н-нәүә, әгузү бикә мин 

күлли шәйин әнтә ахизун би 
насийәтиһ. Әнтә-ль-әүүәл фәләйсә 

кабләкә шәйун үә әнтә-ль-ахир 
фәләйсә багъдәкә шейун үә әнтә-з-
захир фәләйсә фәүкакә шейун үә 

әнтә-ль-батын фәләйсә дүнәкә 
шәй. Икъдый ганн-ид-дәйнә үә 

агънини мин әль-факр». 
«Аллаhым! Әй җиде кат күкләрнеӊ 

hәм бөек гарешнеӊ Раббысы! Әй 
48 
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«Аллаһүммә раббәс-сәмәүәтис-сәбги үә 
раббәль-гәрш иль-гәзыйм. Раббәнәә үә раббә 
күлли шәй-ин мүңзиләт-тәүрати уәль-инҗиили 
уәль-куръән. Фәликуль-хәбби уән-нәүәә, 
әгүүзү бикә миң күлли шәй-ин әңтә әхыйзум 
бинәәсийәтиһ. Әңтәль-әүүәлү фәләйсә кабләкә 
шәй-үн үә әңтәль-әхыйр фәләйсә бәгьдәкә шәй-
үн үә әңтә-ззааһир фәләйсә фәүкакә шәй-үн үә 
әңтәль-бәтыйн фәләйсә дүүнәкә шәй-э. Икъдый 
гәннид-дәйнә үә агънинии минәль-фәкър».

«Аллаhым! Әй җиде кат күкләрнең hәм бөек 
гарешнең Раббысы! Әй безнең hәм hәр әйбернең 
Раббысы! Әй Тәуратны, Инҗилне hәм Коръәнне 
иңдергән, орлыкларны hәм төшләрне ачучы 
Аллаhым! Синең көчен астында? Булган бөтен 
әйбернең зарарыннан синең затыңа Сыенам. Син 
Әүүәлсең (Беренче) ки, сина хәтле бернәрсә дә юк. 
Син Ахир, синнән соң бернәрсә дә юк. Син Захир, 
синнән өстен берни юк. Син Батын, синең алдыңда 
берни була алмый. Минем бурычымны түлә hәм 
мине байыт. (Мөслим: 4/2084).
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ачу чыкканда  
укыла торган дога

Пәйгамбәребез (с.) ачуы чыккан 
кешегә таһәрәт алуны, басып торса 
утыруны, утырса ятуны киңәш иткән, 
ә тагын бер хәдисендә болай дияргә 
киңәш иткән. 

безнеӊ hәм hәр әйбернеӊ Раббысы! 
Әй Тәуратны, Инҗилне hәм 

Коръәнне иӊдергән, орлыкларны hәм 
төшләрне ачучы Аллаhым! Синеӊ 

көчен астында? Булган бөтен 
әйбернеӊ зарарыннан синеӊ затыӊа 

Сыенам. Син Әүүәлсеӊ (Беренче) ки, 
сина хәтле бернәрсә дә юк. Син 

Ахир, синнән соӊ бернәрсә дә юк. 
Син Захир, синнән өстен берни юк. 
Син Батын, синеӊ алдыӊда берни 
була алмый. Минем бурычымны 
түлә hәм мине байыт. (Мөслим: 

4/2084). 
 

Ачу чыкканда укыла торган дога: 
Пәйгамбәребез (с.г.с.) ачуы чыккан 
кешегә тәхәрәт алуны, басып торса 

утыруны, утырса ятуны киӊәш 
иткән, ә тагын бер хәдисендә болай 

дияргә киӊәш иткән. 
 

ِجیِم. ْیطَاِن الرَّ  أَُعوُذ بِاہللِ ِمَن الشَّ
 

«Әгузү билләһи мин әш-шәйтан 
ир-рәҗим». 

49 

 

«Әгүүзү билләһи минәш-шәйтаанир-
раҗиим».

«Аллаhның рәхмәтеннән мәңгегә куылган 
шайтанның начарлыгыннан Аллаhка сыенам». 
(Мөслим, Бирр: 30).

Күк күкрәгәндә, яшен 
яшьнәгәндә укылачак дога

Бу доганы пәйгамбәребез киңәш 
иткән:
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«Аллаhныӊ рәхмәтеннән мәӊгегә 
куылган шайтанныӊ начарлыгыннан 
Аллаhка сыенам». (Мөслим, Бирр: 

30). 
 

Күк күкрәгәндә, яшен яшьнәгәндә 
укылачак дога: 

Бу доганы пәйгамбәребез киӊәш 
иткән: 

 
 نَا بَِغَضبَِك َو الَ تُْھلِْكنَا بَِعَذابَِك وَ لْ اللَّھُمَّن الَ تَْقتُ 

 َعافِنَا قَْبَل َذلَِك.
 

«Аллаһуммә лә тәкътүлнә би 
гадабикә үә лә төһликнә би 

газабикә үә гафинә каблә зәликә». 
«Аллаhым! Ачуыӊ белән үтермә, 
ачуыӊ белән дә безне хәлак итмә. 

Моннан соӊ булачак начар 
нәтиҗәләрдән (фәлакәт) безне 

сакла». (Бохари, Әдәбил-муфред: 
198). 

 
Күз тимәсен ѳчен дога: 

Пәйгамбәребез (с.с.), Хәсән белән 
Хѳсәенгә (Аллаh алардан риза 

50 

 

«Аллаһүммә ләә тәкътүлнәә бигадабикә үә 
ләә түһликнә би гәзәәбикә үә гәәфинәә каблә 
зәәликә».

«Аллаhым! Ачуың белән үтермә, ачуың белән 
дә безне һәлак итмә. Моннан соң булачак начар 
нәтиҗәләрдән (фәлакәт) безне сакла». (Бохари, 
Әдәбил-муфред: 198).

Күз тимәсен өчен дога
Пәйгамбәребез (с.), Хәсән белән 

Хөсәенгә (Аллаh алардан риза булсын) 
күз тимәсен дип мондый дога кылган:

булсын) күз тимәсен дип мондый 
дога кылган: 

 
ِة ِمْن ُكلِّ َشْیطَاٍن َو  أَُعوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ

ٍة. ٍة َو ِمْن ُكلِّ َعْیٍن الَمَّ  ھَامَّ
 

«Әгузү би кәлимәт-илләһ ит-
тәммәти мин күлли шәйтанин үә 

әммәтин үә мин күлли гайнин 
ләммәтин». 

«Һәр шайтаннан, зарарлы 
әйберләрдән hәм начар күзләрдән 

сүзләрнеӊ хөрмәтенә Аллаhка 
сыенам». (Бохари: 4:119). 

 
Күз тиюдән бу аятьне уку киӊәш 

ителә: 
 

ا  َوإِْن یََكاُد الَِّذیَن َكفَُروا لَیُْزلِقُونََك بِأَْبَصاِرِھْم لَمَّ
ْكَر َویَقُولُوَن إِنَّھُ لََمْجنُوٌن  * َوَما  مَسِمُعوا الذِّ

 ھَُو إِالَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِمیَن .
«Үә ин йәкәд-үлләзинә әфәрү 
ләйөзликунәкә би әбсариһим 

ләммә сәмигу-з-зикра үә йәкулүнә 

51 

 

«Әгүүзү бикәлимәәт-илләһит-тәәәммәти 
миң күлли шәйтаанир үә һәәәммәти үә миң 
күлли гәйнил ләәәммәһ».
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«Һәр шайтаннан, зарарлы әйберләрдән hәм 
начар күзләрдән сүзләрнең хөрмәтенә Аллаhка сы-
енам». (Бохари: 4:119).

Күз тиюдән бу аятьне уку киңәш 
ителә:

булсын) күз тимәсен дип мондый 
дога кылган: 

 
ِة ِمْن ُكلِّ َشْیطَاٍن َو  أَُعوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ

ٍة. ٍة َو ِمْن ُكلِّ َعْیٍن الَمَّ  ھَامَّ
 

«Әгузү би кәлимәт-илләһ ит-
тәммәти мин күлли шәйтанин үә 

әммәтин үә мин күлли гайнин 
ләммәтин». 

«Һәр шайтаннан, зарарлы 
әйберләрдән hәм начар күзләрдән 

сүзләрнеӊ хөрмәтенә Аллаhка 
сыенам». (Бохари: 4:119). 

 
Күз тиюдән бу аятьне уку киӊәш 

ителә: 
 

ا  َوإِْن یََكاُد الَِّذیَن َكفَُروا لَیُْزلِقُونََك بِأَْبَصاِرِھْم لَمَّ
ْكَر َویَقُولُوَن إِنَّھُ لََمْجنُوٌن  * َوَما  مَسِمُعوا الذِّ

 ھَُو إِالَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِمیَن .
«Үә ин йәкәд-үлләзинә әфәрү 
ләйөзликунәкә би әбсариһим 

ләммә сәмигу-з-зикра үә йәкулүнә 

51 

 

«Үә ий йәкәәд-үлләзиинә кәфәруу ләйүз-
ликуунәкә биәбсаариһим ләммәә сәмигүз-
зикра үә йәкуулүүнә иннәһүү ләмәҗнүүн. Үә 
мәә һүә илләә зикрул лиль-гәәләмиин».

«Чынлап та шул кәферләрнең, Коръәнне 
ишеткән вакытта, сине күзләре белән бәреп 
егасы килә иде. «Ул, hичшиксез, акылдан язган 
кеше», - дияләр. Ә бит Коръән бөтен галәмнәр 
өчен шәфкатьтән башка бер әйбер дә түгелдер». 
(Каләм, 51-52).



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

62

Теләк (хаҗәт) намазы догасы
Бу хөрмәтле Пәйгамбәрнең (с.) 

өйрәткән догаларыннан берсе: 

иннәһү ләмәҗнүн. Үә мә һүә иллә 
зикрүн ли-ль-галәмин». 

«Чынлап та шул кәферләрнеӊ, 
Коръәнне ишеткән вакытта, сине 

күзләре белән бәреп егасы килә иде. 
«Ул, hичшиксез, акылдан язган 

кеше», - дияләр. Ә бит Коръән бөтен 
галәмнәр өчен шәфкатьтән башка 

бер әйбер дә түгелдер». (Каләм, 51-
52). 

 
 
 
 
 
 

Теләк (хаҗәт) намазы догасы: 
Бу хөрмәтле Пәйгамбәрнеӊ с.г.с. 
өйрәткән догаларыннан берсе: 

 
ِ َربِّ  َال إِلَھَ إِالَّ هللاُ اْلَحلِیُم اْلَكِریُم . ُسْبَحاَن هللاَّ

اْلَعالَِمیَن أَْسأَلَُك َحْمُد ہلِلِ َربِّ اَلْ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم . 
َواْلَغنِیَمةَ  ُموِجبَاِت َرْحَمتَِك َوَعَزائَِم َمْغفَِرتِكَ 

ِمْن ُكلِّ بِرٍّ َوالسََّالَمةَ ِمْن ُكلِّ إِْثٍم. َال تََدْع لِي 

52 

 

ْجتَھُ َوَال َحاَجةً  ا إِالَّ فَرَّ َذْنبًا إِالَّ َغفَْرتَھُ َوَال ھَّمً
اِحِمینَ ِھَي لََك ِرًضا إِالَّ قََضْیتَ  ھَا یَا أَْرَحَم الرَّ . 
 

«Лә иләһә илләллаһ уль-хәлим 
үль-кәрим. Сөбханаллаһи рабб 
иль-гарш иль-газыйм. Әлхәмдү 

лилләһи рабб иль-галәмин, 
әсәлүкә мүҗибәти рәхмхтик үә 

газәимә мәгъфиратик үә-ль-
ганимәтә мин күлли биррин үә-с-

сәләмәтә мин күлли исмин. Лә 
тәдәгъ ли зәнбән иллә гафәртәһү үә 

лә һәммә иллә фәррәҗтәһү үә лә 
хәҗәтә һийә ләкә ридан иллә 

каддайтәһә йә әрхәм әр-рәхимин». 
Хәлим hәм юмарт булган Аллаhтан 

башка hичбер илаh юк. Бөек 
Гарешнеӊ Раббысы булган 

Аллаhныӊ кимчелекләре юк. Мактау 
галәмнәрнеӊ раббысы Аллаhка хас. 
Синнән, рәхмәтеӊ белән яхшылык 

бирүеӊ аркасында яхшылык сорыйм. 
Янә дә hәр яктан гафу итүеӊне hәм 

гөнаhтан cаклавыӊны сорыйм. 
Миндә гафу ителмәгән бер генә 

гөнаhымны, бетерелмәгән бер генә 
53 

 

«Ләәә иләәһә илләллааһуль-хәлиимүль-
кәриим. Сүбхәәнәллааһи раббиль-гәршиль-
гәзыйм. Әлхәмдү лилләһи раббиль-гәәләмин, 
әсьәлүкә мүүҗибәәти рахмәтик үә гәзәәимә 
мәгъфиратик үәль-ганиимәтә миң күлли бир-
рин үәс-сәләәмәтә миң күлли исмин. Ләә тәдәгь 
лии зәнбән илләә гафәртәһү үә ләә һәммән иллә 
фәрраҗтәһү үә ләә хәәҗәтән һийә ләкә ридан 
илләә кадайтәһәә йәәә әрхәмәр-раахимиин».
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Хәлим hәм юмарт булган Аллаhтан башка 
hичбер илаh юк. Бөек Гарешнең Раббысы булган 
Аллаhның кимчелекләре юк. Мактау галәмнәрнең 
раббысы Аллаhка хас. Синнән, рәхмәтең белән 
яхшылык бирүең аркасында яхшылык сорыйм. 
Янә дә hәр яктан гафу итүеңне hәм гөнаhтан 
cаклавыңны сорыйм. Миндә гафу ителмәгән бер 
генә гөнаhымны, бетерелмәгән бер генә борчу-
ымны да калдырма. Әй мәрхәмәтлеләрнең иң 
мәрхәмәтлесе! Үзең риза булган теләгемне үтә». 
(Нәвәви, әл-Әзкәр: 167).

авыруны күргәч  
укыла торган дога

Бу доганы яраткан Пәйгамбәребез 
(с.) өйрәткән:

борчуымны да калдырма. Әй 
мәрхәмәтлеләрнеӊ иӊ мәрхәмәтлесе! 

Үзеӊ риза булган теләгемне утә». 
(Нәвәви, әл-Әзкар: 167). 

 
Авыруны күргәч укыла торган 

дога: 
Бу доганы яраткан Пәйгамбәребез 

(с.г.с.) өйрәткән: 
 

لَنِى  ا اْبتَالََك بِِھ َوفَضَّ اَْلَحْمُد ہلِلِ الَِّذى َعافَانِى ِممَّ
ْن َخلََق تَْفِضیالً.َعلَى  َكثِیٍر ِممَّ  

 
«Әлхәмдү лилләһ илләзи гафәни 

миммә-бтәләкә биһи үә фәддаләни 
галә кәсири миммән халәка 

тәфдыйлән». 
Син тотылган бәладән миңа саулык 

бир һәм яратылганнарның 
күпчелегенә мине мәрхәмәтле 

кылган Аллаһка мактау булсын. 
(Тирмизи, Дәгъват: 3428). 

 
Сугышта Аллаhтан ярдәм сорап 

укыла торган дога: 

54 
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«Әлхәмдү лилләһилләзии гәәфәәни мим-
мә-бтәләәкә биһи үә фәддаләнии гәләә кә-
сииримиммән халәка тәфдыйләә».

Син тотылган бәладән миңа саулык бир һәм 
яратылганнарның күпчелегенә мине мәрхәмәтле 
кылган Аллаһка мактау булсын. (Тирмизи, 
Дәгъват: 3428).

сугышта аллаhтан  
ярдәм сорап укыла торган дога

Бу доганы яраткан Пәйгамбәребез 
(с.с.) өйрәткән:Бу доганы яраткан Пәйгамбәребез 

(с.с.) өйрәткән: 
اللَّھُمَّ أَْنَت َعُضِدى َو نَِصیِرى. بَِك أَُحْوُل َو 

 بَِك أَُصوُل َو بَِك اُقَاتُِل.

«Аллаһуммә гадуди үә нәсыйри. 
Бикә әхүлү үә бикә әсулү үә бикә 

үкатилү». 
Аллаhым! Миӊа көчне син, ярдәмне 
дә бары тик син бирәсеӊ. Бары синеӊ 

өчен сугышка барам, синеӊ өчен 
хоҗүм итәрмен hәм синеӊ ярдәмеӊ 
белән сугышырмын. (Нәвәви, әл-

Әзкар: 188). 
 

Сугышта дошманны тар-мар итү 
өчен укыла торган дога 

Бу доганы пәйгамбәребез (с.г.с) үзе 
кылган: 

 
اللَّھُمَّ ُمْنِزَل اْلِكتَاِب َسِریَع اْلِحَساِب, اْھِزْم 

 اْألَْحَزاَب. اللَّھُمَّ اْھِزْمھُْم َو َزْلِزْلھُْم.

«Аллаһуммә мөнзил әль-китаб 
сәригъ аль-хисәб иһзим иль-әхзәб. 

55 

 

«Аллаһүммә әңтә гәдудии үә нәсыйрии. 
Бикә әхүүлү үә бикә әсуулү үә бикә үкаатилү».

Аллаhым! Миңа көчне син, ярдәмне дә бары тик 
син бирәсең. Бары синең өчен сугышка барам, синең 
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өчен һөҗүм итәрмен hәм синең ярдәмең белән су-
гышырмын. (Нәвәви, әл-Әзкәр: 188).

сугышта дошманны тар-мар итү 
өчен укыла торган дога

 Бу доганы пәйгамбәребез (с.) үзе 
кылган:

Бу доганы яраткан Пәйгамбәребез 
(с.с.) өйрәткән: 

اللَّھُمَّ أَْنَت َعُضِدى َو نَِصیِرى. بَِك أَُحْوُل َو 
 بَِك أَُصوُل َو بَِك اُقَاتُِل.

«Аллаһуммә гадуди үә нәсыйри. 
Бикә әхүлү үә бикә әсулү үә бикә 

үкатилү». 
Аллаhым! Миӊа көчне син, ярдәмне 
дә бары тик син бирәсеӊ. Бары синеӊ 

өчен сугышка барам, синеӊ өчен 
хоҗүм итәрмен hәм синеӊ ярдәмеӊ 
белән сугышырмын. (Нәвәви, әл-

Әзкар: 188). 
 

Сугышта дошманны тар-мар итү 
өчен укыла торган дога 

Бу доганы пәйгамбәребез (с.г.с) үзе 
кылган: 

 
اللَّھُمَّ ُمْنِزَل اْلِكتَاِب َسِریَع اْلِحَساِب, اْھِزْم 

 اْألَْحَزاَب. اللَّھُمَّ اْھِزْمھُْم َو َزْلِزْلھُْم.

«Аллаһуммә мөнзил әль-китаб 
сәригъ аль-хисәб иһзим иль-әхзәб. 

55 

 

«Аллаһүммә мүңзиләль-китәәб, сәриигәль-
хисәәб, иһзимиль-әхзәәб. Аллаһүммә-һзимһүм 
үә зәлзилһүм».

«Әй Китапны иңдергән hәм хисапны тиз ясау-
чы Аллаhым! Дошманнарымны җиңелергә мәҗбүр 
ит! Аллаhым! Аларны тар-мар ит hәм дерелдәт». 
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авырудан савыгу өчен укыла 
торган дога

Аллаһуммә-һзимһүм үә 
зәлзилһүм». 

«Әй Китапны иӊдергән hәм хисапны 
тиз ясаучы Аллаhым! 

Дошманларымны җиӊелергә мәҗбүр 
ит! Аллаhым! Аларны тар-мар ит 

hәм дерелдәт». 
 

Авырудан савыгу өчен укыла 
торган дога: 

 
اللَّھُمَّ َعافِنِى فِى َجَسِدى َو َعافِنِى فِى بََصِرى 

ى. الَ إلَھَ إَالَّ هللاُ اْلَحلِیُب َو اْجَعْلھُ اْلَواِرَث ِمنِّ 
اْلَكِریُم ُسْبَحاَن هللاِ َربِّ اْلَعْرِش الَعِظیِم و 

 اْلَحْمُد ہللِ َربِّ الََعالَِمیَن.

«Аллаһуммә гафини фи җәсәди үә 
гафини фи басари үә-җгальһ үль-
уарисә минни. Лә иләһә илләллаһ 

үль-хәлим үль-кәрим 
сөбханаллаһи рабб иль-гарш иль-

газыйм үәлхәмдүлилләһи рабб 
иль-галәмин». 

Аллаhым! Тәнемә тормыш көче, 
күрүемә дә сиххәт hәм көч бир. 

56 

 

«Аллааһүммә гәәфинии фии җәсәдии үә 
гәәфинии фии бәсарии үә-җгәльһүль-үәәрисә 
миннии. Лә иләәһә илләллаһүль-хәлиим үль- 
кәриим сүбхәәнәллаһи раббиль-гршиль-гә-
зыйм үәлхәмдү лилләһи раббиль-гәәлә миин».

Аллаhым! Тәнемә тормыш көче, күрүемә дә 
сыйххәт hәм көч бир. Күрүемне миңа варис кыл. 
Хәлим hәм юмарт булган Аллаhтан башка илаh 
юктыр. Бөек гарешнең раббысы булган Аллаhның 
җитешсез яклары юк дип шәһадәт китерәм. 
Шөкер итү галәмнәрнен раббысы булган Аллаhка 
багышланган булырга тиештер. (Түхвәтүль-
әхүәзи: 9/451).
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бер төркемнән курыкканда  
укыла торган дога

Әбү Бурдә (р.а.) әйтүенчә, пәй-
гамбәребез берәр төркемнән зыян 
килмәсен дип бу доганы кыла торган 
булган:

Күруемне миӊа варис кыл. Хәлим 
hәм юмарт булган Аллаhтан башка 
илаh юктыр. Зур гарешнеӊ раббысы 
булган Аллаhныӊ җитешсез яклары 
юк дип шәхадәт китерәм. Шөкер итү 

галәмнәрнен раббысы булган 
Аллаhка багышланган булырга 

тиештер. (Тухветуль-ахвези: 9/451). 
 

Бер төркемнән курыкканда укыла 
торган дога: 

Әбү Бурдә (р.а.) әйтүенчә, 
пәйгамбәребез берәр төркемнән зыян 
килмәсен дип бу доганы кыла торган 

булган: 
 

اللَّھُمَّ إِنَّا نَْجَعلَُك فِى نُُحوِرِھْم َو نَُعوُذ بَِك ِمْن 
 ُشُروِرِھْم .

«Аллаһуммә иннә нәҗгалүкә фи 
нүхүриһим үә нәгузү бикә мин 

шуруриһим». 
«Аллаhым! Сине саклаячак зат итеп 

кабул итәбез. Аларныӊ 
начарлыкларыннан сиӊа сыенабыз.» 

(Әбү Дауд: 1537) 
57 

 

«Аллааһүммә иннәә нәҗгәлүкә фи 
нүхүүриһим үә нәгүзү бикә миң шүрууриһим».

«Аллаhым! Сине саклаячак зат итеп кабул 
итәбез. Аларның начарлыкларыннан сиңа сыена-
быз.» (Әбү Дауд: 1537)

Җиңелгәч укыла торган дога
Әбү Һурәйрә (р.а.) әйтеп калдырган-

ча, пәйгамбәребез болай дип үгетли: 
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Җиӊелгәч укыла торган дога: 

Әбү Һурәйрә (р.а.) әйтеп 
калдырганча, пәйгамбәребез болай 

дип үгетли: 
 

 قَدََّر هللاُ َو َما َشاَء هللاُ.

«Каддәр аллаһу үә ма ша аллаһ». 
«Аллаh шулай насыйп итте hәм Ул 
теләгәнен эшләр». (Ибн Мәҗә, 79). 

 
«Көчле мөэмин (Аллаhка ышанган 

кеше) көчсездән яхшырак hәм Аллаh 
аны күбрәк ярата. Икесендә дә 

яхшылык бар. Сиӊа файда китерә 
торган әйберләрне бар көчеӊ белән 

казанырга тырыш. Аллаhтан да 
ярдәм сора hәм файдалы әйберләр 

теләүдән hич туктама. Әгәр 
ошамаган әйбер белән очрашсаӊ: 
«Мин шуны теләгән булсам, шуня 

эшләгән булсам, бу хәл минем белән 
булмас иде», – димә, чөнки «Шулай-

болай булса иде…» – сүзе 
шайтанныӊ вәсвәсәсенә hәм 

58 

 

«Каддәраллаһу үә мәә шәә әллаһ».

«Аллаh шулай насыйп итте hәм Ул теләгәнен 
эшләр». (Ибн Мәҗә, 79).

«Көчле мөэмин (Аллаhка ышанган 
кеше) көчсездән яхшырак hәм Аллаh 
аны күбрәк ярата. Икесендә дә яхшы-
лык бар. Сиңа файда китерә торган 
әйберләрне бар көчең белән казаныр-
га тырыш. Аллаhтан да ярдәм сора 
hәм файдалы әйберләр теләүдән hич 
туктама. Әгәр ошамаган әйбер белән 
очрашсаң: «Мин шуны теләгән бул-
сам, шуны эшләгән булсам, бу хәл ми-
нем белән булмас иде», – димә, чөнки 
«Шулай-болай булса иде…» – сүзе 
шайтанның вәсвәсәсенә hәм хәйләсенә 
юл ача. Бары болай диеп әйт:
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хозыр (г.с.) догасы

хәйләсенә юл ача. Бары болай диеп 
әйт: 

 
Хозыр (г.с.) догасы: 

 
ة إِالَّ بِاہللِ. َما َشاَء هللاُ بِْسِم هللاِ َما  َشاَء هللاُ, الَ قُوَّ

ُكلَّ نِْعَمِة ِمَن هللاِ. َما َشاَء هللاُ اْلَخْیُر ُكلُّھُ بِیَِد 
وَء إِالَّ بِاہللِ.  هللاِ. َما َشاَء هللاُ الَ یَْصِرُف السُّ

 
«Бисмиллаһ ма ша аллаһ, лә 

кууәтә иллә билләһ. Ма ша аллаһ 
күллү нигъмәт мин аллаһ. Ма ша 

аллаһ әль-хәйру күллү би 
йәдилләһ. Ма ша аллаһ лә йасриф 

ус-суә иллә билләһ». 
«Аллаhныӊ исеме белән. Аллаh 

нәрсә теләсә, шул булыр. Куәт hәм 
кодрәт Аллаhныӊ бүләге белән. Һәр 

нигъмәт Аллаhтандыр. Яхшылык 
бөтенләе белән Аллаhныӊ 

идарәсендә. Аллаh нәрсә теләсә, шул 
булыр. Начарлыкны бары Аллаh 

кире борыр.» (Ихъя, 1/222). 

59 

 

«Бисмилләһи мәә шәә Аллаһ, ләә куүәтә 
илләә билләһ. Мәә шәә Аллаһ күллү нигьмәтим 
минәллаһ. Мәә шәә Аллаһ әль-хайру күллүһү 
би йәдилләһ. Мәә шәә Аллаһ ләә йәсърифүс-
сүү-ә иллә билләһ».

«Аллаhның исеме белән. Аллаh нәрсә теләсә, 
шул булыр. Куәт hәм кодрәт Аллаhның бүләге белән. 
Һәр нигъмәт Аллаhтандыр. Яхшылык бөтенләй 
Аллаhның идарәсендә. Аллаh нәрсә теләсә, шул булыр. 
Начарлыкны бары Аллаh кире борыр.» (Ихъя, 1/222).

әйүб (г.с.) пәйгамбәрнең  
авыруына каршы  

кылган догасы
Әййүб г.с. авырганда болай дип дога 

кылган: 
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Әййүб (г.с.) пәйгамбәрнеӊ 
авыруына каршы кылган догасы 

 
Әййүб г.с. авырганда болай дип дога 

кылган: 
 

اِحِمیَن. رُّ َو أَْنَت أَْرَحُم الرَّ  إِنِّى * َمسَّنَِى الضُّ

«Инни мәссәни әд-дурру үә әнтә 
әрхәм үр-рәхимин». 

«(Раббым!) Бу авыру мине сырып 
алды. Син исә мәрхамәтлеләрнеӊ иӊ 

мәрхәмәтлесе» (Әнбия: 83) 
 

Муса г.с. сөйләм дефекты бетсен 
өчен кылган догасы: 

Муса г.с. кылган догалардан берсе. 
Ул фиргавеннеӊ зарарына каршы, 

эшенеӊ җиӊеләйтелүе өчен hәм 
тагын күп әйбер өчен доганы болай 

дип кыла: 
 

ْر لِى أَْمِرى   الَربِّ اْشَرْح لِي َصْدِرى  *  َویَسِّ
* یَْفقَھُوا قَْوِل  ال * َواْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن لَِسانِى  ال

60 

 

«Иннии мәссәниәд-дурру үә әңтә әрхәмүр-
рахимиин».

«(Раббым!) Бу авыру мине сырып алды. Син исә 
мәрхәмәтлеләрнең иң мәрхәмәтлесе» (Әнбия: 83)

Муса г.с. сөйләм дефекты бетсен 
өчен кылган догасы

Муса г.с. кылган догалардан берсе. Ул 
фиргавеннең зарарына каршы, эшенең 
җиңеләйтелүе өчен hәм тагын күп әйбер 
өчен доганы болай дип кылган:

Әййүб (г.с.) пәйгамбәрнеӊ 
авыруына каршы кылган догасы 

 
Әййүб г.с. авырганда болай дип дога 

кылган: 
 

اِحِمیَن. رُّ َو أَْنَت أَْرَحُم الرَّ  إِنِّى * َمسَّنَِى الضُّ

«Инни мәссәни әд-дурру үә әнтә 
әрхәм үр-рәхимин». 

«(Раббым!) Бу авыру мине сырып 
алды. Син исә мәрхамәтлеләрнеӊ иӊ 

мәрхәмәтлесе» (Әнбия: 83) 
 

Муса г.с. сөйләм дефекты бетсен 
өчен кылган догасы: 

Муса г.с. кылган догалардан берсе. 
Ул фиргавеннеӊ зарарына каршы, 

эшенеӊ җиӊеләйтелүе өчен hәм 
тагын күп әйбер өчен доганы болай 

дип кыла: 
 

ْر لِى أَْمِرى   الَربِّ اْشَرْح لِي َصْدِرى  *  َویَسِّ
* یَْفقَھُوا قَْوِل  ال * َواْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن لَِسانِى  ال

60 

 

*    ال*  َواْجَعْل لِي َوِزیًرا ِمْن أَْھلِى  ص
. ال* أُْشُدْد بِِھ أَْزِرى  جھَاُروَن أَِخى   

«Рабб ишрах ли садри, үә йәссир 
ли әмри, үәхлүл гукъдәтә мин 

лисәни, йәфкаһү каули, үә-җгаль 
ли үәзирән мин әһли, Һарунә ахи, 

өшдүд биһи әзри». 
«[Муса] болай дип сорады: Әй 
Раббым! Минем күкрәгемне ач 

(күнелем кешеләрдән килгән бөтен 
кирелек, ямьсез теллелекне 

сыйдырып, аларны еракка ябып 
куйсын, алар комачауламаслык 

булсын, авырлыклар дип юлыннан 
тайпылмасын)! Миӊа эшемдә 

җиӊеллек бир. Телемдәге төенне 
чиш ки, сөйләгәннәремне 

аӊласыннар (бала чагында пешү 
аркасында барлыкка килгән сөйләм 
дефектын бетер, кешеләрдә тискәре 

хисләр тудырмыйм).  Кардәшем 
Харунны миӊа бер ярдәмче итеп 

билгелә. Аныӊ белән мине көчәйт 
hәм безне уртак әшләрдә берләштер 

61 
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«Раббишрах лии садьрии, үә йәссир лии 
әмрии, үәхлүл гүкъдәтәм мил лисәәнии, 
йәфкаһүү каулии, үә-җгәль ли үәзиирам мин 
әһлии, Һәәруунә әхү, үшдүд биһии әзрии».

 «[Муса] болай дип сорады: Әй Раббым! Минем 
күкрәгемне ач (күнелем кешеләрдән килгән бөтен 
кирелек, ямьсез теллелекне сыйдырып, аларны 
еракка ябып куйсын, алар комачауламаслык бул-
сын, авырлыклар дип юлыннан тайпылмасын)! 
Миңа эшемдә җиңеллек бир. Телемдәге төенне 
чиш ки, сөйләгәннәремне аңласыннар (бала ча-
гында пешү аркасында барлыкка килгән сөйләм 
дефектын бетер, кешеләрдә тискәре хисләр ту-
дырмыйм).  Кардәшем Һарунны миңа бер ярдәмче 
итеп билгелә. Аның белән мине көчәйт hәм безне 
уртак әшләрдә берләштер (пәйгамбәрлек вазый-
фасын үтәүдә).» (Таhә: 25-31).

нух (г.с.) кавеменең инкарь 
итүенә каршы кылган догасы

(пәйгамбәрлек вазыйфасын үтәүдә).» 
(Таhә: 25-31). 

 
Нух (г.с.) кавеменеӊ инкар итүенә 

каршы кылган догасы: 
 

بُوَن.  َربِّ اْنُصْرنِى بَِما َكذَّ

«Рабби-нсурни бимә кәззәбүн». 
«Әй Раббым! Халкымныӊ мине 

ялганчы итеп күрсәтүләренә каршы 
торырга миӊа ярдәм ит». (Мөэмин: 

2). 
 

Нух (г.с.) су басканда укыган 
догасы: 

Нух г.с. су басканда күтәрелгән 
суларныӊ өстендә болай дип дога 

кылган: 
 

َربِّ اْنِزْلنِى ُمْنَزالً ُمبَاَرًكا َز أَْنَت َخْیُر 
 اْلُمْنِزلِیَن.

«Рабби әнзилни мөнзәлән 
мөбарәкән әнтә хәйр үль-

мөнзиин». 
62 
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«Рабби-ңсурнии бимәә кәззәбүүн».

«Әй Раббым! Халкымның мине ялганчы итеп 
күрсәтүләренә каршы торырга миңа ярдәм ит». 
(Мөэмин: 2).

нух (г.с.) су басканда  
укыган догасы

Нух г.с. су басканда күтәрелгән 
суларның өстендә болай дип дога 
кылган:

(пәйгамбәрлек вазыйфасын үтәүдә).» 
(Таhә: 25-31). 

 
Нух (г.с.) кавеменеӊ инкар итүенә 

каршы кылган догасы: 
 

بُوَن.  َربِّ اْنُصْرنِى بَِما َكذَّ

«Рабби-нсурни бимә кәззәбүн». 
«Әй Раббым! Халкымныӊ мине 

ялганчы итеп күрсәтүләренә каршы 
торырга миӊа ярдәм ит». (Мөэмин: 

2). 
 

Нух (г.с.) су басканда укыган 
догасы: 

Нух г.с. су басканда күтәрелгән 
суларныӊ өстендә болай дип дога 

кылган: 
 

َربِّ اْنِزْلنِى ُمْنَزالً ُمبَاَرًكا َز أَْنَت َخْیُر 
 اْلُمْنِزلِیَن.

«Рабби әнзилни мөнзәлән 
мөбарәкән әнтә хәйр үль-

мөнзиин». 
62 

 

«Рабби әңзилнии мүңзәләм мүбәәракән үә 
әңтә хайруль-мүңзилиин».

«Әй Раббым! Мине яхшылык китерүче 
(мөбарәк)  җиргә төшер. Син төшерүчеләрнең иң 
яхшысы (хәерлесе)». (Мөэмин: 29).
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Мөхәммәд (с.) мөшрикләргә  
каршы укыган догасы

Пәйгамбәребез (с.) мөшрикләр 
белән көрәшкәндә Аллаhка болай дип 
мөрәҗәгать итә иде:

«Әй Раббым! Мине яхшылык 
китерүче (мөбәрәк)  җиргә төшер. 
Син төшерүчеләрнеӊ иӊ яхшысы 

(хәерлесе)». (Мөэмин: 29). 
 

Мөхәммәд (с.г.с.) мөшрикләргә 
каршы укыган догасы: 

Пәйгамбәребез с.г.с. мөшрикләр 
белән көрәшкәндә Аллаhка болай 

дип мөрәҗәгать итә иде: 
َعْلنَى فِى اْلقَْوِم الظَّالِِمیَن.جْ َربِّ فَالَ تَ   

«Рабби фәлә тәҗгальни фи-ль-
каум из-залимин». 

Раббым мине залим кавемнән кылма. 
(Мөмин, 94). 

 
یَاِطیِن  *  الَربِّ أَُعوُذ بٍَك ِمْن ھََمَزاِت الشَّ

 أَُعوُذ بَِك ّربِّ أَْن یَْحُضُروِن.

«Рабби әгузү бикә мин һәмәзәт иш-
шәйәтыйн. Әгузү бикә рабби ән 

йәхдурун». 
«Әй Раббым! Шайтанныӊ 

котыртуыннан hәм аларныӊ минем 

63 

 

«Рабби фәләә тәҗгәльнии филь-каумиз-
заалимиин».

Раббым мине залим кавемнән кылма.  
(Мөмин, 94).

«Әй Раббым! Мине яхшылык 
китерүче (мөбәрәк)  җиргә төшер. 
Син төшерүчеләрнеӊ иӊ яхшысы 

(хәерлесе)». (Мөэмин: 29). 
 

Мөхәммәд (с.г.с.) мөшрикләргә 
каршы укыган догасы: 

Пәйгамбәребез с.г.с. мөшрикләр 
белән көрәшкәндә Аллаhка болай 

дип мөрәҗәгать итә иде: 
َعْلنَى فِى اْلقَْوِم الظَّالِِمیَن.جْ َربِّ فَالَ تَ   

«Рабби фәлә тәҗгальни фи-ль-
каум из-залимин». 

Раббым мине залим кавемнән кылма. 
(Мөмин, 94). 

 
یَاِطیِن  *  الَربِّ أَُعوُذ بٍَك ِمْن ھََمَزاِت الشَّ

 أَُعوُذ بَِك ّربِّ أَْن یَْحُضُروِن.

«Рабби әгузү бикә мин һәмәзәт иш-
шәйәтыйн. Әгузү бикә рабби ән 

йәхдурун». 
«Әй Раббым! Шайтанныӊ 

котыртуыннан hәм аларныӊ минем 

63 

 

«Рабби әгүүзү бикә мин һәмәзәәтиш-
шәйәәтыйн. Әгүүзү бикә рабби әй йәхдуруун».

«Әй Раббым! Шайтанның котыртуыннан hәм 
аларның минем янымда булуларыннан сиңа сые-
нам». (Мөэмин: 97-98).
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Юнус (г.с.) балык эчендә  
кылган догасы

Юнус (г.с.) балыкның караңгы ка-
рынында болай дип дога кылган иде:

янымда булуларыннан сиӊа сыенам». 
(Мөэмин: 97-98). 

 
Юнус (г.с.) балык эчендә кылган 

догасы: 
Юнус (г.с.) балыкныӊ караӊгы 

карынында болай дип дога кылган 
иде: 

 
الَ إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبُحانَُك إِنِّى ُكْنُت ِمَن 

 الظَّالِِمیَن.

«Лә иләһә иллә әнтә сөбханәкә 
инни күнтү мин әз-залимин». 
«Синнән башка илаh юк. Мин 

начарлык кылучылардан булдым». 
(Әнбия: 87). 

 
Зәкәрия (г.с) бала теләп кылган 

догасы: 
 

Җәнабы Хактан бала сораган 
Зәкәрия шулай дога кылган: 

 
َخْیُر اْلَواِرثِیَن. تَ أَنْ  وَ َربِّ الَ تََذْرنِى فَْرًدا   

64 

 

«Ләәә иләәһә илләәә әңтә сүбхәәнәкә ин-
нии күңтү минәз-заалимиин».

«Синнән башка илаh юк. Мин начарлык кылучы-
лардан булдым». (Әнбия: 87).

зәкәрия (г.с) бала теләп  
кылган догасы

Җәнабы Хактан бала сораган 
Зәкәрия шулай дога кылган:

янымда булуларыннан сиӊа сыенам». 
(Мөэмин: 97-98). 

 
Юнус (г.с.) балык эчендә кылган 

догасы: 
Юнус (г.с.) балыкныӊ караӊгы 

карынында болай дип дога кылган 
иде: 

 
الَ إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبُحانَُك إِنِّى ُكْنُت ِمَن 

 الظَّالِِمیَن.

«Лә иләһә иллә әнтә сөбханәкә 
инни күнтү мин әз-залимин». 
«Синнән башка илаh юк. Мин 

начарлык кылучылардан булдым». 
(Әнбия: 87). 

 
Зәкәрия (г.с) бала теләп кылган 

догасы: 
 

Җәнабы Хактан бала сораган 
Зәкәрия шулай дога кылган: 

 
َخْیُر اْلَواِرثِیَن. تَ أَنْ  وَ َربِّ الَ تََذْرنِى فَْرًدا   

64 

 

«Рабби ләә тәзәрнии фәрдәү үә әңтә 
хайруль-үәәрисиин».
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«Әй Раббым! Мине бер үземне генә калдырма. 
Син варисларның иң яхшысы». (Әнбия: 89).

бәвел сидек чыгуда кыенлык 
булганда укыла торган дога
Талк ибне Хәбиб сөйли: Әтиемдә 

бәвел чыгуда кыенлык булды. Дәва 
эзләп Мәдинә hәм Димәшкъкә китте. 
Шул вакытта ул бер кеше белән та-
нышты. «Пәйгамбәрдән (с.) ишеткән 
сүзләрне сиңа да өйрәтимме? Аларны 
әйтсәң, әйбәт хәлдә булырсың» – диде.

Ул сүзләр болай яңгырый:

«Рабби лә тәзәрни фәрдән үә әнтә 
хәйр уль-уарисин». 

«Әй Раббым! Мине бер үземне генә 
калдырма. Син варис бирүчеләрнеӊ 

иӊ яхшысы». (Әнбия: 89). 
 

Бәвел чыгуда кыенлык булганда 
укыла торган дога 

Талк б.Хабиб сөйли: Әтиемдә бәвел 
чыгуда кыенлык булды. Дәва эзләп 
Мәдинә hәм Дамаскка китте. Шул 

вакытта ул бер кеше белән танышты. 
«Пәйгамбәрдән (с.г.с) ишеткән 
сүзләрне сиӊа да өйрәтимме? 
Аларны әйтсәӊ, әйбәт хәлдә 

булырсыӊ» – диде. 
Ул сүзләр болай яӊгырый: 

 
نَاِء تَقَدََّس اْسُمَك أَْمُرَك  َربَّنَا هللاُ الَِّذى فِى السَّ

َماِء  فِى السَّماَِء َو اْألَِرِض َكَما َرْحَمتَُك فِى السَّ
اْجَعْل َرْحَمتََك فِى اْألَْرِض اْغفِْر لَنَا ُحوبَنَا َو 

َربُّ الطَّیِّبِیَن . أَْنِزْل َرْحَمةً ِمْن َخطَایَانَا. أَْنَت 
 َرْحَمتَِك َو ِشفَاًء ِمْن ِشفَائَِك َعلَى ھََذا اْلَوَجعِ.

 

65 
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«Раббүнәллаһулләзии фис-сәмәи тәкад-
дә с әсмүкә әмрүнә фи-с-сәмәәә-и үәль-әр-
дый кәмәә рахмәтүкә фи-с-сәмә-иҗгәль 
рахмәтәкә филь-әрдый. Игъфир ләнәә хүбәнәә 
үә хатаайәәнә. Әңтә раббүт-тайибиина. Әңзил 
рахмәтәм мир рахмәтикә үә шифәә-әм миң 
шифәәикә гәлә һәзәль-уәҗәгый».

«Раббыбыз! Алаһы, синең исемең күктә бик 
мөкаддәстер. Синең әмерең күктә  hәм җирдә. Җир 
йөзенә рәхмәт кыл, гөнаhларыбызны hәм хата-
ларыбызны гафу ит. Син яхшыларның Раббысы. Бу 
авыруга рәхмәтеңнән бер рәхмәт, шифадан бер 
шифа иңдер». (Гаскаләни, Тәзхиб: 5/31).

истихарә догасы
Бу доганы Аллаh рәсүле (с.) 

өйрәткән: 
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اللَّھُمَّ إنِّى أَْستَِخیُرَك بِِعْلِمَك ، َوأَْستَْقِدُرَك 
بِْقْدَرتَِك ، َوأَْسأَلَُك ِمْن فَْضلَِك اْلَعِظیِم  فَإِنََّك 
ُم  تَْقِدُر َوَال أَْقِدُر  َوتَْعلَُم َوَال أَْعلَُم  َوأَْنَت َعالَّ

تَْعلَُم أَنَّ ھََذا اْألَْمَر اْلُغیُوِب . اللَّھُمَّ إْن ُكْنَت 
َخْیٌر لِى فِى ِدینِى َوَمَعاِشى َوَعاقِبَِت أَْمِرى 

ْرهُ لِى ثُمَّ بَاِرْك  َعاِجلِِھ َو اَِجلِِھ فَاْقُدْرهُ لِى َو یَسِّ
لِى فِیِھ. ، َوإِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّ ھََذا اْألَْمَر َشرٌّ لِى 

ْمِرى َعاِجِل فِى ِدینِى َوَمَعاِشى َوَعاقِبَِت أَ 
أَْمِرى َواَِجلِِھ فَاْصِرْفھُ َعنِّى َواْصِرْفنِى َعْنھُ َو 

 اْقُدْر لَِى اْلَخْیَر َحْیُث أَْرِضنِى بِِھ .

«Аллаһуммә инни-стәхирукә би 
гыйльмикә, үә-стәкъдирүкә би 

кодрәтикә, үә әсәлүкә мин 
фадлыйк әл-газыйми фә иннәкә 

тәкъдиру үә лә акдиру үә тәгъләмү 
үә лә әгъләмү үә әнтә галләм үл-

гуйүби. Аллаһуммә күнтә тәгъләмү 
әннә һәзә-ль-әмрә хәйрүн ли фи 

дини үә мәгаши үә гакыйбәти әмри 
гаҗилиһи үә әҗилһи фә-къдурһү 
ли үә йәссирһү ли сөммә бәрик ли 
фиһи, үә ин күнтә тәгъләмү әннә 

67 

 

«Аллаһүммә иннии әстәхыйрукә би гиль-
микә, үә әстәкъдирукә би кудьратикә, үә 
әсьәлүкә миң фәдъликәл-гәзыйми фә иннәкә 
тәкъдиру үә ләә әкъдиру үә тәгъләмү үә 
ләә әгьләмү үә әңтә гәлләәмүл-гуйүүби. 
Аллаһүммә иңкүңтә тәгьләмү әннә һәәзә-
льәмра хайрул лии фии диинии үә мәгәәшии үә 
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гәәкыйбәти әмрии гәәҗилиһии үә әәҗилиһи 
фәкъдүрһү лии үәә йәссирһү ли сүммә бәәрик 
лии фииһи, үә иң күңтә тәгьләмү әннә һәәзә-
ль-әмра шәррул лии фии диинии үә мәгәәшии 
үә гәәкыйбәти әмрии гәәҗили әмрии үә 
әәҗилиһи фәсърифһү гәннии үәсърифнии 
гәнһү үәкъдүр лиәл-хайра хәйсү әрдыйни 
биһи».

«Аллаhым! Синең белемең буенча хәерне телим, 
кодрәтеңнән көч телим, синең бөек фазлыңны со-
рыйм. Син булдыра алучысың, мин булдыра ал-
мам, син беләсең, мин белмәм. Син яшерелгәнне 
беләсең. Аллаhым! Әгәр син бу эшем минем динем, 
үткәнем, ахырым, бугенем hәм киләчәгем турын-
да хәерле булачагын белсәң, моны миңа насыйп 
ит, җиңеләйт. Әгәр бу эшнең динем, үткәнем, 
ахырым, бүгенем hәм киләчәгем өчен начар була-
чак дисәң, моны миннән, мине дә моннан кире бор, 
яхшылык кайда булса, миңа аны насыйп ит. Мин 
риза булыйм. « (Бохари: Дәгъват: 1/155).

Моннан соң теләген әйтер. 
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Кабер газабыннан котылу өчен 
укыла торган дога

Бу пәйгамбәребезнең өйрәткән до-
галарыннан: 

Бу пәйгамбәребезнеӊ өйрәткән 
догаларыннан: 

 
اللَّھُمَّ إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب فِى النَّاِر َو 

 َعَذاٍب فِى اْلقَْبِر.

«Аллаһуммә инни әгузү бикә мин 
газабин фи-н-нари үә газабин фи-

ль-факри». 
«Аллаhым! Ут эчендә hәм кабердә 

газапка дучар булудан сиӊа сыенам.» 
(Мөслим: 8/82). 

Кяферләрнең явызлыгыннан саклану 
өчен укыла торган дога 

Нух (г.с.) бу доганы кәфер булган 
халкы өчен кылган: 

 
َربِّ الَ تََذْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن َدیَّاًرا 

یَلُِدوا إِالَّ * إِنََّك إِْن تََذْرھُْم یُِضلًّوا ِعبَاَدَك َو الَ 
 فَاِجًرا ُكفَّاًرا.

«Рабби лә тәзәр галә-ль-әрдый мин 
әл-кәфирина дәййәрән. Иннәкә ин 
тәзәрһүм йүдыйллү гыйбәдәкә үә 
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«Аллаһүммә иннии әгүүзү бикә мин гәзәә-
биң фин-нәәри үә гәзәәбиң филь-кабьр».

«Аллаhым! Ут эчендә hәм кабердә газапка ду-
чар булудан сиңа сыенам.» (Мөслим: 8/82).

Кяферләрнең явызлыгыннан 
саклану өчен укыла торган дога

Нух (г.с.) бу доганы кәфер булган 
халкы өчен кылган:

Бу пәйгамбәребезнеӊ өйрәткән 
догаларыннан: 

 
اللَّھُمَّ إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب فِى النَّاِر َو 

 َعَذاٍب فِى اْلقَْبِر.

«Аллаһуммә инни әгузү бикә мин 
газабин фи-н-нари үә газабин фи-

ль-факри». 
«Аллаhым! Ут эчендә hәм кабердә 

газапка дучар булудан сиӊа сыенам.» 
(Мөслим: 8/82). 

Кяферләрнең явызлыгыннан саклану 
өчен укыла торган дога 

Нух (г.с.) бу доганы кәфер булган 
халкы өчен кылган: 

 
َربِّ الَ تََذْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن َدیَّاًرا 

یَلُِدوا إِالَّ * إِنََّك إِْن تََذْرھُْم یُِضلًّوا ِعبَاَدَك َو الَ 
 فَاِجًرا ُكفَّاًرا.

«Рабби лә тәзәр галә-ль-әрдый мин 
әл-кәфирина дәййәрән. Иннәкә ин 
тәзәрһүм йүдыйллү гыйбәдәкә үә 
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«Рабби ләә тәзәр гәләль-әрдый минәл-
кәәфириинә дәййәәран. Иннәкә иң тәзәрһүм 
йүдыйллү гибәәдәкә үә ләә йәлидүү иллә 
фәәҗиран күффарән».

гарасат hәм афәткә каршы дога
Гаишә (р.г.) аңлатуынча, пәйгам-

бәребез (с.) җил булганда болай дия 
торган булган:

лә йәлидү иллә фәҗирән 
күффарән». 

«Әй Раббым! Җир йөзендә бер кәфер 
дә калдырма» – это не испоьлзуется 

в наше время!!!! 
 

Гарасат hәм афәткә каршы дога 
Гаишә (р.г.) аӊлатуынча, 

пәйгамбәребез (с.г.с.) җил булганда 
болай дия торган булган: 

 
اللَّھُمَّ إِنِّى أَْسأَلَُك ِمْن َخْیِرھَا َو َخْیِر َما فِیھَا َو 
ھَا َو  َخْیِر َما أُْرِسلَْت بِِھ َو أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ

یھَا َو َشرِّ َما أُْرِسلَْت بِِھ.َشرِّ َما فِ   

«Аллаһуммә инни әсәлүкә мин 
хәйриһә үә хәйрин мә фиһә үә 

хәйрин мә урсиләт биһи үә үгузү 
бикә мин шрриһә үә шәрри мә 

фиһә үә шәрри мә урсиләт биһи». 
«Аллаhым! Бу җилнеӊ яхшы 

нәтиҗәләргә китерүен, бу җилдә 
булган hәр нәрсәнеӊ хәерле булуын 

hәм аныӊ яхшы максат белән 
җибәрелгән булуын сорыйм. Бу 

70 

 

«Аллаһүммә иннии әсьәлүкә мин хайриһәә 
үә хәйри мәә фииһәә үә хайри мәә үрсиләт 
биһии үә әгүүзү бикә миң шәрриһәә үә шәрри 
мә фииһәә үә шәрри мә үрсиләт биһии».
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«Аллаhым! Бу җилнең яхшы нәти-
җәләргә китерүен, бу җилдә булган 
hәр нәрсәнең хәерле булуын hәм аның 
яхшы максат белән җибәрелгән булу-
ын сорыйм. Бу җилнең начарлыгын-
нан, бу җилдә булган hәрнәрсәнең 
начарлыгыннан hәм аның җибәрелү 
сәбәбенең начар булуыннан Сиңа сые-
нам». (Мөслим, Истиска: 899).

үзенә бер бәла яки зарар килгән 
кешенең укый торган догасы
Бу Коръән өйрәткән бер дога:

җилнеӊ начарлыгыннан, бу җилдә 
булган hәрнәрсәнеӊ начарлыгыннан 
hәм аныӊ җибәрелү сәбәбенеӊ начар 
булуыннан Сиӊа сыенам». (Мөслим, 

Истиска: 899). 
 

Үзенә бер бәла яки зарар килгән 
кешенеӊ укый торган догасы. 
Бу Коръән өйрәткән бер дога: 

 
ْنیَا َحَسنَةً َوفِي اْآلِخَرِة َحَسنَةً  َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

 َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ 

«Раббәнә әтинә фи-д-дөнья 
хәсәнәтән үә фи-ль-ахирәти 

хәсәнәтән үә кыйнә газаб ән-нар». 
«Әй Раббыбыз! Безгә дөньяда да, 
ахыйрәттә дә яхшылык бир hәм 

безне җәhәннәм газабыннан сакла.» 
(Бакара: 201). 

 
Кыямәт көненнән саклану өчен 

укыла торган дога 
Бу дога Коръәндә бар: 
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«Раббәнәәә әәтинәә фид-дүньйәә 
хәсәнәтәү үә филь-әәхыйрәти хәсәнәтәү үә 
кыйнәә гәзәәбән-нәәр».
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«Әй Раббыбыз! Безгә дөньяда да, ахыйрәттә 
дә яхшылык бир hәм безне җәhәннәм газабыннан 
сакла.» (Бакара: 201).

Кыямәт көненнән саклану өчен 
укыла торган дога

Бу дога Коръәндә бар:

* یَْوَم َال یَْنفَُع َماٌل  الَوَال تُْخِزنِى یَْوَم یُْبَعثُوَن 
َ بِقَْلٍب َسلِیٍم  الَوَال بَنُوَن  . ط* إِالَّ َمْن أَتَى هللاَّ  

 
«Үә лә төхзини йәүмә йөбгасүн. 
Йәүмә лә йәнфәгу мәлүн үә лә 
бәнүн. Иллә мән әтәллаһа би 

кальбин сәлим». 
«Мине кешеләр терелгән көнне оятка 

калдырма ки, ул көндә байлык та 
файда бирмәс, балалар да. Бары тик 

Аллаhка чип-чиста йөрәк белән 
килгәннәрдән кала». (Шуара: 87-89). 

 
Ачу килгәндә укыла торган дога 
Пәйгамбәребез с.г.с. ачу узсын дип 
«Әгүзү билләһи мин әш-шәйтан ир-

рәҗим» дияргә чакырган. 
Бер көнне ике кешенеӊ бер-берсен 

cүккәндә, берсенеӊ йөзе кып-кызыл 
булганын, муен тамырларыныӊ 

шешкәнен күрде hәм:  «Мин бер сүз 
беләм, әгәр бу кеше аны әйтсә, шул 

халәте үтеп китәр. Ул сүз «Әгүзү 
билләһи мин әш-шәйтан ир-рәҗим» 

– диде. (Бохари:7/99). 
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«Үә ләә түхъзинии йәүмә йүбгәсүүн. Йәүмә 
ләә йәңфәгү мәәлү үә ләә бәнүүн. Илләә мән 
әтәллааһә бикальбиң сәлиим».

«Мине кешеләр терелгән көнне оятка калдыр-
ма ки, ул көндә байлык та файда бирмәс, бала-
лар да. Бары тик Аллаhка чип-чиста йөрәк белән 
килгәннәрдән кала». (Шүгара: 87-89).
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ачу килгәндә укыла торган дога
Пәйгамбәребез с.г.с. ачу узсын дип 

«Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтаанир-
раҗиим» дияргә чакырган. 

Бер көнне ике кешенең бер-берсен 
cүккәндә, берсенең йөзе кып-кызыл 
булганын, муен тамырларының шеш-
кәнен күрде hәм:  «Мин бер сүз беләм, 
әгәр бу кеше аны әйтсә, шул халәте 
үтеп китәр. Ул сүз «Әгүүзү билләәһи 
минәш-шәйтаанир-раҗиим» – диде. 
(Бохари:7/99).

Курыкканнан яки аптыраганнан 
укыла торган дога

Күз тию, авыру яки мал белән бәйле 
берәр борчу өчен Аллаh Рәсүле (с.) бу 
доганы укуны киңәш итә иде:

Курыкканнан яки аптыраганнан 
укыла торган дога 

Күз тию, авыру яки мал белән бәйле 
берәр борчу өчен Аллаh Рәсүле с.г.с. 

бу доганы укуны киӊәш итә иде: 

هُ.  اللَّھُمَّ بَاِرْك لَنَا فِیِھ َو الَ تُِضرَّ
«Аллаһуммә бәрик ләнә фиһи үә лә 

тудыйрраһу». 
«Аллаhым! Аны безгә файдалы 

(мөбәрәк) кыл hәм зарарын 
тидермә». (Ибни сунни, Амәлүл-

Йәүм: 207). 
 

Курыкканда укыла торган дога 
Пәйгамбәребезнеӊ укыган hәм 

киӊәш иткән догасы: 
 

اللَّھُمَّ إِنَّا نَْجَعلَُك فِى نُُحوِرِھْم َو نَُعوُذ بَِك ِمْن 
 ُشُروِرِھْم.

«Аллаһуммә иннә нәҗгаләкә фи 
нухуриһим үә нәгузү бикә мин 

шуруриһим». 
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«Аллааһүммә бәәрик ләнәә фииһи үә ләә 
түдыйрраһу».

«Аллаhым! Аны безгә файдалы (мөбарәк) кыл 
hәм зарарын тидермә». (Ибнү Сүнни, Гамәлүл-
йәүм: 207).

Курыкканда укыла торган дога
Пәйгамбәребезнең укыган hәм ки-

ңәш иткән догасы:

Курыкканнан яки аптыраганнан 
укыла торган дога 

Күз тию, авыру яки мал белән бәйле 
берәр борчу өчен Аллаh Рәсүле с.г.с. 

бу доганы укуны киӊәш итә иде: 

هُ.  اللَّھُمَّ بَاِرْك لَنَا فِیِھ َو الَ تُِضرَّ
«Аллаһуммә бәрик ләнә фиһи үә лә 

тудыйрраһу». 
«Аллаhым! Аны безгә файдалы 

(мөбәрәк) кыл hәм зарарын 
тидермә». (Ибни сунни, Амәлүл-

Йәүм: 207). 
 

Курыкканда укыла торган дога 
Пәйгамбәребезнеӊ укыган hәм 

киӊәш иткән догасы: 
 

اللَّھُمَّ إِنَّا نَْجَعلَُك فِى نُُحوِرِھْم َو نَُعوُذ بَِك ِمْن 
 ُشُروِرِھْم.

«Аллаһуммә иннә нәҗгаләкә фи 
нухуриһим үә нәгузү бикә мин 

шуруриһим». 
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«Аллааһүммә иннәә нәҗгәлүкә фии нүхү-
үри һим үә нәгүүзү бикә миң шүрууриһим».

«Аллаhым! Без сиңа качабыз, аларның начар-
лыкларыннан сиңа сыенабыз.» (Әбү Дауд: 1537).

Куркыныч төш күргәндә укыла 
торган дога

Бу доганы пәйгамбәребез (с.) өй-
рәткән:
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«Аллаhым! Без сиӊа качабыз, 
аларныӊ начарлыкларыннан сиӊа 

сыенабыз.» (Әбү Дауд: 1537). 
 

Куркыныч төш күргәндә укыла 
торган дога 

Бу доганы пәйгамбәребез с.г.с. 
өйрәткән: 

 
اِت ِمْن َغَضبِِھ َو ِعقَابِِھ أَُعوُذ بَِكلَِماِت هللاِ  التَّامَّ

یَاِطیِن َو أَْن  َو ّشرِّ ِعبَاِدِه َو ِمْن ھََمَزاِت الشَّ
 یَْحُضُروِن.

«Әгузү би кәлимәт-илләһ ит-
тәммәти мин гадабиһи үә 

гыйкабиһи үә шәрри гыйбәдиһи үә 
мин һәмәзәт иш-шәйәтыйни үә ән 

йәхдурун». 
Аллаhын бөтен сүзләре белән Аныӊ 

ачуыннан, колларыныӊ 
начарлыгыннан, шайтанныӊ 
котыртуыннан hәм аларныӊ 

каршысында булуыннан Аллаhка 
сыенам». (Нәвәви, әл-Әзкар: 92). 
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«Әгүүзү бикәлимәт-илләәһ ит-тәәәммәти 
мин гадабиһи үә гикаабиһи үә шәрри 
гийбәәдиһи үә мин һәмәзәәтиш-шәйәәтыйни 
үә әй йәхдуруун».

Аллаhым, бөтен сүзләр белән Аның ачуыннан, 
колларының начарлыгыннан, шайтанның котыр-
туыннан hәм аларның каршысында булуыннан 
Аллаhка сыенам». (Нәвәви, әл-Әзкар: 92).

начар кешеләрдән котылу өчен 
укыла торган дога

Начар кешеләрдән котылу өчен 
укыла торган дога: 

 
ِحیمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 *  الِمْن َشرِّ َما َخلََق  * الاْلفَلَقِ قُْل أَُعوُذ بَِربِّ 
* َوِمْن َشرِّ  الَوِمْن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوقَبَ 

 * َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد.الالنَّفَّاثَاِت فِي اْلُعقَدِ 
 

«Бисмилләһ ир-рахман ир-рәхим 
Куль әгузү би рабб иль-фәләкъ, 
мин шәрри мә халәкъ, үә мин 

шәрри гасикыйн изә үәкаб, үә мин 
шәрр ин-нәффәсәти фи-ль-гукад, 
үә мин шәрри хәсидин изә хәсәд». 
«Әйт ки: таӊныӊ Раббысына (бөтен 

нәрсәне яратучыга) яратылганнардан 
килүче начарлыклардан сынам. Төн 
караӊгылыгы белән каплаганда төн 
караӊгылыгыннан сыенам. Төенгә 

төкерүче сихерчеләрнеӊ 
начарлыгыннан сыенам. Синеӊ 

ярдәмеӊ белән көнләшкән 
вакытларында (кара көнләшү белән) 
көнләшүчеләрнеӊ начарлыгыннан 

сыенам». (Фәләк:1-5). 
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«Бисмилләәһир-рахмәән ир-рахиим
Куль әгүүзү би раббиль-фәләкъ. Миң шәрри 

мәә халәкъ. Үә миң шәрри гаасикыйн изәә 
үәкаб. Үә миң шәррин-нәффәәсәәти филь-
гүкад. Үә миң шәрри хәәсидин изәә хәсәд».

«Әйт ки: таңның Раббысына (бөтен нәрсәне 
яратучыга) яратылганнардан килүче начарлы-
клардан сынам. Төн караңгылыгы белән каплаган-
да төн караңгылыгыннан сыенам. Төенгә төкерүче 
сихерчеләрнең начарлыгыннан сыенам. Синең 
ярдәмең белән көнләшкән вакытларында (кара 
көнләшү белән) көнләшүчеләрнең начарлыгыннан 
сыенам». (Фәләк:1-5).  

ِحیمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
* إِٰلِھ النَّاسِ َملِِك ال* ال قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ 

* الَِّذى ال* ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ الالنَّاسِ 
* ِمْن اْلِجنَِّة الیَُوْسِوُس فِى ُصُدوِر النَّاسِ 

 َوالنَّاِس.
 

«Бисмилләһ ир-рахман ир-рәхим 
Куль әгузү би рабб ин-нәс, мәли 

ин-нәс, иләһ ин-нәс, мин шәрр иль-
үәсүәс иль-ханнәс, әлләзи 

йүүәсүисү фи судүр ин-нәс, мин әл-
җиннәти үә-н-нәс». 

«Әйт ки: пышылдаучы hәм (Аллаh 
исемен әйкәндә) чигенүче 

шайтанныӊ зыяныннан кешеләрнеӊ 
Раббысы, Хуҗасы булган илаhына 

сыенам. Ул шайтан йорәкләргә 
пышылдап шик, купку, аптырау, 

фетнә кертә. Кеше hәм җеннәрдән 
килүче шайтани начарлыктан 
Аллаhка сыенам». (Нәс 1-5). 

 
Начарлар арасында калмас өчен 

укыла торган дога 
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«Бисмилләәһ ир-рахмәән ир-рахиим
Куль әгүүзү би раббин-нәәс. Мәликиин-

нәәс. Иләәһин-нәәс. Миң шәрриль-үәсүәәсиль-
ханнәәс. Әлләзии йүүәсьүисү фии судүүрин-
нәәс. Минәл-җиннәти үән-нәәс».

«Әйт ки: пышылдаучы hәм (Аллаh исе-
мен әйкәндә) чигенүче шайтанның зыяныннан 
кешеләрнең Раббысы, Хуҗасы булган илаhына сые-
нам. Ул шайтан йорәкләргә пышылдап шик, курку, 
аптырау, фетнә кертә. Кеше hәм җеннәрдән килүче 
шайтани начарлыктан Аллаhка сыенам». (Нәс 1-5).

начарлар арасында калмас өчен 
укыла торган дога

Бу Коръән өйрәткән дога:Бу Коръән өйрәткән дога: 
 

نَا الَ تَْجَعْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِمینَ   رَّ
 

«Раббәнә лә тәҗгальнә мәга-ль-
каум из-залимин». 

«Әй Раббыбыз! Безне залимнәр 
белән бергә булырга насыйп итмә». 

(Ә’раф: 47). 
 

Мәръям (р.г.) кылган догасы: 
Бу Коръән өйрәткән дога. Мәръям 

(р.г.) бала тапкан вакытта бу доганы 
укыган: 

 
ِجیِم. ْیطَاِن الرَّ یَّتَھَا ِمْن الشَّ  إِنِّي أُِعیُذھَا بَِك َوُذرِّ

 
«Инни угыйзүһә бикә үә 

зөрриятәһә мин әш-шәйтан ир-
рәҗим». 

«Шиксез, аны hәм нәселен синеӊ 
аркаӊда каргышка эләккән 

шайтаннан ерак итәрмен». (Али-
имран, 36) 

 
Афәт килгәндә укыла торган дога 
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«Раббәнәә ләә тәҗгәльнәә мәгәль-каумиз-
заалимиин».

«Әй Раббыбыз! Безне залимнәр белән бергә бу-
лырга насыйп итмә». (Әгъраф: 47).



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

88

Мәрьям (р.г.) кылган догасы
Бу Коръән өйрәткән дога. Мәрьям 

(р.г.) бала тапкан вакытта бу доганы 
укыган:

Бу Коръән өйрәткән дога: 
 

نَا الَ تَْجَعْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِمینَ   رَّ
 

«Раббәнә лә тәҗгальнә мәга-ль-
каум из-залимин». 

«Әй Раббыбыз! Безне залимнәр 
белән бергә булырга насыйп итмә». 

(Ә’раф: 47). 
 

Мәръям (р.г.) кылган догасы: 
Бу Коръән өйрәткән дога. Мәръям 

(р.г.) бала тапкан вакытта бу доганы 
укыган: 

 
ِجیِم. ْیطَاِن الرَّ یَّتَھَا ِمْن الشَّ  إِنِّي أُِعیُذھَا بَِك َوُذرِّ

 
«Инни угыйзүһә бикә үә 

зөрриятәһә мин әш-шәйтан ир-
рәҗим». 

«Шиксез, аны hәм нәселен синеӊ 
аркаӊда каргышка эләккән 

шайтаннан ерак итәрмен». (Али-
имран, 36) 

 
Афәт килгәндә укыла торган дога 
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«Инниии үгиизүһәә бикә үә зүрриятәһәә 
минәш-шәйтаан ир-раҗиим».

«Шиксез, аны hәм нәселен каргышка эләккән 
шайтаннан сиңа сыгындырам». (Али-имран, 36)

афәт килгәндә укыла  
торган дога

Бу Коръән өйрәткән дога:Бу Коръән өйрәткән дога: 
 

ابِِریَن  ْر الصَّ * الَِّذیَن إَِذا أََصابَْتھُْم  الَوبَشِّ
ِ َوإِنَّا إِلَْیِھ َراِجُعوَن  *  طُمِصیبَةٌ قَالُوا إِنَّا ہلِلَّ

أُْولَئَِك َعلَْیِھْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّھْم َوَرْحَمةٌ 
 َوأُْولَئَِك ھُْم اْلُمْھتَُدوَن.

«Үә бәшшир ис-сабирин, әлләзинә 
изә әсабәтһүм мосыйбәтүн калү 
иннә лилләһи үә иннә иләйһи 

раҗигун, үләикә галәйһим 
салауатүн мин раббиһим үә 
рәхмәтүн үә үләикә һүм үл-

мөһтәдүн». 
(Әй, пәйгамбәр!) Сабирларны 

шатландыр! Авыр чакта алар «Иннәә 
лилләһи үә инна иләйһи раджигун» 

«Без Аллаhның, Аӊа 
кайтарылачакбыз» диярләр. Аларга 
Аллаhныӊ салаваты hәм рәхмәте. 

Алар туры юлдан баручылар». 
(Бәкара: 155-157). 

 
Ачу килгәндә укыла торган дога: 
Бу доганы пәйгамбәребез өйрәткән: 
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«Үә бәшширис-саабириин. Әлләзиинә 
изәәә әсаабәтһүм мүсыйбәтүң каалүү иннәә 
лилләәһи үә иннәәә иләйһи рааҗигүүн. 
Үләәикә гәләйһим саләүәәтүм мир раббиһим 
үә рәхмәт үә үләәәикә һүмүл-мүһтәдүүн».

(Әй, пәйгамбәр!) Сабирларны шатландыр! 
Авыр чакта алар «Иннәә лилләһи үә иннәә иләйһи 
раҗигүүн» «Без Аллаhның, Аңа кайтарылачак-
быз», – диярләр. Аларга Аллаhның салаваты hәм 
рәхмәте. Алар туры юлдан баручылар». (Бәкара: 
155-157). 

ачу килгәндә  
укыла торган дога

Бу доганы пәйгамбәребез өйрәткән:

اللَّھُمَّ اْغفِْر َذْنبِى َو أَْذِھْب َغْیظَ قَْلبِى َو أَِجْرنِى 
ْیطَاِن.  ِمَن الشَّ

 
«Аллаһуммә-гъфир зәнби үә-зһиб 
гайза кальби үә әҗирни мин әш-

шәйтан». 
«Аллаhым!» Гөнаhымы гафу ит, 

йөрәгемнеӊ ачуын бетер hәм мине 
шайтаннан сакла». (Нәвәви, әл-

Әзкар: 268). 
 

Сөләйман ибн-и Сард шулай әйтә: 
Аллаһ рәсүле (с.г.с.) белән утыра 

идек. Ике кешенең бер-берсен 
сүккәнен ишеттек. Берсенең йөзе 

кызарган. Аллаһ рәсүле шулай әйтте: 
«Мин бер сүз беләм, аны әйткән 

булса, бу хәл үзеннән үзе бетәр иде. 
Ул: 

 
ِجیِم.أَُعوُذ باہللِ ِمَن  ْیطَاِن الرَّ  الشَّ

 
«Әгузү билләһи мин әш-шәйтан 

ир-рәҗим» кәлимәсе. 
Дигәндә Пәйгамбәрне (с.г.с.) 

тыңлаучыларының берсе аякка 
79 

 

«Аллаһүммә-гъфир зәмбии үә-әзһиб гайза 
кальби үә әҗирни минәш-шәйтаан».
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«Аллаhым!» Гөнаhымы гафу ит, йөрәгемнең 
ачуын бетер hәм мине шайтаннан сакла». 
(Нәвәви, әл-Әзкар: 268).

Сөләйман ибн-и Сард шулай әйтә: 
Аллаһ рәсүле (с.) белән утыра идек. 
Ике кешенең бер-берсен сүккәнен 
ишеттек. Берсенең йөзе кызарган. 
Аллаһ рәсүле шулай әйтте: «Мин бер 
сүз беләм, аны әйткән булса, бу хәл 
үзеннән үзе бетәр иде. Ул:

اللَّھُمَّ اْغفِْر َذْنبِى َو أَْذِھْب َغْیظَ قَْلبِى َو أَِجْرنِى 
ْیطَاِن.  ِمَن الشَّ

 
«Аллаһуммә-гъфир зәнби үә-зһиб 
гайза кальби үә әҗирни мин әш-

шәйтан». 
«Аллаhым!» Гөнаhымы гафу ит, 

йөрәгемнеӊ ачуын бетер hәм мине 
шайтаннан сакла». (Нәвәви, әл-

Әзкар: 268). 
 

Сөләйман ибн-и Сард шулай әйтә: 
Аллаһ рәсүле (с.г.с.) белән утыра 

идек. Ике кешенең бер-берсен 
сүккәнен ишеттек. Берсенең йөзе 

кызарган. Аллаһ рәсүле шулай әйтте: 
«Мин бер сүз беләм, аны әйткән 

булса, бу хәл үзеннән үзе бетәр иде. 
Ул: 

 
ِجیِم.أَُعوُذ باہللِ ِمَن  ْیطَاِن الرَّ  الشَّ

 
«Әгузү билләһи мин әш-шәйтан 

ир-рәҗим» кәлимәсе. 
Дигәндә Пәйгамбәрне (с.г.с.) 

тыңлаучыларының берсе аякка 
79 

 

«Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтаанир-
раҗиим» кәлимәсе.

Дигәндә Пәйгамбәрне (с.) тыңлау-
чы ларының берсе аякка басып теге  
кешенең янына барды һәм аңа Рәсү-
лүллаһның (с.) сөйләгәнен булганы ке-
бек әйтте. (Бохари, Әдәб:7/99).
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үлергә яткан хаста янында  
укыла торган дога

Пәйгамбәребез (с.г.с.) болай ди:

«Үлгәннәрегезгә «Йасин» укыгыз» 
(Әбү Дауд, Җәнаиз: 3121). Мондагы 
«үлгәннәрегезгә» сүзе «үлергә яткан 
кеше» мәгънәсендә. 

Аллаh рәсүлү «Йасин» сүрәсе ту-
рында болай дигән: «Һәр әйбернең 
йөрәге бар, Коръәннең йорәге – «Йа-
син». Кем «Йасинне» укыса, Аллаh 
аңа Коръәнне ун тапкыр укыган хәтле 
савап язар.» (Тирмизи, Фәдааилүл-
Коръән: 7). Бу сәбәп аркасында үлергә 
яткан кеше янында «Йасин» уку 
гадәткә кергән. 

Шулай ук бер мөэмин үлергә 
җыенганда янында дәвамлы рәвештә 
Аллаhның бер булуы (кәлимә-и тәү-
хид) hәм бу дога кабатланыр:
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اْستَْعفُِر هللاَ اْلَعِظیَم الَِّذى الَ إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَحىُّ 
 اْلقَیُّوُم َو أَتُوُب إِلَْیِھ.

«Әстәгъфируллаһ әл-газыйм 
әлләзи лә әләһә иллә һү әл-хәйй үл-

каййүмү үә әтүбү иләйһ». 
«Аннан башка илаh булмаган, тере 
hәм бөтен әйбер Аныӊ аркасында 

бар булган бөек Аллаhтан гафу 
сорыйм». (Нәвәви, әл-Әзкар: 134). 

 
Үлем хәбәре ишеткәннән соң 

укыла торган дога: 
Әбү Сәламә (р.г.) тапшыруы буенча, 

Аллаh Рәсүлү с.г.с.болай дигән: 
 

 إِنَّا ہللِ َو إِنَّا إِلَْیِھ َراِجُعوَن.

«Иннә лилләһи үә иннә иләйһи 
раҗигун». 

«Берәрегезгә зыян килгәндә болай 
дисен: «без Аллаhныкы, янә Аллаhка 

кайтарылачакбыз». (Бәкара: 156). 
 

Вафат булган кеше янында укыла 
торган дога: 

81 

 

«Әстәгъфируллааһәл-гәзыймәлләзии ләә 
иләәһә илләә һүәл-хәййүл-каййүүмү үә әтүүбү 
иләйһ».

«Аннан башка илаh булмаган, тере 
hәм бөтен әйбер Аның аркасында бар 
булган бөек Аллаhтан гафу сорыйм». 
(Нәвәви, әл-Әзкар: 134).

үлем хәбәре ишеткәннән соң 
укыла торган дога

Әбү Сәләмә (р.г.) тапшыруы буенча, 
Аллаh Рәсүлү (с.) болай дигән: 

اْستَْعفُِر هللاَ اْلَعِظیَم الَِّذى الَ إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَحىُّ 
 اْلقَیُّوُم َو أَتُوُب إِلَْیِھ.

«Әстәгъфируллаһ әл-газыйм 
әлләзи лә әләһә иллә һү әл-хәйй үл-

каййүмү үә әтүбү иләйһ». 
«Аннан башка илаh булмаган, тере 
hәм бөтен әйбер Аныӊ аркасында 

бар булган бөек Аллаhтан гафу 
сорыйм». (Нәвәви, әл-Әзкар: 134). 

 
Үлем хәбәре ишеткәннән соң 

укыла торган дога: 
Әбү Сәламә (р.г.) тапшыруы буенча, 

Аллаh Рәсүлү с.г.с.болай дигән: 
 

 إِنَّا ہللِ َو إِنَّا إِلَْیِھ َراِجُعوَن.

«Иннә лилләһи үә иннә иләйһи 
раҗигун». 

«Берәрегезгә зыян килгәндә болай 
дисен: «без Аллаhныкы, янә Аллаhка 

кайтарылачакбыз». (Бәкара: 156). 
 

Вафат булган кеше янында укыла 
торган дога: 

81 

 

«Иннәә лилләәһи үә иннәә иләйһи 
рааҗигүүн».
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«Берәрегезгә зыян килгәндә болай дисен: «без 
Аллаhныкы, янә Аллаhка кайтарылачакбыз». 
(Бәкара: 156). 

Вафат булган кеше янында укы-
ла торган дога

Үммү Сәләмә (р.г.) әйтүенчә 
Пәйгамбәребез (с.) болай диде: «Ва-
фат булган кеше янында яхшы сүзләр 
сөйләгез, чөнки фәрештәләр сезнең 
теләкләрегезгә «Әмин», - диячәк. Ва-
фат булганның янында болай диегез: 

Үммү Сәләмә (р.г.) әйтүенчә 
Пәйгамбәребез с.г.с. болай диде: 

«Вафат булган кеше янында яхшы 
сүзләр сөйләгез, чөнки фәрештәләр 

сезнеӊ теләкләрегезгә «әмин», - 
диячәк. Вафат булганнын янында 

болай диегез: 

أَْعقِْبنِى ِمْنھُ ُعْقبَى اللَّھُمَّ اْغفِْر لَنَا َو لَھُ َو 
 َحَسنَةً.

«Аллаһуммә-гъфир ләнә үә ләһү үә 
әгъкыйбни минһү гукбә хәсәнәһ». 
«Аллаhым! Безне hәм анны гафу ит! 

Миӊа анын урынына ышанычлы 
кеше бир». (Әбү Дауд: 3115). 

Үлем мизгелендә укыла торган 
дога: 

Пәйгамбәребез (с.г.с.) мәӊгелеккә 
китәр алдыннан үлем түшәгендә 

ятканда болай дия иде: 

 اللَّھُمَّ أَِعنِّى َغَمَراِت اْلَمْوِت َو َسَكَراِت اْلَمْوِت.
«Аллаһуммә әгыйнни  гамәрат ил-

мәүт үә сәкәрат ил-мәүт». 
82 

«Аллааһүммә-гъфир ләнәә үә ләһүү үә 
әгъкыйбнии минһү гукбә хәсәнәһ».

«Аллаhым! Безне hәм аны гафу ит! Миңа аның 
урынына ышанычлы кеше бир». (Әбү Дауд: 3115).
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үлем мизгелендә  
укыла торган дога

Пәйгамбәребез (с.) мәңгелеккә ки-
тәр алдыннан үлем түшәгендә ятканда 
болай дия иде:

Үммү Сәләмә (р.г.) әйтүенчә 
Пәйгамбәребез с.г.с. болай диде: 

«Вафат булган кеше янында яхшы 
сүзләр сөйләгез, чөнки фәрештәләр 

сезнеӊ теләкләрегезгә «әмин», - 
диячәк. Вафат булганнын янында 

болай диегез: 

أَْعقِْبنِى ِمْنھُ ُعْقبَى اللَّھُمَّ اْغفِْر لَنَا َو لَھُ َو 
 َحَسنَةً.

«Аллаһуммә-гъфир ләнә үә ләһү үә 
әгъкыйбни минһү гукбә хәсәнәһ». 
«Аллаhым! Безне hәм анны гафу ит! 

Миӊа анын урынына ышанычлы 
кеше бир». (Әбү Дауд: 3115). 

Үлем мизгелендә укыла торган 
дога: 

Пәйгамбәребез (с.г.с.) мәӊгелеккә 
китәр алдыннан үлем түшәгендә 

ятканда болай дия иде: 

 اللَّھُمَّ أَِعنِّى َغَمَراِت اْلَمْوِت َو َسَكَراِت اْلَمْوِت.
«Аллаһуммә әгыйнни  гамәрат ил-

мәүт үә сәкәрат ил-мәүт». 
82 

«Аллааһүммә әгиннии гамәраат ил-мәүүти 
үә сәкәраат ил-мәүүт».

«Аллаhым! Үлемнең авырлыгыннан hәм 
үлгәндә үз-үзеңне белештермәүгә каршы миңа 
ярдәм ит». 

Аннан соң Пәйгамбәр (с.) үлгәнче 
бу доганы укыды:

«Аллаhым! Үлемнеӊ авырлыгыннан 
hәм үлгәндә үз-үзеӊне 

белештермәүгә каршы миӊа ярдәм 
ит». Аннан соӊ Пәйгамбәр с.г.с. 

үлгәнче бу доганы укыды: 

فِیِق  اللَّھُمَّ اْغفِْرلِى َو اْرَحْمنِى َو أَْلِحْقنِى بِالرَّ
 اْألَْعلَى.

«Аллаһуммә-гъфир ли үә-рхәмни 
үә әлхыйкъни би-р-рафикъ ил-

әгълә». 
«Аллаhым! Мине гафу ит, миңа 

мәрхәмәтеӊ белән кара hәм мине иӊ 
якын дуска (Сиӊа) алып бар» 

(Бохари: 1668). 

Ачлык кичермәс өчен укыла 
торган дога: 

Аллаh Тәгалә Нух (г.с.) неӊ тәүбә, 
гафу hәм ризык турында кылган 

доганы Коръәндә болай ачыклый: 
«Әйтте ки: Раббыгыздан гафу 
сорагыз, ул, чынлыкта, бөтен 

нәрсәне гафу итүче. Гафу сорап 
сүзләремне тыӊласагыз, ул 

83 

«Аллааһүммә-гъфир лии үәрхәмнии үә 
әлхикънии бир-рафиикыйл-әгьләә».
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«Аллаhым! Мине гафу ит, миңа мәрхәмәтең 
белән кара hәм мине иң якын дуска (Сиңа) алып 
бар» (Бохари: 1668).

 ачлык кичермәс өчен  
укыла торган дога

Аллаh Тәгалә Нух (г.с.) нең тәүбә, 
гафу hәм ризык турында кылган дога-
сын Коръәндә болай ачыклый: «Әйтте 
ки: Раббыгыздан гафу сорагыз, ул, 
чынлыкта, бөтен нәрсәне гафу итүче. 
Гафу сорап сүзләремне тыңласагыз, ул 
(галәмнәрнең Раббысы) сезгә (корылык-
ны бетереп) күп яңгыр бирәчәк, байлык 
hәм балалар бирер, сездә бакчалар, елга-
лар барлыкка килер». (Нух, 10-12).

Чыганакларның күбесендә булган Ибн 
Габбас (р.г.) әйткән хәдистә Аллаh Рәсүле 
болай ди: «Дәвамлы итеп гафу сораган 
hәркемнең борчуын Аллаh сөенечкә, 
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җитешмәгәннәрен муллыкка алышты-
рыр hәм аны өметләнмәгән җирдән ризы-
кландырыр.» (Әбү Дауд: 11/8).

Башка хәдистә Пәйгамбәребез (с.) 
болай ди:

«Вакыйга» сүрәсен hәр көнне укы-
ган кеше беркайчан да ярлы булмас». 

авырлыгы булган  
кешенең догасы

Ибн Габбас (р.г.) тапшыруынча, 
Пәйгамбәребез (с.) авырлык килгәндә 
болай дия иде: 

إِالَّ هللاُ َربُّالَ إِلَھَ إِالَّ هللاُ اْلَعِظیُم اْلَحلِیُم. الَ إِلَھَ 
َمَواِت َو  اْلَعْرِش اْلَعِظیِم. الَ إِلَھَ إِالَّ هللاُ َربُّ السَّ

 َربُّ اْألَْرِض َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریِم.

«Лә иләһә илләллаһ уль-газыйм 
уль-хәлим. Лә иләһә илләллаһ 
рабб уль-гарш иль-газыйм. Лә 

иләһә илләллаһ рабб ус-сәмәүәти 
үә рабб уль-әрдый рабб уль-гарш 

иль-газыйм». 
«Азим hәм Хәлим булган Аллаhтан 

башка илаh юк. Бөек Гарешнеӊ 
Раббысы булган Аллаhтан башка 

илаh юктыр. Күкләрнеӊ 
Раббысыннан, Җирнеӊ Раббысыннан 
hәм кыйммәтле ГАреш иясе булган 
Аллаhтан башка илаh юк». (Бохари 

Дәгъват: 123). 

Нерв авыруына каршы дога: 

ِحیِم اْرفَْع قَْدِرى  ْحٰمِن الرَّ َو بِقُْدَرِة بِْسِم هللاِ الرَّ
ْر أَْمِرى َو اْرُزْقنِى ِمْن  َو اْشَرْح َصْدِرى َو یَسِّ
َحْیُث الَ أَْحتَِسُب بِفَْضلَِك و َكَرِمَك َو إِْحَسانَِك 

85 

«Ләәә иләәһә илләллааһуль-гәзыйм үль-
хәлим. Ләәә иләәһә илләллааһу, раббүль-
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гәршиль-гәзыйм. Ләәә иләәһә илләллааһ 
раббүс-сәмәәүәәти үә раббүль-әрдый, 
раббүль-гәршиль-гәзыйм».

«Газим hәм Хәлим булган Аллаhтан башка илаh 
юк. Бөек гарешнең Раббысы булган Аллаhтан баш-
ка илаh юктыр. Күкләрнең Раббысыннан, җирнең 
Раббысыннан hәм кыйммәтле гареш иясе булган 
Аллаhтан башка илаh юк». (Бохари Дәгъват: 123).

нерв авыруына каршы дога

إِالَّ هللاُ َربُّالَ إِلَھَ إِالَّ هللاُ اْلَعِظیُم اْلَحلِیُم. الَ إِلَھَ 
َمَواِت َو  اْلَعْرِش اْلَعِظیِم. الَ إِلَھَ إِالَّ هللاُ َربُّ السَّ

 َربُّ اْألَْرِض َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریِم.

«Лә иләһә илләллаһ уль-газыйм 
уль-хәлим. Лә иләһә илләллаһ 
рабб уль-гарш иль-газыйм. Лә 

иләһә илләллаһ рабб ус-сәмәүәти 
үә рабб уль-әрдый рабб уль-гарш 

иль-газыйм». 
«Азим hәм Хәлим булган Аллаhтан 

башка илаh юк. Бөек Гарешнеӊ 
Раббысы булган Аллаhтан башка 

илаh юктыр. Күкләрнеӊ 
Раббысыннан, Җирнеӊ Раббысыннан 
hәм кыйммәтле ГАреш иясе булган 
Аллаhтан башка илаh юк». (Бохари 

Дәгъват: 123). 

Нерв авыруына каршы дога: 

ِحیِم اْرفَْع قَْدِرى  ْحٰمِن الرَّ َو بِقُْدَرِة بِْسِم هللاِ الرَّ
ْر أَْمِرى َو اْرُزْقنِى ِمْن  َو اْشَرْح َصْدِرى َو یَسِّ
َحْیُث الَ أَْحتَِسُب بِفَْضلَِك و َكَرِمَك َو إِْحَسانَِك 

85 
ٓعٓسٓق َو أَِسأَلَُك بَِحَماِل یَا ِمْن ھَُو ٓكٰھٰیٓعٓص ٰحٓم 

ِة اْلقُْدَرِة َو  ِة َو َجالَِل ھَْیبَتَِك َو ِعزَّ اْلِعزَّ
َجبَُروِت اْلَعظََمِة أَْن تَْجَعلَنِى ِمْن ِعبَاِدَك 
الِِحیَن الَِّذیَن الَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َو الَ ھُْم  الصَّ

 یَْحَزنَوَن.

«Үә би кодрәти бисмилләһ ир-
рахман ир-рәхим ирфәгъ кадри үә-

шрах садри үә йәссир әмри үә-
рзукни мин хәйсү лә үхтәсибү би 

фәдъликә үә кәрәмикә үә ихсәникә 
йә мән һүә кәф һә йә гайн сад хә 
мим гайн син каф үә әсәлүкә би 

мәхәл ил-гыйззәти үә җәләли 
һәйбәтикә үә гыйззәт ил-кодрәти 

үә җәбәрүт ил-газамати ән 
тәҗгаләни мин гыйбәдик әс-
салихин әлләзинә лә хауфүн 

галәйһим үә лә һүм йәхзәнүн». 
«Бисмилләh ир-рахман ир-рәхим» 
ныӊ кодрәте белән (Әй Раббым!) 

данымны күтәр, күкрәгемне киӊәйт, 
эшләремне җиӊеләйт, мәрхәмәт 

белэн бирүеӊ белән миӊа тормыш 
итү өчен кирәкле әйберләрне чиксез 

86 
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«Үә бикудьрати бисмилләәһир-рахмәәнир-
рахиим ирфәгь кадьрии үә-шрах садьрии 
үә йәссир әмрии үә-рзүкъни мин хәйсү 
ләә әхтәсибү би фәдъликә үә кәрамикә үә 
ихсәәникә йәә мән һүә кәәф һәә йәә гәйн 
саад хәә миим гәйн сиин кааф үә әсьәлүкә би 
җәмәхәлил-гиззәти үә җәләәли һәйбәтикә 
үә гиззәтил-кудьрати үә җәбәруут ил-
гәзамәти әң тәҗгәләнии мин гибәәдикәс-
саалихиинәлләзиинә лә хауфүн гәләйһим үә 
ләә һүм йәхзәнүүн».

«Бисмилләh ир-рахман ир-рәхим» ның кодрәте 
белән (Әй Раббым!) данымны күтәр, күкрәгемне 
киңәйт, эшләремне җиңеләйт, мәрхәмәт белән 
бирүең белән миңа тормыш итү өчен кирәкле 
әйберләрне чиксез итеп бир. «Каф һә йә гайн сад» 
hәм «хә мим гайн син каф» хөрмәтенә догала-
рыбызны кабул ит! Бөеклегең хөрмәтенә мине 
кыямәттә курыкмаган hәм күңеле төшмәгән 
колларыңнан ит». (Мәҗмүгатүль-Әхзәб 1/11).
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ачуланганда укыла торган дога
Мөгаз ибне Җәбәл (р.г.) риваяте бу-

енча: Аллаһ рәсүле (с.)нең янында ике 
кеше берсе берсен сүгә башладылар. 
Икесенең берсе бик ныкъ гасабилан-
ды. Хәтта ачуыннан: «Әллә инде боры-
ныма ит кисәге кысылган», дип уйлый 
башлады. Рәсүлүллаһ шулай әйтте: 
“Мин бер сүз беләм. Әгәр ул кеше ул 
сүзне әйтсә, ачуы бетәр иде. Ул сүз 
«Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтаан ир-
раҗиим» диде. (Абу Дауд: 4780).

бетчә hәм чыбан чыгуга  
каршы укыла торган дога

Мәрьям бинти Гияс (р.г.) әйтүенчә, 
Пәйгамбәрнең (с.) хатыннарының 
берсе Зәйнәб бинти Җәхш (р.г.) бо-
лай дигән: «Аллаh Рәсүле (с.): «Синдә 
шифалы үлән, күз үләне, цинк, сөрмә 
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hәм яран бармы?» – дип сорады. 
Хатыннарның берсе: «Әйе», - дигәч, 
Пәйгамбәребез (с.) шул үләнне сорап 
алды hәм аны аяк бармаклары арасын-
дагы чыбан өстенә куеп болай диде:

берсе Зәйнәп бинти Җахш (р.г.) 
болай дигән: «Аллаh Рәсүлү (с.г.с.): 

«Синдә шифалы үлән, күз үләне, 
цинк, сөрмә hәм яран бармы?» – дип 
сорады. Хатыннарныӊ берсе: «Әйе», 
- дигәч, Пәйгамбәребез (с.г.с.) шул 
үләнне сорап алды hәм анны аяк 
бармаклары арасындагы чыбан 

өстенә куеп болай диде: 

ِغیِر أَْطفَْئھَا  اللَّھُمَّ ُمْطفَِئ اْلَكبِیِر َو ُمَكبَِّر الصَّ
 َعنِّى.

«Аллаһуммә мотфиэ әл-кәбири үә 
мөкәббир әс-сагыйри әтъфиэнә 

ганни». 
«Аллаhым! Син бөек әйберләрне 

сүндергән затсыӊ, кечкенә 
әйберләрне зурайткан да син. Аныӊ 

утын сүндер, миннән ал». (Ибни 
Сунни: 640). 

Шөгаеб (г.с.) догасы 
Бу Коръәннеӊ өйрәткән догасы: 

88 

«Аллааһүммә мүтъфи-әл-кәбиири үә 
мүкәб бирас-сагыйри әтъфиэһәә гәннии».

«Аллаhым! Син бөек әйберләрне сүндергән 
затсың, кечкенә әйберләрне зурайткан да син. 
Аның утын сүндер, миннән ал». (Ибни Сүнни: 640). 

шүгаеб (г.с.) догасы
Бу Коръәннең өйрәткән догасы:

ْلنَا  ِ تََوكَّ َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا َوبَْیَن قَْوِمنَا  طَعلَى هللاَّ
 بِاْلَحقِّ َوأَْنَت َخْیُر اْلفَاتِِحیَن.

«Галәллаһи тәүәккәлтү раббәнә-
фтәх бәйнәнә үә бәйнә кауминә би-

ль-хаккый үә әнтә хәйр ур-
рәхимин». 

«Без бары тик Аллаhка тәвәккәллек 
кылдык. Әй Раббыбыз! Минем белән 

халкымныӊ арасын гаделлек hәм 
дөреслек белән хөкем ит. Син иӊ 

яхшы хөкем итеп дөреслекне 
ялганнан аеручысыӊ». (Әгъраф: 89). 

Пәйгамбәребезнең Таиф 
сәфәреннән кайтканда укыган 

догасы 
Аллаh Рәсүлү с.г.с. Мәккәдән Таифка 

исламга чакыру өчен киткән иде. 
Таифтә аӊа ташлар аттылар, башы 

hәм аяклары яраланды. Кире 
кайтканда юлда сыенган бер бакчада 

бу доганы кылды: 

89 
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«Гәләллааһи тәүәккәлнәә раббәнәә-фтәх 
бәйнәнәә үә бәйнә кауминәә биль-хәккый үә 
әңтә хайрль-фәәтихиин».

«Без бары тик Аллаhка тәвәккәллек кылдык. 
Әй Раббыбыз! Минем белән халкымның арасын га-
деллек hәм дөреслек белән хөкем ит. Син иң яхшы 
хөкем итеп дөреслекне ялганнан аеручысың». 
(Әгъраф: 89).

Пәйгамбәребезнең Таиф 
сәфәреннән кайтканда укыган 

догасы
Аллаh Рәсүле с. Мәккәдән Таифка 

исламга чакыру өчен киткән иде. Та-
ифта аңа ташлар аттылар, башы hәм 
аяклары яраланды. Кире кайтканда 
юлда сыенган бер бакчада бу доганы 
кылды: 
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تِى َو قِلَِّة ِحیلَتِى َو  اللَّھُمَّ إِلَْیَك أَْشَكو َضْعَف قُوَّ
اِحِمیَن . أَْنَت  ھََوانِى َعلَى النَّاِس یَا أَْرَحَم الرَّ

اْلُمْستَْضَعفِیَن أَْنَت أَْرَحُم بِى ِمْن أَْن تَِكلَنِى َربَّ 
إِلَى َعُدوٍّ بَِعیٍد یَتََجھَُّمنِى أَْو إِلَى َصِدیٍق قَِریٍب 

َملَّْكتَھُ أَْمِرى إِْن لَْم تَُكْن َغْضبَاَن َعلىَّ فَالَ 
أُبَالِى َغْیَر أَنَّ َعافِیَتََك أَْوَسَع لِى. أُعوُذ بِنُوِر 

لَِّذى أَْشَرقَْت لَھُ الظُّلَُماُت َو َصلََح َوْجِھَك ا
نیَا َو اْالَِخَرِة أَْن یَْنِزَل بِى َغَضبَُك  َعلَْیِھ أَْمُر الدُّ

أَْو یَِحلَّ َعلّىَّ َسَخطَُك َو لََك اْلُعْتبَى َحتَّى 
ةَ إِالَّ بَِك .  تَْرَضى َو الَ َخْوَل َو الَ قُوَّ

«Аллаһуммә иләйкә әшкү дагъфә 
куүәти үә кыйлләтә хиләти үә 

һәүәни галә-н-нәси йә әрхәм үр-
рәхимин. Әнтә рабб әл-

мөстәдъгафинә әнтә әрхәмү би мин 
ән тәкиләни илә гадүүин бәгыйдин 

йәтәҗәһһәмүни әү илә садикыйн 
карибин мәлләктәһү әмри ин ләм 

тәкүн гадъбәнә галәййә фәлә үбәли 
гайра ән гафийәтәкә әүсәга ли. 
Әгузү би нури үәҗһик әлләзи 

әшракат ләһ үз-зулүмәтү үә саләхә 
галәйһи әмр үд-дөнья үә-ль-

ахирәти ән йәнзилә би гадабүкә әү 
йәхиллә гләййә сәхатүкә үә ләк әл-

90 

«Аллааһүммә иләйкә әшкүү дагьфә 
куүәтии үә кыйлләтә хииләти үә һәүәәнии 
галән-нәәси йәә әрхәмәр-раахимиин. Әнтә 
раббүл-мүстәдъгәфиинә әңтә әрхәмү бии 
мин әң тәкиләнии иләә гәәдүүим бәгидий 
йәтәҗәһһәмүнии әү иләә садикыйн ка-
риибим мәлләктәһүү әмрии ил ләм тәкүн 
гадъбәәнә гәләййә фәләә үбәәлии гайра 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

103

әннә гәәфийәтәкә әүсәгә ли. Әгүүзү бинүүри 
үәҗһикәлләзии әшракать ләһүз-зулүмәәтү үә 
саләхә гәләйһи әмрүд-дүньйә үәль-әәхыйрәти 
әй йәңзилә бии гадабүкә әү йәхиллә гәләййә 
сәхатукә үә ләкәл-гүтьбәә хәттәә тәрдаа үә ләә 
хәүлә үә ләә куүүәтә илләә бикә».

Аллаhым! Куәтемнең бетүенең, чарасыз 
калуымны, халык күзендә кимсетелүемне сиңа 
әйтәм, сиңа зарланам. Әй мәрхәмәтлеләрнең 
мәрхәмәтлесе! Син көчсезләндерелгәннәрнең  
Раббысы. 

Аллаhым! Син миңа каршы начар бер дошман 
кулына төшермәячәк, хәтта тормышымның 
идарәсен кулларына биргән туганнар арасыннан 
бер дуска да калдырмаячак хәтле мәрхәмәтлесең. 

Аллаhым! Әгәр миңа каршы ачулы түгел 
исәң, чиккән михнәтләргә бирешмәм. Бары тик 
Синең җәмалеңнең нурына сыенам. Бөтен каран-
гылыкларны яктыртучы, дөнья hәм ахыйрәт 
эшләренең дөресләнүе бары аңа бәйле булган Нурга 
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сыенам. Аллаhым! Синең разый булачагыңа хәтле 
гафу итүеңне телим. Бөтен кодрәт hәм куәт 
бары Синдә». (Табәрани, Дога: 1333).

Йоклаганда курыккан кеше 
укый торган дога

Гамр ибне Шүгәйб (р.г.) әйтүенчә, 
пәйгамбәребез (с.) безгә йоклаган-
да курыккан вакытыбызда сөйләргә 
кирәккән сүзләрне болай дип өйрәтте: 

Йоклаганда курыккан кеше укый 
торган дога 

Амр б. Шуайб (р.г.) әйтүенчә, 
пәйгамбәребез с.г.с. безгә йоклаганда 

курыккан вакытыбызда сөйләргә 
кирәккән сүзләрне болай дип 

өйрәтте: 

ِة ِمْن َغَضبِِھ َو  بِْسِم هللاِ أَُعوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ
یَاِطیِن َو  ِعقَابِِھ َو َشرِّ ِعبَاِدِه َو ِمْن ھََمَزاِت الشَّ

 ُضُروِن.أَْن یَحْ 

«Бисмилләһ әгузү би кәлимәт-
илләһ ит-тәммәти мин гадабиһи үә 
гыйкабиһи үә шәрри гыйбәдиһи үә 
мин һәмәзәт иш-шәйәтыйни үә ән 

йәхдурун». 
«Аллаhныӊ исеме белән hәм 

Аллаhныӊ бөтен сүзләре белән Аныӊ 
ачуыннан, җәзасыннан, колларыныӊ 

начарлыгыннан, шайтанныӊ әзер 
булуыннан Аллаhка сыенам». (Әбү 

Дауд: 3893). 

Курыкканда укыла торган дога 

92 

«Бисмилләәһ, әгүүзү бикәлимәәт-иллә-
әһит-тәәәммәти мин гадабиһи үә гикаабиһии 
үә шәрри гибәәдиһии үә мин һәмәзәәт иш-
шәйәәтыйни үә әй йәхдуруун».

«Аллаhның исеме белән hәм Аллаhның бөтен 
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сүзләре белән Аның ачуыннан, җәзасыннан, 
колларының начарлыгыннан, шайтанның әзер бу-
луыннан Аллаhка сыенам». (Әбү Дауд: 3893). 

Курыкканда укыла торган дога
Бу пәйгамбәребез өйрәткән дога: Бу пәйгамбәребез өйрәткән дога: 

ِة ِمْن َغَضبِِھ َو ِعقَابِِھ َو  أَُعوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ
َشرِّ ِعبَاِدِه َو ِمْن ھََمَزاِت الشَّیَاِطیِن َو أَْن 

ِن.یَْحُضُرو  

«Бисмилләһ әгузү би кәлимәт-
илләһ ит-тәммәти мин гадабиһи үә 
гыйкабиһи үә шәрри гыйбәдиһи үә 
мин һәмәзәт иш-шәйәтыйни үә ән 

йәхдурун». 
«Аллаhныӊ бөтен сүзләре белән 

ачудан, колларыӊныӊ 
начарлыгыннан, шайтаннарныӊ 

котыртуыннан hәм янымда 
булуларыннан Аллаhка сыенам». 

(Нәвәви, әл-Әзкар: 117). 

Борчылу һәм күңелсезләнүгә 
каршы догалар 

Ибн Габбас (р.г.) риваяте буенча, 
пәйгамбәребез с.г.с. борчулы 

вакытында болай дия иде: 

93 

«Бисмилләһ, әгүүзү би кәлимәәт-илләә-
һит-тәәәммәти мин гадабиһии үә гикаабиһии 
үә шәрри гибәәдиһии үә мин һәмәзәәтиш-
шәйәәтыйни үә әй йәхдуруун».

«Аллаhның бөтен сүзләре белән ачудан, 
колларыңның начарлыгыннан, шайтаннарның ко-
тыртуыннан hәм янымда булуларыннан Аллаhка 
сыенам». (Нәвәви, әл-Әзкар: 117).
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борчылу һәм күңелсезләнүгә 
каршы догалар

Ибне Габбас (р.г.) риваяте буенча, 
пәйгамбәребез (с.) борчулы вакытында 
болай дия иде: 

هللاُ َربُّ الَ إِلَھَ إالَّ الَ إِلَھَ إالَّ هللاُ اْلَعِظیُم . 
َمَواِت َو اْلَعْرِش  اْلَعِظیِم. الَ إِلَھَ إِالَّ هللاُ َربُّ السَّ

 َربُّ اْألَْرِض َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریِم.

«Лә иләһә илләллаһ үл-газыйм. Лә 
иләһә илләллаһ рабб уль-гарш ил-
газыйм. Лә иләһә илләллаһ рабб 
ус-сәмәүәти үә рабб уль-әрдый, 

рабб уль-гарш ил-кәрим». 
«Азыйм hәм Хәким булган Аллаhтан 

башка илаh юк. Зур Гарешнеӊ 
Раббысы былган Аллаhтан башка 

илаh юк. Күкләрнеӊ Раббысыннан, 
җирнеӊ Раббысыннан hәм 

кыйммәтле Гарешнеӊ иясе булган 
Аллаhтан башка илаh юк». (Бохари: 

Дәгъват: 123). 
Әбү Бәкр (р.г.) тапшыруы буенча, 
Аллаh Рәсүле с.г.с. болай дигән: 

«Авыр чакта укылган догалар 
болардыр: 

اللَّھُمَّ َرْحَمتََك أَْرُجو فَالَ تَِكْلنِى إِلَى نِْفِسى 
طَْرفَةَ َعْیٍن َو أَْصلِْح لِى َشأْنِى ُكلَّھُ الَ إِلَھَ إِالَّ 

 أَْنَت.
94 

«Ләәә иләәһә илләллааһүл-гәзыйм. Ләәә 
иләәһә илләллааһ раббүль-гәршил-гәзыйм. 
Ләәә иләәһә илләллааһ раббүс-сәмәәүәәти үә 
рабб уль-әрдый, рабб уль-гарш ил-кәрим».

«Газыйм hәм Хәким булган Аллаhтан башка 
илаh юк. Зур Гарешнең Раббысы булган Аллаhтан 
башка илаh юк. Күкләрнең Раббысыннан, җирнең 
Раббысыннан hәм кыйммәтле Гарешнең иясе 
булган Аллаhтан башка илаh юк». (Бохари: 
Дәгъват: 123).



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

107

Әбү Бәкер (р.г.) тапшыруы буенча, 
Аллаh Рәсүле (с.) болай дигән: «Авыр 
чакта укылган догалар болардыр:

هللاُ َربُّ الَ إِلَھَ إالَّ الَ إِلَھَ إالَّ هللاُ اْلَعِظیُم . 
َمَواِت َو اْلَعْرِش  اْلَعِظیِم. الَ إِلَھَ إِالَّ هللاُ َربُّ السَّ

 َربُّ اْألَْرِض َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریِم.

«Лә иләһә илләллаһ үл-газыйм. Лә 
иләһә илләллаһ рабб уль-гарш ил-
газыйм. Лә иләһә илләллаһ рабб 
ус-сәмәүәти үә рабб уль-әрдый, 

рабб уль-гарш ил-кәрим». 
«Азыйм hәм Хәким булган Аллаhтан 

башка илаh юк. Зур Гарешнеӊ 
Раббысы былган Аллаhтан башка 

илаh юк. Күкләрнеӊ Раббысыннан, 
җирнеӊ Раббысыннан hәм 

кыйммәтле Гарешнеӊ иясе булган 
Аллаhтан башка илаh юк». (Бохари: 

Дәгъват: 123). 
Әбү Бәкр (р.г.) тапшыруы буенча, 
Аллаh Рәсүле с.г.с. болай дигән: 

«Авыр чакта укылган догалар 
болардыр: 

اللَّھُمَّ َرْحَمتََك أَْرُجو فَالَ تَِكْلنِى إِلَى نِْفِسى 
طَْرفَةَ َعْیٍن َو أَْصلِْح لِى َشأْنِى ُكلَّھُ الَ إِلَھَ إِالَّ 

 أَْنَت.
94 «Аллааһүммә рахмәтәкә әрҗүү фәләә тә-

килнии иләә нәфсии тарфәтә гайнии үә әсълих 
лии шәэнии күлләһү ләәә иләәһә илләәә әңтә».

«Аллаhым! Мәрхәмәтеңне көтәм. Күз ачып 
йомылганчы мине үз-үзем белән генә калдырма, 
бөтен эшләремне төзәт. Синнән башка илаh юк». 
(Әбү Дауд: 5090).

Сәгед бине Ваккас (р.г.) риваяте бу-
енча, пәйгамбәребез (с.) болай дигән: 
«Юнусның балык карнында кылган до-
гасы будыр». (Тирмизи, Дәгъват: 3500).

«Аллаһуммә рәхмәтәкә әрҗү фәлә 
тәкилни илә нәфси тарфәтә гайнин 

үә әсълих ли шәэни күлләһү лә 
иләһә иллә әнтә». 

«Аллаhым! Мәрхәмәтеӊне көтәм. 
Күз ачып йомылганчы мине үз-үзем 

белән генә калдырма, бөтен 
эшләремне төзәт. Синнән башка илаh 

юк». (Әбү Дауд: 5090). 
Са’д б. Ваккас (р.г.) риваятье буенча, 

пәйгамбәребез с.г.с. болай дигән: 
«Юнусныӊ балык карнында кылган 
догасы будыр». (Тирмизи, Дәгъват: 

3500). 

إِنِّى ُكْنُت ِمَن ق الَ إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك 
 الظَّالِِمینَ 

«Лә иләһә иллә әнтә сөбханәкә 
инни күнтү мин әз-залимин». 

«Синнән башка илаh юк. Сине бөтен 
кимчелекләрдән дә пакъ диям. 

Чынлыкта мин зыян итүчеләрдән 
булдым». (Әнбия: 87). 

Тән авырганда укыла торган дога: 
95 
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«Ләә иләәһә илләәә әңтә сүбхәәнәкә иннии 
күңтү минәз-заалимиин».

«Синнән башка илаh юк. Сине бөтен 
кимчелекләрдән дә пакъ диям. Чынлыкта мин зо-
лым итүчеләрдән булдым». (Әнбия: 87).

Тән авырганда  
укыла торган дога

Госман ибне Әбү Гас (р.г.) риваяте 
буенча: Бик нык авыруга дучар бул-
дым. Аллаһ Рәсүле (с.) мине күрергә 
килде. Миңа болай дияргә кушты:

Госман б. Абу-ль-Ас (р.г.) риваяте 
буенча: Бик нык авыруга дучар 

булдым. Аллаһ рәсүлү (с.г.с.) мине 
күрергә килде. Миӊа болай дияргә 

кушты: 

ِة هللاِ َو قُْدَرتِِھ ِمْن َشرِّ َما أَِجَد.  أَُعوُذ بِِعزَّ

«Әгузү би гыйззәт-илләһи үә 
кодратиһи мин шәрри мә әҗидү». 

«Бу авыруныӊ начарлыгыннан 
Аллаhныӊ бөеклегенә hәм кодрәтенә 

сыенам». 
Мин моны эшләдем. Аллаh миннән 

бу авыруны алды. Аннан соӊ ..., 
гаиләмә hәм башкаларга бу доганы 

өйрәттем. Шул көннән хәзергә хәтле 
аны гаиләмә дә, башкаларга да 
киӊәш итәм». (Әбү Дауд: 3522). 
Бу хәдис хәдис китапларыныӊ 

күбесендә бар. Кайбер риваятьләр 
буенча: «Җиде тапкыр ышкы, hәр 
тапкырында бу доганы кабатла», – 

дип килә. (Әхмәт: 6/390). 

96 

«Әгүүзү бигиззәт-илләәһи үә кудьратиһии 
миң шәрри мәәә әҗидү».

«Бу авыруның начарлыгыннан Аллаhның 
бөеклегенә hәм кодрәтенә сыенам». 

Мин моны эшләдем. Аллаh миннән 
бу авыруны алды. Аннан соң, гаиләмә 
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hәм башкаларга бу доганы өйрәттем. 
Шул көннән хәзергә хәтле аны гаиләмә 
дә, башкаларга да киңәш итәм». (Әбү 
Дауд: 3522).

Бу хәдис хәдис китапларының 
күбесендә бар. Кайбер риваятьләр бу-
енча: «Җиде тапкыр ышкы, hәр тапкы-
рында бу доганы кабатла», – дип килә. 
(Әхмәд: 6/390).

Яңгыр hәм көчле су ташкынына 
каршы укыла торган дога

Әнәс (р.г.) сөйли: Бер җомга көнне 
Аллаh Рәсүле (с.) кешеләргә ниндидер 
сүз белән мөрәҗәгать иткәндә, мәчеткә 
бер кеше керде hәм болай дип сорады: 
«Әй Аллаh Рәсүле! Малларыбыз һәлак 
булды, су бетте, Аллаhка дога кыл да, 
Ул безгә яңгыр бирсен». Бу үтенечкә 
каршы Пәйгамбәребез (с.) кулларын 
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күтәрде hәм болай дип дога кылды: 
«Аллаhым! Безгә мул итеп яңгыр бир. 
Аллаhым! Безгә мул итеп яңгыр бир.» 
Аллаh белән ант итәм, күк йөзендә бер 
кечкенә генә бер болыт та күренми 
иде. Безнең белән тау арасында бер 
өй дә, берәр бина да юк иде. Шулчак 
тау артыннан калкан формасында бер 
болыт күренде. Бу болыт күкнең урта-
сына җиткәч, киңәйде. Аннан яңгыр 
яуды. Аллаh белән ант итәм, бер атна 
кояш күрмәдек. Киләсе җомга ишектән 
тагын шул кеше керде hәм «Әй, 
Аллаh рәсүле! Бөтен җирне су басты, 
игеннәр hәм маллар әрәм булды» –  
диде. Пәйгамбәребез (с.) тагын кулла-
рын күтәрде hәм болай дип дога кыл-
ды: 

игеннәр hәм маллар әрәм булды» – 
диде. Пәйгамбәребез с.г.с. тагын 
кулларын күтәрде hәм болай дип 

дога кылды: 

اللَّھُمَّ َحَوالِیَنَا َو الَ َعلَْینَا  . اللَّھُمَّ َعلَى اْألََكاِم َو 
َراِب َو بَطَوِن اْألَْوِدیَِة َو َمنَابِِت الشََّجِر.  الضِّ

«Аллаһуммә хәүәлийәнә үә лә 
галәйнә. Аллаһуммә галә кәми үә-
д-дыйраби үә бутуни ил-әүдийәти 

үә мәнәбити шәҗәри». 
«Аллаhым! Тирә-юнебезгә яудыр, 

өстебезгә яудырма. Аллаhым! Биек 
калкулыкларга, аланнарга hәм 
агачлыкларга яудыр». (Бохари, 

Истиска: 2/422). 

Янгын чыкканда укыла торган 
дога: 

Пәйгамбәребез с.г.с.: «Янгын күргән 
вакытыгызда тәкъбир әйтегез, 

тәкъбир аны сүндерер», – дигән. 
(Ибни Сунни, Амәлүл-йәүм: 295). 

98 
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«Аллааһүммә хәүәлийәнә үә ләә гәләйнәә. 
Аллааһүммә гәләл әкәәми үәд-дыйрааби үә 
бүтуунил-әүдийәти үә мәнәәбити шәҗәри».

«Аллаhым! Тирә-юнебезгә яудыр, өстебезгә яу-
дырма. Аллаhым! Биек калкулыкларга, аланнарга 
hәм агачлыкларга яудыр». (Бохари, Истиска: 2/422). 

Янгын чыкканда  
укыла торган дога

Пәйгамбәребез (с.): «Янгын күргән 
вакытыгызда тәкбир әйтегез, тәкбир 
аны сүндерер», – дигән. (Ибни Сүнни, 
Гамәлүл-йәүм: 295).

байлык һәм мал теләп  
укыла торган дога

Байлык һәм мал теләп укыла 
торган дога: 

ْبِع َو َربَّ  َمَواِت َو السَّ اْلَعْرِش  اللَّھُمَّ َربَّ السَّ
اْلَعِظیِم َربَّنَا َو َربَّ ُكلِّ ّشْىٍء ُمْنِزَل التَّْوَراِت 
َو اْإلْْنِجیِل َو اْلقُْراَِن فَالَِق اْلَحبِّ َو النََّوى . 

أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْىٍء أَْنَت اَِخٌذ بِنَاِصیَتِِھ. 
ُل فَلَْیَس قَْبلََك ّشْىٌء َو أَْنَت ا ْالَِخُر أْنَت اْألَوَّ

فَلَْیَس بَْعَدَك َشْىٌء َو أَْنَت الظَّاِھُر فَلَْیَس فَْوقََك 
ّشْىٌء َو أَْنَت اْلبَاِطُن فَلَْیَس ُدونََك َشْىٌء. اْقِض 

ْیَن َو أَْغنِنِى ِمَن اْلفَْقِر.   َعنِّى الدَّ
«Аллаһуммә рабб ус-сәмәүәт ис-

сәбгый үә рабб уль-гарш иль-
газыйм. Раббәнә үә раббу күлли 
шейин мөнзил әт-тәүрати уә-ль-

инҗили уә-ль-коръан. Фалик уль-
хабби уә-н-нәүә, әгузү бикә мин 

күлли шәйин әнтә ахизун би 
насийәтиһ. Әнтә-ль-әүүәл фәләйсә 

кабләкә шәйун үә әнтә-ль-ахир 
фәләйсә багъдәкә шейун үә әнтә-з-
захир фәләйсә фәүкакә шейун үә 

әнтә-ль-батын фәләйсә дүнәкә 

99 
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Байлык һәм мал теләп укыла 
торган дога: 

ْبِع َو َربَّ  َمَواِت َو السَّ اْلَعْرِش  اللَّھُمَّ َربَّ السَّ
اْلَعِظیِم َربَّنَا َو َربَّ ُكلِّ ّشْىٍء ُمْنِزَل التَّْوَراِت 
َو اْإلْْنِجیِل َو اْلقُْراَِن فَالَِق اْلَحبِّ َو النََّوى . 

أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْىٍء أَْنَت اَِخٌذ بِنَاِصیَتِِھ. 
ُل فَلَْیَس قَْبلََك ّشْىٌء َو أَْنَت ا ْالَِخُر أْنَت اْألَوَّ

فَلَْیَس بَْعَدَك َشْىٌء َو أَْنَت الظَّاِھُر فَلَْیَس فَْوقََك 
ّشْىٌء َو أَْنَت اْلبَاِطُن فَلَْیَس ُدونََك َشْىٌء. اْقِض 

ْیَن َو أَْغنِنِى ِمَن اْلفَْقِر.   َعنِّى الدَّ
«Аллаһуммә рабб ус-сәмәүәт ис-

сәбгый үә рабб уль-гарш иль-
газыйм. Раббәнә үә раббу күлли 
шейин мөнзил әт-тәүрати уә-ль-

инҗили уә-ль-коръан. Фалик уль-
хабби уә-н-нәүә, әгузү бикә мин 

күлли шәйин әнтә ахизун би 
насийәтиһ. Әнтә-ль-әүүәл фәләйсә 

кабләкә шәйун үә әнтә-ль-ахир 
фәләйсә багъдәкә шейун үә әнтә-з-
захир фәләйсә фәүкакә шейун үә 

әнтә-ль-батын фәләйсә дүнәкә 

99 

«Аллаһүммә раббәс-сәмәүәәт ис-сәбги 
үә раббәль-гәршиль-гәзыйм. Раббәнәә үә 
раббә күлли шәй-им мүнзиләт-тәүрати уәль-
иңҗиили уәль-курьән. Фәәликуль-хәбби үән- 
нәүәә, әгүүзү бикә миң күлли шәй-ин әңтә 
әәхыйзум би нәәсыйәтиһ. Әңтәль-әүүәл 
фәләйсә кабьләкә шәй-үн үә әңтәль-әәхыйр 
фәләйсә бәгьдәкә шәй-үн үә әңтәз-зааһир 
фәләйсә фәүкакә шәй-үн үә әңтәль-бәтыйн 
фәләйсә дүүнәкә шәй-э. Икъдый гәннид-дәйнә 
үә агънини минәль-фәкърь».

«Аллаhым! Әй җиде кат күкләрнең hәм бөек 
гарешнең Раббысы! Әй безнең hәм hәр әйбернең 
Раббысы! Әй Тәуратны, Инҗилне hәм Коръәнне 
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иңдергән, орлыкларны hәм төшләрне ачучы 
Аллаhым! Синең көчен астында? Булган бөтен 
әйбернең зарарыннан синең затыңа Сыенам. Син 
Әүүәлсең (Беренче) ки, сина хәтле бернәрсә дә юк. 
Син Ахир, синнән соң бернәрсә дә юк. Син Заһир, 
синнән өстен берни юк. Син Батыйн, синең алдыңда 
берни була алмый. Минем бурычымны түлә hәм 
мине байыт. (Мөслим: 4/2084).

байлыкның китерә алган зы-
яныннан аллаһка сыену өчен 

укыла торган дога
Бу Аллаh Рәсүле өйрәткән дога-

ларның берсе:

اللَّھُمَّ إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة النَّاِر َو ِمْن َعَذاِب 
بَِك ِمْن فِْتنَِة اْلقَْبِر َو أَُعوُذ بَِك النَّاِر َو أَُعوُذ 

ِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر َو أَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة اْلِغنَى َو 
أَُعوُذ بَِك ِمَن اْلفَْقِر َو أَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة 

اِل.  اْلَمِسیِح الدَّجَّ

«Аллаһуммә инни әгузү бикә мин 
фитнәт ин-нари үә мин газаб ин-

нари үә әгузү бикә мин фитнәт ил-
факри үә әгузү бикә мин газаб ил-
кабри үә әгузү бикә мин фитнәт 
ил-гыйнә үә әгузү бикә мин әл-

факри үә әгузү бикә мин фитнәт 
ил-мәсих ид-дәҗҗәл». 

«Аллаhым! Утныӊ фетнәсеннән hәм 
газабыннан сиӊа сыенам. Байлыкныӊ 

фетнәсеннән hәм факыйрьлекнеӊ 
фетнәсеннән сиӊа сыенам. Ялганчы 
Мәсихнеӊ (Дәҗҗал) фетнәсеннән 

сиӊа сыенам». (Бохари: 7:161). 
 

Зөфаф кичәсендә укыла торган 
дога 

Гамр б.Шогаеб тапшыруы буенча, 
Аллаh Рәсүле с.г.с. болай диде: 

101 
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«Аллааһүммә инниии әгүүзү бикә миң 
фитнәтин-нәәри үә миң гәзәәбин-нәәри 
үә әгүүзү бикә мин фитнәтил-факъри үә 
әгүзү бикә мин гәзәәб ил-кабьри үә әгүүзү 
бикә мин фитнәтил-гыйнәә үә әгүүзү бикә 
минәл-фәкъри үә әгүүзү бикә миң фитнәт ил-
мәсиихид-дәҗҗәәл».

«Аллаhым! Утның фетнәсеннән hәм газабын-
нан сиңа сыенам. Байлыкның фетнәсеннән hәм 
фәкыйрьлекнең фетнәсеннән сиңа сыенам. Ялган-
чы Мәсихнең (Дәҗҗал) фетнәсеннән сиңа сыенам». 
(Бохари: 7:161).

зөфаф кичәсендә  
укыла торган дога

Гамр ибне Шөгаеб тапшыруы буен-
ча, Аллаh рәсүле (с.) болай диде:

«Берегез өйләнсә, хатынының 
маңгаеннан тотсын hәм болай дисен: 
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«Берегез өйләнсә, аныӊ маӊгаеннан 
тотсын hәм болай дисен: 

 
اللَّھُمَّ إِنِّى أَْسأَلَك َخْیَرھَا َو َخْیَر َما َجبَْلتَھَا َعلَْیِھ 
ھَا َو ّشرِّ َما َجبَْلتَھَا َعلَْیِھ.  َو أَُعوُذ بَِك ِمْن ّشرِّ

«Аллаһуммә инни әсәлүкә хәйрәһә 
үә хәйрә мә җәбәлтәһә галәйһи үә 
әгузү бикә мин шәрриһә үә шәрри 

мә җәбәлтәһә галәйһ». 
«Аллаhым! Мин бу хатынымныӊ 

яхшылыгыннан hәм узендәге 
характерыныӊ яхшы булуын шиксез 

синнән сорыйм. Аныӊ 
начарлыгыннан hәм характерыныӊ 
начарлыгыннан да сиӊа сыенам». 

(Хәким: 2/186). 
 

Авыр вакытта укыла торган дога 
Әнәс ибн Малик (р.г.) тапшыруынча, 

ул Пәйгамбәребезнеӊ с.г.с. янында 
булганда, андагы бер кеше дога 
кыла. Аллаh Рәсүлү с.г.с. «Бу 

кешенеӊ нәрсә әйткәнен, нәрсә белән 
дога кылганын беләсезме?», – дип 
сорады. «Бөтен булган әйбер аныӊ 

102 

 

«Аллаһүммә иннии әсьәлүкә хайраһәә үә хай-
ра мәә җәбәлтәһәә гәләйһи үә әгүүзү бикә миң 
шәрриһәә үә шәрри мәә җәбәлтәһәә гәләйһ».

«Аллаhым! Мин бу хатынымның яхшылыгын 
hәм үзендәге характерының яхшы булуын шик-
сез Синнән сорыйм. Аның начарлыгыннан hәм 
характерының начарлыгыннан да Сиңа сыенам». 
(Хәким: 2/186).

авыр вакытта  
укыла торган дога

Әнәс ибн Малик (р.г.) тапшыру-
ынча, ул пәйгамбәребезнең с. янында 
булганда, андагы бер кеше дога кыла. 
Аллаh Рәсүле (с.): «Бу кешенең нәрсә 
әйткәнен, нәрсә белән дога кылганын 
беләсезме?», – дип сорады. «Бөтен 
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булган әйбер аның кулында булган 
Аллаhка ант итәм ки, ул Аллаhның 
шундый бер исеме белән дога кылды 
ки, бу исем белән дога кылынганда, ул 
шунда ук кабул булыр». 

кулында булган Аллаhка ант итәм 
ки, ул Аллаhныӊ шундый бер исеме 
белән дога кылды ки, бу исем белән 
дога кылынганда, ул шунда ук кабул 

булыр». 
 

َمَواِت َو اْألْرِض , یَا َحىُّ یَا قَیُّوُم,  یَا بَِدیَع السَّ
 إِنِّى أَْسأَلَُك.

 
«Йә бәдиг ас-сәмәүәти үә-ль-

әрдый, йә хәййү йә каййүм, инни 
әсәлүкә». 

«Әй җирләрнеӊ hәм күкнеӊ беренче 
иҗат итүчесе hәм барлыкка 

китерүчесе! Әй үлмәс, тере. Әй, hәр 
нәрсәне төзеп яшәткән зат! Мин 

синннән сорыйм». (Бохари, Әдәбүл-
Мүфрәд, 195). 

Шулай ук Камәр сүрәсенеӊ 55нче 
аятендә әйтелгән Аллаhныӊ ике 

исемен укуны киӊәш итәләр. Тәфсир 
итүче Мәхмүд Алуси доганыӊ кабул 
булуында бу ике мөбәрәк исемнеӊ 
зур әhәммияткә ия булуы турында 

әйтә. (Эльмалы: 7/4656). Бу исемнәр 
«Мәлик» hәм «Муктәдир» 

103 

 

«Йәә бәдиигәс-сәмәәүәәти үәль-әрдый, йә 
хәййү йә каййүм, иннии әсьәлүкә».

«Әй җирләрнең hәм күкнең беренче иҗат 
итүчесе hәм барлыкка китерүчесе! Әй уяу торучы, 
тере. Әй, hәр нәрсәне төзеп яшәткән зат! Мин 
синннән сорыйм». (Бохари, Әдәбүл-Мүфрәд, 195).

Шулай ук Камәр сүрәсенең 55нче 
аятендә әйтелгән Аллаhның ике исе-
мен укуны киңәш итәләр. Тәфсир 
итүче Мәхмүд Алуси доганың кабул 
булуында бу ике мөбарәк исемнең 
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зур әhәмияткә ия булуы турын-
да әйтә. (Әльәмали: 7/4656). Бу 
исемнәр «Мәлиик» hәм «Мүкътәдир» 
исемнәредер. Мәлиик - иң бөек 
хөкемдар, Мүкътәдир – чиксез кодрәт 
иясе дигәнне аңлата. Бу исемнәр дога 
кылганда болай дип әйтелә:

исемнәредер. Мәлик -  иӊ бөек 
хөкемдар, Муктәдир – чиксез кодрәт 

иясе дигәнне аӊлата. Бу исемнәр 
дога кылганда болай дип әйтелә: 

 
 یَا َملِیُك یَا ُمْقتَِدُر.

«Йә мәликү йә моктәдир». 
«Әй Мәлик, әй Муктәдир булган 
Аллаhым!». Бу исемнәрдән соӊ 

Аллаhтан теләгәнен сорар. 
Авыр чакларда кылына торган тагын 
бер дога бар. Ул Бүрдә шигыренеӊ 
(касыйда) ике бәете. Безгэ килеп 

җиткәнчә, касыйдәнеӊ язучысы имам 
Бусири авыргач, төшендә Раулуллаh 

с.г.с. киӊәше белән бу ике бәетне 
укыган. Кеше тәhәрәт алы пике 

рәкәгать намаз кылгач, бу ике бәетне 
меӊ дә бер тапкыр укып, дога 

кылырга тиеш. 
 

ھَُو اْلَحبِیُب الَِّذى تُْرَجى َشفَاَعتُھُ لُِكلِّ ھَْوٍل ِمَن 
 اْألَْھَواِل ُمْقتَِحِم.

104 

 

«Йәә мәлиикү йәә мүкътәдир».

 «Әй Мәлиик, әй Мүкътәдир булган Аллаhым!».

Бу исемнәрдән соң Аллаhтан 
теләгәнен сорар.

Авыр чакларда кылына торган та-
гын бер дога бар. Ул Бүрдә шигыренең 
(касыйда) ике бәете. Безгә килеп 
җиткәнчә, касыйдәнең язучысы имам 
Бусири авыргач, төшендә Рәсүлүллаh 
(с.) киңәше белән бу ике бәетне укы-
ган. Кеше таhәрәт алып ике рәкәгать 
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намаз кылгач, бу ике бәетне мең дә бер 
тапкыр укып, дога кылырга тиеш. 

исемнәредер. Мәлик -  иӊ бөек 
хөкемдар, Муктәдир – чиксез кодрәт 

иясе дигәнне аӊлата. Бу исемнәр 
дога кылганда болай дип әйтелә: 

 
 یَا َملِیُك یَا ُمْقتَِدُر.

«Йә мәликү йә моктәдир». 
«Әй Мәлик, әй Муктәдир булган 
Аллаhым!». Бу исемнәрдән соӊ 

Аллаhтан теләгәнен сорар. 
Авыр чакларда кылына торган тагын 
бер дога бар. Ул Бүрдә шигыренеӊ 
(касыйда) ике бәете. Безгэ килеп 

җиткәнчә, касыйдәнеӊ язучысы имам 
Бусири авыргач, төшендә Раулуллаh 

с.г.с. киӊәше белән бу ике бәетне 
укыган. Кеше тәhәрәт алы пике 

рәкәгать намаз кылгач, бу ике бәетне 
меӊ дә бер тапкыр укып, дога 

кылырга тиеш. 
 

ھَُو اْلَحبِیُب الَِّذى تُْرَجى َشفَاَعتُھُ لُِكلِّ ھَْوٍل ِمَن 
 اْألَْھَواِل ُمْقتَِحِم.

104 

 

«Һүәл-хәбииб үлләзии түрҗәә шәфәәгәтү-
һүү ликүлли һәүлим минәл-әһьүәәли мүкъ-
тәхим».

«Ул шундый бер аңа карата ярату булган зат 
ки, кешене авырлык буган hәр вакытта да Аның 
шәфәгате өмет ителер».

«Һү әл-хәбиб үллзи төрҗә 
шәфәгатүһү ликүлли һәүлин мин 

әл-әһүәли моктәхим». 
«Ул шундый бер аӊа карата ярату 

булган зат ки, кешене авырлык буган 
hәр вакытта да Аныӊ шәфәгате өмет 

ителер». 
 

َمْوالََى َصلِّ َو َسلِّْم َدائًِما أَبًَدا َعلَى َحبِیبَِك َخْیِر 
 اْلَخْلِق ُكلِِّھْم.

«Мәүләйә салли үә сәллим дәимән 
әбәдән галә хәбибикә хәйр ил-

халкый күллиһим». 
«Әй Мәүләм!  Бөтен барлыкка 

китерелгәннәрнеӊ яхшысы булаган 
яратылган Мөхәммәд (с.г.с.) гә ...» 

(Касыйдә-и Бүрдә). 
 

Золымга каршы дога 
Бу Коръәндә Аллаhның өйрәткән 
догаларының берсе. Залимнарның 

караклыгы каршындан Аллаһка 
ялварган мазлүмнәрнең догасы. 
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«Мәүләәйә салли үә сәллим дәәәимән әбәдән 
гәләә хәбиибикә хайрил-халькый күллиһим».

«Әй Мәүләм! Бөтен барлыкка китерел-
гәннәрнең яхшысы булган сөекле Мөхәммәд (с.) гә 
даими, әбәди салават һәм сәлам ирештереп тор» 
(Касыйдә-и Бүрдә). 
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золымга каршы дога
Бу Коръәндә Аллаhның өйрәткән 

догаларының берсе. Залимнарның ка-
раклыгы каршындан Аллаһка ялварган 
мазлүмнәрнең догасы.

ا أَْخِرْجنَا ِمْن ھَِذِه اْلقَْریَِة الظَّالِِم أَْھلُھَا   جَربَّنَۤ
َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َولِیًّا َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدْنَك 

ط نَِصیًرا  

«Раббәнә әхриҗнә мин һәзиһ ил-
карйәт из-залим әһлүһә үә-җгаль 

ләнә мин ләдүнкә үәлийән үә-
җгаль ләнә мин ләдүнкә 

нәсыйрән». 
«Безгә явыз халык җиреннән китәргә 

мөмкинчелек бир, Синеӊ телегән 
сакчыӊны, кайгыртучыӊны бир». 

(Ниса: 75). 
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«Раббәнәәә әхъриҗнәә мин һәәзиһил-
карьйәтиз-заалими әһлүһәә үә-җгәль ләнәә 
мил ләдүңкә үәлийәү үә-җгәль ләнәә мил 
ләдүңкә нәсыйраа».

«Безгә явыз халык җиреннән китәргә 
мөмкинчелек бир, Синең теләгән сакчыңны, 
кайгыртучыңны бир». (Ниса: 75).
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