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КИТОБИ ДУОВУ САЛАВОТҲО 

 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Аҳамияти дуо ва одоби он 

 

Алҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин, ва-л-оқибату ли-л-муттақин, ва-с-

салоту ва-с-салому ало ашрафи-л-анбиёи ва-л-мурсалина ва хотама-н-набийина 

ва ало олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин. 

Аммо баъд, инсон мавҷудест, ки беш аз ҳар мавҷуди дигар ниёзҳое дорад, 

агарчи ниёзҳои воқеии инсон баъд аз марг оғоз мешавад. Аммо дар ин дунёи 

мухтасар ва зиндагонӣ низ ниёзҳои як инсон аз ҳар мавҷуди дигаре ба маротиби 

бештар аст. Ҷолиб ин ҷост, ки бисёре аз ниёзҳо чунонанд, ки худи инсон на танҳо 

онҳоро эҳсос намекунад, балки нисбат ба он асло илм надорад. Аммо 

Парвардгори Меҳрубон ва Бузург ба лутфу бузургии Худ бидуни эҳсос, ё хостаи 

инсон ҳамаи он ниёзҳоро бароварда ва таъмин месозад. Ӯ бо вуҷуди лутфу 

меҳрубониаш порае аз ниёзҳои инсонро тавре қарор дода, ки инсон нисбат ба 

он илм дорад ва эҳсос мекунад. Ин бад-он ҷиҳат аст, ки то инсон худро 

ниёзманди Парвардгор бидонад ва рафъи ин ниёзҳо аз Худованди мутаол савол 

намояд, дасти гадоиро ба сӯйи Худованди Ғанӣ ва Бениёз дароз кунад. Худованди 

мутаол мехоҳад аз ин тариқ ҳам ниёзҳои бандаро бароварда кунад ва ҳам 

дараҷоти ӯро баланд намуда ва ӯро ба мақоми қурб ноил созад. Савол кардани 

банда ва изҳори ниёзҳои ӯро назди Парвардгор дуо мегӯянд. 

Худованди мутаол бандагонашро дастур медиҳад, ки дар ҳар ҳол аз ӯ савол 

намоянд ва мефармояд, ки: «Маро бихонед, дуои шуморо иҷобат кунам». 

Ва ҳамчунин Расули гиромӣ (с) ҳадисҳои бисёре дар бораи аҳамияту 

фазилати дуо баён кардааст. Чунонки мефармояд: 

1.  Дуо дар воқеъ асли ибодат аст. 

2. Касе, ки дарвозаи дуо барои ӯ кушода шуд, гӯё дарвозаи иҷобат ба вай 

кушода гашт. 

3. Назди Парвардгор ҳеҷ амале гиромитар аз дуо нест. 

4. Дуо аслиҳаи муъмин ва сутуни дин ва равшании осмонҳову замин аст. 

5. Рӯзе Расули акрам (с) аз канори гурӯҳе, ки мубталои мусибат буданд 

гузар кард, он гоҳ фармуд: «Чаро инҳо аз Аллоҳ таоло офият намехоҳанд?» 

Он Ҳазрат (с) фармуданд: «Эй мардум, дар дуо кардан кӯтоҳӣ накунед, зеро 

дар сурати дуо касе ҳалок намешавад». 

Ба ҳамин далел дар тӯли таърихи башарӣ бандагонӣ хоси Худованд беш аз 

ҳар чиз ба дуову тазарруъ аҳамият қоил будаанд. Худованди мутаол дар 

Қуръони Маҷид дар бораи анбиё (а) мефармояд: «Онҳо дар анҷоми некиҳо 

шитоб мекарданд ва Моро бо умеду бим мехонанд ва барои мо фурӯтан буданд». 

Ба ҳамин далел Худованди мутаол муқаррабонро беш аз дигарон мубталои 

мусибату мушкилот мекунад, то онҳо бештар шикаста шаванд ва ба сӯйи Худо 

мутаваҷҷеҳ гарданд. 
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Байт: 

Халқро бо ту чу нон бадхӯ кунанд,  

То туро ночор рӯ он сӯ кунанд. 

Беҳтарин роҳи мубориза бо мушкилоту масоиб тавбаву истиғфор аз 

гуноҳон ва дуову тазарруъ дар боргоҳи Ҳақ аст. 

Байт: 

Ту дуоро сахт гиру мешуғул,  

Оқибат бирҳонадат аз дасти ғул. 

Ҳар гоҳ тавфиқи дуо ёфтем, бидонем ки кӯмак ва ёрии Парвардгор ҳатман 

шомили ҳоли мо хоҳад гашт. 

Байт: 

Чун Худо xoҳад, ки м-он ёрӣ кунад,  

Майли моро ҷониби зорӣ кунад. 

Ва ҳар гоҳ тавфиқи дуо камтар ҳосил шуд, бидонем, ки балову мусибат дар 

камин аст. Ва дуо қабл аз омадани бало бояд кард. Чун бало нозил мешавад, дуо 

аз поён боло меравад ва ҳар ду дар ҳаво як ҷо рӯ ба рӯ мешаванд, агар дуоро 

қуввате бошад балоро бигардонад, вагарна бало фурӯд ояд. Ва баъд аз нузули 

бало ҳам дуо бояд кард, агарчи бало дафъ нашавад, аммо сахтии бало кам шавад. 

Он ки хоҳӣ, к-аз ғамаш хаста кунӣ,  

Роҳи зори бар дилаш баста кунӣ.  

То фурӯд ояд бало бедофее,  

Чун набошад аз тазарруъ шофее.  

В-он ки хоҳӣ к-аз балоаш вохарӣ,  

Ҷони ӯро дар тазарруъ оварӣ. 

 

Баъзе аз мардум пас аз ин, ки муддате барои як ҳадаф дуо мекунанд, вале 

натиҷае дар зоҳир эҳсос намекунанд, маъюсу ноумед шуда, даст аз дуо 

мекашанд, ин ҳолатро таъҷил ва шитобзадагӣ мегӯянд. Ҳазрати Расули акрам (с) 

мефармояд, ки: «Дуои банда қабул мешавад, модоме ки шитобзада нашавад». 

Ин гуна шахсон набояд чунин бипиндоранд, ки Худо нокарда дуояшон рад 

шудааст. Зеро қабулияти дуо дар истилоҳи ҳадис ин аст, ки ё ҳамон чизеро, ки 

инсон хостааст ба ӯ мерасад, ё чизи бехтаре ба ӯ мерасад, ё аз вай балову 

мусибате дафъ мегардад, ё ин дуои вай барои охират захира мешавад. Бинобар 

ин банда ба рӯҳи бандагӣ, ки ҳамоно дуост идома бидиҳад ва яқин кунад, ки 

Парвардгор маслиҳати ӯро аз худи ӯ беҳтар медонад. Ва ба қавли Мавлонои Рум 

тавфиқи дуову тазарруъ худаш далели қабулият ва иноёти Парвардгор аст: 

 

Гуфт: Он «Аллоҳ»-и ту лаббайки мост,  

В-он ниёзу дарду сӯзат пайки мост.  

Ҳиллаҳову чораҷӯиҳои ту,  

Ҷазби мо буду кушод ин пойи ту.  

Тарсу ишқи ту каманди лутфи мост,  

Зери ҳар «ё Рабб»-и ту лаббайкҳоост. 

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ (paҳ) ба ҳамин гуна афрод мегӯяд: 
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Эй axӣ даст аз дуо кардан мадор,  

Бо қабулу радди ӯят чист кор? 

 

Дуо ибодат аст 

Ҳазрати Нӯъмон ибни Башир (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: «Дуо ҳамон ибодат аст». Баъд аз он Расулуллоҳ (с) ба таври далел ин 

ояти Қуръони маҷидро тиловат фармуданд: 

Ва қола Раббукуму-дъунӣ астаҷиб лакум. Инна-л-лазина ястакбируна ан 

ибодатӣ саядхулуна ҷаҳаннама дохирин.1 

Тафсири ин оят. «Ва Парвардгори худатон фармуд: «Маро бихонед, то 

шуморо иҷобат кунам». Мурод аз «дуо» хондан, дархости ҷалби манфиатҳо ва 

дафъи зиён аз боргоҳи Парвардгор, ё ибодат ва ягонапарастии вай аст. Албатта, 

дуо дар зоти хеш ибодат аст, балки дуо чунонки дар ҳадиси шариф омадааст: 

«Қатъан Парвардгоратон дар бақийяи айёми рӯзгоратон (зиндагиятон) 

деҳишҳову бахшишҳое дорад, пас, худро барои онҳо пеш афганед. Чӣ басо дуо 

бо раҳмате мувофиқат ва ҳамроҳӣ кунад, пас, соҳибаш ба василаи он ба саодате 

ноил гардад, ки баъд аз он ҳаргиз ва барои ҳамеша зиёнманд нашавад». 

Албатта, ин оят худ дар ин боб ҳуҷҷат аст, зеро Худованд худаш 

фармудааст: «Маро ба дуо бихонед, то шуморо иҷобат кунам». Сипас ба дунболи 

он фармуд: «Касоне, ки аз ибодати Ман», яъне: аз дуои Ман «истикбор 

меварзанд, зудо ки ба хориву зорӣ вориди дузах шаванд». Ин ҳушдорест сахт ба 

касоне, ки аз дуо намудани ба боргоҳи Худои таоло такаббур меварзанд. 

Бинобар ин касе, ки баровардани ҳоҷот, ҷалби манфиат ва дафъи зарарро аз 

мурдагон бихоҳад, дар воқеъ бо ин дуои хеш онҳоро ибодат карда ва чизеро 

барояшон сарф карда, ки сарф кардани он чуз барои Худои субҳон ҷоиз нест. Аз 

ин, ки бигзарем дуои ғайри Худованд барои дуокунанда ҳеҷ суде дар бар 

надорад, зеро танҳо касе, ки бар иҷобат кардани дуо тавоност, Худои субҳон аст. 

Бинобар ин Ӯ бандагонашро ба дуо кардан ва дархости ҳоҷот аз боргоҳи худ 

дастур дода ва дар ин сурат иҷобати дуояшонро ваъда додааст ва ваъдаи ӯ низ 

ҳақ аст. 

Пас, эй бандагони Худо, хостаҳои худро ба Худованд мутаваҷҷеҳ созед ва 

дар хостаҳои худ бар зоте такя кунед, ки шуморо ба тавҷеҳи ин дархостҳо ба сӯйи 

хеш фармон дода ва иҷобати онҳоро низ барои шумо тазмин кардааст. Оре, Ӯст 

зоти бахшандаи кариме, ки дуои дуокунандаро иҷобат мекунад ва бар касоне, ки 

ниёзҳову ҳоҷатҳои худро дар умури дунёву дин аз фазли бузург ва мулки 

фарогир ва васеи ӯ дархост намекунанд, хашм мегирад. Чунончи дар ҳадиси 

шариф омадааст: «Ҳар кӣ ба боргоҳи Худои азза ва ҷалла дуо накунад, Ҳақ таоло 

бар ӯ хашм мегирад».2 

*         *         *         *         * 

Ҳазрати Абдуллоҳ (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: 

«Аз Худои таоло фазл бихоҳед, барои ин ки Худои таоло дӯст дорад, ки аз ӯ талаб 

                                                             
1 Сураи Муъмин, ояти 60 
2 Тафсири “Анвору-л-Қуръон”, ҷилди 5. 
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карда шавад ва баъд аз дуои вусъату кушоиш интизор шудани кӯшоиш 

беҳтарини ибодат аст».1 

Тавзеҳ. Матлаб аз интизори кӯшоиш ин аст, ки умедвор бошад, ки он дуое, 

ки барои раҳмату ҳидоят ва хайр талаб карда шудааст, иншоаллоҳ, ҳатман ҳосил 

мешавад.2 

*         *         *         *         * 

Ҳазрати Савбон (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: 

«Ҷуз дуо ҳеҷ чиз наметавонад тақдирро иваз кунад ва ба ҷуз некӣ ҳеҷ чиз 

наметавонад умрро изофа кунад. Ва инсон бисёр вактҳо ба сабаби гуноҳе аз ризқ 

маҳрум карда мешавад»3 

Тавзеҳ. Матлаб аз ин, ки дуо тақдирро иваз мекунад, ин аст, ки дар тақдир 

чунин навиштааст, ки агар ин шахе барои бартараф кардани фалон ранҷ дуо 

бикунад, он ранҷ бартараф карда хоҳад шуд, чунонки дар ҳадис омадааст: «Дуо 

кардан низ назди Худои таоло муқаддар аст». Ҳамчунин назди Худои таоло 

навишта шудааст, ки умри ин шахс масалан шаст сол аст, аммо агар фалон некӣ, 

масалан ҳаҷ бикунад, умри ӯ бист сол изофа карда мешавад ва ин дар дунё 

ҳаштод сол зиндагӣ мекунад.4 

*         *         *         *         * 

Ҳазрати Салмони Форсӣ (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: «Бидуни шак дар зоти олии Худои таоло сифати ҳаё зиёд аст ва ба 

ғайр аз савол бисёр зиёд атокунанда аст. Вақте ки инсон пеши Худои таоло 

дастҳои худро баланд мекунад, Худои таоло аз холиву номурод баргардонидани 

дастҳои ӯ ҳаё мекунад, бад-ин ҷиҳат ҳатман ато мефармояд».5 

*         *         *         *         * 

Ҳазрати Алӣ (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: «Дуо 

силоҳи муъмин аст, сутуни дин аст ва нури осмону замин аст».6 

*         *         *         *         * 

Ҳазрати Абуҳурайра (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: «Шумо Худои таолоро бар иҷобати дуо яқин дошта бошед ва инро 

хуб бидонед, ки Худои таоло дуои он шахсро қабул намекунад, ки қалби ӯ дар 

вақти дуо кардан аз Худои таоло ғофил ва бо ғайри Худои таоло машғул 

бошад».7 

*         *         *         *         * 

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) 

иршод фармуданд: «Бар ҳар шахсе фоқаву тангдастӣ биёяд ва ӯ барои дур 

кардани он аз мардум савол кунад, фоқаву тангдастии ӯ бартараф нахоҳад шуд. 

Ва бар ҳар шахсе, ки фоқа биёяд ва ӯ барои бартараф кардани он аз Худои таоло 

                                                             
1 Ин ҳадисро Имом Тирмизӣ ривоят кардааст. 
2 “Ал-аҳодису-л-мунтахаб”. 
3 Ин ҳадисро Имом Молик ривоят кардааст. 
4 “Ал-аҳодису-л-мунтахаб”. 
5 Ин ҳадисро Имом Тирмизӣ ривоят кардааст. 
6 “Ал-аҳодису-л-мунтахаб”. 
7 Ин ҳадисро Имом Тирмизӣ ривоят кардааст. 
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савол кунад, пас Худои таоло ба зудӣ ӯро ризқ ато мефармояд, фавран мерасад, 

ё бо каме таъхир».1 

Дуои он шахсоне, ки қабул мешавад 

1. Инсони музтар ва парешонхотир. 

2. Мазлум ва ситамдида. 

3. Падар барои фарзанд. 

4. Фарзанди фармонбардор. 

5. Мусофир. 

6. Рӯзадор. 

Вақтҳо ва ҳолатҳое, ки қабул шудани дуо дар онҳо тасреҳ шудааст 

1. Шаби қадр. 

2. Моҳи мубораки рамазон. 

3. Баъд аз намозҳои фариза. 

4. Дар ҳолати саҷда. 

5. Шабу рӯзи ҷумъа махсусан баъд аз намози аср. 

6. Баъд аз тиловати Қуръон. 

7. Мавқеи иҷтимои мусалмонон (намозҳои ҷумъаву идайн), 

Ва ҳамчунин каме аз одоби дуо кардан 

1. Парҳез аз ҳаром дар хӯрдану пӯшидан. 

2. Таҳорат ва покизагӣ ҳангоми дуо. 

3. Ҳамду санои Парвардгор ва дуруд бар Расули акрам (с) дар аввалу охир. 

4. Эътироф ба тақсиру гуноҳ. 

5. Тавассул ба «Асмои ҳусно» ва сифоти Илоҳӣ. 

6. Такрори дуо ҳадди ақал2 се маротиба. 

7. Илҳоҳу3 тазарруъ ва изҳори аҷзу4 дармондагӣ. 

8. Аз самими қалб дуо кардан ва умеди қабулият доштан. 

Тариқаи дуо кардан 

Банда вақти дуо мебояд, ки ҳар маъсияте, ки карда бошад пеши дил наёрад 

ва на ҳеҷ тоате, зеро ки агар тоат пеши дил дорад ва он уҷб2 бошад ва дуо ба уҷб 

мустаҷоб нашавад. Ва агар маъсият пеши дил орад, дар боварии дуо сустӣ орад. 

Пас, вақти дуо назари хос бар раҳмати Ҳақ таоло мебояд дошт ва муқин бояд 

буд, ки албатта ин дуо мустаҷоб аст, иншоаллоҳи таоло. Вақти дуо бояд, ки ҳар 

ду даст кушода бошад ва баробари сина. Ва ҳамчунин омадааст, ки ҳар ду даст 

муттасили якдигар бояд дошт ва нек баланд бояд дошт. Ва ҳамчунин сурат бояд 

баст, ки гӯӣ ҳамин замон чизе дар дасти ӯ хоҳанд андохт. Дуо таскини дил аст, 

Худои таоло медонад, ки чӣ мебояд кард. 

                                                             
1 Ин ҳадисро Имом Тирмизӣ ривоят кардааст. 
2 Ақал – кам. 
3 Илҳоҳ – дархост кардан. 
4 Аҷз – шикатагӣ. 
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Ин буд каме аз аҳамияту фазоили дуо, ки пешкаши шумо шуд. Ва дар охир 

чанд байте аз Мирзо Муҳаммадалӣ Соиби Табрезӣ (paҳ) дар баёни ин матолиб 

аст меоварем:  

Байтҳо: 

Дасти хоҳиш чун садаф макшоӣ пеши хокиён, 

Ҳар чӣ мехоҳад дилат аз олами боло талаб. 

*         *         * 

То ҷӯӣ садаф кунанд туро махзани гуҳар, 

Бардор сӯи олами боло кафи ниёз. 

*         *         * 

Давлат па чароғест, ки хомӯш шавад зуд, 

Фонус, агар аз дасти дуо дошта бошад. 

*         *         * 

Аз дари Ҳақ ба дари халқ чаро бояд рафт, 

Шиква аз ёр ба ағёр намебояд кард. 

 

Асноди дуои «Чиҳил Раббано» 

Алҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ва-с-салоту ва-с-салому ало 

Муҳаммадив-ва олиҳи ва ало ибодиҳи-л-лазина-с- тафо. 

Аммо бидон, эй муқтадои содиқ, ки ба Қуръони азим ва мутолиати Расули 

Карим (с) ин Раббано оёти муаззамот барои иҷобати дуо. Вақте қурбу 

маърифати Ҳазрати Кибриё аз Қуръони азим ҷамъ карда ва иҷобат намуда. Ва 

ҳар ояте, ки дар китоби тафосир ва аҳодис ва ғайри онҳо савоби возеҳ 

навиштаанд, онро шаммае дар ин зикр карда шуд. Иттифоқ ин аст, ки баъд аз 

тиловати ин оёт ҳар ҳоҷате, ки талаб кунад, Ҳақ таоло ато фармояд. 

Ва аз он ҷумла ҳар кӣ ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро барои саломатии имон 

ва шафоати Ҳазрати Муҳаммад (с) баъд аз намози хуфтан ва бомдод як бор 

бихонад ва ин амалро ҳар рӯз анҷом диҳад, албатта, Худои таоло ӯро боимон 

дорад ва шафоати Ҳазрати Муҳаммад (с) каромат фармояд. 

Ва ҳар кӣ аз барои равшании гур ва дафъи азоби қабр ин дуои «Чиҳил 

Раббано»-ро баъд аз намози шом бихонад, Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу ва таоло гури 

ӯро равшан гардонад ва азоби қабрро бар вай осон гардонад. 

Ва чун ҳар касе пайваста дар субҳу шом ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро 

бихонад, иншоаллоҳ ба мартабаи вилоят бирасад. 

Ва ҳар кӣ ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро чиҳил рӯз ба эҳтиёти тамом сад бор 

рӯзона ва сад бор шабона бихонад, мустаҷобу-д-даъвот1 гардад ва дар байни уву 

биҳишт ҳеҷ ҳиҷобе намонад. 

Ва ҳар кӣ баъд аз намози бомдод, ё баъд аз намози пешин ин дуои «Чиҳил 

Раббано»-ро бихонад, сеҳр бар вай кор накунад. 

Ва ҳар кӣ дар умри худ як бор ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро бихонад, гуноҳи 

чиҳилсолаи ӯро Худои таоло афв кунад. 

                                                             
1 Яъне: дуоҳояш иҷобат шаванд. 
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Ва ҳар кӣ аз барои талаби илм ва касрати фаҳм ва ҳифз кардани чизи 

хондааш ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро бо қироати дуруст сад бор бихонад ва 

баъд аз он дуруд фиристад, Худои таоло муҳиммоти ӯро баровардаи хайр 

гардонад. 

Ва ҳар кӣ дар намози таҳаҷҷуд ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро бихонад, рӯҳи 

ӯ ба ислоҳ ояд ва дили ӯ равшан гардад ва аксари бузургон бар ин амал 

намудаанду баҳраманд шудаанд. 

Ва ҳар кӣ ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро бихонад ва ба паҳлӯи рост бихусбад, 

арвоҳи пайғамбарону авлиёҳоро дар хоб бинад ва башорат ҳосил кунад. 

Ва ҳар кӣ хоҳад, ки аз азоби гур ва сахтии ҷонкандан ва саволи Мункару 

Накир бар вай осон шавад, бояд ки баъд аз намози панҷгона ин дуои «Чиҳил 

Раббано»-ро тиловат намояд. 

Ва ҳар кӣ аз ҷиҳати ҳар дарде, ки ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро бихонад, то 

ҳафтаи дигар, Худо хоҳад шифо меёбад. 

Ва аз ҷиҳати ҳар беморе то се рӯз ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро бар оби пок 

бихонанду бинӯшонанд, Худо хоҳад шифо меёбад. 

Ва ҳар кӣ хоҳад, ки аз гуноҳон пок шавад, бояд ки ду ракъат намоз бигузорад 

ва баъд аз он ҳафт бор ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро бихонад, омурзида гардад. 

Ва ҳар кӣ аз барои талаби фарзанд ин дуои «Чиҳил Раббано»-ро бихонад, 

Худои таоло ӯро фарзанд каромат кунад. 

Асноди ин дуои «Чиҳил Раббано» бисёр буд, аммо мухтасар кардем. 

 

Дуои «Чиҳил Раббано» 

 

Сураи «Фотиҳа» 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтоии-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-

дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаин. Иҳдина-с-сирота-л-мустақима, сирота-л-

лазина анъамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим ва ла-з-золлин. (Омин). 

Раббано тақаббал минно иннака Анта-с-Самиу-л-Алим.1 

Раббано ва-ҷъално муслимайни Лака ва мин зуррийятино умматам-

муслимата-л-Лака, ва арино маносикано ва туб алайно, иннака Анта-т-Таввобу-

р-Раҳим.2 

Раббано отино фӣ-д-дунё ҳасанатав-ва фӣ-л-охирати ҳасанатав-ва қино 

азоба-н-нор.3 

Раббано африғ алайно сабра-в-ва саббит ақдомано ва- нсурно ала-л-қавми-

л-кофирин.4 

Раббано ло туохизно ин-насино ав ахтаъно.5 
                                                             
1 Сураи Бақара, ояти 127. 
2 Сураи Бақара, ояти 128. 
3 Сураи Бақара, ояти 201. 
4 Сураи Бақара, ояти 250. 
5 Сураи Бақара, ояти 286. 
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Раббано ва ло таҳмил алайно исран камо ҳамалтаҳу ала-л-лазина мин 

қаблино.1 

Раббано ва ло туҳаммилно мо ло тоқата лано биҳ, ва-ъфу анно, ва-

ғфирлано, ва-рҳамно, Анта Мавлоно фа-нсурно ала- л-қавми-л-кофирин.2 

Раббано ло тузиғ қулубано баъда из ҳадайтано ва ҳаб лано ми-л-ладунка 

раҳмаҳ, иннака Анта-л-Ваҳҳоб.3 

Раббано иннака ҷомиъу-н-носи ли-явми-л-ло райба фиҳ, инналлоҳа ло 

юхлифу-л-миъод.4 

Раббано иннано оманно фа-ғфирлано зунубано ва қино азоба-н-нор.5 

Раббано оманно бимо анзалта ва-т-табаъна-р-Расула фа-ктубно маа-ш-

шоҳидин.6 

Раббана-ғфирлано зунубано ва исрофано фӣ амрино ва саббит ақдомано 

ва-нсурно ала-л-қавми-л-кофирин.7 

Раббано мо халақта ҳозо ботило, Субҳонака фа қино азоба-н-нор.8 

Раббано иннака ман тудхили-н-нора фа қад ахзайтаҳу, ва мо ли-з-

золимина мин ансор.9 

Раббано иннано самиъно мунодийя-й-юнодӣ ли-л-имони ан омину би-

Раббикум фа оманно.10 

Раббано фа-ғфирлано зунубано ва каффир анно сайиотино ва таваффано 

маа-л-аброр.11 

Раббано ва отино мо ваъадтано ало русулика ва ло тухзино явма-л-

қиёмати, иннака ло тухлифу-л-миъод.12  

Раббано оманно фактубно мааш-шоҳидин.13 

Раббано анзил алайно моидата-м-мина-с-самои такуну лано ида-л-ли-

аввалино ва охирино ва оята-м-минка, ва-рзуқно ва Анта Хайру-р-розиқин.14 

Раббано заламно анфусано ва ил-лам тағфирлано ва тарҳамно 

ланакунанна мина-л-хосирин.15 

Раббано ло таҷъално маа-л-қавми-з-золимин.16 

                                                             
1 Сураи Бақара, ояти 286. 
2 Сураи Бақара, ояти 286. 
3 Сураи Оли Имрон, ояти 8. 
4 Сураи Оли Имрон, ояти 9. 
5 Сураи Оли Имрон, ояти 16. 
6 Сураи Оли Имрон, ояти 53. 
7 Сураи Оли Имрон, ояти 147. 
8 Сураи Оли Имрон, ояти 191. 
9 Сураи Оли Имрон, ояти 192. 
10 Сураи Оли Имрон, ояти 193. 
11 Сураи Оли Имрон, ояти 193. 
12 Сураи Оли Имрон, ояти 194. 
13 Сураи Моида, ояти 83. 

14 Сураи Моида, ояти 114. 
15 Сураи Аъроф, ояти 23. 
16 Сураи Аъроф, ояти 47. 
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Раббана-фтаҳ байнано ва байна қавмино би-л-ҳаққи ва Анта Хайру-л-

фотиҳин.1 

Раббано африғ алайно сабрав-ва таваффано муслимин. 2 

Раббано ло таҷъално фитната-л-ли-л-қавми-з-золимина, ва наҷҷино 

бираҳматика мина-л-қавми-л-кофирин.3 

Раббано иннака таъламу мо нухфӣ ва мо нуълину, ва мо яхфо алаллоҳи 

мин шайъин фӣ-л-арзи ва ло фӣ-с-само.4 

Раббано ва тақаббал дуои.5 

Раббана-ғфирлӣ ва ливолидайя ва ли-л-муъминина явма яқуму-л-ҳисоб.6 

Раббано отино мил-ладунка раҳматав-ва ҳаййиъ лано мин амрино 

рашадо.7 

Раббано иннано нахофу ай-яфрута алайно ав ай-ятғо.8 

Раббуна-л-Лазӣ аъто кулла шайъин халқаҳу сумма ҳадо.9 

Раббано оманно фа-ғфирлано ва-рҳамно ва Анта Хайру-р-роҳимин.10 

Раббана-сриф анно азоба ҷаҳаннама, инна азобаҳо кона ғаромо. Иннаҳо 

соат мустақаррав-ва муқомо.11 

Раббано ҳаблано мин азвоҷино ва зуррийётино куррата аъюнн-в-ва-

ҷъално ли-л-муттақина имомо.12 

Раббано ла-Ғафурун Шакур.13 

Раббано васиъта кулла шайъин раҳмата-в-ва ил ман фа-ғгфир ли-л-лазина 

тобу ва-т-табаъу сабилака ва қиҳим азоба- л-ҷаҳим.14 

Раббано ва адхилҳум ҷанноти аднини-л-латӣ ваъадтаҳум ва ман салаҳа мин 

обоиҳим ва азвоҷиҳим ва зуррийётиҳим, иннака Анта-л-Азизу-л-Ҳаким. Ва 

қиҳиму-с-сайиоти, ва ман тақи-с-сайиоти явмаизин фа қад раҳимтаҳу, ва золика 

ҳува-л-фавзу-л-азим.15 

Раббана-ғфирлано ва ли ихвонина-л-лазина сабақуно би-л-имони ва ло 

танъал фӣ қулубино ғилла-л-ли-л-лазина оману, Раббано иннака Рауфу-р-

Раҳим.16 

Раббано алайка таваккално ва илайка анабно ва илайка- л-масир.17 
                                                             
1 Сураи Аъроф, ояти 89. 
2 Сураи Аъроф, ояти 126. 
3 Сураи Юнус, оятҳои 85-86. 
4 Сураи Иброҳим, ояти 38. 
5 Сураи Иброҳим, ояти 40. 
6 Сураи Иброҳим, ояти 41. 
7 Сураи Каҳф, ояти 10. 
8 Сураи Тоҳо, ояти 45. 
9 Сураи Тоҳо, ояти 50. 
10 Сураи Муъминун, ояти 109. 
11 Сураи Фурқон, оятҳои 65-66. 
12 Сураи Фурқон, ояти 74. 
13 Сураи Фотир, ояти 34. 
14 Сураи Ғофир, ояти 7. 
15 Сураи Ғофир, оятхои 8-9  
16 Сураи Ҳашр, ояти 10. 
17 Сураи Мумтаҳана, ояти 4. 
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Раббано ло таҷъално фитната-л-ли-л-лазина кафару ва-ғфир лано Раббано, 

иннака Анта-л-Азизу-л-Ҳаким.1 

Раббано атмим лано нурано ва-ғфир лано, иннака ало кулли шайъин 

қадир.2 

Субҳона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун. Ва саломун ала-л-

мурсалин. Ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л- оламин.3 

 

Дуои «Чиҳил Раббано» бо тарҷума ва баъзе аз хосиятҳояш 

 

Сураи «Фотиҳа» 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-

дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаин. Иҳдина-с-сирота-л-мустақима, сирота-л-

лазина анъамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим ва ла-з-золлин. (Омин). 

Тарҷума: Ба номи Худои Бахшояндаи Меҳрубон.  

1. Ситоиш Худойро, (ки) Парвардгори оламиён4. 2.  Бахшояндаи Меҳрубон. 

3. Худованди рӯзи ҷазост. 4. Танҳо Туро мепарастем ва танҳо аз Ту ёрӣ металабем. 

5. Моро роҳи рост бинамой - 6. роҳи касоне, ки бар онҳо инъом кардаӣ5, 7. на 

(роҳи) касоне, ки бар онҳо хашм гирифта шуд6 ва на гумроҳон7! 

1. Раббано тақаббал минно иннака Анта-с-Самиу-л- Алим.8 

Эй Парвардигори мо! Аз мо бипазир, ҳамоно Ту Шунавои Доноӣ! 

2. Раббано ва-ҷъално муслимайни Лака ва мин зуррийятино умматам-

муслимата-л-Лака, ва арино маносикано ва туб алайно, иннака Анта-т-Таввобу-

р-Раҳим.9 

Эй Парвардигори мо, моро фармонбардори Худ бигардон ва аз 

фарзандони мо гурӯҳеро фармонбардори Худат бикун ва тариқи ибодатҳои 

моро ба мо бинмой; ва ба мо (ба меҳрубонӣ) бозгард, ҳамоно Ту Бозгардандаи 

Меҳрубонӣ! 

3. Раббано отино фӣ-д-дунё ҳасанатав-ва фӣ-л-охирати ҳасанатав-ва 

қино азоба-н-нор.10 

Эй Парвардигори мо, ба мо дар дунё неъмат ва дар охират неъмат бидеҳ 

ва моро аз азоби оташ (-и дузах) нигоҳ дор! 

                                                             
1 Сураи Мумтаҳана, ояти 5. 
2 Сураи Таҳрим,ояти 8. 
3 Сураи Саффот, оятҳои 108-182. 
4 Яъне: инс ва ҷин ва малоика ва ҳоказо, ки ҳар кадомеро оламе ҳаст. 
5 Яъне : пайғамбарон, сиддиқон, шаҳидон ва солеҳон. 
6 Яъне: яҳудиён. 
7 Яъне: насрониён. 
8 Сураи Бақара, ояти 127. 
9 Сураи Бақара, ояти 128. 
10 Сураи Бақара, ояти 201. 
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4. Раббано африғ алайно сабрав-ва саббит ақдомано ва-нсурно ала-л-

қавми-л-кофирин.1 

Эй Парвардигори мо, бар мо шикебоӣ бибахш ва қадамҳои моро устувор 

кун ва моро бар гурӯҳи ногаравидагон ғалаба деҳ! 

5. Раббано ло туохизно ин-насино ав ахтаъно.2 

Эй Парвардигори мо, агар фаромуш кунем, ё хато кунем, моро (ба уқубат) 

магир! 

6. Раббано ва ло таҳмил алайно исран камо ҳамалтаҳу ала-л-лазина мин 

қаблино.3 

Эй Парвардигори мо, бар мо бори гарон манеҳ, чунон ки онро бар касоне 

ниҳодӣ, ки neш аз мо буданд! 

7. Раббано ва ло туҳаммилно мо ло тоқата лано биҳ ва-ъфу анно, ва-

ғфирлано, ва-рҳамно, Анта Мавлоно фа-нсурно ала-л-қавми-л-кофирин.4 

Эй Парвардигори мо, ва бар мо он чиро манеҳ, ки моро бар он тавон нест. 

Ва аз мо даргузар ва биомурз ва бар мо бибахшой, Туӣ Худованди мо, пас, моро 

бар гурӯҳи кофирон пирӯзӣ деҳ! 

Ин оятҳои 286-уми сураи «Бақара»-ро Худои таоло барои бандагон аз барои 

ошкоро намудани оҷизӣ ва хостани нусрату ҳоҷаташон таълим менамояд. 

Имрӯзҳо хондани ин оятҳо барои ҳар як афроди мусалмон хеле лозиму зарурӣ 

аст. Чаро ки душманони ислом дар камин ҳастанд, ки мусалмононро аз 

ақидаҳои исломиашон дур намоянд. Худои таоло ба фазли худ тамоми 

мусалмононро аз зулму шарри ин золимон наҷот диҳад. 

Пайғамбари Худо (с) фармудаанд, ки: Ду ояти охири сураи «Бақара» то 

охир дар ҳар хонае хонда шаванд, шайтон то се шаб наздики он нахоҳад рафт. Ва 

ҳамчунин фармудаанд, ки: Худованди мутаол сураи «Бақара»-ро бо ду оят хатм 

кардааст. Ин ду оят аз зери Арш ба ман дода шудаанд, пас шумо онҳоро ёд 

бигиред ва ба занону фарзандонатон ёд бидиҳед, зеро инҳо раҳмат ва Қуръон ва 

дуо мебошанд. 

8. Раббано ло тузиғ қулубано баъда из ҳадайтано ва ҳаб лано ми-л-ладунка 

раҳмаҳ, иннака Анта-л-Ваҳҳоб.5 

Эй Парвардигори мо, баъд аз он, ки ба мо роҳ намудӣ, дилҳои моро каҷ 

макун! Ва барои мо аз назди Худат неъмат ато кун, ҳамоно Ту Атокунандай! 

9. Раббано иннака Ҷомиъу-н-носи ли-явми-л-ло райба фиҳ, инналлоҳа 

ло юхлифу-л-миъод.6 

Эй Парвардигори мо, ҳамоно Ту дар рӯзе, ки дар он ҳеҷ шак нест, 

Ҷамъкунаидаи мардум ҳастӣ! Ба дурустӣ ки Худо ваъдаро хилоф намекунад. 

10. Раббано иннано оманно фа-ғфирлано зунубано ва қино азоба-н-нор.7 

                                                             
1 Сураи Бақара, ояти 250. 
2 Сураи Бақара, ояти 286. 
3 Сураи Бақара, ояти 286. 
4 Сураи Бақара, ояти 286. 
5 Сураи Оли Имрон, ояти 8. 
6 Сураи Оли Имрон, ояти 9. 
7 Сураи Оли Имрон, ояти 16. 
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Эй Парвардигори мо, ба дурустӣ ки мо имон овардем, пас барои мо 

гуноҳони моро биомурз ва моро аз азоби omaш нигаҳ дор! 

Ояти 16-уми сураи Оли Имрон дуои он касоне мебошад, ки дар охири кор 

бихиштӣ хоҳанд шуд. 

11. Раббано оманно бимо анзалта ва-т-табаъна-р-Расула фа-ктубно маа-

ш-шоҳидин.1 

Эй Парвардигори мо, ба он чи фуруд овардӣ, имон овардем ва ба 

Пайғамбар пайравӣ кардем, пас, моро аз шоҳидон бинавис! 

12. Раббана-ғфирлано зунубано ва исрофано фӣ амрино ва саббит 

ақдомано ва-нсурно ала-л-қавми-л-кофирин.2 

Эй Парвардигори мо, гуноҳони моро ва дар кори худ аз ҳад гузаштани 

моро ба мо биомурз ва гомҳои моро устувор бидор ва моро бар қавми 

кофирон нусрат бидеҳ. 

13. Раббано мо халақта ҳозо ботило, Субҳонака фа қино азоба-н-нор.3 

Эй Парвардигори мо, инро беҳуда наёфаридаӣ, покӣ Турост, пас моро аз 

азоби оташи дузах нигаҳ дор! 

14. Раббано иннака ман тудхили-н-нора фа қад аҳзайтаҳу, ва мо ли-з-

золимина мин ансор.4 

Эй Парвардигори мо, ҳар киро ба дузах дарори, ба дурустӣ ки ӯро расво 

кардаӣ! Ва ситамгаронро ёридиҳандае нест. 

Оятҳои 191-192-уми сураи Оли Имрон дуои бандагони неки Худои таоло 

аст, ки худи Худои таоло хонандагони ин дуоро таъриф намуда ва ваъдаи 

иҷобати онро додааст. 

15. Раббано иннано самиъно мунодийя-й-юнодӣ ли-л- имони ан омину 

би-Раббикум фа оманно.5 

Эй Парвардигори мо, ҳамоно мо нидокупандаеро шунидем, ки ба овози 

баланд ба сӯйи имон мехонд: «Ба Парвардигори хеш имон оред!» Ва мо имон 

овардем. 

16. Раббано фа-ғфирлано зунубано ва каффир анно сайиотино ва 

таваффано маа-л-аброр.6 

Эй Парвардигори мо, гуноҳони моро биомурз ва аз мо бадиҳои моро дур 

кун ва моро бо накӯкорон бимирон! 

17. Раббано ва отино мо ваъадтано ало русулика ва ло тухзино явма-л-

қисмати, иннака ло тухлифу-л-миъод.7 

Эй Парвардигори мо, он чиро, ки ба (забони) расулони Худ ба мо ваъда 

кардаӣ, ба мо бидеҳ ва моро рӯзи қиёмат расво макун; ба дурустӣ ки Ту 

ваъдаро хилоф намекунӣ! 

                                                             
1 Сураи Оли Имрон, ояти 53. 
2 Сураи Оли Имрон, ояти 147. 
3 Сураи Оли Имрон, ояти 191. 
4 Сураи Оли Имрон, ояти 192. 
5 Сураи Оли Имрон, ояти 193. 
6 Сураи Оли Имрон, ояти 193. 
7 Сураи Оли Имрон, ояти 194. 
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18. Раббано оманно фактубно мааш-шоҳидин.1 

Эй Парвардигори мо, имон овардем, пас бинавис моро бо шоҳидон. 

19. Раббано анзил алайно моидата-м-мина-с-самои такуну лано ида-л-ли-

аввалино ва охирино ва оята-м-минка, ва-рзуқно ва Анта Хайру-р-розиқин.2 

Эй Парвардигори мо, барои мо хоне аз осмон фуруд ор, то ки барои мо ва 

барои аввалу охири (уммати) мо иде ва мӯъҷиза аз ҷониби Ту бошад; ва ба мо 

рӯзӣ деҳ; ва Ту Беҳтарини рӯзидиҳандагонӣ! 

20. Раббано заламно анфусано ва ил-лам тағфирлано ва тарҳамно 

ланакунанна мина-л-хосирин.3 

Эй Парвардигори мо, бар хеш ситам кардем; ва агар моро наомурзӣ ва бар 

мо меҳрубонӣ пакунӣ, албатта, аз зиёнкорон бошем. 

Ояти 23-уми сураи Аъроф дуои раҳмату маӯфират мебошад, ки ба давлати 

ин дуо Ҳазрати Одам (а) омурзида шуд. 

21. Раббано ло таҷъално маа-л-қавми-з-золимин.4 

Эй Парвардигори мо, моро бо гурӯҳи ситамгарон ҳамроҳ макун! 

22. Раббана-фтаҳ байнано ва байна қавмино би-л-ҳаққи ва Анта Хайру-л-

фотиҳин.5 

Эй Парвардигори мо, дар миёни мову дар миёни қавми мо ба ростӣ ҳукм 

кун! Ва Ту Беҳтарини ҳукмкунандагон ҳастӣ. 

23. Раббано африғ алайно сабрав-ва таваффано муслимин.6 

Эй Парвардигори мо, бар мо шикебоӣ фурӯ бирез ва моро мусулмон 

бимирон! 

Ояти 126-уми сураи Аъроф дуои талаби сабр ва анҷоми хайр мебошад ва 

ин дуои ҷодугарони Фиръавн аст, ки ба Ҳазрати Мусо (а) имон оварданд. Ин дуо 

барои сабр дар муқобилаи душман ва будани анҷоми ба хайр ва саломатии имон 

муҷарраб ва муфид аст. 

24. Раббано ло таҷъално фитната-л-ли-л-қавми-з-золимина, ва наҷҷино 

бираҳматика мина-л-қавми-л-кофирин.7 

Эй Парвардигори мо, моро лагадкӯби қавми ситамгарон макун! Ва моро ба 

раҳмати Худ аз гурӯҳи кофирон наҷот деҳ! 

Ояти 86-уми сураи Юнус дуои наҷот ёфтан аз золимон аст. Аз баракати ин 

дуо Банӣ Исроил аз панҷаи Фиръавн наҷот ёфтанд. 

25. Раббано иннака таъламу мо нухфӣ ва мо нуълину, ва мо яхфо 

алаллоҳи мин шайъин фӣ-л-арзи ва ло фӣ-с-само.8 

                                                             
1 Сураи Моида, ояти 83. 
2 Сураи Моида, ояти 114. 
3 Сураи Аъроф, ояти 23. 
4 Сураи Аъроф, ояти 47. 
5 Сураи Аъроф, ояти 89. 
6 Сураи Аъроф, ояти 126. 
7 Сураи Юнус, оятҳои 85-86. 
8 Сураи Иброҳим, ояти 38. 
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Эй Парвардигори мо, ба дурустӣ, Ту он чизро медонӣ, ки пинҳон медорем 

ва он чиро, ки ошкор мекунем. Ва ҳеҷ чизе дар замину дар осмон бар Худо 

пӯшида намешавад. 

26. Раббано ва тақаббал дуои.1 

Эй Парвардигори мо, дуои маро бипазир! 

27. Раббана-ғфирлӣ ва ливолидайя ва ли-л-муъминива явма яқуму-л-

ҳисоб.2 

Эй Парвардигори мо, рӯзе, ки ҳисоб қоим шавад, маро ва модару падари 

маро ва мусалмононро биомурз! 

Оятҳои 40-41-уми сураи Иброҳим дуо барои модару падар ва фарзандони 

тамоми мусалмонон аст. Ва ин дуои Ҳазрати Иброҳим (а) аст. 

28. Раббано отино мил-ладунка раҳматав-ва ҳаййиъ лано мин амрино 

рашадо.3 

Эй Парвардигори мо, бахшише аз назди Худ ба мо бидеҳ ва дар кори мо 

роҳёбиро барои мо омода соз! 

29. Раббано иннано нахофу ай-яфрута алайно ав ай-ятғо.4 

Эй Парвардигори мо, ҳамоно аз он метарсем, ки моро озор диҳад, ё 

саркашӣ кунад! 

30. Раббуна-л-Лазӣ аъто кулла шайъин халқаҳу сумма ҳадо.5 

Парвардигори мо Он аст, ки ба ҳар чизе сурати сазовори ӯро дод, сипас ба 

ӯ роҳ намуд. 

31. Раббано оманно фа-ғфирлано ва-рҳамно ва Анта Хайру-р-роҳимин.6 

Эй Парвардигори мо, имон овардем, пас, моро биомурз ва бар мо 

бибахшой; ва ту Беҳтарини бахшояндагонӣ. 

32. Раббана-сриф анно азоба ҷаҳаннама, инна азобаҳо кона ғаромо. 

Иннаҳо соат мустақаррав-ва муқомо.7 

Эй Парвардигори мо, аз мо азоби дузахро боздор; ба дурустӣ ки азоби 

дузах ҷовид аст! Ҳамоно дузах бад оромгоҳе ва мақоме аст. 

33. Раббано ҳаблано мин азвоҷино ва зуррийётино қуррата аъюни-в-ва-

ҷъално ли-л-муттақина имомо.8 

Эй Парвардигори мо, аз занони мо ва аз фарзандони мо ба мо равшании 

чашм бибахш ва моро пешвои парҳезгорон бикун! 

34. Раббано ла-Ғафурун Шакур.9 

Ба рости ки Парвардигори мо, Омурзандаи Қадршинос аст. 

                                                             
1 Сураи Иброҳим, ояти 40. 
2 Сураи Иброҳим, ояти 41. 
3 Сураи Каҳф, ояти 10. 
4 Сураи Тоҳо, ояти 45. 
5 Сураи Тоҳо, ояти 50. 
6 Сураи Муъминун, ояти 109. 
7 Сураи Фурқон, оятҳои 65-66. 

8 Сураи Фурқон, ояти 74. 
9 Сураи Фотир, ояти 34. 
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35. Раббано васиъта кулла шайъин раҳмата-в-ва илман фа-ғфир ли-л-

лазина тобу ва-т-табаъу сабилака ва қиҳим азоба-л-ҷаҳим.1 

Эй Парвардигори мо, ба бахшоишу дониш ҳама чизро фаро гирифтаӣ, 

пас, ононро, ки тавба карданд ва ба роҳи Ту пайравӣ намуданд, биомурз ва 

онҳоро аз азоби дузах нигаҳ дор! 

36. Раббано ва адхилҳум ҷанноти аднини-л-лати ваъадтаҳум ва ман 

салаҳа мин обоиҳим ва азвоҷиҳим ва зуррийётиҳим, иннака Анта-л-Азизу-л-

Ҳаким. 

Ва қиҳиму-с-сайиоти, ва ман тақи-с-сайиоти явмаизин фа қад раҳимтаҳу, 

ва золика ҳува-л-фавзу-л-азим.2 

Эй Парвардигори мо, онҳоро ба бустонҳои ҷовидон дарор, ки ба онҳо 

ваъда кардаӣ; ва низ аз падаронашон ва занонашон ва фарзандонашон ҳар кӣ 

шоистакор бошад, (ба ҷаннат дарор)! Ба дурустӣ ки Ту Ғолиби Боҳикматӣ.

Ва онҳоро аз уқубатҳо нигоҳ дор! Ва ҳаркиро дар он ру3 аз уқубатҳо нигоҳ 

дорӣ, пас дар воқеъ бар вай раҳм кардаӣ. Ва ин (нигоҳ доштан) ҳамон пирӯзии 

бузург аст. 

37. Раббана-ғфирлано ва ли ихвонина-л-лазина сабақуно би-л-имони 

ва ло таҷъал фӣ қулубино ғилла-л-ли-л-лазина оману, Раббано иннака Рауфу-р-

Раҳим.3 

Эй Парвардигори мо, мо ва бародаронамонро, ки дар имон овардан бар 

мо пеши гирифтанд, биомурз ва дар дилҳои мо нисбат ба он он, ки имон 

оварданд, ҳеҷ кинае манеҳ! Эй Парвардигори мо, ба дурустӣ ки Ту Бахшояндаи 

Меҳрубон ҳастӣ. 

38. Раббано алайка таваккално ва илайка анабно ва илайка-л-масир.4 

Эй Парвардигори мо, бар Ту таваккул кардем ва ба суи Ту бозгаштем ва 

бозгашт(-и ҳама) ба сӯи Туст. 

39. Раббано ло таҷъално фитната-л-ли-л-лазина кафару ва-ғфир лано 

Раббано, иннака Анта-л-Азизу-л-Ҳаким.5 

Эй Парвардигори мо, моро зердасти кофирон магардон ва биомурз моро, 

эй Парвардигори мо! Ба дурустӣ ки Ту Ғолиби Боҳикматӣ. 

40. Раббано атмим лано нурано ва-ғфир лано, иннака ало кулли шайъин 

қадир.6 

Эй Парвардигори мо, нури моро барои мо тамом деҳ ва моро биомурз! Ба 

дурустӣ ки Ту бар ҳар чиз Тавоноӣ. 

Субҳона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун. Ва саломун ала-л-

мурсалин. Ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л- оламин.7 

                                                             
1 Сураи Ғофир, ояти 7. 
2 Сураи Ғофир, оятҳои 8-9. 
3 Сураи Ҳашр, ояти 10. 
4 Сураи Мумтаҳана, ояти 4. 
5 Сураи Мумтаҳана, ояти 5. 
6 Сураи Таҳрим, ояти 8. 
7 Сураи Соффот, оятҳои 108-182. 
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Пок аст Парвардигори ту - Худованди ғалаба аз он чи (ин гурӯҳ) баён 

мекунанд! Ва салом бар фиристодагон(-и Худо) бод! Ва сипос Худойро, ки 

Парвардигори оламиён аст. 

Дуои исми аъзам 

Ҳазрати Асмоа бинти Язид (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ, (с) иршод 

фармуданд: «Исми аъзам дар ин ду оят аст: 

«Ва Илоҳукум Илоҳув-Воҳидун, ло илоҳа илло Ҳува-р- Раҳмону-р-Раҳим».1 

Ва ояти нахустини сураи Оли Имрон: «Алиф лом мим, Аллоҳу ло илоҳа 

илло Ҳува-л-Ҳайю-л- Қайюм».2 

*           *             *          *            * 

Ҳазрати Анас ибни Молик (раз) мефармояд, ки: «Мо бо Расулуллоҳ (с) дар 

як ҳалқа нишаста будем ва як шахс намоз мехонд, вақте ки аз рукуъу суҷуд ва 

ташаҳҳуд фориғ шуд, дар дуо чунин гуфт: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма инни асъалука би анна Лака-л-ҳамду, ло илоҳа илло Анта 

Бадеъу-с-самовоти ва-л-арзи, ё За-л-ҷалоли ва-л-икроми, с Ҳайю, ё Қайюм.3 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, ман аз Ту ба воситаи ҳамду ситоиши Ту саволе мекунам, 

ба ҷуз Ту маъбуде нест, бидун аз номуна осмонҳову заминро офаридаӣ, эй 

Молики азамату ҷалол ва инъому эҳсон, эй ҳамеша Зиндаву Қоим, 

Нигаҳдорандаи ҳама. 

Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: «Ин шахс бо исми аъзами Худои таоло 

дуо кард. Ҳар гоҳ ба воситаи он дуо талаб карда шавад, Худои таоло он дуоро 

қабул мефармояд ва ҳар гоҳ савол карда шавад, Худои таоло ато мефармояд».4 

*           *             *          *            * 

Ҳазрати Саъд ибни Молик (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: «Оё ман ба шумоён исми аъзами Худои таолоро нишон надиҳам, 

ки ҳар гоҳ ба василаи он дуо карда шавад, қабул мефармояд ва агар савол карда 

шавад, ато мефармояд? Он дуоест, ки ба василаи он Юнус (а) Худои таолоро 

дар се торикӣ садо зад. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ло илоҳа илло Анта Субҳонака иннӣ кунту мина-з-золимин».5 

Тарҷума: Бор Илоҳо, ыуз Ту дигар маъбуде нест. Ту Поку муцаддас ҳастӣ, 

ман аз ситамгорон ҳастам. 

Шахсе аз Расулуллоҳ (с) пурсид, ки: 

- Эй Расулаллоҳ (с), оё ин дуо ва фазилати он махсуси Юнус (а) аст, ё барои 

умуми аҳли имон? 

Он Ҳазрат (с) иршод фармуданд: 

                                                             
1 Сураи Бақара, ояти 163. 

2 Ин ҳадисро Имом Тирмизй ривоят кардааст. 
3 Мустадрики Ҳоким. 
4«Ал-аҳодису-л-мунтахаб». 
5 Сураи Анбиё, ояти 87. 
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- Оё шумо иршоди мубораки Худои таолоро нашунидед, ки: «Ва 

наҷҷайноҳу мина-л-ғамми ва казолика нунҷи-л-муъминин».1 

Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: «Ҳар мусалмоне ин дуоро дар беморӣ 

чиҳил бор бихонад, агар дар ин беморӣ вафот кунад, ба ӯ савоби шаҳид мерасад 

ва агар аз ин беморӣ шифо ҳосил кард, пас, ҳамроҳ бо шифо ёфтан ҳамаи 

гуноҳони ӯ омурзида хоҳад шуд».2 

Дуои талаби ҳоҷот 

Ҳазрати Ҳасан (paҳ) мефармояд, ки Ҳазрати Сумра ибни Ҷундуб (раз) 

фармуд: 

- Оё ман ба шумо ҳадисеро баён накунам, ки ман онро чандин бор аз 

Расулуллоҳ (с) шунидаам ва Ҳазрати Абубакру Ҳазрати Умар (раз) онро низ 

чандин бор шунидаанд? 

Ман арз кардам: 

- Ҳатман баён бифармо. 

Ҳазрати Сумра ибни Ҷундуб (раз) фармуд:

                                                             
1 Ва ӯро аз ғам наҷот додем ва аҳли имонро низ ҳамин гуна наҷот медиҳем. 
2 “Ал-аҳодису-л-мунтахаб”. 
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- Ҳар шахс субҳу шом ин калимоти зеринро бихонад, пас ҳар чи аз Худои 

таоло талаб кунад, ҳатман Худои таоло ба ӯ ато мекунад. 

Калимот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма Анта халақтани ва Анта таҳдинӣ ва Анта тутъимунӣ ва Анта 

тасқинӣ ва Анта тумитунӣ ва Анта туҳйинӣ. 

Тарҷума: Эй Бор Худоё, Ту маро офаридаӣ ва Ту маро ҳидоят медиҳӣ ва 

Ту маро таом медиҳӣ ва Ту маро менушонӣ ва Ту маро мавт медиҳӣ ва Ту маро 

зинда мекунӣ. 

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Салом (раз) мефармояд, ки: «Ҳазрати Мусо (а) 

рӯзона ҳафт бор бо ин калимот дуо мекард ва ҳар он чи, ки аз Худои таоло 

талаб мекард, Худои таоло ба ӯ ато мекард.1 

 

Сайиду-л-истиғфор 

Дар ҳадиси зер Расулуллоҳ (с) ба як калимаи истиғфор «Сайиду-л-

истиғфор» гуфтааст ва барои он фазилати бисёре зикр фармудааст, бидуни 

шак ин калима ба лиҳози мазмун ва мафҳум худ калимаи воломақоме аст. 

Аз Шаддод ибни Авс (раз) ривоят аст, ки: «Расулуллоҳ (с) фармуданд: 

«Сайиду-л-истиғфор»2 ин аст, ки одамӣ ба боргоҳи Худои таоло чунин изҳор 

дорад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма Анта Раббӣ ло илоҳа илло Анта халақтанӣ ва ано абдука ва 

ано ало аҳдика ва ваъдика ма-статаъту аузу бика мин шарри мо санаъту абуу 

лака би ниъматика алайя ва абуу лака би занбӣ фа-ғфирлӣ фа иннаҳу ло 

яғфиру-з-зунуба илло Ант». 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, Ту Рабби ман ҳастӣ, ҳеҷ маъбуде ҷуз Ту нест. Маро 

офаридаӣ ва ман бандаи Туям ва то тавонам бар аҳду паймони имон, ки бо Ту 

бастаам, пойбанду устувор хоҳам буд. Аз шappu кирдору аъмоли худ ба Ту 

паноҳ меоварам, ба неъматҳоят бар худ эътироф мекунам ва ба гуногонам низ 

эътироф мекунам. Эй Мавло ва Моликам, маро афв кун ва гуноҳонамро 

биомурз, ҳеҷ кас ҷуз Ту Омурзандаи гуноҳон нест. 

Расулуллоҳ (с) фармуданд: «Ҳар кас бо ихлос ва яқини қалбӣ дар қисмаге 

аз рӯз ин калимоти истиғфорро бихонад ва дар ҳамон рӯз псш аз даромадаии 

шаб бимирад, ҳатман ба биҳишт меравад. Ва агар касе дар қисмате аз шаб онро 

бихонад ва пеш аз оғози субҳ бимирад, бидуни шак ба биҳишт меравад».3 

 

Калимаи радди куфр 

Расулуллоҳ (с) фармуданд, ки: 

                                                             
1 Табаронӣ, Мӯъҷам-уз-завоид. 
2 Сайиду-л-истиғфор – волотарин истиғфор. 
3 Ин ҳадисро Имом Бухорӣ ривоят кардааст. 
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- Уммати ман саҳар мусалмон мехезанд ва шом кофир бошанд ва дар 

шом мусалмон бошанду саҳар кофир бихезанд. 

Асҳоб пурсиданд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), ба чӣ сабаб? 

Гуфтанд: 

- Аз ҷиҳати парешонии суханон ва нодонистан. 

Эшон дар ҳайрат шуданд. Расулуллоҳ (с) роҳи наҷоти ин умматро чунин 

намуданд, ки: 

- Шаб чун дар хоб раванд, се карат ин калимотро бигӯянд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ аузу бика мин ан ушрика бика шайъав-ва ано аъламу 

бищи ва-стағфирука лимо ло аъламу биҳи тубту анҳу ва раҷаъту анҳу ва ақулу 

ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Тарҷума: Эй бор Худоё, паноҳ мегирам ба Ту аз ин, ки шарик гирам бо Ту 

чизеро ва ҳол он ки ман доно бошам ва талаби мағфират мекунам чизеро, ки 

надонистам ӯро ва тавба кардам аз ӯ ва боз омадам. 

Тамомии суханоии куфре, ки дар он рӯз гуфта бошад, маҳв шаванд ва ӯ 

омурзида шавад. Ва агар дар вақти саҳаргоҳ ба вақти аз хоб бархостан бихонад, 

тамоми суханони куфре, ки дар он шаб гуфта бошад, маҳв шаванд.1 

 

Дуои шукри неъмат 

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Ғанномии Баёзӣ (раз) мефармояд, ки: 

«Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: «Ҳар шахсе вақти субҳ ин дуоро бихонад, он 

шахс шукри ҳамаи неъматҳои он рӯзро ба ҷо оварда бошад ва ҳар шахсе 

ҳангоми шом ин дуоро бихонад, ӯ шукри ҳама неъматҳои он шабро ба ҷо 

оварда бошад»2. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма мо асбаҳа бӣ мин ниъматин фа минка ваҳдака ло шарика Лака 

фа Лака-л-ҳамду ва Лака-ш-шукр. 

Тарҷума: Эй бор Худоё, ҳар он неъмате, ки насиби ман, ё яке аз махлуқоти 

Ту имрӯз субҳ шудааст, танҳо аз тарафи Ту ато шудааст. Ту шарике надорӣ, 

ҳамаи ҳамду ситоиш барои Ту ҳастанд ва ҳамаи шукр барои Туст. 

 

Дуои аз хона берун омадан 

Ҳазрати Анас ибни Молик (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: “Ҳар гоҳ касе вақти берун омадан аз манзил ин дуоро бихонад, дар 

он вақт ба ӯ гуфта мешавад, яъне фариштаҳо мегӯянд: «Корҳои ту дуруст карда 

                                                             
1 «Иршод-ут-толибин». 
2 Ин ҳадисро Абӯдовуд ва Насоӣ ривоят кардаанд. 
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шуданд ва аз ҳар бадӣ муҳофизат карда шудӣ». Шайтон номуроду ноком шуда 

аз ӯ дур мешавад»1. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмиллоҳи таваккалту алаллоҳи, ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ. 

Тарҷума: Maн бо номи Аллоҳ берун меравам, бар Аллоҳ таваккал 

мекунам. Ҳосил кардани ҳар хайр, ё наҷот аз ҳар бадӣ фақат бо амри Аллоҳ 

мумкин аст. 

Ва дар ривояте чунин омадааст: «Дар он вақт (баъд аз хондани ин дуо) ба ӯ 

гуфта мешавад: «Комилан роҳнамоӣ карда шудӣ. Корҳои ту дуруст карда 

шуданд ва ту муҳофизат карда шудӣ». Пас шайтонҳо аз ӯ дур мешаванд. 

Шайтони дигаре ба он шайтони қаблӣ мегӯяд: «Ту чӣ тавр метавонӣ бар чунин 

шахсе ғолиб шавӣ, ки роҳнамоӣ карда шудааст? Корҳои ӯ дуруст карда 

шудаанд ва ӯ муҳофизат карда шудааст».2 

 

Дуои махсуси вақти хоб 

Ҳазрати Бароа ибни Озиб (раз) мефармояд, ки; «Расулуллоҳ (с) ба ман 

иршод фармуданд, ки: «Ҳангоме, ки қасди хоб бар бистар кунӣ, нахуст вузу 

бигир, сипас бар ҷониби худ бихоб ва ин дуоро бихон: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма асламту ваҷҳӣ илайка ва фаввазту амрӣ илайка ва-лҷаъту 

заҳрӣ илайка раҳбатав-ва рағбатан илайка, ло малҷаа ва ло манҷаа минка илло 

илайка, оманту би китобика-л-лазӣ анзалта ва набийика-л-лазӣ арсалта». 

Тарҷума: Худоё, ман ҷони худамро ба Ту супоридам ва муомилаи худро ба 

Ту муҳаввил (ҳавола) кардам. Аз тарси азоби Ту ба Ту рӯй овардам. Ба ҷуз зоти 

Ту ҳеҷ паноҳгоҳе ва ҳеҷ ҷойи наҷоте нест. Бар китобе, ки нозил кардӣ, имон 

овардам ва бар пайғамбаре, ки фиристодӣ, имон овардам. 

Расулуллоҳ (с) ба Ҳазрати Бароа (раз) фармуданд: «Агар ин дуоро хонда 

бихобӣ ва дар он шаб мавти ту фаро расад, мавти ту бар ислом хоҳад буд. Ва 

агар субҳ бедор шудӣ, хайри бузурге ба ту хоҳад расид. Ва баъд аз хондани ин 

дуо бо ҳеҷ касе суҳбат накун». Ҳазрати Бароа (раз) мефармояд, ки: «Ман пеши 

Расулуллоҳ (с) шуруъ кардам барои ёд кардани ин дуо. Ман дар ыумлаи охир 

ба ҷои «ва набийика-л-лазӣ арсалта» «ва би расулика-л-лазӣ арсалта» гуфтам. 

Он Ҳазрат (с) иршод фармуданд: «На, балки бигу: «ва набийика-л-лазӣ 

арсалта».3 

*              *                *                   * 

Ҳазрати Ҷобир (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ, (с) иршод фармуданд: 

«Ҳар гоҳ касе аз шумо барои хобидан бар бистари худ меояд, фавран як фаришта 

ва як шайтон назди ӯ меоянд. Шайтон мегӯяд: «Вақти бедории худро бо бадӣ ба 

                                                             
  1 Ин ҳадисро Имом Тирмизӣ ривоят кардааст. 

2 «Ал-аҳодису-л-мунтахаб». 
3 Ин ҳадисро Абӯдовуд ва Муслим ривоят кардаанд.  
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поён бирасон». Ва фаришта мегӯяд: «Вақти бедории худро бо некӣ ба поён 

бирасон». 

Пас, агар ӯ зикри Худои таолоро карду хобид, шайтон аз назди ӯ меравад 

ва фаришта ӯро муҳофизат мекунад. Баъд аз он вақте ки бедор мешавад, фавран 

як фаришта ва як шайтон назди ӯ меоянд. Шайтон ба ӯ мегӯяд: «Бедории худро 

бо бадӣ шуруъ кун». Ва фаришта мегӯяд: «Бедории худро бо некӣ шуруъ кун». 

Агар ӯ ин дуоро бихонад ва баъд аз он, агар ӯ аз ҳайвоне бияфтад ва бимирад, ё 

бо сабаби дигаре вафот кунад, пас ӯ ба дараҷаи шаҳодат расид. Ва агар зинда 

монд ва бархосту намоз хонд, пас ба василаи намоз фазоилу дараҷоти зиёде ба ӯ 

мерасад. 1 

Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

 Ал-ҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ радда илайя нафсӣ баъда мавтиҳо ва лам 

юмитҳо фӣ маномиҳо. Ал-ҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ юмсику-с-самоа aн тақаъа ала-

л-арзи илло би изниҳи, инналлоҳа би-н-носи ла-Рауфу-р-Раҳим. Ал-ҳамду 

лиллоҳи-л-Лазӣ юҳйи-л-мавто ва Ҳува ало кулли шайъин қадир. 

Тарҷума: Тамоми ҳамду ситоиш барои Худои таолост, он зоте, ки ҷони 

маро ба ман баргардонд ва дар хоб ба ман мавт надод. Тамоми ҳамду ситоиш 

барои Худои таолост, он зоте, ки осмонҳоро аз афтоданӣ ба рӯйи замин нигаҳ 

доштааст ва он бидуни иҷозати ӯ наметавонад, бияфтад. Яқинан Худои таоло бар 

инсонҳо бисёр Шафиқу Меҳрубон аст. Тамоми ҳамду ситоиш барои Худои 

таолост, он зоте, ки мурдаҳоро зинда мекунад ва бар ҳар чиз Қодиру Тавоност. 

 

Дуои тарсидан дар хоб 

Аз Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос (раз) ривоят аст, ки: «Расулуллоҳ 

(с) фармуданд: «Ҳар гоҳ яке аз шумо дар хоб битарсад, ин дуоро бихонад, пас 

шайтонҳо он шахсро зарару зиёне нахоҳанд расонид». 

Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аузу би калимотиллоҳи-т-томмоти мин ғазабиҳи ва азобиҳи ва мин 

шарри ибодиҳи ва мин ҳамазоти-ш-шаётини ва ай-яҳзурун. 

Тарҷума: Ман бо калимоти томмоти Аллоҳ паноҳ меҷӯям аз хашму азоби 

Ӯ ва аз шарри бандагони ӯ ва аз васвосу таъсироти шайтони ва аз ин, ки шаётин 

ба назди ман оянд ва маро азият кунанд. 

Шуайб фарзанди Абдуллоҳ ибни Амр ибии Ос (раз), ки ровии ин ҳадис аст, 

мегӯяд: «Равиши падари мо Абдуллоҳ ибни Амр (раз) чунин буд, ки ба 

фарзандони болиғу бузургсоли худ ин дуоро талқин карда меомӯхт, то ҳамеша 

онро бихонанд. Ва барои фарзандони хурдсол онро бар коғазе менавишт ва бар 

гулӯи онон ба таври таъвиз овезон мекард».2 

                                                             
 1 Мустадраки Ҳоким. 

2 Ин ҳадисро Абудовуд ва Тирмизӣ ривоят кардаанд. 
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Шарҳ. Аз ин ҳадис маълум мешавад, ки хобҳои тарсовар, ки муҷиби 

парешонӣ мешавад, аз ҷониби шайтон ҳастанд ва агар ин дуо ҳамвора хонда 

шавад, иншоаллоҳ инсон аз шарри шайтон ҳифозат мешавад. Аз ин амали 

саҳобии Расулуллоҳ (с) Ҳазрати Абдуллоҳ ибии Амр ибни Ос (раз) маълум шуд, 

ки ном, ё каломи Худои таоло ва ё дигар дуоро бар коғаз навиштан ва ба таври 

таъвиз дар гулӯ ва ё ҷои дигар қарор додан кори хилофе нест.1 

 

Дуои осонии назъи ҷон 

Овардаанд, ки маргро наваду нӯҳ ҷазба аст ва ҳар ҷазбаи ӯ бадтар аз навад 

карат пуст кандани гусфанди зинда аст, ҳар кӣ ин дуоро дар ақиби намозҳои 

панҷгона бихонад, ба фармони Худои таоло аз он эмин гардад2. Дуо ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Уъидту ли кулли ҳавлин фӣ-д-дунё ва-л-охирати «ло илоҳа иллаллоҳу» ва 

ли кулли ҳаммив-ва ғаммин «мошоаллоҳу» ва ли кулли ҳарбии лозимин «ло 

ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азими» ва ли кулли занбин 

«астағфируллоҳи» ва ли кулли зайқин «ҳасбияллоҳи» ва ли кулли мусибатин 

«инно лиллоҳи» ва ли кулли неъматин «ал-ҳамду лиллоҳи» мо асоба мин 

неъматин фа миналлоҳи ва ли кулли раҷоин «аш-шукру лиллоҳи» ва ли кулли 

аъҷубатин «субҳоналлоҳи» ва ли кулли қазоин ва қадарин «таваккалту 

алаллоҳи» ва ли кулли тоатин ва маъсиятин «ло ҳавла ва ло қуввата илло 

биллоҳи» ва ақулу ли кулли рағбатин ва раҳбатин «Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадив-ва ало авлодиҳи». 

Тарҷума: Муҳайё ва омода кардаам барои ҳар хавф дар дунё ва охират ин 

қавли «Ло илоҳа иллаллоҳ»-ро. Ва барои ҳар ғаму андуҳ ин қавли «Мо шоаллоҳу 

кона ва мо лам яшаъ лам якун»-ро. Ва аз барои ҳар ҷанг доим ин қавли «Ло ҳавла 

ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим»-ро. Ва аз барои ҳар қисм гуноҳ ин 

қавли «Астағфируллоҳ»-ро. Ва аз барои ҳар танги ин қавли «Ҳасбияллоҳ»-ро. Ва 

аз барои ҳар андуҳ ин қавли «Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун»-ро. Ва аз 

барои ҳар тамаъ ин қавли «Аш-шукру лиллоҳ»-ро. Ва аз барои ҳар кори аҷиб ин 

қавли «Субҳоналлоҳ»-ро. Ва аз барои ҳар ҳукми Илоҳӣ ва қудрати Ӯ «Таваккалту 

алаллоҳ»-ро. Ва аз барои ҳар гуноҳ «ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ»-ро. Ва 

аз барои ҳар иқтизо ва хавф ин дуруди «Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва 

ало авлодиҳ»-ро. 

 

Салавот боиси шафоат 

Расулуллоҳ (с) фармуданд: «Ҳар кас бар ман чунин дуруд фиристад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо саллайта 

ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака ҳамиду-м-Маҷид. Ва борик ало 

                                                             
1 «Маорифу-л-ҳадис». 

2 “Иршоду-т-толибин”. 
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Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало Иброҳима ва ало оли 

Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид». 

Тарҷума: Худоё, дуруд бифирист бар Муҳаммад (с) ва бар оли Муҳаммад 

(с), чунончи дуруд фиристодаӣ Ту бар Иброҳим (а) ва бар оли Иброҳим (а), ба 

дурустӣ ки Ту Сутудашуда ва Бузургворӣ. Ва баракат деҳ бар Муҳаммад (с) ва 

бар оли Муҳаммад (с), чунончи баракат додаӣ Ту бар Иброҳим (а) ва бар оли 

Иброҳим (а), ба дурустӣ ки Ту Сутудашуда ва Бузургворӣ. 

Пас ман дар рӯзи қиёмат барои ӯ шаҳодат дода ва шафоат хоҳам кард».1 

*              *                *                   *                   * 

Анас ибни Молик (раз) ривоят кунад аз он Ҳазрат (с), ки: «Ҳар кӣ хонад ин 

дурудро як бор, навишта кунад Худои таоло барои вай савоби ҳаҷҷи мақбул ва 

савоби касеро, ки озод кард бандаеро аз авлоди2 Исмоил (а). Ва фармояд 

Худованди таоло: «Эй фариштагони Ман, ин бандаест аз бандагони Ман, ки 

бисёр хондааст дурудро бар Ҳабиби Ман - Муҳаммад (с), пас, савганд аст бар 

иззати Ман ва ҷуди Ман ва ҷалоли Ман ва бузургии Ман ва иртифои Ман, ки 

албатта, бидиҳам вайро ба ҳар ҳарфе, ки дуруд хонд бар Ҳабиби Ман - Муҳаммад 

(с), кушке дар биҳишт ва албатта, биёяд назди Ман дар рӯзи қиёмат дар зери 

Ливои Ҳамд ва нури рӯяш монанди маҳтоби шаби чаҳордаҳум бошад ва дасти 

вай дар дасти Ҳабиби Ман бошад». Ин барои касест, ки хонад ин дурудро дар 

ҳар рӯз, ё дар ҳар шаб, ё дар шаби ҷумъа, ё дар рӯзи ҷумъа ва барои вай аст ин 

фазилат. Ва Худо Соҳиби Фазли азим аст. Дуруд ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин хайри-л-

халоиқи ва афзали-л-башари ва шафеъи-л-уммати явма-л-маҳшари ва ало оли 

сайидино Муҳаммадин би адади кулли маълумотика ва салли ало ҷамеъи-л-

анбиёи ва-л-мурсалина ва ала-л-малоикати-л-муқаррабина ва ало ибодиллоҳи-

с-солиҳин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

Ва ҳар кӣ бихонад ин салавотро, то охири умр пок шавад аз гуноҳони худ 

монанди рӯзе, ки зоида буд вайро модараш ва берун равад аз дунё бо имон ва 

барангезонида шавад бо шуҳадо». 

 

Дуои изтироб ва парешонӣ 

Аз Асмоа бинти Умайс ривоят аст, ки Расулуллоҳ (с) ба ман фармуданд: «Ба 

ту калимотеро таълим медиҳам, ки ба ҳангоми изтиробу парешонии фикр 

онҳоро бихонӣ, иншоаллоҳ, бароят боиси оромиву сукун хоҳад буд3». Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳу, Аллоҳу Рабби ло ушрику биҳи шайъан. 

Тарҷума: Аллоҳ, Аллоҳ Ӯ Рабби ман аст, ман барои ӯ шарикеро қоил 

нестам. 

                                                             
1 Ин ҳадисро Табаронӣ ривоят кардааст. 
2 Авлод – фарзандон. 
3 Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. 
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Дуоҳо ҳангоми мусибат ва мушкилот 

Аз Саъд ибни Абӯваққос (раз) ривоят аст, ки Расулуллоҳ (с) фармуданд: 

«Ҳазрати Зуннун1 ҳар гоҳ дар шиками моҳӣ қарор гирифт, дар он ҳангом ин 

дуоро ба боргоҳи илоҳӣ хонд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лo илоҳа илло Анта Субҳонака иннӣ кунту мина-з золимин». 

Тарҷума: Бор Илоҳо, ҷуз Ту дигар маьбуде нест. Ту Поку муқаддас ҳастӣ, 

ман аз ситамгорон ҳастам. 

Ҳар шахси мусалмоне, ки дар ҳангоми мусибату мушкилот бо ин калимот 

ба боргоҳи илоҳӣ дуо кунад Худованд онро қабул мефармояд».2 

*              *                *                   *                   * 

Ҳазрати Умми Салама (раз) ҳамсари гиромии Расули акрам (с) 

мефармояд, ки: «Расули акрам (с) иршод фармуданд, ки: “Ҳар бандае, ки ба 

мусибате гирифтор шавад ва ин дуоро бихонад, Худои таоло дар ин мусибат ба 

ӯ аҷру савоб ато мефармояд ва ивази он чизе, ки аз дасти ӯ рафтааст, чизе 

беҳтаре ато мекунад».3 Дуо ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиун. Аллоҳумма аҷурнӣ фӣ мусибатӣ 

ва ахлиф лӣ хайран минҳо. 

Тарҷума: Бидуни шак мо аз сӯйи Худои таоло ҳастем ва ба тарафи Худои 

таоло руҷуъ хоҳем кард. Эй Аллоҳ, маро бар мусибатам аҷру савоб ато бифармо 

ва аз он чизе, ки аз ман гирифтаӣ, чизи беҳтаре ба ман ато бифармо. 

Ҳазрати Умми Салама (раз) мефармояд: «Вақте ки Абӯсалама (раз) вафот 

кард, ман ҳамин гуна дуо кардам, ки Расули акрам (с) ба ман дастур дода буд, 

ки ин дуоро бихонам. Пас Худои таоло ба ман аз Абусалама (раз) ивази беҳтаре 

ато фармуд, яъне маро ба ҳамсарии Расули акрам (с) интихоб фармуд.4 

*              *                *                   *                   * 

Ҳазрати Абӯмӯсои Ашъарӣ (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: «Ҳар вақте ки фарзанди касе вафот мекунад, Худои таоло аз 

фариштаҳо мепурсад: 

- Фарзанди бандаи Маро овардед? 

Онҳо арз мекунанд: 

- Бале. 

Худои таоло мефармояд: 

- Шумо ҷигаргушаи бандаи Маро овардед? Онҳо арз мекунанд: 

- Бале. 

Худои таоло мепурсад: 

- Бандаи Ман чӣ гуфт? Онҳо арз мекунанд: 

                                                             
1 Зуннун – Ҳазрати Юнус (а). 
2 Ин ҳадисро Аҳмад, Тирмизӣ ва Насоӣ ривоят кардаанд. 
3 Ин ҳадисро Имом Муслим ривоят кардааст. 
4 «Ал-аҳодису-л-мунтахаб». 
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- Ҳамду таърифи Туро кард ва «Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун»-

ро хонд. 

Худои таоло ба фариштаҳо дастур медиҳад, ки: 

- Барои бандаи Ман дар ҷаннат хонае бисозед ва номи онро «Байту-л-

ҳамд», яъне хонаи ҳамду ситоиш бигузоред».1 

*              *                *                   *                   * 

Аз Абӯҳурайра (раз) ривоят аст, ки Расулуллоҳ (с) фармуданд: «Ҳар гоҳ дар 

мушкили бузурге қарор гирифтед, бигӯед: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ҳасбуналлоҳу ва ниъма-л-вакил».2 

Тарҷума: Худованди мутаол моро кофӣ аст ва Ӯ Беҳтарини корсозон аст. 

Ин низ ҷумлаи хосе аз Қуръон аст. Дар «Саҳеҳ»-и Бухорӣ аз Ҳазрати 

Абдуллоҳ ибни Аббос (раз) ривоят аст, ки: «Ҳар гоҳ Ҳазрати Иброҳим (а)-ро 

қавми бутпарасти ӯ дар оташ андохтанд, бар забони мубораки ӯ ҳамин ҷумла 

ҷорӣ буд «Ҳасбуналлоҳу ва ниъма-л-вакил». 

Дар вақти мусибатҳову мушкилот барои ҳар инсони муъмин лозим аст, ки 

ҳамин дуо вирди забони ӯ бошад.  

*              *                *                   *                   * 

Аз Ҳазрати Алии Муртазо (раз) ривоят аст, ки Расулуллоҳ (с) фармуданд: 

“Ҳар кас дар мушкил ва изтироби шадид қарор дошта бошад, ин дуоро бихонад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма Рабба-с-самовоти-с-сабъи ва Рабби-л-Арши-л-азими, икфинӣ 

кулла муҳиммин мин ҳайсу шиъта мин айна шиъта. 

Тарҷума: Бор Илоҳо, Молики ҳафт осмону Арши азим! Барои ҳалли 

мушкилоту муҳиммоти ман Ту кофӣ бош ва онҳоро ҳал бифармо, ҳар тавре, ки 

бихоҳӣ ва ҳар ҷо, ки бихоҳӣ. 

Пас Худованд мушкили ӯро ҳал фармуда, аз изтиробу ғаму андӯҳ ӯро 

наҷот медиҳад.3 

Дуои ҳангоми мушоҳидаи касе дар балову мусибат 

Ҳазрати Умар (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: 

“Ҳар шахсе мусибатзадаеро дида, ин дуоро бихонад, дар тамоми зиндагӣ аз ҳар 

навъ нороҳативу парешоние, ки он мусибатзада дошт, маҳфуз мемонад»4. Дуо 

ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ офонӣ ми-м-мабталока биҳи ва фаззалнӣ ало 

касирим-мим-ман халақа тафзило. 

                                                             
1 Ин ҳадисро Тирмихӣ ривоят кардааст. 
2 Ин ҳадисро Ибни Мардвайҳ ривоят кардааст. 

3 Ин ҳадисро Хароитӣ ривоят кардааст. 
4 Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. 
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Тарҷума: Ҳамду ситоиш барои Худои таолост, он зоте, ки маро аз он чи, 

ки туро ба он мубтало кардааст, наҷот додааст. Маро бар бисёрие аз махлуқоти 

Худ фазилат додааст. 

Тавзеҳ. Ҳазрати Ҷаъфар (paҳ) мефармояд, ки: «Ин калимотро дар дили 

худ бихонад, тавре ки он мусибатзада нашнавад».1 

Дуои наҷот аз қарздориву камбағалӣ 

Аз Абӯсаиди Худрӣ (раз) ривоят аст, ки як рӯз Расулуллоҳ (с) ба масҷид 

ташриф оварданд, пас як марди ансориро, ки номаш Абӯумома (раз) буд дар он 

но мушоҳида карданд. Он Ҳазрат (с) фармуданд: 

- Абӯумома, чӣ хабар аст, ки дар ғайри вақти намоз дар масҷид нишастаӣ? 

Вай арз кард: 

- Ё Расулаллоҳ (с), қарзҳои бисёр бар ман ҳаст, ки дар асари он бисёр 

музтарибу парешонхотир ҳастам. 

Он Ҳазрат (с) фармуданд: 

- Оё ба ту дуое биёмӯзам, ки бо он Худованд тамоми қарзҳои туро адо 

кунад ва туро аз парешониҳову андӯҳҳо наҷот диҳад? 

Арз кард: 

- Оре, ҳатман бифармоед, ё Расулаллоҳ (с). 

Фармуданд: 

- Ҳангоми субҳу шом ин дуоро ба боргоҳи Худои таоло бихон. 

Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ аузу бика мина-л-ҳамми ва-л-ҳузни ва аузу бика мина-л-

аҷзи ва-л-касали ва аузу бика мина-л-ҷубни ва-л-бухли ва аузу бика мин 

ғалабати-д-дайни ва қахри-р-риҷол. 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, ман ба Ту паноҳ меоварам, аз ғаму андӯҳ ва аз 

нотавониву сустӣ ва аз буздиливу бухл. Ба Ту паноҳ меоварам аз бори қарз ва 

тасаллуту фишори мардум. 

Абӯумома (раз) мегӯяд: «Ман бар ин роҳнамоии Расули акрам (с) амал 

кардам ва ин дуоро дар субҳу шом вазифаи худ қарор додам, пас ба фазли Худои 

таоло тамоми парешониҳову ғамҳои ман дур шуданду қарзҳои ман низ адо 

шуданд.2 

*              *                *                   *                   * 

Ҳазрати Абӯвоил (paҳ) мефармояд, ки: «Як ғуломи мукотаб3 дар хидмати 

Ҳазрати Али (раз) хозир шуда, арз кард: 

                                                             
1 «Ал-аҳодису-л-мунтахаб». 

2 Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. 
3 Мукотаб - ҳамон ғуломеро мегӯянд, ки соҳибаш ӯро гуфта бошад, ки: «Агар ин қадар мол дар 

ин муддат ба ман бидиҳӣ, пас ту озод ҳастӣ» ва он моле, ки дар ин муомила дода мешавад, 

онро бадали китобат меноманд. 
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- Ман наметавонам молеро, ки бадали китобат ба ман лозим шудааст, 

адо кунам. Дар ин маврид ба ман кӯмак кунед. 

Ҳазрати Алӣ (раз) фармуд: 

- Оё ман ба ту он калимотеро ёд надиҳам, ки Расули акрам (с) ба ман ёд 

дода буд? Агар ба зиммаи ту ба андозаи кӯҳи Сиряман ҳам қарз бошад, боз ҳам 

Худои таоло онҳоро адо мефармояд. Ту ин дуоро бихон.1 

Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-кфинӣ биҳалолика ан ҳаромика ва ағнинӣ би фазлика амман 

сивок. 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, ба ман рӯзии ҳалол ато фармуда, аз ҳаром муҳофизат 

бифармо ва маро ба фазлу карами Худ аз ғайри Худ бениёз гардон. 

 

Дуои эминӣ аз офатҳои шабонарӯзӣ 

Ҳазрати Убон ибни Усмон мефармояд, ки: «Ба ман гуфт падари ман, ки: 

«Иршод фармуданд Расулуллоҳ (с), ки: «Шахсе, ки ҳар рӯз дами субҳ ва ба вақти 

шом ин дуоро се бор бихонад, чизе дар он шабу рӯз ӯро нуқсон нахоҳад 

расонид».2 Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмилоҳи-л-Лазӣ ло язурру маъа исмиҳи шайъун фӣ-л-арзи ва ло фӣ-с-

самои ва Ҳува-с-Самеъу-л-Алим. 

Тарҷума: Шуруъ мекунам аз номи Эзид, ки аз баракати номи ӯ чизе 

нуқсону зиён наметавонад расонид, на аз замин ва на аз осмон ва нест ҷуз Ӯ 

Шунавандаву Донанда. 

* * * * *  

Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) мефармояд, ки: «Як шахс дар хизмати 

Расулуллоҳ, (с) ҳозир шуда арз кард: 

- Эй Расулаллоҳ (с), дишаб ба сабаби неши каждум бисёр дард кашидам. 

Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: 

- Агар ту дар вақти шом ин калимотро мехондӣ, пас каждум ҳаргиз 

наметавонист ба ту ҳеҷ зараре бирасонад.3 

Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аузу би калимотиллоҳи-т-томмоти мин шарри мо халақ. 

Тарҷума: Ман ба василаи тамоми калимоти Худои таоло (фоидадиҳанда, 

шифодиҳанда) аз шарри ҳамаи махлуқот паноҳ металабам. 

 

Дуои хушнудии Худои таоло 

                                                             
1 Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. 
2 Ин ҳадисро Ибни Моҷа ривоят кардааст. 
3 Ин ҳадисро Имом Муслим ривоят кардааст.  
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Расули акрам (с) мефармоянд, ки: «Ҳар кӣ ин калимоти дуоро се бор дар 

субҳу шом, бихонад, Худои таоло хонандаро бар зиммаи худ гирад, ки рӯзи 

қиёмат ӯро хушнуду розӣ гардонад».1 Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Разийту биллоҳи таоло Раббав-ва би-л-исломи динав-ва би-Муҳаммадин 

набийя-р-расулан. 

Тарҷума: Розӣ гаштам, ки Рабби ман Аллоҳ аст ва хушнуд гаштам, ки 

ислом дини ман аст ва розӣ гаштам, ки Муҳаммад (с) набӣ ва расул аст. 

 

Дуои кифояти дунёву охират 

Ҳазрати Абӯдардо (раз) мефармояд, ки: «Расули акрам (с) мефармоянд, 

ки: «Ҳар кӣ ин оятро ҳафт бор дар ҳар субҳу шом бихонад, Худои таоло ӯро дар 

дунёву охират кифоят кунад».2 Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ҳасбияллоҳу ло илоҳа илло Ҳува алайҳи таваккалту ва Ҳува Раббу-л-Арши-

л-азим. 

Тарҷума: Худои таоло маро кофӣ аст. Ҷуз Ӯ маъбуде пест. Ман таваккал 

кардам бар Ӯ ва Ӯ Парвардгори Арши азим аст. 

 

Дуои наҷот аз оташи дузах 

Ҳар кас баъд аз намозҳои бомдод ва шом бо касе сухан накарда, ин дуоро 

ҳафт бор бихонад, агар андар он рӯз, ё андар он шаб бимирад, аз оташи дузах 

маҳфуз хоҳад монд.3 

Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма аsирнӣ мина-н-нор. 

Тарҷума: Худоё, маро аз дузах наҷот бидеҳ. 

* * * * *  

Ҳазрати Анас ибни Молик (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: “Ҳар касе субҳ, ё шом як бор ин калимотро бихонад, пас Худои 

таоло як чаҳоруми ӯро аз ҷаҳаннам озод мекунад ва ҳар кас ду бор бихонад, 

Худои таоло нисфи ӯро аз оташи ҷаҳаннам озод мекунад ва ҳар шахс се бор 

бихонад, Худои таоло се чаҳоруми ӯро аз оташи ҷаҳаннам озод мекунад ва ҳар 

кас чаҳор бор бихонад, Худои таоло ӯро комилан аз оташи ҷаҳаннам озод 

мекунад».4 Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Ин ҳадисро Абӯдовуд ва Тирмизӣ ривоят кардаанд. 
2 Ин ҳадисро Ибни Суннӣ ривоят кардааст, 
3 Ин ҳадисро Абӯдовуд ва Насоӣ ривоят кардаанд. 
4 Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. 
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Аллоҳумма иннӣ асбаҳту ушҳидука ва ушҳиду ҳамалата Аршика ва 

малоикатака ва ҷамеъа халқика иннака Анталлоҳу ло илоҳа илло Анта ва анна 

Муҳаммадан абдука ва расулук. 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, ман дар ҳолате субҳ кардам, ки Туро гувоҳ қарор 

медиҳам ва ҳомилини Арши Туро, фариштагони Туро ва тамоми маҳлуқоти 

Туро гувоҳ қарор медиҳам, бар ин, ки Ту Аллоҳ ҳастӣ, ба ҷуз Ту маъбуде нест ва 

бар ин, ки Муҳаммад (с) банда ва расули Туст. 

 

Дуои эминӣ аз васвоси шайтон 

Ҳар кас баъд аз намозҳои бомдод ва шом дар ҷойи намозхондааш нишаста, 

бо касе сухан накарда, ин дуоро даҳ бор бихонад, дар он шабонарӯз аз васвоси 

шайтон маҳфузу эмин хоҳад монд. Ва хонандаи ин дуоро ба ивази ҳар калимае 

даҳ аъмоли нек дар номаи аъмол навишта мешавад ва даҳ бадӣ аз зиммаи ӯ маҳв 

шуда, даҳ дараҷа аз дарҷоти ӯро баланд карда мешавад.1 Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лo илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лaҳy Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду 

юҳйӣ ва ямуту ва Ҳува Ҳайюн лоямуту би ядиҳи-л-хайру ва Ҳува ало кулли 

шайъин қадир. 

Тарҷума: Нест маъбуде ба ҷуз Худои таоло, ки Яктову Ягона аст. Мулк 

барои Ӯст ва ҷамеъи ҳамду сано барои Ӯст. Ҳам ӯ зиндакунанда асту 

маргдиҳанда. Хайру хубӣ дар қабзаи Ӯст ва Ӯ ба ҳар чиз Қодир аст. 

Ва ҳамчунин дар ҳадиси дигаре Ҳазрати Абӯайюб (раз) мефармояд, ки: 

«Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: “Ҳар кас субҳ даҳ бор ин калимот (Лo илоҳа 

иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лaҳy Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду юҳйӣ ва ямуту 

ва Ҳува Ҳайюн лоямуту би ядиҳи-л-хайру ва Ҳува ало кулли шайъин қадир)-ро 

бихонад, пас ба сабаби ин калимот даҳ некӣ навишта мешавад ва даҳ гуноҳ 

омурзида мешавад ва даҳ дараҷа баланд карда мешавад ва ба андозаи озод 

кардани чаҳор ғулом савоб мерасад ва ин калимот то ҳангоми шом василаи 

муҳофизати ӯ аз шайтон мешавад. Ва ҳар кас ин калимотро баъд аз намози шом 

бихонад, то ҳангоми субҳ ҳамаи ин аҷру подош ба ӯ мерасад».2 

 

Дуои дохил шудан ба бозор 

Ҳазрати Умар ибни Хаттоб (раз) мефармояд, ки «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: “Ҳар шахс ҳангоми қадам гузоштан ба бозор ин калимотро бихонад, 

Худои таоло барои ӯ як миллион некӣ менависад ва як миллион гуноҳро 

мебахшад ва як миллион дараҷа баланд мефармояд».3 Ва дар ривояте ба ҷойи 

«баланд фармудани як миллион дараҷа» «сохтани қасре дар биҳишт» зикр 

шудааст. Дуо ин аст: 

                                                             
1 Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. 
2 Ибни Ҳиббон. 
3 Ин ҳадисро Тирмизи ривоят кардааст. 
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Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лo илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лaҳy Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду 

юҳйӣ ва ямуту ва Ҳува Ҳайюн лоямуту би ядиҳи-л-хайру ва Ҳува ало кулли 

шайъин қадир. 

Тарҷума: Нест маъбуде ба ҷуз Худои таоло, ки Яктову Ягона аст. Мулк 

барои Ӯст ва ҷамеъи ҳамду сано барои Ӯст. Ҳам ӯ зиндакунанда асту 

маргдиҳанда. Хайру хубӣ дар қабзаи Ӯст ва Ӯ ба ҳар чиз Қодир аст. 

 

Дуои ҷомеъ 

Аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (раз) ривоят аст, ки: «Расули акрам (с) ин дуоро 

мехонданд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ асъалука-л-ҳудо ва-т-туқо ва-л-афофа ва-л-ғино». 

Тарҷума: Бор Илоҳо, ман аз Ту ҳидоят, тақво, покдоманиву бениёзӣ аз 

махлуқотро металабам. 

Дар ин дуо аз Худованди мутаол чаҳор чиз хоста шудааст: 

1. Ҳидоят, яъне қадам ниҳодан бо истиқомат дар роҳи Ҳақ. 

2. Тақвову парҳезгорӣ, яъне хавф аз Худои таоло ва парҳез аз маосиву 

мункарот. 

3. Иффату покдоманӣ. 

4. Ғино, яъне қалби ин ҳол ва кайфиятро дошта бошад, ки одамӣ дар худ 

ниёзу эҳтиёҷи ба ҳеҷ махлуқеро эҳсос накунад ва бар атои молики худ мутмаин 

бошад.1 

* * * * *  

Аз Оишаи Сиддиқа (раз) ривоят аст, ки: Расули акрам (с) ба ман ин дуои 

ҷомеъро таълим доданд. Дуо ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ асъалука мина-л-хайри куллиҳи оҷилиҳи ва оҷилиҳи мо 

алимту минҳу ва мо лам аъламу ва аузу бика мина-ш-шарри куллиҳи оҷилиҳи 

ва оҷилиҳи мо алимту минҳу ва мо лам аълам. Аллоҳумма иннӣ асъалука мин 

хайри мо саалака минҳу абдука ва набийюка ва аузу бика мин шарри ма-стаоза 

минҳу абдука ва набийюк. Аллоҳумма иннӣ асъалука-л-ҷанната ва мо қарраба 

минҳо мин қавлин ва амалин ва аузу бика мина-н-нори ва мо қарраба илайҳо 

мин қавлин ва амалин ва асъалука ан таҷъала кулли қазоин тақзиҳи лӣ хайро. 

Тарҷума: Бор Илоҳо, ман аз Ту ҳар навь хайру хубиро мехоҳам, хайри 

дунёву охиратро. Он хайреро, ки медонам ва онро, ки намедонам, низ аз Ту 

мехоҳам. Ва ман ба Ту паноҳ меоварам аз ҳар навь шарру бадӣ, шарри дунёву 

охират. Аз он шарре, ки онро медонам ва аз он шарре, ки намедонам. 

Парвардгоро, бандаи хос ва Набии маҳбуби Ту (с) ҳар хайру хубиеро, ки аз 

Ту савол кардааст, ман низ онро савол мекунам ва аз ҳар шарру бадие, ки ба Ту 

паноҳ ҷустааст, ман низ аз он ба Ту паноҳ меҷуям. 

                                                             
1 Ин ҳадисро Имом Муслим ривоят кардааст. 
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Бор Илоҳо, ман аз Ту биҳишт ва он қавлу амале, ки ба биҳишт маро наздик 

кунад, хоҳонам ва ба Ту паноҳ меоварам аз дузах ва он қавлу амале, ки маро ба 

дузах наздик гардонад. 

Бор Илоҳо, ман аз Ту мехоҳам, ки ҳар қазоват файсалае, ки дар ҳақи ман 

раво дорӣ, зомини хайру хубӣ бароям бошад. 

Ба ҳар як калимоти ин дуо тадаббур ва андеша шавад он чи инсонро дар 

дунёву охират мавриди ниёз аст, дар ин дуо вуҷуд дорад.1 

Дар як ривояти ин ҳадис ин тафсил ҳам баён шуда, ки як рӯз Ҳазрати 

Абӯбакри Сиддик (раз) ба маҳзари он Ҳазрат (с) дар хонаи эшон омад ва қасди 

суҳбате дар хилвату танҳоӣ дошт. Ҳазрати Оишаи Сиддиқа (раз) дар он вақт 

машғули хондани намозу дуоҳои бисёр тӯлонӣ буд. Он Ҳазрат (с) ба қасди холӣ 

кардани хона ба вай фармуданд: 

- Дуоҳои ҷомеъро бихону зуд тамом кун. 

Ҳазрати Оишаи Сиддиқа (раз) изҳор дошт, ки: 

- Ба ман дуои ҷомеъе бигӯед. 

Он гоҳ он Ҳазрат (с) ин дуоро ба ӯ талқин фармуданд.2 

 

Истиғфор беҳтарин ҳадяе барои мурдагон аст 

Аз Абдуллоҳ ибни Аббос (раз) ривоят аст, ки: Расули акрам (с) фармуданд: 

Мисоли мурдагон дар қабр монанди он шахсест, ки дар дарё Ғapқ шуда ва барои 

наҷоти худ доду фарёд мекашад. Он бечора дар интизор аст, ки аз сӯйи падар, 

модар, бародар ва ё дӯсту ошное ҳадяи дуои раҳмату мағфират ба ӯ бирасад. Ва 

ҳар гоҳ аз ҷониби касе ҳадяе аз дуо ба ӯ мерасад, аз дунё ва он чи дар он ҳаст, 

барояш азизу маҳбубтар аст. Ва дар асари дуоҳои зиндагон ба мурдагони дар 

қабр аҷру савоби бисёр монанди куҳҳо аз ҷониби Худои таоло мерасад. Ва ҳадяи 

хоси зиндагон барои мурдагон дуои мағфират аст.3 

Аз Абӯҳурайра (раз) ривоят аст, ки Расули акрам (с) фармуданд: «Дар 

биҳишт мақому рутбаи як марди солеҳ дар як лаҳза боло бурда мешавад. Он 

биҳиштӣ савол мекунад: 

- Парвардгоро, ин баланд шудани дараҷаву мақоми ман аз чӣ ҷиҳатесг? 

Ҷавоб мерасад, ки: 

- Дар асари дуои мағфирати фалон фарзанди ту».4 

Дар ин ҳадис баланд гаштани мақом дар асари дуои фарзанд ба таври 

мисол зикр гардидааст, вагарна дуоҳои дигар муъминон низ нафъбахш хоҳанд 

буд. Ҳамон тавре, ки дар зиндагӣ бузургтарин ҳақ бар фарзандон ҳаққи 

волидайн асту хизмат ва итоати онҳо аз фароиз аст, ҳамчунин баъд аз марг 

волидайн бар фарзандон ҳаққи хосе доранд, ки барои онҳо дуои раҳмату 

мағфират кунанд. Роҳи хизмат ва ҳусни сулук бо онҳо баъд аз марг ҳамин аст. 

                                                             
1 Ин ҳадисро Ибни Абӯшайба ва Ибни Моҷа ривоят кардаанд. 
2 «Маорифу-л-ҳадис». 
3 Ин ҳадисро Байҳақӣ ривоят кардааст. 
4 Ин ҳадисро Имом Аҳмад ривоят кардааст. 
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Ҳадаф ва мақсуд аз ин ду ҳадиси Абдуллоҳ ибни Аббос (раз) ва 

Абӯҳурайра (раз) фақат иттилои як ҳақиқат нест, балки ба тарзи муассире ба 

фарзандону дигар хешовандон ташвиқ шуда, ки ҳамвора барои мурдагон дуои 

мағфират ва раҳмат кунанд. Ин ҳадяи онҳо ба мурдагон дар қабр ва дар 

биҳишт ба таври доимӣ хоҳад расид. Гоҳе Худованди таоло ба баъзе аз 

бандагони хеш ин масъаларо нишон медиҳад, ки дар асари дуои шахсе ба 

мурда дар он ҷаҳон чӣ мақому рутбае расидааст. Худованди таоло яқину бовар 

бар ин ҳақоиқро насиб фармояд ва тавфиқи истифода аз онҳоро иноят кунад.1 

Дуои истиғфор барои падару модар ва ҷамеъи мусалмонон чунин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-ғфирлӣ ва ли волидайя камо раббаёнӣ сағирав-ва-ғфир ли 

ҷамеъи-л-муъминина ва-л-муъминоти ва-л-муслимина ва-л-муслимоти ал-аҳёи 

минҳум ва-л-амвот, Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.2 

Тарҷума: Эй Бор Худоё бахшоиш кун маро ва падару модари маро, 

чунончи тарбият додаанд ҳар ду маро дар хурдсоливу бузургӣ. Ва бибахш 

ҳамаи муъминону муъминот ва муслимину муслимотро, ононе ки зиндааид аз аз 

инҳо ва онон, ки мурдаанд. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Дуои зиёрати аҳли қубур 

Ҳазрати Бурайда (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) ба саҳобаи киром 

омӯхт, ки: “Ҳар гоҳ ба қабристон бираванд, чунии бигӯянд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ас-салому алайкум аҳла-д-диёри мина-л-муъминина ва-л-муслимина ва 

инно иншоаллоҳу ла-лоҳикуна, асъалуллоҳа лано ва лакуму-л-офияҳ.3 

Тарҷума: Салом бар шумо бод аҳолии русто аз муъминону мусалмонон, 

бидуни шак мо ҳам ба зудӣ, иишоаллоҳ, ба шумо мепайвандем. Мо аз Худои 

таоло барои худ ва барои шумо офият металабем. 

 

Дуои чизи гумшуда 

Хизматгузоре аз хизматгорони Шайх Абӯлҳасан (раҳ) ҳангоми худоҳофизӣ 

фармуд: 

- Миқдоре тӯшаи роҳ иноят фармоед. 

Шайх Абӯлҳасан (paҳ) фармуданд: 

- Хар гоҳ чизе аз ту гум гардад ва ё ин ки хоҳони ин ҳастӣ, ки бо фалон 

шахс мулоқот дошта бошӣ, ин дуоро бихон. 

Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё Ҷомеу-н-носи ли явми-л-ло райба фиҳи, инналлоҳа ло юхлифу-л-миъод. 

Иҷмаъ байнӣ ва байни қазо. 

                                                             
1  «Маорифу-л-ҳадис». 

2  «Иршоду-т-толибин» 
3  Муслим. 
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Ба ҷойи калимаи «қазо» номи матлубашро бигӯяд, иншоаллоҳ чизи 

гумшуда ва ё матлубаш ҳосил хоҳад гардид. 

Ровӣ гӯяд: «Барои ҳеҷ ҳоҷате ин дуоро накардам, магар ин ки он ҳоҷатам 

бароварда мешуд». (Яъне, орзуям ҳатман бароварда мешуд).1 

 

Дуои қазои ҳоҷот ва рафъи дарду ғам 

Аз Ҳазрати Ёфеӣ (paҳ) ривоят шудааст, ки барои бароварда шудани 

ҳоҷатҳову дур кардани мушкилот ва ҳосил намудани ҳадафу мақсадҳо ва изолаи 

ҳар дарду ранҷу ғам агар таъвизи зерин, ки бисёр муҷарраб мебошад, истеъмол 

гардад, иншоаллоҳ бисёр муфид хоҳад буд. 

Ва он амал чунин аст: Баъд аз таҳорати комил номи Худои таоло, яъне 

«Латиф»-ро 16641 маротиба тавре бихонад, ки аз ин теъдод на камтар бошад ва 

на бештар, зеро дар ғайри ин сурат он розе, ки дар ин исм нуҳуфтааст, зоҳир 

нахоҳад гашт. Барои ин ки ин теъдод ба таври комил маҳфуз бимонад, беҳтарин 

тариқааш ин аст, ки як тасбеҳи 129-донагӣ сохта шавад ва 129 маротиба бо 

пуррагӣ ҳамон тасбеҳро гардонида, ин исми зикршуда такрор карда шавад, ки 

дар натиҷа адади дилхоҳ ҳосил хоҳад шуд. Далел ин, ки ин теъдод чаро малҳузи 

назар мебошад, ин аст, ки адади ин исми муборак 129 мебошад ва агар онро дар 

129 зарб диҳанд, ин адад ба даст хоҳад омад. 

Агар баъд аз итмоми ин зикр барои ниёзҳояш дуо кунад, иншоаллоҳ 

Худованд орзуҳояшро бароварда хоҳад сохт. Албатта, баъд аз ҳар тасбеҳе ин 

оятро бихонад: 

Лo тудрикуҳу-л-абсору ва Ҳува юдрику-л-абсора ва Ҳува- л-Латифу-л-

Хабир.2 

Ва дар поён ин дуоро бихонад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма вассиъ алайя ризқӣ. Аллоҳумма аттиф алайя хулқика камо 

санта ваҷҳӣ ани-с-суҷуди ли ғайрика фа сунҳу ан зилли-с-суоли ли ғайрика. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимина.3 

 

Дуои каффораи маҷлис 

Ҳазрати Абӯбарзаи Асламӣ (раз) мефармояд, ки «Маъмули Расулуллоҳ (с) 

дар охирин айёми зиндагӣ муборак ин буд, ки ҳар гоҳ иродаи бархостан аз 

маҷлисро мекарданд, ин дуоро мехонданд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Субҳонакаллоҳумма ва биҳамдика, ашҳаду ал-ло илоҳа илло Анта, 

астағфирука ва атубу илайк. 

                                                             
1  “Бӯстони Ростон”. 
2 Сураи Анъом, ояти 103. 
3 “Бӯстони Ростон”. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

Тарҷума: Бор Илоҳо, Ту Пок ҳастӣ, ман ҳамду ситоиш Туро баён мекунам. 

Гувоҳӣ медиҳам, ки ба ҷуз Ту маъбуде нест. Ман аз Ту бахшиш металабам ва 

пеши Ту тавба мекунам. 

Шахсе арз кард: 

- Ё Расулаллоҳ (с), дар ин рӯзҳо Шумо дуое мехонед, ки қаблан онро 

намехондед? 

Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: 

- Ин дуо каффораи лағзишҳои маҷлис аст.1 

* * * * *  

Ҳазрати Ҷубайр ибни Мутъим (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: “Ҳар шахсе дар охири маҷлиси зикр ин дуоро бихонад, ин дуо барои 

он маҷлиси зикр чунон аст, ки бар мадорики муҳим муҳр зада мешавад, яъне ин 

маҷлис назди Худои таоло қабул мешавад ва аҷру савоби он назди Худои таоло 

маҳфуз мемонад. Ва агар ин дуоро дар чунон маҷлисе бихонад, ки дар он 

ҳарфҳои беҳуда зада шавад, пас, ин дуо барои он маҷлис каффора қарор 

мегирад. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳи. Субҳонакаллоҳумма ва биҳамдика, ашҳаду 

ал-ло илоҳа илло Анта, астағфирука ва атубу илайк.2 

 

Дуои баъд аз намоз 

Ҳар кас ин дуоро пайваста дар ақиби ҳар намоз бихонад, мустаҷоб гардад 

ва ҳашри ӯ дар қиёмат бо ин тоифа гардад, ки зикр мешавад. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-ҷъал динано дина-н-набийина ва имонано имона-л-

муъминина ва исломано ислома-л-муслимина ва салотано салота-л-хошеъина ва 

рукуъано рукуъа-л-мутавозеъина ва суҷудано суҷуда-л-хоифина ва ташаҳҳудано 

ташаҳҳуда-л-малоикати-л-муқаррабина ва нийётано нийёта-л-фоизина ва 

аъмолано аъмола-с-солиҳина ва зунубано зунуба-л-мустағфирина, фаллоҳу 

Хайрун ҳофизан ва Ҳува Арҳаму-р-роҳимин. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимина. 

Тарҷума: Худовандо, бигардон дини моёнро мисли дини пайғамбарон ва 

имони моёнро мисли имони муъминон ва исломи моёнро мисли исломи 

мусалмонон ва намози моёнро мисли намози оҷизикунандагон ва рукуъи 

моёнро мисли рукуъи шикастагикунандагон ва саҷдауои моёнро мисли 

саҷдаҳои тарсандагон ва «ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна 

Муҳаммада-р-расулуллоҳ» гуфтани моёнро мисли «ашҳаду алло илоҳа 

иллаллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммада-р-расулуллоҳ» гуфтани малоикаи 

муқаррабин ва қасди моёнро мисли қасди фирӯзмандон ва амалҳои моёнро 

мисли амалҳои солеҳон ва гуноҳҳои моёнро мисли гуноҳҳои толибони 

                                                             
1 Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. 
2 Мустадраки Ҳоким. 
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мағфират, пас Маъбуди барҳақ беҳтар аст аз ҷиҳати ҳифз ва Ӯ Меҳрубонтари 

меҳрубонон аст. 

 

Дуоҳои харрӯзаи мусалмон 

Замоне ки шоир Ҳоҷӣ Исмоил Зарифи аз сафари ҳаҷ баргаштанд, барои 

ман китобчаеро ҳадя оварданд, ки он «Дуоҳои харрӯзаи мусалмон» ном дошта 

аз 8 саҳифа иборат буд. Азбаски дар ин китоб дуоҳои пурфайзу бомазмун 

гирдоварӣ шуда буд, хостам оммаи хонандагонро аз ин ганҷинаи Илоҳӣ бонасиб 

гардонам. Аз ин сабаб дуоҳои онро дар поёни китоб ҷой дода, пешкаши шумо 

месозам. 

 

Дуоҳои субҳу шом 

«Ояту-л-Курсӣ» як бор ҳангоми субҳ, як бор ҳангоми бегоҳ ва пеш аз хоб 

хонда мешавад. 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Ло таъхузуҳу синатув-ва ло 

навм, Лaҳy мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Ман за-л-лазӣ яшфаъу индаҳу 

илло биизниҳ. Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна би 

шайъи-м-мин илмиҳи илло би мо шоъ. Васиа курсийюҳу-с- самовоти ва-л-арз. 

Ва ло яудуҳу ҳифзуҳумо ва ҳува-л-Алийю-л-Азим. 

Тарҷума: Худо, ки ба ҷуз вай ҳеҷ худое нест, Зиндаи Поянда аст; Ӯро на 

пинаке мегирад ва на хоб; он чи дар осмонҳо ва он чи дар замин аст, аз они Ӯст. 

Кист он, ки назди Ӯ-ҷуз ба ҳукми Ӯ-шафоат кунад? Он чиро медонад, ки пеши 

дасти онҳо аст ва он чиро, ки паси пушти онҳо аст; ва мардум аз илми ҳақ чизеро, 

ба ҷуз он чи вай хостааст, дарнамегиранд; подшоҳии ӯ осмонҳову заминро фаро 

гирифтааст; ва нигоҳбонии ин ҳар ду барои ӯ гарон нест; ва Ӯ Баландмартабаи 

Бузургвор аст. 

Ҳар кас «Ояту-л-Курсӣ»-ро ҳангоми пагоҳӣ бихонад, то бегоҳ аз шайтонҳо 

раҳоиву халосӣ ёбад ва ҳар кӣ «Ояту-л-Курсӣ»-ро ҳангоми бегоҳӣ бихонад, то 

пагоҳ аз шайтонҳо раҳоиву халосӣ ёбад. 

* * * * *  

Сураи «Ихлос» се бор ҳангоми субҳу шом хонда мешавад. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул  Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-

л-Лаҳу куфуван аҳад.  

Тарҷума: Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон. 

Бигӯ: «Ӯ Худои Ягона аст. Худои Бениёз аст. На зодааст ва на зода шудааст. 

Ва ҳеҷ кас ӯро ҳамто нест». 

* * * * *  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 
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Қул аузу би Рабби-л-фалақ. Мин шарри мо халақ. Ва мин шарри ғосиқин 

изо вақаб. Ва мин шарри-н-наффосоти фӣ-л-уқад. Ва мин шарри ҳосидин изо 

ҳасад. 

Тарҷума: Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон. 

Бигӯ: «Ба Парвардгори субҳ паноҳ мегирам, аз бадии ҳар чи офаридааст; ва 

аз бадии шаби торик, чун дарояд; ва аз бадии занони ҷодугари дар гиреҳҳо 

даманда; ва аз бадии ҳасуд, ки чун ҳасад барад». 

* * * * *  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул  аузу би Рабби-н-нос. Малики-н-нос. илоҳи-н-нос. Мин шарри-л-

васвоси-л-ханнос. Ал-лазӣ ювасвису фӣ судури- н-нос. Мина-л-ҷиннати ва-н-нос. 

Тарҷума: Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон. 

Бигӯ: «Ба Парвардгори мардум паноҳ мегирам, ба Подшоҳи мардум, ба 

Худои мардум, аз бадии васвасакунандаи бозпасраванда, он, ки дар синаҳои 

мардум васваса меафканад, аз ҷинниён (бошад) ё аз мардум». 

* * * * *  

Як бор ҳангоми пагоҳ ва бегоҳ хонда мешавад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма Анта Раббӣ ло илоҳа илло Анта халақтанӣ ва ано абдука ва ано 

ало аҳдика ва ваъдика ма-статаъту аузу бика мин шарри мо санаъту абуу лака би 

ниъматика алайя ва абуу Лака би занбӣ фа-ғфирлӣ фа иннаҳу ло яғфиру-з-

зунуба илло Ант.   

Тарҷума: Эй Аллоҳ, Ту Рабби ман ҳастӣ, ҳеҷ маъбуде ҷуз Ту нест. Маро 

офаридаӣ ва ман бандаи Туям ва то тавонам бар аҳду паймони имон, ки бо Ту 

бастаам, пойбанду устувор хоҳам буд. Аз шарри кирдору аъмоли худ ба Ту паноҳ 

меоварам, ба неъматҳоят бар худ эътироф мекунам ва ба гуноҳонам низ эътироф 

мекунам. Эй Мавло ва Моликам, маро афв кун ва гуноҳонамро биомурз, ҳеҷ кас 

ҷуз Ту Омурзандаи гуноҳон нест. 

Ҳар кӣ ин дуоро бегоҳӣ бо боварии комил гӯяд, агар ҳамон шаб бимирад 

ба ҷаннат дарояд ва ҳамчунини дигар пагоҳӣ. 

* * * * *  

Як бор ҳангоми пагоҳ ва бегоҳ хонда мешавад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма Олима-л-ғайби ва-ш-шаҳодати фотира-с-самовоти ва-л-арзи, 

Рабба кулли шайъин ва маликаҳу. Ашҳаду ал-ло илоҳа илло Анта, аузу бика 

мин шарри нафсӣ, ва мин шарри-ш-шайтони ва ширкиҳи, ва ан ақтарифа ало 

нафсӣ суан ав аҷурҳу ило муслим. 

Тарҷума: Худовандо! Эй Донандаи ниҳону ошкоро, эй Созандаи осмощову 

замин, эй Парвардгори ҳама чиз ва подтоҳи он, гувоҳӣ медиҳам, ки ғайр аз Ту 

худое шоистаи парастиш нест. Аз бадии худ ба Ту паноҳ мебарам ва аз бадии 

шайтон ва ширки ӯ ва аз ин ки бар ҷони худ бадӣ ва гуноҳ, кунам ва ё ки онро ба 

сӯйи мусалмоне кашаму ба ӯ бадӣ расонам ба Ту паноҳ мебарам. 

* * * * *  
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Се бор ҳангоми пагоҳ ва бегоҳ хонда мешавад: 

 Бисмиллоҳи-р-Раҳмоии-р-Раҳим 

Разийту биллоҳи таоло Раббав-ва би-л-исломи динав-ва би-Муҳаммадин 

набийя-р-расулан. 

Тарҷума: Розӣ гаштам, ки Рабби ман Аллоҳ аст ва хушнуд гаштам, ки ислом 

дини ман аст ва розӣ гаштам, ки Муҳаммад (с) набӣ ва расул аст. 

* * * * *  

Се бор ҳангоми пагоҳ ва бегоҳ хонда мешавад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмиллоҳи-л-Лазӣ ло язурру маъа исмиҳи шайъун фӣ-л-арзи ва ло фӣ-с-

самои ва Ҳува-с-Самеъу-л-Алим. 

Тарҷума: Шуруъ мекунам аз номи Эзид, ки аз баракати номи Ӯ чизе 

нуқсону зиён наметавонад расонид, на дар замин ва на дар осмон ва Ӯст 

Шунавандаву Донанда. 

* * * * *  

Як бор пагоҳӣ ва бори дигар ҳангоми хоб хонда мешавад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ асъалука-л-афва ва-л-офията фӣ-д-дунё ва-л-охираҳ. 

Аллоҳумма иннӣ асъалука-л-афва ва-л-офията фӣ-д-динӣ ва-д-дунёя ва аҳлӣ ва 

молӣ. Аллоҳу-м-мастур аваротӣ ва омин равъотӣ. Аллоҳумма-ҳфазнӣ мин 

байни ядайя ва мин халфӣ ва ан яминӣ ва ан шимолӣ ва мин фавқӣ ва аузу би-

азаматика ан ағтола мин таҳтӣ. 

Тарҷума: Худовандо, ман аз Ту бахшиши гуноҳҳову беранҷиро дар дунёву 

охират дархост мекунам. Худовандо, ман аз Ту бахшиши гуноҳҳову беранҷиро 

дар дину дунё ва хонадону дороии худ дархост мекунам. Худовандо, айбҳоямро 

бипӯшон ва тарсу бимҳоямро эмин гардон. Худовандо, маро аз пешам ва аз 

пуштам ва аз ростам ва аз чапам нигаҳ дор ва ба бузургии Ту аз ин, ки ногаҳон 

замин маро фурӯ барад, паноҳ мебарам. 

* * * * *  

Як бор ҳангоми пагоҳӣ хонда мешавад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Асбаҳно ва асбаҳа-л-мулку лиллоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи. Лo илоҳа 

иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лаҳу Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду ва Ҳува ало 

кулли шайъин қадир. Рабби асъалука хайра мо фӣ ҳоза-л-явми ва хайра мо 

баъдаҳу, ва аузу бика мин шарри мо фӣ ҳоза-л-явми ва шарри мо баъдаҳу. 

Рабби аузу бика мина-л-касали ва суи-л-кибри. Рабби аузу бика мин азобин 

фӣ-н-нори ва азобин фӣ-л-қабр. 

Тарҷума: Ба субҳ, ворид шудем ва мулки Аллоҳ дохили субҳ гашт ва ситоиш 

мар Аллоҳро, ҷуз Аллоҳ ҳеҷ худое шоистаи парастиш нест. Ягона аст ва ҳамто 

надорад. Подшоҳӣ аз они Ӯст ва бар ҳама чиз тавоност. Парвардгоро, накуиро, 

ки дар ин рӯз аст ва накуии пас аз ин рӯзро аз Ту дархост мекунам ва аз бадии 

ин рӯз ва аз бадии пас аз ин рӯз ба Ту паноҳ мебарам. Парвардгоро, аз танбалӣ 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

ва бадии пирӣ ба Ту паноҳ мебарам. Парвардгоро, аз азоби ҷаҳаннам ва азоби 

гӯр ба Ту паноҳ мебарам. 

* * * * *  

Як бор ҳангоми бегоҳӣ хонда мешавад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Амсайно ва амса-л-мулку лиллоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи Лo илоҳа 

иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лаҳу Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду ва Ҳува ало 

кулли шайъин қадир. Рабби асъалука хайра мо фӣ ҳоза-л-явми ва хайра мо 

баъдаҳу, ва аузу бика мин шарри мо фӣ ҳоза-л-явми ва шарри мо баъдаҳу. 

Рабби аузу бика мина-л-касали ва суи-л-кибри. Рабби аузу бика мин азобин 

фӣ-н-нори ва азобин фӣ-л-қабр. 

Тарҷума: Ба бегоҳ расидем ва мулк ба сӯйи Аллоҳ гашт ва ситоиш мар 

Аллоҳро, ҷуз Аллоҳ ҳеҷ худое шоистаи парастиш нест. Ягона аст ва ҳамто 

надорад. Подшоҳӣ аз они Ӯст ва бар ҳама чиз тавоност. Парвардгоро, накӯиро, 

ки дар ин рӯз аст ва накӯии пас аз ин рӯзро аз Ту дархост мекунам ва аз бадии ин 

рӯз ва аз бадии пас аз ин рӯз ба Ту паноҳ мебарам. Парвардгоро, аз танбалӣ ва 

бадии пирӣ ба Ту паноҳ мебарам. Парвардгоро, аз азоби ҷаҳаннам ва аз азоби 

гӯр ба Ту паноҳ мебарам. 

* * * * *  

Як бор ҳангоми пагоҳӣ хонда мешавад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма бика асбаҳно ва бика амсайно ва бика наҳё ва бика намуту ва 

илайка-н-нушур. 

Тарҷума: Худовандо, бо Ту бар пагоҳ расидем ва бо Ту бар бегоҳ расидем ва 

ба амри Ту зинда мешавем ва ба амри Ту мемирем. 

* * * * *  

Як бор ҳангоми бегоҳӣ хонда мешавад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма бика амсайно ва бика асбаҳно ва бика наҳё бика намуту ва 

илайка-л-масир. 

Тарҷума: Худовандо, бо Ту бар бегоҳ расидем ва бо Ту бар пагоҳ расидем ва 

ба амри Ту зинда мешавем ва боз офаринишу бозгашти мо ба сӯйи Туст. 

* * * * *  

Се бор ҳангоми дар ягон манзил ва ё дар ягон ҷой фаромадан хонда 

мешавад ва ҳеҷ чиз зарар намекунад:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аузу би калимотиллоҳи-т-томмоти мин шарри мо халақ. 

Тарҷума: Паноҳ мебарам бо калимаҳои комилу расоӣ Аллоҳ аз бадии он чи 

офаридааст. 

 

Дуоҳои баъд аз намозҳои панҷвақта 

Се бор хонда мешавад:  

Астағфируллоҳ. 
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Тарҷума: Аз Худованд мағфирати гуноҳҳоямро металабам. 

* * * * *  

Аллоҳумма Анта-с-Салому ва минка-с-салому таборакта ё За-л-ҷалоли ва-

л-икром. Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лаҳу Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-

ҳамду ва Ҳува ало кулли шайъин қадир. Аллоҳумма ло мониа лимо аътайта ва 

ло муътия лимо манаъта ва ло янфаъу за-л-ҷадди минка-л- ҷадд. 

Тарҷума: Бор Парвардгоро, Туӣ оромиву осудагӣ ва аз Туст оромиву 

осудагӣ. Пок ва муборак ҳастӣ, эй Соҳиби Бузургӣ ва каромат. Нест маъбуде ба 

ҷуз Худои таоло, ки Яктову Ягона аст. Мулк барои Ӯст ва ҷамеи ҳамду сано барои 

Ӯст. Ва Ӯ ба ҳар чиз Қодир аст. Парвардгоро, агар Ту чизеро ато кардӣ, касе 

натавонад, ки онро манъ кунад ва агар чизеро манъ кунӣ, каси бахшандае 

набошад ва соҳиби бахти баландро аз Ту бахт ва насибаш ҳеҷ фоидае надиҳад.  

* * * * *  

Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарикалаҳу Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду 

ва Ҳува ало кулли шайъин қадир. Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ. Ло илоҳа 

иллаллоҳу ва ло наъбуду илло ийёҳ. Лаҳу-н-неъмату ва Лаҳу-л-фазлу ва Лаҳу-с-

саноу-л-ҳасан. Ло илоҳа иллаллоҳу мухлисина Лаҳу-д-дина ва лав кариҳа-л-

кофирун. 

Тарҷума: Нест маъбуде ба ҷуз Худои таоло, ки Яктову Ягона аст. Мулк 

барои Ӯст ва ҷамеи ҳамду сано барои Ӯст. Ва Ӯ ба ҳар чиз Қодир аст. Ягон тағйир 

ва табдилёбӣ ва ягон қуввату қудратмандие ба ҷуз бо сабаб ва хости Худованди 

таоло набошад. Ба ҷуз Аллоҳ таоло ҳеҷ Худои барҳақ набошад ва ҷуз ӯ дигареро 

напарастем. Ӯст соҳиби неъмат ва Ӯрост тамоми санову ҳамди некӯ. Ба ҷуз Аллоҳ 

таоло ҳеҷ худои барҳақ набошад ва динро холис ва танҳо барои Ӯ гардонем, 

агарчи кофирон инро бад бинанд. 

* * * * *  

Субҳоналлоҳ. (33 бор).  

Тарҷума: Пок аст Худованд.  

Ал-ҳамду лиллоҳ. (33 бор).  

Тарҷума: Сипос мар Худовандрост. 

Аллоҳу Акбар. (зз бор).  

Тарҷума: Худованд Бузург аст.  

Ва дар охир як бор: 

Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарикалаҳу Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду 

ва Хува ало кулли шайъин қадир. 

Тарҷума: Нест маъбуде ба ҷуз Худои таоло, ки Яктову Ягона аст. Мулк 

барои Ӯст ва ҷамеи ҳамду сано барои Ӯст. Ва Ӯ ба ҳар чиз Қодир аст. 

Шахсеро, ки ин дуоҳоро баъд аз ҳар як намоз бихонад, гуноҳҳояш мағфират 

карда шавад ва агарчи гуноҳҳояш миқдори кафкҳои баҳр бошад. 

* * * * *  

«Ояту-л-Курсӣ» низ як бор хонда мешавад: 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтоии-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 
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Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Ло таъхузуҳу синатув-ва ло 

навм, Лаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Ман за-л-лазӣ яшфаъу индаҳу илло 

би изниҳ. Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна би шайъи-

м-мин илмиҳи илло бимо шоъ. Васиа курсийюҳу-с- самовоти ва-л-арз. Ва ло 

яудуҳу ҳифзуҳумо ва Ҳува-л-Алийю-л-Азим. 

Тарҷума: Худо, ки ба ҷуз вай ҳеҷ худое нест, Зиндаи Поянда аст; Ӯро на 

пинаке мегирад ва на хоб; он чи дар осмонҳо ва он чи дар замин аст, аз они Ӯст. 

Кист он, ки назди Ӯ-ҷуз ба ҳукми Ӯ-шафоат кунад? Он чиро медонад, ки пеши 

дасти онҳо аст ва он чиро, ки паси пушти онҳо аст; ва мардум аз илми Ҳақ 

чизеро, ба ҷуз он чи вай хостааст, дарнамегиранд; подшоҳии ӯ осмонҳову 

заминро фаро гирифтааст; ва нигоҳбонии ин ҳар ду барои ӯ гарон нест; ва Ӯ 

Баландмартабаи Бузургвор аст. 

Шахсе, ки «Ояту-л-Курсӣ»-ро пас аз ҳар намоз бихонад, ӯро ғайр аз марг 

чизи дигаре аз дохили ҷаннат шудан монеъ нагардад. 

* * * * *  

Ин сураҳоро се бор баъд аз намозҳои бомдод ва шом ва як бор баъд аз дигар 

намозҳо хонда мешавад: 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул  Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-

л-Лаҳу куфуван аҳад. 

Тарҷума: Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон. Бигӯ: «Ӯ Худои Ягона 

аст. Худои Бениёз аст. На зодааст ва на зода шудааст. Ва ҳеч кас ӯро ҳамто нест». 

* * * * *  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул аузу би Рабби-л-фалак. Мин шарри мо халақ. Ва мин шарри ғосиқин 

изо вақаб. Ва мин шарри-н-наффосоти фӣ-л-уқад. Ва мин шарри ҳосидин изо 

ҳасад. 

Тарҷума: Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон. 

Бигӯ: «Ба Парвардгори субҳ паноҳ мегирам, аз бадии ҳар чи офаридааст; ва 

аз бадии шаби торик, чун дарояд; ва аз бадии занони ҷодугари дар гиреҳҳо 

даманда; ва аз бадии ҳасуд, ки чун ҳасад барад».
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* * * * *  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул аузу би Рабби-н-нос. Малики-н-нос. илоҳи-н-нос. Мин шарри-л-

васвоси-л-ханнос. Ал-лазӣ ювасвису фӣ судури-н-нос. Мина-л-ҷиннати ва-н-нос. 

Тарҷума: Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон. 

Бигӯ: «Ба Парвардгори мардум паноҳ мегирам, ба Подшоҳи мардум, ба 

Худои мардум, аз бадии васвасакунандаи бозпасраванда, он, ки дар синаҳои 

мардум васваса меафканад, аз ҷинниён (бошад) ё аз мардум». 

 * * * * *  

Даҳ бор баъд аз намозҳои бомдод ва шом хонда мешавад: 

Лo илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарикалаҳу Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду 

юҳйӣ ва юмиту ва Ҳува Ҳайю ло ямуту ва Ҳува ало кулли шайъин қадир. 

Нест маъбуде ба ҷуз Худои таоло, ки Яктову Ягона аст. Мулк барои Ӯст ва 

ҷамеъи ҳамду сано барои Ӯст. Ҳам Ӯ Зиндакунанда асту Маргдиҳанда. Ва ӯ ба ҳар 

чиз Қодир аст. 

 

Чигунагии дур намудани назари бад 

Ҳазрати Ҷабраили Амин (а) дар иртибот бо дур намудани чашмзахм ба 

Расулуллоҳ (с) ин таъвизи хосро омӯзонида ва гуфт: 

- Онҳоро бар Ҳазрати Ҳасан (раз) ва Ҳазрати Ҳусайн (раз) бихон. 

Дар «Таърих»-и Ибни Асокир омадааст, ки Ҷабраил (а) пеши Расулуллоҳ 

(с) омад ва дар он ҳангом Расулуллоҳ (с) ғамгин буданд. Пурсид: 

- Ё Расулаллоҳ (с), чаро ғамгин ҳастед? 

Фармуданд: 

- Ҳасан ва Ҳусайнро чашмзахм намудаанд. 

Ҳазрати Ҷабраил фармуд: 

- Оре, чашмзахм ҳақиқат дорад. Шумо ин калимотро чаро нахондед ва чаро 

онҳоро паноҳ надодед? 

Расулуллоҳ (с) фармуданд: 

- Онҳо кадом алфоз ҳастанд?  

Фармуд: 

- Онҳо аз ин қароранд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма За-с-Султони-л-Азим ва-л-манни-л-Қадим, За-л-ваҷҳи-л-

карим, валийи-л-калимоти-т-томмоти ва-д-даавоти-л-мустаҷоботи офи-л-

Ҳасана ва-л-Ҳусайни мин анфуси-л-ҷинна ва аъюни-л-инс. 

Баъд аз он ки Расулуллоҳ (с) ин дуоро бар Ҳазрати Ҳасан (раз) ва Ҳусайн 

(раз) хонданд, онҳо фавран бархоста ва дар ҳамон ҷо машғули бозӣ шуданд. 

Расулуллоҳ (с) фармуданд: 
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- Эй мардум, худатонро ва ҳамсарону фарзандонатонро ба тавассути ин 

вирд1 паноҳ бидиҳед, дуое ҳамонанди ин вирд барои паноҳ намебошад. 

 

Ояте аз Қуръон, ки муҷиби иззат мегардад 

Ҳазрати Имом Аҳмад (paҳ) дар «Муснад»-аш ва Имом Табаронӣ (paҳ) ба 

санади олӣ аз Ҳазрати Муози Ҷаҳанӣ (раз) ин ривоятро нақл намудаанд, ки 

Расулуллоҳ (с) мефармояд: Ин ояти иззат аст. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва кули-л-ҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ лам яттахиз валада-в-ва лам яку-л-Лаҳу 

шарикун фӣ-л-мулки ва лам яку-л-Лаҳу валийю-м-мина-з-зулли ва каббирҳу 

такбиро.2 

Тарҷума: Ва бигӯ: «Ситоиш Худойрост, ки ҳеҷ фарзанд нагирифтааст; ва 

ӯро дар подшоҳӣ ҳеҷ шарике нест; ва ӯро ба сабаби нотавонӣ ҳеҷ корсозе нест». 

Ва ӯро ба таъзим кардани бисёр ёд кун! 

 

Азон гуфган дар гуши ғамдида 

Ҳар касе дучори ғаму андӯҳе мешавад, бар асари дар гӯшаш азон гуфтан 

ғаму андӯҳаш бартараф мегардад. 

Ҳазрати Алӯ (раз) мефармояд: Як дафъа Расулуллоҳ (с) маро андӯҳгин дида 

фармуд: 

- Эй Ибни Абӯтолиб, туро ғамгин мебинам. 

Гуфтам: 

-Оре. 

Расулуллоҳ, (с) фармуд: 

- Ба яке аз аҳли манзилат бигӯ, ки дар гушат азон бигӯяд, зеро ин муолиҷаи 

ғам аст. 

Ҳазрати Алӣ (раз) мефармояд: 

- Ҳамин амалро анҷом додам ва бар асари он ғаму андӯҳам дур шуд. 

Ва ба ҳамин сурат ҳамаи ривояткунандагони ин ҳадис бар ин амр амал 

карданд ва онро таъсирбахш ёфтанд. 

 

Азон гуфтан дар гуши бадахлоқ 

Ҳар касе, ки одаташ хароб гардад, чӣ инсон ва чӣ ҳайвоне, агар дар гӯшаш 

азон бихонанд, одаташ хуб хоҳад гардид. 

Ҳазрати Алӣ (раз) ривоят мекунад, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Ҳар чизе ки бадахлоқ бишавад, чӣ инсоне бошад ва ё ҳайвоне дар гӯшаш 

азон бихонед. 

 

Азон гуфтан ҳангоме ки шайтон касеро нороҳат мекунад ва ё метарсонад 
                                                             
1 Вирд-дуо.  
2 Сураи Исро, ояти 111. 
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Ҳар гоҳ шайтон касеро нороҳат кунад ва ё ӯро битарсонад, дар он вақт бояд 

бо овози баланд дар гӯшаш азон гуфт, зеро шайтон аз овози азон фирор мекунад. 

Ҳазрати Суҳайл ибни Абӯсолеҳ (paҳ) мефармояд: Падарам маро ба назди 

Бану Ҳориса фиристод ва бо ҳамроҳам дӯсте ва ё кӯдаке буд. Аз пушти девор 

шахсе номашро гирифта, ӯро садо кард. Ҳамон шахсе, ки ҳамроҳам буд, ба 

тарафи девор нигоҳ кард, аммо чизеро мушоҳида нанамуд. Ин воқеаро ба 

падарам гуфтам. Падарам гуфт: 

- Агар медонистам, ки барои шумо инчунин воқеае пеш меояд, шуморо 

намефиристодам. Вале ҳар гоҳ овозеро бишнавед, бо овози баланд азон бигӯед, 

зеро аз Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) шунидам, ки Расулуллоҳ, (с) мефармояд: 

- Ҳар гоҳе азон гуфта мешавад, шайтон аз он ҷо дар ҳоле бармегардад, ки 

аз ақиб овоз медиҳад ва фирор мекунад. 

 

Азон гуфтан ҳангоми мушоҳидаи ҷинну дев ва ё чизҳои тарсовар 

Агар шахсе ҷин ва ё деверо бубинад, дар он сурат бо овози баланд азон 

бигӯяд. 

Ҳазрати Саъд ибни Абӯваққос (раз) мефармояд: Расулуллоҳ (с) инчунин 

мефармуд: 

- Ҳар гоҳ дар муқобили шумо деве ва ё ҷинне зоҳир шуд, дар он сурат азон 

бигӯед. 

 

Азон гуфтан дар чанд ҷойи дигар 

Илова аз мавридҳои дар боло зикршуда, дар чанд ҷои дигар низ метавон 

азон гуфт: 

1. Ҳангоми вуқӯи оташсӯзӣ. 

2. Ҳангоми хашму нороҳатӣ. 

3. Ҳар гоҳ мусофир роҳашро гум кунад. 

4. Ҳар гоҳ шахсе дучори сардард гардад. 

Бинобар ин таҳти унвони муолиҷа дар ин мавкеъҳо азон гуфтан хуб аст. 

Дар «Имдоду-л-фатово» омадааст, ки дар мавоқеъи зер азон гуфтан суннат 

мебошад: 

1. Барои намоз. 

2. Дар гӯши тифл ҳангоми ба дунё омадан. 

3. Ҳангоми оташсӯзӣ. 

4. Ҳангоми муҳориба бо куффор. 

5. Ҳар гоҳ ба дунболи шахси мусофир шаётине зоҳир бишаванд ва ӯро 

битарсонанд. 

6. Ҳангоми ғаму андӯҳ. 

7. Ҳар гоҳ инсон ва ё ҳайвони тарсноку хатарноке зоҳир шавад. 

Инҳоро муаллифи «Радду-л-мухтор» дар китобаш зикр намудааст. 
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Нусхае ҷиҳати маҳфуз мондан  

аз марги ногувор 

Ҳазрати Усмон (paҳ) мефармояд: Чунки биноии Ҳазрати Ҳориса ибни 

Нӯъмон (paҳ) рафта буд, ба ҳамин хотир аз хонааш то маҳалли намоз ресмон 

баста буд. Ҳар гоҳ ниёзманде ба дари хонааш меомад, аз хурҷинаш чизе берун 

мекард ва ба кӯмаки ҳамон ресмон то дари хонааш мерафт ва шахсан ба он шахс 

чизе медод. Аҳли хона мегуфтанд: 

- Ба ҷойи ту мо меравем ва он чизро ба ниёзманд медиҳем. 

Аммо ӯ мефармуд: 

- Аз Расулуллоҳ (с) шунидам, ки мефармуд: “Ҳар касе мискинеро бо дасти 

худаш кӯмак кунад, аз марги ногувор маҳфуз хоҳад монд». 

 

Дастуруламали Расулуллоҳ (с) дар мавриди маҳфуз мондан аз зулми 

золимон 

Ҳазрати Абӯрофеъ (paҳ) мефармояд: Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар (раз) 

маҷбур гардид, то духтарашро ба никоҳи Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф дарорад, аммо 

духтарашро гуфт: 

- Ҳар гоҳ Ҳаҷҷоҷ ба назди ту ояд, ин дуоро бихон:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лo илоҳа иллаллоҳу-л-ҳалиму-л-Карим, Субҳоналлоҳи Рабби-л-Арши-л-

азим ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. 

Тарҷума: Ба ғайр аз Аллоҳ, маъбуде нест ва Ӯ Ҳакиму Карим аст. Худованди 

Пок ва Парвардгори Арши азим аст ва ҳамаи таърифот барои Аллоҳ ҳастанд ва 

ӯ Парвардгори ҳамаи ҷаҳониён аст. 

Ҳазрати Абдуллоҳ (раз) фармуд: 

- Ҳар гоҳ барои Расулуллоҳ (с) мушкили хосе пеш меомад, ҳамин дуоро 

мехонд. 

Ровӣ мегӯяд: Духтари Ҳазрати Абдуллоҳ (раз) ин дуоро хонд ва бар асари 

он Ҳаҷҷоҷ натавонист ба ӯ наздик бишавад. 

 

Амали андак ва подоши зиёд 

Имом Бағавӣ (paҳ) бо зикри санадаш ҳадисеро ривоят намудааст, ки: 

Расулуллоҳ (с) фармуд: Ҳар шахсе, ки баъд аз ҳар намозе сураи «Фотиҳа», «Ояту-

л-Курсӣ» ва ду оят аз сураи «Оли Имрон»-ро бихонад, Худованд мефармояд: 

ҷояшро дар биҳишт ва ӯро дар Ҳазирату-л-қудс ҷой хоҳам дод ва рӯзона сад 

маротиба ба сӯяш ба назари раҳмат нигоҳ хоҳам кард ва ҳафтод ҳоҷати вайро 

бароварда хоҳам сохт ва аз ҳар ҳасуду душман ӯро паноҳ хоҳам дод ва ӯро бар 

онон ғолиб хоҳам намуд. Он сураҳову оятҳо ин аст: 

Сураи «Фотиҳа» 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-

дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Иҳдина-с-сирота-л-мустақима, сирота-л-

лазина анамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим вала-з-золлин. (Омин). 

Ояту-л-Курсӣ 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Лo таъхузуҳу синату-в-ва ло 

навм, лаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Ман за-л-лазӣ яшфаъу индаҳу илло 

биизниҳ. Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна бишайъи-м-

мин илмиҳи илло бимошоъ. Васиа курсийюҳу-с-самовоти ва-л-арз. Ва ло яудуҳу 

ҳифзуҳумо ва Ҳува-л-Алийю-л-Азим.1 

Шахсе, ки «Ояту-л-Курсӣ»-ро пас аз ҳар намоз бихонад, ӯро ғайр аз марг 

чизи дигаре аз дохили ҷаннат шудан монеъ нагардад. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Шаҳидаллоҳу аннаҳу ло илоҳа илло Ҳува ва-л- малоикату ва улу-л-илми 

қоима-м-би-л-қисти, ло илоҳа илло Ҳува-л-Азизу-л-Ҳаким.2 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Қулиллоҳумма Молика-л-мулки туъти-л-мулка ман ташоу ва танзиъу-л-

мулка ми-м-ман ташоу ва туъиззу ман ташоу ва тузиллу ман ташоу би ядика-л-

хайру иннака ало кулли шайъин Қадир. Тулиҷу-л-лайла фӣ-н-наҳори ва талиҷу-

н-наҳора фӣ-л-лайли ва тухриҷу-л-ҳайя мина-л-майити ва тухриҷу-л-майита 

мина-л-ҳайи ва тарзуқу ман ташоу би ғайри ҳисоб.3 

Эҳсоноти бузург бар уммати исломи ба тавассути Ҳазрати Фотима (раз) 

Ҳазрати Сувайид ибни Ғафала (paҳ) мефармояд: Як маротиба ба Ҳазрати 

Алӣ (раз) тангдастӣ воқеъ гардид, ба Ҳазрати Фотима (раз) фармуд: 

- Пеши Расулуллоҳ (с) бирав ва миқдоре чиз бихоҳ. 

Чунончи Ҳазрати Фотима (раз) пеши Расулуллоҳ (с) рафт ва дар он вақт 

Умми Айман ҳам дар он ҷо ҳузур дошт. Вақте Ҳазрати Фотима (раз) дарро зад, 

Расулуллоҳ (с) ба Умми Айман (раз) гуфт: 

- Ин дар задани Фотима (раз) мебошад, маълум нест барои чӣ алъон ба ин 

ҷо омадааст? Қаблан дар ҳамчунин вақте намеомад. 

Вақте Ҳазрати Фотима (раз) дохили хона гардид, арз намуд:  

- Ё Расулаллоҳ (с), хӯроки фариштагон «Ло илоҳа иллаллоҳу, субҳоналлоҳи, 

ва-л-ҳамду лиллоҳ» гуфтан аст ва хуроки мо чӣ мебошад? 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Савганд ба он зоте, кӣ маро ба ҳақ фиристодааст, дар ҳеҷ маконе аз 

хонаҳои Муҳаммад (с) аз муддати сӣ рӯз аст, ки ҳеҷ оташе равшан нагардидааст. 

Дар назди мо чанд адад гусфанд оварда шудааст, агар мехоҳӣ, панҷ адад 

                                                             
1 Сураи Бақара, ояти 255. 
2 Сураи Оли Имрон, ояти 18. 
3 Сураи Оли Имрон, оятҳои 26-27. 
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гусфандро ба ту медиҳам варна агар мехоҳӣ, ба ту ҳамон панҷ калимаеро хоҳам 

омӯзонид, ки Ҳазрати Ҷабраил ба ман омӯзонидааст. 

Ҳазрати Фотима (раз) гуфт: 

- Ман гусфандро намехоҳам. Ҳамон калимотеро, ки Ҳазрати Ҷабраил ба 

ту омӯзонидааст, ба ман биёмӯзон. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Ин тавр бигӯ: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё Аввалу-л-аввалина. Ва ё Охиру-л-охирина. Ва ё За-л-қуввати-л-матини. Ва 

роҳима-л-масокини. Ва ё Арҳама-р-роҳимина. 

Пас Ҳазрати Фотима (раз) ба хонааш ташриф бурд. Ҳазрати Алӣ (раз) ҷӯё 

шуд, ки: 

- Чӣ шуд? 

Фармуд: 

- Аз пеши ту ба хотири гирифтани дунё рафтам, аммо аз он ҷо охиратро 

овардаам. 

. Ҳазрати Алӣ (раз) гуфт: 

- Бинобар имрӯз беҳтарин рӯзи ту мебошад. 

 

Тарҷеҳ додани Ҳазрати Алӣ (раз) охиратро бар дунё ва фаро гирифтани 

панҷ калимаро аз Расулуллоҳ (с) 

Ҳазрати Алӣ (раз) мефармояд: Расулуллоҳ (с) ба ман гуфт: 

- Ба ту панҷ ҳазор гӯсфанд бидиҳам ва ё ин ки ончунон панҷ калимае ёд 

бидиҳам, ки дину дунёи ту хуб бишавад? 

Арз намудам: 

- Е Расулаллоҳ, (с), панҷ ҳазор гӯсфанд бисёр зиёд аст аммо ба ман ҳамон 

панҷ калимаро биёмӯзон. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Инҳоро бигӯ: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-ғфир ли занбӣ. Ва вассиъ лӣ хулқӣ. Ва тайиб ли касабӣ. Ва 

қанниънӣ бимо разақтанӣ. Ва ло тазҳаб қалбӣ ило шайъин сарафтаҳу аннӣ. 

Тарҷума: Эй бор Илоҳо, гуноҳонамро мағфират фармо ва ахлоқамро васеъ 

бифармо ва даромадамро ҳалол бифармо ва ҳар он ризқе, ки ба ман иноят 

фармудаӣ, маро бар он қаноат ато бифармо ва ҳар он чизеро, ки аз ман 

гирифтаӣ, талабашро дар вуҷудам боқӣ нагузор. 

 

Худованд ду ояти аз Қуръонро ду ҳазор сол пештар аз пайдоиши 

махлуқот навиштааст 

Аз Ҳазрати Ибни Аббос (раз) ривоят шудааст, ки: Расулуллоҳ (с) фармуд: 

Худованд ду оятро аз хазинаҳои биҳишт берун намуд ва онҳоро ду ҳазор сол 
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пештар аз пайдоиши махлуқот бо дасти билокайфи худ навишт, ҳар касе он 

оятҳоро баъд аз намози хуфтан бихонад, ҳамин оятҳо қоиммақоми намози 

таҳаҷҷуди вай хоҳанд шуд. 

Ва дар ривояте аз «Мустадрак»-и Ҳоким ва Байҳақӣ омадааст, ки 

Расулуллоҳ (с) фармуд: Худованд охирин ду ояти сураи «Бақара»-ро аз хазонаи 

махсусаш, ки зери Арш мебошад, ба ман ато фармуд, бинобар ин шумо онҳоро 

хуб ёд бикунед ва ҳамсарону фарзандонатонро биёмӯзонед. 

Ба ҳамин хотир Ҳазрати Умари Форуқ (раз) ва Ҳазрати Алии Муртазо (раз) 

фармуданд: Гумони мо бар ин аст, ҳар касе, ки каме ақл дорад, охирин ду ояти 

сураи «Бақара»-ро бихонаду бихобад. 

Ду ояти охирини сураи «Бақара» ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Омана-р-расулу би мо унзила илайҳи ми-р-Раббиҳи ва-л- муъминун, 

куллун омана биллоҳи ва малоикатиҳи ва кутубиҳи ва русулиҳи ло нуфарриқу 

байна аҳади-м-ми-р-русулиҳ ва қолу самиъно ва атаъно, ғуфронака Раббано ва 

илайка-л-масир. Лo юкаллифуллоҳу нафсан илло вусъаҳо, лаҳо мо касабат ва 

алайҳо мактасабат, Раббано ло туохизно иннасино ав ахтаъно, Раббано ва ло 

таҳмил алайно исран камо ҳамалтаҳу ала-л-лазина мин қаблино, Раббано ва ло 

туҳаммилно мо ло тоқата лано биҳ ва-ъфу анно ва-ғфир лано, ва-рҳамно, Анта 

мавлоно фа-нсурно ала-л-қавми-л- кофирин.1 

Тарҷума: Пайғамбар ба он чӣ аз Парвардгораш ба сӯйи ӯ фурӯд оварда 

шуд, бовар дошт ва муъминон низ; ҳама ба Худо ва фариштагони ӯ ва Китобҳои 

ӯ ва пайғамбарони ӯ имон оварданд. (Гуфтанд:) Миёни ҳеҷ касе аз пайғамбарони 

ӯ фарқ намегузорем. Ва гуфтанд: «Шунидем ва фармонбардорӣ кардем. Эй 

Парвардгори мо, омурзиши Туро мехоҳем ва бозгашт ба сӯйи Туст!» 

Худо бар ҳеҷ кас ҷуз ба андозаи тавоноиаш воҷиб намекунад; он чи амал 

кард, аз они ӯ аст ва он чи гуноҳ кард, бар вай аст. «Эй Парвардгори мо, агар 

фаромӯш кунем, ё хато кунем, моро (ба уқубат) магир! Эй Парвардгори мо, бар 

мо бори гарон манеҳ, чунон ки онро ба касоне ниҳодӣ, ки neш аз мо буданд! Эй 

Парвардгори мо, ва бар мо он чиро манеҳ, моро ба он тавон нест. Ва аз мо 

даргузар ва моро биомурз ва бар мо бибахшой, Туӣ Худованди мо, пас, моро бар 

гурӯҳи кофирон пирӯзӣ деҳ!». 

Ин оятҳои 285-286-уми сураи «Бақара»-ро Худои таоло барои бандагон аз 

барои ошкоро намудани оҷизӣ ва хостани нусрату ҳоҷаташон таълим менамояд. 

Имрӯзҳо хондани ин оятҳо барои ҳар як афроди мусалмон хеле лозиму зарурӣ 

аст. Чаро ки душманони ислом дар камин ҳастанд, ки мусалмононро аз 

ақидаҳои исломиашон дур намоянд. Худои таоло ба фазли худ тамоми 

мусалмононро аз зулму шарри ин золимон наҷот диҳад. Пайғамбари Худо (с) 

фармудаанд, ки: Ду ояти охири сураи «Бақара» то охир дар ҳар хонае хонда 

шаванд, шайтон то се шаб наздики он нахоҳад рафт. Ва ҳамчунин фармудаанд, 

                                                             
1 Сураи Бақара, оятҳои 285-286. 
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ки: Худованди мутаъол сураи «Бақара»-ро бо ду оят хатм кардааст. Ин ду оят аз 

зери Арш ба ман дода шудаанд, пас шумо онҳоро ёд бигиред ва ба занону 

фарзандонатон ёд бидиҳед, зеро инҳо раҳмат ва Қуръон ва дуо мебошанд. 

 

Равиши хоси қабулияти дуо 

Уламо ва бузургони дин дар иртибот бо хавосу фавоиди хондани 

«Ҳасбуналлоҳу ва ниъма-л-вакил» навиштаанд, ки агар ин оятро ҳазор маротиба 

бо кашиш ва шавқи хоси эътиқодӣ хонда шавад ва пас аз он дуо карда шавад, 

Худо хоҳад, он дуо мавриди иҷобат қарор хоҳад гирифт. Хусусан, ҳангоме ки 

шахсе дучори мушкилот ва ғаму андӯҳ бошад, хондани ин оят бисёр муфиду 

муҷарраб мебошад. 

 

Маҳфузот аз ҳар бало 

Дар ривояте аз «Муснад»-и Баззоз Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) ривоят 

мекунад, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: Ҳар он шахсе, ки дар оғози ҳар рӯз «Ояту-л-

Курсӣ» ва се ояти аввали сураи «Муъминун»-ро бихонад, дар он рӯз аз ҳар гуна 

бадӣ, мусибат ва мушкилот маҳфуз хоҳад монд. 

Тирмизӣ ҳам онро ривоят намудааст. «Ояту-л-Курсӣ» ва он се оят аз аввали 

сураи «Муъмин» ин аст: 

Ояту-л-Курсӣ  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Лo таъхузуҳу синату-в-ва ло 

навм, лаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Ман за-л-лазӣ яшфаъу индаҳу илло 

биизниҳ. Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна бишайъи-м-

мин илмиҳи илло бимошоъ. Васиа курсийюҳу-с-самовоти ва-л-арз. Ва ло яудуҳу 

ҳифзуҳумо ва Ҳува-л-Алийю-л-Азим 

Тарҷума: Худо, ки ба ҷуз вай ҳеҷ худое нест, Зиндаи Поянда аст; Ӯро на 

пинаке мегирад ва на хоб; он чи дар осмонҳо ва он чи дар замин аст, аз они Ӯст. 

Кист он, ки назди Ӯ - ҷуз ба ҳукми Ӯ – шафоат кунад? Он чиро медонад, ки пеши 

дасти онҳо аст ва он чиро, ки паси пушти онҳо аст; ва мардум аз илми Ҳақ 

чизеро, ба ҷуз он чи Вай хостааст, дарнамегиранд; подшоҳии Ӯ осмонҳову 

заминро фаро гирифтааст; ва нигоҳбонии ин ҳар ду барои ӯ гарон нест; ва ӯ 

Баландмартабаи Бузургвор аст. 

 

Се оят аз аввали сураи «Муъмин»1 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ҳо мим. Танзилу-л-китоби миналлоҳи-л-Азизи-л-Алим. Ғофири-з-занби ва 

қобили-т-тавби шадиди-л-иқоби зи-т-тавли, ло илоҳа илло Ҳу, илайҳи-л-масир. 

                                                             
1 Номи дигари ин сура «Ғофир” мебошад. 
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Тарҷума: Ҳо мим. Фурӯ фиристодани ин Китоб аз ҷониби Худои Ғолиби 

Доно аст - Омурзандаи гуноҳ, ва Пазирандаи тавба, Сахтуқубат, Худованди 

тавонгарӣ; ба ҷуз ӯ худое нест; бозгашт ба сӯи Ӯст. 

 

Амале дар мавриди баракат дар ризк 

Мавлоно Абдулғанӣ (paҳ) мефармояд: Аз Ҳазрати Ҳоҷӣ Имдодуллоҳ (paҳ) 

ривоят шудааст, ки: ҳар шахсе ба таври мураттаб ҳар субҳ ин оятро ҳафтод 

маротиба бихонад, аз тангии ризқ маҳфуз хоҳад монд. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳу Латифу-м-би-ибодиҳи ярзуқу ма-й-яшоу ва Ҳува- л-Қавийю-л-

Азиз.1 

Тарҷума: Худо бар бандагони Худ Меҳрубон аст, ҳар киро хоҳад, рӯзӣ 

медиҳад ва Ӯ Тавонои Ғолиб аст. 

 

Фазилати сураи «Анъом» 

Аз бархе ривоятҳо аз Ҳазрати Алӣ (раз) ривоят шудааст, ки: 

- Ҳар гоҳ сураи «Анъом»-ро бар беморе хонда шавад, Худованд вайро шифо 

хоҳад дод. 

 

Чанд тасбеҳи бисёр муҳим 

Субҳона-л-Лазӣ фӣ-с-самои Аршуҳу. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки Аршаш бар осмон аст. 

Субҳона-л-Лазӣ фӣ-л-арзи мавтиуҳу. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки фаршаш бар рӯи замин аст. 

Субҳона-л-Лазӣ фӣ-л-баҳри субулуҳу. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки роҳҳояш дар дарёст. 

Субҳона-л-Лазӣ фӣ-л-ҷаннати раҳматуҳу. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки раҳматаш дар биҳишт аст. 

Субҳона-л-Лазӣ фӣ-н-нори сахатуҳу. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки қудрат ва хашмаш дар дузах аст. 

Субҳона-л-Лазӣ фӣ-л-ҳавои раҳматуҳу. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки раҳматаш дар ҳавост. 

Субҳона-л-Лазӣ рафаа-с-само. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки осмонро барафрошт. 

Субҳона-л-Лазӣ вазаа-л-арза. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки заминро густаронид. 

Субҳона-л-Лазӣ ло мунҷиа илло илайҳи. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки илова аз Ӯ ҳеҷ наҷотдиҳандае нест. 

                                                             
1 Сураи Шӯро, ояти 19. 
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Ин тасбеҳотро ҳар чӣ бештар метавонед, бихонед ва покиву азамати 

илоҳиро иқрор бинамоед ва ақидаатонро дуруст бинамоед, иншоаллоҳ дар 

ҳарду дунё растагор хоҳед гардид. 

 

Дуои махсус ба ҷиҳати ҳусули қурби илоҳӣ 

Субҳона-л-абадийи-л-абад. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки барои ҳамеша буда ва ҳаст. 

Субҳона-л-Воҳиди-л-Аҳад. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки Танҳо ва Ягона аст. 

Субҳона-л-Фарди-с-Самад. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки Танҳо ва Бениёз аст. 

Субҳона рофиъи-с-самои биғайри амад. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки осмонро бидуни сутуп барафроштааст. 

Субҳона Ман басата-л-арза ало моин ҷамад. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки заминро бар рӯи оби ҷомид густаронид. 

Субҳона Ман халақа-л-халқа фа аҳсоҳум ададо. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки махлуқотро халқ, намуд ва онҳоро бо 

эътибори теъдод баршумурд. 

Субҳона Ман қасама-р-ризқа фа лам янса аҳадо. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки ризқро тақсим фармуд ва касеро фаромӯш 

накард. 

Субҳона-л-Лазӣ лам яттаҳиз соҳибата-в-ва ло валадо. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки на барои Худаш ҳамсаре гирифт ва на 

фарзанде. 

Субҳона-л-Лазӣ лам ялид ва лам юлад ва лам яку-л-Лаҳу куфуван аҳад. 

Тарҷума: Пок аст Он зоте, ки на касеро ба дунё овард ва на аз касе ба дунё 

омад ва на ҳаммисле дорад ва на ҳамсаре.. 

Барои ҳусули қурби Илоҳӣ дуои фавқро аҳамияти хосе бидиҳед. Ҳазрати 

Имоми Аъзам (paҳ) Худовандро сад маротиба дар хоб дид. Вақте дар садумин 

маротиба Аллоҳро дар хоб дид, аз Худованд пурсид: 

- Парвардгоро, барои ҳусули қурби Ту бандагон чӣ чизеро бихонанд? 

Чунончи Худованд дар хоб ба эшон ин дуоро талқин намуд. 

 

Нусхаи набавӣ барои дур кардани  

мушкил ва дарди пойҳо 

Ҳазрати Усмон (раз) мефармояд: Расулуллоҳ (с) ҷамоатеро ба Яман 

фиристод ва аз байни онҳо як саҳобиро ба унвони амир муқаррар фармуд, ки 

умраш аз ҳама камтар буд. Ва онҳо муддате дар ҳамон ҷо мунтазир монданд ва 

натавонистанд аз он ҷо бираванд. Фарде аз он ҷамоат бо Расулуллоҳ (с) вохӯрд. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Эй фалонӣ, шумоёнро чӣ шудааст? Чаро то ба ҳол нарафтаед? 
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Он шахс фармуд: 

- Пойҳои амири мо дард мекунад. 

Расулуллоҳ (с) ҷиҳати аҳволпурсӣ ба наздаш рафт ва ин дуоро ҳафт 

маротиба хонд ва ӯро дуо намуд ва он шахс фавран тандуруст гардид. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмиллоҳи ва биллоҳи аузу биллоҳи ва қудратиҳи мин шарри мо фиҳо. 

 

Нусхаи Набавӣ дар баракати ризқ 

Ҳар гоҳ касе дохили манзил мешавад, чӣ дар манзил касе бошад ва ё ин ки 

набошад, салом бикунад ва як маротиба дуруди шариф ва сураи «Ихлос»-ро ин 

тавр бихонад: 

Ас-салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин ва ало оли Муҳаммад камо саллайта 

ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам яку-л-

Лаҳу куфуван аҳад. 

 

Нусхаи Набавӣ дар дур кардани мушкилот 

Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) мефармояд: Рӯзе ба иттифоқи Расулуллоҳ (с) 

хориҷ шудам, тавре ки дастам дар дасти мубораки Расулуллоҳ (с) буд. Он Ҳазрат 

(с) аз канори шахсе, ки бисёр афсурдаву андӯҳгин буд, гузашт. Расулуллоҳ (с) аз 

ӯ пурсид: 

- Чӣ гуна ба ин вазъият гирифтор шудӣ? 

Он шахс посух дод: 

- Тангдастиву беморӣ маро ба ин рӯз андохтааст. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Ин дуоро бихон, ки бар асари он, иншоаллоҳ бемориву тангдастӣ аз байн 

хоҳад рафт ва он калимот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Таваккалту ала-л-Ҳайи-л-Лазӣ ло ямут. Ал-ҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ лам 

яттахиз валада-в-ва лам яку-л-Лаҳу шарикун фӣ-л-мулки ва лам яку-л-Лаҳу 

валийю-м-мина-з-зулли ва каббирҳу такбиро. 

Тарҷума: Бар Он зоте эътимод мекунам, ки ҳаргиз мавт бар Ӯ воқеъ 

намегардад. Ҳамаи хубиҳо шоистаи он Худое ҳастанд, ки на авлоде дорад ва на 

касе дар қудраташ шарик мебошад ва на ба хотири нотавонӣ мададгоре дорад 

ва бузургияшро ба наҳви аҳсан баён кунед. 

Баъд аз муддате Расулуллоҳ (с) ба ҳамон ҷо ташриф бурд ва ҳамон шахси 

беморро дид, ки вазъаш бисёр хуб гардидааст. Расулуллоҳ (с) хушҳол шуд ва он 

шахс арз намуд, ки: 
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- Аз он рӯзе ки ин калимотро ба ман ёд додаӣ, ман онҳоро пайваста 

мехонам. 

Касе, ки бо Худо муҳаббат дошта бошад,  

ӯро тавфиқи ин дуо ҳосил хоҳад гардид 

Расулуллоҳ (с) ба Ҳазрати Бурайдаи Асламӣ (раз) фармуд: 

- Эй Бурайда (раз), бо ҳар касе, ки Аллоҳ иродаи хайр дошта бошад, ӯро 

тавфиқ ба ёдгирии калимоти зерин иноят мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ заифун фа қавви фӣ ризока зуъфӣ ва хуз ила-л-хайри би 

носиятӣ ва-ҷъали-л-ислома мунтаҳо ризоӣ. Аллоҳумма иннӣ заъифун фа 

қаввинӣ ва иннӣ залилун фа аъиззинӣ ва иннӣ фақирун фа ағнинӣ, ё Арҳама-р-

роҳимин.  

Сипас Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Ҳар касеро ки Аллоҳ бо ӯ ин калимотро меомӯзонад, то фаро расидани 

мавт ин калимотро фаромӯш намекунад. 

 

Чигунагии қабул шудани дуо 

Ҳазрати Сайд ибни Ҷубайр (paҳ) мефармояд: Ончунон оятеро аз Қуръон ёд 

дорам, ки ҳар касе онро бихонад ва пас аз он ҳар дуое бикунад, дуояш қабул 

мегардад, баъд аз он ин оятро хонд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қулиллоҳумма фотира-с-самовоти ва-л-арзи Олима-л-ғайби ва-ш-

шаҳодати Анта таҳкуму байна ибодика фӣ мо кону фиҳи яхталифун.1 

Тарҷума: Бигӯ: «Бор Худоё, эй Пайдокунандаи осмонҳову замин, Донандаи 

ниҳону ошкоро! Ту миёни бандагони Худ бар чизе, ки онҳо дар он ихтилоф 

мекарданд, ҳукм мекунӣ». 

 

Нусхаи Набавӣ дар мавриди бахшиши гуноҳон баъд аз намози ҷумъа 

Расулуллоҳ (с) мефармояд: Ҳар шахс, ки баъд аз намози ҷумъа сад 

маротиба ин калимоти зеринро бихонад, сад ҳазор гуноҳ аз худаш ва бисту чаҳор 

ҳазор гуноҳ аз падару модараш мавриди бахшиш қарор мегирад. Калимот ин 

аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Субҳоналлоҳи-л-Азим ва биҳамдиҳ.2 

 

                                                             
1 Сураи Зумар, ояти 46. 
2 Аз ривояти Бухорӣ ва Муслим иддаои фавқ собит мегардад: Аз Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) 

ривоят шудааст, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: “Ҳар касе рӯзона сад маротиба «Субҳоналлоҳи ва 

биҳамдиҳи»-ро бигӯяд, Худованд гуноҳонашро мавриди афву бахшиш қарор медиҳад, ҳарчанд 

ба андозаи кафки оби дарё бошад». 
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Дуои махсуси вақти таҳорат кардан 

Дар ривояте омадааст, ки: Ҳар касе ҳангоми таҳорат кардан дуои зеринро 

бихонад, барояш ёддошти мағфират авиштаву муҳр зада хоҳад шуд ва то рӯзи 

қиёмат он муҳр побарҷо хоҳад монд ва ҳукми бахшиш барқарор боқӣ мемонад. 

Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Субҳонақаллоҳумма ва биҳамдика васта-ғфирука ва атубу илайк. 

 

Нусхаи Набавӣ барои наҷот аз се бемории бузург 

Ҳазрати Қабиса ибни Махориқ (раз) мефармояд: Дар хидмати Расулуллоҳ 

(с) ҳозир шудам. Расулуллоҳ (с) пурсид: 

- Чаро омадаӣ? 

Гуфтам: 

- Умрам дароз ва устухонҳоям заиф гаштааст, яъне ба синни пирӣ 

расидаам. Ва акнун ба ин хотир дар хидматат ҳозир гаштаам, то ҳамон 

маворидеро биёмӯзонӣ, то Худованд маро фоидае бирасонад. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Аз канори ҳар дарахт ва сангу кулухе, ки гузаштаӣ, онҳо барои ту дуои 

мағфират намудаанд. Эй Қабиса, баъд аз намози субҳ се дафъа «Субҳона-л-

Азиму ва биҳамдиҳ» бигӯ, иншоаллоҳ, аз бемории курӣ, фартут шудан ва фалаҷ 

маҳфуз мемонӣ. 

Ва эй Қабиса, ин дуоро ҳам бихон: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ асъалука ми-м-мо индака ва-фзи алайя мин фазлика ва-

ншур алайя мин раҳматика ва анзил алайя ми-м-баракотик. 

Тарҷума: Эй Бор Илоҳо, аз ҳамон неъматҳое мехоҳам, ки пеши Ту 

мебошанд ва фазлатро бар ман сарозер кун ва раҳмататро бар ман бигустарон 

ва баракатҳоятро бар ман нозил бифармо. 

 

Панҷ ҷумла барои дунё ва  

панҷ ҷумла барои охират 

Аз Ҳазрати Бурайда (раз) ривоят шудааст, ки: Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Ҳар касе даҳ калимаи зеринро ҳангоми фаҷр (пеш ва ё баъд аз намози 

бомдод) бихонад, Худованд дар ҳақаш кофӣ ва гӯяндаи ин калимотро аҷру 

подош медиҳад. Аввалин панҷ калима вобаста ба дунё ва панҷ калимаи дигар 

вобаста ба охират мебошад: 

Ҳасбияллоҳу ли динӣ. 

Тарҷума: Худованд барои дини ман кифояткунанда аст. 

Ҳасбияллоҳу лимо аҳамманӣ. 

Тарҷума: Худованд барои афкори ман кифояткунанда аст. 

Ҳасбияллоҳу ли ман бағо алайя. 
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Тарҷума: Худованд барои ман аз ҳар он шахсе, ки бар ман зулму ситам 

бикунад, кифояткунанда аст. 

Ҳасбияллоҳу ли ман ҳасаданӣ. 

Тарҷума: Худованд барои ман аз он шахсе, ки бар ман ҳасад меварзад, 

кифояткунанда аст. 

Ҳасбияллоҳу ли ман коданӣ биссуъ. 

Тарҷума: Худованд барои ман аз ҳар он шахсе, ки маро ба бадӣ фиреб 

бидиҳад, кифояткунанда аст. 

Ҳасбияллоҳу инда-л-мавт. 

Тарҷума: Худованд барои ман ҳангоми мавт кифояткунанда аст. 

Ҳасбияллоҳу инда-л-масъалати фӣ-л-қабр. 

Тарҷума: Худованд барои ман ҳангоми пурсиш ва посух дар қабр 

кифояткунанда аст. 

Ҳасбияллоҳу инда-л-мизон. 

Тарҷума: Худованд барои ман ҳангоми вазни аъмол кифояткунанда аст. 

Ҳасбияллоҳу инда-с-Сирот. 

Тарҷума: Худованд барои ман дар назди пули Сирот кифояткунанда аст. 

Ҳасбияллоҳу ло илоҳа илло Ҳува алайҳи тавакалту ва илайҳи униб. 

Тарҷума: Худованд барои ман кифояткунанда аст, ғайри Ӯ маъбуде нест. 

Бар Ӯ таваккал намудам ва бозгаштам ба сӯйи Ӯ мебошад. 

 

Нусхаи Набавӣ ҷиҳати раҳои аз зиндон 

Дар «Сират»-и Ибни Исҳоқ омадааст: Вақте Ҳазрати Солим (раз) фарзанди 

Авфи Ашҷаъӣ (раз) дар асорати кофирон буд, Расулуллоҳ, (с) фармуд: 

- Ба ӯ хабар расонед, ки «Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ»-ро бисёр 

бихонад. 

Рӯзе ҳамин тавр нишаста буд, ки занҷирҳояш боз шуданд ва ӯ аз зиндон 

хориҷ шуда шутури модаеро ёфт ва бар он савор шуд. Ва дар аснои роҳ рафтан 

шутурони кофиронро бидид ва ҳамаи онҳоро бо ҳамроҳи худаш гирифт. Вақте 

ки кофирон огоҳ гаштанд, ӯро таъқиб намуданд, аммо муваффақ ба дастгириаш 

нашуданд. 

Ба ҳар ҳол баъд аз бозгашт фавран ба манзилаш рафт ва аз беруни дар овоз 

дод. Падар овозашро шунид ва гуфт: 

- Савганд ба Худо, ин овози Солим (раз) аст. 

Модараш гуфт: 

- Ҳой афсус, ӯ дар ин ҷо нест, алъон дар занҷирҳову шиканҷаҳои сахти 

зиндон ба cap мебарад. 

Ба ҳар ҳол модару падар ва ғулом ба сӯи дарвоза шитофтанд. Ба маҳзи ин 

ки дарро кушоданд, Ҳазрати Солим (раз)-ро диданд, ки дар наздашон истодааст 

ва даврашро шутурон гирифта буданд. Акнун онҳо дар фикр буданд, ки ин 

шутурон моли кистанд? Баъдан Ҳазрати Солим (раз) он чӣ пеш омада буд, 
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ҳамаро барои онҳо баён кард. Пас аз он падараш ин воқеаро барои Расулуллоҳ 

(с) бозгӯ намуд. Вақте Расулуллоҳ (с) аз асли воқеа бохабар гардид, нисбат ба 

шутурон гуфт: 

- Инҳо моли ту ҳастанд, ҳар тавр ки дилат мехоҳад, истифода кун. 

 

Нусхаи озмудашуда ҷиҳати ҳосил шудани 

мақсадҳо ва наҷот аз мушкилот 

Дар ривояте омадааст, ки Расулуллоҳ (с) ба Ҳазрати Авф ибни Молик (раз) 

ҷиҳати наҷот аз мушкилот ва ҳосили мақсадаш ӯро талқин намуд, то «Ло ҳавла 

ва ло қуввата илло биллоҳ»-ро бисёр бихонад. 

Муҷаддади алфи сонӣ (paҳ) мефармояд: 

- Барои раҳоӣ аз ҳар гуна мушкилоти диниву дунявӣ ва барои ҳусули 

мақосид «Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ»-ро бисёр хондан амали бисёр 

муҷаррабе мебошад. 

Ҳазрати Муҷаддади алфи сонӣ (paҳ) барои мушаххас кардани адади 

хондани ин калима мефармояд: 

- Ин калимаи «Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ»-ро рӯзона панҷсад 

маротиба бихонад ва дар аввалу охири он сад маротибагӣ дуруди шарифро 

бихонад ва дар охир барои мушкил ва ё орзуяш дуо бикунад. 

 

Дуое, ки фариштагони осмони 

чаҳорумро ба харакат дармеоварад 

Ҳазрати Анас ибни Молик (раз) мефармояд: Кунияти яке аз асҳоб 

Абӯмуаллақ буд ва ӯ ба кори тиҷорат машғул буд ва бо моли дигарон тиҷорат 

менамуд ва бисёр ибодатгузору парҳезгор буд. Як дафъа дар хини сафар бо 

роҳзани мусаллаҳе вохӯрд. Роҳзан ба ӯ гуфт: 

- Ҳар чӣ ҳамроҳ дорӣ, ҳамаро ин ҷо бигӯзор, то туро бикушам. 

Он саҳобӣ гуфт: 

- Ҳадафат мол аст, биё онро бардор ва бирав. 

Роҳзан гуфт: 

- Не. Ман мехоҳам туро бикушам. 

Саҳобӣ фармуд: 

- Пас муҳлат бидеҳ то ду ракъат намоз бихонам. 

Ӯ гуфт: 

- Ҳар чи қадар мехоҳӣ, бихон. 

Ба ҳар ҳол он саҳобӣ таҳорат намуду намоз бихонд ва баъд аз намоз ин 

дуоро намуд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 
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Ё Вадуду, ё За-л-Арши-л-маҷиду, ё Фаъъолу-л-лимо юриду. Асъалука би 

иззатика-л-латӣ ло турому мулкика-л-лазӣ ло юзому ва би нурика-л-лазӣ 

милъа аркона Аршика ан такфинӣ шарра ҳоза-л-масси, ё Муғису, ағиснӣ. 

Ногаҳон аспсаворе пайдо шуд ва дар дасташ найзае буд, онро баланд 

намуда ва аз миёни ҳарду гӯши аспаш онро ба он роҳзан зад ва ӯро аз пой 

даровард. Сипас ба сӯйи он тоҷир омад. Тоҷир аз ӯ пурсид: 

- Ту кистб, ки Худованд ба воситаи ту маро ёрӣ намуд? 

Он аспсавор гуфт: 

- Ман аз фариштагони осмони чаҳорум ҳастам. Вақте барои аввалин бор 

дуо намудӣ, садои дарзадани дарҳои осмонро шунидам. Вақте бори дуввум дуо 

намудӣ, доду фарёди аҳли осмонро шунидам. Вақте бори саввум дуо намудӣ, 

шахсе гуфт: «Ин дуои шахси мусибатзадае мебошад». Аз Аллоҳ хостам, то Қатли 

ин роҳзанро ба ман бисупорад. 

Баъд аз он он фаришта гуфт: 

- Туро мужда бод, ҳар касе, ки таҳорат бикунад ва чаҳор ракъат намоз 

бихонад ва баъд аз он ин дуоро бикунад, дуояш ҳатман пазируфта хоҳад шуд. 

ФарҚе намекунад, он шахсе, ки ин дуоро мехонад, дар мусибате гирифтор 

мебошад ва ё ин ки не. 

 

Дуои Ҳазрати Исо (а) 

Ҳазрати Исо (а) қабл аз ин ки мурдаеро зинда кунад, ду ракъат намоз 

мехонд ва пас аз он ҳамду санои Илоҳиро ба ҷой меовард ва баъд аз он ин ҳафт 

исми илоҳӣ «Ё Қадиму, ё Хафийю, ё Доиму, ё Фарду, ё Витру, ё Аҳаду, ё 

Самаду»-ро мехонд. Ва ҳар гоҳ мушкили асосие пеш меомад, ин ҳафт ном «Ё 

Ҳайю, ё Қайюму, ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё За-л-ҷалоли ва-л-икроми, ё Нуру-с-

самовоти ва-л-арзи ва мо байнаҳумо ва Рабба-л-Арши-л-Азиму, ё Раб»-ро 

мегуфт ва дуо мекард. 

Инҳо аз номҳои бисёр таъсиркунандаи зоти илоҳӣ мебошанд. 

 

Дуо чи гуна қабул мегардад? 

Ҳазрати Сайд ибни Мусайяб (paҳ) мефармояд: Як дафъа дар масҷид 

истироҳат мекардам, ногаҳон хотифе садо кард: 

- Эй Сайд, бо хондани ин калимоти зерин ҳар дуое, ки бинамоӣ 

пазируфта хоҳад шуд. Калимот ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннака Малику-м-Муқтадиру мо ташоу мин амрин якуну фа 

асъиднӣ фӣ-д-дорайни ва кун лӣ ва ло такун алайя ва отинӣ фӣ-д-дунё 

ҳасаната-в-ва фӣ-л-охирати ҳасаната-в-ва қинӣ азоба-н-нор. 

Фоида. Ҳазрати Сайд ибни Мусайиб (paҳ) мефармояд: Баъд аз хондани ин 

калимот ҳар дуоеро, ки намудаам, қабул гаштаанд. 
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Амали таҷрибашуда 

Ин амал марбут ба Ҳазрати Муфтӣ илоҳибахш (paҳ) шогирди аршади. 

Шоҳ Абдулазиз (paҳ) ва шогирди хоси ҷадди амҷади Мавлоно Илёс (paҳ) 

мебошад, ки дар сурати хонданаш муҳаббат ва маърифати зоти илоҳӣ ҳосил 

мегардад ва бар асари он истеъдоди некӣ кардан ва аз гуноҳ дурӣ ҷустан ҳосил 

мегардад. Барои пайдо кардани муҳаббати қалбӣ нисбат ба зоти илоҳӣ лозим 

аст тоот, ибодот ва некиҳо ба касрат анҷом пазирад. Барои ҳусули ин мақсади 

бузург ва барои дур кардани балоҳо ва барои бароварда сохтани ҳоҷот Ҳазрати 

Мавлоно Муфтӣ Ифтихорулҳасан (paҳ) халифаи Мавлоно Шоҳ Абдулқодир 

(paҳ) ҳамин амалро муҷарраб қарор дода ва инсонҳои ниёзманду муҳтоҷро 

таъкид ба анҷоми ин амал менамуданд. 

 

Таркиби амал: 

Бо дидани моҳи нав дар аввалин шаб дар яке аз моҳҳои қамарӣ аз аввалин 

ҷумъаи он моҳ то ҳафт рӯз ба таври мураттаб дар вақти махсусе дар рӯз, ё дар 

шаб ва дар як ҷои муайян тасбеҳи номҳои мубораки илоҳиро, ки дар ҷадвали 

зерин мазкур ҳастанд, бихонад. Албатта, агар бинобар узре дар вақт ва ё макон 

тағйире омад, боке надорад. 

Таваҷуҳ. Агар касе натавонист, ки ин дуои арабиро ба ёд дошта бошад, 

барои ин амал тарҷумаи форсии онро ҳам метавонад вирд намояд.  

 

Ҷадвали ичрои ин амали муҷарраб 

Рӯз Тасбеҳ Теъдод 

Ҷумъа Ё Аллоҳу ё Ҳу Ҳазор маротиба 

Шанбе Ё Раҳмону ё Раҳим Ҳазор маротиба 

Якшанбе Ё Воҳиду ё Аҳад Ҳазор маротиба 

Душанбе Ё Самаду ё Витр Ҳазор маротиба 

Сешанбе Ё Ҳайю ё Қайюм Ҳазор маротиба 

Чоршанбе Ё Ҳаннону ё Маннон Ҳазор маротиба 

Панҷшанбе Ё За-л-ҷалоли ва-л-икром Ҳазор маротиба 

 

Ҳадди ақал баъд аз намози ҷумъа ин 

дуоро се маротиба хонда шавад 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Эй бор Илоҳо, аз Ту мехоҳам ба воситаи ин номҳои азим ва муборак бар 

пайғамбарат Муҳаммад (с) ва аҳли байти мутаҳҳараш раҳмат бифирист. Ва аз Ту 

мехоҳам, маро ҷузви бандагони мухлису муқаррабат қарор бидеҳ. Ва ба ман 

неъмати азими яқину боварро иноят фармо. Аз амрози дунявӣ ва аз азоби 

охират маро маҳфуз дор. Ва аз ситамгарону душманон маро дар ҳифзи худат 

нигаҳ дор ва қалбҳои онҳоро ба сӯи Худат баргардон ва онҳоро аз иртикоби 

шарру бадӣ наҷот бидеҳ ва онҳоро тавфиқи аъмоли некӯ иноят фармо. Эй 
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Аллоҳ, ин хостаи маро бароварда соз ва ин фақат талоши ман аст ва эътимоду 

таваккалам бар Туст. 

 

Дуое, ки аз ҳафт ҳазор маротиба 

тасбеҳ хондан беҳтар мебошад 

Дар ривояте аз Ҳазрати Муоз (раз) ворид шудааст, ки баъд аз намози субҳ 

дар маҷлиси Расулуллоҳ (с) музокираи илмӣ сурат мегирифт. Расулуллоҳ (с) 

асҳобашро таълим медод, аммо Ҳазрати Муоз (раз) баъд аз хондани намоз ба 

хонааш мерафт. Як дафъа Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Эй Муоз, чаро саҳоба дар маҷлиси мо ширкат намекунӣ? 

Ҳазрати Муоз (раз) ин тавр узрхоҳӣ намуд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), дар ҳар субҳ хондани ҳафт ҳазор маротиба тасбеҳро 

дорам, агар дар ҷое нишинам, ин одати ман фавт мегардад. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Оё туро дуое ёд надиҳам, ки аз хондани ҳафт ҳазор маротиба тасбеҳ 

беҳтар бошад? 

Арз намудам: 

- Ҳатман бифармоед. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лo илоҳа иллаллоҳу адада ризоҳу. 

Ло илоҳа иллаллоҳу зината Аршиҳи. 

Ло илоҳа иллаллоҳу адада халқиҳи. 

Ло илоҳа иллаллоҳу милъа самовотиҳи. 

Ло илоҳа иллаллоҳу милъа арзиҳи. 

Ло илоҳа иллаллоҳу милъа мобайнаҳумо. 

Ло илоҳа иллаллоҳу мисла золика маъаҳу. 

Валлоҳу Акбару мисла золика маъаҳу. 

Ва-л-ҳамду лиллоҳи мисла золика мааҳу. 

Як маротиба хондани ин дуо тавре аст, ки гӯё ҳафт ҳазор маротиба тасбеҳ 

хонда шавад. 

Ҳазрати Шайх (наввараллоҳу марқадуҳу) ин дуоро ба духтарони хеш 

омӯзонида буд, то ин дуоро бихонанд. Як дафъа аз Ҳазрати Шайх (paҳ) 

пурсидам: 

- Ин чӣ амале аст? 

Дар посух фармуд: 

- Таваққуф кун. Вақте ки ба китобхона рафтам, ба дунболи ман биё. 

Баъд аз ин ки ба китобхона рафтам, китоби «Канзу-л-аъмол»-ро ба ман 

дод ва гуфт: 

- Фалон саҳифаро боз кун. 

Дуо ҳангоми чиҳилсола шудан 
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Дар сурате ки дуои зерин ҳангоми чиҳилсолагӣ хонда шавад, умеди он 

хоҳад рафт, ки фарзандони нек ва тавфиқи аъмоли солеҳа насиб гардад. Дуо ин 

аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Рабби авзиънӣ ан ашкура ниъматака-л-латӣ анъамта алайя ва ало 

волидайя ва ан аъмала солиҳан тарзоҳу ва аслиҳ лӣ фӣ зуррийятӣ иннӣ тубту 

илайка ва иннӣ мина-л- муслимин.1 

 

Нусхаи Набавӣ барои сактаҳои қалбӣ 

Касе, ки мубтало ба бемориҳои қалбӣ мебошад, дасташро бар рӯи дилаш 

бигӯзорад ва 111-маротиба «Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳ»-ро бигӯяд, иншоаллоҳ 

ин амал бисёр муфид мебошад, зеро ин амал бисёр мавриди озмоиш қарор 

гирифтааст. 

 

Муҳофизат аз дуздӣ ва асароти шайтон 

Ҳар шахсе пеш аз хоб 21-маротиба «Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим»-ро 

бихонад, аз дуздиву таъсироти шайтон ва марги ногаҳонӣ маҳфуз хоҳад монд. 

 

Ғолиб омадан бар золим 

Ҳар гоҳ мазлуме дар пеши золиме «Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим»-ро 

панҷоҳ маротиба бихонад, иншоаллоҳ Худованд вайро аз шарри он золим дар 

амон нигоҳ хоҳад дошт ва ӯро бар он ситамгар ғолиб хоҳад намуд. 

 

Барои афзоиши тавони ҳифз ва зеҳн 

Аз 786-маротиба хондани «Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим» бар об ва 

нушидани он ҳангоми тулӯи хуршед, иншоаллоҳ бар асари он зеҳн кушода 

мегардад ва тавони ҳофиза афзоиш меёбад. 

 

Барои ҳифз ва хофиза 

1. Сураи «Алам нашраҳ»-ро навишта ва дар зарфи обе қарор дода, сипас 

онро нушидан амали бисёр муҷаррабе барои ҳифзи Қуръони маҷид ва 

фарогирии илм мебошад. 

2. Ҳар касе, ки ҳофизааш заъиф бошад, агар оёти зеринро то ҳафт рӯз ба 

шарҳи зер бар қитъаи ноне ҳангоми субҳ дар ҳолати субҳ навишта, сипас онро 

тановул намояд, иншоаллоҳ ҳофизааш қавӣ хоҳад гашт. 

Субҳи шанбе: 

Фа таолаллоҳу-л-Малику-л-Ҳақ.2  

Субҳи якшанбе:  

                                                             
1 Сураи Аҳқоф, ояти 15. 
2 Сураи “То ҳо”, ояти 114. 
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Рабби зиднӣ илмо. 1 

Субҳи Душанбе:  

Сануқриука фа ло тансо. 2 

Субҳи сешанбе: 

Иннаҳу яъламу-л-ҷаҳра ва мо яхфо. 3 

Субҳи чаҳоршанбе: 

Ло туҳаррик биҳи лисонака литаҷъала биҳ.4 

Субҳи панҷшанбе:  

Инна алайно ҷамъаҳу ва Қуръонаҳ. 5 

Субҳи ҷумъа: 

Фа изо қараъноху фа-т-табиъ Қуръонаҳ.6 

 

Хосияти сураи «Зуҳо» ҷиҳати  

ҳусули кормандӣ 

Муҷаррибин ва омилин дар иртибот бо хосияти сураи «Зуҳо» менависанд, 

ки: «Дар сураи «Зуҳо» нӯҳ ҳарфи коф вуҷуд дорад. Баъд аз намози бомдод дар 

сари ҷоинамоз бинишинед ва ин сураро ба ин тавр бихонед, ки бар ҳар ҳарфи 

кофе, ки расидед, нӯҳ маротиба «Ё Кариму»-ро бигӯед ва ин амалро фақат то 

нӯҳ субҳ анҷом бидиҳед, иншоаллоҳ мушкили кор ҳал хоҳад гардид. Билфарз 

агар муваффақ нашудед, ҳамин амалро то ҳаждаҳ рӯз ба ҳамон тартибе, ки 

зикр гардид, анҷом бидиҳед. Боз ҳам агар ҳоҷататон бароварда нашуд, бори 

дигар ин амалро бо таваҷҷуҳи бештар то бисту ҳафт рӯз анҷом бидиҳед ва бар 

ҳар ҳарфи кофе, ки расидед, 27-маротиба «Ё Кариму»-ро бигӯед, бо ҳавлу 

ҳувваи Илоҳӣ, иншоаллоҳ мушкили коратон ҳал хоҳад гардид». Сураи «Зуҳо» 

ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва-з-зуҳо. Ва-л-лайли изо саҷо. Мо ваддаака Раббука ва мо қало. Ва ла-л-

охирату хайру-л-лака мина-л-уло. Ва ласавфа юътика Раббука фа тарзо. Алам 

яҷидка ятиман фа ово. Ва ваҷадака золлан фа ҳадо. Ва ваҷадака оилан фа ағно. 

Фа амма-л-ятима фа ло тақҳар. Ва амма-с-соила фа ло танҳар. Ва аммо 

биниъмати Раббика фа ҳаддис. 

Аммо тариқаи хонданаш чунин аст: 

Сураи «Зуҳо» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва-з-зуҳо. Ва-л-лайли изо саҷо. Мо ваддаака (нӯҳ бор «ё Кариму») Раббука 

(нӯҳ бор «ё Кариму») ва мо қало. Ва ла-л-охирату хайру-л-лака (нӯҳ бор «ё 

                                                             
1 Сураи “То ҳо”, ояти 114. 
2 Сураи “Аъло”, ояти 6. 
3 Сураи “Аъло”, ояти 7. 
4 Сураи “Қиёмат”, ояти 16. 
5 Сураи “Қиёмат”, ояти 17. 
6 Сураи “Қиёмат”, ояти 18. 
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Кариму») мина-л-уло. Ва ласавфа юътика (нӯҳ бор «ё Кариму») Раббука (нӯҳ 

бор «ё Кариму») фа тарзо. Алам яҷидка (нӯҳ бор «ё Кариму») ятиман фа ово. Ва 

ваҷадака (нӯҳ бор «ё Кариму») золлан фа ҳадо. Ва ваҷадака (нӯҳ бор «ё 

Кариму») оилан фа ағно. Фа амма-л-ятима фа ло тақҳар. Ва амма-с-соила фа ло 

танҳар. Ва аммо биниъмати Раббика (нӯҳ бор «ё Кариму») фа ҳаддис. 

 

Дуо ба ҳангоми беморӣ 

Ҳар касе дар ҳолати беморӣ то чиҳил маротиба ин дуоро бихонад, агар дар 

ин даврон бимирад, монанди шаҳид подош хоҳад ёфт ва дар сурати тандуруст 

шудан, Худованд гуноҳонашро мавриди бахшиш қарор медиҳад. Дуо ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ло илоҳа илло Анта Субҳонака иннӣ кунту мина-з- золимин. 

 

Иллати бадахлоқии фарзандон  

ва роҳи ҳалли он 

Иллати асосии бадахлоқии фарзандон умуман ба гуноҳи падару модар 

бармегардад, бинобар ин бар падарону модарон лозим аст, робитаи худро бо 

Аллоҳ дуруст намоянд. Зимнан се дафъа сураи «Фотиҳа»-ро бар обе хонда, сипас 

ба фарзандон бинӯшонанд. Сураи «Фотиҳа» ин аст: 

Сураи «Фотиҳа»  

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-

дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Иҳдина-с-сирота-л-мустақима, сирота-л-

лазина анамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим вала-з-золлин. (Омин). 

 

Фоидаҳои зикр ва дуо 

Ҳар шахсе, ки баъд аз атса задан ин дуоро бигӯяд, ҳаргиз дарди дандону 

гӯшро эҳсос нахоҳад намуд. Дуо ин аст: 

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламина ало кулли ҳоли мо кона. 

* * * * *  

Ҳазрати Умми Саламӣ модари фарзандони Абӯрофеъ ба Расулуллоҳ (с) арз 

намуд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), ба ман калимоти мухтасаре биёмӯзон. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Даҳ маротиба «Аллоҳу Акбар» бигӯ, Худованд мефармояд: «Инҳо 

барои ман аст». Ва даҳ маротиба «Субҳоналлоҳ» бигӯ, Худованд мефармояд: 

«Инҳо моли ман аст». Ва бигӯ «Аллоҳумма-ғфирлӣ»1, Худованд мефармояд: 

«Туро мавриди бахшиш қарор додам». Пас инро даҳ маротиба бигӯ, то Худованд 

даҳ маротиба бигӯяд: «Туро бахшидам». 

                                                             
1 Эй Аллоҳ, маро мавриди бахшиш қарор бидеҳ. 
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* * * * *  

Расулуллоҳ (с) фармуд: “Ҳар касе ин калимоти «Субҳоналлоҳи ва 

биҳамдиҳи субҳоналлоҳи-л-Азим»-ро бо ҳамроҳи «Астағфируллоҳа-л-Азиму ва 

атубу илайҳ» бигӯяд, ин калимот чӣ тавре ки гуфта шуданд, ҳамон тавр навишта 

хоҳанд шуд ва бар Арш овезон карда хоҳанд шуд ва ҳар гуноҳе, ки бикунад, 

наметавонад ин калимотро маҳв бикунад, то ин ки дар рӯзи қиёмат бо Аллоҳ 

мулоқот мекунад ва ин калимот ба ҳамон ҳолате ки гуфта буд, боқӣ мемонад». 

* * * * *  

Ҳазрати Ҳасани Басрӣ (paҳ) мефармояд: Сумра ибни Ҷундуб (раз) фармуд: 

- Оё ба ту ҳадисеро нагуям, ки чандин маротиба онро аз Расулуллоҳ (с) 

шунидаам ва онро Ҳазрати Абӯбакр (раз) ва Ҳазрати Умар (раз) низ чандин 

маротиба шунидаанд? 

Арз намудам: 

- Ҳатман бигӯ. 

Ҳазрати Сумра ибни Ҷундуб (раз) фармуд: 

- Ҳар шахсе ин калимотро ҳар субҳу шом бигӯяд ва пас аз он ҳар хостае аз 

Худованд дошта бошад, Худованд ӯро ато хоҳад намуд. Калимот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма Анта халақтанӣ. 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, маро халқ намудӣ. 

Ва Анта таҳдинӣ. 

Тарҷума: Ва Ту маро ҳидоятдиҳандаӣ. 

Ва Анта тутъимунӣ. 

Тарҷума: Ва Ту маро мехуронӣ. 

Ва Анта тасқинӣ. 

Тарҷума: Ва Ту маро менушонӣ. 

Ва Анта тумитунӣ. 

Тарҷума: Ва Ту маро мемиронӣ. 

Ва Анта таҳйинӣ. 

Тарҷума: Ва Ту маро зинда мегардонӣ. 

 

Нусхаи Набавӣ дар маҳфуз  

мондан аз шарорати ҷинҳо 

Дар китоби Ибни Абӯҳотам омадааст, ки: Шахси беморе, ки ҷинне вайро 

азият мекард, ба назди Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд (раз) омад ва Ҳазрати 

Абдуллоҳ ибни Масъуд (раз) ин оятро хонда, дар гӯши он бемор дамид  ва ӯ 

тандуруст гардид. Он оятҳо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

А фа ҳасибтум аннамо халақнокум абаса-в-ва аннакум илайно ло 

турҷаъун. Фа таолаллоҳу-л-Малику-л-Ҳаққу, ло илоҳа илло Ҳува Раббу-л-

Арши-л-Карим. Ва ма-й-ядъу мааллоҳи илоҳан охара ло бурҳоналаҳу биҳи фа 
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иннамо ҳисобуҳу инда Раббиҳи, иннаҳу ло юфлиху-л-кофирун. Ва қу-р-Рабби-

ғфир ва-рҳам ва Анта Хайру-р-роҳимин.1 

Тарҷума: Оё пиндоштед, ки шуморо беҳуда офаридаем ва он ки шумо ба 

сӯи Мо бозгардонида намешавед?» Пас, Бартар аст Худо - Подшоҳи Барҳақ, 

ғайри Ӯ ҳеҷ худое нест, Парвардгори Арши гиромиқадр аст! Ҳар кӣ бо Худо 

Худои дигарро бихонад, ки вайро бар он ҳеҷ ҳуҷҷате нест, пас, ҷуз ин нест, ки 

ҳисоби ӯ назди Парвардгораш аст, ба дурустӣ ки кофирон растагор намешаванд. 

Ва бигӯ: «Эй Парвардгори ман, биомурзу бибахшой; ва Ту Беҳтарини 

бахшояндагонӣ!» 

Вақте ин ҷараёнро барои Расулуллоҳ (с) бозгуфтанд, Расулуллоҳ (с) 

фармуд: 

- Эй Абдуллоҳ, (раз), ту дар гӯши он бемор чӣ хондӣ? Он чиро ки хонда буд, 

ба Расулуллоҳ (с) гуфт. Расулуллоҳ (с) фармуд: 

 - Бо хондани ин оятҳо ту ҷинро сузонидаӣ. Ба Худо савганд, агар ин оятҳоро 

як шахси муъмин бо яқини комил бар сари кӯҳе бихонад, кӯҳ ҳам аз ҷояш такон 

хоҳад хӯрд. 

 

Хондани оёти фавқ ба ҳангоми  

сафар дар субҳу шом 

Аз Абӯнуайм ривоят шудааст, ки Расулуллоҳ (с) моро ба сарияе2 фиристод 

ва ба мо гуфт: 

Ҳар субҳу шом оёти зеринро бихонед. Он оёт ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

А фа ҳасибтум аннамо халақнокум абаса-в-ва аннакум илайно ло турҷаъун. 

Фа таъолаллоҳу-л-Малику-л-Ҳаққу, ло илоҳа илло Ҳува Раббу-л-Арши-л-Карим. 

Ва ма-й-ядъу мааллоҳи илоҳан охара ло бурҳоналаҳу биҳи фа иннамо ҳисобуҳу 

инда Раббиҳи, иннаҳу ло юфлиҳу-л-кофирун. Ва қур-Рабби-ғфир ва-рҳам ва 

Анта Хайру-р-роҳимин.3 

Тарҷума: Оё пиндоштед, ки шуморо беҳуда офаридаем ва он ки шумо ба 

сӯи Мо бозгардонида намешавед?» Пас, Бартар аст Худо - Подшоҳи Барҳақ, 

ғайри Ӯ ҳеҷ худое нест, Парвардгори Арши гиромиқадр аст! Ҳар кӣ бо Худо 

Худои дигарро бихонад, ки вайро бар он ҳеҷ ҳуҷҷате нест, пас, ҷуз ин нест, ки 

ҳисоби ӯ назди Парвардгораш аст, ба дурустӣ ки кофирон растагор 

намешаванд. Ва бигӯ: «Эй Парвардгори ман, биомурзу бибахшой; ва Ту 

Беҳтарини бахшояндагонӣ!» 

                                                             
1 Сураи Муъминун, оятҳои 115-118. 
2 Сария - дастае аз лашкар, гурӯҳе аз сипоҳиён. Дар таърихи ислом «Сария» ғазавотеро гуфтаанд, 

ки Ҳазрати Расулуллоҳ (с) шахсан дар он ширкат надошта ва яке аз асҳобро ба саркардагии сипоҳ 

таъин намудаанд.  
3 Сураи Муъминун, оятҳои 115-118. 
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Чунончи ин оётро тибқи дастури Расулуллоҳ (с) ба таври мураттаб 

мехондем, ки дар натиҷа бо моли ғанимати фаровоне баргаштем. 

 

Нусхаи Набавӣ дар маҳфуз  

мондан аз ғарқ шудан 

Расулуллоҳ, (с) мефармояд: Уммати ман ҳангоми савор шудан бар киштӣ 

барои маҳфуз мондан аз ғарқ шудан дуои зеринро бихонанд. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмиллоҳи-л-Малики-л-Ҳаққи ва мо қадаруллоҳа ҳаққа қадриҳи ва-л-арзу 

ҷамиан қабзатуҳу явма-л-қиёмати ва-с-самовоти матавийётун бияминиҳи, 

Субҳонаҳу ва таоло аммо юшрикун.1 Бисмиллоҳи маҷроҳо ва мурсоҳо, инна 

Раббӣ ла-Ғафуру-р-Раҳим.2 

 

Амали муҷарраб барои офияти аҳлу аёл 

Яке аз асҳоб ба Расулуллоҳ (с) арз намуд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), ман нисбат ба худам ва аҳлу аёлу фарзандонам эҳсоси 

зарарро дорам. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Дар субҳу шом ин дуои «Бисмиллоҳи ало динӣ ва нафсӣ ва валадӣ ва аҳлӣ 

ва молӣ»-ро бихон. 

Баъд аз чанд рӯз ҳамин шахс омад ва Расулуллоҳ (с) аз ӯ пурсид: 

- Алъон ҳолат чӣ тавр мебошад? 

Фармуд: 

- Қасам ба он зоте, ки туро ба ҳақ мабъус гардонид, хавфу ҳаросам бартараф 

гардид. 

 

Ҳисобрасии осон 

Аз Ҳазрати Оиша (раз) ривоят шудааст, ки Расулуллоҳ (с) дар баъзе аз 

намозҳо ин дуоро менамуд: 

Аллоҳумма ҳосибнӣ ҳисобан ясиро. 

Тарҷума: Худовандо, ҳисобрасии маро осон бифармо. 

Ба Расулуллоҳ, (с) гуфтам: 

- Мақсуд аз ҳисобрасии осон чӣ мебошад? 

Он Ҳазрат (с) фармуд: 

- Мақсуд ин аст, ки дар номаи аъмоли банда назар афканда шавад ва ӯ 

мавриди фазлу лутфи Худо қарор гирад (мавриди бозхост қарор нагирад). Эй 

Оиша, ҳақиқати амр ин аст, ки дар он рӯз ҳар касе мавриди бозпурсӣ қарор 

гирифт, ҳалок хоҳад гардид. 

                                                             
1 Сураи Зумар, ояти 67. 
2 Сураи Ҳуд, ояти 41. 
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Ҳусули ризқ тавассути дуо аз хазонаи ғайбии Аллоҳ 

 

Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) ривоят мекунад, ки дар замони Расулуллоҳ (с) 

шахсе ба назди хонаводааш омад. Вақте ки онҳоро дар ҳолати фақру тангдастӣ 

дид, (ба хотири дуо намудан ба сурати илҳоҳу зорӣ) ба тарафи ҷангал рафт. 

Вақте ки ҳамсари некаш дид, ки шавҳараш ба хотири хостан аз Аллоҳ рафт, ӯ 

ҳам бар фазлу карами Илоҳӣ эътимод намуда, шуруъ ба омодагӣ намуд, 

чунончи ба назди осиёи дастӣ омад ва онро омода намуд, то бинобар ҳукми 

Илоҳӣ агар аз ҷое гандуме омад, онро фавран орд намояд. Сипас танурро ҳам 

равшану омода намуд, то дар пухтани нон ҳеҷ гуна таъхире беш наояд. Сипас 

худаш ҳам зимни дуо намудан гуфт: «Худоё, ба мо ризқ иноят фармо». Пас аз он 

муваҷҷеҳ гардид, ки осиё ба ҳаракат даромада ва маконе ки махсуси ордҳо буд, 

пур аз орд шуда буд. Ва ҳангоме ки танӯрро нигоҳ кард, дид ки танӯр пур аз нон 

аст. 

Пас аз он шавҳараш ба манзил омад ва ба ҳамсараш гуфт: 

- Оё баъд аз рафтани ман дар хона чизе пеш омад? 

Зан гуфт: 

- Оре, аз ҷониби Аллоҳ миқдори чизе ҳосил гардидааст. 

Бо шунидани ин сухан ба назди осиё рафт ва аз шиддати шавқ як тарафи 

осиёро баланд карду саҳнаро тамошо намуд. Дар рӯзи дигар вақте моҷароро ба 

Расулуллоҳ (с) арз намуд, Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Агар як тарафи он осиёро баланд намекардӣ ва онро ба ҳолати худаш 

мегузоштӣ, то қиёмат ин осиё барои ту орд берун мекард. 

 

Чигунагии зиёрати Расулуллоҳ (с) 

Аз бузургон инчунин манқул шудааст, ки агар касе дар паи зиёрати 

Расулуллоҳ (с) мебошад, бояд бар ин чунин амал кунад: Дар шаби ҷумъа ду 

ракъат намози нафлро ба ин сурат бихонад, ки дар ҳар ракъате баъд аз сураи 

«Фотиҳа» ёздаҳ маротиба «Ояту-л-Курсӣ» ва ёздаҳ маротиба сураи «Ихлос»-ро 

бихонад. Ва баъд аз салом сад маротиба ин салавотро бихонад. Салавот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммади-н-набиййи-л-уммиййи ва ало олиҳи ва 

асҳобиҳи ва борик ва саллим. 

Ин амалро ҳар касе аз рӯи шавқу муҳаббат чандин маротиба анҷом диҳад, 

ба шарти ин ки аз гуноҳ кардан дури ҷӯяд, иншоаллоҳ вайро зиёрати Расулуллоҳ 

(с) дар хоб насиб хоҳад гардид. 

 

Нусхаи раҳоӣ аз андӯҳҳо 
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Ҳазрати Шоҳ Паҳулупурӣ (paҳ) фармудааст: «Ҳар чӣ қадар вуҷуди инсон 

мунқабиз1 ва қалб дучори зулмату сахтӣ бошад ва дар муддати тӯлонӣ ин ҳолати 

қалб бартараф нашуда бошад, барои бартараф шудани ин инқибози рӯҳӣ ҳар 

рӯз таҳорат намуда, пас аз он ду ракъат намози тавба бихонад ва баъдан ба саҷда 

равад ва изҳори надомат намуда, дар пешгоҳи Илоҳӣ ба хубӣ гиряву зорӣ 

намояд ва сипас ин нусхаи «Ё Ҳайю ё Қайюму ло илоҳа илло Анта Субҳонака 

иннӣ кунту мииа-з-золимин»-ро 360-маротиба бихонад». 

 

Дуои касе, ки мавташ мавти 

шуҳадо хоҳад буд 

Ин тавр нақл шудааст, ки ҳар шахсе ҳангоми субҳ ин дуоро се маротиба ва 

се ояти охири сураи «Ҳашр»-ро бихонад, Худованд ҳафтод ҳазор фариштаро 

ҳамроҳаш хоҳад намуд, чунончи ин фариштаҳо то шомгоҳ барояш дуои 

мағфират менамоянд ва агар он шахс дар он рӯз вафот намояд, мавташ мавти 

шуҳадо хоҳад буд. Ҳар кас ки шабҳангом ин амалро анҷом бидиҳад, вай низ 

сазовори аҷру савоб хоҳад гардид. Дуо ва се ояти охири сураи «Ҳашр» ин аст: 

Аъузу биллоҳи-с-Самиъу-л-Алиму мина-ш-шайтони-р-раҷим. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ҳуваллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳува Олиму-л-ғайби ва-ш-шаҳодати, Ҳува-

р-Раҳмону-р-Раҳим. Ҳуваллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳу, ал-Малику-л-Қуддусу-

с-Салому-л-Муъмину-л-Муҳаймину-л-Азизу-л-Ҷаббору-л-Мутакаббир, 

Субҳоналлоҳи аммо юшрикун. Ҳуваллоҳу-л-Холиқу-л-Бориу-л-Мусаввиру Лаҳу-

л-асмоу-л-ҳусно, юсаббиҳулаҳу мо фӣ-с-самовоти ва-л-арзи, ва Ҳува-л-Азизу-л-

Ҳаким. 

 

 

Нусхае барои раҳоӣ ёфтан 

аз зулми ситамгорон 

Расулуллоҳ (с) вақте ки Ҳазрати Ҳусайн (раз)-ро ба ислом овардан даъват 

намуд, ӯ чунин гуфт: 

- Ё Расулаллоҳ (с), агар ман ислом биёварам, аз ноҳияи қавму хонаводаам 

эҳсоси хатар мекунам. Ба ҳамин хотир дар чунин мавқеъе чӣ бигӯям? 

Расулуллоҳ (с) фармуд, ки: 

- Ин дуоро бихон: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-стаҳдика ли аршада амрӣ ва зиднӣ илман янфаанӣ. 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, дар мавриди муомилаам аз Ту хостори шоҳроҳи рушду 

ҳидоятам ва ба ман илми нофеъу бисёр иноят фармо. 

Ҳазрати Хусайн (раз) ин дуоро бихонд ва қабл аз ин ки аз он маҷлис 

бархезад, мушарраф ба ислом гардид. 

                                                             
1 Мунқазиб – ҷамъ шуда, ба ҳам кашида. 
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Вақте ки мардум машғули ҷамъоварии тиллову нуқра  

бишаванд, калимоти зеринро бисёр бигӯед 

Ҳазрати Шаддод ибни Авс (раз) мефармояд: Ҳадисеро бароятон баён 

кунам, онро дар зеҳн дошта бошед. Расулуллоҳ, (с) мефармояд: “Ҳар гоҳ мардум 

машғули ҷамъоварии тиллову нуқра бишаванд, шумо ин калимотро бисёр 

бигӯед». Калимот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ асъалука-с-субота фӣ-л-амри ва-л-азимата ала-р-рушди 

ва асъалука шукра ниъиматика ва асъалука лисонан содиқан ва асъалука мин 

хайри мо таъламу ва аъузу бика мин шарри мо таъламу ва-стағфирука лимо 

таъламу иннака Анта Аллому-л-ғуюб. 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, аз Ту субот ва истиқомат дар кор ва такмили рушд ва 

ҳидояту сипосгузории неъматҳоят ва диле солимро ва забоне ростинро мехоҳам. 

Ва ҳар он чи дар назди Ту аз хайру хубӣ аст, онро аз Ту металабам ва аз ҳар чизе 

ки дар назди Ту харобу шар аст, ба Ту паноҳ мебарам. Ва аз ҳар он харобиҳое ки 

медонӣ, аз онҳо талаби мағфирату бахшиш мекунам, яқинан ҳамаи айбҳоро ба 

хубӣ мешиносӣ. 

 

Нусхаи Набавӣ Ҳифозат аз ҳар 

чизе ба ғайр аз марг 

Дар ривояте аз «Муснад»-и Баззор омадааст, ки Расулуллоҳ, (с) фармуд: 

«Ҳангоми хобидан ҳар гоҳ бар рахти хоб қарор гирифтед, сураи «Фотиҳа» ва 

сураи «Ихлос»-ро бихонед, ки ба баракати он илова аз мавт аз ҳар чизи дигаре 

дар амн хоҳед монд». 

 

Нусхаи Набавӣ дар иртибот бо  

ҳосил намудани нури азим 

Ҳофиз Абӯбакри Баззор дар китобаш ин ривоятро зикр намудааст, ки 

Расулуллоҳ (с) фармуд: “Ҳар касе ин оятро шабҳангом бихонад, Худованд ба вай 

ончунон нуре иноят мефармояд, ки ба андозаи масофати байни Адан то Макка 

мебошад». Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Фа ман кона ярҷу лиқоа Раббиҳи фа-л-яъмал амалан солиҳа-в-ва ло юшрик 

биъибодати Раббиҳи аҳадо.1 

Тарҷума: Касе, ки дар орзуи мулоқот бо Парвардгораш мебошад, бояд 

аъмоли неку анҷом диҳад ва дар ибодати Парвардгораш касеро шарик 

нагардонад. 

 

Будани хайру баракат дар чаҳор чиз 

                                                             
1 Сураи Каҳф, ояти 110. 
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Дар китоби Ибни Ҷарир ин фармони Ҳазрати Алӣ (раз) мавҷуд аст, ки: Ҳар 

касе аз шумо хостгори шифо мебошад, ояте аз Каломуллоҳи маҷидро бар рӯи 

коғазе навишта ва онро бо оби борон шуста ва аз маблағи маҳрияи ҳамсараш бо 

ризогияш асал бихарад ва онҳоро бинӯшад ва ба баракати он аз чанд ҷиҳат 

шифо ҳосил мегардад. Чунончи дар Қуръон ворид шудааст: 

«Ва нуназзилу мина-л-Қуръони мо ҳува шифоу-в-ва раҳмату-л-ли-л-

муъминин».1 

Тарҷума: Мо аз Қуръон нозил намудаем, он чиро ки муҷиби шифо ва 

раҳмат аст барои муъминон. 

«Ва наззално мина-с-самои моа-м-муборако».2 Тарҷума: Аз осмон оби 

бобаракат фурӯд меоварем.  

«Фа ин тибна лакум ан шайъи-м-минҳу нафсан фа кулуҳу ҳаниа-м-марио».3 

Тарҷума: Агар занон бо тайиби хотир аз маҳрияи хеш ба шумо чизе 

бибахшанд, онро бидуни камтарин шакку шубҳае бо камоли майлу хушгувории 

комил бихӯред. 

Дар иртибот бо асал дар Қуръони маҷид омадааст:  

«Фихи шифоу-л-ли-н-нос».4  

Тарҷума: Дар асал барои мардум шифо аст.  

Дар китоби Ибни Моҷа дар зимни ривояте Расулуллоҳ (с) мефармояд: «Ҳар 

шахсе дар ҳар моҳе се рӯз асал бихӯрад ба ӯ балои бузурге осеб намерасонад». 

Фоида. Дар чаҳор чиз хайру баракат ва шифо аст: 

1. Дар Қуръони маҷид. 

2. Дар оби борон. 

3. Дар асал. 

4. Аз он миқдор маҳрияе, ки зан ҳамсарашро бо 

хотири хуш иноят мекунад. 

Аз уламо манқул аст, ки вақте шахсе машғули тиҷорат мешавад, миқдоре 

аз маблағи маҳрияи ҳамсараш дар маблағҳои тиҷораташ афзояд, иншоаллоҳ 

дар он тиҷорат хайру баракат хоҳад буд. 

 

Дуое ки баъд аз калимоти зерин 

хонда шавад, мақбул хоҳад гашт 

Дар ҳадисе омадааст, ки: Ҳар шахсе баъд аз ин калимот ҳар дуоеро 

бинамояд, дуояш пазируфта хоҳад шуд. Калимот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Сураи Банӣ Исроил, ояти 82. 
2 Сураи Қоф, ояти 9. 
3 Сураи Нисо, ояти 4. 
4 Сураи Наҳл, ояти 69. 
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Ло илоҳа иллаллоҳу валлоҳу Акбар. Лo илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло 

шарикалаҳу Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду ва Ҳува ало кулли шайъин қадир. 

Ло илоҳа иллаллоҳу ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ. 

 

Дуои махсуси раҳоӣ аз мушкилоту мусибатҳо 

Дар аввалу охири ин дуои зерин ёздаҳ маротибагӣ дуруд бихонед: 

1. Барои муҳофизат аз фитнаҳову бадиҳо ин дуоро 341-маротиба бихонед. 

2. Ҷиҳати вусъати ризқ ва пардогхтани қарз ин дуоро 308-маротиба 

бихонед. 

3. Барои бароварда кардани корҳои махсус ин дуоро 111-маротиба 

бихонед. 

4. Барои раҳоӣ ёфтан аз мушкилоту мусибатҳо ин дуоро 140-маротиба 

бихонед. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳума салли ало Муҳаммади-н-набиййи-л-умиййи ва ало олиҳи ва 

асҳобиҳи ва борик ва салим. 

Ин салавотро 11-маротиба пеш ва баъд аз дуо хонед. 

Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ҳасбуналлоҳу ва ниъма-л-вакил. 

 

Азимтарин оят дар Қуръон 

Аз Ҳазрати Убай ибни Каъб (раз) ривоят шудааст, ки  Расулуллоҳ (с) 

фармуд: 

- Эй Абӯмунзир, оё медонӣ кадом ояти Қуръон дар назди ту аз ҳамаи 

оятҳои Қуръон азимтар аст? 

Дар посух гуфтам: 

- Аллоҳ ва Расулаш (с) беҳтар медонанд. 

Дубора Расулуллоҳ (с) пурсид: 

- Эй Абӯмунзир, оё медонӣ, ки кадом ояти Қуръон дар назди ту аз ҳамаи 

оятҳои Қуръон азимтар аст? 

Ҷавоб додам, ки: 

- “Ояти Курсӣ” аз ҳамаи оятҳои Қуръон бартару азимтар мебошад. 

Ҳазрати Убай ибни Каъб (раз) мефармояд: Расулуллоҳ (с) дасти муборакро 

бар синаам ниҳод ва фармуд: 

- Эй Абӯмунзир, ин илму биниш бар ту муборак бод! 

Аз ин ҳадис маълум мегардад, ки «Ояту-л-Курсӣ» аз ҳамаи оятҳои Қуръон 

азимтару бартар мебошад. Ин оят ба ин хотир ба нисбати оятҳои дигар 

муҳимтару бартар мебошад, ки дар ин оят тавҳиди зоти Илоҳӣ ва сифоти Илоҳӣ 

баён гардидааст. 
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Беҳтарин нусха дар муҳофизати молу ҷон аз шарри шайтон 

Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) мефармояд, ки Расулуллоҳ (с) ба ман 

масъулияти нигаҳбонии садақаҳои фитрияи Рамазонро супорида буд (чунончи 

машғули нигаҳбонӣ аз садақот будам), ки ногаҳон дар як шаб шахсеро дидам, ки 

бо ҳарду дасташ машғули гирифтани гандум аст. Ҳарду дасташро гирифтам ва 

нагузоштам, ки аз он гандумҳо бардорад. Ва ба ӯ гуфтам: 

- Ҳатман туро ба назди Расулуллоҳ (с) хоҳам бурд. 

Аммо вай шуруъ намуд ба фарёду гиряву зорӣ ва изҳори тангдастӣ намуд. 

Чунончи бар ин ҳоли зораш раҳмам омад ва ӯро раҳо намудам. Субҳи рӯзи 

дигар вақте ба назди Расулуллоҳ (с) рафтам, Он Ҳазрат (с) фармуд: 

- Эй Абӯҳурайра (раз), асири дишабаат чӣ кор кард? 

Арз кардам: 

- Ё Расулаллоҳ (с), вай бисёр изҳори фақру тангдастӣ намуд, ба ҳамин хотир 

бар вай раҳмам омад ва ӯро раҳо намудам. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Ба хубӣ бохабару огоҳ бош, ки вай дар назди ту дурӯғ гуфтааст ва 

имшаб ҳам ба суроғат хоҳад омад. 

Бинобар ин иршоди Расулуллоҳ (с) яқини комил намудам, ки вай дубора 

хоҳад омад. Ба ҳамин хотир дар шаби дуввум дар интизори омаданаш 

нишастам. Чунончи вай дубора омад ва машғули гирифтани гандум гардид. 

Бори дигар дастҳояшро гирифтам ва нагузоштам, ки гандумро бардорад, аммо 

мисли шаби гузашта шуруъ ба гиряву зорӣ ва оҳу фиғон намуд. Ва ба андозае 

илтиҷову зорӣ намуд, ки дилам ба ҳолаш сӯхт ва ӯро раҳо намудам. Субҳи рӯзи 

баъд Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Эй Абӯҳурайра, асири дишаба чӣ кор кард? 

Арз намудам: 

- Нисбат ба фақру тангдастиаш ба шиддат илтиҷову зорӣ намуд, ки бар 

асари он дилам ба ҳолаш сӯхт ва ӯро раҳо намудам. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Ба хубӣ огоҳ бош, ки вай дар пеши ту дурӯғ гуфтааст ва ӯ дубора хоҳад 

омад. 

Бо ин иршоди Расулуллоҳ (с) яқини комил намудам, ки вай дубора хоҳад 

омад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Чунончи шаби саввум ҳам омад ва ҳамчун шабҳои 

гузашта машғули гирифтани гандум гардид, аммо дастҳояшро гирифтаму 

гуфтам: 

- Ин дафъа ҳатман туро ба назди Расулуллоҳ (с) хоҳам бурд. Охир ин 

дафъаи саввум аст ва ҳар дафъа мегӯӣ, ки дубора намеоям, аммо боз ҳам меоӣ. 

Ӯ гуфт: 

- Нигоҳ кун, маро раҳо кун. Ба ту калимотеро ёд медиҳам, ки ба хотири 

онҳо Худованд ба ту фоида хоҳад расонид. Ҳар гоҳ қасди дар шаб хобиданро 

намудӣ, «Ояту-л- Курсӣ»-ро бихон, ки ба баракати он Худованд бар ту 
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нигаҳбониро муқаррар менамояд ва то субҳ туро муҳофизат мекунад ва ба 

хотири он шайтон наметавонад ба ту наздикӣ намояд. 

Субҳи рӯзи дигар Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Асири дишаба чӣ кор кард? 

Ман ҳодисаи пешомадаро нақл намудам. Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Огоҳ бош, ба таваҷҷуҳ ба ин ки дурӯғгӯ мебошад, аммо дар ин ҷо вай 

сухани ростеро ба ту гуфтааст. Оё медонӣ, ки вай чӣ касе буд? Ва то се шаб бо 

вай гуфтугӯ доштаӣ? 

Арз намудам: 

- Не, ё Расулаллоҳ (с). 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Вай шайтони мардуд будааст, ки дар ин чанд шаб бо ту гуфтугӯ доштааст. 

 

Калиди ҳамаи дарвозаҳои биҳишт 

Аз Ҳазрати Умар ибни Хаттоб (раз) ривоят шудааст, ки Расулуллоҳ (с) дар 

зимни каломи тӯлоние фармуд: «Ҳар касе аз шумоён ба таври комил таҳорат 

бинамояд ва баъд аз таҳорат кардан ин калимотро бигӯяд, ҳар ҳашт дарвозаи 

биҳишт барояш кушода хоҳанд шуд ва аз ҳар дарвозае, ки бихоҳад, метавонад 

вориди биҳишт шавад». Калимот ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва 

расулуҳ. 

 

Фариштаҳо ҳангоми хоб дар ивази ҳар некӣ 

даҳ-даҳ гуноҳ аз инсонро пок мегардонанд 

Расулуллоҳ (с) мефармояд: «Вақте инсон мехобад, фаришта ба шайтон 

мегӯяд, ки: «Номаи аъмоли ӯро бидеҳ». Ӯ номаи аъмолашро ба фаришта 

медиҳад. Баъдан дар ивази ҳар некие, ки анҷом додааст, даҳ-даҳ бадӣ аз вай маҳв 

гардонида мешавад ва онҳоро табдил ба некӣ мекунанд. Бинобар ин ҳар яке аз 

шумо вақте қасди хобиданро мекунад, 33-маротиба «Субҳоналлоҳ» ва 33-

маротиба «Алҳамду лиллоҳ» ва 34-маротиба «Аллоҳу акбар» бигӯяд, ки инҳо бо 

ҳам сад маротиба мешаванд». 

 

Беҳтарин нусха барои муҳофизат аз ҳар бадӣ 

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Ҳабиб (раз) мефармояд, ки: Дар як шаби бисёр 

торику боронӣ ба дунболи Расулуллоҳ (с) мегаштем, то ин ки Расулуллоҳ (с)-ро 

ёфтем. Дар ҳамин зимн Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Се маротиба сураи «Ихлос» ва се маротиба сураи «Фалақ» ва се маротиба 

сураи «Нос»-ро бихонед, зеро барои шумо аз ҳар чизи зарардиҳандае 

кифояткунанда хоҳад буд. 
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Ин нусха барои муҳофизат аз ҳар чизи зараркунанда ва бадӣ ва аз сеҳру 

ҷодуву чашмзахм ва аз шайтонҳову ҷинҳо кифояткунанда хоҳад буд. 

 

Беҳтарин нусха барои раҳоӣ 

 ёфтан аз ҳар ғаму андӯҳе 

Дар ривояте аз Абӯдовуд омадааст, ки: «Ҳар касе ин оятро субҳу шом ҳафт 

маротибагӣ бихонад, Худованд аз мушкилот ва ғаму андӯҳҳои дунёву охират 

барояш кифояткунанда хоҳад буд. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ҳасбияллоҳу ло илоҳа илло Ҳу, алайҳи таваккалту ва Ҳува Раббу-л-Арши-

л-азим.1 

Тарҷума: Худованд барои ман кофист. Ба ғайр аз Ӯ маъбуди дигаре нест. 

Бар Ӯ таваккал намудам ва Ӯ Молики Арши азим аст. 

 

Ғизои ҳалол бихуред,  

Худованд дуоҳоро мепазирад 

Ё айюҳа-н-носу кулу ми-м-мо фӣ-л-арзи ҳалолан тайибан ва ло таттабиъу 

хутувоти-ш-шайтони, иннаҳу лакум адувву- м-мубин.2 

Тарҷума: Эй мардум, аз ҳар чизи ҳалол бар рӯи замин бихуред ва бар роҳи 

шайтон наравед, зеро вай душмани зоҳири шумост. 

Расулуллоҳ (с) дар ривояте аз «Саҳеҳ»-и Муслим мефармояд: «Худованд 

мефармояд: «Он моле, ки ба бандам додаам, онро барояш ҳалол гардонидаам, 

бандагонамро муваҳҳид халқ намудам, аммо шайтон бинобар дасисаҳояш 

онҳоро гумроҳ намуда ва чизҳои ҳалолро бар онҳо ҳаром гардонид». 

Вақте ин оят дар маҳзари Расулуллоҳ, (с) тиловат карда шуд, Ҳазрати Саъд 

ибни Абӯваққос (раз) бархост ва арз намуд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), дуо бифармо, ки Худованд дуоҳои маро иҷобат намояд. 

Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Эй Саъд, чизҳои пок ва луқмаҳои ҳалол бихур, Худованд дуоҳои туро 

хоҳад пазируфт. Савганд ба он зоте, ки нафси Муҳаммад (с) дар ихтиёраш аст, 

ҳар луқмаи ҳаромеро, ки инсон дар шикамаш қарор медиҳад, бар асари 

наҳсияташ то чиҳил рӯз ибодатҳояш пазируфта намешаванд ва ҳар он қитъаи 

гӯште, ки аз ҳаром тавлид мегардад, ҷаҳаннамӣ хоҳад буд. 

Бисёре аз хонандагони ин китоби дуоҳо арз менамоянд, ки: «Домулло, мо 

ин дуоҳоро аз рӯи нишондоди шумо мехонем, аммо дуоҳоямон ба иҷобат 

намерасанду пазируфта намешаванд». Хонандагони азиз, агар шумо аз руйи ин 

ҳадис амал намуда луқмаҳои худро ҳалол намоед ва намози панҷвақтаро бо 

ҷамоат (барои мардон) бихонеду рӯзаи моҳи шарифи рамазонро бидоред ва 

                                                             
1 Сураи Тавба, ояти 129. 
2 Сураи Бақара, ояти 168. 
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закоти молатонро бидиҳеду амалҳои некро анҷом диҳед, Худо хоҳад ба 

мақсадатон хоҳед расид. 

Байт: 

Аз он зи домани мақсуд кӯтаҳ афтодаст,  

Ки пеши халқ дароз аст дасти ҳоҷати мо. 

 

Фазилати аҷибу ғариби  

«Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим» 

Дар ривояте аз Ибни Мардвайҳ омадааст, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: «Бар 

ман ончунон ояте нозил шудааст, ки ба ғайр аз Ҳазрати Сулаймон бар 

пайғамбари дигаре нозил нашудааст ва он «Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим» 

аст». 

Ҳазрати Ҷобир (раз) мефармояд: Вақте ки ин оят нозил шуд: 

1. Абрҳо ба тарафи машриқ рангин шуданд. 

2. Ҳавоҳо сокин гардиданд. 

3. Дарёҳо сокин шуданд. 

4. Ҳайвонот гӯш фаро доданд. 

5. Дар осмонҳо бар шайтонҳо шӯълаҳои оташ андохта шуд. 

6. Худованд ба азаматаш савганд ёд намуд, ки: «Бар ҳар чиз номи ман 

гирифта шавад, он чиз бобаракат хоҳад шуд». 

Дар ҳадисе ворид шудааст, ки: “Ҳар коре, ки бидуни «Бисмиллоҳи-р-

Раҳмони-р-Раҳим» оғоз гардад, бебаракат хоҳад буд». 

 

Муолиҷаи рӯҳонии нишони захм ва дона 

Дар сурате, ки бар бадан нишони захму обила ва думмал1 бошад, ин оятро 

41-маротиба бар дору ва ё чизи дигаре хонда, сипас онро истеъмол кунад, 

иншоаллоҳ муфид хоҳад буд. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Мусалламату-л-ло шията фиҳо.2 

 

Муолиҷаи рӯҳонии гурда ва санги он 

Агар касе мубтало ба санги гурда мебошад ва ӯро азият мекунад, ин оятро 

41-маротиба бар обе бихонад ва модоме ки мушкил бартараф нашудааст, онро 

идома диҳад, иншоаллоҳ Худованд он беморро шифо иноят хоҳад фармуд. Оят 

ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Думмал - захму вараме, ки дар руйи пуст пайдо мешавад ва аз он чирку хуноба берун меояд. 

2 Сураи Бақара, ояти 71. 
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Ва инна мина-л-ҳиҷорати ламо ятафаҷҷару минҳу-л- анҳору, ва инна минҳо 

ламо яшшаққақу фа яхруҷу минҳу-л-моу, ва инна минҳо ламо яҳбиту мин 

ҳашятиллоҳи, ва маллоҳу биғофилин аммо таъмалун.1 

Думмал - захму вараме, ки дар руйи пуст пайдо мешавад ва аз он чирку 

хуноба берун меояд. 

 

Нусхаи муҳофизат аз ҳайвонот ва душманон 

Агар шахсе дар масири роҳ аз ҷониби ҳайвон ва ё душмани хатарноке 

эҳсоси хатар менамояд, дар он сурат ин оятро 7-маротиба бихонад ва худашро 

бидамад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмоии-р-Раҳим 

Суммум букмун умюн фаҳум ло ярҷиъун.2 

 

Нусхаи аз байн бурдани ғафлат 

Агар шахсе аз дин ғофил ва аз роҳи рост гумроҳ ва ё дучори афъолу аъмоли 

номашрӯъ мебошад, ин оятро 101-маротиба бар обе бихонад ва то 41-рӯз аз он 

об бинӯшад, ба мақсад хоҳад расид. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Улоика ало ҳудам-ми-р-Раббиҳим ва улоика ҳуму-л- муфлиҳун.3 

 

Нусхаи раҳоӣ ёфтан аз ҳар 

гуна дарду мусибат 

Агар шахсе мубтало ба мушкилоти бисёр ва гуногуне мебошад, ин оятро 7, 

ё 11-маротиба бихонад ва дасташро дар ҷое ки эҳсоси дард мекунад, бигӯзорад 

ва суф бикунад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва ий-ямсаскаллоҳу бизуррин фа ло кошифалаҳу илло Ҳу, ва ий-ямсаска 

бихайрин фа Ҳува ало кулли шайъин қадир.4 

 

Нусхаи раҳоӣ аз мушкилоти ризқ 

Агар шахсе мехоҳад, ки аз тангии ризқ берун биёяд ва ё ин ки ниёз ба 

хурдани чизи наве дорад, ин оятро 7-маротиба бихонад ва ба сӯйи осмои суф 

намояд. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Раббано анзил алайно моидата-м-мина-с-самои такуну лано ида-л-

лиаввалино ва охирино ва оята-м-минка, ва-рзуқно ва Анта Хайру-р-розиқин.5 

                                                             
1 Сураи Бақара, ояти 74. 
2Сураи Бақара, ояти 18.  
3 Сураи Бақара, ояти 5. 
4 Сураи Анъом, ояти 17. 
5 Сураи Моида, ояти 114. 
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Нусхае барои ҳамсари муносиб барои фарзанд 

Агар шахсе наметавонад барои фарзандаш ҳамсари муносибе пайдо кунад, 

ин оятро дар ҳар ҳолате бихонад, то ин ки мушкилаш ҳал гардад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ам-ман юҷибу-л-музтарра изо даъоҳу ва якшифу-с-суъ.1 

 

Нусхаи муваффақият дар муҳокимот 

Агар шахсе мехоҳад, дар додгоҳ ҳаққаш зоеъ нагардад, ҳар рӯз баъд аз ҳар 

намозе ин оятро 133-маротиба бихонад. Воқеан агар барҳақ бошад, иншоаллоҳ 

ба натиҷа мерасад вагарна худаш дар мусибат гирифтор хоҳад шуд. Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва қул ҷоа-л-ҳаққу ва заҳақа-л-ботилу, инна-л-ботила кона заҳуқо.2 

 

Нусхаи дур намудани хашм 

Агар шахсе бисёр хашмгин аст ва ё ин ки зуд хашм мегирад, ин оятро то 21-

рӯз 101-маротиба бар шакар ва ё қанде бихонад, сипас бо об ва ё чой бинӯшад. 

Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва-л-козимина-л-ғайза ва-л-офина ани-н-носи, валлоҳу юҳиббу-л-

муҳсинин.3 

 

Нусхаи раҳоӣ ёфтан аз изтироб ва ларзаҳои қалбӣ 

Агар касе мубтало ба ларзаҳои қалбӣ, дучори тарсу ваҳшат мебошад ва 

мехоҳад аз онҳо раҳоӣ ҳосил кунад, ин оятро 41-маротиба бар обе дамида ва пас 

аз он об бинӯшад Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-лазина оману ва татмаинну қулубуҳум бизикриллоҳи, ало би 

зикриллоҳи татмаинну-л-қулуб.4 

 

Нусхаи муносиб барои ҳамсари муносиб барои духтар 

Агар барои духтаратон хостгори муносибе наомад ва ё омаду вайро 

муносиб надид, дар он сурат ин оятро 112-маротиба бихонад ва се маротиба 

сураи «Зуҳо»-ро дар ҳар моҳ ба муддати ёздаҳ рӯз бихонад ва то се моҳ ин амалро 

идома диҳад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Сураи Намл, ояти 62. 
2 Сураи Исро, ояти 81. 
3 Сураи Оли Имрон, ояти 134. 
4 Сураи Раъд, ояти 28. 
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Рабби иннӣ ламо анзалта илайя мин хайрин фақир.1 
 Сураи «Зуҳо» ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва-з-зуҳо. Ва-л-лайли изо саҷо. Мо ваддаака Раббука ва мо қало. Ва ла-л-

охирату хайру-л-лака мина-л-уло. Ва ласавфа юътика Раббука фа тарзо. Алам 

яҷидка ятиман фа ово. Ва ваҷадака золлан фа ҳадо. Ва ваҷадака оилан фа ағно. 

Фа амма-л-ятима фа ло тақҳар. Ва амма-с-соила фа ло танҳар. Ва аммо 

биниъмати Раббика фа ҳаддис. 

 

Нусхаи раҳоӣ аз мушкилоти зиндагӣ 

Агар шахсе барои сукунат маконе надорад ва ё ин ки асбоби касби маоши 

муносибе барояш муяссар намебошад ва ё ин ки дар мусофират аст, аммо тӯшаи 

сафар ба ҳамроҳаш намебошад, дар он сурат ин оятро ба таври мураттаб рӯзона 

151-маротиба бихонад, иншоаллоҳ мушкилаш ҳал хоҳад гардид. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва лақад макканнокум фӣ-л-арзи ва ҷаално лакум фиҳо маъоиша, калила-

м-мо ташкурун.2 

 

Нусхаи ҳусули иззат 

Агар шахсе дар назди мардум арзише надорад ва асло нисбат ба вай 

таваҷҷуҳе намекунанд ва ӯ хостори бозгашти арзишаш дар назди мардум 

мебошад, ин оятро 11-маротиба хонда худашро бидамад, иншоаллоҳ ба орзуяш 

мерасад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Фа субҳона-л-Лазӣ биядиҳи малакуту кулли шайъин ва илайҳи турҷаъун.3 

 

Нусхае барои ҳусули фарзанди писар ва рафъи мушкилоти сахти зиндагӣ 

Агар касе хостори фарзанди писар бошад, аз замоне ки зан бордор 

мегардад, то вазъи ҳамл ин оятро рӯзона 11 - маротиба бихонад. Ва барои рафъи 

мушкилот ва тангии ризқ ҳамин оятро рӯзона 7-маротиба бихонад. Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва юмдидкум биамволи-в-ва банина ва яҷъа-л-лакум ҷанноти-в-ва яҷъа-л-

лакум анҳоро.4 

 

Нусхаи эҷоди меҳру муҳаббат байни зану шавҳар 

                                                             
1 Сураи Қасас, ояти 24. 
2 Сураи Аъроф, ояти 10. 
3 Сураи Ё син, ояти 81. 
4 Сураи Нӯҳ, ояти 12. 
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Агар шахсе бо ҳамсараш зиндагонии хубе надорад ва дар паи зиндагии 

заношӯии мусолиматомезе мебошад, дар он сурат ин оятро 99-маротиба бар 

шириние то се ру3 бихонанд ва ҳарду аз он бихуранд. Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва мин оётиҳи ан халақа лаку-м-мин анфусикум азвона-л-литаскуну 

илайҳо ва ҷаала байнаку-м-маваддата-в-ва раҳматан, инна фӣ золика ла оёти-л-

ли қавми-й- ятафаккарун.1 

 

Муолинаи рӯҳонии ҷоду 

Агар касе машкук (гумонбар) аст, ки вайро ҷоду намудаанд ва ё ин ки бар 

каси дигаре машкук аст, ки вайро ҷоду кардаанд ва ё ин ки аломатҳои ҷодуро ба 

навъе эҳсос менамояд, дар ҳамчунин сурате ин оятро то 11 -рӯз ва рӯзе 100-

маротиба бихонад ва бар худаш бидамад ва ё бар он касе, ки машкук аст, 

бидамад, албатта, дар ин муддат ба нусхаи рӯҳонии дигаре амал накунад. Оят ин 

аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қулно ло тахаф иннака анта-л-аъло. Ва алқи мо фӣ яминика талқаф мо 

санаъу, иннамо санаъу кайду соҳирин, ва ло юфлиҳу-с-соҳиру ҳайсу ато.2 

 

Нусхаи ба роҳи рост овардани шавҳаре, ки  

роҳи номашруеро дунбол намуд ааст 

Агар шавҳари зане бо зани дигаре робитаи номашрӯе барқарор кардааст 

ва ё ин ки даромади ҳамин шавҳар аз тариқи ҳаром мебошад, барои ислоҳу 

ҳидояти вай ин оятро рӯзона 141-маротиба то 11-рӯз бихонад ва бар хурдание 

бидамад ва ба ӯ бидиҳад, то шавҳар онро бихурад, иншоаллоҳ он зан ба орзуяш 

мерасад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул-ло ястави-л-хабису ва-т-тайибу ва лав аъҷабака касрату-л-хабиси, фа-т-

тақуллоҳа ё ули-л-албоби лааллакум туфлиҳун.3 

 

Нусхаи бароварда сохтани орзуҳои ҷоиз 

Бар ҳар мусалмоне лозим аст, то дар ҷамеи корҳо эътимоду таваккалаш бар 

Аллоҳ, таоло бошад ва ба ғайр аз ӯ бар каси дигаре эътимод надошта бошад, 

зеро ҳамон зоте метавонад ба кӯмаки бандагонаш бирасад, ки холиқи ҳамаи 

махлуқот бошад. Бинобар ин барои бароварда сохтани ниёзҳои ҷоиз ва дуруст 

ин оятро то 11-рӯз рӯзе 14-маротибагӣ бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Сураи Раъд, ояти 21. 
2 Сураи То ҳо, оятҳои 68-69 
3 Сураи Моида, ояти 100. 
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Из тастағисуна Раббакум фа-стаҷоба лакум иннӣ мумиддукум биалфи-м-

мина-л-малоикати мурдифин.1 

 

Нусхаи ҳусули тандурустӣ ва некномиву иззат 

Агар шахсе дар паи ҳусули иззату виқор ва азамат мебошад ва ҳам ин ки 

дар паи тандурустӣ аз бемориҳое аз қабили таб, думмал ва дигар амроз 

мебошад, ин оятро рӯзона ҳафт маротиба бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Фа лиллоҳи-л-ҳамду Рабби-с-самовоти ва Рабби-л-арзи Рабби-л-оламин. Ва 

Лаҳу-л-Кибриёу фӣ-с-самовоти ва-л-арзи, ва Ҳува-л-Азизу-л-Ҳаким.2 

 

Муолиҷаи рӯҳонии заъфи зеҳнӣ 

Агар кудаке ва ё донишомӯзе зеҳнаш заъиф аст, ин оятро 121-маротиба 

бихонад ва бар обе бидамад ва рӯзона аз ҳамин об бинӯшад, иншоаллоҳ ба 

баракати он мушкилаш ҳал хоҳад гардид. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва алламака мо лам такуну таъламу, ва кона фазлуллоҳи алайка азимо.3 

 

Нусхаи раҳоӣ аз ҳар гуна ранҷу ғам 

Барои дур кардани ҳар гуна ранҷу ғам ва андӯҳ ин оятро баъд аз намози 

хуфтан 101-маротиба бихонад, бар асари он мушкилаш бартараф хоҳад гардид. 

Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва уфаввизу амрӣ илалоҳи, инналлоҳа Басиру-м-бил- ибод.4 

 

Нусхаи муваффакият дар имтиҳон ва дигар мушкилот 

Агар шахсе дар паи муваффақияту пирӯзӣ дар имтиҳонот ва дигар 

гирифториҳо мебошад, ин оятро барои фатҳу пирӯзӣ ва ҳамчунин қабл аз 

баргузории имтиҳон ҳафт маротиба бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Фа инна ҳасбакаллоҳу, Ҳува-л-Лазӣ айядака бинасриҳи ва би-л-муъминин.5 

 

Нусхаи ислоҳи худ ва фарзандон 

Агар шахсе мехоҳад, ки фарзандонаш мутеъу фармонбардор бошанд ва ё 

ин ки мехоҳад барои Аллоҳ амали шоиставу хубе анҷом диҳад, ин оятро то се 

рӯз бисёр бихонад, иншоаллоҳ ба мақсад хоҳад расид. Оят ин аст: 

                                                             
1 Сураи Анфол, ояти 9. 
2 Сураи Ҷосия, оятҳои 36-37. 
3 Сураи Нисо, ояти 113. 
4 Сураи Ғофир (Муъмин), ояти 44 
5 Сураи Анфол, ояти 62. 
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Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Рабби авзиънӣ ан ашкура ниъматака-л-латӣ анъамта алайя ва ало волидайя 

ва ан аъмала солиҳан тарзоҳу ва аслиҳ лӣ фи зуррийяти, инни тубту илайка ва 

иннӣ мина-л-муслимин.1 

 

Нусхае барои нуронӣ сохтани қалб ва чеҳра 

Агар касе хоҳони ин аст, ки чеҳраву қалбаш нуронӣ гардад, ин оятро рӯзона 

як маротиба бихонад ва бар худаш бидамад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳу нуру-с-самовоти ва-л-арзи, масалу нуриҳи камишкотин фиҳо 

мисбоҳун, ал-мисбоҳу фӣ зуҷоҷатин, аз-зуҷоҷату кааннаҳо кавкабун дуррийюн 

юкаду мин шаҷарати-м-муборакатин зайтунати-л-ло шаркийяти-в-ва ло 

ғарбийяти- й-якоду зайтуҳо юзиу ва лав лам тамсасҳу норун, нурун ало нурин, 

яҳдиллоҳу линуриҳи ма-й-яшоу, ва язрибуллоҳу-л-амсола ли-н-носи, валлоҳу 

бикулли шайъин алим.2 

 

Нусхаи ба манзили мақсуд овардани инсони саргардон 

Агар шахсе аз роҳи рост дур гашт ва ё ин ки тавони ташхиси байни хубу 

бадро надорад, ин оятро 313-маротиба бар обе бихонад ва то он вақт аз он об 

бинушад, ки ҳолаш сари ҷояш биёяд. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва ҳадайноҳума-с-сирота-л-мустақим.3 

 

Беҳтарин нусха барои афроди маълул 

Агар шахсе аз ноҳияи чашм ва пову даст ва ё узви дигаре маъзур аст, ин 

оятро бисёр бихонад ва бар обе дам бизанад ва баъдан ба он шахси бемор 

бидиҳад, то бинушад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

А лаҳум арҷулу-й-ямшуна биҳо, ам лаҳум айди-й-ябтишуна биҳо, ам лаҳум 

аъюну-й-юбсируна биҳо, ам лаҳум озону-й-ясмаъуна биҳо.4 

 

Нусхаи муолиҷаи ярақон (зардча) 

Агар шахсе мубтало ба бемории ярақон аст, дар ибтидо як маротиба сураи 

«Фотиҳа», ҳафт маротиба сураи «Ҳашр» ва як маротиба сураи «Қурайш»-ро 

бихонад ва бар об бидамад ва ба шахси бемор то он вақт бинушонад, ки ӯ 

тандуруст шавад. Сураҳои «Фотиҳа», «Ҳашр» ва «Қурайш» инҳо мебошанд: 

Сураи «Фотиҳа» 

                                                             
1 Сураи Аҳқоф, ояти 15. 
2 Сураи Нур, ояти 25. 
3 Сураи Соффот, ояти 118. 
4 Сураи Аъроф, ояти 195. 
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Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-

дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Иҳдина-с-сирота-л-му стақима, сирота-

л-лазина анамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим вала-з-золлин. (Омин). 

Сураи «Ҳашр» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Саббаҳа лиллоҳи мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арзи, ва Ҳува-л-Азизу-л-

Ҳаким. Ҳува-л-Лазӣ ахраҷа-л-лазина кафару мин аҳли-л-китоби мин диёриҳим 

лиаввали-л-ҳашри, мо занантум ай-яхруҷу, ва занну аннаҳу-м-мониатуҳум 

ҳусунуҳу-м-миналлоҳи фа атоҳумуллоҳу мин ҳайсу лам яҳтасибу, ва қазафа фӣ 

қулубиҳиму-р-руъба, юхрибуна буютаҳум биайдиҳим ва айди-л-муъминина фа-

ътабиру ё ули-л-абсор. Ва лав ло ан катабаллоҳу алайҳиму-л-ҷалоа лааззабаҳум 

фӣ-д-дунё, ва лахум фӣ-л-охирати азобу-н-нор. Золика бианнаҳум шоққуллоҳа 

ва Расулаҳу, ва ма-й-юшоққиллоҳа фа инналлоҳа шадиду-л-иқоб. Мо қатаъту-м-

ми-л-линатин ав тарактумуҳо қоиматаи ало усулиҳо фа биизниллоҳи ва 

лиюхзия-л-фосиқин. Ва мо афоаллоҳу ало Расулиҳи минҳум фа мо авҷафтум 

алайҳи мин хайли-в-ва ло рикоби-в-ва локинналлоҳа юсаллиту русулаҳу ало ма-

й- яшоу, валлоҳу ало кулли шайъин қадир. Мо афоаллоҳу ало Расулиҳи мин 

аҳли-л-қуро фа лиллоҳи ва ли-р-Расули ва лизи-л-қурбо ва-л-ятомо ва-л-

масокини ва-бни-с-сабили кай ло якуна дулата-м-байна-л-ағниёи минкум, ва мо 

отокуму-р-Расулу фа хузуҳу ва мо наҳокум анҳу фа-нтаҳу, ва-т- тақуллоҳа, 

инналлоҳа шадиду-л-иқоб. Ли-л-фуқарои-л-муҳоҷирина-л-лазина ухриҷу мин 

диёриҳим ва амволиҳим ябтағуна фазла-м-миналлоҳи ва ризвона-в-ва 

янсуруналлоҳа ва Расулаҳу, улоика ҳуму-с-содиқун. Ва-л-лазина табаввау-д-дора 

ва-л-имона мин қаблиҳим юҳиббуна ман ҳоҷара илайҳим ва ло яҷидуна фӣ 

судуриҳим ҳоҷата-м-ми-м-мо уту ва юъсируна ало анфусиҳим ва лав кона биҳим 

хасосатун, ва ма-й-юқа шуҳҳа нафсиҳи фа улоика ҳуму-л-муфлиҳун. Ва-л-лазина 

ҷоу ми-м-баъдиҳим яқулуна Раббана-ғфирлано ва ли ихвонина-л-лазина 

сабақуно би-л-имони ва ло таҷъал фӣ қулубино ғилла-л-ли-л-лазина омару 

Раббано иннака Рауфу-р-Раҳим. Алам тара ила-л-лазина нофақу яқулуна ли 

ихвониҳиму-л-лазина кафару мин аҳли-л-китоби лаин ухриҷтум ланахруҷанна 

маакум ва ло нутиъу фӣ-кум аҳадан абада-в-ва ин қутилтум ланансураннакум 

валлоҳу яшҳаду иннаҳум лакозибун. Лаин ухриҷу ло яхруҷуна мааҳум ва лаин 

қутилу ло янсурунаҳум ва лаи-н-насаруҳум лаюваллунна-л-адбора сумма ло 

юнсарун. Ла антум ашадду раҳбатан фӣ судуриҳи-м-миналлоҳи, золика 

бианнаҳум қавму-л-ло яфқаҳун. Ло юқотилунакум ҷамиан илло фӣ кура-м-

муҳассанатин ав ми-в-варои ҷудурин, баъсуҳум байнаҳум шадидун, тахсабуҳум 

ҷамиа-в-ва қулубуҳум шатто, золика бианнаҳум қавму-л-ло яъқилун. Камасали-

л-лазина мин қаблиҳим қарибан, зоқу ва бола амриҳим ва лаҳум азобун алим. 

Камасали-ш-шайтони из қола ли-л-инсони-кфур фа ламмо кафара қола иннӣ 
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бариу-м-минка иннӣ ахофуллоҳа Рабба-л-оламин. Фа кона оқибатаҳумо 

аннаҳумо фӣ-н-нори холидайни фиҳо, ва золика ҷазоу-з-золимин. Ё айюҳа-л- 

лазина оману-т-тақуллоҳа ва-л-танзур нафсу-м-мо қаддамат лиғади, ва-т-

тақуллоҳа, инналлоҳа Хабиру-м-бимо таъмалун. Ва ло такуну ка-л-лазина 

насуллоҳа фа ансоҳум анфусаҳум улоика ҳуму-л-фосиқун. Ло яставӣ асҳобу-н-

нори ва асҳобу-л-ҷаннати, асҳобу-л-ҷаннати ҳуму-л-фоизун. Лав анзално Ҳоза-л-

Қуръона ъло ҷабали-л-лараайтаҳу хошиа-м-мутасаддиа-м-мин хашятиллоҳи, ва 

тилка-л-амсолу назрибуҳо ли-н-носи лааллаҳум ятафаккарун. Ҳуваллоҳу-л-Лазӣ 

ло илоҳа илло Ҳува, Олиму-л-ғайби ва-ш-шаҳодати, Ҳува-р-Раҳмону-р-Раҳим. 

Ҳува ллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳува,ал-Малику-л-Қуддусу-с-Салому-л-

Муъмину-л-Муҳаймину-л-Азизу-л-Ҷаббору-л-Мутакаббир, Субҳоналлоҳи 

ъммо юшрикун. Ҳуваллоҳу-л-Холиқу-л-Бориу-л-Мусаввиру Лаҳу-л-асмоу-л-

ҳусно, юсаббиҳулаҳу мо фӣ-с-самовоти ва-л-арзи, ва Ҳува-л-Азизу-л-Ҳаким. 

Сураи «Қурайш» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ли илофи Қурайш. Илофиҳим риҳлата-ш-шитои ва-с-сайф. Фа-л-яъбуду 

Рабба ҳоза-л-байт. Ал-Лазӣ атъамаҳу-м-мин ҷуъи-в-ва оманаҳу-м-мин хавф. 

 

Нусхаи раҳоӣ аз дасти ситамгорон ва илоҷи бемориҳои бедаво 

 

Агар шахсе ончунон бемор аст, ки пизишкон аз ташхиси бемориаш оҷиз 

мебошанд ва ё ин ки доруҳо барои илоҷи он бемор таъсир намебахшанд ва ё 

шахси мазлуме беш аз ҳад аз зулму ситами шахси золиме ба танг омадааст, ин 

оятро рӯзе 313-маротиба бихонад ва ба сӯи осмон бидамад ва бар обе бидамад 

ва ба шахси бемор бидиҳад, то аз он бинушад. Ва ин амалро то 21-рӯз идома 

диҳад. Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Фа даъо Раббаҳу иннӣ мағлубун фа-нтасир.1 

 

Нусхаи ҳусули баракат ва осонӣ дар корҳо 

Барои баракат ва вусъат дар ризқ ва барои ҳалли анҷоми он коре, ки аз 

анҷом доданаш оҷиз мебошад, сураи «Муззаммил»-ро дар як ҷо 41-маротиба 

то се рӯз бихонад, иншоаллоҳ ба орзуяш хоҳад расид. Аммо лозим ба тазаккур 

аст, ки мақсуд аз ин амал набояд ин бошад, ки ба шахси дигаре зараре 

бирасонад. Сураи «Муззаммил» ин аст: 

Сураи «Муззаммил» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё айюҳа-л-муззаммил. Қуми-л-лайла илло қалило. Нисфаҳу ави-нқус 

минҳу қалило. Ав зид алайҳи ва раттили-л-Қуръона тартило. Инно санулқӣ 

алайка қавлан сақило. Инна ношиата-л-лайли ҳия ашадду ватъав ва ақваму 

                                                             
1 Сураи Қамар, ояти 10. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

қило. Инна лака фӣ-н-наҳори сабҳан тавило. Ва-зкури-сма Раббика ва табаттал 

илайҳи табтило. Раббу-л-машриқи ва-л-мағриби ло илоҳа илло Ҳува фа-т-

тахизҳу вакило. Ва-сбир ало мо яқулуна ва-ҳҷурҳум ҳаҷран ҷамило. Ва зарнӣ ва-

л- муказзибина ули-н-наъмати ва маҳҳилҳум қалило. Инна ладайно анколав-ва 

ҷаҳимо. Ва таоман зо ғуссатив-ва азобан алимо. Явма тарҷуфу-л-арзу ва-л-

ҷиболу ва конати-л-ҷиболу касибам-маҳило. Инно арсално илайкум расулан 

шоҳидан алайкум камо арсално ило Фиръавна расуло. Фа асо Фиръавну-р-

расула фа ахазноҳу ахзав-вабило. Фа кайфа таттақуна ин кафартум явмай-

яҷъалу-л-вилдона шибо. Ас-самоу мунфатирум биҳи, кона ваъдуҳу мафъуло. 

Инна хозиҳи тазкиратун, фа ман шоа-т-тахаза ило Раббиҳи сабило. Инна 

Раббака яъламу аннака такуму адно мин сулусайи-л-лайли ва нисфаҳу ва 

сулусаҳу ва тоифатум-мина-л-лазина маака, валлоҳу юқаддиру-л-лайла ва-н-

наҳора, алима ал-лан тухсуҳу фа тоба алайкум, фа-қрау мо таяссара мина-л-

Қуръони, алима ан саякуну минкум-марзо ва охаруна язрибуна фӣ-л-арзи 

ябтағуна мин фазлиллоҳи ва охаруна юқотилуна фӣ сабилиллоҳи, фа-қрау мо 

таяссара минҳу, ва ақиму-с-салота ва оту-з-закота ва ақризуллоҳа қарзан 

ҳасанан, ва мо туқаддиму лианфусикум мин хайрин таҷидуҳу индаллоҳи ҳува 

хайра-в-ва аъзама аҷран, ва-стағфируллоҳа, инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 

 

Нусхаи ҳусули иститоат барои ҳаҷ 

Агар шахсе хоҳони зиёрати хонаи Аллоҳ ва равзаи поки Расулуллоҳ (с) 

мебошад, аммо имконоти сафар барояш мақдур нест, ин оятро ба касрат1 

бихонад, то ин ки Худованд орзуяшро бароварда созад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лақад садақаллоҳу Расулаҳу-р-руъё би-л-ҳаққи, латадхулунна-л-масҷида-л-

ҳарома иншоаллоҳу оминина муҳаллиқина руусакум ва муқассирина ло 

тахофуна, фа алима мо лам таъламу фа ҷаала мин дуни золика фатҳан қарибо.2 

 

Нусхаи эҷоди муҳаббат ва улфат 

Агар шахсе мехоҳад, ки дар қалби касе меҳру муҳаббат пайдо кунад ва ё 

хоҳони рафъи ихтилофот аз хонавода ва қавму қабила мебошад, ин оятро рӯзе 

11-маротиба бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва аллафа байна қулубиҳим, лав анфакта мо фӣ-л-арзи ҷамиам-мо аллафта 

байна қулубиҳим ва локинналлоҳа аллафа байнаҳум, иннаҳу Азизун Ҳаким.3 

 

Нусхаи ҷалоли дар мавриди дафъи зулми ситамгорон 

                                                             
1 Касрат – бисёр. 
2 Сураи Фатҳ, ояти 27. 
3 Сураи Анфол, ояти 63. 
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Барои аз байн бурдани золим ва дафъи зулму ситамаш ин оятро 21-

маротиба то се рӯз бихонад. Аммо агар шахсе таъсири ин оят суистифода кунад 

ва дар амри ноҷоизе бихоҳад онро ба кор гирад, ҳамин шахс худаш дучори 

ҳалокат қарор хоҳад гирифт. Албатта ин амалро ҳангоме бояд анҷом дод, ки ҳеҷ 

гуна роҳи ҳалле барои раҳоӣ аз зулми золим набошад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Фа қутиа добиру-л-қавми-л-лазина заламу, ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-

оламин.1 

 

Нусхаи ҳусули фарзанд барои бефарзандон 

Агар шахсе аз неъмати фарзанд маҳрум аст, ин оятро то 41-рӯз 300-

маротибагӣ бихонад ва бар ширинӣ ва ё бар дигар намудӣ хурданӣ бидамад ва 

сипас нисфи онро ба шавҳар ва нисфи дигарашро ба зан бидиҳад, то бихуранд. 

Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва лиллоҳи мулку-с-самовоти ва-л-арзи ва мо байнаҳумо, яхлуқу мо яшоу, 

валлоҳу ало кулли шайъин қадир.2 

 

Нусхае барои вусъати ризқ 

Барои баракат ва вусъат дар ризқ, ва барои тараққӣ ва пешрафт дар кору 

косибӣ ва ё қабл аз ин ки кори наверо оғоз кунад, ин оятро рӯзона 141-маротиба 

бихонад. Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лиллоҳи мо фӣ-с-самовоти ва-л-арзи, инналлоҳа Ҳува-л-Ғанийю-л-Ҳамид.3 

 

Нусхаи муҳофизат аз шарри душманон 

Агар шахсе аз ҷониби душмане эҳсоси хатар ва адами амният мекунад, 

барои ин мушкилаш ин оятро рӯзе ҳафт маротиба бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул-лай-юсибано илло мо катабаллоҳу лано Мавлоно, ва алаллоҳи фа-л-

ятаваккали-л-муъминун.4 

 

Нусхаи чигунагии зиёрат намудани Расулуллоҳ (с) 

Касе хоҳони зиёрат ва суҳбат кардан бо Расулуллоҳ (с) дар олами хоб бошад, 

ин оятро пеш аз хоб дар ҳар шаб вирди забонаш кунад, иншоаллоҳ ба орзуяш 

хоҳад расид. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Сураи Анъом, ояти 45. 
2 Сураи Моида, ояти 17. 
3 Сураи Луқмон, ояти 26. 
4 Сураи Тавба, ояти 51. 
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Инналлоҳа ва малоикатаҳу юсаллуна ала-н-Набиййи, ё айюҳа-л-лазина 

оману саллу алайҳи ва саллиму таслимо.1 

 

Нусхае барои дафъи мушкилот ва мусибатҳо 

Агар шахсеро фарзандонаш мемиранд ва ё дар мушкилоти сахте дучор 

мебошад, ин оятро субҳу шом 11-маротибагӣ бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ва наҷҷайноҳу ва аҳлаҳу мина-л-карби-л-азим.2 

 

Нусхае барои ворис қарор гирифтани ҷаннати фирдавс 

Оятҳои зеринро ҳатман вақти хобидан дар шаб бихонед, зеро ки ин оятҳо 

боиси муҳофизати иззат мешаванд, афроди бенамозро ба намоз хондан ташвиқ 

менамоянд, аз умури беҳудаву бефоида бозмедоранд ва саранҷом инсонро 

вориси биҳишти барин ва ҷовидон қарор медиҳанд. Он оятҳо инҳо мебошанд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қад афлаҳа-л-муъминун. Ал-лазина ҳум фӣ салотиҳим хошиъун. Ва-л-

лазина ҳум ани-л-лағви муъризун. Ва-л-лазина ҳум ли-з-закоти фоъилун. Ва-л-

лазина ҳум лифуруҷиҳим ҳофизун. Илло ало азвоҷиҳим ав мо малакат 

аймонуҳум фа иннаҳум ғайру малумин. Фа мани-т-тағо вароа золика фа улоика 

ҳуму-л-одун. Ва-л-лазина ҳум ли амонотиҳим ва аҳдиҳим роъун. Ва-л-лазина ҳум 

ало салавотиҳим юҳофизун. Улоика ҳуму-л-ворисун. Ал-лазина ярисуна-л-

фирдавса ҳум фиҳо холидун.3 

 

Нусхае барои касоне, ки хоҳони фарзанд ҳастанд 

Касоне, ки хоҳони фарзанд ҳастанд, ин оятро 133- маротиба бихонанд ва бар 

обе бидаманд ва баъд аз намози субҳ зану шавҳар аз он об бинушанд. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лиллоҳи мулку-с-самовоти ва-л-арзи, яхлуқу мо яшоу, яҳабу лимай-яшоу 

иноса-в-ва яҳабу лимай-яшоу-з-зукур.4 

 

Нусхае барои дур намудани заъф ва бемориҳо 

Агар кудаке ва ё шахси дигаре бемор аст ва ё заъифу нотавон аст ва ё ин ки 

лоғар мешавад, ин оятро баъд аз ин ки дар аввалу охир се маротиба дурудро 

бихонад, 141-маротибагӣ то се рӯз бихонад ва беморро бидамад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Сураи Соффот, ояти 76. 
2 Сураи Исро, ояти 81. 
3 Сураи Муъминун, оятҳои 1-11. 
4 Сураи Шӯро, ояти 49. 
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Ва казолика макканно ли-Юсуфа фӣ-л-арзи ятабаввау минҳо ҳайсу яшоу, 

нусибу бираҳматино ман-нашоу, ва ло нузиъу аҷра-л-муҳсинин.1 

Ин дурудро дар аввалу охири ин оят се маротибагӣ бихонад. Дуруд ин аст: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин ва ало оли Муҳаммад камо саллайта 

ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

 

Нусхае барои бефарзандон 

Касоне, ки бефарзанд ҳастанд, агар бар нусхаи зерин амал кунанд, 

иншоаллоҳ орзуҳояшон бароварда хоҳад шуд. Ҳар рӯз сураи «Кавсар»-ро бо 

«Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим» 101-маротиба бихонад. Сураи «Кавсар» ин 

аст: 

Сураи «Кавсар» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Инно аътайнока-л-кавсар. Фа салли ли Раббика ва-нҳар. Инна шониака 

ҳува-л-абтар. 

 

Нусхае барои баракат ва вусъати ризқ 

Агар шахсе хоҳони баракат ва вусъат дар ризқ, мебошад, ин оятро 11 -

маротиба баъд аз намози субҳ бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳу ябсуту-р-ризқа лимай-яшоу мин ибодиҳи ва явдиру лаҳу, 

инналлоҳа би кулли шайъин алим.2 

 

Нусхае барои дур сохтани ҷунун ва ҷоду 

Агар нисбат ба шахсе гумони ин меравад, ки дучори ихтилоли ҳавос 

гардидааст, ё дар ҳолати оддӣ намебошад, ё нисбат ба ин ки касе вайро ҷоду 

намудааст, дар гумон мебошад, ин оятро 41-маротиба бихонад ва бар обе 

бидамад ва ба он шахси бемор бинушонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Зӣ қувватин инда зи-л-Арши макин. Мутоъин самма амин. Ва мо 

соҳибукум би маҷнун. Ва ла қад раоҳу би-л-уфуқи-л-мубин. Ва мо ҳува ала-л-

ғайби би занин. Ва мо ҳува би қавли шайтони-р-раҷим. Фа айна тазҳабун. Ин 

хува илло зикру-л-ли-л-оламин. Ли ман шоа минкум ай-ястақим. Ва мо ташоуна 

илло ай-яшоаллоҳу Раббу-л-оламин.3 

 

Нусхаи дур сохтани таб ва дарду хашм 

                                                             
1 Сураи Юсуф, ояти 56. 
2 Сураи Анкабут, ояти 62. 
3 Сураи Таквир, оятҳои 20-29. 
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Барои фурӯкаш намудани таб, ин оятро бор-бор хонда ва бар шахси мариз 

бояд дамид. Ва барои дафъи хашму ғам ва лаҷоҷат низ хондани ин оят бисёр 

муфид мебошад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Қулно ё нору кунӣ барда-в-ва саломан ало Иброҳим.1 

 

Нусхаи раҳоӣ ёфтан аз парварандаҳои дуруғин 

Агар шахсе гирифтори парварандаи беасосу дуруғин шудааст ва ё ин ки бар 

касе туҳмати норавое зада шудааст ва ӯ мехоҳад аз ин мушкил ба таври 

шарофатмандона раҳоӣ ёбад, ин оятро дар ҳар ҳолат бихонад. Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва юҳиққуллоҳу-л-ҳаққа би калимотиҳи ва лав кариҳа-л-муҷримун.2 

 

Нусхае ҷиҳати ҳусули неъмат 

Агар шахсе дар паи ҳусули неъматҳои гуногуне мебошад, ин оятро ҳар рӯз 

субҳу шом ҳафт маротибагӣ бихонад ва дар ҳар ҳол шукри Аллоҳро ба ҷой 

оварад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул инна-л-фазла би ядиллоҳи юътиҳи май-яшоу, валлоҳу Восиъун Алим. 

Яхтассу би раҳматиҳи май-яшоу, валлоҳу Зу-л-фазли-л-азим.3 

 

Нусхае барои ислоҳи фарзандони нофармон 

Агар фарзандони шахсе нофармон ҳастанд, муи онҳоро гирифта ва ин 

оятро 11-маротиба бихонад ва дар ҳаққашон дуои хайр бинамояд. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Иннӣ таваккалту алаллоҳи Раббӣ ва Раббикум, мо мин доббатин илло ҳува 

охизу-м-биносиятиҳо, инна Раббӣ ало сироти-м-мустақим.4 

 

Нусхае ҷиҳати солиму тандуруст мондан то дами вафот 

Ҳар шахсе, ки мехоҳад аъзои баданаш то дами вафот солиму тандуруст 

боқӣ бимонанд, ин оятро ҳар рӯз се маротиба бихонад ва бар худаш бидамад. 

Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Фа ақим ваҷҳака ли-д-дини ҳанифан, фитраталлоҳи-л-латӣ фатара-н-носи 

алайҳо, ло табдила лихалқиллоҳи, золика-д-дину-л-қайиму ва локинна аксара-

н-носи ло яъламун.5 

                                                             
1 Сураи Анбиё, ояти 69. 
2 Сураи Юнус, ояти 82. 
3 Сураи Оли Имрон, оятҳои 73-74. 
4 Сураи Ҳуд, ояти 56. 
5 Сураи Рум, ояти 30. 
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Нусхае барои бефарзандон 

Касоне, ки аз неъмати фарзанд маҳрум ҳастанд, бар Аллоҳ таваккалу 

эътимод намуда, ин оятро ҳар замон бихонанд. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-Лазӣ аҳсана кулла шайъин халақаҳу ва бадаа халқа-л-инсони мин тин. 

Сумма ҷаала наслаҳу мин сулолати-м-мим-мои-м-маҳин. Сумма саввоҳу ва 

нафаха фиҳи ми-р-рӯҳиҳи ва ҷаала лакуму-с-самъа ва-л-абсора ва-л-афъидата, 

қалила-м-мо ташкурун.1 

 

Нусхае барои тандурустӣ аз бемориҳои ношинохта ва беилоҷ 

Агар шахсе ба ончунон беморие мубтало аст, ки то ба ҳол ношинохта аст ва 

ё ин ки илоҷаш мушкил аст, ин оятро бисёр бисёр бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Из нодо Раббаҳу иннӣ массания-з-зурру ва Анта Арҳаму-р-роҳимин.2 

 

Нусхаи муносибе барои никоҳи духтар ва ё писар 

Агар барои духтар ва ё писар завҷи муносибе муяссар нагардад, барои 

бароварда сохтани ин орзуяш ин оятро 21-рӯз ҳар рӯзе 313-маротибагӣ бихонад. 

Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва Ҳува-л-Лазӣ халақа мина-л-мои башаран фа ҷаалаҳу насабав-ва сиҳран, 

ва кона Раббука қадиро.3 

 

Нусхаи ҳалли ҳар гуна мушкил 

Барои бароварда сохтани орзуҳои ҷоиз ва осон гаштани мушкилот ин 

оятро 113-маротиба бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Яфраҳу-л-муъминин. Би насриллоҳи, янсуру май-яшоу, ва Ҳува-л-Азизу-р-

Раҳим.4 

 

Равиши мушаххас кардани мавриди саҳеҳ дар истихора 

Баъд аз намози хуфтан ба нияти истихора ду ракъат намози нафл бихонад 

ва пас аз он ин оятҳоро бидуни ин ки бо касе суҳбате бикунад, 101-маротиба 

бихонад ва пас аз он бихобад, иншоаллоҳ мақсади аслӣ ва дуруст мушаххас 

хоҳад гардид. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Сураи Саҷда, оятҳои 7-9. 
2 Сураи Анбиё, ояти 83. 
3 Сураи Фурқон, ояти 54. 
4 Сураи Рум, оятҳои 4-5. 
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Ва асирру қавлакум авиҷҳару биҳи, иннаҳу алиму-м- бизоти-с-судур. Ало 

яъламу ман халақа ва Ҳува-л-Латифу-л-Хабир.1 

 

Нусхаи муҳофизат аз душман 

Барои муҳофизат аз ҳар гуна хатарҳои душман ин оятро рӯзона ёздаҳ 

маротиба бихонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Инналлоҳа юдофиъу ани-л-лазина оману, ииналлоҳа ло юҳиббу кулла 

хаввонин кафур.2 

 

Нусхае барои тандурустӣ аз саратон ва тоун ва думмал 

Барои шифо ҳосил кардан аз бемориҳое чун саратон, тоун, думмал ва ғайра 

дуои зеринро рӯзона ёздаҳ маротиба бихонад. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ё Молику, ё Қуддусу, ё Салом. 

 

Нусхаи бар сари роҳ овардани гумрохон 

Касе, ки аз роҳи дуруст баромада бошад, ё мубталои аъмоли номашруъе 

гардидааст ва мехоҳад аз ин мусибатҳо раҳоӣ ҳосил намояд, ин оятро рӯзона 

101-маротиба бихонад ва бар об бидамад ва ба шахси мавриди назар 

бинушонад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва аҳдияка ило Раббика фа тахшо.3 

 

Нусхаи муносиб барои раҳоӣ аз мусибатҳо 

Агар шахсе домангири мушкилоти рӯз гардидааст, ё каси дигаре вайро 

муҷиби азийяту озор қарор додааст ва ӯ мехоҳад аз ин бӯҳрону мушкил раҳоӣ 

ёбад, ин оятро бихонад, иншоаллоҳ дарвозаҳои пирӯзиҳо дар дину дунё 

кушуда хоҳанд дошт. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Саломун алайкум бимо сабартум, фа ниъма уқба-д-дор.4 

 

Нусхаи маҳфуз мондан аз бадномӣ 

Касе, ки аз ҷониби шахси дигаре нисбат ба номусаш эҳсоси хатар мекунад, 

ин оятро ҳар субҳу шом 41-маротибагӣ бихонад ва бар худаш суф кунад. Оят ин 

аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Сураи Мулк, оятҳои 13-14. 
2 Сураи Ҳаҷ, ояти 38. 
3 Сураи Нозиъот, ояти 19. 
4 Сураи Раъд, ояти 24. 
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Ва ло яҳзунка қавлуҳум, инна-л-иззата лиллоҳи ҷамеан, Ҳува-с-Самиъу-л-

Алим.1 

 

Нусхаи раҳоӣ аз ғаму андӯҳҳо 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Илло раҳматам-мир-Раббика, инна фазлаҳу кона алайка кабиро.2 

 

Нусхаи ҳусули неъматҳои дунёву охират 

Агар шахсе хоҳони ин аст, ки Худованд вайро дар дунёву охират аз 

неъматҳояш баҳраманд созад, ин оятро субҳу шом се маротиба бихонад, 

иншоаллоҳ аз неъматҳои дунёву охират бархурдор хоҳад гардид. Оят ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Масалу-л-ҷаннати-л-латӣ вуъида-л-муттақуна, фиҳо анҳору-м-мим-моин 

ғайри осинив-ва анҳору-м-ми-л-лабани-л-лам ятағайяр таъмуҳу ва анҳору-м-

мин хамри-л-лаззати-л-ли-ш-шорибина ва анҳору-м-мин асали-м-мусаффан, ва 

лаҳум фиҳо мин кулли-с-самароти-в-ва мағфирату-м-ми-р-Раббиҳим.3 

 

 

Тавсияе барои беморон 

1. Сураи «Фотиҳа»-ро 21-маротиба бихонед ва бар худатон бидамед. 

2. Сураи «Фотиҳа»-ро 21-маротиба бихонед ва бар обе суф намуда, он 

обро бинушед. 

3. «Ё Салом»-ро 143-маротиба бихонед ва бар худ дам андозед. 

4. Садақа бидиҳед. 

5. Асали холисро истеъмол намоед. 

6. Агар шахси дигаре монанди шумо бемор аст, дар ҳаққи вай дуои 

хайру саломатӣ бинамоед. 

7. Ҳар дӯст ва ё ошное, ки барои аёдат ва  аҳволпурсӣ ба назди шумо 

ояд, ӯро бар ин ки бар дин амалкунанда бошад, ташвиқ бинамоед. 

8. Оби Замзамро ба нияти шифову тандурустӣ бинушед. 

9. Бо хешовандон силаи раҳм намоед. Дар ривояте омадааст, ки: 

«Дар силаи раҳм шифо аст». 

10. Дар ривояте мазкур аст, ки: «Дар Қуръон шифо аст». Агар худи 

шумо (бемор) Куръон хондан метавонед, Қуръонро бихонед вагарна ба Қуръон 

хондани фарзандонатон гуш фаро диҳед. 

11. Агар касе набошад, ки Қуръонро бихонад, дар ин сурат фақат ба 

сӯйи Қуръон нигоҳ кунед. 

                                                             
1 Сураи Юнус, ояти 65. 
2 Сураи Исро, ояти 87. 
3 Сураи Муҳаммад, ояти 15. 
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12. Аз сиёҳдона истифода намоед. 

13. Дар ҳадисе ворид шудааст, ки: «Худованд дуои шахси беморро 

мавриди иҷобат қарор медиҳад». Бинобар ин дуои худи шумо ба нисбати дуои 

мо дар ҳаққи шумо беҳтар пазируфта мешавад. 

14. Дар ҳадисе ворид шудааст, ки: «Ба сафар биравед, зеро ки 

тандурустӣ ҳосил мекунед». 

Орзуи ин ҳақир бар ин аст, ки Худованд шуморо шифои комил иноят 

фармояд. Омин, ё Рабба-л-оламин. 

 

Нусхаи муносибе барои эҷоди муҳаббати байни зану шавҳар 

 

Осонтарин нусха барои эҷоди муҳаббати байни зану шавҳар ин аст, ки ҳар 

яке аз он ду нисбати ҳамдигар дуо намоянд, иншоаллоҳ баъд аз чанд рӯз ончунон 

муҳаббате байни он ду намоён хоҳад гашт, ки онҳоро шигифтзада хоҳад намуд. 

Ба хубӣ таваҷҷуҳ намоед, ки барои ба ҳам ниҳодани хишт бар хишт ниёз ба лой 

мебошад ва барои часпидани ду чуб ниёз ба меху ширеш хоҳад буд ва барои 

часпонидани коғаз бар коғаз ниёз ба ширеш хоҳад буд, аммо барои ба ҳам 

пайвастани ду дил ниёзи мубрам ба фазлу карами хоси Худовандӣ мебошад. 

Аммо ба хотири коргирӣ аз асбоби зоҳирӣ бар ин кори муҳим барои зан лозим 

аст, ки умури зеринро риоя намояд: 

1. Бале, бале, бале (дар хизмат ҳозирам). 

2. Бисёр хуб, бисёр хуб, бисёр хуб. 

3. Дар оянда ин тавр намешавад. Дар оянда такрор нахоҳад шуд. 

4. Ҳар тавр бифармоед, ҳамон тавр анҷом хоҳам дод. 

5. Узр мехоҳам, бубахшед. 

6. Шумо дуруст мегӯед. Шумо саҳеҳ мефармоед. 

Ва яке аз роҳи ҳалҳои ботинӣ ин аст, ки ҳар як аз зану шавҳар барои 

ҳамдигар дуои хайр бифармоянд, ҳамдигарро аз таҳи дил мавриди афву 

бахшиш қарор диҳанд. Ва ҳар яке дигареро бинобар ҳолоте ки барояш пеш 

меояд, вайро таҳти шароити изтирорӣ қарор дода ва аз тақсироти вай бигзарад 

ва бо меҳру муҳаббат бо вай пеш ояд, то фазои оганда аз меҳру муҳаббат байни 

онҳо ҳарчи бештар пойдор бимонад. 

 

Муолиҷаи муносиби бехобӣ 

Дар «Табаронӣ» аз Ҳазрати Зайд ибни Собит (раз) ривоят шудааст, ки: 

Шабҳо хобам мепарид ва маро асло хоб намеомад. Ба ҳамин хотир мушкиламро 

ба Расулуллоҳ, (с) зикр намудам, то роҳи ҳаллеро барои он пайдо намояд. 

Баъдан Расулуллоҳ (с) фармуд: Ин дуоро бихон: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-

Раҳим 
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Аллоҳумма ғорати-н-нуҷуму ва ҳадаати-л-уюну ва Анта Ҳайюн Қайюмун 

ло таъхузука синату-в-ва ло навмун, ё Ҳайю ё Қайюму аҳдӣ лайли ва аним айнӣ. 

Тарҷума: Парвардгоро, ситораҳо ғуруб карданд ва чашмҳо ба хоб рафтанд 

ва Ту Зиндаву Пойдорӣ. Туро чурту хоб дарнамегирад, эй Зиндаи Пойдор. 

Шабро барои ман оромиш қарор бидеҳ ва чашми маро неьмати хоб ато бахш. 

Вақте ин дуоро хондам, бинобар фазли Худовандӣ бемории бехобиям 

бартараф гардид. 

 

Дуоҳои гуногуни Расулуллоҳ (с) 

Расулуллоҳ (с) мефармояд: «Оё ба шумо нишон диҳам дуое ҳар гоҳ онро 

бихонед, Худованд ҳамму ғам ва қарзи шуморо бартараф созад, пас, дар субҳу 

шом ин дуоро бихонед. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳума иннӣ аузу бика мина-л-ҳамми ва-л-ҳазани, ва аузу бика мина-л-

аҷзи ва-л-касали, ва аузу бика мина-л-ҷубни ва-л-бухли, ва аузу бика мин 

ғалабати-д-дайни ва қаҳри-р-риҷол”.1  

Тарҷума: Худоё, аз ҳамм, ғам, нотавонӣ, танбалӣ, тарс, бухл, қарзи бисёр 

ва қаҳру ғазаби одамони бадниҳод ба Ту паноҳ мебарам. 

*  * * * * 

Расулуллоҳ (с) мефармояд: “ Оё ба шумо ёд диҳам калимотеро, ки 

Худованд ба касе, ки иродаи хайр кунад, онро ба ӯ  ёд медиҳад ва ҳеҷ гоҳ 

фаромӯш нахоҳад кард. Он калимот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳума иннӣ заифунфа қаввӣ фӣ ризока заъфӣ, ва ҳуз ила-л-хайри ва 

носиятӣ, ва-ҷъали-л-ислома мунтаҳо ризоя. Аллоҳума иннӣ заифун фа-қ-

қаввинӣ, ва иннӣ залилун фа-аъиззанӣ, ва иннӣ фақирун фа-рзуқнӣ, ва-кфинӣ 

би ҳалолика ва ҳаромика, ва ағнинӣ би фазлика амман сивок”.2 

Тарҷума: Парвардигоро, ман заифам, ба ризои худат нерӯмандам 

бифармо ва ба сӯйи хайр маро бикашон, ниҳояти ризоятамро дар ислом қарор 

бидеҳ. Парвардигоро, заифам, нерӯмандам фармо; залилам, ба ман иззат бахш; 

фақирам, рӯзиям деҳ бо рӯзии ҳалол, аз ҳаром дурам бифармо ва ба фазлу 

бузургият аз ғайри худат бениёзам гардон. 

*  * * * * 

Расулуллоҳ (с)  мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Ин ҳадисро Ибни Моҷа ва Ҳоким аз Абӯҳурайра (раз) ривоят кардаанд. 
2 Ин ҳадисро ривоят кардааст. 
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Аллоҳума иннӣ аузу бика мин илми-л-ло янфау ва амали-л-ло юрфау ва 

дуои-л-ло юстаҷоб.1 

Тарҷума: Парвардгоро, ба Ту паноҳ мебарам аз илме, ки суд нарасонад ва 

аз амале, ки ба сӯйи Ту авҷ нагирад ва аз дуое, ки мавриди қабули Ту набошад.  

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-ғфирлӣ ва-рҳамнӣ ва алҳиқнӣ би-р-рафиқи-л-аъло.2 

Тарҷума: Парвардгоро, маро бибахш ва ба ман раҳм кун ва рафиқи аъло, 

ки Аллоҳ аст, мулҳақу пайвастам бигардон.  

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ асъалука мина-л-хайри куллиҳи мо алимту минҳу ва мо 

лам аъламу ва аузу бика мина-ш-шарри куллиҳи мо алимту минҳу ва мо лам 

аълам.3 

Тарҷума: Худовандо, тамоми некиҳоро ончи медонам ва намедонам, аз Ту 

металабам ва аз Ту мехоҳам. Худовандо, аз шарри ҳама бадиҳо ончи ки бар он 

огоҳӣ дорам ва ончи ки аз он бехабарам, ба Ту паноҳ мебарам.  

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим.  

Аллоҳумма-ҷъалнӣ мина-л-лазина изо аҳсану-стабшару ва изо асоу-

стағфару.4 

Тарҷума: Худоё, аз ҷумлаи онон қарорам деҳ ки ҳар гоҳ кори хайре анҷом 

диҳанд, хушҳоланд ва чун муртакиби гуноҳ шаванд, талаби бахшиш менамоянд 

(онҳоро мавриди афв қарор медиҳӣ). 

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Аллоҳумма иннӣ аузу бика мин қалбӣ ло яхшаъу ва мин дуои-л-ло юсмаъу 

ва мин нафси-л-ло ташбаъу ва мин илми-л-ло янфау аузу бика мин ҳоулои-л-

арбаъ.5 

Тарҷума: Худоё, ба Ту паноҳ мебарам аз диле, ки дар он хушуъ набошад; ва 

аз дуое, ки қабул нашавад; ва аз нафсе, ки сер нахурад; ва аз илму донише, ки 

нафъу суде нарасонад; ва дар ҳар ҳол аз ин чаҳор ба Ту паноҳ мебарам.  

                                                             
1 Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз Абдуллоҳ ибни Аббос (раз) ривоят кардаанд. 
2 Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз Оиша (раз) ривоят кардаанд. 
3 Ин ҳадисро Табаронӣ аз Ҷобир ибни Сумра (раз) ривоят кардааст. 
4 Ин ҳадисро Ибни Моҷа аз Оиша (раз) ривоят кардааст. 
5 Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. 
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* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-рзуқнӣ ҳуббака ва ҳубба май-янфаунӣ ҳуббуҳу индак. 

Аллоҳумма мо разақтанӣ миммо уҳиббу фа-ҷъалҳу қуввата-л-лӣ фӣ мо туҳиб. 

Аллоҳумма ва мо завайта аннӣ миммо уҳиббу фа-ҷъалҳу фароға-л-лӣ фӣ мо 

туҳиб.1 

Тарҷума: Худоё, муҳаббати худат ва муҳаббати касе, ки муҳаббаташ нафъ 

ба ман мерасонад, насибам гардон. Худоё, ба ончи ки рӯзиям додаӣ аз ончи ки 

дӯст дорам, василаи тавоноиям гардон дар ончи ки Ту дӯст дорӣ. Худоё, ончи аз 

ман дур намудаӣ, ки ман онро дӯст доштаам, василаи фароғати ҳолам гардон, 

дар ончи ки Ту дӯст дорӣ, кӯшо бошам. 

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-ҷъалнӣ шакуран ва-ҷъалнӣ сабуран ва-ҷъалнӣ фӣ айнӣ 

сағиран ва фӣ аъюни-н-носи кабиро.2 

Тарҷума: Худоё, собиру шокирам гардон, дар чашми худ кӯчак ва дар 

чашми дигарон бузургам гардон.  

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ аузу бика мина-л-аҷзи ва-л-касали ва-л-ҷубни ва-л-бухли 

ва-л-ҳарам. Ва аузу бика мин азоби-л-қабр. Ва аузу бика мин азоби-н-нор. Ва аузу 

бика мин фитнати-л- маҳёи ва-л-мамот.3 

Тарҷума: Худоё, аз аҷзу танбалӣ ва тарсу бухлу пирӣ ва азоби оташи дузах 

ва фитнаи (ошӯбу парешонии) зиндагӣ ва фитнаи марг ба Ту паноҳ мебарам. 

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма Раббано отино фӣ-д-дунё ҳасанатав-ва фӣ-л-охирати ҳасанатав-

ва қино азоба-н-нор.4 

Тарҷума: Худоё, дар дунёву дар охират ба мо некӣ ато фармо ва аз азоби 

оташи дӯзах маҳфузамон бидор.  

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. 
2 Ин ҳадисро Баззор аз Бӯрайда (раз) ривоят кардааст. 
3 Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз Анас (раз) ривоят кардаанд. 
4 Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз Анас (раз) ривоят кардаанд. 
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Аллоҳумма ло айша илло айшу-л-охираҳ.1  

Тарҷума: Худоё, айшу зиндагӣ ҷуз зиндагии охират нест (зеро зиндагии 

охират доимӣ ва бидуни ранҷ аст, аммо зиндагии дунё ба ҷуз заҳмату 

машаққат чизи дигаре нест).  

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-ғфирлӣ хатиъатӣ ва ҷаҳли ва исрофӣ фӣ амри ва мо Анта 

аъламу биҳи миннӣ. Аллоҳумма-ғфирлӣ мо қаддамту ва мо аххарту ва мо 

асрарту ва мо аъланту Анта-л-Муқаддиму ва Анта-л-Муаххиру ва Анта ало 

кулли шайъин қадир.2 

Тарҷума: Худоё, гуноҳонамро бибахш. Аз нодониву исроф ва зиёдаравӣ дар 

корҳое, ки кардам ва ончи ки Ту аз ман бар он огоҳтарӣ, даргузар. Худоё, аз 

гузаштаам ва аз ончи ки дар он кӯтоҳ омадаам ва таъхир кардаам, ончи дар 

пинҳону ошкор анҷом додаам, афв фармо. Ту азалӣ ва абадӣ ва бар ҳар чиз 

тавонову қадир ҳастӣ. 

* * * * *  

Расулуллоҳ, (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннака тасмаъу каломӣ ва таро маконӣ ва таъламу сирри ва 

алониятӣ ло яхфо алайка шайъу-м-мин амри. Ва ана-л-боису-л-фақиру-л-

мустаҷиру-л-ваҷилу-л-мушфиқу-л-муқирру-л-муътарифу би занбиҳи. Асъалука 

масъалата-л-мискини ва абтаҳилу илайка-бтиҳола-л-музниби-з-залил. Ва адъука 

дуоа-л-хоифи-л-музтарри ман хазаъат лака рақабатуҳу ва фозат лака абратуҳу ва 

залла лака ҷисмуҳу ва рағима лака анфуҳ. Аллоҳумма ло таҷъалнӣ би дуоика 

шақийяв-ва кун бӣ рауфа-р-раҳимо, ё Хайра-л- масъулина ва ё Хайра-л-муътин.3 

Тарҷума: Худовандо, Ту суханонамро мешунавӣ, ҷоямро медонӣ, бар 

пинҳону ошкорам огоҳӣ дорӣ, чизе аз корҳоям бар ту пӯшида нест. Маъюсам ва 

фақирам, аз Ту таманно дорам, ба Ту паноҳ мебарам, дар баробари Ту рангзарду 

тарсонам. Иқрор мекунам ба гуноҳонам, монанди гадоён дасти гадоиямро ба 

сӯят дароз мекунам ва фарёд мезанам ҳамчун фарёди гуноҳгорони залил. Туро 

мехоҳам монанди онон, ки муҳтоҷу ниёзманданд гарданро ба тавозуъ фурӯ 

ниҳодаам, монанди онон, ки гардан ниҳодаанд ва ашк мерезанд ва вуҷуди онон 

дар баробари Ту залил аст. Пешонии залилӣ ба даргоҳат мемолам. Худовандо; 

маро дар дуои худ бенасиб магардон ва аз ҷумлаи бадкоронам машумор, эй 

Беҳтарин масъули меҳрубон ва эй Некӯтарини бахшандагон. 

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

                                                             
1 Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз Анас (раз) ривоят кардаанд. 
2 Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз Абӯмӯсои Ашъарӣ (раз) ривоят кардаанд. 
3 Ин ҳадисро Табаронӣ аз Ибни Аббос (раз) ривоят кардааст. 
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Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма аслиҳ зота байнино ва аллафа байна қулубино ваҳдино субула-

с-саломи ва наҷҷино мина-з-зулумоти ила-н-нури ва ҷаннибна-л-фавоҳиша мо 

заҳара минҳо ва мо батан. Аллоҳумма борик лано фӣ асмоъино ва абсорино ва 

қулубино ва азвоҷино ва зуррийётино ва туб алайно иннака Анта-т-Таввобу-р-

Раҳиму ва-ҷъално шокирина ли ниъматика муснина биҳо қобилина лаҳо ва 

атиммаҳо алайно.1 

Тарҷума: Худоё, дар байни мо сулҳу сафо барқарор бифармо, дилҳои 

моро ба ҳам наздик гардон, моро ба роҳи росту солим ҳидоят намо, аз торикии 

гуноҳ моро наҷот деҳ ва ба сӯйи нури худат роҳнамоӣ бифармо ва аз корҳои 

бадӣ зоҳирӣ ва пӯшидаву пинҳон маро дур соз. Худовандо, гӯш, чашм, дил ва 

зану фарзандонамонро бар мо муборак гардон, тавбаи моро бипазир, танҳо 

Туӣ тавбаро мепазириву тараҳҳум мефармоӣ. Моро аз ҷумлаи шокирин бар 

неъмати худ маҳсуб гардон, ки дар баробари он сипосгузор бошем ва дар 

баробари неъматат санову таърифи Туро кунем. Неъмататро бар мо афзуну 

тамом гардон. 

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: «Хостаи худро аз Худо чунин бихоҳед: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма аслиҳлӣ дини-л-лазӣ ҳува исмату амри ва аслиҳлӣ дунёя-л-

латӣ фиҳо маошӣ ва аслиҳлӣ охирати-л-латӣ фиҳо маодӣ ва-ҷъали-л-ҳаёта 

зиёдата-л-лӣ фӣ кулли хайрив-ва-ҷъали-л-мавта роҳата-л-лӣ мин кулли шар».2 

Тарҷума: Худоё, динамро, ки боиси обруям аст, ислоҳ кун. Худоё, 

дунёямро, ки боиси маишати зиндагӣ аст, ислоҳ фармо, охиратамро, ки ба он 

бармегардам, ислоҳ намо, зиндагиямро дар ҳар кори хайре афзун гардон, 

маргро василаи осоишу роҳати ман аз ҳар шарру ногуворӣ бигардон. 

Расулуллоҳ, (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-ҷъал ҳуббака аҳабба-л-ашёи илайя ва-ҷъал хашятака ахвафу-

л-ашёи индӣ ва-қтаъ аннӣ ҳоҷоти-д-дунё би-ш-шавқи ило лиқоика ва изо 

ақрарта аъюна аҳли-д-дунё мин дунёҳум фа ақрир айнӣ мин ибодатик.3 

Тарҷума: Худоё, муҳаббати худатро дар дилам аз ҳар чиз азизтар гардон, 

хавфу тарси аз Туро дар дилам аз ҳар чиз тарсноктар гардон, ниёзмандиҳои 

дунёиямро ба василаи иштиёқ ба сӯи лиқоят аз ман бартараф соз, ҳар гоҳ 

чашми аҳли дунёро ба дунё равшан сохтӣ, чашми маро ба ибодати худат 

мунаввару равшан бифармо. 

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

                                                             
1 Ин ҳадисро Табаронӣ аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (раз) ривоят кардааст. 
2 Ин ҳадисро Муслим аз Абӯҳурайра (раз) ривоят кардааст. 
3 Ин ҳадисро Абӯнаим дар “Ҳулияту-л-авлия” ривоят кардааст. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-фтаҳ масомиа қалбӣ ли зикрика ва-рзуқнӣ тоатака расулика 

ва амалам-би китобик.1 

Тарҷума: Худоё, гӯши диламро барои фаро гирифтани зикри худат боз 

фармо ва итоату фармонбардори дар фармони Ту ва Расули Ту ва амал ба 

Китоби Туро насибам гардон. 

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-лтуф бӣ фӣ тайсири кулли асирин фа инна тайсира кулли 

асирин алайка ясир, ва асъалука-л-юсра ва-л-муофата фӣ-д-дунё ва-л-охираҳ.2 

Тарҷума: Худоё, дар осон намудани ҳар мушкил маро ёрӣ ва ба ман лутф 

кун, зеро ҳалли ҳар мушкил бар Ту осон аст. Осоишу роҳат ва офияти дунёву 

охиратро аз Ту металабам. 

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма ағнинӣ би-л-илми ва заййиннӣ би-л-ҳилми ва акримнӣ би-т-

тақво ва ҷаммилнӣ би-л-офияҳ.3 

Тарҷума: Худоё, ба василаи дониш бениёзам фармо ва ба ҳилму ҳавсала 

зиннатам деҳ ва ба тақвову парҳезгорӣ муҳтарамам шумор ва ба офият 

накӯномам гардон. 

* * * * *  

Расулуллоҳ (с) мефармояд: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма иннӣ аузу бика мин халили-м-мокирин, айноҳу тараёнӣ ва 

қалбуҳу яраонӣ ир-рао ҳасанатан дафанаҳо ва ир-рао сайиатан азоаҳо.4 

Тарҷума: Худоё, ба Ту паноҳ мебарам аз дӯсти ҳиллагар, ки чашмонаш 

маро мебинад, дилаш муроқиби аҳволи ман аст ва ҳар гоҳ аз ман некие бинад, 

мепӯшонад ва чун бадие бинад, ошкору мунташир месозад. 

 

Асноди дуои «Ҷавшани кабир» 

Овардаанд, ки дар яке аз ғазоҳо дар ҳолате, ки дар тани он Ҳазрат (с) 

ҷавшани гароне буд, ки вазнинии он бадани муборакашонро ба дард оварда 

буд. Пас Ҷабраил (а) арз кард, ки: «Эй Пайғамбари Худо (с), Парвардгорат туро 

салом мерасонад ва мефармояд, ки: «Ин ҷавшанро аз танат дур кун ва бихон ин 

дуоро, ки ӯ амон аст аз барои ту ва уммати ту». 

                                                             
1 Ин ҳадисро Табаронӣ аз Ҳазрати Алӣ (раз) ривоят кардааст. 
2 Ин ҳадисро Уқайлӣ ва Табаронӣ аз Абӯҳурайра (раз) ривоят кардааст. 
3 Ин ҳадисро Бухорӣ аз Ибни Умар (раз) ривоят кардааст. 
4 Ин ҳадисро Баззор аз Бурайда (раз) ривоят кардааст. 
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Ҳар кӣ ин дуоро ба нияти холис дар аввали моҳи шарифи рамазон 

бихонад, Худои таоло ӯро рӯзӣ фармояд шаби қадрро ва халқ фармояд ҳафтод 

ҳазор фариштаро, ки тасбеҳу тақдис кунанд Худои таолоро ва савобашро барои 

он банда қарор диҳанд. Ва ҳар кӣ ин дуоро дар мохи шарифи рамазон се 

маротиба бихонад, ҳаром фармояд Худои таоло насади ӯро бар оташи 

ҷаҳаннам ва воҷиб фармояд барои ӯ биҳиштро ва ду фариштаро бар ӯ муаккал 

фармояд, ки ҳифз кунанд ӯро аз гуноҳон ва дар амони Худои таоло бошад дар 

муддати ҳаёти худ. 

Дуои «Ҷавшани кабир» аз сад фасл иборат буда, ҳар фасле шомили даҳ 

исми Илоҳӣ мебошад, ки дар маҷмӯъ ҳазор исми илоҳиро доро мебошад. 

 

Дуои «Ҷавшани кабир» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Даҳ номи Худои таоло барои нусрат хостан. 

Аллоҳумма иннӣ асъалука биасмоика-л-ҳусна-л-латӣ мо алимно минҳо ва 

мо лам наълам ва биасмоика-л-латӣ қомати-с-самовоту ва-л-арзу, биҳо туиззу ва 

биҳо тузиллу ва биҳо туҳйи ва биҳо тумиту ё Саййида-с-содоти, ё Муҷиба-д-

даавоти, ё Валийя-л-ҳасаноти, ё Рофиа-д-дараҷоти, ё Азима-л-баракоти, ё 

Ғофира-л-хатиоти, ё Дофиа-л-балийёти, ё Сомиа-л-асвоти, ё Муътия-л-ҳоҷоти, ё 

Олима-л-хафийёт. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои ҳоҷат дар вақтҳои махсус. 

Аллоҳумма иннӣ асъалука биасмоика-л-ҳусна-л-латӣ мо алимно минҳо ва 

мо лам наълам ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё Раҳиму, ё Алиму, ё Ҳалиму, ё Азиму, ё 

Қадиму, ё Кариму, ё Муқиму, ё Ҳаким. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои ҳурмат ёфтан дар байни мардум. 

Ё Хайра-л-ғофирина, ё Хайра-н-носирина, ё Хайра-л-ҳокимина, ё Хайра-л-

фотиҳина, ё Хайра-з-зокирина, ё Хайра-л-мунзилина, ё Хайра-л-ҳомидина, ё 

Хайра-л-ворисина, ё Хайра-л-муҳсинина, ё Хайра-р-роҳимин. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои қуввату тавоноӣ хостан. 

Ё Ма-л-Лаҳу-л-иззу ва-л-ҷамолу, ё Ма-л-Лаҳу-л-мулку ва-л-ҷалолу, ё Ма-л-

Лаҳу-л-қудрату ва-л-камолу, ё Ман Ҳува-л-Кабиру-л-Мутаолу, ё Ман Ҳува 

Муишиу-с-саҳоби-с-сиқоли, ё Ман Ҳува Шадиду-л-миҳоли, ё Ман Ҳува 
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Муназзаҳун ани-з-заволи, ё Ман Ҳува Муназзаҳун ани-л-хиёли, ё Ман Ҳува 

Соҳибу-л-айёми ва-л-лаёли, ё Ман Ҳува Холиқу-л-арзи ва-л-ҷибол. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои адл хостан. 

Ва асъалука биасмоика ё Ҳаннону, ё Маннону, ё Дайёну, ё Бурҳону, ё 

Султону, ё Мустаону, ё За-л-имтинони, ё За-л-амони, ё За-л-эҳсони, ё За-л-баён. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои наҷот ёфтан аз бемориҳои илоҷнопазир. 

Ё Ман тавозаа куллу шайъин лиазаматиҳи, ё Ман истаслама куллу шайъин 

лиқудратиҳи, ё Ман хазаа куллу шайъин лиҳайбатиҳи, ё Ман-инқода куллу 

шайъин лимулкатиҳи, ё Ман залла куллу шайъин лииззатиҳи, ё Ман дора куллу 

шайъин мин махофатиҳи, ё Ман ташаккакати-л-ҷиболу мин хашятиҳи, ё Ман 

қомати-с-самовоту биамриҳи, ё Ман юрсилу-р-риёҳа бушра-м-байна ядай 

раҳматиҳи, ё Ман истақаррати-л-арзу биизниҳи, ё Ман ло яътадӣ ало аҳли 

мамлакатиҳ. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои афзунии неъмат хостан. 

Ё За-л-ҳамди ва-с-санои, ё За-л-фахри ва-л-баҳои, ё За-л-аҳди ва-л-вафои, ё 

За-л-афви ва-р-ризои, ё За-л-манни ва-л-атои, ё За-л-фасли ва-л-қазои, ё За-л-

иззи ва-л-бақои, ё За-л-азамати ва-л-кибриёи, ё За-л-ҷуди ва-с-сахои, ё За-л-олои 

ва-н-наъмои. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои молу давлат хостан. 

Ё Ғофира-л-хатоё, ё Мунтаҳа-р-раҷоё, ё Муҷзия-л-атоё, ё Восиа-л-ҳадоё, ё 

Розиқа-л-бароё, ё Сомиа-ш-шакоё, ё Боиса-с-сароё, ё Қозия-л-маноё, ё Мутлиқа-

л-усоро, ё Кошифа-л-балоё. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз ранҷу машаққат офият хостан.  

Ва асъалука биасмоика ё Дофиъу, ё Сониъу, ё Ҳофизу, ё Рофиъу, ё 

Мувассиъу, ё Восиъу, ё Мониъу, ё Ҷомиъу, ё Сомиъу, ё Шофиъу. 
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Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои ҳоли хуб хостан. 

Ё Сониъа кулли маснуъин, ё Холиқа кулли махлуқин, ё Розиқа кулли 

марзуқин, ё Молика кулли мамлукин, ё Кошифа кулли макшуфин, ё Фориҷа 

кулли мағмумин, ё Носира кулли мағлубин, ё Сотира кулли маъюбин, ё Малҷаа 

кулли матрудин, ё Роҳима кулли марҳумин. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои раҳоӣ аз мусибатҳо. 

Ё уддатӣ инда шиддатӣ, ё раҷоӣ инда мусибатӣ, ё мунисӣ инда ваҳшатӣ, ё 

соҳибӣ инда ғурбатӣ, ё валийӣ инда ниъматӣ ё ғиёсӣ инда қурбатӣ, ё далилӣ 

инда хайратӣ, ё ғиноӣ инда-фтиқорӣ, ё малҷаӣ инда-зтирорӣ, ё муъинӣ инда 

фазаъӣ.  

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои имон ба саломат хостан. 

Ё Аллома-л-ғуюби, ё Саттора-л-уюби, ё Ғаффора-з-зунуби, ё Кашшофа-л-

куруби, ё Мунаввира-л-қулуби, ё Муқаллиба-л-қулуби, ё Музаййина-л-қулуби, ё 

Ҳабиба-л-кулуби, ё Табиба-л-қулуби, ё Аниса-л-қулуби. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои давлати безавол хостан. 

Ва асъалука биасмоика ё Ҷалилу, ё Ҷамилу, ё Вакилу, ё Кафилу, ё Хабиру, 

ё Далилу, ё Малику, ё Заҳиру, ё Баширу, ё Азизу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мииа-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз камбағалӣ растагорӣ хостан. 

Ё Далила-л-мутаҳайирина, ё Ғиёса-л-мустағисина, ё Сариха-л-

мустасхарина, ё Амона-л-хоифина, ё Авна-л-муъминина, ё Роҳима-л-масокина, 

ё Ҷора-л-мустаънирина, в Малҷаа-л-осина, ё Ғофира-л-музнибина, ё Муҷиба 

даъвати-л- музтаррина. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз офатҳои нозилшуда амон хостан. 

Ё За-л-манни ва-л-амони, ё За-л-қудси ва-с-субҳони, ё За-л-фазли вал-

имтинони, ё За-л-ҷуди ва-л-иҳсони, ё За-л-ҳикмати ва-л-баёни, ё За-р-раҳмати 
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ва-р-ризвони, ё За-л-ҳуҷҷати ва-л-бурҳони, ё За-л-азамати ва-с-султони, ё За-р-

раъфати ва-л-мустаъони, ё За-л-афви ва-л-ғуфрон. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои овози оғози корҳои муҳим . 

Ё Ман Ҳува Рабба кулли шайъин, ё Ман Ҳува Холиқа кулли шайъин, ё Ман 

Ҳува Сониъа кулли шайъин, ё Ман Ҳува Аввала кулли шайъин, ё Ман Ҳува 

Охира кулли шайъин, ё Ман Ҳува баъда кулли шайъин, ё Ман Ҳува фавқа кулли 

шайъин, ё Ман Ҳува Олима бикулли шайъин, ё Ман Ҳува ябқо ва яфно куллу 

шайъин, ё Ман Ҳува Қодиру ало кулли шайъин. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои осонии корҳо. 

Ва асъалука биасмоика ё Салому, ё Муъмину, ё Муҳаймину, ё Мунтақиму, 

ё Муқситу, ё Муҳсий, ё Муҳаввину, ё Мубайину, ё Муқаддиму, ё Мукарриму. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои баракат дар хонадон хостан. 

Ё Ман Ҳува фӣ мулкиҳи Муқимун, ё Ман Ҳува фӣ султониҳи Қадимун, ё 

Ман Ҳува фӣ ҷалолиҳи Азимун, ё Ман Ҳува бикулли шайъин Алимун, ё Ман 

Ҳува лиман ҷафоҳу Ҳалимун, ё Ман Ҳува лиман асоҳу Ҳалимун, ё Ман Ҳува фӣ 

тақодириҳи Ҳакимун, ё Ман Ҳува каломуҳу Қадимун, ё Ман Ҳува лутфуҳу 

Амимун, ё Ман Ҳува биибодиҳи Раҳимун. 
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Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барон дар корҳо о с они хостан. 

Ё Ма-л-ло юрҷо илло фазлуҳу, ё Ма-л-ло юхофу илло адлуҳу, ё Ма-л-ло 

юсъалу илло афвуҳу, ё Ма-л-ло юнтазару илло бирруҳу, ё Ма-л-ло ядуму илло 

мулкуҳу, ё Ман ло султона илло султонуҳу, ё Ман аҳота бикулли шайъин 

илмуҳу, ё ма-л-лайсалаҳу аҳаду-м-мислуҳу, ё Ман васиъат кулла шайъин 

раҳматуҳу, ё Ман сабақат раҳматуҳу ғазабаҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои равнақ дар корҳо хостан. 

Ё Фориҷа-л-ҳамми, ё Кошифа-л-ғамми, ё Қобила-т-тавби, ё Холиқа-л-

халқи, ё Содиқа-л-ваъди, ё Муваффия-л-аҳди, ё Олима-с-сирри, ё Фолиқа-л-

ҳабби, ё Розиқа-т-тифли, ё Рофира-з-занби. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои рафтан ба назди ҳокимон. 

Ва асъалука биасмоика ё Қавийю, ё Валийю, ё Вафийю, ё Закийю, ё 

Алийю, ё Разийю, ё Абадийю, ё Хафийю, ё Ғанийю, ё Мубдиу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

*        *        *        *        * 

Даҳ номи Худои таоло барои аз гуноҳ, омурзиш хостан. 

Ё Ман азҳара-л-ҷамила, ё Ман сатара ала-л-қабиҳи, ё Ма-л-ло юохизу би-

л-ҷаримати, ё Ма-л-лам яҳтики-с-сатра ала-л-қабиҳи, ё Азима-л-афви, ё Ҳасана-

т-таҷовузи, ё Босита-л-ядайни би-р-раҳмати, ё Восиъа-л-мағфирати, ё Мунтаҳо 

кулли шакво, ё Соҳиба кулли наҷво. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз мушкилот амон хостан. 

Карима-с-сафҳи, ё Азима-л-манни, ё Касира-л-хайри, ё Латифа-с-сунъи, ё 

Мунаффиса-л-карби, ё Кошифа-з-зурри, ё Молика-л-мулки, ё Қадима-л-фазли, 

ё Доима-л-лутфи, ё Қозия-л-ҳаққи. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои забони бадгӯёну душманонро бастан. 
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Ё Азиза-л-ло юзому, ё Қайюма-л-ло яному, ё Малика-л-ло юғайяру, ё 

Боқия-л-ло яфно, ё Қоима-л-ло язулу, ё Самада-л-ло ютъаму, ё Ҳозира-л-ло 

яғибу, ё Ғанийя-л-ло яфтақиру, ё Доима-л-ло яфуту, ё Ҳайя-л-ло ямуту. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои хушнудии Аллоҳ, таолоро талаб кардан. 

Ва асъалука биасмоика ё Мусаввиру, ё Муқаддиру, ё Мудаббиру, ё 

Муассиру, ё Муяссиру, ё Муваққиру, ё Муқаддиму, ё Муаххиру, ё Мутаҳҳиру, ё 

Мубашширу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дар роҳи ҳаҷ хондан. 

Ё Рабба-л-Байти-л-ҳароми, ё Рабба-л-балади-л-ҳароми, ё Рабба-л-

машъари-л-изоми, ё Рабба-ш-шаҳри-л-ҳароми, ё Рабба-л-масҷиди-л-ҳароми, ё 

Рабба-р-рукни ва-л-мақоми, ё Рабба-н-нури ва-з-заломи, ё Рабба-т-таҳийяти ва-

с-саломи ё Рабба-л-қудрати фӣ-л-аноми. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои ба назди олимон рафтан. 

Ё Аҳкама-л-ҳокимина, ё Аъдала-л-одилина, ё Асдақа-с-содиқина, ё 

Атҳара-т-тоҳирина, ё Аҳсана-л-холиқина, ё Асраа-л-ҳосибина, ё Ашфаа-ш-

шофиина, ё Абсара-н-нозирина, ё Акрама-л-акрамина, ё Арҳама-р-рохимина. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои раҳоӣ аз зулми золимой. 

Ё имода ман ло имода лаҳу, ё зуҳра ман ло зуҳра лаҳу, ё муҳибба ма-л-ло 

муҳибба лаҳу, ё аниса ма-л-ло аниса лаҳу, ё амона ма-л-ло амона лаҳу, ё ҳирза 

ма-л-ло ҳирза лаҳу, ё санада ма-л-ло санада лаҳу, ё ғиёса ма-л-ло ғиёса лаҳу, ё 

фахра ма-л-ло фахра лаҳу, ё ғунята ма-л-ло ғунята лаҳу.  

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои ғайрат талаб кардан. 

Ва асъалука биасмоика ё Қоиму, ё Доиму, ё Олиму, ё Ҳокиму, ё Осиму, ё 

Бориу, ё Қобизу, ё Боситу, ё Ҳофизу, ё Роҳиму. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои кушоиши корҳо. 
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Ё За-н-ниъмати-с-собиқати, ё За-р-раъфати-л-восиати, ё За-л-миннати-с-

собиқати, ё За-л-ҳикмати-л-болиғати, ё За-л-қудрати-л-комилати, ё За-л-

ҳуҷҷати-л-қотиати, ё За-с-сифати-л-олияти, ё За-л-иззати-д-доимати, ё За-л-

қуввати-л-матинати, ё За-л-каромати-з-зоҳирати. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои истиғфор хостан. 

Олима-л-хафийёти, ё Бадиа-с-самовоти, ё Ҷоила-з-зулмоти, ё Роҳима-л-

баракоти, ё Сотира-л-авароти, ё Муҳйия-л-амвоти, ё Мунзила-л-оёти, ё 

Музоифа-л-ҳасаноти, ё Шадида-н-нақамоти, ё Кошифа-л-балийёт.  

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз фитнаҳо амон хостан. 

Ё Осима ман-истаъсамаҳу, ё Роҳима ман-истарҳамаҳу, ё Ғофира ман-

истағфараҳу, ё Носира ман истансараҳу, ё Ҳофиза ман истаҳфазаҳу, ё Мукрима 

ман истакрамаҳу, ё Муршида ман истаршадаҳу, ё Муғиса ман истағосаҳу, ё 

Сариха ман истасрахаҳу, ё Муина ман истаонаҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои борон хостан. 

Ва асъалука биасмоика ё Воҳиду, ё Моҷиду, ё Ҳомиду, ё Рошиду, ё Боису, ё 

Борису, ё Ғолибу, ё Ғиёсу, ё Шоҳиду, ё Воҷиду. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои ҳангоми муҷодала бо хасмон. 

Ё Аъламу мин кулли алимин, ё Аъзама мин кулли азимин, ё Акраму мин 

кулли каримин, ё Аҳкаму мин кулли ҳакимин, ё Ақдаму мин кулли қадимин, ё 

Акбару мин кулли кабирин, ё Алтафу мин кулли латифин, ё Аҷаллу мин кулли 

ҷалилин, ё Ааззу мин кулли азизин, ё Арҳаму мин кулли раҳимин. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои наҷот ёфтан аз зиндон. 

Ё Ман Ҳува фӣ аҳдиҳи ваффийюн, ё Ман Ҳува фӣ вафоиҳи қавийюн, ё Ман 

Ҳува фӣ қувватиҳи  алийюн, ё Ман Ҳува фӣ улуввиҳи  қарибун, ё Ман Ҳува фӣ 

қурбиҳи латифун, ё Ман Ҳува фӣ лутфиҳи  шарифун, ё Ман Ҳува фӣ шарафиҳи  

азизун, ё Ман Ҳува фӣ иззиҳи  азимун, ё Ман Ҳува фӣ азаматиҳи  маҷидун, ё 

Ман Ҳува фӣ маҷдиҳи  ҳамид. 
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Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисномина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои зафар бар душманон. 

Ман Ҳува куллу шайъин хозиун Лаҳу, ё Ман Ҳува куллу шайъин 

мусаббиҳун Лаҳу, ё Ман Ҳува куллу шайъин коинун биҳи, ё Ман Ҳува куллу 

шайъин мавҷудун Лаҳу, ё Ман Ҳува куллу шайъин қоимун биҳи, ё Ман Ҳува 

куллу шайъин мунибун Илайҳи, ё Ман Ҳува куллу шайъин хошиун Лаҳу, ё Ман 

Ҳува куллу шайъин мушфиқун минҳу, ё Ман Ҳува куллу шайъин собирун 

Илайҳи, ё Ман Ҳува куллу шайъин холиқун илло ваҷҳаҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои шифо ёфтан аз бемориҳо. 

Ва асъалука биасмоика ё Кофӣ, ё Вофӣ, ё Шофӣ, ё Муофӣ, ё Ҳоди, ё Доъӣ, 

ё Қозӣ, ё Розӣ, ё Олӣ, ё Боқӣ. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои ашёи гумшуда. 

Ман ло мафарра илло Илайҳ ё Ман ло мафзаа илло Илайҳ ё Ман ло 

малҷаа илло Илайҳ ё Ман ло мақсада илло Илайҳ ё Ман ло юрғабу илло Илайҳ 

ё Ман ло масира илло Илайҳ ё Maн ло юстаону илло Илайҳ ё Ман ло юстағосу 

илло Илайҳ ё Ман ло манҷаа илло Илайҳ ё Ман ло ҳавла ва ло қуввата илло 

Биҳи. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз тарс эмин мондан. 

Ё Хайра-л-марҳубина, ё Хайра-л-матлубина, ё Хайра-л-марғубина, ё 

Хайра-л-масъулина, ё Хайра-л-мақсудина, ё Хайра-л-машкурина, ё Хайра-л-

мазкурина, ё Хайрал-маҳбубина, ё Хайра-л-мадъуввина, ё Хайра-л-

мустаънисина.  

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои эмин гаштан дар сафар аз мушкилиҳову 

раҳзанон. 

Ё Maн Ҳува халақа фасавво, ё Ман Ҳува қаддара фаҳадо, ё Maн Ҳува 

якшифу-л-балво, ё Ман Ҳува ясмау-н-наҷво, ё Ман Ҳува Мунҷиу-л-халқо, ё Ман 

Ҳува Мунқизу-л-ғарко, ё Maн Ҳува яшфи-л-марзо, ё Ман Ҳува азҳака ва абко, ё 

Ман Ҳува азалла ва аҳдо, ё Ман Ҳува амота ва аҳё. 
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Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз шарри ҷинну париҳо эмин мондан. 

Ва асъалука биасмоика ё Ғофиру, ё Сотиру, ё Қоҳиру, ё Қодиру, ё Нозиру, 

ё Носиру, ё Зоҳиру, ё Ботину, ё Волию, ё Мутаолӣ. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дарди рутубати бадан. 

Ё Ман Ҳува фӣ-л-барри ва-л-баҳри сабилуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-офоқи 

оётуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-с-самовоти қудратуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-қубури ибратуҳу, 

ё Ман Ҳува фӣ-л-қиёмати милкатуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-ҳисоби ҳайбатуҳу, ё Ман 

Ҳува фӣ-л-мизони қазоуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-ҷаннати савобуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-н-

нори азобуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-ҳосили иноятуҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои эмин мондан аз сеҳру ҷоду. 

Ё Ман Ҳува илайҳи яҳрибу-л-хоифуна, ё Ман Ҳува илайҳи яфзаъу-л-

музнибуна, ё Ман Ҳува илайҳи яқсиду-л-мунибуна, ё Ман Ҳува илайҳи малҷау-

т-тоибуна, ё Ман Ҳува илайҳи ярғабу-з-зоҳи дуна, ё Ман Ҳува илайҳи яскуну-л-

орифуна, ё Ман Ҳува илайҳи яфраҳу-л-муҳиббуна, ё Ман Ҳува илайҳи ястаънису 

биҳи л-л-муридуна, ё ман Ҳува алайҳи ятаваккалу-л-мутаваккилуна, ё Ман Ҳува 

илайҳи ятмау-л-хоифуна. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои эминӣ аз зиёну заҳмат. 

Ё Ақрабу мин кулли қарибин, ё Аҳаббу мин кулли ҳабибин, ё Аъзаму мин 

кулли азимин, ё Ааззу мин кулли азизин, ё Аҷаллу мин кулли ҷалилин, ё Ақво 

мин кулли қавийин, ё Ағно мин кулли ғанийин, ё Аҷваду мин кулли ҷавводин, ё 

Аръафу мин кулли рауфин, ё Арҳаму мин кулли раҳимин.  

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз пули Сирот гузаштан. 

Ва асъалука биасмоика ё Ҳабибу, ё Табибу, ё Рақибу, ё Муҷибу, ё Қарибу, ё 

Ҳасибу, ё Мунибу, ё Насиру, ё Муниру, ё Басиру. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои халосӣ аз зулми золимон. 
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Ё Ғолибан ғайра мағлубин, ё Сонеан ғайра маснуъин, ё Холиқан ғайра 

махлуқин, ё Моликан ғайра мамлукин, ё Қоҳиран ғайра мақҳурин, ё Рофеан 

ғайра марфуин, ё Ҳофизан ғайра маҳфузин, ё Носиран ғайра мансурин, ё 

Шоҳидан ғайра машҳудин, ё Қарибан ғайра баъидин. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Худои таоло барои эмин мондан аз зарари ҳокимон. 

Ё Нура-н-нури, ё Мунаввира-н-нури, ё Холиқа-н-нури, ё нуран баъда 

кулли нурин, ё муқаддира-н-нури, ё мудаббира-н-нури, ё нуран қабла кулли 

нурин, ё нуран ло юҳиту биҳи нурун, ё нуран фавқа кулли нурин, ё нуран лайса 

камислиҳи  нурун. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз душман эмин мондан.  

Ё Ман Ҳува атоуҳу шарифун, ё Ман Ҳува феълуҳу латифун, ё Ман Ҳува 

лутфуҳу мустақимун, ё Ман Ҳува фӣ илмиҳи  муҳитун, ё Ман Ҳува қавлуҳу 

ҳаққун, ё Ман Ҳува ваъдуҳу сидқун, ё Ман Ҳува азобуҳу адлун, ё Ман Ҳува 

зикруҳу ҳулуввун, ё Ман Ҳува унсуҳу лазизун, ё Ман Ҳува афвуҳу-фазлун. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои эминӣ аз шарри одамони бад. 

Ва асъалука биасмоика ё Муаввилу, ё Муҳаввилу, ё Муфассилу, ё 

Муфаззилу, ё Мушаввилу, ё Мубаддилу, ё Муназзилу, ё Музаллилу, ё Барру. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои халосӣ аз дарди cap. 

Ё Ман яро ва ло юро, ё Ман яхлуқу ва ло юхлақу, ё Ман яҳдӣ ва ло юҳдо, ё 

Ман юҳйӣ ва ло юҳё, ё ман ютиму ва ло ютаму, ё Ман юҷиру ва ло юҷору, ё 

Ман яқзӣ ва ло юқзо, ё Ман яҳкуму ва ло юҳкаму, ё Ман юҳсину ва ло юҳсану, ё 

Ман лам ялид ва лам юлад ва лам яку-л-Лаҳу куфуван аҳад.  

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои наҷот аз кулли бемориҳо.  

Ё ниъма-л-ҳабибу, ё ниъма-т-табибу, ё ниъма-л-қарибу, ё ниъма-л-муҷибу, 

ё ниъма-л-ҳасибу, ё ниъма-л-анису, ё ниъма-р-рақибу, с ниъма-л-вакилу, ё 

ниъма-л-кафилу, ё ниъма-л-мавло ва ниъма-н-насир. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 
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* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои бемориҳои пӯст ва мӯй. 

Ё Сурура-л-орифина, ё Аниса-л-муридина, ё Муқарриба-л-муҳсинина, ё 

Ҳабиба-т-таввобина, ё Розиқа-л-мукаллина, ё Раҷоа-л-музнибина, ё Малҷаа-л-

хоифина, ё Мураввиҳа-л-маҳзунина, ё Муфарриҳа-л-мағмумина, ё илоҳа-л-

аввалина ва-л-охирина. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои халосӣ аз гули чашм. 

Ва асъалука биасмоика ё Раббано, ё Илоҳано, ё Саййидано, ё Мавлоно, ё 

Носирано, ё Қодирано, ё Ҳофизано, ё Далилано, ё Ҳабибано, ё Муъинано. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз нобиноӣ амон хостан. 

Ё Рабба-л-ҷаннати ва-н-нори, ё Рабба-н-набиййина ва-л-аҳёри, ё Рабба-с-

сиғори ва-л-кибори, ё Рабба-с-сиддиқина ва-л-аброри, ё Рабба-л-ҳубуби ва-с-

симори, ё Рабба-л-ашҷори ва-л-азҳори, ё Рабба-л-бирори ва-л-биҳори, ё Рабба-

л-лайли ва-н-наҳори, ё Рабба-с-саҳоби ва-л-анҳори, ё Рабба-л-иълони ва-л-

асрори. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз фитнаҳои кибр амон хостан. 

Ё Ман нафаза фӣ кулли шайъин амруҳу, ё Ман лаҳиқа кулла шайъин 

илмуҳу, ё Ман балағат ило кулли шайъин қудратуҳу, ё Ман ло юҳси-л-ибоду 

наъмоаҳу, ё Ман ло яблуғу-л-халоиқу шукраҳу, ё Ман ло тудрику-л-афҳому 

намолаҳу, ё Ман тааззаза би-л-қудрати бақоуҳу, ё Ман таваҳҳада би-л-ҷалоли 

камолуҳу, ё Ман ло янолу-л-авҳому кунҳаҳу, ё Ман тафаррада би-л-азамати ва-

л-ҷалоли кибриёуҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои хуни бинӣ. 

Ё Ман Ҳува лиман даъоҳу Муҷибун, ё Ман Ҳува лиман аътоҳу Ҳабибун, ё 

Ман Ҳува лиман ахаббаҳу Қарибун, ё Ман Ҳува лиман ародаҳу Алимун, ё Ман 

Ҳува фӣ иҳсониҳи  Қадимун, ё Ман Ҳува фӣ лутфиҳи  Муқимун, ё Ман Ҳува 

лиман раҷоҳу Каримун, ё Ман Ҳува фӣ мақодириҳи Ҳакимун, ё Ман Ҳува 

лиман атоҳу Ҳалимун, ё Ман Ҳува фӣ азаматиҳи Азимун. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  
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Даҳ номи Худои таоло барои кибру ҳасад. 

Ва асъалаука биасмоика ё Мусаббибу, ё Муқаррибу, ё Муҷибу, ё 

Мураттибу, ё Мурағғибу, ё Муқаллибу, ё Мубассиру, ё Мукаввиру, ё 

Музаккиру, ё Мунаввиру. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дарди хала. 

Ё Ман Ҳува илмуҳу собиқун, ё Ман Ҳува ваъдуҳу содиқун, ё Ман Ҳува 

қазоуҳу коинун, ё Ман Ҳува амруҳу ғолибун, ё Ман Ҳува китобуҳу муҳкамун, ё 

Ман Ҳува Қуръонуҳу маҷидун, ё Ман Ҳува фазлуҳу муқимун, ё Ман Ҳува 

Аршуҳу азимун, ё Ман Ҳува лутфуҳу зоҳирун, ё Ман Ҳува Раббун Қадимун. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз фитнаҳои хулқи бад амон хостан. 

Ё Ман ло юшғилуҳу самъун ан самъин, ё Ман ло ямнаъуҳу фиълун  ан 

фиълин, ё Ман ло юлҳиҳи қавлун ан қавлин, ё Ман ло яғлитуҳу суолун ан 

суолин, ё Ман ло яҳҷибуҳу шайъун ан шайъин, ё Ман Ҳува ғоятуҳу муроду-л-

муридина, ё Ман Ҳува мунтаҳо ҳаммил-л-орифина, ё Ман ло яғибу ан қулуби-

л-муҳибина, ё Ман ло яхфо алайҳи шайъун фӣ-л-оламина, ё Ман шараҳа би-л-

исломи судура-л-муъминина. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои бемории шуш. 

Ё Ман Лаҳу-л-масалу-л-аъло, ё Ман Лаҳу-с-сифоту-л-уло, ё Ман Лаҳу-л-

охирату ва-л-уло, ё Ман Лаҳу-л-ҷаннату-л-маъво, ё Ман Лаҳу-л-оёту-л-кубро, ё 

Ман Лаҳу-л-ҳукму ва-л-қазоу, ё Ман Лаҳу-л-фазоу ва-л-ҳавоу, ё Ман Лаҳу-с-

самовоти-л-уло, ё Ман Лаҳу-л-Аршу ва-с-Саро, ё Ман Лаҳу- л-асмоу-л-ҳусно. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дарди гӯш. 

Ва асъалука биасмоика ё Ғафуру, ё Рауфу, ё Вадуду, ё Атуфу, ё Шакуру, ё 

Сабуру, ё Қуддусу, ё Ҳайю, ё Қайюму, ё Афувву. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои зиёд шудани шунавоӣ. 

Ё Хайра зокирин ва мазкурин, ё Хайра ҳомидин ва маҳмудин, ё Хайра 

шокирин ва машкурин, ё Хайра шоҳидин ва машҳудин, ё Хайра доъин ва 

мадъуввин, ё Хайра соҳибин ва ҷолисин, ё Хайра мунисин ва анисин, ё Хайра 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

мақсудин ва матлубин, ё Хайра ҳабибин ва маҳбубин, ё Хайра мӯҷибин ва 

муҷобин. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои табларза. 

Ё Ҳакиман ло яъҷалу, ё Ҷавводан ло ябхалу, ё Олиман ло яҷҳалу, ё Қавийян 

ло язъафу, ё Содиқан ло яхлуфу, ё Ҳокиман ло язлиму, ё Олиман ло янсо, ё 

Моликан ло язулу, ё Доиман ло яфуту, ё Ҳайян ло ямуту. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои таб ва табларза. 

Ва асъалука биасмоика ё Ҳофизу, ё Рошиду, ё Воҳиду ё Мумиту, ё Муқиту, 

ё Муъиззу, ё Музиллу, ё Мурсилу, ё Мубдиу, ё Муъиду. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дарди гардан. 

Ё Ман халақа-з-зулумоти ва-н-нура, ё Ман халақа-з-зилла ва-л-ҳурура, ё 

Ман халақа-ш-шамса ва-л-қамара, ё Ман халақа-л-мавта ва-л-ҳаёта, ё Ман Ҳува-

л-Латифу-л-Хабиру, ё Ман Лаҳу-л-халқу ва-л-амру, ё Ман Ҳува Муҳсинун било 

назирин, ё Ман лайса Лаҳу валийюн мина-з- зулли, ё Ман лайса Лаҳу шарикун 

фӣ-л-мулки, ё Ман юқаллибу-л-лайла ва-н-наҳор. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои ҳар мушкил. 

Ё Ман яъламу мурода-л-муридина, ё Ман яъламу замира-с-сомитина, ё 

Ман ямлику ҳавоиҷа-с-соилина, ё Ман ясмъау анина-л-волиҳина, ё Ман яро 

букоа-л-хоифина, ё Ман яърифу сурура-л-орифина, ё Ман яқбалу узра-т-

тоибина, ё Ман юслиҳу аъмола-л-муфсидина, ё Ман ло ябъаду ан қулуби-л-

орифина, ё Ман ло юзиъу аҷра-л-муҳсинина. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

*        *        *        *        * 

Даҳ номи Худои таоло барои аз азоби қабр амон хостан. 

Ё Доима-л-бақои, ё Сомиа-д-дуои, ё Восиа-л-атои, ё Бадиа-с-самои, ё 

Кошифа-л-балои, ё Азима-с-санои, ё Қадима-н-наъмои, ё Касира-л-вафои, ё 

Шарифа-л-ҷазои, ё Азима-р-раҷои. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

* * * * *  
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Даҳ номи Худои таоло барои дарди шикам.  

Ё Ҳайя қабла кулли ҳаййин, ё Ҳайя баъда кулли ҳаййин, ё Ҳайя-л-Лазӣ 

лайса камислиҳи ҳайюн, ё Ҳайя-л-Лазӣ ло юшорикуҳу ҳайюн, ё Ҳайя-л-Лазӣ ло 

яхтоҷу ило ҳаййин, ё Ҳайя-л-Лазӣ ло яҳтоҷу ило ҳаййин, с Ҳайя-л-Лазӣ юмиту 

кулла ҳаййин, ё Ҳайя-л-Лазӣ юҳйӣ кулла ҳаййин, ё Хайя-л-Лазӣ юҳйи-л-мавто, 

ё Ҳайя-л-Лазӣ ло ямуту абадо. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз вабо амон хостан. 

Ва асъалука биасмоика ё Ғаффору, ё Саттору, ё Қаҳҳору, ё Халлоқу, ё 

Раззоқу, ё Фаттоҳу, ё Аллому, ё Ваҳҳобу, ё Ҳаннону, ё Маннону. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дарди дил. 

Ё Ман Лаҳу зикрун ло юнсо, ё Ман Лаҳу нурун ло ютфау, ё Ман Лаҳу 

мулкун ло язулу, ё Ман Лаҳу қазоун ло яҳтоҷу, ё Ман Лаҳу ҷалолун ло янфазу, ё 

Ман Лаҳу қазоун ло юрадду, ё Ман Лаҳу сифотун ло тубаддалу, ё Ман Лаҳу 

камолун ло юдраку, ё Ман Лаҳу ниъамун ло туадду, ё Ман Лаҳу саноун ло юҳсо. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои бемории сина. 

Ё Ман халақанӣ ва саввонӣ, ё Ман қаррабанӣ ва аднонӣ, ё Ман асаманӣ ва 

кафонӣ, ё Ман ҳафизанӣ ва наҷҷонӣ, ё Ман ваффақанӣ ва ҳадонӣ, ё Ман 

ааззанӣ ва ағнонӣ, ё Ман амотанӣ ва аҳёнӣ, ё Ман анасанӣ ва овонӣ, ё Ман 

атъаманӣ ва сақонӣ, ё Ман разақанӣ ва раббонӣ. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои бемории силсилату-бавл. 

Ва асъалука биасмоика ё Шафиъу, ё Рафиъу, ё Саниъу, ё Самиъу, ё 

Кабиру, ё Баширу, ё Назиру, ё Қадиру, ё Муқтадиру, ё Мутакаббиру. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз бемориҳо амон хостан. 

Ё Ман юҳиққу-л-ҳаққа бикалимотиҳи, ё Ман ло муаққиба лиҳукмиҳи, ё 

Ман ло родда лиқазоиҳи, ё Ман ло яҳулу байна-л-маръи ва қалбиҳи, ё Ман ло 

янфау-ш-шафоату илло биизниҳи, ё Ман ло юҳитуна бишайъин илло 

биилмиҳи, ё Ман Ҳува аъламу биман залла ан сабилиҳи, ё Ман ло юсаббиҳу-р-
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раъду илло биҳамдиҳи, ё Мани-стақаррати-л-арзу биамриҳи, ё Ман яқбалу-т-

тавбата ан ибодиҳи. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

*        *        *        *        * 

Даҳ номи Худои таоло барои аз дарди cap. 

Ман ҷаала-л-арза миҳодан, ё Ман ҷаала-л-ҷибола автодан, ё Ман ҷаала-ш-

шамса сироҷан, ё Ман ҷаала-л-қамара нуран, ё Ман ҷаала-л-лайла либосан, ё 

Ман ҷаала-н-наҳора маошан, ё Ман ҷаала-н-навма суботан, ё Ман ҷаала-с-самоа 

биноан, ё Ман ҷаала-л-ашёа азвоҷан, ё Ман ҷаала-н-нора мирсодо. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои таскини дил. 

Ё Ман юҳиббу-т-таввобина, ё Ман юҳиббу-л- мутаҳҳирина, ё Ман юҳиббу-

л-муҳсинина, ё Ман юҳиббу-с-собирина, ё Ман Ҳува аъламу би-л-муфсидина, ё 

Ман юҳиббу-р-рокиина, ё Ман юҳиббу-с-соҷидина, ё Ман юҳиббу-с-сомитина, ё 

Maн Ҳува Раббу-л-оламина, ё Ман Ҳува Молику явми-д-дини. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

*        *        *        *        * 

Даҳ номи Худои таоло барои дарди гуш. 

Ё Муъина-з-зуафои, ё Соҳиба-л-ғурабои, ё Носира-л-авлиёи, ё Қоҳира-л-

аъдои, ё Рофиа-с-самои, ё Ҷамила-с-санои, ё Ҳабиба-л-атқиёи, ё Аниса-л-

асфиёи, ё Канза-л-фуқарои, ё Илоҳа-л-ағниёи. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои нобиноӣ. 

Ва асъалука биасмоика ё Фориҷу, ё Фотиҳу, ё Зомину, ё Кошифу, ё 

Холиқу, ё Омиру, ё Ноҳиу, ё Раҷоу, ё Бадиъу, ё Фотиҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз офатҳо амон хостан. 

Ё Аввала кулли шайъин ва Охираҳу, ё илоҳа кулли шайъин ва Сониаҳу, ё 

Бориа кулли шайъин ва Холиқаху, ё Кобиза кулли шайъин ва Боситаҳу, ё 

Мубдиа кулли шайъин ва Муидаҳу, ё Мусабиба кулли шайъин ва 

Муқаддираҳу, ё Муншиа кулли шайъин ва Мудаббираҳу, ё Мураттиба кулли 

шайъин ва Муҳаввилаҳу, ё Муҳйия кулли шайъин ва Мумитаҳу, ё Илоҳа кулли 

шайъин ва Маликаҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 
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* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои бемории димоғ. 

Ё Ман фӣ-с-самои азаматуҳу, ё Ман фӣ-л-арзи оётуҳу, ё Ман фӣ кулли 

шайъин валоятуҳу, ё Ман фӣ-л-биҳори аҷоибуҳу, ё Ман фӣ-л-ҷиболи 

хазоинуҳу, ё Ман ябдаул-халқа сумма юидуҳу, ё Ман ярҷиу-л-умуру илайҳи 

куллуҳу, ё Ман аҳсана кулла шайъин халақаҳу, ё Ман заҳара фӣ кулли шайъин 

лутфуҳу, ё Ман ло яърифу-л-халоиқу Қудратаҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

*        *        *        *        * 

Даҳ номи Худои таоло барои дарди чашм. 

Ё Ҳабиба ман ло ҳабиба лаҳу, ё Табиба ман ло табиба лаҳу, ё Муҳибба ман 

ло муҳибба лаҳу, ё Шафиа ман ло шафиа лаҳу, ё Муғиса ман ло муғиса лаҳу, ё 

Муина ман ло муина лаҳу, ё Далила ман ло далила лаҳу, ё Қоида ман ло қоида 

лаҳу, ё Носира ман ло насира лаҳу, ё Роҳима ман ло роҳима лаҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дарди дандон. 

Ё Кофия ман-истакфоҳу, ё Ҳодия ман-истахдоҳу, ё Колиа ман-истаклоҳу, ё 

Қозия ман-истақзоҳу, ё Шофия ман-исташфоҳу, ё Доъия ман-истадъоҳу, ё 

Муваффия ман-иставфоҳу, ё Муқаввия ман-истақвоҳу, ё Валийя ман-иставлоҳу, 

ё Муғния ман-исташоҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои сурхбод. 

Ё Ман Ҳува Аҳадун било зиддин, ё Ман Ҳува Фардун било ниддин, ё Ман 

Ҳува Самадун било айбин, ё Ман Ҳува Витрун било кайфин, ё Ман Ҳува 

Мавсуфун било шибҳин, ё Ман Ҳува Азизун било зуллин, ё Ман Ҳува Ғанийюн 

било фақрин, ё Ман Ҳува Маликун било азлин, ё Ман Ҳува Мавҷудун било 

мислин, ё Ман Ҳува Раббун било вазирин.  

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои улфату меҳрубонӣ дар байни ҳамдигар. 

Ё Ман Ҳува зикруҳу шарафун ли-з-зокирина, ё Ман Ҳува шукруҳу фавзун 

ли-ш-шокирина, ё Ман Ҳува ҳамдуҳу иззун ли-л-ҳомидина, ё Ман Ҳува тоатуҳу 

наҷотун ли-л-мутиъина, ё Ман Ҳува сабилуҳу возиҳун ли-л-мунибина, ё Ман 

Ҳува оятуҳу бурҳонун ли-н-нозирина, ё Ман Ҳува китобуҳу тазкиратун ли-л-

муттақина, ё Ман Ҳува афвуҳу малҷаун ли-л-музнибина, ё Ман Ҳува раҳматуҳу 

қарибун ли-л-муҳсинина, ё Ман Ҳува ло яхфо алайҳи шайъун фӣ-л-оламин. 
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Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои варам. 

Ва асъалука биасмоика ё Амину, ё Муину, ё Мубину, ё Шаҳиду, ё Ҳамиду, ё 

Муриду, ё Муиду, ё Маҷиду, ё Матину, ё Муғису. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои бемориҳои вазнин. 

Ё Ман таборакасмуҳу, ё Ман таоло ҷаддуҳу, ё Ман ло илоҳа ғайруҳу, ё Ман 

тақаддасат асмоуҳу, ё Ман ядуму бақоуҳу, ё Ман азамат баҳоуҳу, ё Ман кабурат 

кибриёуҳу, ё Ман ло ғоята лиқудратиҳи, ё Ман ло ниҳоята лираҳматиҳи, ё Ман 

ҷалла саноуҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дарди миён. 

Ё За-л-Арши-л-маҷиди, ё За-т-тавли-ш-шадиди, ё За-л-фиъли-р-рашиди, ё 

За-л-батши-ш-шадиди, ё За-л-ваъди-л-ваиди, ё Валийя-л-ҳамиди, ё Ман Ҳува 

фаъъолун лимо юриду, ё Ман Ҳува ақрабу илайҳи мин ҳабли-л-вариди, ё Ман 

Ҳува лайса бизалломин ли-л-абиди, ё Ман Ҳува ало кулли шайъин шаҳид. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

*        *        *        *        * 

Даҳ номи Худои таоло барои дарди пушт.  

Ё Ман ло шарика лаҳу, ё Ман ло вазира лаҳу, ё Ман ло шабиҳа лаҳу, ё Ман 

ло назира лаҳу, ё Ман биҳавоиҷи-л-ибоди Хабирун, ё Холиқа-ш-шамси ва-л-

қамари-л-мунири, ё Муғния-н-носи-л-фуқарои, ё исмата-л-хоифи-л-мустаҷири, 

ё роҳима-ш-шайҳи-л-кабири, ё Ман биибодиҳи Басир. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дарди шона. 

Ва асъалука биасмоика ё Ҷаббору, ё Мутакаббиру, ё Ваҳҳобу, ё Раззоқу, ё 

Мубдиу, ё Муиду, ё Муҳйӣ, ё Мумиту, ё Ҳайю, ё Қайюму. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

*        *        *        *        * * 

Даҳ номи Худои таоло барои бемории зардча.  

Ё За-л-ҷуди ва-н-ниъами, ё За-л-фазли ва-л-карами, ё За-л-баъси ва-н-

ниқами, ё Холиқа-л-Лавҳи  ва-л-Қалами, ё Бориа-з-зурри ва-н-ниъами, ё Мулҳи 
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ма-л-араби ва-л-аҷами, ё Олима-с-сирри ва-л-ҳимами, ё Ман Лаҳу-л-Байту-л-

ҳароми, ё Ман яхлуқу-л-ашёа мина-л-адами, ё Кошифа-з-зурри ва-л-алами. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дарди ноф.  

Ё Ман яхлуқу мо яшоу, ё Ман яфъалу мо яшоу, ё Ман яҳдӣ ман яшоу, ё 

Ман юзиллу ман яшоу, ё Ман юаззибу ман яшоу, ё Ман яғфиру ман яшоу, ё 

Ман юиззу ман яшоу, ё Ман юзиллу ман яшоу, ё Ман ятубу ало ман яшоу, ё 

Ман яхтассу бираҳматиҳи ман яшоу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

*        *        *        *        * 

Даҳ нами Худои таоло барои дарди меъда. 

Ва асъалука биасмоика ё Фоилу, ё Ҷоилу, ё Қобилу, ё Фозилу, ё Одилу, ё 

Толибу, ё Матлубу, ё Форизу, ё Ҳакиму, ё Холиқу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

*        *        *        *        * 

Даҳ номи Худои таоло барои бемории қанд. 

Ё Ман анъама биҳавлиҳи, ё Ман акрама битавлиҳи, ё Ман ҷода билутфиҳи, 

ё Ман тақаддара биқудратиҳи, ё Ман қаддара биҳикматиҳи, ё Ман ҳакама 

битадбириҳи, ё Ман даббара биилмиҳи, ё Ман таҷоваза биҳилмиҳи, ё Ман ало 

дунуввуҳу, ё Ман дано улуввуҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

*        *        *        *        * 

Даҳ номи Худои таоло барои дарди гардан. 

Ва асъалука биасмоика ё Фарду, ё Витру, ё Аҳаду, ё Самаду, ё Абаду, ё Ааззу, 

ё Аҷаллу, ё Молику, ё Аввалу, ё Охиру. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои ба мақсад расидан. 

Ё маъруфа ман арафаҳу, ё маъбуда ман абадаҳу, ё машкура ман шакараҳу, 

ё мазкура ман закараҳу, ё Маҳмуда ман ҳамидаҳу, ё мавҷуда ман талабаҳу, ё 

мавсуфа ман ванадаҳу, ё марғуба ман ародаҳу, ё мақсуда ман қасадаҳу, ё маҳбуба 

ман аҳаббаҳу. 

Даҳ номи Худои таоло барои дарди ҷигар. 

Ё Ман ло мулка илло мулкуҳу, ё Ман ло юҳси-л-ибоду саноаҳу, ё Ман ло 

ясифу-л-халоиқу ҷалолаҳу, ё Ман ло юҳсину-л-инсону нуутаҳу, ё Ман ло 

юдрику-л-абсору камолаҳу, ё Ман ло янолу-л-азкору кибриёаҳу, ё Ман ло 
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ялҳақу-л-авҳому ғоятаҳу, ё Ман ло ярудду-л-ибоду қазоаҳу, ё Ман ло яблағу-л-

афҳому сифотаҳу, ё Ман заҳара фӣ кулли шайъин оётуҳу. 

Субҳонака, ё Аллоҳу ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз фитнаҳои шайтон амон хостан. 

Ё Санада-л-мутаваккилина, ё Ҳодия-л-музаллина, ё Ансара-н-носирина, ё 

Аълама-л-олимина, ё Мафзаа-л-малҳунина, ё Молика явми-д-дина, ё Холиқа-л-

халқи аҷмаина, ё Кофия-л-мутаваккилина, ё Бадиа-с-самовоти ва-л-арзина, ё 

Раҷоа-л-музнибина. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои эминӣ аз кофарон. 

Ва асъалука биасмоика ё Муаззаму, ё Мукарраму, ё Мунаъиму, ё Муътӣ, ё 

Муғнӣ, ё Нуру, ё Ҳаққу, ё Мунҷӣ, ё Муҳсину, ё Муҳйӣ. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои дафъи мӯрчаҳо. 

Ё Ман ло юдаббиру-л-амра илло Ҳува, ё Ман ло яъламу-л-ғайба илло 

Ҳува, ё Ман ло ясрифу-л-суа илло Ҳува, ё Ман ло яхлуқу-л-халқа илло Ҳува, ё 

Ман ло юҳйи-л-мавто илло Ҳува, ё Ман ло рабба ли-л-ибоди илло Ҳува, ё Ман 

ло юнзилу-л-ғайса илло Ҳува, ё Ман ло ютимму-н-ниъматаҳу илло Ҳува ё Ман 

ло юқаллибу-л-қулуба илло Ҳува, ё Ман ло яғфиру-з-зунуба илло Ҳува. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, Ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои аз балоҳои охират амон хостан. 

Ё Олиман бикулли шайъин, ё Ман ло яшбаҳу куллу шайъин, ё Кофия кулли 

шайъин, ё Қодиран ало кулли шайъин, ё Ман ло юриду фӣ мулкиҳи шайъун, ё 

Ман ло янқусу ан хазоиниҳи шайъун, ё Ман ло яхфо алайҳи шайъун, ё Ман лайса 

камислиҳи шайъун, ё Ман биядиҳи мақолиду кулли шайъин, ё Ман васиат 

раҳматуҳу кулла шайъин. 

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.  

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои муҳаббати байни зану шавҳар. 

Ё Ман лам яттаҳиз соҳибатан ва ло валадан, ё Ман ло шарика фӣ ҳукмиҳи 

аҳадан, ё Ман ҷаала ликулли шайъин қадран, ё Ман лам язал Раббан Раҳиман, ё 

Ман ҷаала-л-малоиката русулан, ё Ман ҷаала фӣ-с-самои буруҷан, ё Ман ҷаала-

л-арза қароран, ё Ман халақа мина-л-мои башаран, ё Ман ахсо кулла шайъин 

ададан, ё Ман кона ало кулли шайъин қадиран. 
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Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Даҳ номи Худои таоло барои осоиштагӣ. 

Ё Муяссира кулли маъсурин, ё Муқаддира кулли мақдурин, ё Ман яъламу 

хоината-л-аъюни, ё Ман яъламу мо юхфи-с-судури, ё Хайра қодирин ва 

мақдурин, ё Муназзаҳан ани-л-хавфи ва-с-сурури, ё Мудаббира-л-айёми ваш-

шуҳури, ё Ман биҳукмиҳи ло яхофу ва ло яҳуру, ё Ман илайҳи тасиру-л-умуру, 

ё Ман яҷмау-л-луғоти-л-мазкури, ё Ҷомиа-л- халоиқи явма-н-нушури.  

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-

ҳамми ва-н-нори, ё Рабб. 

* * * * *  

Баъд аз хондани ин исмҳо ин дуоро хонад: 

 Аллоҳумма иннӣ бика асламту ашғолӣ ва бика фаввазту аъмолӣ ва 

алайка таваккалту фӣ ҷамиъи аҳволӣ ва илайка ҳаввалту аъдоӣ ва Анта 

таъламу сирраҳум ва кайдаҳум ва нийятаҳум ва Анта мустағнин ан шарҳи  

асомиҳим ва васфиҳим ва ано заифун байна айдиҳим ва Анта Қавийюн 

Қодирун алайҳим факфи шарраҳум ва ағинни ало ҷавобиҳим ва каҳҳирҳум 

биқудратика ва ло тансурҳум алайя биқувватика лианнӣ заифун ва ҳум ақвиёу 

бикулли лисонин Анта Қавийюн Қодирун муонин ва аътасамту биурвати 

фазлика васиат раҳматука, ё Азизу, ё Ҳамиду, ё За-л-Арши-л-маҷиди асриф 

аннӣ шарра кулли ҷабборин анид. 

Пас аз хондани ин дуоҳо сарро ба саҷда ниҳад ва бо ду чашми гирён, бо ин 

исмҳои зерин ҳоҷатҳои худро аз даргоҳи Худои таоло бихонад, шояд ки Худои 

таоло дуоҳои ӯро иҷобат намояд. Он исмҳо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё Раҳиму, ё Ғафуру, ё Шакуру, ё Вадуду, ё Маҷиду, ё 

Ҳайю, ё Қайюму, ё фаъолу-л-лимо юрид.  

Дуои «Ҷавшани кабир» ба поён расид. 

 

РИСОЛАИ «ТАДБИРИ ДАФЪИ МУСИБАТҲО» 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Алҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ анзала-л-балоа ли муқтазо ҷалолиҳи ва анзала 

мааҳу-ш-шифоа ли муқтазо чамолиҳи ва-с-салоту ва-с-салому ало расулиҳи 

Муҳаммадин ва ало олиҳи ва саҳбиҳи-л-мустафидина мин камолиҳи. Аммо 

баъд: Ин рисолаест мухтасар бо дар назар гирифтани нафъи мусалмонон дар 

вақти нузули мусибатҳо ва балоҳо, ки дар вақти мусибату балоҳо роҳи ҳаллу 

дафъи онҳо чӣ равише ихтиёр карда шавад, ки дар шаръи муқаддас ғунҷоиши 

он бошад. Ин рисола бар як тамҳид ва ду фасл тақсим карда мешавад. 

 

Тамҳид 

Дафъи мусибатҳо ва душманон дар шаръи муқаддас се сурат дорад: 
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1.  Яке сабру гузашт ва дуои дафъ ва дуои ҳидояти мухолиф ба далели 

ин ояи карима, қавлуҳу таоло: 

 Идфаъ би-л-латӣ ҳия аҳсан.1 

Тарҷума: Муқобила кун бадиро ба хислате, ки он нек аст. 

Ин равиши пайғамбарон (а) ва авлиёи киром (paҳ) буд ва ин равиш 

комилтарини роҳҳо ва авлост. Чаро, ки дар дунёву охират натиҷаи хайр ва аҷру 

савоб дорад. 

2. Ба тариқи ҳирз2 ва ҳифзи худ бидуни пардохтан ба ҳоли мусибат 

ва мухолиф фақат ба сурати илтиҷо ба боргоҳи Қозию-л-ҳоҷот ва Муҳиллу-л-

мушкилот ва Дофеу-л-балийёт ба василаи оёту асмо ва адъиёт ба далели ин ояи 

карима, қавлуҳу таоло: 

Ва-сбир ало мо асобака.3 

Тарҷума: Ва сабр кун бар ҳар чӣ бирасад ба ту. 

Ин равиш ҳам комил ва мӯҷиби аҷр аст, вале камтар аз аввал ва ҷоиз аст. 

Ва ин тариқи солиҳин (paҳ) аст. 

3. Ба тариқи интиқом ва қасди зараррасонӣ тарафи худ ва ҳалокии 

он, ё сабукии он. Ин сурат ҳам ҷоиз аст, ба шарте, ки аз ҳудуди шаръия берун 

наравад. Албатта, ӯро аҷру савоб дар ин сурат намерасад. Ва ба далели ин оя 

ғунҷоиш дорад, қавлуҳу таоло: 

Ва ҷазоу сайиатин сайиатум-мислуҳо.4 

Тарҷума: Ва сазои бадӣ бадӣ аст монанди он. 

Ва ин оқабтум фа оқибу би мисли мо уқибтум биҳ ва лаин сабартум лаҳува 

хайру-л-ли-с-собирин.5 

Тарҷума: Ва агар мукофот кунед, пас мукофот кунед ба мисли он чӣ бо 

шумо муомила карда шуд. Ва агар сабр кунед, он сабр беҳтар аст собиронро. 

 

Фасли аввал: Дар баёни оятҳо ва исмҳову дуоҳо 

Оятҳо ва исмҳову дуоҳое, ки барои таъвизанд ва дар назди бисёре аз 

бузургон ба таҷриба расидаанд. Тариқи аввал чун, ки чизеғайр аз сабру 

истиқомат намехоҳад, мо ҳам ба он напардохтем. 

 

Барои таъвиз ва ҳифзи худ аз зарари балоҳову мусибатҳо ва дафъи 

душманон 

Оятҳои ҳифз, ки дар “Шифоу-л-асқом” ва “Канзу-д-дорайн”-анд маъмули 

бузургонанд. Ва “Асмои ҳусно” ва дуои “Дилбанд” ва сураи “Ёсин” ба ҳамон 

таркиб, ки дар “Канзу-д-дорайн”-анд ба таҷриба расидаанд. Ва “Ҳизбу-л-баҳр” 

низ дар ин маврид муҷарраб аст.  

                                                             
1 Сураи Муъминун, ояти 96 ва сураи Саҷда, ояти 5. 
2 Ҳирз – таъвиз. 
3 Сураи Луқмон, ояти 17. 
4 Сураи Шуро, ояти 40. 
5 Сураи Наҳл, ояти 126. 
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Дар вақти ба назди золим рафтан 

Ва агар дар вақти ба назди золим рафтан панҷоҳ маротиба “Бисмиллоҳи-р-

Раҳмони-р-Раҳим” – ро бихонад, Худованди субҳонаҳу ва таоло он золимро 

нарму оҷиз мекунад. Ва бар ҳар дарду беморӣ, агар су рӯз пай дар пай ҳар рӯз 

сад маротиба хонда дам кунад, иншоаллоҳи таоло, дафъ мегардад.  

  

Барои забонбандии золим ва дафъи шарри он 

Вақти дохил шудан ба назди ӯ як бор, ё се бор “Ояту-л-курсӣ”-ро бихонад 

ва баъд аз он ин дуоро бихонад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ё Ҳайю ё Қайюму ё Бадеа-с-самовоти ва-л-арзи ё За-л-ҷалоли ва-л-икром. 

Асъалука би ҳаққӣ ҳозиҳи-л-ояти-л-каримати ва мо фиҳо мина-л-асмои-л-

азимати ан талҷима фоҳу аннӣ ва тахриса лисонаҳу ҳатто ло янтиқа илло би 

хайрин ав ясмута хайрака ё ҳозо байна ядайка ва шаррука таҳта қадамайка. 

Баъд аз он дохил гардад, Худованди Карим бар забони ӯ лаҷом мезанад ва 

наметавонад зараре ба ту бирасонад. 

 

Дар ҳолати тарс аз золимон 

Аз Шайх Абулҳасани Шозилӣ (paҳ) ривоят шудааст, ки: Агар шахсе аз 

душман ва золим битарсад, қабл аз рафтан ба назди ӯ сураи «Ёсин»-и шарифро 

як бор тиловат кунад ва баъд аз он ин дуоро бихонад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Бисмиллоҳи-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Бисмиллоҳи-л-

Лазӣ ло илоҳа илло Ҳува Зу-л-ҷалоли ва-л-икром. Бисмиллоҳи-л-Лазӣ ло 

язурру маа исмиҳи  шайъун фӣ-л-арзи ва ло фӣ-с-самои ва Ҳува-с-Самеу-л-

Алим. Аллоҳумма иннӣ аузу бика мин шарри фалон ибни фалона. (Дар ҷойи 

калимаи «фалон ибни фалона» ном ва номи модари он золимро бигӯяд). 

Баъд аз он назди ӯ биравад, аз шарри ӯ, иншоаллоҳи таоло, маҳфуз 

мегардад. 

 

Барои дафъ ва кифояти тамоми муҳиммоти динӣ ва дунявӣ ва 

мусибатҳову балоҳо 

Агар баъд аз намози хуфтан бо таҳорати комил ду ракъат намоз бихонад 

ва баъд аз он чиҳилу як маротиба сураи «Ёсин»-и шарифро бихонад. Ва баъд аз 

ҳар маротиба хондани сураи «Ёсин»-и шариф ин калимотро такрор кунад:  

Ё ман яқулу ли-ш-шайъин кун фа якун ифъал бӣ казо ва казо. (Дар ҷойи 

калимаи «казо ва казо» он матлабашро изҳор намояд). 

Мақсади ӯ, иншоаллоҳи таоло, қатъан ҳосил мегардад Дар фазилати чиҳил 

бор хондани сураи «Ёсин» Амир Ҳасани Деҳлавӣ дар китоби «Фавоиду-л-фуод» 

ин ҳикояро меорад: 

 

Фазилати сураи «Ёсин» 
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Мусаннифи «Тафсири Имом Носирӣ»-ро вақте заҳмате шуд ва дар он 

заҳмат ӯро сакта афтод. Ва ақрабову авлиёи1 ӯ донистанд, ки бимурд. Ӯро дар 

гур карданд. Чун шаб даромад ба ҳуш боз омад ва маълум кард, ки маро дар гур 

кардаанд. Дар он ҳайрату дармондагӣ ӯро ёд омад, ки ҳар кас дар ҳолати 

изтирор2 чиҳил бор сураи «Ёсин» бихонад, Ҳақ таоло ӯро аз он тангӣ фараҷе3 ва 

махраҷе4 бахшад. Ва ҳамон замон сураи «Ёсин»-ро хондан гирифт. Чун сиву нуҳ 

бор бихонд таркише падид омад ва ҳамчунон буд, ки наббоше5 ба тамаи кафан 

омада буд ва гур боз мекард. Ин Имом ба ҳисс маълум кард, ки ин наббош аст. 

Бори чиҳилум, ки сураи «Ёсин» мехонд, оҳиста хондан гирифт, то ӯ нашнавад ва 

гурро ба мурод боз кунад. Алкисса, чун чиҳил бор тамом шуд Имом Носир 

оҳиста аз гур берун омад. Наббош чун бидид дар замон заҳраи ӯ кафид ва ҳамон 

ҷо ҳалок шуд. Имом дар ҳалоки ӯ таассуфи6 бисёр кард ва бо худ гуфт, ки: «Маро 

сокит мебоист буд, то ӯ кафан бурдӣ ва ман ба сокитӣ берун омадаме». 

Алғараз, аз он берун омадани ба зудӣ пушаймониҳо хӯрд. Чун аз гур берун 

омад, андешид, ки: «Маро ногаҳон мардумон хоҳанд дид, ҳавл хоҳанд кард ва ҳар 

якеро аҷабе ва ҳайрате хоҳад омад». 

Пас, ҳам дар ин шаб оҳиста-оҳиста дар шаҳр омад ва овоз медод, ки: «Ман 

фалон касам ва маро ба сабаби сакта ба ғалат гӯр карда буданд». Ин мегуфту 

меомад, то халқро ба якбор истиҳолат7 наёмад. Ва ин «Тафсири Имом Носирӣ»-

ро баъд аз он воқеа набиштааст. 

Пайғамбари Худо (с) мефармоянд, ки: «Сураи «Ёсин» дили Қуръон аст. Ҳар 

кас онро ба хотири хушнудии Худои таоло ва савоби охират бихонад, гуноҳаш 

бахшида мешавад. Онро бар мурдагони худ бихонед». 

 

Барои халос шудан аз зиндон, ё наҷот аз қарз, ё амон мондан аз хавфи 

душман 

Сураи «Ёсин»-ро ба ҳамин ирода се бор тиловат кунад, ин муҳиммоти ӯ 

бароварда мешавад. 

 

Барои ҷамеи муҳиммоти диниву дунявӣ 

Агар сураи «Ёсин»-ро ҳафт бор бихонад ва баъд аз ҳар бор ин дуоро ҳам як 

бор бихонад, ҳамаи муҳиммоту мушкилоти ӯ ба ҳукми Худованди мутаол ҳал 

мегардад. Дуо ин аст: 

Ё айюҳа-л-ҷамоату-л-мусаххаруна-л-мутеуна би ҳозиҳи - с-сурати-л-

муборакати би ҳурмати анбиёиллоҳи таоло ва авлиёиҳи ва би изни холиқукум 

                                                             
1 Авлиё – дӯстон. 

2 Изтирор - дармондагӣ. 

3 Фараҷ - кушоиши кор. 
4 Махраҷ – баромад. 
5 Наббош – кафандузд. 
6 Таассуф – афсӯс. 
7 Истиҳолат-дигаргунӣ. 
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иҷъалу калиматӣ сориятан ва қавлӣ масмуан мақбула-кфу фӣ муҳиммотӣ ва 

амдуднӣ ва аъинунӣ фӣ-л-умури куллаҳа-л-куллийяти ва-л-ҷуз-ияти би ҳаққи 

иннаҳу мин Сулаймона ва иннаҳу Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим, алуваҳо ал-

аҷалу-с-соаҳ. 

 

Барои ҳар гуна ҳоҷатҳо ва дафъи балоҳо 

Баъд аз намози хуфтан ду ракъат намозро адо карда, сураи «Қадр»-ро 

чиҳилу як бор тиловат кунад ва баъд аз он ин дуоро ҳам ҳамин миқдор, яъне 

чиҳилу як бор бихонад, мушкили ӯ ҳал мегардад, бо фармони Аллоҳи таоло. Ва 

ин муҷарраб аст. Дуо ин аст: 

Аллоҳумма ё ман яктафӣ ан ҷамеа халқиҳи ва ло яктафӣ анҳу аҳадун мин 

халқиҳи ё Аҳаду ман ло аҳада лаҳу-нқатаъа-р-раҷоу илло минка ва хобати-л-

амолу илло фика ва саддати-т-тароиқу илло илайк, ё ғиёса-л-мустағисина 

ағиснӣ, ё ғиёса-л-мустагиғина ағиснӣ, ё ғиёса-л-мустағисина ағиснӣ, ё ғиёса-л-

мустағисина ағиснӣ, ё ғиёса-л-мустағисина ағиснӣ, ё ғиёса-л-мустағисина 

ағиснӣ, ё ғиёса-л-мустағисина ағиснӣ. 

 

Барои баромадани ҳар навъ ҳоҷатҳо ва дафъи бемориҳои мушкил 

Ҳар вақт, ки бошад таҳорати нав карда, ду ракъат намоз бихонад. Баъд аз 

он рӯ ба қибла карда, ба Худои таоло мутаваҷҷеҳ шуда сураи «Алам нашраҳ»-

ро як саду панҷоҳу ду маротиба мувофиқи адади ин сура тиловат карда, баъд аз 

он ҳоҷати худро аз Мавлои худ, яъне Худои таоло ба аҷзу ниёз дархост кунад, 

иншоаллоҳи таоло, ҳатман мушкили ӯ ҳал мешавад. 

 

Барои дафъи ҳар бало ва ҳосил шудани ниёзҳо 

Дар миёни намози шому хуфтан дар ҷойи хилвате рафта сураи «Ихлос»-

ро ҳазору як маротиба тиловат кунад ва баъд аз он ҳоҷати худро аз Худованди 

Карим бихоҳад, ба мақсад мерасад. Иншоаллоҳи таоло. 

 

Барои халосӣ аз зиндон 

Ин ду ояти 99-100-уми сураи «Юсуф»-ро бисёр тиловат кунад, Худо хоҳад, 

зуд халос мегардад. Оят ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Фа ламмо дахалу ало Юсуфа ово илайҳи абавайҳи ва қола-дхулу Мисра 

иншоаллоҳу оминин. Ва рафаъа абавайҳи ала-л-арши ва харру лаҳу суҷҷадан, ва 

қола ё абати ҳозо таъвилу руъёя мин қаблу қад ҷаъалаҳо Раббӣ ҳаққан, ва қад 

аҳсана бӣ из ахраҷанӣ мина-с-сиҷин ва ҷоа бикум-мина-л-бадви мим-баъди ан-

назаға-ш-шайтону байни ва байна ихватӣ, инна Раббӣ латифу-л-лимо яшоу, 

иннаҳу Ҳува-л-Алиму-л-Ҳаким. 

 

Барои баромадани ҳар гуна ҳоҷатҳо ва дафъи душманон ва бемориҳо 

Ин дуо муҷарраб аст, то дувоздаҳ рӯз, ё шаб ҳар рӯз ҳазору дусад маротиба 

бихонад:  
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Ё Бадеа-л-аҷоиби би-л-хайр. 

 

Барои ҳалли ҳамаи мушкилот ин намоз ҳам муҷарраб аст 

Чаҳор ракъат намозро ният кунад ва дар ракъати аввал баъд аз сураи 

«Фотиҳа» сад маротиба «Ло илоҳа илло Анта субҳонака иннӣ кунту мина-з-

золимина, фа-стаҷабнолаҳу ва наҷҷайноҳу мина-л-ғамми, ва казолика нунҷи-л-

муъминин»-ро бихонад. Ва дар ракъати дуввум баъд аз сураи «Фотиҳа» сад 

маротиба «Рабба иннӣ массания-з-зурру ва Анта Арҳаму-р-роҳимин»-ро 

бихонад. Ва дар ракъати саввум баъд аз сураи «Фотиҳа» сад бор «Ва уфаввизу 

амрӣ илаллоҳи, инналлоҳа басирум-би-л-ибод»-ро бихонад. Ва дар ракъати 

чаҳорум баъд аз сураи «Фотиҳа» сад бор «Ва қолу ҳасбуналлоҳу ва ниъма-л-

вакил»-ро бихонад. Ва баъд аз салом сад бор «Рабби иннӣ мағлубу фа-нтасир» 

бигӯяд. 

 

Барои таҳсили муродот ва ҳалли мушкилот 

Аз рӯзи якшанбе дар миёни суннат ва фарзи субҳ «Бисмиллоҳ» ва 

«Фотиҳа»-ро зам карда ин тавр бихонад: 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳими-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-

Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаин. 

Иҳдина-с-сирота-л мустақима, сирота-л-лазина анъамта алайҳим, ғайри-л-

мағзуби алайҳим вала-з-золлин. (Омин). 

Рӯзи аввал ҳафтод бор бихонад ва то охири ҳафта ҳар рӯзе даҳ маротиба 

камтар бигӯяд, то ба даҳ маротиба тамом кунад, иншоаллоҳи таоло, муродаш 

ҳосил гардад. 

 

Намози «Қазои ҳоҷот» 

Барои дафъи тамоми ҳоҷатҳо муҷарраб аст ва сареу-т-таъсир аст. Ҳама 

машоихи чиштия (paҳ) вақти даъфи балоҳо ба он амал кардаанд ва ба муроди 

худ расидаанд. Ин аст, ки дар шаби чаҳоршанбе ва панҷшанбе баъд аз намози 

хуфтан ду ракъат намози нафл ният кунад ва дар ракъати аввал баъд аз тиловати 

сураи «Фотиҳа» сад бор сураи «Ихлос»-ро бихонад ва дар ракъати дуввум сад бор 

сураи «Фотиҳа» ва як бор сураи «Ихлос»-ро бихонад. Сипас баъд аз салом сад 

маротиба ин истиғфорро бихонад: 

Астағфируллоҳа-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюму ғаффору-з-

зунуби ва атубу илайҳ. 

Ва сад бор ин дурудро бихонад: 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадинин-набийи-л-уммийи ва 

олиҳи ва саллим. 

Сипас сад бор бигӯяд: 

Эй осонкунаидаи душвориҳо ва эй равшанкунандаи торикиҳо. 

Сипас бо ҳузури дил дуо кунад. Ва дар шаби саввум ҷумъа ҳам ҳамин тавр 

бихонад. Ва баъд аз фориғ шудан шаби ҷумъа cap бараҳна кунад ва остини 
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дасти ростро дар гардани худ андозад ва бо чашми ашкбор зорӣ кунад ва 

ҳоҷати худро хоҳад, иншоаллоҳи таоло, ҳоҷати ӯ зуд ҳал мешавад. Бисёр 

муҷарраб аст. 

Намози «Шамшери буррон» 

Бисёре аз бузургони дин ба он амал кардаанд ва таъсирашро мисли 

шамшери буррон дидаанд, аз ин ҷиҳат лақабашро «Сайфи қотеъ» кардаанд. 

Тариқаи адои ин намоз ин аст, ки шаби ҷумъа баъд аз намози хуфтан таҳорати 

тоза намуда, дар хилват рафта, ду ракъат намозро ба нияти дафъи ҳоҷоти худ 

шуруъ кунад. Дар ракъати аввал баъд аз тиловати сураи «Фотиҳа» сураи 

«Анъом»-ро аз аввал то ба охир бихонад ва дар ҳамон ракъат ду маротиба аз 

аввали сураи «Анъом» то ин ояти «Ва кунтум мин оётиҳи  тастакбирун (93)» 

бихонад ва ба рукуъ биравад. Пас дар ракъати дуввум баъд аз тиловати сураи 

«Фотиҳа» аз ояти «Ва лақад ҷиътумуно фуродо (94)» то охири сураро бихонад 

ва намозро тамом кунад. Ва баъд аз намоз ин дурудро ҳазор бор бихонад: 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва олиҳи ва саҳбиҳи ва 

саллим камо туҳиббу ва тарзо. 

Баъд аз он бо чашми ашкбор дуо кунад, иншоаллуҳу-л-азиз, дуои ӯ мақбул 

мегардад, агарчи миёни уву ҳоҷаташ масофа аз машриқ то ба мағриб ҳам бошад. 

Муҷарраб аст. Ва агар худ натавонад, дигареро бигӯяд, ки барои ҳоҷати ӯ ин 

амалро анҷом диҳад. 

 

Барои дафъи ҳоҷати камии ризқ 

Ёздаҳ рӯз рӯзона «Ё кариму ё Ваҳҳобу ё За-т-тавл»-ро як ҳазору шасту шаш 

маротиба бихонад. Ва «Ё Ғанийю»-ро як ҳазору шаст маротиба ва «Ё Фаттоҳу»-

ро чаҳорсаду ҳаштод маротиба ва «Ё Раззоқу»-ро сесаду ҳашт маротиба ва «Ё 

Кофию»-ро яксаду ёздаҳ маротиба ва «Ё Муғнӣ»-ро як ҳазору сад маротиба 

бихонад, мушкили ӯ, иншоаллоҳи таоло, ҳал мешавад. 

 

Барои ҳоҷати камии хофиза, ки Қуръон ҳифз нашавад 

Ҳар шаб баъд аз намози хуфтан сад маротиба сураи “Фотиҳа”-ро тиловат 

карда, бихобад, муҷарраб аст. 
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Барои осонии тамоми мусибатҳо ва мушкилот 

Ин амал муҷарраб аст, ки дар шаб, ё рӯз дар хилват нишаста бо вузу сураи 

«Фотиҳа»-ро ҳафт маротиба ва ин дуруди шарифро дусад маротиба бихонад: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадини-н-набийи-л-УММИЙИ ва олиҳи ва 

борик ва саллим. 

Ва ин дуоро панҷсад бор бихонад:  

Ё хафийя-л-лутфи адрикнӣ би лутфика-л-хафий.  

Сипас сураи «Фотиҳа»-ро ҳафт бор ва дуруди шарифро дусад бор ва баъд 

аз он сад бор «Ё Қозия-л-ҳоҷот»-ро сад маротиба хонда дуо кунад. 

 

Барои ҳар мушкил закоти «Фотиҳаи шариф» муҷарраб аст 

Ин тавр закоташ бикашад, ки то дувоздаҳ рӯз тарки ҷалоливу чамолӣ 

кунад, яъне гӯшту моҳӣ ва ширу мост ва равғану пиёз ва ангезаву сири хом ва 

ғайраҳуро нахӯрад. Ва ҳар рӯз сураи «Фотиҳа»-ро ҳазор маротиба бихонад. 

Баъд аз такмили ин адад ӯ омили сураи «Фотиҳа» аст. Барои ҳар мушкил, ки 

ояд сесад, ё ҳафтсад, ё ҳазор бор хонда барои ҳалли мушкили худ дуо кунад, 

иншоаллоҳи таоло, мушкили ӯ ҳал мегардад. 

 

Барои дафъи тамоми душманон ва бемориҳову мушкилот 

Дуои Юнус (а) муҷарраб аст. Тариқи хонданаш ин аст, ки бо таҳорат дар 

хилват рафта ва рӯ ба қибла кунад ва миқдоре об дар зарфе карда канори худ 

ниҳад ва дар миёни хондан бор-бор дастро дар об зада бар рӯй ва бадани худ 

бимолад. Ва дар аввалу охираш дуруди шарифро ҳатман бихонад. Ва дар шаб 

ин амалро кунад. Ҳар шаб ҳазор маротиба то дувоздаҳ шаб бихонад, ё ки ҳар 

шаб даҳ ҳазор бор, агар он тавр наметавонад, ё ки гурӯҳе ҷамъ шуда ба ҳайъати 

иҷмоӣ дар як маҷлис як саду бисту панҷ ҳазор бор бихонанд ва дуо кунанд, 

иншоаллоҳи таоло, заруру мақсади ӯ ҳосил мегардад. Ин исми тарёқ, муҷарраб 

аст, ин аст: 

“Ло илоҳа илло Анта субҳонака иннӣ кунту мина-з- золимина.” 

 

Барои дафъи ҳар мушкил ва барои наҷот аз зиндон, дуои карб 

Муҷарраб аст, ки онро берун аз ҳисоб ва бо таҳорат бисёр бихонад. Дуо ин 

аст: 

Ло илоҳа иллаллоҳу-л-Ҳалиму-л-Карим, ло илоҳа иллаллоҳу Раббу-л-

Арши-л-Азим, ло илоҳа иллаллоҳу субҳона Рабби-с-самовоти ва Раббу-л-Арши-

л-Азим. Аллоҳумма иннӣ асъалука муҷиботи раҳматика ва азоима мағфиратика 

ва-л-ғанимата мин кулли биррин ва-с-саломата мин кулли исмин ло тадаъ лӣ 

занбан илло ғафартаҳу ва ло ҳамман илло фарраҷтаҳу ва ло ҳоҷатан лӣ мин 

ҳавоиҷи-д-дунё илло казайтаҳо, ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Барои дафъи ҳар мушкил 
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Ин дуоро баъд аз ҳар намоз сад бор бихонад, то мушкили ӯ ҳал гардад, 

иншоаллоҳи таоло, хеле муфид аст. Дуо ин аст: 

Аллоҳумма ё Вадуду ё Мубдиу ё Муиду ё За-л-Арши-л-маҷиду ё фаъолу-л-

лимо юриду асъалука би нури ваҷҳи ка-л-лазӣ малая аркона Аршика ва би 

қудратика-л-латӣ қаддарта биҳо ало ҷамеи халқика ва бираҳматика-л-латӣ 

васиъат кулла шайъин ло илоҳа илло Анта бираҳматика астағису. 

 

Барои дафъи ҳар мушкил 

Ин дуо ҳам мисли дуои боло аст: 

Ё Ҳайю ё Қайюму бираҳматика астағису фа-слиҳ лӣ шаънӣ куллаҳу ло 

такилнӣ ило нафсӣ турфата айн. 

 

Барои дафъи ҳар мушкил 

Ин дуо ҳам мисли дуои боло аст: 

Ё уддатӣ инда шиддатӣ ва ё ғавсӣ инда қурбатӣ аҳриснӣ би айника-л-латӣ 

ло таному ва-кнуфнӣ би канфика-л-лазӣ ло юрому. 

 

Барои дафъи ҳар мушкил 

Ин дуо ҳам мисли дуои боло аст: 

Аллоҳумма-ҷъалнӣ минка фӣ иёзи-м-маниив-ва ҳирзин ҳасинин ан ҷамеи 

халқика ҳатто тубаллиғунӣ аҷалӣ муофо. 

 

Барои дафъи ҳар мушкил 

Ин дуо ҳам мисли дуои боло аст: 

Бисмиллоҳи азима-ш-шаъни қавийи-л-бурҳони қадими-л-иҳсони, 

аллоҳумма-ҳфазнӣ ан шарри-з-золимин. 

Барои дафъи ҳар мушкил 

Ин дуо ҳам мисли дуои боло аст: 

Аллоҳу Ҳафизу Латифу Вадиму Азалийю Ҳайю Қайюму ло яному. 

 

Барои муҳофизат аз шарри душманону ҳосидон 

Ва агар дар суннати бомдод доим, ё аксар сураҳои «Иншироҳ» ва сураи 

«Фил»-ро бихонад, ӯ ҳамеша аз шарри душманону ҳосидон дар амон монад. Ба 

қавли Ғаззолӣ (paҳ) ин амал бисёр саҳеҳ ва муҷарраб аст. 

 

Барои дафъи тамоми мушкилоту ниёзот 

Аз Имом Муқотил ривоят шудааст, ки: Шаби ҷумъа баъд аз намози хуфтан 

ин дуоро сад маротиба ба ихлос хонда, баъдан барои ҳоҷати худ дуо кунад, 

ҳатман дуои ӯ қабул мешавад. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лo ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-азим. Ё Ҳайю ё Қайюму ё 

Доиму ё Фарду ё Витру ё Аҳаду ё Молика-л-мулки ё За-л-ҷалоли ва-л-икром. 
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Бираҳматика астағису ва саллаллоҳу ало хайри халқиҳи Муҳаммадив-ва олиҳи 

аҷмаин. 

Барои дафъи тамоми мушкилоту ниёзот 

Шаби ҷумъа панҷ ҳазор бор ин дуоро бихонад ва дар миёни хондан бо касе 

ҳарф назанад ва дар як ҷаласа хонад, ҳар мушкил, ки дорад ҳал мешавад, 

иншоаллоҳи таоло. Дуо ин аст: 

Ё Мусаҳҳилу саҳҳил кулла саъбин асбаҳту фӣ ҷавориллоҳи ва амсайту фӣ 

амониллоҳ. 

 

Барои ҳалли тамоми мушкилот ва итмоми тамоми ниёзот 

Ояти қутбро баъд аз намози хуфтан сесад маротиба хонда, дуо кунад. Агар 

дар як шаб муродаш ҳосил шуд, беҳтар вагарна такрор кунад, иншоаллоҳи 

таоло, аз ҳафт шаб намегузарад. Ояти қутб ин аст: 

Сумма анзала алайкум мим-баъди-л-ғамми аманатан-нуосай-яғшо 

тоифатам-минкум, ва тоифатун қад аҳамматҳум анфусуҳум язуннуна биллоҳи 

ғайра-л-ҳаққи занна-л-ҷоҳилийяти, яқулуна ҳал-лано мина-л-амри мин 

шайъин, қул инна-л-амра қуллаҳу лиллоҳи, юхфуна фӣ анфусиҳим-мо ло 

юбдуна лака, яқулуна лав кона лано мина-л-амри шайъум-мо қутилно ҳоҳуно, 

қул-лав кунтум фӣ буютикум лабараза-л-лазина кутиба алайҳиму-л-қатлу ило 

мазоҷииҳим, ва лиябталияллоҳу мо фӣ судурикум ва лиюмаҳҳиса мо фӣ 

қулубикум, валлоҳу Алиму-м-бизоти-с-судур.1 

 

Ояти қутб ёздаҳто фоида дорад 

1. Барои ҳосил гардидани муродот баъд аз намози бомдод чиҳил 

маротиба, то як ҳафта бихонад. 

2. Барои забонбандии золимон се бор хонда, бар кафҳо дам карда 

биравад. 

3. Барои шахси ҷиндошта дар гӯши чап хонад. 

4. Барои каждумгазида дар гӯши рост хонад. 

5. Агар дар рӯ ба рӯйи душман дувоздаҳ маротиба хонад мутеъ 

гардад. 

6. Агар ҳафт маротиба хонда, дар маҷлисе равад мукаррам гардад. 

7. Агар ҳафт маротиба бар нӯҳ дирам шаҳд ва ду дирам қаланфур дам 

карда, омехта карда хӯрад, боҳ зиёда гардад. 

8. Барои кушоиши ризқ, аз ҷумъаи аввали моҳ шуруъ карда, то чиҳил 

ҷумъа баъд аз намози шом ёздаҳ бор бихонад. 

9. Ҳар киро мушкиле сахт пеш ояд, чиҳил рӯз чиҳил маротибагӣ ин 

оятро бихонад, он мушкилаш осон гардад. 

10. Ва агар нуздаҳ рӯз нуздаҳ маротибагӣ бихонад, тавонгар гардад. 

                                                             
1 Сураи Оли Имрон, ояти 154. 
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11. Агар барои нафсӣ худ ва аҳли хонавода ҳар рӯз панҷ бор бихонад, 

ҷумла матлаби ӯ ҳосил гардад. 

 

Барои ҳалли тамоми мушкилот ва итмоми тамоми ниёзот 

Ин оят ҳам дар хосият ба мисли ояти қутб аст. Ин оятро ҳазор бор бо 

таҳорат рӯ ба қибла карда, як шаб ё ду шаб тиловат кунад, то мақсад ҳосил 

гардад. Оят ин аст: 

Ва май-яттақиллоҳа яҷъа-л-лаҳу махраҷо. Ва ярзуқҳу мин ҳайсу ло 

яҳтасибу, ва май-ятаваккал алаллоҳи фаҳува ҳасбуҳу, инналлоҳа болиғу 

амриҳи, қад ҷаъалаллоҳу ликулли шайъин қадро.1 

  

Дуои дилбанд ва забон барои умури диниву дунявӣ 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё Аллоҳу ё Раҳмону ё Раҳиму ё Алийю ё Азиму ё Аъзаму ё Самаду ё Фарду 

ё Витру ё Воҳиду ё Аҳаду ё Самеу ё Басиру ё Алиму ё Муаллиму ё Ҷалилу ё 

Ҳамиду ё Ҳакиму ё Қавийю ё Матину ё Азизу ё Мутааввизу ё Ҳаннону ё Маннону 

ё Дайёну ё Султону ё Субҳону ё Бурҳону ё Таввобу ё Ваҳҳобу ё Боису ё Борису ё 

Ҳомиду ё Маҳмуду ё Мавҷуду ё Кариму ё Акбару ё Ботину ё Зоҳиру ё Тоҳиру ё 

Мутаҳҳиру ё Аввалу ё Охиру ё Ҳайю ё Қайюму ё Рофеу ё Рафеу ё Муртафеу ё За-

л-қуввати- л-матини ё Адлу ё Латифу, бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

Аллоҳумма саллимнӣ ва саллими-л-муслимин. Лo илоҳа иллаллоҳу Мусо 

Калимуллоҳ. Ло илоҳа иллаллоҳу Исо Рӯҳуллоҳ. Ло илоҳа иллаллоҳу аз Қалам 

то Лавҳ. Ло илоҳа иллаллоҳу аз Лавҳ то Қалам. Ло илоҳа иллаллоҳу аз Арш то 

Курсӣ. Ло илоҳа иллаллоҳу аз Курсӣ то Арш. Ло илоҳа иллаллоҳу аз замин то 

осмон. Ло илоҳа иллаллоҳу аз осмон то замин. Ло илоҳа иллаллоҳу аз биҳишт 

то дузах. Ло илоҳа иллаллоҳу аз дузах то биҳишт. Ло илоҳа иллаллоҳу-л-

Малику-л-Ҳаққу-л-Мубин. Ло илоҳа иллаллоҳу-л-Малику-л-Ҳаққу-л-яқин. Ло 

илоҳа иллаллоҳу бастам забони бадгӯён. Ло илоҳа иллаллоҳу бастам дили 

бадгӯёну бадандешон, муҳр кардам ба номи Муҳаммад (с) ва муҳр кардам ба 

номи ҳар як Абӯбакри Сиддиқ (раз) ва Умар ибни Хаттоб (раз) ва Усмон ибни 

Аффон (раз) ва Алӣ ибни Абӯтолиб (раз). Ва саллаллоҳу таоло ало хайра 

халқиҳи Муҳаммадив-ва олиҳи ва саҳбиҳи аҷмаин. 

 

Дуоҳои вақти субҳу шом 

Субҳу шом ин дуоро чаҳор бор бихонад, аз ҷаҳаннам озод гардад. Дуо ин 

аст:  

Аллоҳумма иннӣ асбаҳту (агар субҳ бошад) амсайту (агар шом бошад) 

ушҳидука ва ушҳиду ҳамалата Аршика ва малоикатика ва ҷамеи халқика иннака 

анталлоҳу ло илоҳа илло анта ва анна Муҳаммадан абдука ва расулук. 

                                                             
1 Сураи Талок, ояти 2-3. 
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Ва инро як бор бихонад: 

Фа субҳоналлоҳи ҳина тумсуна ва ҳина тусбиҳуна ва Лаҳу-л-ҳамду фӣ-с-

самовоти ва-л-арзи ва ашийяв-ва ҳина тузҳируна юхриҷу-л-ҳайя мина-л-майити 

ва юхриҷу-л-майита мина-л-ҳайи ва юҳйи-л-арза баъда мавтиҳо ва казолика 

тухраҷун. 

Ва се бор «Аузу биллоҳи-с-Самеи-л-Алими минаш-шайтони-р-раҷим» 

хонда ва охири сураи «Ҳашр»-р0 бихонад, ҳафтод ҳазор фаришта бар ӯ муаккал 

мешавад, ки дуо хонд. Агар дар он шаб бимирад дараҷаи шаҳодат ёбад. Оятҳои 

охири сураи «Ҳашр» ин аст: 

Ҳува-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳу, Олиму-л-ғайби ва-ш-шаҳодаҳ. Ҳува-р-

Раҳмону-р-Раҳим. Ҳуваллоҳу-Л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳу. Ал-Малику-л-Қуддусу-с-

Салому-л-Муъмину-л-Муҳаймину-л-Азизу-л-Ҷаббору-л-Мутакаббир. 

Субҳоналлоҳи аммо юшрикун. Ҳуваллоҳу-л-Холиқу-л-Бориу-л-Мусаввиру Лаҳу-

л-асмоу-л-ҳусно. Юсаббиҳулаҳу мо фӣ-с-самовоти ва-л-арз. Ва Ҳува -л-Азизу-л-

Ҳаким. 

Ва инро низ як бор бихонад: 

Аллоҳумма иннӣ асъалука би аннака Анталлоҳу ло илоҳа илло Анта-л-

Ҳаннону-л-Маннону Бадеу-с-самовоти ва-л-арзи ё За-л-ҷалоли ва-л-икром. 

Инро як бор бихонад: 

Аллоҳумма ё Вадуд. Аллоҳумма ё Вадуду ё Мубдиу ё Муиду ё За-л-Арши-

л-маҷиду ё фаъолу-л-лимо юрид. Асъалука би нури ваҷҳика-л-лазӣ малаъта 

аркона Аршика би қудратика-л-латӣ қаддарта биҳи ало ҷамеи халқика ва би 

раҳматика-л-латӣ васиъта кулла шайъин ло илоҳа илло Анта би раҳматика-

стағис. 

Инро як бор бихонад: 

Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳи адада халқиҳи  ва ризо нафсиҳи  вазината 

Аршиҳи  ва мидода калимотиҳ. 

Инро як бор бихонад: 

Субҳоналлоҳи милъал-мизони ва мунтаха-л-илми ва маблаға-р-разо 

вазината-л-Арш. Алҳамду лиллоҳи милъал-мизони ва мунтаҳа-л-илми ва 

маблаға-р-разо вазината-л-Арш. Аллоҳу акбара милъал-мизони ва мунтаҳа-л-

илми ва маблаға-р-разо вазината-л-Арш. Лo илоҳа иллаллоҳу милъал-мизони 

ва мунтаҳа-л-илми ва маблаға-р-разо вазината-л-Арш. 

Инро як бор бихонад: 

Субҳоналлоҳи ё аъзама шаънука, субҳона сайидӣ мо аъло маконука, 

субҳона сайидӣ мо арҳама би халқик. 

Инро як бор бихонад: 

Субҳона-л-абадийи-л-абад. Субҳона-л-Воҳиди-л-Аҳад. Субҳона-л-Фарди-с-

Самад. Субҳона ман рафаъа-с-самоа би ғайри амад. Субҳона ман басата-л-арза 

ало моин ҷамад. Субҳона ман халақа-л-халқа фа аҳсоҳум ададо. Субҳона ман 

қассама-р-ризқа ва лам янса аҳад. Субҳона мал-лам яттаҳиз соҳибатав-ва ло 

валад. Субҳона мал-лам ялид ва лам юлад ва лам якул-Лаҳу куфуван аҳад. 

Ва сесад бор ин дуруди шарифро бихонад: 
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Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо туҳиббу 

ва тарзо адада мо туҳиббу ва тарзо. 

Ин буд дуоҳое, ки дар субҳу шом хонда мешаванд. 

 

Фазилати ояти «Шаҳидуллоҳ» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Шаҳидаллоҳу аннаҳу ло илоҳа илло Ҳува ва-л-малоикату ва улу-л-илми 

қоимам-би-л-қисти, ло илоҳа илло Ҳува-л-Азизу-л-Ҳаким.1 

Дар ҳадиси шариф омадааст, ки: «Ҳар кас ба ҳангоми хоб ин ояти каримаро 

бихонад, Худои таоло ҳафтод ҳазор фариштаро меофаринад, ки то рӯзи қиёмат 

барои хонандааш талаби омурзиш мекунанд». 

Дар ҳадиси «Муснад»-и Аҳмад аст, ки дар Арафот он Ҳазрат (с) ин оятро 

бихонд, пас аз он фармуд: «Ва ано ало золика мина-ш-шоҳидина ё Раб», яъне: 

«Эй Парвардгор, ман низ бар ин шоҳидам». Ва аз як ривояти Аъмаш маълум 

шуд, ки касе, ки пас аз тиловати ин оят инро бигӯяд, ки: «Ва ано ало золика мина-

ш-шоҳидина ё Раб», яъне: «Эй Парвардгор ман низ бар ин шоҳидам». Пас, Худои 

таоло дар рӯзи қиёмат ба фариштагон бифармояд, ки: «Бандаи Ман аҳде кард ва 

Ман аз ҳама вафокунандагон зиёдатарам, аз ин ҷиҳат бандаи Маро дар ҷаннат 

дохил кунед». 

Ва дар ҳадиси Ҳазрати Абӯайюби Ансорӣ омадааст, ки Расули акрам 

фармуд: «Касе, ки баъд аз ҳар намози фарз «Ояту-л-курсӣ», оятҳои 

«Шаҳидуллоҳ» ва «Қулиллоҳумма молика-л-мулк»-ро бихонад, Худои таоло 

тамоми гуноҳони вайро авф фармояд ва дар ҷаннат ҷой бидиҳад ва ҳафтод 

ҳоҷатҳои вайро раво хоҳад фармуд, ки дар онҳо камтарин ҳоҷати вай мағфирати 

вай аст». 

Аз барои он ки ба хонандагони гиромӣ осон гардад, оятҳои «Ояту-л-курсӣ», 

«Шаҳидуллоҳ» ва «Қулиллоҳумма моликал-мулк» манзури эшон мегардонем: 

Аузу биллоҳи минаш-шайтонир-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Лo таъхузуҳу синатув-ва ло 

навм, лаҳу мо фи-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Ман за-л-лазӣ яшфаъу индаҳу илло 

биизниҳ. Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна бишай-им-

мин илмиҳи  илло би мошоъ. Ва сиъа курсийюҳу-с-самовоти ва-л-арз. Ва ло 

яудуҳу ҳифзуҳумо ва Ҳува_л-Алийю-л-Азим. 

Шаҳидаллоҳу аннаҳу ло илоҳа илло Ҳува ва-л- малоикату ва улу-л-илми 

қоимам-би-л-қисти, ло илоҳа илло Ҳува-л-Азизу-л-Ҳаким. 

Қулиллоҳумма Молика-л-мулки туъти-л-мулка ман ташоу ва танзиу-л-

мулка мим-ман ташоу ва туиззу ман ташоу ва тузиллу ман ташоу би ядика-л-

хайру иннака ало кулли шайъин қадир. Тулиҷу-л-лайла фӣ-н-наҳори ва талиҷу-

н-наҳора фӣ-л-лайли ва тухриҷу-л-ҳайя мина-л-маййити ва тухриҷу-л-маййита 

мина-л-ҳаййи ва тарзуқу ман ташоу би ғайри ҳисоб. 

                                                             
1 Сураи Оли Имрон, ояти 18. 
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Хосиятҳои дуои «Ганҷу-л-Арш» 

Ҳар кӣ дуои «Ганҷу-л-Арш»-ро рӯзе як бор бихонад ва ё дар ҳафтае як бор 

бихонад ва агар хонда натавонад, дар моҳе як бор бихонад ва агар натавонад, дар 

соле як бор бихонад ва агар натавонад, дар ҳамаи умри худ як бор бихонад ва 

агар худ хонда натавонад, дигареро бифармояд, то бихонад ва ӯ шунавад, савоб 

меёбад. 

Ҳар касе, ки ин дуоро ҳар рӯз пайваста тиловат кунад, ӯро аз даргоҳи  Раббу-

л-Аъло панҷ чиз ато дода мешавад: 

1. Ҳосил гардидани муродҳои дуҷаҳонӣ. 

2. Осонии муҳиммот ва ҳалли мушкилот. 

3. Кушоиши ризқ ва дафъи тангдастӣ. 

4. Дур гардонидани душманону мағлубии шайтон. 

5. Эминӣ аз ҷамеи балову офатҳо. 

Пас ҳар муъминро лозим аст, ки ин дуои «Ганҷу-л-Арш»-ро ҳар рӯз баъд аз 

тиловати Қуръони маҷид бихонад, иншоаллоҳи таоло ҷумлаи матлабу ҳоҷатҳои 

вай ҳосил гардида, дар корҳояш баракат пайдо мегардад. 

Дуои «Ганҷу-л-Арш» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Малики-л-Қуддус. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Азизи-л-Ҷаббор. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-р-Рауфи-р-Раҳим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ғафури-р-Раҳим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Карими-л-Ҳаким. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Қавийи-л-Вафий. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Латифи-л-Хабир. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-с-Самади-л-Маъбуд. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ғафури-л-Вадуд. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Вакили-л-Кафил. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-р-Рақиби-л-Ҳасиб.  

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-д-Доими-л-Қоим.  

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Муҳйи-л-Мумит. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ҳайю-л-Қайюм. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Холиқи-л-Борӣ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Алийи-л-Азим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Воҳиди-л-Аҳад. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Муъмини-л-Муҳаймин. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ҳасиби-л-Шаҳид. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ҳалими-л-Карим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Аввали-л-Қадим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Аввали-л-Охир. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-з-Зоҳири-л-Ботин. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Кабири-л-Мутаол. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Қозийи-л-Ҳоҷот. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Рабби-л-Арши-л-Азим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Бурҳони-л-Султон. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-с-Самиъи-л-Басир. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Воҳиди-л-Қаҳҳор. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Алими-л-Ҳаким. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-с-Саттори-л-Ғаффор. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-р-Раҳмони-л-Дайён. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Кабири-л-Акбар. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Алими-л-Аллом. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-ш-Шофии-л-Кофӣ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Азими-л-Боқӣ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-с-Самади-л-Аҳад. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Рабби-л-арзи ва-с-самовот. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Холиқи-л-махлуқот. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Ман халақа-л-лайла ва-н-наҳор. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Холиқи-р-Раззоқ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Фаттоҳи-л-Алим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Азизи-л-Ғаний. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ғафури-ш-Шакур. 

 Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Азими-л-Алим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Зӣ-л-мулки ва-л-малакут. 
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Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-Зӣ-л-иззати ва-л-азамаҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Зӣ-л-ҳайбати ва-л-қудраҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Зӣ-л-кибриёи ва-л-ҷабарут. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-с-Саттори-л-Азим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Олими-л-Ғайб. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ҳамиди-л-Маҷид. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ҳакими-л-Қадим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Қодири-с-Саттор. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-с-Самиъи-л-Алим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ғанийи-л-Азим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Алломи-с-Салом. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Малики-л-Насир. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ғанийи-р-Раҳмон. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-қариби-л-ҳасанот. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-валийи-л-ҳасанот. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Холиқи-н-нур. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ғанийи-л-Муъҷиз. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Фозили-ш-Шакур. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-с-Сабури-с-Саттор. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ғанийи-л-Қадим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона зӣ-л-Ҷалоли-л-Мубин. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-с-Холиси-л-Мухлис. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Содиқи-л-Ваъд. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ҳаққи-л-Мубин. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Зӣ-л-Қуввати-л-Матин. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Қавийи-л-Азиз. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Алломи-л-ғуюб. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ҳайи-л-Лазӣ ло ямут. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Саттори-л-уюб. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Мустаони-л-Ғафур. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Рабби-л-Оламин. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-р-Раҳмони-с-Саттор. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-р-Раҳими-л-Ғаффор. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Азизи-л-Ваҳҳоб. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Қодири-л-Муқтадир. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Зӣ-л-Ғуфрони-л-Ҳалим. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Молики-л-мулк. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Бории-л-Мусаввир. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Азизи-л-Ҷаббор. 

Лo илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ҷаббори-л-Мутакаббир 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳоналлоҳи аммо ясифун. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Қуддуси-с-Суббуҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Рабби-л-малоикати ва-p-pӯҳ. 
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Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона Зӣ-л-олои ва-н-наъмоъ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Малики-л-мақсуд. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Субҳона-л-Ҳаннони-л-Маннон. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Одаму Сафийюллоҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Нуҳу Наҷийюллоҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Иброҳиму Халилуллоҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Исмоилу Забиҳуллоҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Мусо Калимуллоҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Довуду Халифатуллоҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Исо Рӯҳуллоҳ. 

Ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-Расулуллоҳ. 

Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи ва нури Аршиҳи  ва зината 

фаршиҳи  афзали-л-анбиёи ва-л-мурсалина сайидино ва санадино ва шафиино 

ва ҳабибино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва аҳли байтиҳи  

ва азвоҷиҳи  ва зурриётиҳи  аҷмаъин. Бираҳматика ё Арҳама-р- роҳимин. Анта 

Валиййи фӣ-д-дунё ва-л-охираҳ. Таваффанӣ муслимав-ва алҳиқнӣ би-с-солиҳин. 

 

Хосиятҳои дуои «Ҳафт ҳайкал» 

Касе, ки рӯзона ин дуоро бихонад, бо инояти Худованди таоло худаш ва 

падару модараш аз азоби дузах озод хоҳанд шуд. Ва ҳамчунин хонандаи ин дуо 

аз бемориҳои вабоӣ маҳфуз монда, сакароти мавт бар вай осон хоҳад шуд. 

Илова бар ин, ин дуо фоидаҳои дигаре низ дорад, ки минҷумла аз тамоми 

офатҳо маҳфуз монда, агар қарздор бошад, аз қарзу тангдастӣ раҳоӣ хоҳад ёфт. 

Дуои «Ҳафт ҳайкал» ин аст: 

Дуои «Ҳафт ҳайкал» 

Ҳайкали аввал 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-

Ҳайю-л-Қайюм. Ло таъхузуҳу синатув-ва ло навм, лаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо 

фӣ-л-арз. Ман за-л-лазӣ яшфаъу индаҳу илло биизниҳ. Яъламу мо байна 

айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна бишайъи-м-мин илмиҳи илло 

бимошоъ. Васиа курсийюҳу-с-самовоти ва-л-арз. Ва ло яудуҳу ҳифзуҳумо ва 

Ҳува-л-Алийю-л-Азим. 

 

Ҳайкали дуввум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Из қолати-мраату Имрона Рабби 

иннӣ назарту лака мо фӣ батни муҳарраран фа тақаббал миннӣ, иннака анта-с-

Самиъу-л-Алим. Сунната ман қад арсално қаблака ми-р-русулино ва ло таҷиду 

лисуннатино таҳвило. Ақими-с-салота лидулуки-ш-шамси ило ғасаки-л-лайли 

ва Қуръона-л-фаҷр, инна Қуръона-л-фаҷри кона машҳудо. Ва мина-л-лайли фа 

таҳаҷҷад биҳи нофилата-л-лак, асо ай-ябъасака Раббука мақома-м-маҳмудо. Ва 
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қу-р-Рабби адхилни мудхала сидқив-ва ахриҷни мухраҷа сидқив-ваҷъал-ли ми-

л-ладунка султона-н-насиро. 

 

Ҳайкали саввум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Омана-р-Расулу би мо унзила 

илайҳи ми-р-Раббиҳи ва-л-муъминун, куллун омана биллоҳи ва малоикатиҳи ва 

кутубиҳи ва русулиҳи ло нуфарриқу байна аҳади-м-ми-р-русулиҳ ва қолу 

самиъно ва атаъно, ғуфронака Раббано ва илайка-л-масир. Ло юкаллифуллоҳу 

нафсан илло вусъаҳо, лаҳо мо касабат ва алайҳо мактасабат, Раббано ло туохизно 

ин насино ав ахтаъно, Раббано ва ло таҳмил алайно исран камо ҳамалтаҳу ала-л-

лазина мин қаблино, Раббано ва ло туҳаммилно мо ло тоқата лано биҳ ва-ъфу 

анно ва-ғфир лано, ва-рҳамно, анта Мавлоно фа-нсурно ала-л-қавми-л-кофирин. 

 

Ҳайкали чаҳорум 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Ва қул ҷоа-л-ҳаққу ва заҳақа-л-

ботил, инна-л-ботила кона заҳуқо. Ва нуназзилу мина-л-Қуръони мо Ҳува 

шифоув-ва раҳмату-л-ли-л-муъминина ва ло язиду-з-золимина илло хасоро. Ва 

изо анамно ала-л-инсони аъраза ва нао биҷонибиҳ ва изо массаҳу-ш-шарру кона 

яусо. Қул куллу-й-яъмалу ало шокилатиҳ фа Раббукум аъламу биман Ҳува аҳдо 

сабило. Ва ясъалунака ани-р-рӯҳ, қули-р-рӯҳу мин амри Раббӣ ва мо утитум-

мина-л-илми илло қалило. 

 

Ҳайкали панҷум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Қола Раббӣ иннӣ ваҳана-л-азму 

миннӣ ваштаъала-р-раъсу шайъав-ва лам аку-м-бидуоика Рабби шақийё. Ва 

иннӣ ҳифту-л-маволия мив-вароӣ ва конат-имраати оқиран фа ҳабли ми-л-

ладунка валийё. Ярисунӣ ва ярису мин Оли Яъқуб, ваҷъалҳу Рабби разийё. 

Лақад садақаллоҳу Расулаҳу-р-руъё би-л-ҳаққ, латадхулунна-л-Масҷида-л-

ҳарома иншоаллоҳу оминина муҳаллиқина руусакум ва муқассирина ло 

тахофун, фа алима мо лам таъламу фа ҷаъала мин дуни золика фатҳан қарибо. 

 

Ҳайкали шашум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Қул уҳия илайя аннаҳу-стамаа 

нафару-м-мина-л-ҷинни фа қолу инно самиъно Қуръонан аҷабо. Яҳди ила-р-

рушди фа оманно биҳи ва лан-нушрика би Раббино аҳадо. Ва аннаҳу таоло ҷадду 

Раббино ма-т-тахаза соҳибатав-ва ло валадо. Ва аннаҳу кона яқулу сафиҳуно 

алаллоҳи шатато. 

 

Ҳайкали ҳафтум 
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Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Ва ий-якоду-л-лазина кафару 

лаюзлиқунака би абсориҳим ламмо самиъу-з-зикра ва яқулуна иннаҳу 

ламаҷнун. Ва мо Ҳува илло зикру-л-ли-л-оламин. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ва-с-самои ва-т-ториқ. Ва мо адрока ма-т-ториқ. Ан-наҷму-с-соқиб. Ин 

қуллу нафси-л-ламмо алайҳо ҳофиз. Фал-янзури-л-инсона мимма хулиқ. 

Xулиқа ми-м-моин дофиқ. Яхруҷу ми-м-байни-с-сулби ва-т-тароиб. Иннаҳу ало 

раҷъиҳи лақодир. Явма тубла-с-сароир. Фа мо лаҳу мин қувватив-ва ло носир. 

Ва-с-самои зоти-р-раҷъ. Ва-л-арзи зоти-с-садъ. Иннаҳу лақавлун фасл. Ва мо 

Ҳува би-л-ҳазл. Иннаҳум якидуна кайдо. Ва акиду кайдо. Фа маҳҳили-л-

кофирина амҳилҳум рувайдо. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Таббат ядо аби Лаҳабив-ва табб. Мо ағно анҳу молуҳу ва мо касаб. Саясло 

норан зота лаҳаб. Ва-мраатуҳ ҳаммолата-л-ҳатаб. Фӣ ҷидиҳо ҳаблу-м-ми-м-

масад. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-

л-Лаҳу куфуван аҳад. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул аузу би Рабби-л-фалақ. Мин шарри мо халақ. Ва мин шарри ғосиқин 

изо вақаб. Ва мин шарри-н-наффосоти фӣ-л-уқад. Ва мин шарри ҳосидин изо 

ҳасад. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул аузу би Рабби-н-нос. Малики-н-нос. илоҳи-н-нос. Мин шари-л-

васвоси-л-ханнос. Ал-лазӣ ювасвису фӣ судури- н-нос. Мина-л-ҷиннати ва-н-

нос. 

 

Асноди дуои «Шаш куфл»Аз Абдуллоҳ ибни Нӯъмон (раз) ривоят 

шудааст, ки: Ҳар кӣ ин “Шаш қуфл”-ро дар ҳар шаб бихонад, Аллоҳ таоло 

ҷаяла шаънуҳу барои он кас раҳмати фаровон ва бепоён ато фармояд ва аз 

ҷумлаи офоту балиёт маҳфуз дошта, ҳамеша дар амну амони худ ҳамедорад ва 

дуои он касро мақбулу мустаҷоб созад ва дар дунё бо иззату ҳурмат монад. 

Хондани ин дуои муборак муҷиби савоби дуҷаҳонӣ, ҳосил гардидани 

манфиатҳои дунявиву ухравӣ, вусъати ризқ ва ҳалли мушкилот мебошад. 

Маризони лоилоҷ ва сеҳршуда бо дам карданаш, иншоаллоҳ сиҳҳатёб 

мешаванд. 

 

Дуои «Шаш қуфл» 

Қуфли аввал  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  
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Бисмиллоҳи-с-Самеи-л-Басир. Ал-лазӣ лайса камислиҳи шайъув-ва Ҳува 

би кулли шайъин алим. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. Ва саллаллоҳу ало 

Муҳаммадив-ва Олиҳи аҷмаъин. 

 

Қуфли дуввум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Бисмиллоҳи-л-Холиқи-л-Алим. Ал-лазӣ лайса камислиҳи шайъув-ва Ҳува-

л-Фаттоҳу-л-Алим. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Қуфли саввум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Бисмиллоҳи-с-Самеи-л-Алим. Ал-лазӣ лайса камислиҳи шайъув-ва Ҳува-л-

Ғанийю-л-Қадир. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Қуфли чаҳорум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Бисмиллоҳи-л-Азизи-л-Карим. Ал-лазӣ лайса камислиҳи шайъув-ва Ҳува-

л-Азизу-л-Карим. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Қуфли панҷум 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмиллоҳи-с-Самеи-л-Алим. Ал-лазӣ лайса камислиҳи шайъув-ва Ҳува-л-

Алиму-л-Хабир. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

Қуфли шашум 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмиллоҳи-л-Азизи-р-Раҳим. Ал-лазӣ лайса камислиҳи шайъув-ва Ҳува-

л-Азизу-л-Ғафур. Фаллоҳу хайрун ҳофизав-ва Ҳува Арҳаму-р-роҳимин. 

 

Асноди дуои «Муноҷотнома» 

Нақл аст, ки: Ҳар кӣ ин «Муноҷотнома»-ро бихонад, ҳар нияте, ки дошта 

бошад Ҳақ субҳонаҳу ва таоло муҳимми ӯро кифоят кунад. 

Ва ҳар кӣ ин «Муноҷотнома»-ро як бор хонад ва дар об дам андозад ва аз он 

об бихурад ва ба назди подшоҳ равад, подшоҳ бар вай иноятманд шавад. 

Ва аз барои ранҷуре1 рӯзи ҷумъа як бор бихонад ва дар об дам андозад ва аз 

он об бихурад, аз ҳафтод дарду балову иллат халос шавад. 

Ва ҳар киро баста бошанд, ин «Муноҷотнома»-ро хонад ва дар об бидамад 

ва он обро бинушад, дарҳол кушода гардад. 

Ва ҳар ки бихоҳад, ки ҷамоли оламорои он Ҳазрат (с)-ро дар хоб бинад, бояд 

ки таҳорат кунад ва дар шаби ҷумъа ба нияти дуруст ва бо эътиқоди тамом ҳафт 

бор ин «Муноҷотнома»-ро бихонад ва дили худро ҳозир дорад ва баъд аз он хоб 

кунад, дар хобаш ҷамоли ҷаҳонорои он Ҳазрат (с)-ро бинад. 

                                                             
1 Ранҷур – бемор. 
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Ва ҳар кӣ ин «Муноҷотнома»-ро бо худ дорад, марги ӯ мисли марги 

пайғамбарон бошад ва аз Пули Сирот осон бигзарад ва дохили биҳишт шавад. 

Ва агар дар рӯзи ҷоршанбе ва душанбе бихонад ва ба кадхудоӣ равад, 

фарзанди некурӯй ва некӯхӯй дар вуҷуд ояд. 

Ва агар касе ҳар рӯз ҳафт бор бихонад, тавонгар гардад ба шарте, ки дар он 

сол ин вирдро тарк накунад ва аз ҷамеи макрӯҳот дар амони Худои таоло бошад. 

 

Дуои «Муноҷотнома» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Илоҳӣ, Малико, Подшоҳо, ба ҳурмати сари Муҳаммад ва сирри 

Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати рӯйи Муҳаммад ва мӯйи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба 

ҳурмати номи Муҳаммад ва мақоми Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати дами 

Муҳаммад ва қадами Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати ҷуди Муҳаммад ва вуҷуди 

Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати дили Муҳаммад ва гили Муҳаммад. Илоҳӣ, ба 

ҳурмати доди Муҳаммад ва ситоди Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати ҷамоли 

Муҳаммад ва камоли Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати қоли Муҳаммад ва ҳоли 

Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати сидқи Муҳаммад ва суди Муҳаммад. Илоҳӣ, ба 

ҳурмати сафои Муҳаммад ва вафои Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати намози 

Муҳаммад ва ниёзи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати фасоҳати Муҳаммад ва 

малоҳати Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати фатҳи Муҳаммад ва футуҳи  

Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати хӯйи Муҳаммад ва бӯйи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба 

ҳурмати фарқи Муҳаммад ва арақи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати машҳади 

Муҳаммад ва мушоҳидаи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати халқи Муҳаммад ва 

хулқи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати ҳиммати Муҳаммад ва ҳикмати 

Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати ишқи Муҳаммад ва сидқи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба 

ҳурмати сӯзи Муҳаммад ва рӯзи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати дархости 

Муҳаммад ва бархости Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати малоҳати Муҳаммад ва 

сабоҳати Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати балоғати Муҳаммад ва фасоҳати 

Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати фикри Муҳаммад ва зикри Муҳаммад. Илоҳӣ, 

ба ҳурмати шавқи Муҳаммад ва завқи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати сурати 

Муҳаммад ва сирати Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати осоиши Муҳаммад ва 

ороиши Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати хоҳиши Муҳаммад ва коҳиши 

Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати ҳукумати Муҳаммад ва ҳашмати Муҳаммад, 

Илоҳӣ, ба ҳурмати ихлоси Муҳаммад ва ихтисоси Муҳаммад. Илоҳӣ, ба 

ҳурмати қиёми Муҳаммад ва қавоми Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати қууди 

Муҳаммад ва суҷуди Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати Қуръони Муҳаммад ва 

Фурқони Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати рукӯъи Муҳаммад ва хушӯи 

Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати вуқуъи Муҳаммад ва руҷуъи Муҳаммад. Илоҳӣ, 

ба ҳурмати ташаҳҳуди Муҳаммад ва таҳаҷҷуди Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати 

саломи Муҳаммад ва исломи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати баракоти 

Муҳаммад ва ҳаракоти Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати тарафи Муҳаммад ва 

шарафи Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати басари Муҳаммад ва назари Муҳаммад. 

Илоҳӣ, ба ҳурмати таҳорати Муҳаммад ва туҳури Муҳаммад. Илоҳӣ, ба 
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ҳурмати сафари Муҳаммад ва ҳазари Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати салоти 

Муҳаммад ва салавоти Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати фароғати Муҳаммад ва 

қаноати Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати шафоати Муҳаммад ва саховати 

Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати илми Муҳаммад ва ҳилми Муҳаммад. Илоҳӣ, ба 

ҳурмати нусрати Муҳаммад ва зафари Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати оли 

Муҳаммад ва асҳоби Муҳаммад. Илоҳӣ, ба ҳурмати Расули Акрам саллаллоҳу 

алайҳи ва саллам, ки мустаҷмаи сифоти худанд, Худовандо, ба ҳурмати зоти 

покат ва ба ҳурмати ягонагият ва ба ҳурмати Каломи шарифат ва ба ҳурмати 

ҳамин сифоти «Муноҷотиома»-и он Ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки 

ҳоҷоти моро ба иҷобат қарин карда, ризқҳои моро фарох гардонӣ ва моро 

саодати дуҷаҳонӣ каромат фармоӣ. Ва саллаллоҳу ало хайри халқиҳи 

Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаъин. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимин. 

 

Хосиятҳои дуои «Тоҷнома» 

Ҳар кӣ ин дуои «Тоҷнома»-ро бихонад Худои таоло дар ҳаққи он банда даҳ 

чиз каромат кунад. Аввал саволи Мункар ва Накирро осон кунад. Дуввум аз 

марги муфоҷо эмин гардонад. Саввум аз азоби гур эмин дорад. Чаҳорум аз 

оташи дузах озод кунад. Панҷум талхии ҷон кандан бар вай осон кунад. Шашум 

тангии гур набошад. Ҳафтум пеши салотин азизу мукаррам гардад. Ҳаштум ҳар 

ҷо, ки равад азизу мукаррам бошад. Нуҳум дар миёни душманон зарар набинад. 

Даҳум ҳамаи ҳоҷаташ раво гардад. 

 

Дуои «Тоҷнома» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё Раҳиму, ё Азизу, ё Аҳаду, ё Самаду, ё Фарду, ё 

Салому, ё Муъмину, ё Муҳаймину, ё Самеу, ё Басиру, ё Воҳиду, ё Вакилу, ё 

Қавийю, ё Матину, ё Валийю, ё Азизу, ё Ҳаннону, ё Маннону, ё Дайёну, ё 

Таввобу, ё Боису, ё Борису, ё Мавҷуду, ё Маҷиду, ё Маъбуду, ё Зоҳиру, ё Ботину, 

ё За-л-қуввати-л-матину. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халкиҳи Муҳаммадив-

ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.  

 

Хосияти дуои «Ҳабиб» 

Агар касе дар дасти золиме афтад ва ин дуоро бихонад, халос шавад. Ва бо 

ҳар кӣ ин дуо бошад дар пеши подшоҳон ширин намояд ва забони бадгӯёну 

ҳосидон бар вай баста гардад ва аз шарри шайтон дар амон бошад. Дар ин дуо 

сесаду шаст хосият аст ва хонандаву дорандаи ин дуо аз сесаду шаст бало эмин 

бошад ва ризқи он бандаро Худои таоло аз ваҷҳи ҳалол бидиҳад. 

 

Дуои «Ҳабиб» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма борик алайно ва-дфаъ анно балоано, ё Рауф. Лаббайка ва-

рҳам. Лаббайка ва-шфаъ. Лаббайка ва-бъас. Лаббайка ва-ғфир. Лаббайка ва-
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стағфир. Лаббайка ва анналлоҳа ябъасу ман фӣ-л-қубур. Ва саллаллоҳу таоло 

ало сайидино Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаина-т-тоҳирина, ва-

рҳамно маъаҳум. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Асноди дуои «Аҳднома» 

Агар касе бемор бошад, ин дуоро дар қадаҳи об бо ихлоси дуруст хонда 

бинушад, иншоаллоҳ, шифо хоҳад ёфт. 

Ва агар касеро сеҳру ҷоду карда бошанд, ин дуоро бихонад, он сеҳру ҷоду 

ботил хоҳад шуд. Ва агар касе ин дуоро дар як шабонарӯз як бор бихонад, 

иншоаллоҳ аз дунё боимон хоҳад рафт. 

 

Дуои «Аҳднома» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма Фотири-с-самовоти ва-л-арзи Олими-л-ғайби ва-ш-шаҳодаҳ. 

Анта-р-Раҳмони-р-Раҳими ва кафо бираббика шаҳидо. Аллоҳумма иннӣ аъҳаду 

илайка аҳдан фӣ ҳозиҳи-л-ҳаёти-д-дунё, иннӣ ашҳаду ал-ло илоҳа илло Анта 

ваҳдака ло шарика Лака ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдука ва расулука, фа ло 

такилнӣ ило нафсӣ фа иннака ин такилнӣ ило нафсӣ туқаррибнӣ мина-ш-

шарри ва тубоидни мина-л-хайри, ва иннӣ ло аттакилу илло бираҳматика, ё 

Арҳама-р-роҳимин. Фа-ҷъал лӣ индака аҳдан туваффиниҳи ило явми-л-қиёмаҳ 

иннака ло тухлифу-л-миъод. Бираҳматика, ё Арҳама-р-роҳимин. Ҳасбияллоҳу 

иида-л-мизони, ҳасбияллоҳу инда-с-сироти, ҳасбияллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло 

Ҳува Раббу-л-Арши-л-азим. 

 

Муноҷоти Ҳазрати Увайси Қаранӣ (раз) бо таълими Ҳазрати Ҷабраил (а) 

дар хоб 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Малико, Подшоҳо, Парвардгоро, забони моро, ки тӯтии қафаси тани мост 

ба нидои «Ё айюҳа-л-лазина оману-зкуруллоҳа зикран касиро»1 гӯё дорӣ. 

Илоҳо, дидаҳои моро, ки талояи ниҳоди мост ба назари «Фа-нзуру ило 

осори раҳматиллоҳ»2 бино гардонӣ. 

Илоҳо, гушҳои моро ба истимои «Ва изо қуриа-л-Қуръону фа-стамеу 

лаҳу»3 шунаво дорӣ. 

Илоҳо, синаҳои моро аз васвоси «Ювасвису фӣ судури-н-носи, мина-л-

ҷиннати ва-н-нос»4 эмин гардонӣ. 

Илоҳо, айвони ҷалоли дили моро, ки саводи аъзами султони вилояти 

имон аст аз бори «Улоика катаба фӣ қулубиҳиму-л-имон»5 холӣ магардонӣ. 

                                                             
1 Сураи Ахзоб, ояти 41. 
2 Сураи Рум, ояти 50. 
3 Сураи Аъроф, ояти 204. 
4 Сураи Нос, оятҳои 5-6. 
5 Сураи Муҷодала, ояти 22 
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Илоҳо, дастҳои моро аз гирифтани луқмаи ҳаром «Ва ло таъкулу 

амволакум байнакум би-л-ботил»1 нигоҳ дорӣ. 

Илоҳо, қадамҳои моро ба иззати «Анна лаҳум қадама сидқин инда 

Раббиҳим»2 собит гардонӣ. 

Илоҳо, фарзанди ҳар яке аз ин бандагонатро ба мактаби «Ар-Раҳмону 

аллама-л-Қуръон»3 ба ташриф мушарраф гардонӣ. 

Илоҳо, падарону модарони моро, ки маҳбуси зиндони лаҳаданд ба 

башорати «Юбашшируҳум Раббуҳум бираҳмати-м-минҳу ва ризвон»4 

мукаррам гардонӣ. 

Илоҳо, дар он соат, ки ҷони мо азми мароқиди тавил кунад, моро аз 

ҷавоби яқини «Иниаллоҳа яғфиру-з-зунуба ҷамиъо»5 ҷудо магардонӣ. 

Илоҳо, шаҳрҳои исломро аз ғорати подшоҳони фосид «Инна-л-мулука 

изо дахалу қарятан афсадуҳо»6 нигоҳ дорӣ. 

Илоҳо, лашкари исломро ба оёти “Кам мин фиатин қалилатин ғалабат 

фиатан касиратам би изниллоҳ”7 музаффару мансур гардонӣ. 

Илоҳо, авратони солиҳаро, ки шабу рӯз ҷуз ризоӣ ту ба амали дигар 

намекӯшанд дар кунфи исмати «Ва яхфазна фуруҷаҳунн»8 маҳфузу маъмун 

дорӣ. 

Илоҳо, беморони дорулисломро аз дорухонаи «Ва нуназзилу мина-л-

Қуръоии мо Ҳува шифоув-ва раҳмату-л-ли-л-муъминин»9 шарбати офияташон 

карам фармоӣ. 

Илоҳо, мусофироне, ки дар сафаранд аз хатари «Иннамо ҷазоу-л-лазина 

юҳорибуналлоҳа ва расулаҳ»10 нигоҳ дорӣ. 

Илоҳо, уламои динро ба дараҷоти «Ва-л-лазина уту-л-илма дараҷот»11 

ороста дорӣ. 

Илоҳо, тавонгарони соҳиблутфу шафқатро, ки ба навъе дастгирии 

муфлисони муъмин месозанд, ба хилъати «Ағниёа мина-т-таъаффуф»12 

мустазҳар дорӣ. 

Илоҳо, дарвешони вақтро ба либоси «Инналлоҳа маъа-с-собирин»13 

музайян дорӣ. 

                                                             
1 Сураи Бақара, ояти 188. 
2 Сураи Юнус, ояти 2. 
3 Сураи Раҳмон, оятҳои 1-2 
4 Сураи Тавба, ояти 21. 
5 Сураи Зумар, ояти 53. 
6 Сураи Намл, ояти 34. 
7 Сураи Бақара, ояти 249. 
8 Сураи Hyp, ояти 31. 
9 Сураи Исро, ояти 82. 
10 Сураи Моида, ояти 33. 
11 Сураи Мучодала, ояти 11. 
12 Сураи Бақара, ояти 273. 
13 Сураи Бақара, ояти 153. 
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Илоҳо, дидори худро, ки Худои азза ва ҷалла ва Карими лам язалӣ рӯзии 

мо гардонӣ. 

Илоҳо, ҳоҷоти ҳамаи бандагонро, ки медонӣ баровардаи хайр гардонӣ, ба 

ҳурмати дини мусулмони ҳоҷоти ҳамаро баровардаи хайр гардонӣ, ё илоҳа-л-

оламин ва ё Хайра-н-носирин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Мусаббаоти ашара 

Гурз ибни Вабра (ва ӯ аз абдол буд) гуфт, ки: Бародаре аз аҳли Шом бари 

ман омад ва маро ҳадяе дод ва гуфт: 

- Эй Гурз, аз ман ин ҳадяро қабул кун, ки неку ҳадяест. 

Гуфтам: 

- Эй бародар, туро ин ҳадя кӣ додаст? 

Гуфт: 

- Иброҳими Тайимӣ. 

Гуфтам: 

- Аз Иброҳим напурсидӣ, ки ӯро аз куҷо ёфт? 

Гуфт: 

- Бале, пурсидам. Ӯ чунин гуфт, ки: Дар пеши дари хонаи Каъба нишаста 

будам ва таҳлилу тасбеҳ ва таҳмиду тамҷид мегуфтам. Марде биёмаду бар ман 

салом гуфт ва бар дасти рости ман нишаст. Ва ман дар асри худ аз ӯ хубтару 

накӯрӯйтар ва сапедҷоматару хушбӯйтар надида будам, гуфтам: 

- Эй Абдуллоҳ (яъне бандаи Худо), ту кистӣ ва аз куҷо меоӣ? 

Гуфт: 

- Ман Хизрам. 

Гуфтам: 

- Мӯҷиби омадан чист? 

Гуфт: 

- То бар ту салом гӯям, чӣ туро барои Худо дӯст медорам ва ба наздики 

ман ҳадяест, мехоҳам, ки он туро диҳам. 

Пурсидам, ки: 

- Он чӣ чиз аст? 

Гуфт: 

- Он, ки пеш аз баромадани хуршед ва густурда шудани нури он бар замин 

ва пеш аз фурӯ шудани он сураҳои “Алҳамд” ва “Нос” ва “Фалақ” “Ихлос” ва 

“Кофирун” ва “Ояту-л-Курсӣ”, ҳар яке аз онро ҳафт бор бихонӣ ва ҳафт бор 

“Субҳоналлоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи ва Ло илоҳа илаллоҳу валлоҳу Акбар” ва 

ҳафт бор бар Пайғамбар (с) дуруд диҳӣ ва ҳафт бор барои мардону занони 

муъминомурзиш хоҳӣ ва ҳафт бор барои худ ва ҳафт бор бигӯй: “Аллоҳумма-

фъал бӣ ва биҳим оҷилан ва оҷилан фӣ-д-дини ва-д-дунё ва-л-охирати мо Анта 

лаҳу аҳлиҳи ва ло тафъал бино ё Мавлоно мо наҳну лаҳу аҳлуи иннака Ғафурун 

Ҳалимун Ҷаводун Каримун Рауфун Раҳим” ва бингар, ки онро бомдоду 

шабонгаҳ нагзорӣ (тарк накунӣ). 
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Гуфтам:  

- Хоҳам, ки ахбор фармоӣ, ки ин ато туро кӣ додаст? 

Гуфт: 

- Муҳаммад (с). 

Гуфтам: 

- Аз савоби он маро хабар деҳ. 

Гуфт: 

- Чун Муҳаммад (с)-ро хоҳӣ дид аз савоби он бипурс, ки туро аз он ахбор 

фармояд. 

Ва ривоят кардаанд, ки Меҳтари Хизр (а) Иброҳимро гуфт, ки: 

- Эй Иброҳим, бояд, ки ду ракъат намоз бигузорӣ дар ракъати аввал баъд 

аз сураи «Фотиҳа» сураи «Кофирун»-ро ҳафт бор ва дар ракъати дуввум баъд аз 

сураи «Фотиҳа» сураи «Ихлос»-ро як бор ва тасбеҳоти рукуъу суҷудро низ ҳафт 

бор гуфта бошӣ. Ва баъд аз салом cap ба саҷда бинеҳ ва ҳафт бор калимаи тамҷид 

(Субҳоналлоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи ва Лo илоҳа иллаллоҳу валлоҳу Акбару ва ло 

ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳил-Алийи-л-Азим) ва ҳафт бор дуруд 

(Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин абдика ва набиййика ва ҳабибика ва 

расулика-н-набийи-л-уммиййи ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва борик ва саллим) 

бихон ва чун cap аз саҷда бардорӣ як бор «Фа субҳоналлоҳи ҳина тумсуна ва ҳина 

тусбиҳуна ва Лаҳу-л-ҳамду фӣ-с-самовоти ва-л-арзи ва ашийё»-ро то охир 

бихонӣ. Баъд аз он ба хоб равӣ ва каломи дунё накунӣ ва рӯй ба қибла оварда 

хоб кунӣ ва дуруд гуфта бошӣ, то дар хоб Ҳазрати Рисолатпаноҳ (с)-ро бубинӣ. 

Пас Иброҳими Тайимӣ ҳамчунон кард ва он Ҳазрат (с)-ро дар хоб дид ва 

гуфт, ки рӯзе дар хоб дидам, ки чунон астӣ, ки малоика биёмаданд ва ӯро 

бардоштанд ва ба биҳишт бурданд ва ӯ он чӣ дар он аст бидид ва корҳои азим, 

ки дар биҳишт дида буд, васф кард ва гуфт, ки: Аз фариштагон пурсидам, ки:  

- Ин ҳама кирост?  

Гуфтанд, ки:  

- Он касро, ки мисли ту кунад. 

Ва гуфт, ки аз меваву шароби биҳишт тановул кард. Пас Пайғамбар (с) 

бари ман омад бо ҳафтод пайғомбари дигар ва ҳафтод сафе аз фариштагон, ки 

ҳар сафе аз машриқ то мағриб ва бар ман салом гуфт ва дасти ман гирифт. 

Гуфтам: 

- Ё Расулаллоҳ (с), Хизр маро гуфт, ки ин ҳадисро аз ту шунидааст. 

Гуфт: 

- Хизр рост гуфтааст. Ду бор мукаррар1 кард. Ва ҳар чӣ ӯ ҳикоят кунад 

ҳақ бошад ва ӯ олими аҳли замин асту раиси (сардори) абдол аст ва ӯ аз 

лашкарҳои Худои аст дар замин. 

Гуфтам: 

                                                             
1 Мукаррар - такрор. 
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- Ё Расулаллоҳ (с), ҳар кӣ ин бикунад ва мисли ин, ки ман дар хоб дидам, 

набинад, чизе аз ин, ки ман ёфтаам, биёбад? 

Гуфт: 

- Бад-он Худое, ки маро ба ҳақ баъс фармудааст, ки кунандаи ин, агарчи 

маро дар биҳишт набинад, ҳамаи кабоири (гуноҳҳои кабираи) ӯ омурзида шавад 

ва хашму ғазаби Ҳақ таолоро аз вай бардоранд ва соҳиби шимолро (мурод 

фариштаест, ки бар души чап ҷой дорад ва гуноҳонро менависад) фармоянд, ки 

то соле ҳеҷ бадӣ бар вай нанависад. Ва бад-он Худое, ки маро ба ҳақ пайғамбар 

гардонидааст, ки ин кор накунад, магар касе, ки Ҳақ таоло вайро некбахт 

офарида ва тарки ин нагирад, магар касе, ки вайро бадбахт офаринад. 

Ва Иброҳими Тайимӣ чаҳор моҳ таому шаробро тановул накарда буд ва 

шояд, ки ин пас аз ин хоб будааст. 

Азбаски баъзе аз хонандагони ин маҷмуа бо ҳуруфи ниёгон ошно нестанд, 

мо шакли пурраи ин оёту дуоҳоро барои онҳо бо ҳуруфи ҳозираи тоцикӣ 

пешкаш менамоем. 

 

Дуои «Мусаббаоти ашара» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-

д-дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Иҳдина-с-сирота-л-мустақима, 

сирота-л-лазина анъамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим вала-з-золлин. 

(ҳафт бор). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул аузу би-Рабби-и-нос. Малики-н-нос. илоҳи-н-нос. Мин шари-л-

васвоси-л-ханнос. Ал-лазӣ ювасвису фӣ судури-н-нос. Мина-л-ҷиннати ва-н-нос. 

(ҳафт бор). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул аузу би-Рабби-л-фалақ. Мин шарри мо халақ. Ва мин шарри ғосиқин 

изо вақаб. Ва мин шарри-н-наффосоти фӣ-л-уқад. Ва мин шарри ҳосидин изо 

ҳасад. (ҳафт бор). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-

л-Лаҳу куфуван аҳад. (ҳафт бор). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул ё айюҳа-л-кофирун. Ло аъбуду мо таъбудун. Ва ло антум обидуна мо 

аъбуд. Ва ло ано обидум-мо абадтум. Ва ло антум обидуна мо аъбуд. Лакум 

динукум ва лия дин. (ҳафт бор). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Ло таъхузуҳу синатув-ва ло 

навм, лаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Maн за-л-лазӣ яшфаъу иидаҳу 

илло биизниҳ. Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна 

бишайъи-м-мин илмиҳи  илло бимо шоъ. Васиа курсийюҳу-с- ямовоти ва-л-
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арз. Ва ло яудуҳу ҳифзуҳумо ва Ҳува-л-Алийю-л-Азим. Ло икроҳа фӣ-д-дини, 

қад-табайяна-р-рушду мина-л-ғаййӣ, фа май-якфур би-т-тоғути ва юъмим 

биллоҳи фа қади-стамсака би-л-урвати-л-вусқо ланфисома лаҳо, каллоҳу 

Самиъун Алим. Аллоҳу валийю-л-лазина оману юхриҷуҳум мина-з-зулумоти 

ила-н-нур. Ва-л-лазина кафару авлиёуҳуму-т-тоғуту, юхриҷунаҳум мина-н-нури 

ила-з-зулумот. Улоика асҳобу-н-нори, ҳум фиҳо холидун. (ҳафт бор). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Субҳоналлоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи ва Лo илоҳа иллаллоҳу валлоҳу Акбару 

ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. (ҳафт бор). Адада мо 

алималлоҳу ва зината мо алималлоҳу ва мил-а мо алималлоҳ. (се бор). 

Табарраъта мин ҳавлӣ ва қувватӣ ва-л-ҷаъту ило ҳавлиллоҳи ва қувватиҳи фӣ 

ҷамии умурӣ. (як бор). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин абдика ва набиййика ва ҳабибика ва 

расулика-н-набиййи-л-уммиййи ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва борик ва саллим. 

(ҳафт бор) 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма-ғфирлӣ ва ливолидайя варҳамҳумо камо раббаёнӣ сағирав-ва-

ғфириллоҳумма лиҷамии-л-муъминина ва-л-муъминоти ва-л-муслимина ва-л-

муслимоти ал-аҳёи минҳум ва-л-амвот. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. (ҳафт 

бор). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма ё Рабби-фъал би ва биҳим оҷилав-ва оҷилан фӣ-д-дини ва-д-

дунё ва-л-охирати мо Анталаҳу аҳлув-ва ло тафъал бино ё Мавлоно мо наҳну 

лаҳу аҳлун иннака ғафурун Ҳалимун Ҷавводу-м-Малику-м-Баррун Каримун 

Рауфун Раҳим, (ҳафт бор). Аллоҳумма-ҳдинӣ би раъфатика ё Нофиъу, 

таваффанӣ муслимав-ва алҳиқнӣ би-с-солиҳин. (шаш бор). Ё Ҷаббору. (ёздаҳ 

бор). 

Ва ривоят кардаанд, ки ҷавоне дар биёбон мерафт, ногоҳ дуздоне чанд аз 

камингоҳ бархостанд, то ӯро бикушанд. Ҳам дар ин буданд, ки даҳ қаландар 

пайдо шуданд ва дуздонро шикасг доданду ӯро ба наздики хонааш расониданд. 

Ва чун бармегаштанд ҷавон пурсид, ки: 

- Шумо киёнед? Гуфтанд:  

- Ҳамон даҳ дуоем, ки ту мехонӣ. 

Гуфт: 

-    Сарҳои шумо чаро бараҳна аст?  

Гуфтанд: 

- Дар сари ҳар дуо «Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим» намегуӣ. 

Ва дар шарҳи «Рисолаи Маккия», ки Ҳазрати Шоҳ Мино (қаддаса сирруҳу) 

мефармуданд, ки: Аз «Авориф» ва авроди Ҳазрати Шайх Баҳоуддин (қаддаса 

сирруҳу) маълум шуд, ки баъд аз сураи «Фотиҳа» «Муаввизатайн» (сураҳои 

«Фалақ» ва «Нос») хонанд ва баъдуҳу сураи «Ихлос» ва баъдуҳу сураи 
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«Кофирун» ва баъд аз он «Ояту-л-Курсӣ». Ва аз иршоди Ҳазрати Шайх 

Абдуллоҳи Ёфиъӣ (қаддаса сирруҳу) маълум шуд, ки баъд аз сураи «Фотиҳа» 

«Ояту-л-Курсӣ» хонанд ва баъдуҳу сураи «Кофирун» ва баъдуҳу сураи «Ихлос» 

ва баъдуҳу сураи «Фалақ» ва баъдуҳу сураи «Нос» ва боқӣ бар ҳоли аввал 

бихонад. Ва Ҳазрати Эшон ба ҷиҳати риояти қавлайн1 баъд аз бомдод чунончӣ 

дар «Иршод» мазкур аст, мехонданд ва баъд аз аср чунонки дар «Авориф» ва 

аврод аст. Ва толибонро низ ҳам бар ин тариқ мефармуданд. Ва мефармуданд: 

Ҳар кӣ баъд аз «Мусаббаоти ашара» 21-бор «Ё Ҷаббор» гӯяд, бар дасти золиме 

гирифтор нашавад. 

 

Хосияти дуои «Ҷамила» 

Хондани дуои «Ҷамила» боиси бахшиши гуноҳ ва ҳусули савоб мегардад. 

Касе, ки баъд аз намозҳои фарз, алалхусус, баъд аз намози таҳаҷҷуд бихонад 

савоби беҳисоб меёбад.  

 

Дуои «Ҷамила» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё Ҷамилу, ё Аллоҳ. Ё Қарибу, ё Аллоҳ. Ё Аҷибу, ё Аллоҳ. Ё Муҷибу, ё Аллоҳ. 

Ё Рауфу, ё Аллоҳ. Ё Маъруфу, ё Аллоҳ. Ё Маннону, ё Аллоҳ. Ё Дайёну, ё Аллоҳ. 

Ё  Бурҳону, ё Аллоҳ. Ё Султону, ё Аллоҳ. Ё Мустаону, ё Аллоҳ Муҳсину, ё Аллоҳ. 

Ё Мутаолӣ, ё Аллоҳ. Ё Раҳмону, ё Аллоҳ. Ё Раҳиму, ё Аллоҳ. Ё Ҳалиму, ё Аллоҳ. 

Ё Алиму, ё Аллоҳ. Ё Кариму, ё Аллоҳ. Ё Ҷалилу, ё Аллоҳ. Ё Маҷиду, ё Аллоҳ. Ё 

Ҳакиму, ё Аллоҳ. Ё Муқтадиру, ё Аллоҳ. Ё Ғафуру, ё Аллоҳ. Ё Ғаффору, ё Аллоҳ. 

Ё Мубдиу, ё Аллоҳ. Ё Рофиъу, ё Аллоҳ. Ё Шакуру, ё Аллоҳ. Ё Хабиру, ё Аллоҳ. Ё 

Басиру, ё Аллоҳ. Ё Самиъу, ё Аллоҳ. Ё Аввалу, ё Аллоҳ. Ё Охиру, ё Аллоҳ. Ё 

Зоҳиру, ё Аллоҳ. Ё Ботину, ё Аллоҳ. Ё Қуддусу, ё Аллоҳ. Ё Салому, ё Аллоҳ. Ё 

Муҳаймину, ё Аллоҳ. Ё Азизу, ё Аллоҳ. Ё Мутакаббиру, ё Аллоҳ. Ё Холиқу, ё 

Аллоҳ. Ё Валийю Аллоҳ. Ё Мусаввиру, ё Аллоҳ. Ё Ҷаббору, ё Аллоҳ. Ё Ҳайю, ё 

Аллоҳ. Ё Қайюму, ё Аллоҳ. Ё Қобизу, ё Аллоҳ. Ё Боситу, ё Аллоҳ. Ё Музиллу, ё 

Аллоҳ. Ё Қавийю, ё Аллоҳ. Ё Шаҳиду, ё Аллоҳ. Ё Муътӣ, ё Аллоҳ. Ё Мониъу, ё 

Аллоҳ. Ё Ҳофизу, ё Аллоҳ. Ё Рофиъу, ё Аллоҳ. Ё Вакилу, ё Аллоҳ. Ё Кафилу, ё 

Аллоҳ. Ё За-л-ҷалоли ва-л-икроми, ё Аллоҳ. Ё Рашиду, ё Аллоҳ. Ё Сабуру, ё 

Аллоҳ. Ё Фаттоҳу, ё Аллоҳ. Ло илоҳа илло Анта субҳонака иннӣ кунту мина-з-

золимин. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва 

асҳобиҳи ва азвоҷиҳи  ва зуррийётиҳи  ва ало ибодиллоҳи-с-солиҳина аҷмаин. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосияти дуои «Укоша» 

Ба воситаи ин дуо бандаи гунаҳгор аз тақсироти номаълуми хеш тоиб2 

мегардад. Ва иқрори ба гуноҳони худ ба воситаи «Сайиду-л-истиғфор» аз 

                                                             
1 Қавлайн - ин ду қавл, яъне ин ду ривоят. 
2 Тоиб – тавбакунанда. 
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Парвардгори худ талаби мағфират менамояд. Оё баид1 аст, ки дар ин вақт 

дарёи раҳмат маввоҷ2 шуда ва ба баракаташ киштии ӯ ба соҳили наҷот бадар 

ояд. 

Дуои «Укоша» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма ё касира-н-наволи ва ё доима-л-висоли ва ё аҳсана-л-фиол. 

Аллоҳумма ин дахала-ш-шакку фӣ имонӣ бика ва лам аъламу биҳи, тубту 

анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма ин дахала-л-куфру фӣ исломӣ бика ва лам аъламу биҳи, тубту 

анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма ин дахала-ш-шакку фӣ тавҳидӣ ийёка ва лам аъламу биҳи, 

тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма ин дахала-л-уҷбу ва-л-кибру ва-р-риёу ва-с-сумъату фӣ амалӣ 

бика ва лам аъламу биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-

р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма ин дахала-л-кизбу ва ҷара-л-ғайбату ало лисонӣ ва лам аъламу 

биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма ин дахала-л-хатувоту ва-л-васвасату фӣ садрӣ ийёка ва лам 

аъламу биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-

расулуллоҳ. 

Аллоҳумма ин дахала-т-ташбиҳу фӣ маърифатӣ бика ва лам аъламу биҳи, 

тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма мо қадарта алайя мин амрӣ фа лам арзиҳи  ва лам аъламу 

биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма мо анъамта алайя фаасайту ва лам аъламу биҳи, тубту анҳу ва 

ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма мо отайтанӣ мин-наъмоика фа ғафалту ан шукрика ва лам 

аъламу биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-

расулуллоҳ. 

Аллоҳумма мо валлайтанӣ мин олоика фа лам уадди ҳаққаҳу ва лам аъламу 

биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма мо амнанта биҳи алайя мина-л-ҳусно фа лам аҳсадка ва лам 

аъламу биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма мо зайяъту мин умрӣ би мо лам тарзи биҳи ва лам аъламу 

биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма мо авҷабта алайя мина-н-назари фика фа ғамазту ва лам 

аъламу биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма мо қасарту амалӣ фӣ риҷоика минка ва лам аъламу биҳи, тубту 

анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

                                                             
1 Баид - дур; номумкин. 
2 Маввоҷ - мавҷзан. 
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Аллоҳумма мо аъҳадту алайя сивока фӣ-ш-шадоиди ва лам аъламу биҳи, 

тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма ини-стаанту мин ғайрика фӣ-н-навоиби ва лам аъламу биҳи, 

тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма ин заллат қадамӣ фӣ сироти-м-мин ғайрика ва лам аъламу 

биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Аллоҳумма мо аслаҳта сайиотӣ бифазлика мин ғайрика ва лам аъламу 

биҳи, тубту анҳу ва ақулу ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Ё Ҳайю, ё Қайюму, ло илоҳа илло анта субҳонака иннӣ кунту мина-з-

золимин. Фа-стаҷабнолаҳу ва наҷҷайноҳу мина-л-ғамми ва казолика нунҷи-л-

муъминин. Ва Закарийё из нодо Раббаҳу Рабби ло тазарнӣ фардав-ва Анта 

Хайру-л-ворисин. 

Ва саллаллоҳу таоло ало расулиҳи, хайри халқиҳи Муҳаммадив-ва ало 

олиҳи ва асҳобиҳи ва зуррийётиҳи аҷмаъин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосияти дуои «Ҳуқуқи волидайн» 

Барои ҳуқуқи волидайн низ ду ракъат намоз адо кунад ва дар ҳар ду ракъат 

баъд аз сураи «Фотиҳа» як бор «Ояту-л-Курсӣ»-и шариф ва се бор сураи 

«Ихлос»-ро қироат намояд. Баъд аз намоз ин дуоро бихонад. Агар дар ҳаққи 

волидайн кадом камхидматие воқеъ шуда бошад, Аллоҳ таоло ба фазли хеш авф 

хоҳад намуд. 

 

Дуои «Ҳуқуқи волидайн» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё Латифу ултуф бӣ ва биволидайя фӣ ҷамиъи-л-аҳволи, камо туҳиббу ва 

тарзо, ё Алиму, ё Қадиру, ва-ғфирлӣ ва ливолидайя. Иннака ало кулли шайъин 

қадир. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва 

асҳобиҳи ва зуррийётиҳи аҷмаин. Бираҳматика ё Арҳама-р- роҳимин. 

 

Асноди дуои «Нур» 

Ибни Товус аз Ҳазрати Салмони Форсӣ (раз) ривоят намуда, ки: Бибӣ 

Фотимаи Заҳро (раз) ба ман рутабе1 ато фармуд, ки устухон2 надошт ва фармуд: 

«Ин меваи ҳамон дарахтест, ки Худои таоло барои ман дар ҷаннат шинондааст 

ба сабаби калимоте чанд, ки падари бузургворам онҳоро ба ман омузонида 

буданд, ки ин дуо бикун». Салмони Форсӣ (раз) мефармояд: «Ман ба ҳазор 

нафар аз аҳли Маккаву Мадина он дуоро омузонидаам, ба ҳамаи онҳо Худои 

таоло шифо дод. Ин дуоро соҳиби таб худаш бихонад ҳам, муфиду муҷарраб 

аст». 

 

Дуои «Нур» 

                                                             
1 Рутаб – хурмо. 
2 Устухон – дона. 
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Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмиллоҳи-н-нур. Бисмиллоҳи нури-н-нур. Бисмиллоҳи нурун ало нур. 

Бисмиллоҳи-л-Лазӣ Ҳува мудаббиру-л-умур. Бисмиллоҳи-л-Лазӣ халақа-н-

нура мина-н-нур. Ал-ҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ халақа-н-нура мина-н-нури ва 

анзала-н-нура ала-т-Тури ва-л-Байти-л-маъмури ва-с-сақфи-л-марфуъи фӣ 

китоби-м-мастурин фӣ раққи-м-маншури-м-биқадри-м-мақдурин ало 

набиййи-м-маҳбур. Ал-ҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ Ҳува би-л-иззи мазкурув-ва би-л-

фахри машҳурув-ва ала-с- саррои ва-з-заррои машкур. Ва саллаллоҳу таоло ало 

хайри халқиҳи, сайидино Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва 

зуррийётиҳи-т-тайибина-т-тоҳирина аҷмаин. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимин. 

 

Хосияти дуои «Вусъати ризқ» 

Барои вусъати ризқ баъд аз ҳар намоз хондани ин дуо бисёр муфиду 

муассир аст. 

 

Дуои «Вусъати ризқ» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё май-ямлику ҳавоиҷа-с-соилина ва яъламу замира-с-сомитина ли кулли 

масъалати-м-минка самъун ҳозирув-ва ҷавобун атидув-ва ли кулли сомити-м-

минка илму-м-ботину-м-муҳит. Асъалука би мавоидика-с-содиқати ва аёдика-

л- фозилати ва раҳматика-л-восиати ва султоника ва мулкика-д-доими ва 

калимотика-т-томмот. Ё мал-ло танфауҳу тоату-л-мутиина ва ло тазурруҳу 

маъсияту-л-осин. Салли ало Муҳаммадив-ва Олиҳи ва-рзуқни мин фазлика ва 

аътинӣ биҳи-л-офията. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосияти дуои «Адои қарз» 

Касе, ки баъд аз адои ҳар намоз ин дуоро ҳафт маротиба дap аввалу охир 

ҳамроҳ бо дуруди шариф бихонад, иншоаллоҳу таоло, бисёр зуд аз қарз халос 

хоҳад шуд. 

 

Дуои «Адои қарз» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма иннӣ аузу бика мина-л-ҳузни ва аузу бика мина-л-аҷзи ва-л-

касали ва аузу бика мина-л-ҷубни ва-л-бухли ва аузу бика мин ғалабати-д-

дайни ва қаҳри-р-риҷол. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи, сайидино 

Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва зуррийётиҳи-т-тайибина-т-тоҳирина 

аҷмаин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосияти дуои «Ҳалли мушкилот» 

Барои рафъи ҳар қисм мушкил ба масҷид биравад (ва агар зан бошад дар 

гушаи хона дар ҷое, ки намоз мехонда бошад, бинишинад) ва баъд аз таҳорат 

сари худро ба саҷда фурӯ барад, аввал дуруди шариф бихонад, боз ин дуоро 
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бихонад ва боз дуруди шарифро бихонад, иншоаллоҳу таоло, ки мушкилаш 

ҳал хоҳад шуд. 

Дуои «Халли мушкилот» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Субҳона-л-Лазӣ лабиса-л-иззата ва қола биҳ. Субҳона-л-Лазӣ тааттафа би-

л-маҷди ва такаррама биҳ. Субҳона-л-Лазӣ аҳсо кулла шайъи-м-биилмиҳ. 

Субҳона-л-Лазӣ ло ямбағи-т- тасбиҳу илло лаҳ. Субҳона зӣ-л-фазли ва-л-манн. 

Субҳона зӣ-л-иззати ва-т-такаррум. Субҳона зӣ-т-тавли ва-л-ҳиками, асъалука 

бимуоқиди иззика ва Аршика ва мунтаҳа-р-раҳмати мин китобика ва 

биисмика-л-Аъзами ва ҷаддика-л-аъло ва калимоти-т-томмоти-л-латӣ ло 

юҷовизу ам-баррив-ва ло фоҷирин ан тусаллия ало Муҳаммадив-ва оли 

Муҳаммад. 

Пас бо бардоштани сари худ аз саҷда дуо бихонад ва бо аҷзи1 бисёр ҳоҷати 

худро талаб намояд, иншоаллоҳу таоло ки дар байни чил рӯз ба мақсадаш пурра 

хоҳад расид. 

Салавоти шариф ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ва саллим ва борик алайҳи ва олиҳи ва асҳобиҳи 

аҷмаин. 

 

Хосияти дуои «Маъсура» 

Ба иштиёқмандони зиёрати Пайғамбар (с) лозим аст, ки дар шаби 

панҷшанбеи аввали ҳар моҳ баъд аз хондани намози хуфтан бо таҳорат ва 

истифодаи хушбӯӣ (атр), дуруди зеринро 170 бор бихонад ва ёздаҳ шаб ин 

амалро такрор намояд, иншоаллоҳу таоло, ки зиёрати Пайғамбар (с) насибаш 

хоҳад шуд. Дуруд ин аст: 

 

Дуои «Маъсура» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва ало оли сайидино 

Муҳаммадин, камо саллайта ало сайидино Иброҳима ва ало оли сайидино 

Иброҳима. Иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

Аллоҳумма борик ало сайидино Муҳаммадив-ва ало оли сайидино 

Муҳаммадин, камо боракта ало сайидино Иброҳима ва ало оли сайидино 

Иброҳима. Иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадин абдика ва расулика-н-

набиййил-уммиййӣ ва ало оли сайидино Муҳаммадив-ва азвоҷиҳи уммаҳоти-

л-муъминина ва зуррийётиҳи ва аҳли байтиҳи, камо саллайта ало сайидино 

Иброҳима фӣ-л-оламина. Иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма борик ало 

сайидино Муҳаммадин абдика ва расулика-н-набиййи-л-уммиййӣ ва ало оли 

сайидино Муҳаммадив-ва азвоҷиҳи уммаҳоти-л-муъминина ва зуррийётиҳи  ва 

                                                             
1 Аҷз - хоксорӣ. 
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аҳли байтиҳи, камо боракта ало сайидино Иброҳима фӣ-л-оламина. Иннака 

Ҳамиду-м-Маҷид. Ва камо юлиқу биизами шарафиҳи  ва камолиҳи ризока анҳу 

ва камо туҳиббу ва тарзолаҳу адада маълумотика ва мидода калимотика ва 

ризо нафсика ва зината Аршика афзала-с-салавоти ва акмалаҳо ва атаммаҳо 

куллаҳо закарака-з- зокируна ва ғафала ан зикрика-л-ғофилуна ва саллама 

таслиман казолика ва алайно маъаҳум. 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадини-н- набиййи-л-уммиййӣ ва 

азвочиҳи уммаҳоти-л-муъминина ва зуррийётиҳи ва аҳли байтиҳи, камо 

саллайта ало сайидино Иброҳима. Иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

Аллоҳумма борик ало сайидино Муҳаммадив-ва азвоҷиҳи ва зуррийётиҳи 

камо боракта ало сайидино Иброҳима. Иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

 

Хосиятҳои дуои «Қадаҳ» 

Агар касе дуои «Қадаҳ»-ро ба нияти фарзанд бихонад, Худои таоло ӯро 

фарзанд каромат кунад. 

Ва агар ин дуоро ба мушку заъфарон бинависанд ва зани ҳомиларо 

бидиҳанд, дар соати нек зани ҳомила бор ниҳад. 

Ва агар дар рӯзи ҷумъа ду ракъат намоз бигузорад ва дар вақти чошт ин 

дуоро пеши худ ниҳода, шафеъ орад, ки: «Илоҳӣ, ба ҳаққи ин дуо ҳоҷатҳои моро 

раво кун», ҳама ҳоҷатҳои вай, Худо хоҳад, раво гардад. 

Ва агар зироат ва боғро офати малах ва ё чизи дигар расида бошад, ин 

дуоро бар мушти хок бихонад ва бипошад, он офат бартараф шавад. 

Ва шарти дуо ин аст, ки аввал калимаи таййибаро бихонад «Ло илоҳа 

иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ ва астағфирулаҳу ё За-л-ҷалоли ва-л-

икром» ва даҳ бор ин салавотро «Аллоҳумма салли ва саллим ва борик алайҳи 

ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин» бигӯяд. Ва ҳар ният, ки дорад, бигӯяд ва ин дуоро 

бихонад, ҳар ҳоҷате, ки дошта бошад, раво шавад, иншоаллоҳ. 

 

Дуои «Қадаҳ» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмиллоҳи бисмиҳи-л-мубтадӣ, Рабби-л-охирати ва-л-уло, ал-Лазӣ ло 

ғояталаҳу ва ло мунтаҳо лаҳу фӣ-с-самовоти-л-уло, ар-Раҳмону ала-л-Арши-

ставолаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арзи ва байнаҳумо ва мо таҳта-с-саро, ва 

ин таҷҳар би-л-қавли фа иннаҳу яъламу-с-сирра ва ахфо. Аллоҳу ло илоҳа илло 

Ҳу, Лаҳу-л-асмоу-л-ҳусно, Аллоҳу-л-Азиму, Азиму-л-узамои ва доиму-н-

наъмои, Қоҳиру-л-аъдо, ар-Раҳмону-л-отифу ало халқиҳи  биризқиҳи-л-

Маъруфу билутфиҳи, ал-Одилу фӣ ҳукмиҳи, ал-Олиму фӣ мулкиҳи, Раҳима-м-

бихалқиҳи, Раҳиму-р-руҳамои, Алиму-л-уламои, Басиру-л-бусарои, Ғафуру-л-

ғуфарои, Боису-л-амбиёи, Соҳибу-л-авлиёи, Субҳонаҳу Қодирун ало мо яшоу, 

Қадир. Субҳона-л-Малики-л-Ҳамиди Зӣ-л-Арши-л-маҷид, Фаъолу-л-лимо 

юрид, Раббу-л-арбоби ва Мусаббибу-л-асбоби ва Собиқу-л-асбоқи ва Розиқу-л-

арзоқи ва Холиқу-л-халоиқи ва Қодиру-л-мақдури ва Қоҳиру-л-мақҳури ва 

Одилун фӣ явми- л-ҳашри ва-н-нашри. Ҷомиъу-н-носи явма-л-воқиъати, 
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Раббано Ғафурун Раҳимун Ҳалимун, Шакурун, ал-Аввалу-л-Қадиму, Холиқу-л-

Арши-л-азими ва-с-самовоти ва-л-арзина ва Ҳува-с-Самиъу-л-Алиму, Қобили-т-

тавбати, Шакурун, Ҳалим. Ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-Арши-л-азими, Ҳува-л- 

Аввалу ва-л-Охиру ва-з-Зоҳиру ва-л-Ботину ва-д-Доиму-р-Розиқу ли-л-халоиқи 

ва-л-баҳоими, Соҳибу-л-атоё ва Дофиъу-л-балоё. Май-яшфи-с-сақима ва 

яғфиру-л-хотиина ва ябуу-н-нодимина ва яъфу-з-золимина ва юҳиббу-с-

солиҳина ва юнҷи-л-мағмумина ва юнзиру-л-муизирина ва ястуру-л- музнибина 

ва юъмину-л-хоифина. Субҳонака, Субҳонака, Субҳонака, ло илоҳа илло Анта-л-

Кариму-л-Маъбуду, Касиру-л-атоё ва Ғофиру-л-хатоё, Сотиру-л-уюби, Шакурун 

ва Ҳалимун Олиму-м-мо фӣ-с-судури, Мунбиту-з-зуруи ва-л-ашҷори ва 

Мудаббиру-л-лайли ва-н-наҳори, Фолиқу-л-ҳубуби, Холиқу-с-самовоти ва-л-арз. 

Ғанийюн ани-л- халоиқи, Қосиму-л-арзоқи, Аллому-л-ғуюби, Музҳибу-л-

ҳумуми, Анта-л-Лазӣ санада лака саводу-л-лайли ва нуру-н-наҳори ва завъу-л-

қамари ва шуоу-ш-шамси ва давийю-л-мои ва хафиқу-ш-шаҷар. Илоҳӣ Анта-л-

Лазӣ лайса камислиҳи шайъув-ва Ҳува ало кулли шайъин қадиру-в-ва Анта-л-

Лазӣ таъламу-с-сирра ва-л-иълона ва мо фӣ-л-қулуб. Илоҳӣ, Анта-л-Лазӣ қулта 

ло тақнату ми-р-раҳматиллоҳи, инналлоҳа яғфиру-з-зунуба ҷҷамиъо, Иннаҳу 

Ҳува-л-Ғафуру-р-Раҳим. Ва аата биқавлика содиқун, ласта бимакзубин, наҷҷинӣ 

ё Аллоҳу мина-л-карби-л-азими ва-л-ғамми ва Анта Ғиёсу кулли макрубин ва 

масруфи-м-мазлумив-ва Анта ало кулли шайъин қадир. Ва-ҳфизнӣ Мавлоя мин 

офоти-д-дунё ва-л-охирати ва ло тафзаҳнӣ ё сайидӣ ало рууси-л-халоиқи 

хоссатан фӣ явми-л-мавъуд. Аллоҳу Акбару, Аллоҳу Акбару, Аллоҳу Акбару 

Кабира-л-ло зидда лаҳу ва ло нидда лаҳу ва ло ҷавра лаҳу ва ло шибҳа лаҳу ва ло 

ҳадда лаҳу ва ло адда лаҳу ва ло мисла лаҳу ва ло куфва лаҳу ва ло назира лаҳу ва 

ло вазира лаҳу ва ло шарика Лaҳy фӣ-л-мулк. Асъалука ё Азизу, ё Азизу, ё Азизу 

ан туъаззизнӣ би-л-иззати ва-л-азамати ва-л-кибриёи ва-л-ҳайбати ва-л-қудрати 

ва-л-ҷабарут. Ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё Раҳмону, ё Раҳмону, ё 

Раҳиму, ё Раҳиму, ё Раҳиму, ан турияннӣ фӣ маномӣ лиқоа Набийика ва мо 

раҷавту минка ва акримнӣ бимағфиратика хатиатӣ. Иннака ало кулли шайъин 

қадир. Ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Ё Ҳаннону, ё 

Маннону, ё За-л-ҷалоли ва-л-икроми, ашҳаду анна кулла маъбуди-м-мин дуни 

Аршика. Илоҳӣ мунтаҳо қарори-л-арзина ботилан мо хало ваҷҳика-л-карими, 

биал-ло илоҳа илло Анта Раббано, ё Ғиёса-л-мустағисина ағиснӣ мина-н-нори ва 

наҷҷинӣ мин сахатика ва аҷирнӣ мин азобика ва фарриҷ аннӣ шарра кулли 

халқика ва-рзуқкни ризқав-восиъа-м-муборакан, ҳалолан, таййиба-л-ло илоҳа 

илло Анта, ё За-л-ҷалоли ва-л-икром. Аллоҳумма ағнинӣ биҳалолика ан 

ҳаромика ва битоатика ам-маъсиятика ва бифазлика амман сивок. Илоҳӣ 

халақтанӣ ва лам аку шайъан, заламту нафсӣ ва-ртақабту-л-маосӣ ва ано 

муқирру-м-бизунубӣ, ё Рабби-ғфирлӣ ин ғафартанӣ. Ё Раббӣ фало танқусу ми-

м-мулкика шайъув-ва ин аззабтанӣ, Ё Раббӣ фало язиду фӣ султоника шайъун. 

Ё Рабби таҷиду ман туаззибуҳу ғайри ва ано ло аҷиду май-яғфирлӣ зунубӣ 

ғайрука ё Ғафуру, ё Раҳиму, ё За-л-ҷалоли ва-л-икроми ва ё Арҳама-р-роҳимин. 

Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи  Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи 
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аҷмаина ва саллама таслиман касиран касиро. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимин. 

 

Хосиятҳои дуои «Нурнома» 

Ҳар кӣ ин дуои «Нурнома»-ро хонад ва агар хонда наметавонад, аз дигаре 

бишнавад, Ҳақ субҳонаҳу ва таоло он бандаро аз балоҳои гуногун ва туҳматҳои 

охири замон нигаҳ дорад. 

Ва ҳар кӣ ин «Нурнома»-ро ба эътиқоди дуруст бихонад, аз забони бадгӯёну 

мунофиқон ва аз ҷумлаи балоҳо дур бошад ва савоби ғозиёну шаҳидонро ёбад 

ва аз фитнаи Даҷҷол дар амон бошад ва аз зумраи некбахтон гардад. 

Ва ҳар он бандае, ки «Нурнома»-ро ба эътиқоди дуруст аз барои ҳар матлаб, 

ки хонад, ҳоҷаташ бароварда хоҳад шуд. 

 

Дуои «Нурнома» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма-ҷъал фӣ қалбӣ нурав-ва фӣ таҳтӣ нурав-ва фӣ фавқӣ нурав-ва 

фӣ яминӣ нурав-ва фӣ ясорӣ нурав-ва фӣ басарӣ нурав-ва фӣ ҷисмӣ нурав-ва 

фӣ қалбӣ нурав-ва фӣ айнӣ нурав-ва фӣ узунӣ нурав-ва фӣ баданӣ нурав-ва фӣ 

дамӣ нурав-ва фӣ азмӣ нурав-ва фӣ лаҳмӣ нурав-ва фӣ асабӣ нурав-ва фӣ халқӣ 

нурав-ва фӣ аъзоӣ нурав-ва фӣ салотӣ нурав-ва фӣ аъмолӣ нурав-ва фӣ алфозӣ 

нурав-ва фӣ маонӣ нурав-ва фӣ рукуъӣ нурав-ва фӣ суҷудӣ нурав-ва фӣ қуудӣ 

нурав-ва фӣ динӣ нурав-ва фӣ дунёӣ нурав-ва фӣ-л-охирати аътинӣ нурав-ва 

фӣ айнӣ нуран, ё нура-с-самовоти ва-л-арз. Аллоҳумма наввир қалбӣ бинури 

маърифатика ва бинури ваҷҳика-л-карим. Субҳона Холиқи-н-нури, иғфирлано 

зунубано. Иннака ало кулли шайъии қадир. Ва саллаллоҳу таоло ало Расулиҳи  

ва хайри халқиҳи  ва нури Аршиҳи, сайидино Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва 

асҳобиҳи аҷмаъин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. Лo илоҳа иллаллоҳу 

Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. Саллаллоҳу алайҳи ва саллам. 

 

Хосиятҳои дуои «Ганҷина» 

Ин ҳафт асмои Аллоҳ таолоро ҳар кӣ бихонад, ӯро бисту чаҳор чиз 

каромат шавад: Аввал, аз офатҳову балоҳои диниву дунёвӣ амон ёбад. Дуввум, 

дар назари бузургон азиз шавад. Саввум, мутеи Ҳақ таоло бошад. Чаҳорум, 

бахту давлат ӯро рӯй диҳад. Панҷум, дар ҳарби кофарон мансур бошад. 

Шашум, дар сифати мардон сурхрӯй бошад. Ҳафтум, аз балои ногаҳон ва аз 

бими султон ва душманон ва аз теғи буррон ва аз тири паррон ва аз оташи 

сӯзон ва аз оби равон ва аз осеби деву парӣ ва аз гуноҳи сағираву кабира ва аз 

суҳбати бадон ва аз ҳаракати бадон ва аз шарри золимон дар амон бошад. 

Ҳаштум, дуояш мустаҷоб гардад. Нуҳум, мушкилоташ ҳал шавад. Даҳум, ба 

марги муфоҷот намирад. Ёздаҳум, гур бар вай равзаи биҳишт гардад. 

Дувоздаҳум, саволи Мункару Накир бар вай саҳл гардад. Сездаҳум, бо некоӣ 

ангезад. Чаҳордаҳум, номаи аъмолашро ба дасти рост бидиҳанд. Понздаҳум, 

азоби дузах бар вай осон гардад. Шонздаҳум, савоби чаҳор мурсалон ёбад. 
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Ҳафдаҳум, аз лиқои он нозанини қоба қавсайн маҳрум намонад. Ҳаждаҳум, ба 

рӯзи қиёмат рӯяш чун бадр тобон шавад. Нуздаҳум, шароби тахурро нушад. 

Бистум, савоби чиҳил шаҳидону ғозиёнро дарёбад. Бисту якум, ҳафтод 

фаришта бо табақҳои нурӣ ва ҳуллаҳое, ки бар сари ҳар ҳуллае ин дуоро 

навишта бошад дар қабри ӯ нозил шаванд. Бисту дуввум, аз пули Сирот чун 

барқ бигзарад. Бисту саввум, савоби муқарраби фариштагонро ёбад. Бисту 

чаҳорум, биҳишт дарҳои худро барои ӯ кушода гардонад, то ба ҳар даре, ки 

хоҳад дарояд. Ин дуо ба «Ҳафт исм» низ мавсум аст. 

 

Дуои «Ганҷина» 

Исми аввал 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма, ё Ҷалилу ҷаллалта би-л-ҷалоли ва-л-ҷалолу фӣ ҷалолика, ё 

Ҷалилу, ё Доима-л-мақбули ва ё Мунъима-л-мансури, ё Ма-л-ло илоҳа илло 

Анта, ё Аҳкама-л-ҳокимин. 

 

Исми дуввум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма ё Латифу биавсофи камолиҳи, би-л-латоифи фӣ латофатика, 

инно самиъно китобан уизила мим-баъди Мусо мусаддиқа-л-лимо байна 

ядайҳи, яҳдӣ ила-л-ҳаққи ва ило тариқи-м-мустақим, ё Хайра-р-розиқин. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Исми саввум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма, ё Самиъа-л-бурҳони ва из сарафно илайка нафара-м-мина-л-

ҷинни ястамиъуна-л-Қуръона фа-стамаъта би-с-самъи ва-с-самъу фӣ самъи 

самъика, ё Самиъу, ва-л- лазина оману ва амилу-с-солиҳоти ва омину бимо 

нуззила ало Муҳаммадив-ва Ҳува-л-ҳаққу-л-яқину, ё Аҳсана-л-холиқин. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Исми чаҳорум 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма, ё Муиззу минал-музилли, ё Алиму-л-Азиму тааззамта би-л-

азамати ва-л-азамату фӣ азамати азматика ё Азиму. Иннаҳу Ло илоҳа 

иллаллоҳу ва-стағфира лӣ ва ли-л- муъминина ва-л-муъминоти валлоҳу яъламу 

ва антум ло таъламун, ё Хайра-н-носирин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

Исми панҷум 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма, ё Раҳиму тараҳҳамта би-р-раҳмати ва-р-раҳмату фӣ раҳмати 

раҳматика, ё Раҳиму, ё Ҳафизу, таҳаффазта би-л-ҳифзи ва-л-ҳифзу фӣ ҳифзи 

ҳифзика ё Ҳафиза-с-содиқина ва ё Мунъима-л-ҳофизин. Бираҳматика ё 

Арҳама-р-роҳимин. 
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Исми шашум 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма, ё Кариму ва каррамтаҳу би-л-каромати ва-л-каромату фи 

каромати кароматика, ё Кариму, инналлоҳа яъламу ғайба-с-самовоти ва-л-арзи 

валлоҳу Басиру-м-бимо таъмалун, ё Асдақа-с-содиқин. Бираҳматика ё Арҳама-

р-роҳимин. 

 

Исми ҳафтум  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма, ё Ғафуру, тағаффарта би-л-мағфирати ва-л-мағфирату фӣ 

мағфирати мағфиратика, ё Ғафуру, лам ялид ва лам юлад ва лам яку-л-Лaҳy 

куфуван аҳад. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Ҳафт асмо 

Ин ҳафт асмо аз ҷумлаи вазоифи Ҳазрати Шайх Абдулқодири Ҷелонӣ, 

раҳматуллоҳи алайҳианд, ки калиди хазинаи Аллоҳи таоло мебошанд. 

Ҳазрати Шайх Абдулқодири Ҷелони, раҳматуллоҳи алайҳи, ин асморо 

вазифа менамуд ва барои ҳар исм як таваҷуҳ муқаррар намуда, ки баъд аз 

қироъати ҳар сад, ё панҷсад маротиба, ки хонда мешавад баракоташ зоҳир 

мегардад. 

 

Номи аввал: Лo илоҳа иллаллоҳ. 

Ин исмро як лак1 маротиба бихонед. Матлаби ин таваҷҷуҳ дар истилоҳоти 

тасаввуф ин бошад, ки: «Эй Аллоҳ, бар зоҳири мо подшоҳӣ, ин калимаро қоим 

фармо ва дар ботини ман ҳақиқати инро собит намо ва бо иҳотаи ӯ дар вуҷуди 

ман истиғроқи зоҳирии маро ошкор кун, ки ҷуз Ту каси дигареро набинам». 

 

Номи дуввум: Аллоҳ, Аллоҳ, Аллоҳ. 

Ин исмро як лак маротиба бихонед. Таваҷҷуҳи ин исм яъне матлабаш дар 

истилоҳи тасаввуф ин аст, ки: «Эй Аллоҳ, маро ба сӯйи Худат роҳ намо ва 

муваддату фармонбардори Худ бигардон ва муҳаббати Худ насибам фармо ва 

қалби маро барои зоту ҳукми Худ сарчашмаи мазҳари Худ бигардон». 

Агар ин исмро ба сиғаи ҳуруфи нидо мехонед, пас: Ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё 

Аллоҳу, бигӯед. 

 

Номи саввум: Ҳай, Ҳай, Ҳай. 

Ин номро як лак маротиба бихонед. Матлаби ин таваҷҷуҳ он аст, ки: «Эй 

Аллоҳ, зиндагии пок насибам намо. Шарбати поку ширини ишқу муҳаббати 

худро насибам гардон. Зиндагии ман бо зиндагии Ту гиреҳ хурда. Нуронияти 

зиндагии абадии хешро ба зиндагии ман низ шомил гардон ва ба рӯҳи ман ҳаёти 

                                                             
1 Як лак - сад ҳазор бор. 
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абадӣ бахш ва дар рӯзи қиёмат ба ботини ман аз ботини Худ нафъ бирасон. 

Қалби маро аз розҳои тарбияти Хеш мутталеъ бифармо. Забонамро ба улуми 

ботинӣ гӯён гардон». 

Ва агар бо ҳуруфи нидо мехонед, бигӯед: Ё Ҳайю, ё Ҳайю, ё Ҳайю. 

 

Номи чаҳорум: Воҳидун, Воҳидуи, Воҳидун. 

Инро як лак маротиба бихонед. Таваҷҷуҳи ин исм он аст, ки: «Эй Аллоҳ, ба 

василаи нури ваҳдонияти Худ маро муваҳҳид бигардон ва ба зоти Худ яқини 

комил маро устувор кун. Ту дар Худоии Худ Танҳо ҳастӣ ва барои умури диниву 

ухравии ман танҳо Ту кофӣ ҳастӣ». 

Ва агар бо ҳуруфи нидо мехонед, бигӯед: Ё Воҳиду, ё Воҳиду, ё Воҳиду. 

 

Номи панҷум: Азизун, Азизун, Азизун. 

Ин номро як лак маротиба бихонед. Матлаби ин таваҷҷуҳ дар истилоҳи 

тасаввуф ин аст, ки: «Эй Аллоҳ, маро ба хотири иззати Худ дар зумраи 

иззатмандон дохил фармо ва маро сазовори он бигардон, то кори 

иззатмандонро анҷом диҳам». 

Ва агар бо ҳуруфи нидо мехонед, бигӯед: Ё Азизу, ё Азизу, ё Азизу. 

 

Номи шашум. Ваҳобун, Ваҳобун, Ваҳобун. 

Ин исмро як лак маротиба мехонед. Тариқаи он исм ин аст, ки: «Эй Аллоҳ, 

ба ман тавфиқ ато кун, ки кореро анҷом диҳам, то боиси ҳусули ризои Ту гардад. 

Эй Омурзгору Бахшоянда, бароям меҳрубонӣ кун. Маро бубахш, ё Аллоҳ. Маро 

нигарони ин кор дошта бош, ки танҳо ҳоҷатманди Ту бошам, чаро ки ғинову 

давлати Ту комил аст. Пас барои мани фақир эҳсон бигузор, то ман ҳам ғанӣ 

шавам ва ба дигарон низ бирасонам, бешак соҳиби атову ғино Туӣ». 

Ва агар бо ҳуруфи нидо мехонед, бигӯед: Ё Ваҳҳобу, ё Ваҳҳобу, ё Ваҳҳобу. 

 

Номи ҳафтум. Вадудун, Вадудун, Вадудун. 

Ин номро як лак маротиба бихонед. Матлаби ин таваҷҷуҳ дар истилоҳи 

тасаввуф он аст, ки: «Эй Аллоҳ, ишқи бо солиҳон насибам гардон. Маро аз 

шарри мардум маҳфуз дор». 

Ва агар бо ҳуруфи нидо мехонед, бигӯед: Ё Вадуду, ё Вадуду, ё Вадуду. 

 

Хосияти дуои «Амн» 

Ривоят шудааст, ки: Ҳар кӣ дар як сол ин дуоро як бор бихонад, он то соли 

дигар дар амну амон мемонад. Дуо ин аст: 

 

Дуои «Амн» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма фарриҷно бидухули-л-қабри ва-хтим лано би-л-хайри ва-з-

зафари ва-ғфирлано ва ливолидайно ва лиҷамиъи-л-муъминина ва-л-

муъминоти ва-л-муслимина ва- л-муслимоти ва-с-солиҳина ва-с-солиҳот. 
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Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. Ва саллаллоҳу таоло ало Муҳаммадив-ва ало 

олиҳи аҷмаин. 

 

Хосиятҳои дуои «Радди сеҳру ҷоду» 

Нақл аст, ки: Ҳар кӣ ин дуоро рӯзона бихонад, иншоаллоҳ, он кас аз шарри 

сеҳру ҷоду ва балоҳои ногаҳонӣ дар амну амон монад. Ва низ касе, ки ин дуоро 

бихонад ва ӯро рафтан ба мусофирӣ иттифоқ шавад, ба сиҳҳату саломатӣ ба 

хона вопас ояд. 

 

Дуои «Радди сеҳру ҷоду» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма, ё Сониъа кулли маснуъив-ва ё Ҷобира кулли касирив-ва ё 

Ҳозира кулли хоифив-ва ё Муниса кулли фақирив-ва ё Холиқа кулли махлуқив-

ва ё Фотиҳа кулли мафтуҳи в-ва ё Ҳофиза кулли маҳфузив-ва ё Ғолиба кулли 

мағлубив-ва ё Молика кулли мамлукив-ва ё Шоҳида кулли машҳудин иҷъал мин 

амрӣ фараҷав-ва махраҷан икзиф фӣ қалбӣ ал-ло арҷу аҳадан сивока ё Арҳама-

р-роҳимин. 

Аллоҳумма, ё Доима-л-Абади-л-Муҳсӣ било адади-л-Муқаввия-н-нуфуса 

било мадади-л-Мавло било валад, ал-Азизу-с-Сайиду-с-Санаду-л-Воҳиду-л-

Аҳаду-с-Самаду-л-Лазӣ лам ялид ва лам юлад, ва лам якул-Лаҳу куфуван аҳад. 

Аллоҳумма-ҳфазно мин ҷамиъи-л-балои ва-л-қазои мо аҳлака мин шарри-

л-аъдои ва юҳиҷу-л-ҳумурои мин шарри мо хулиқа байна-л-арзи ва-с-самои, 

биҳаққи хотами Сулаймон-а-бни Довуда, алайҳима-с-салом. Ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, 

ё Аллоҳу, ё Ғиёса-л-мустағисина, ё Амона-л- хоифина, ё Муҷиба-д-даъвоти, ё 

Қозии-л-ҳоҷоти, истаҷиб биҳаққи Одама Сафиййиллоҳи ва биҳаққи Нуҳи-н- 

Наҷиййиллоҳи ва биҳаққи Иброҳима Халилиллоҳи ва биҳаққи Мусо 

Калимиллоҳи ва биҳаққи Исо Руҳиллоҳи ва биҳаққи Муҳаммади-р-Расулаллоҳи 

ва биҳаққи «Иннаҳу мин Сулаймона ва иннаҳу Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим, 

ал-ло таълу алайя ва-ътунӣ муслимин». Ва биҳаққи Ҷиброила ва Микоила ва 

Исрофила ва Азроила ва биҳаққи ҳамалати-л-Арши ва-л-Курсиййӣ ва-л-

каррубиййина ва-р-рӯҳониййина ва-л-малоикати-л-муқаррабина ва биҳаққи-с-

сафарати-л-барарати ва-л-кироми-л-котибина ва биҳаққи Тавроти Мусо ва 

Инҷили Исо ва Забури Довуда ва Фурқони Муҳаммади-р-Расулиллоҳи 

саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва асҳобиҳи ва саллама. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимин. 

 

Хосиятҳои «Дуруди шариф» 

Агар касе ин дуруди шарифро дар қабристон се бор бихонад, ба баракати 

ин дуруд Аллоҳ таоло аз он мурдагон азоби ҳафтодсоларо вопас мегирад. Агар 

касе ин дуруди шарифро чаҳор маротиба ба қабристон бихонад, то рӯзи 

қиёмат аз он мурдагон азобро дур мекунад. Агар касе ин дурудро бисту чаҳор 

маротиба бихонад ва савоби ин дурудро ба рӯҳи падару модари худ бубахшад, 
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тамоми ҳуқуқи волидайни худро ба ҷо оварда бошад. Ва низ Аллоҳ таоло ҳукм 

мекунад фариштагонро, ки то қиёмат зиёрати волидайни ӯро кунанд. 

 

«Дуруди шариф» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадим-мо домати-с-салоту салли ало 

Муҳаммадим-мо домати-р-раҳмату ва салли ало Муҳаммадим-мо домати-л-

баракот. Ва салли ало рӯҳи Муҳаммадин фӣ-л-арвоҳи ва салли ало сурати 

Муҳаммадин фӣ-с-сувари ва салли ало исми Муҳаммадин фӣ-л-асмои ва салли 

ало нафсӣ Муҳаммадин фӣ-н-нуфуси ва салли ало қалбӣ Муҳаммадин фӣ-л-

қулуби ва салли ало қабри Муҳаммадин фӣ-л-қубури ва салли ало равзати 

Муҳаммадин фӣ-р-риёзи ва салли ало ҷасади Муҳаммадин фӣ-л-аҷсоди ва салли 

ало турбати Муҳаммадин фӣ-т-туроби ва салли ало хайри халқиҳи  сайидино 

Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва азвоҷиҳи  ва зурриётиҳи  ва аҳли 

байтиҳи  ва аҳиббоиҳи  аҷмаъин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосиятҳои дуои «Чиҳил калид» 

Агар касеро, ки бахти ӯ панҷ сол баста бошад ва ё он, ки носозгорӣ дар 

байни зану шавҳар бошад ва ё он, ки корҳои ӯ баста шуда бошад, ба тариқе, ки 

дастур дода мешавад, анҷом диҳад, бахти ӯ кушода гардад ва байни зану 

шавҳар ислоҳ мешавад ва монанди Юсуфу Зулайҳо мешаванд ва тамоми 

корҳои ӯ кушода мегардад. 

Шароити хондани ин дуои «Чиҳил калид» чунин мебошад, ки дар рӯзи 

ҷумъа ин дуои «Чиҳил калид»-ро бар зарфи пуробе мехонад, бо таҳорат ва 

нияти дили пок ва бо таваккул ба Худои таоло, пас бо он об ғусл мекунад, ба 

ҳар нияте, ки ниёз дорад. 

 

Дуои «Чиҳил калид» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Инно фатаҳно лака фатҳам-мубино. (2 маротиба).  

Саломун алайкум тибтум фа-дхулуҳо холидин. (3 маротиба). 

Лакад ҷоакум расулум-мин анфусикум, азизун алайҳи мо аниттум, 

ҳарисун алайкум, би-л-муъминина рауфу-р-раҳим. (4 маротиба). 

Раббано, мо халақта ҳозо ботилан, субҳонака фақино азоба-н-нор. (5 

маротиба). 

Ва тилка ҳуҷҷатуно отайно Иброҳима ало қавмиҳи нарфау дараҷотим-

ман-нашоъ. (6 маротиба). 

Инна Раббака Ҳакимун Алим. (7 маротиба).  

Ва қул ҷоа-л-ҳаққу ва заҳака-л-ботилу, инна-л-ботила кона заҳуко. (8 

маротиба). 

Ва нуназзилу мина-л-Қуръони мо Ҳува шифоув-ва раҳмату-л-ли-л-

муъминина ва ло язиду-з-золимина илло хасоро. (9 маротиба). 

Ё нору кунӣ бардав-ва саломан ало Иброҳим. (10 маротиба). 
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Ва ароду биҳи кайдан фа ҷаъалноҳуму-л-хосирин. (11 маротиба). 

Фанодо фӣ-з-зулумоти ал-ло илоҳа илло Анта Субҳонак. (12 маротиба). 

Ва ло тумсику биъисами-л-кавофир. (13 маротиба).  

Ва улқия-с-саҳарату соҷидин. (14 маротиба).  

Ва мина-н-носи май-яттаҳи зу мин дуниллоҳи андода-й-юҳиббунаҳум 

каҳуббиллоҳи, ва-л-лазина оману ашадду ҳуббаллиллоҳ. Шадиду-л-азоб. (15 

маротиба). 

Уфаввизу амрӣ илаллоҳи, инналлоҳа Басиру-м-бил-ибод. (16 маротиба). 

Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун. (17 маротиба).  

Ва биҳаққи Муҳаммадани-л-Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам. (18 

маротиба). 

Ва биҳаққи Ҷиброилу ва Микоилу ва Исрофилу ва Азроил. (19 маротиба). 

Ё Ҳаннону, ё Маннону, ё Дайёну, ё Бурҳон. (20 маротиба). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. (21 маротиба).  

Насрум-миналлоҳи ва фатҳун қариб. (22 маротиба).  

Ва башшири-л-муъминин. (23 маротиба).  

Ёсин. Ва-л-Қуръони-л-ҳаким. (24 маротиба).  

Қул Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. (25 маротиба).  

Лам ялид ва лам юлад, ва лам яку-л-Лаҳу куфуван аҳад. (26 маротиба). 

Лайса камислиҳи шайъув-ва Ҳува-с-Самиъу-л-Алим. (27 маротиба). 

Қул аузу бирабби-л-фалақ. Мин шарри мо халақ (28 маротиба). 

Қул аузу бирабби-н-нос. Малики-н-нос. (29 маротиба). 

Қул кафо биллоҳи шаҳидам-байнӣ ва байнакум» (30 маротиба). 

Ва қул ҷоа-л-ҳаққу ва заҳақа-л-ботилу, инна-л-ботила кона заҳуқо. (31 

маротиба). 

Қул яҷмаъу байнано Раббуно, сумма яфтаҳу байнано би-л-ҳаққи ва Ҳува-л-

Фаттоҳу-л-Алим. (32 маротиба). 

Қул араайтум ин аҳлаканияллоҳу ва мам-маъия ав раҳимано, фа май-

юҷиру-л-кофирин. (33 маротиба). 

Қул араайтум ин асбаҳа моукум ғавро. (34 маротиба). 

Қул ё айюҳа-л-кофирун. Лo аъбуду мо таъбудун. (35 маротиба). 

Қул куну қирадатан хосиъин. (36 маротиба). 

Қул сиру фӣ-л-арзи сумма-нзуру кайфа кона оқибату-л-муказзибин. (37 

маротиба). 

Қул ма-й-яклаукум би-л-лайли ва-н-наҳор. (38 маротиба). 

Қул ҳал нунаббиукум би-л-ахсарина аъмоло, ал-лазина залла саъюҳум. (39 

маротиба). 

Қул иннамо ано башару-м-мислукум, юҳо илайя, иннамо илоҳукум илоҳув-

Воҳид. (40 маротиба). 

Субҳона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун. Ва саломун ала-л-

мурсалин. Ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ва биҳи настаъину. Ва-с-салоту 

ва-с-салому ало сайидино Абу-л-Қосими-л-Муҳаммад. Аллоҳумма салли ало 
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Муҳаммадив-ва оли Муҳаммадини-т-тоҳирин. Ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё 

Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё Аллоҳу. 

 

Хосиятҳои дуои «Бахтнома» 

Ҳар он кас, ки дуои «Бахтнома»-ро баъд аз намози пешин як маротиба 

бихонад, бахти дуҷаҳонӣ ӯро ҳосил гардад ва низ душманону бадгӯёнаш бар ӯ 

зафар нахоҳанд ёфт, ҳеҷ ҷоду бар ӯ коргар нашавад ва дар миёни мардум боиззат 

бошад ва дар миёни ҳамаи махлуқот мақбулу мӯхтарам гардад ва ҳоҷатҳои 

дуҷаҳонӣ ӯро ҳосил шавад. 

Агар дар миёни зану шавҳар носозише бошад, пас ҳамин «Бахтнома»-ро 

баъд аз намози пешини рӯзи ҷумъа бар қанд дам карда бихуронанд, бешак дар 

миёни эшон Аллоҳ таоло созгорӣ дарорад ва ба назари якдигар ҳамчун ширу 

шакар гарданд ва рӯз ба рӯз муҳаббати эшон афзунтар гардад ва ҳеҷ душман бар 

эшон ғолиб нашавад, ба баракату ҳурмати ҳамин «Бахтнома» Худои таоло 

онҳоро ҳамеша дар ҳифзу амни худ дорад. 

Хонандаи «Бахтнома» аз ҳамаи балоҳои самовиву арзӣ дар амон буда, аз 

назари бад ва аз шарри деву пари маҳфуз ва аз макри шайтон ва аз ҳар балоҳои 

охирӯззамон маҳфуз ва маъмун бошад. 

Агар духтаре ҳамин «Бахтнома»-ро дар рӯзи душанбе ба вақти чошт бар 

қуфли оҳанӣ 41-бор бихонад, ба нияти кушодани бахт ва ҳамон қуфлро ба 

домани ҳамон духтар андозад ва ба марди солеҳ фармоянд, ки ба ҳамин духтар 

бикушояд. Албатта, бахти ҳамон духтарро Худованди таоло бикушояд, ба 

баракати ҳамин «Бахтнома». Ва бояд даҳони ҳамон касро аз набот сероб кунад, 

то ки хушнуд гардад. 

Касеро душмане бошад ва ба ҳеҷ ваҷҳа аз ӯ халосӣ наёбад, ҳамин 

«Бахтнома»-ро шафеъ кунад, Худованди таоло ӯро аз ҷанги душман зуд 

бираҳонад. 

Агар касе ҳамин «Бахтнома»-ро ба сафеда, сурма ва ба чарха ва ба оина дар 

рӯзи ҷумъа ҳафтод маротиба бихонад ба номи ҳар зан, то вақте ки сафеда ва 

ҳамон оина назди он зан бувад, бахти ҳар ду ҷаҳон ӯро ҳосил бошад. 

Хосияти ин «Бахтнома» бисёр аст, лекин мухтасар навишта шуд, ки хонанда 

танг нагардад. 

 

Дуои «Бахтнома» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Эй Худоё, Бузургворо ва Баргузида. Эй Худоё, Карими шодкунандаӣ, 

Худоё, азизкунандаӣ ҳар азизро ва залилро. Ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё Раҳиму, 

Субҳонака-с-Салом. 

Биё, эй бахт, ба азамат ва ба бузургии Аршу Курсӣ. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Лавҳу Қалам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати муҳофизи ин «Бахтнома». 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати хонандаи ин «Бахтнома». 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҳафт табақи осмон ва ҳафт табақи замин. 
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Биё, эй бахт, ба ҳурмати Шамсу Қамар. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҷамеъи ситорагон. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҷумлаи фариштагони осмону замин. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати мутақаддимин ва мутаахҳирин. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ, 

саллаллоҳу алайҳи ва саллам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати зулфайни Муҳаммад Расулуллоҳ, саллаллоҳу 

алайҳи ва саллам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати айнайни Муҳаммади Мустафо, саллаллоҳу 

алайҳи ва саллам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати садри Муҳаммад, саллаллоҳу алайҳи ва саллам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати 444 мачмуаи 444 анбиёи мурсал, алайҳиму-с-

салом. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати 313 пайғамбарони мурсал. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати малоикаи муқарраб, алайҳиму-с-салом. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Абӯбакри Сиддиқ, разияллоҳу анҳу. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Умари Хаттоб, разияллоҳу анҳу. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Усмони Зиннурайн, разияллоҳу анҳу. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Алии Муртазо, разияллоҳу анҳу. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати баргузидашудаи ҳар ду ҷаҳон амири муъминон 

Ҳазрати Имом Ҳасан, разияллоҳу анҳу ва Имом Ҳусайн, разияллоҳу анҳу. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Бибӣ Фотимаи Заҳро разияллоҳу анҳо ва Бибӣ 

Хадичаи Кубро, разияллоҳу анҳо. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҷумлаи авлиёву асфиё ва атқиё. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҷумлаи зоҳидону обидону сиддиқон. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҷумлаи абдолу автод ва мардони фӣ сабилиллоҳ. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати 6666 оёти Каломуллоҳи шариф.  

Биё, эй бахт, ба хурмати 99 асмоу-л-ҳусно.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати дуои «Қадаҳ».  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати дуои «Сайф».  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати дуои қурайшиён.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати «Дуруди акбар».  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Нуҳ алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Иброҳим, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Исҳоқ, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Юсуф, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Луқмони Ҳаким.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Каъбаи муъаззама.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Мадинаи мунаввара.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Иброҳим, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҷумла шоҳони ислом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати даврони онон.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Боязиди Бистомӣ.  
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Биё, эй бахт, ба ҳурмати Абдулқодири Ҷелонӣ.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Шайх Ҷунайди Бағдодӣ.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Хоҷаи Хизру Илёс, алайҳиму-с- салом. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Ризвони ҷаннат.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Молики дузах.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати азамати дарахти Тӯбо.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Идрис, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати зиндадилони субҳу шом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати некмардон ва некзанон.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Пули Сирот ва Мизон.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати асмоу-л-ҳуснои аъзам.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ихлоси хонандаи ин «Бахтнома», алалхусус ба 

оҷизӣ. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Каломуллоҳи Ҷалил. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҳофизону қориён, ки шафеъ шаванд маро. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати уламои дин, ки амал карда бошанд ба илм. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати содот ва авлоди Ҳазрати Рисолатпаноҳӣ, 

саллаллоҳу алайҳи ва саллам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати машоих. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати фатвои муфтиён, ки ба ростӣ бошад. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҳаҷҷи ҳоҷиён, ки ба даргоҳи Худои таоло, азза ва 

ҷалла, қабул афтад. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати маърифати орифон. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати моҳи мубораки Рамазон. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати оёти Қуръон, ки ба ҳаққи соимон нозил шуда 

бошад. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он, ки ба ту дӯстӣ мекунад. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он ҷумла, ки бо ту рӯза доранд. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он, ки мунтазирони моҳи Рамазони шарифанд. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати давлату иззат ва нусрат ва роҳат. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати хурсандии аҳли олам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Довуд, алайҳи-с-салом. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ояти каримаи «Ё Довуду, инно ҷаъалнока 

халифатан фӣ-л-арзи, фа-ҳкум байна-н-носи би-л-ҳаққ». 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Закариёи пайғамбар, алайҳи-с- салом. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ин ояти каримаи «Ё Закарийё, инно нубашширука 

би ғуломин-и-смуҳу Яҳё». 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Яҳё, алайҳи-с-салом. 
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Биё, эй бахт, ба ҳурмати ин ояти каримаи «Ё Яҳё, хузи-л-китоба биқувватив-

ва отайноҳу-л-ҳукма сабийё». 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Юнус, алайҳис-салом. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ояти «Ва инна Юнуса ламина-л- мурсалин». 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Аюб, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ин ояти каримаи «Ва Айюба из нодо Раббаҳу, иннӣ 

массания-з-зурру ва Анта Хайру-р-роҳимин». 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Мусо, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ин ояти каримаи «Ва ламмо ҷоа Мусо лимиқотино 

ва калламаҳу Раббаҳ». 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Исо, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ин ояти каримаи «Қола Иса-бну-Маряма, 

Аллоҳумма, Раббано, анзил алайно моидата-м- мина-с-самои». 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ваиду ваъдаи ин шаби ид. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати касоне, ки дарвозаи неъмат бар рӯяшон кушода 

шудааст. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати «Таврот»-и Мусо, алайҳи-с- салом. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати «Инҷил»-и Исо, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати «Забур»-и Довуд, алайҳи-с- салом. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати «Фурқон»-и Муҳаммад Расулуллоҳ, саллаллоҳу 

алайҳи ва саллам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ҷумлаи кутуб, ки нозил шуда аз Борӣ таоло. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати муъминин ва муъминот.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати ин муноҷоти обидон.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Одам Сафийюллоҳ, алайҳи-с- салом. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Юсуф, алайҳи-с-салом.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он, ки омадаӣ бар подшоҳони олам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати шабу рӯз.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он исми акбар, ки хонда шавад.  

Биё, эй бахт, ба ҳурмати хонадони мубораки Расулуллоҳ, саллаллоҳу 

алайҳи ва саллам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати Ҷабраил, алайҳи-с-салом, ки инро шафеь кардаам. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он ояти карима, ки ба ҳаққи сиддиқон нозил 

шудааст. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он кас, ки муаттиқ бувад ғуломи худро. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он ояти карима, ки ба ҳаққи занони солеҳа 

омадааст. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он ояти карима, ки ба ҳаққи тифлони ширхор 

омадааст. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он офтоб ва шуои ӯ ва маҳтоби равшан ва оби 

равон ва боди чалида ва оташи сӯзанда. 

Биё, эй бахт, ба ҳурмати он асмое, ки шафеъ кардаам ба даргоҳи Бениёз. 
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Илохӣ, Самадун, Аҳёун, Қайюмун, Маъбудун, Банданавозу Корсоз, ба 

ҳурмати асмои азимат ва сиддиқонат ва талабгоронат, бахту давлат ва нусрату 

иззат ва роҳату қариб ва ҳамнишину ҳамроҳ аз муҳофизи ин «Бахтнома» ва 

хонандаву нависандаи ин «Бахтнома» муборак бигардон ва ба фазлу карами 

бениҳояти Худ. Ё ғоята-л-аввалину ва-л- охирин. Ва саллаллоҳу ало хайри 

халқиҳи Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва авлодиҳи-т-тайибина-т-

тоҳирина ва саллама таслиман касиро. Ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л- оламин. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосияти дуои «Давлат» 

Агар касе баъд аз намози бомдод ин дуоро се маротиба бихонад, ба 

муродҳои инҷаҳонӣ хоҳад расид. 

 

Дуои «Давлат» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма анзил алайно давлата-м-мин давлатика, қудрата-м-мин 

қудратика, ниъмата-м-мин ниъматика, ризқа-м-мин ризқика, сирра-м-мин 

сиррика, ситра-м-мин ситрика, бараката-м-мин баракатика, кирома-м-мин 

кароматика. Аллоҳумма офино мин кулли балоив-ва қазоив-ва марази-м-

мухталиф. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. Ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-

оламин. Ё Хафийя-л-алтофи, наҷҷино миммо нахофу, ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё 

Аллоҳу, биҳурмати Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. 

 

Хосияти дуои «Қимиёи саодат» 

Агар касе муроду мақсади диниву дунёӣ дошта бошад, пас дар як вақти 

муайян дуои «Кимиёи саодат»-ро дар давоми як ҳафта ҳар рӯзе сад маротибагӣ 

бо ҳамроҳии дувоздаҳ маротибагӣ дуруди шариф дар аввалу охири он бихонад, 

Худо хоҳад ба мақсад бирасад. Ва агар хоҳад, ки мақсадаш зуд анҷом пазирад, 

пас дар як шаб ҳафтсад маротиба бо ҳамроҳи дувоздаҳ маротибагӣ дуруди 

шариф дар аввалу охири он бихонад. 

 

Дуои «Кимиёи саодат» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма Анта-р-Раббу ва ана-л-абду фа ма-й-ядъу-л- абда илла-р-Раббу, 

ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Холиқу ва ана-л-махлуқу фа ма-й- ядъу-л-махлуқа 

илла-л-Холиқу, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Молику ва ана-л-мамлуку фа ма-й- ядъу-л-мамлука 

илла-л-Молику, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Қодиру ва ана-л-мақдуру фа ма-й-ядъу-л-мақдура 

илла-л-Қодиру, ё Раб. 
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Аллоҳумма Анта-л-Ғанийю ва ана-л-фақиру фа ма-й- ядъу-л-фақира илла-

л-Ғанийю, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-д-Дайёну ва ана-л-мадюну фа ма-й- ядъу-л-мадюна илла-

д-Дайёну, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Қавийю ва ана-з-заифу фа ма-й-ядъу- з-заифа илла-л-

Қавийю, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Қайюму ва ана-з-залилу фа ма-й-ядъу-з-залила илла-л-

Қайюму, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Ғафуру ва ана-л-музнибу фа ма-й- ядъу-л-музниба 

илла-л-Ғафуру, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Афувву ва аиа-л-мусиу фа ма-й-ядъу- л-мусиа илла-л-

Афувву, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-р-Раҳиму ва ана-л-хотиу фа ма-й-ядъу-л-хотиа илла-р-

Раҳиму, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Муғасу ва аиа-л-мустағису фа ма-й- ядъу-л-мустағиса 

илла-л-Муғису, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Муҷиру ва ана-л-мустаҷиру фа ма-й- ядъу-л-мустаҷира 

илла-л-Муҷиру, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Муҷибу ва ана-л-мустаҷибу фа ма-й-ядъу-л-мустаҷиба 

илла-л-Муҷибу, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Муътиу ва ана-с-соилу фа ма-й-ядъу- с-соила илла-л-

Муътиу, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Ваҳҳобу ва ана-л-боису фа ма-й-ядъу-л-боиса илла-л-

Ваҳҳобу, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Муфарриҷу ва ана-л-мағмуму фа ма-й-ядъу-л-мағмума 

илла-л-Муфарриҷу, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Мунҷиу ва ана-л-ғариқу фа ма-й-ядъу-л-ғариқа илла-л-

Мунҷиу, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Ғаффору ва ана-л-мутазарриъу фа ма-й-ядъу-л-

мутазарриъа илла-л-Ғаффору, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-р-Раззоқу ва ана-л-марзуқу фа ма-й-ядъу-л-марзуқа илла-

р-Раззоқу, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Боису ва ана-л-мабъусу фа ма-й-ядъу- л-мабъуса илла-

л-Боису, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Боситу ва ана-л-мақбузу фа ма-и- ядъу-л-мақбуза илла-

л-Боситу, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-р-Раҳмону ва ана-л-осӣ фа ма-й-ядъу-л осӣ илла-р-

Раҳмону, ё Раб. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

Аллоҳумма Анта-л-Басиру ва ана-л-аъмо фа ма-й-ядъу аъмо илла-л-

Басиру, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-л-Ҳофизу ва ана-л-маҳфузу фа ма-й-ядъу-л-маҳфуза 

илла-л-ҳофизу, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-ш-Шофӣ ва ана-л-алилу фа ма-й-ядъу-л-алила илла-ш-

Шофӣ, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта-с-Сайиду ва ана-л-мубтаҳилу фа ма-й- ядъу-л-мубтаҳила 

илла-с-Сайиду, ё Раб. 

Аллоҳумма Анта Сайидӣ ва Мавлоӣ, фа-ғфирлӣ зунубӣ ва ағиснӣ ва 

авсилнӣ ило мақосидӣ ва ағиснӣ ва авҷиб кулла ҳоҷатӣ ва авзид ризқӣ ва-ътиқнӣ 

мина-н-нор. Ва саллаллоҳу ало хайри халқиҳи Муҳаммадив-ва олиҳи ва 

асҳобиҳи аҷмаъин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосиятҳои дуои «Қаҳри кулл» 

Касе, ки пайваста дуои «Қаҳри кулл»-ро хонда гардад, аз 1000 гуна бало дар 

амон бошад. 

Нисоби хондани ин дуои «Қаҳри кулл» 100-маротиба мебошад. Ва агар касе 

1000 маротиба хонад, он кас мустаҷобуддуо мегардад. 

Агар касе ин дуоро 41 маротиба хонад ва тамоми халқи олам бо ӯ душман 

бошанд, ба ӯ зарар расонида наметавонанд. 

Агар касе ин дуои «Қаҳри кулл»-ро хонад, аз шарри шайтон, аз зулми 

золимон, аз қаҳру ғазаби подшоҳон, аз туҳмати ногаҳон ва дигар балову қазоҳо 

дар амони Худои таоло бошад. 

Агар касе аз дарди cap, шикам, дасту пой ва дигар аъзо шикоят дорад, пас 

ин дуои «Қаҳри кулл»-ро бихонад, аз ҷамеи дарду балоҳо дар амони Худои таоло 

бошад. 

Дар хонадоне, ки ин дуои «Қаҳри кулл» бошад, баракат ва нозу неъмат рӯз 

ба рӯз зиёда мегардад. 

Хосияти ин дуо бисёр буд, аммо мухтасар карда шуд. 

 

Дуои «Қаҳри кулл» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма ё За-л-Арши-л-Карими ва-л-Малики-л-Қадими ва-л-атои-л-

азими, ё қаҳра кулл. Ё Мурсала-р-риёҳи ва Холиқа-л-асбоҳи, ё Боиса-л-арвоҳи, 

ё қаҳра кулл. Ё За-л-ҷуди ва-с-самои, ё қаҳра кулл. Ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё 

Аллоҳу, ё қаҳра кулл. Ё Раҳмону, ё қаҳра кулл. Ё Раҳиму, ё Аҳаду, ё қаҳра кулл. 

Ё Витру, ё Фарду, ё За-л-ҷалоли ва-л-икроми, ё қаҳра кулл. Золимин ва холидин 

ва нотиқин ва оҳитин, ё қаҳра кулл. Кулли офатин ва вабоин ва балоин, ё қаҳра 

кулл. Ва ҷамиъи масбубатин ва зилзилатин, ё қаҳра кулл. Кулли фитнатин ва 

кулли иллатин ва миҳнатин, ё қаҳра кулл. Ва балийятин, ё Суббуҳун, ё 

қуддусун, Раббу-л-малоикаҳ. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосиятҳои дуои «Ҳафт алҳамд» 
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Ҳар касе, ки баъд аз намози бомдод ин дуоро ҳафт маротиба бихонад, дар 

он рӯз аз ҳар гуна балову офатҳо дар амон бошад. Ва ба ҳар коре, ки дасти ӯ 

бирасад, он кор бо хайру баракат анҷом меёбад. Ва агар дар он рӯз он кас барои 

сафаре равона гардад, он сафар барои ӯ муборак гашта, бо фоидаи зиёд ва 

сиҳҳату саломат ба ватанаш бармегардад. Дар хонадоне, ки ин дуои «Ҳафт 

алҳамд» бошад, баракат ва нозу неъмат рӯз ба рӯз зиёда мегардад ва шайтон 

барои аҳли он хонадон бадӣ натавонад кард. 

 

Дуои «Ҳафт алҳамд» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи ала-л-амни. Ал-ҳамду лиллоҳи ала-л-имони. Ал-ҳамду 

лиллоҳи ала-с-суннати ва-л-ҷамоати. Ал- Ҳамду лиллоҳи ала-с-сиҳҳати ва-л-

фароғати. Ал-ҳамду лиллоҳи ала-л-исломи. Ал-ҳамду лиллоҳи ала-л-Қуръони. 

Ал-Ҳамду лиллоҳи ало кулли ҳол. Ва саллаллоҳу ало хайри халқиҳи 

Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаъин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосиятҳои дуои «Ҳафт коф» 

Агар касеро кори мушкиле дар пеш бошад ва дар ҳалли он оҷиз бошад ва 

ё мусофире мехоҳад, ки ба саломат ба ватани худ баргардад ва ё дигар муроду 

мақсаде, ки дошта бошад ва ё мехоҳад, ки ба душмане зафар ёбад. Пас, ин дуоро 

2337-маротиба бихонад, ба мақсади худ хоҳад расид. 

 

Дуои «Ҳафт коф» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва кафо биллоҳи Валийё. Ва кафо биллоҳи Вакило. Ва кафо биллоҳи 

Ҳабибо. Ва кафо биллоҳи Басиро. Ва кафо биллоҳи Насиро. Ва кафо биллоҳи 

Алимо. Ва кафо биллоҳи Шаҳидо. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Хосиятҳои дуои «Чиҳил коф» 

«Чиҳил коф» аз мақулоти Шайх Абдулқодири Ҷелонӣ мебошад. Адади 

нисоби ин дуоро баъзе 1000 маротиба ва баъзе 6634 маротиба низ гуфтаанд. Ва 

баъд аз он, ки ба нисобаш расад, ин дуоро ҳар рӯз 41 маротиба бихонад. 

Агар касе ин дуоро 41 маротиба хонда, ба беморе бидамад, он бемор шифо 

хоҳад ёфт. Ва барои беморе, ки ҷин расида бошад 21 маротиба бихонад. 

Агар касе ин дуоро 10 маротиба хонда, ба дасти худ дамида, пас ба аъзои 

худ бимолад ва ба назди салотин ва ҳокимон равад, аз лутфу меҳрубонии эшон 

бархурдор гардад. 

Агар касе, ки ин дуоро бо ҳамроҳии «Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим» 41 

маротиба бихонад ва дар аввалу охир ба Пайғамбари Худо (с) дуруд фиристад 

ва каме аз ширинӣ ба рӯҳи Шайх Абдулқодири Ҷелонӣ садақа кунад ва баъд аз 

он мақсаду матлабашро талаб кунад, хоҳад ёфт. Ва барои хондани ин дуо, 

албатта, устоди комил мебояд. 
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Ҳар касе, ки ба ӯ асари ҷинниёт расида бошад, ё ба сеҳру ҷоду мубтало шуда 

бошад ва ё ба кадом бемории бедаво дучор шуда бошад, пас се, ё ҳафт, ё нӯҳ ва ё 

ёздаҳ маротиба ин дуоро хонда ба сӯйи он бемор бидамад, Худо хоҳад он бемор 

ба зуддӣ сиҳҳат хоҳад ёфт. 

 

Дуои «Чиҳил коф» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Кафока Раббука кам якфика вокифатан кафкофаҳо какаминин кона мин 

калико такарру карран каккари-л-карри фӣ кайди таҳкӣ мушакшакатан 

калуклукин лакако кафо мо бикафока-л-коффу карайбатан ё кавкабан кона яҳкӣ 

кавкабан фалако. 

 

Хосияти дуои «Чиҳил қоф» 

Агар касе ин исми «Чиҳил қоф»-ро барои ҳар мушкиле, хусусан барои ҷин 

11-маротиба хонда дам кунад, иншоаллоҳ, дарҳол ҷин дур шавад. Ин «Чиҳил 

қоф» аз мақулоти Шайх Абдулқодири Ҷелонӣ аст. 

Дуои «Чиҳил қоф» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Қодиру Рабба қаддара қазоан қақаҳқара ақулу биқарқорин маъа қарқашин 

фӣ қайқушин биҳаққи қалонисин қутби-л-қамқоми-л-қаноқини фақарқарирӣ 

тақаббал биқабулин қурбин қаддаса ани-л-қавоми қаёқайюми биқавқамиҳо фӣ 

қиқотин биқафқафатин қафқафаҳу фақаҳҳир қатомӣ вақсим қуфиаҳу, ё қавий. 

 

Хосияти дуои «Амоннома» 

Хар кас ин дуои «Амоннома»-ро ҳамеша хонад, аз балоҳо эмин ва маҳфуз 

мемонад ва дар чашми тамоми мардум азиз мегардад. 

Дуои «Амоннома» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бисмиллоҳи ал-амон, ал-амон, ал-амон, ал-амон, ё Бурҳону, ал-амон, ё 

Ғуфрону, ал-амон ё Ҳанноу, ал-амон, ал-амон, ё Маннону, ал-амон, ал-амон, мин 

фитнати-л-охири-з-замони ва ҷафои-л-авони ва шарри-с-султони ва зулми-з-

золимина, бифазлика ва карамика, ё Раҳмон. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Баъзе хосиятҳои асмоу-л-ҳусно 

Ҳар кӣ исми «ё Азиз»-ро то чиҳил рӯз чиҳил маротибагӣ бихонад, 

Худованди таоло ӯро азизу ғанӣ мегардонад. Ва ҳар кӣ ҳамеша пас аз фарзи 

намози бомдод чиҳилу як бор бихонад, Худо хоҳад ба касе мухтоҷ нашавад. 

*                   *                     * 

«Ё Ваҳҳоб» эй бағоят бахшандаи анвои атоё ва ниами зоҳиру ботин бесабаб 

ва беғараз. Ва асҳоби даъавоти ин исм ва мустафидони хосиёти асмо 

фармудаанд, ки ин исмест касирулбаракот ва азимулхосиёт ва сабаби суръати 

иҷобати даъват ва хосиёти ӯ аз он бештар аст, ки ба тақриру баён рост ояд. 
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Ва акобир фармудаанд, ки ҳар кӣ хоҳад дуое бикунад, ҳафт бор «ё Ваҳҳоб» 

бигӯяд, албатта, ӯро Ҳазрати Ҳақ, субҳонаҳу ва таоло иҷобат кунад. 

Ва ҳар кас, ки чизе талабад, ё ба дасти хасме дар қайд афтад ва гирифтор 

бошад, ё дар ризқи ӯ тангӣ бошад, ё дар касби ӯ бисёр манфиат набошад, ё 

солиҳеро дар роҳ фатҳе падид наёяд, бояд ки се шаб, ё ҳафт шаб дар нимаи шаб 

вузу созад ва ду ракъат намоз бикунад ва cap бараҳна кунад ва ду даст бардорад 

ва сад бор «ё Ваҳҳоб» бигӯяд ва баъд аз он рафъи ҳоҷот бикунад ба Ҷаноби 

Ҳазрати Қозиюлҳоҷот. Ва Ҳақ субҳонаҳу ва таоло ҳоҷати ӯро раво гардонад. 

Ва гуфтаанд, агар касе мудовимат намояд бар он, ки баъд аз намози чошт 

саҷда кунад ва ҳафт бор “ё Ваҳҳоб” гӯяд, Ҳақ, субҳонаҳу ва таоло ӯро тавонгарӣ 

бахшад. 

Ва ҳар кӣ бар адади тақсир (14 бор) даъват кунад ин исмро муддати чиҳил 

рӯз ба ҳузури қалб ва меъдаи холӣ, он чи толиби он аст, ёбад. 

Ва манқул аст, ки азизе яке аз машоихро дид, ки бо муридону асҳоб ҳама 

ағниёанд. Аз баъзе аз он муридон пурсид, ки: 

- Шайх шуморо аз асмо кадом исмро талқину таълим карда? 

Он мурид гуфт: 

- Мудовимати мо бар исми «Ваҳҳоб» аст. 

Шахсе, ки мубталои камбағалӣ бошад, исми «ё Ваҳҳоб»-ро бисёр хонад ва ё 

дар саҷдаи охири намози чошт чиҳил маротиба бихонад, Худо хоҳад аз ин 

камбағалӣ наҷот меёбад. 

Агар ҳоҷати махсусе пеш ояд, пас дар хона ва ё дар саҳни масҷид се бор 

саҷда карда, даст бардошта, сад бор ин исмро хонад, Худо хоҳад ҳоҷаташ раво 

гардад. 

*                   *                     * 

Агар шахсе исми «ё Қобиз»-ро ба чаҳор луқмаи таом навишта, то чиҳил рӯз 

пайваста бихурад, Худо хоҳад аз машаққату нороҳатӣ ва гуруснагиву ташнагӣ ва 

захму дард ва ғайруҳу маҳфуз мемонад. 

Касе, ки пас аз намози чошт даст ба сӯйи осмон бардошта, исми «ё Босит»-

ро даҳ бор бихонад ва даст ба рӯйи худ бимолад, Худо хоҳад муҳтоҷи касе 

нагардад. 

*                   *                     * 

Ҳар кӣ шаби чаҳордаҳуми ҳар моҳ ба вақти нисфи шаб исми «ё Рофеъ»-ро 

сад бор бихонад, Худованди таоло ӯро аз мардум бениёз ва тавонгар месозад. 

*                   *                     * 

Ҳар киро кор баста шавад, бояд исми «ё Фаттоҳ»-ро бисёр бихонад, он кор 

дарҳол кушода гардад. 

*                   *                     * 

Ҳар кӣ рӯзона исми «ё Латиф»-ро як саду сиву се бор бихонад, Худо хоҳад 

дар ризқи вай баракат ояд ва корҳояш ривоҷу равнақ гирад. 
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Шахсе, ки дар мусибате ва ё камбағалӣ мубтало аст, ба хубӣ таҳорат карда, 

ду ракъат намоз хонда ва матлабашро дар дил оварда, исми «ё Латиф»-ро сад 

бор бихонад, Худо хоҳад комёб мегардад. 

*                   *                     * 

Ҳар кӣ ҳар рӯз ҳазору сад бор исми «ё Муғнӣ»-ро бихонад, ё як ҳазору 

дусаду шасту ҳафт бор бихонад, тавонгар ва бениёз гардад. 

*                   *                     * 

Шахсе мубтало дар тангии маишат ва ё дар нороҳатӣ ва захмат, агар рӯзона 

чиҳилу як бор исми «ё Шакур»-ро бихонад, Худо хоҳад, наҷот ёбад. 

*                   *                     * 

Ҳар киро муҳимме пеш ояд, бояд ҳафт рӯз аз рӯзи ҷумъа cap карда, 

бихонад. Рӯзи ҷумъа сад бор «Ё Аллоҳу, ё Воҳиду» ва рӯзи шанбе сад бор «Ё 

Раҳмону, ё Раҳиму» ва рӯзи якшанбе сад бор «Ё Воҳиду, ё Аҳаду» ва рӯзи 

Душанбе сад бор «Ё Самаду, ё Фарду» ва рӯзи сешанбе сад бор «Ё Ҳайю, ё 

Қайюму» ва рӯзи чаҳоршанбе сад бор «Ё Ҳаннону, ё Маннону» ва рӯзи 

панҷшанбе сад бор «Ё За-л-ҷалоли ва-л- икрому» бигӯяд. 

*                   *                     * 

Барои фарохии ризқ бояд, ки ин оятро як ҳазору як бор ба таваҷҷуҳи дил 

бихонад. Ояти карима ин аст: 

«Аллоҳу латифум-би-ибодиҳи юрзаку май-яшоу ва Ҳува- л-Қавийю-л-

Азиз». 

*                   *                     * 

Дар хонае, ки ҳар рӯз сураи «Қоф»-ро бихонанд, соҳиби он хона доим 

бадавлату босаодат ва боиззату каромат гардида аз хориву зиллат маҳфуз монад 

ва ба ҷиҳати афзунии давлат дар ҳар шаби ҷумъа се бор ин сураро бихонанд. 

*                   *                     * 

Аз Ҳазрати Хоҷа Баҳоуддини Нақшбанд (paҳ) нақл карда шудааст: Ҳар касе 

сураи «Фил»-ро баъд аз адои намози пешин бисту як бор бихонад, тавонгар 

шавад ва ризқаш аз ғайб бирасад. Сураи «Фил» ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

А лам тара кайфа фаъала Раббука би асҳоби-л-фил. А лам яҷъал кайдаҳум 

фӣ тазлил. Ва арсала алайҳим тайран абобил. Тармиҳим биҳиҷоратим-мин 

сиҷҷил. Фа ҷаалаҳум каасфим-маъкул. 

*                   *                     * 

Агар касе дар вақти боридани борон сураи «Кавсар»-ро як саду як бор 

бихонад, дуояш ба иҷобат қарин хоҳад шуд. Сураи «Кавсар» ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Инно аътайнока-л-Кавсар. Фа салли ли Раббика ва-нҳар. Инна шониака 

Ҳува-л-абтар.  

 

Дуои «Фатҳи ома» 

Аз Ҳазрати Зиндафил (paҳ) нақл карда шудааст: Ҳар кӣ ин дуоро бо ихлоси 

дуруст бихонад, Худои таоло ӯро аз шарру макри ҳосидон ва аз балоҳои 
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охируззамон дар ҳифзу ҳимояти худ нигоҳ дорад ва ӯро чаҳор чиз каромат 

фармояд: Аввал, умри дароз. Дуввум, ризқи фаровон. Саввум, хайру баракат дар 

касбу кор. Чаҳорум, имон ба саломат. Дуои «Фатҳнома» ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

«Аллоҳумма-фтаҳ лано абвоба-л-хайри ва-л-баракати фӣ-л-умри, иннака 

Анта-л-Ваҳҳобу. Ё Азизу, ё Ғаффору, ё Кариму, ё Саттору, фаллоҳу хайрун 

ҳофизо, ва Ҳува Арҳаму-р-роҳимин. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи 

Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи-т-тайибина-т-тоҳирин. Бираҳматика ё 

Арҳама-р-роҳимин». 

*                   *                     * 

Барои кушоиши ризқ бояд ба вақти субҳ як саду як бор ин дуоро бихонад. 

Дуо ин аст: 

«Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийю-л-Азим».  

Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с): “Ҳар кӣ гӯяд ҳар рӯз сад 

бор «Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийю-л-Азим», нарасад ӯро 

фақр».  

*                   *                     * 

Агар касе хоҳад, ки тавонгар гардад, пас, ҳар рӯз байни суннат ва фарзи 

намози бомдод сад бор ин дуоро бихонад. Дуо ин аст: 

«Субҳоналлоҳи ва би-ҳамдиҳи, Субҳоналлоҳи-л-Азиму ва би-ҳамдиҳи, ва 

ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л- Алийю-л-Азим». 

*                   *                     * 

Ҳазрати Алӣ (раз) фармудаанд, ки: «Ҳар кас ин дуоро баъди ҳар намоз 

ҳафтод бор бихонад ва дар рӯзи ҷумъа баъди ҳар намоз ҳафтод бор бихонад, агар 

қарзаш ба сони куҳ бошад ҳам Худованд наҷоташ медиҳад. Дуо ин аст: 

«Аллоҳумма-кфинӣ би-ҳалолика ан ҳаромика ва агнинӣ би-фазлика амман 

сивок». 

*                   *                     * 

Ҳазрати Муҷаддиди алфи сонӣ Имом Раббонӣ Шайх Ахмади Сарҳиндӣ 

(paҳ) мефармояд, ки: «Барои ҳалли мушкилот рӯзона панҷсад маротиба бигӯед: 

«Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийю-л-Азим». 

Ва дар аввалу охир сад маротибагӣ дуруди шарифро бихонед, баъд аз он бо 

тазарруъу зорӣ дуо кунед, иншоаллоҳ, ҳар гуна мушкил ҳал хоҳад шуд». 

*                   *                     * 

Ҳар кӣ ин салавотро саду ёздаҳ бор бихонад, анқариб ба мақсад бирасад. 

Салавот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

«Аллоҳумма салли ало саййидино Муҳаммади-в-ва ало оли сайидино 

Муҳаммадин салотан тунҷино биҳо мин ҷамеъи-л-аҳволи ва-л-офоти ва тақзӣ 

лано биҳо мин ҷамеъи-л-ҳоҷоти ва тутахҳируно биҳо мин ҷамеъи-с-сайиоти ва 

тарфауно биҳо индака аъла-д-дараҷоти ва тубаллигуно биҳо ақса-л-ғоёти мин 

ҷамеъи-л-хайроти фӣ-л-ҳаёти ва баъда-л-мамот». 

Ва ин ду салавотро дувоздаҳ бор бихонад. Дуруд ин аст: 
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«Аллоҳумма салли ало сайидино ва набийино Муҳаммадив-ва ало оли 

Муҳаммадин фӣ-л-аввалина ва-л-охирина аа фӣ-л-малаи-л-аъло ило 

явмиддин». 

«Аллоҳумма салли ало саййидино ва набиййино Муҳаммадив-ва ало оли 

Муҳаммадив-ва асҳобиҳи биадади кулли доив-ва давоив-ва ранҷив-ва шифо». 

*                   *                     * 

Агар касеро савдо ва корҳои хариду фурӯш ривоҷ наёбад, пас, ҳар рӯз ҳазор 

бор истиғфор: 

«Астағфируллоҳа-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюму ва атубу 

илайҳи ва асъалуҳу-т-тавбаҳ». 

-гуфта, салавоти зеринро ҳам ҳазор бор бихонад, иншоаллоҳ ба мақсад 

мерасад. Салавот ин аст: 

«Аллоҳумма салли ва саллим ва борик алайҳи ва олиҳи ва асҳобиҳи 

аҷмаин». 

*                   *                     * 

Ҳар кӣ ин рубоиро баъд аз ҳар намози фариза як саду як бор бихонад, Худо 

хоҳад тавонгар мегардад. Рубоӣ ин аст:  

Ё Раб, зи қаноатам тавонгар гардон  

В-аз нури якин дилам мунаввар гардон.  

Асбоби мани сухтаи саргардон 

Бе миннати махлуқ муяссар гардон. 

*                   *                     * 

Аз Ҳазрати Хоҷа Баҳоуддини Нақшбанд (paҳ) нақл карда шудааст, ки: “Ҳар 

кас, ки дар миёни суннат ва фаризаи намози бомдод ин рубоиро ҳафтоду як бор 

бихонад, ҳар муроде, ки дошта бошад, Худо хоҳад баровардаи хайр гардад». 

Рубоӣ ин аст: 

Субҳоналлоҳ, ба ҳар дамам ёр Туӣ,  

Субҳоналлоҳ, кушоиши кор Туӣ.  

Субҳоналлоҳ, ба иззати кун фаякун, 

Субҳ1оналлоҳ, муроди ман ҳосил кун. 

*                  *                     * 

Ҳар киро мушкиле пеш ояд, бояд ки дуои қуннутро бисёр бихонад ва баъд 

аз он ин рубоии қутбулорифин Ҳазрати Боязиди Бастомиро дар макони хилват 

ва покиза бихонад. Худо хоҳад, мушкили ӯ осон мешавад ва ҳоҷати ӯ барояд. 

Рубоӣ ин аст: 

Аллоҳ, ба фарёди мани бекас рас,  

Лутфу карамат ёри мани бекас бас. 
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Ҳар кас ба касе ба ҳазрате менозад, 

Ҷуз  Ҳазрати Ту надорад ин бекас кас. 

*                  *                     * 

Ҳар кас, ки дар шаби ҷумъа ду ракъат намоз бигӯзорад ва дар ҳар ракъате 

сураи «Фотиҳа» як бор ва “Ояту-л-Курси”ро се бор бихонад, Худо хоҳад муҳтоҷи 

касе нашавад ва тавонгар гардад. 

*                  *                     * 

Абдуллоҳ ибни Умар (раз) гуфт: «Агар касеро ҳоҷате, ё талабе бошад, пас 

рӯзҳои чаҳоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа рӯза дорад ва дар рӯзи ҷумъа ғусл 

намояд. Пас аз ғусл ба масҷид ояд. Дар роҳи масҷид ба фақирону мискинон ба 

ҳурмати рӯзи ҷумъа садақа диҳад. Пас аз намози ҷумъа ин дуоро бихонад. Дуо 

ин аст: 

«Аллоҳумма иннӣ асъалука бисмика-р-Раҳмони-р-Раҳими, ло илоҳа илло 

Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюму, ал-Лазӣ анат Лаҳу-л-вуҷуҳу ва хашиъат Лаҳу-л-асвоту ва 

ваҷилати-л-қулубу мин хашятиҳи, асъалука ан тусаллия ва тусаллима ало 

сайидино Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва саҳбиҳи ва саллама ва ан тақзия ҳоҷатӣ». 

Баъд аз хондани ин дуо талабу ҳоҷаташро изҳор кунад, иншоаллоҳ, дуоҳое, 

ки ба нияти хайр бошад қабул хоҳад шуд». 

 

Дуои наҷот аз қарздориву камбағалӣ 

Аз Абӯсаиди Худрӣ (раз) ривоят аст, ки як рӯз Расулуллоҳ (с) ба масҷид 

ташриф оварда як марди ансориро, ки номаш Абӯумома (раз) буд, дар он ҷо 

мушоҳида карданд. Пас, он Ҳазрат (с) фармуданд: 

- Абӯумома, чӣ хабар аст, ки дар ғайри вақти намоз дар масҷид нишастаӣ? 

Вай арз кард: 

- Ё Расулаллоҳ (с), қарзҳои бисёр бар ман ҳаст, ки дар асари он бисёр 

музтарибу парешонхотир ҳастам. 

Он Ҳазрат (с) фармуданд: 

-  Оё ба ту дуое биёмӯзам, ки бо он Худованд тамоми қарзҳои туро адо 

кунад ва туро аз парешониҳову андӯҳҳо наҷот диҳад? 

Арз кард: 

- Оре, ҳатман бифармоед, ё Расулаллоҳ (с).  

Фармуданд: 

Ҳангоми субҳу шом ин дуоро ба боргоҳи Худои таоло бихон. Дуо ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

«Аллоҳумма иннӣ аузу бика мйна-л-ҳамми ва-л-хузни ва аузу бика мина-л-

аҷзи ва-л-касали ва аузу бика мина-л-ҷубни ва-л-бухли ва аузу бика мин 

ғалабати-д-дайни ва қаҳри-р-риҷол». 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, ман ба Ту паноҳ меоварам, аз ғаму андӯҳ ва аз нотавониву 

сустӣ ва аз буздиливу бухл. Ба Ту паноҳ меоварам аз бори қарз ва тасаллуту фишори 

мардум. 
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Абӯумома (раз) мегӯяд: «Ман бар ин роҳнамоии Расули акрам (с) амал 

кардам ва ин дуоро дар субҳу шом вазифаи худ қарор додам, пас ба фазли Худои 

таоло тамоми парешониҳову ғамҳои ман дур шуданду қарзҳои ман низ адо 

шуданд.1 

 

Тариқаи истихора 

Аз Ҳазрати Шайх Абдулқодири Ҷелонӣ (paҳ) нақл шудааст, ки: Чун касе 

дар кори худ ҳайрон бимонад ва тадбири онро надонад, пас, дар шаб вузу2 созад 

ва ду ракъат намоз бигузорад. Баъд аз адои намоз сураи «Фотиҳа» ва «Ояту-л-

Курсӣ» ва сураҳои «Шамс», «Зуҳо», «Иншироҳ» ва «Тин»-ро ҳафт маротибагӣ 

бихонад ва бихобад, мақсади ӯ зоҳир мегардад. Дар шаби аввал, агар зоҳир 

нашавад, шаби дуввум бихонад. Дар шаби дуввум низ, агар зоҳир нашавад, пас 

дар шаби саввум бихонад, Худо хоҳад ба матлаб воқиф мегардад. Барои он 

касоне, ки бо хати ниёгон ошноӣ надоранд, ин сураҳоро бо алифбои имрӯза 

пешкаш менамоем. 

Сураи «Фотиҳа» 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-

дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаин. Иҳдина-с-сирота-л-мустақима, сирота-л-

лазина анъамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим вала-з-золлин. (Омин). 

Ояту-л-Курсӣ  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Ло таъхузуҳу синату-в-ва ло 

навм, лаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Ман за-л-лазӣ яшфаъу индаҳу илло 

биизниҳ. Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна би шайъи-

м-мин илмиҳи илло би мо шоъ. Васиа курсийюҳу-с- самовоти ва-л-арз. Ва ло 

яудуҳу ҳифзуҳумо ва Ҳува-л- Алийю-л-Азим. 

Сураи «Шамс»  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ва-ш-шамси ва зуҳоҳо. Ва-л-қамари изо талоҳо. Ва-н-наҳори изо ҷаллоҳо. 

Ва-л-лайли изо яғшоҳо. Ва-с-самои ва мо баноҳо. Ва-л-арзи ва мо таҳоҳо. Ва 

нафсив-ва мо саввоҳо. Фа алҳамаҳо фуҷураҳо ва тақвоҳо. Қад афлаҳа ман заккоҳо. 

Ва кад хоба ман дассоҳо. Каззабат Самуду битағвоҳо. Из инбаъаса ашқоҳо. Фа 

қола лаҳум расулуллоҳи, ноқаталлоҳи ва суқёҳо. Фа каззабуҳу фа ақаруҳо фа 

дамдама алайҳим Раббуҳум би замбиҳим фа саввоҳо. Ва ло яхофу уқбоҳо. 

Сураи «Зухо»  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ва-з-зуҳо. Ва-л-лайли изо саҷо. Мо ваддаъака Раббука ва мо қало. Ва ла-л-

охирату хайру-л-лака мина-л-уло. Ва ласавфа юътика Раббука фа тарзо. А лам 

                                                             
1 Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. 
2 Вузу-таҳорат. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

яҷидка ятиман фа ово. Ва ваҷадака золлан фа ҳадо. Ва ваҷадака оилан фа ағно. 

Фа амма-л-ятима фа ло тақҳар. Ва амма-с-соила фа ло танҳар. Ва аммо би 

ниъмати Раббика фа ҳаддис. 

Сураи «Иншироҳ» 

(Алам нашраҳ) 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

А лам нашраҳ лака садрак. Ва вазаъно анка визрак. Ал-лазӣ анқаза заҳрак. 

Ва рафаъно лака зикрак. Фа инна маъа-л-усри юсро. Инна маъал-усри юсро. Фа 

изо фарағта фа-нсаб. Ва ило Раббика фарғаб.  

Сураи «Тин» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва-т-тини ва-з-зайтун. Ва Тури синин. Ва ҳоза-л-балади-л-амин. Лақад 

халақна-л-инсона фӣ аҳсани тақвим. Сумма рададноҳу асфала софилин. Илла-

л-лазина оману ва амилу-с- солиҳоти фа лаҳум аҷрун ғайру мамнун. Фа мо 

юказзибука баъду би-д-дин. Алайсаллоҳу би аҳками-л-ҳокимин. 

Вирди хос 

«Ҳасбуналлоҳу ва ниъма-л-вакил». 

1. Барои ҳифозат аз шарру фитна 341 маротиба 11-11 бор дар аввалу 

охир дуруди шариф. 

2. Барои фарохии ризқ, ва адои қарз 308 маротиба 11-11 бор дар аввалу 

охир дуруди шариф. 

3. Барои такмили кори хос 111 маротиба 11-11 бор дар аввалу охир 

дуруди шариф. 

4. Барои наҷот аз мусибат ва парешонӣ 140 маротиба 11-11 бор дар 

аввалу охир дуруди шариф. 

 

Беҳтарини мол он аст, ки дар ҷайб бошад, на дар дил ҷой гирифта бошад 

Мол монанди об аст. Барои ҳаракати киштӣ ба об зарурат аст, аммо ин об 

дар зери киштӣ бошад. Агар об дар дохили киштӣ дарояд, сабаби ғарқ шудани 

киштӣ мегардад. 

Чунончи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ (paҳ) гӯяд:  

Об дар киштӣ ҳалоки киштӣ аст,  

Об андар зери киштӣ пуштӣ аст. 

Пас, эй муъмин, моли дунё низ чунин аст. Агар моли ту дар таҳти идораи 

ту бувад, яъне ту киштӣ ҳастӣ ва об мол. Ту наҷот меёбӣ ва мол василаи 

пешрафти зиндагии ту мегардад. Аммо агар дар дили ту ҷо гирифту ҳокими ту 

шуд, сабаби ғарқу ҳалокати ту мегардад. 

Пас, собит шуд, ки мол агар дар ҷайб бошад, беҳтарин навкар аст ва агар 

дар дил ҷо гирифт, бадтарин молик аст. 

 

Намози ҳоҷат 
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Рӯзи ҷумъа пас аз баромадани офтоб ду ракъат намоз бигӯзорад. Ва дар 

ракъати аввал баъд аз сураи «Фотиҳа» сураи «Фалақ» ва дар ракъати сонӣ сураи 

«Нос»-ро бихонад ва баъд аз салом «Ояту-л-Курсӣ»-ро ҳафт бор бихонад. Ва боз 

чаҳор ракъат бигузорад ва дар ҳар ракъате баъд аз сураи «Фотиҳа» сураи «Наср» 

як бор ва сураи «Ихлос» бисту панҷ бор бихонад ва чун аз ин намоз фориғ шавад, 

ҳафт карат «Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим» бигӯяд. 

Хосияти ин намозро касе ба ҷуз Худои таоло намедонад. 

 

Намози кун фаякун 

Ин намоз чаҳор ракъат аст. Дар аввали шаби ҷумъа ғусли пок кунад ва 

либоси покиза бипушад ва дар ракъати аввал баъд аз сураи «Фотиҳа» сад бор 

«Уфаввизу амрӣ илаллоҳ, инналлоҳа басирум-би-л-ибод» ва дар ракъати дуввум 

сад бор «Ало илаллоҳи тасиру-л-умур» ва дар ракъати саввум сад бор «Насрум-

миналлоҳи ва фатҳун қарибун ва башшири-л-муъминин» ва ракъати чаҳорум 

сад бор «Инно фатаҳно лака фатҳам-мубино» ва баъд аз салом сад бор 

«Ғуфронака Раббано ва илайка-л-масир» бигӯяд ва  баъд аз он cap ба саҷда ниҳад 

ва ҳар ду дастро бардорад ва сад бор «Астағфируллоҳу Раббӣ мин кулли занбин 

ва атубу илайҳ» ва баъд аз он ҳоҷаташро бихоҳад, ки ин намоз барои қазои ҳоҷат 

аз муҷарработ аст. 

 

Намози саодат 

Овардаанд, ки касе ин чаҳор ракъат намози саодатро ҳар шаб адо кунад ва 

илло дар ҳар ҳафтае ва илло дар ҳар мохе ва илло дар ҳар соле ва илло дар 

тамоми умр, ки мар ӯро кофист. Ва агар ин намозро баъд аз ҳафт вузу адо кунад, 

яъне вузу кунад ва намози таҳияти вузу бигӯзорад ва боз вузу кунад ва боз намози 

таҳияти вузу бигӯзорад ва ҳамчунин ҳафт карат, ҳар ҳоҷате, ки дошта бошад, 

бешак раво гардад. Аммо бояд дар ҷое бихонад, ки касе ӯро набинад. Бояд, ки 

дар ракъати аввал баъд аз сураи «Фотиҳа» сураи «Ихлос» даҳ бор ва дар ракъати 

дуввум баъд аз сураи «Фотиҳа» сураи «Ихлос» бист бор ва дар ракъати саввум 

баъд аз сураи «Фотиҳа» сураи «Ихлос» сӣ бор ва дар ракъати чаҳорум баъд аз 

сураи «Фотиҳа» сураи «Ихлос» чиҳил бор ва баъд аз салом панҷоҳу як бор 

салавоти «Аллоҳумма салли ва саллим ва борик алайҳ» фиристад ва панҷоҳу як 

бор «Сайиди истиғфор» «Астағфируллоҳи-л-Азим, ал-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳува-

л-Ҳайю-л-Қайюму ва атубу илайҳи ва асъалуҳу-т-тавбаҳ» гӯяд ва панҷоҳу як бор 

«Ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим» бихонад ва cap ба 

саҷда ниҳода ҳафтод бор «ё Ваҳҳоб» бигӯяд ва агар сарро бараҳна кунад, афзал 

аст ва як бор бигӯяд «Аллоҳумма асъиднӣ би-саодати-д-дунё ва-л-охираҳ, 

бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин».  

*                      *                   * 

Ин ғазали Ҳазрати Ғавсулаъзам Абдулқодири Ҷелонӣ (раҳ)-ро ба ҷиҳати 

осонии мушкилот дар ҳолати сахтӣ понздаҳ бор бихонад: 

То абад, ё Раб, зи Ту ман лутфҳо дорам умед, 

Аз Ту гар уммед буррам, аз куҷо дорам умед. 
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Зистам умре басе чун душманон, душман магир,  

Бевафоӣ кардаам, аз Ту вафо дорам умед.  

Ҳам ғарибам, ҳам фақирам, бекасу бемору зор,  

Як қадаҳ з-он шарбати дорушшифо дорам умед.  

Ноумедам аз худу аз ҷумлаи халқи ҷаҳон,  

Аз ҳама навмедам, аммо аз Ту медорам умед.  

Мунтаҳои кори Ту доим, ки омурзидан аст,  

З-он, ки ман аз раҳмати бемунтаҳо дорам умед.  

Ҳар касе уммед дорад аз Худову ҷуз Худо,  

Лек умре шуд, ки аз Ту ман Туро дорам умед.  

Ҳам Ту дидӣ ман чиҳо кардам, Ту пушидӣ зи лутф,  

Ҳам Ту медонӣ, ки ман аз Ту чиҳо дорам умед.  

Зарра-зарра чун Худо гардонадам хоки лаҳад,  

Баҳри ҳар зарра зи Ту фазли ҷудо дорам умед.  

Ҳам бадам, бад гуфтаам, бад мондаам, бад кардаам,  

Бо вуҷуди ин хатоҳо ман ато дорам умед.  

Равшании чашми ман аз гиря кам шуд, эй ҳабиб,  

Ин замон аз хоки куят тутиё дорам умед.  

Муҳйӣ мегӯяд, ки: «Хуни ман ҳабиби ман бирехт», 

Баъд аз ин куштан ман аз ӯ лутфҳо дорам умед. 

*                      *                   * 

Ин ғазали Ҳазрати Ғавсулаъзам Абдулқодири Ҷелонӣ (раҳ)-ро ба ҷиҳати 

осоиш аз меҳнати дунё ҳафт бор бихонад:  

Шохи  гул аз нозукии ёр ёдам медиҳад,  

Барги гул з-он гулрухи руҳсор ёдам медиҳад.  

Чун равам дар куҳ то аз ёди ӯ фориғ шавам,  

Мехиромад кабку з-он рафтор ёдам медиҳад.  

Ҳар куҷо бинам гуле бо хор месузам, ки он  

Ҳамдамии ёр бо ағёр ёдам медиҳад.  

Достони тешаи Фарҳоду куҳи Бесутун,  

Хор-хори синаи афгор ёдам медиҳад.  

Чун равам дар гулситон, к-аз хеш осоям даме,  

Бонги булбул нолаҳои зор ёдам медиҳад.  

Раста будам аз ҷафояш, ваҳ, ки ҷаври рӯзгор,  

Боз хунрезии он хунхор ёдам медиҳад. 

Ҷони ширин сузадам чун шеъри Муҳйӣ бишнавам,  

З-он ки ширинии он гуфтор ёдам медиҳад. 

 

Аз дуруг бипархезед, ки баракат аз ризқатон меравад 

Шахсе пеши пайғамбари замони худ омад ва гуфт: 

- Ман дар марази исён гирифторам ва пайваста ба дуздиву зино ва хунрезӣ 

ва ба дағобозиву дуруғгӯйӣ ба cap мебарам ва наметавонам, ки ҳамаро ба як бор 

тарк гуям. Ҳоло илоҷи ин бемориро аз Шумо мехоҳам, ки Ҳақ, таоло Шуморо 
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ҳакими ин иллатҳо намуда ва барои муолиҷаи ҳамчунин маразҳо фармон дода, 

аввал кадом якеро аз инҳо тарк кунам? 

Он Ҳазрат гуфтанд, ки: 

- Аввал дурӯғгӯиро тарк кун ва баъд аз се рӯз пеши ман биё, ки илоҷи дигар 

исёни туро нишон хоҳам дод. 

Он кас аз дуруғгӯӣ тавба карду ба хонаи худ омад. Чун хотираш ба ҳасби 

одат ба фисқу фуҷур майл намуд, андеша кард, ки: «Агар аз ман пурсанд, ки: 

«Куҷо меравӣ?» Чӣ ҷавобаш диҳам? Ва ҳар гоҳ баъд аз се рӯз пеши пайғамбари 

Худо равам ва аз ман пурсанд, ки: «Дар ин се рӯз чӣ кор кардӣ?» Дурӯғ 

наметавонам гуфт. Ва низ одамиро шарм аст, ки бадкирдории худ бар забон 

орад». Алғараз, дар ҳамин андеша се рӯз бигӯзашт ва ҳеҷ бадкорӣ аз ӯ ба вуқуъ 

напайваст, то он ки сирати нописандида ба хасоили разийяву шамоили марзийя 

мубаддал гашт ва дар андак замон маншаи1 ӯ ба некӣ гироиду аз ҷамеи гуноҳ 

тоиб2 гашт. 

Ҳосили матлаб. Дуруғгӯйӣ бадтарини гуноҳ аст. Аксари мардумон ба ин 

бало гирифторанд. Онҳо андеша доранд, ки агар дурӯғ нагуем, рӯзӣ наёбем. 

Аммо ин сухан ғалат аст, балки аз дурӯғ гуфтан баракат аз рӯзӣ меравад. 

 

Озмоиши худованд се нафарро 

Дар китоби «Ал-луълуу ва-л-марҷон» аз китоби «Саҳеҳи  Бухорӣ» 

овардаанд, ки Абӯҳурайра (раз) гӯяд: Шунидам, ки Пайғамбар (с) гуфт: Дар 

байни қавми Банӣ Исроил се нафар буданд, ки яке аз онҳо ба марази барас3 ва 

дуввумӣ ба бемӯӣ ва саввумӣ ба курии ҳар ду чашм мубтало буданд. Худованди 

мутаол хост ононро имтиҳон кунад, фариштаеро ба назди эшон фиристод. 

Ибтидо ба назди марди барас рафт ва ба ӯ гуфт: 

- Чӣ орзуе ба назди Шумо аз ҳамаи орзуҳо ширинтар ва маҳбубтар аст? 

Гуфт: 

- Ширинтарин орзуям доштани рангу пусти зебост, чун мардум аз қиёфаи 

ман нафрат доранд. 

Он фаришта дасташро бар сару сурати ӯ кашид ва осори барасӣ аз баданаш 

маҳв шуд, соҳиби рангу пусти зебое гардид. 

Фаришта ба ӯ гуфт: 

- Чӣ навъ молу сарватеро дӯст дорӣ, тақозо кун. 

Гуфт: 

- Шутурро дӯст дорам. 

Як шутури даҳмоҳаи обистанро (ки ба назди арабҳо аз ҳар ҳайвони дигаре 

боарзиштар аст) ба ӯ доду гуфт: 

- Худованд дар он хайру баракат қарор диҳад. 

                                                             
1 Маиша - сиришт. 
2 Тоиб - тавбакунанда. 

3 Барас – пес. 
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Баъдан ба назди кал рафт ва гуфт: 

- Чӣ чизеро бештар аз ҳар чиз дӯст дорӣ? 

Гуфт: 

- Муйи зебое, ки ин бемуиро аз байн бибарад, чун мардум аз ман дурӣ 

мекунанд. 

Фаришта ба сару сурати ӯ даст кашид. Фавран сари ӯ хуб шуд, соҳиби 

муйҳои зебое гардид. Гуфт: 

- Чӣ навъ сарвату молеро дӯст дорӣ, тақозо кун. 

Гуфт: 

- Говро дӯст дорам. 

Говеро ба ӯ дод, ки обистан буд ва гуфт: Худованд хайру баракатро барои 

Шумо дар он қарор диҳад. 

Сипас ба назди кур рафт ва ба ӯ гуфт:  

- Ширинтарин орзуи Шумо чист?  

 Гуфт: 

- Доштани ду чашми солим аст, то мардумро бо онҳо бубинам. 

Бар рӯйи чашмонаш даст кашид, фавран Худованд чашмонашро солиму 

бино гардонид. Гуфт: 

- Чӣ навъ сарватеро дӯст дорӣ, тақозо кун. 

- Гӯсфандро дӯст дорам.  

Гӯсфанди бачадореро ба ӯ дод. 

Ин шутур ва гову гӯсфанд зоду валад намуданд, то ин ки аввалӣ дорои галаи 

шутур ва дуввумӣ дорои галаи гов ва саввумӣ дорои галаи гӯсфанд шуданд. Он 

гоҳ он фаришта ба назди марди абрас дар ҳамон шаклу қиёфаи собиқи ӯ рафт 

ва гуфт: 

- Ман фақиру бечора ҳастам, тамоми васоилу имконоти сафарам тамом 

шудааст. Ҳеҷ чораву паноҳе ҷуз Худо надорам ва баъд аз Худо бар Шумо паноҳ 

овардаам. Ба хотири Худое, ки ин рангу пусти зебо ва сарвати фаровонро ба 

Шумо додааст, шутуреро ба ман бидиҳед, то битавонам ба василаи он ба 

манзилам баргардам. Гуфт: 

- Ман ҳуқуқ ва ҳарчи фаровоне ба ӯҳда дорам (наметавонам шутуреро ба 

Шумо бидиҳам). 

Фаришта ба ӯ гуфт: 

- Мисли ин, ки ман Шуморо мешиносам, магар Шумо барас набудед, ки 

мардум аз шумо дурӣ мекарданд? Ва фақир набудед, ки Худованд Шуморо 

сарватманд намуд? 

Гуфт: 

- Не, падар бар падар сарватманд будаам. Фаришта ба ӯ мегӯяд: 

- Агар дурӯғуй бошӣ Худованд туро ба ҳолати собиқ баргардонад. 

Он гоҳ ба назди кал бо ҳамон сару сурати собиқи ӯ рафт ва он чи ба марди 

абрас гуфт ба ӯ ҳам гуфт. Ва айни ҳамон ҷавобро аз ӯ шунид, гуфт: 
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- Агар дурӯғгӯй бошед, Худованд Шуморо ба ҳолати собиқ баргардонад. 

Саранҷом ба назди марди кур ба сурати як нобино рафт ва гуфт: 

- Ман инсоне ҳастам фақиру мусофир ва нобино ва тамоми васоили сафар 

ва озуқаам тамом шудааст. Баъд аз Худо ҷуз ба Шумо ҳеҷ умеду паноҳе надорам. 

Шуморо ба касе қасам медиҳам, ки чашмонатонро ба Шумо баргардонд, 

гӯсфандеро ба ман диҳед, то ба василаи он битавонам худро ба манзил 

бирасонам. 

Марди кур гуфт: 

- Қасам ба Худо, ба хотири ризои Худо, ҳар чиро, ки Шумо бихоҳед аз 

сарвати ман бардоред, аз шумо пас намегирам ва монеъ намешавам. 

Он фаришта мегӯяд: 

- Сарвату моли Шумо барои Шумо хуб аст. Шумоён се нафар озмоиш 

шудед, Худованд аз ту розӣ ва аз ду нафари дигар норозист. 

Қитъа: 

Эй қамар баста касби рӯзиро,  

Субҳхезӣ далели фирӯзист.  

Баҳри хоби сабоҳ чашм мабанд,  

З-он ки ин хоб монеи рӯзист. 

 

Ҳикмати саҳархезӣ 

Ривоят мекунанд, ки Хисрави Парвиз дар солҳои аввали салтанаташ 

фориғдилу нишотангез будааст ва бомдодон дар хоб мемондааст. Вале ин ба 

вазири донишманд Бузургмеҳр маъқул набудааст. Бинобарон ҳар субҳн содиқ ба 

болини шоҳ меомадааст ва ӯро ба саҳархезӣ водор месохтааст. 

Хоҷа Бузургмеҳр субҳи пагоҳ, 

Бар сараш омадӣ, ки: «Хез, эй шоҳ! 

Ҳар кӣ шаб шуд пагоҳтар бедор, 

Рӯз фирӯз гашт дар ҳама кор». 

Саҳархезӣ барои шоҳ душвор буд. Аз ин хотир меандешид, ки чӣ тавр аз 

ин вазъият барояд ва номи бедории саҳар набарад. Ӯ ними шаб навҷавоне 

теғзан, марди паҳлавонеро даъват мекунаду оҳиста мегӯяд, ки: 

Бар сари роҳи Хоҷа рав, биншин,  

То Хоҷа чун даррасид, баро зи камин. 

Ҳамла бар Хоҷа зан, бигир ӯро, 

Ҷома баркаш зи тан чу cap ӯро. 

Паҳлавон мувофиқи гуфтаи шоҳ амал намуда, саҳарии барвақт, вақте ки 

Хоҷа Бузургмеҳр пайдо мешавад, ҳуҷум мекунаду бо зурӣ асп, ҷома ва 

саллаашро ғорат мекунад. 

Хоҷаи бечора то баргашта хона меояду аспу саллаи дигаре ёфта, назди 

шоҳ меравад, ки бегоҳ мешавад. Шоҳ худро ба нодонӣ зада мепурсад: 

Гуфт Хисрав, ки: «Дер омадаӣ?  

Магар аз мо ба сер омадаӣ?»  
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Вақте ки Бузургмеҳр узр хоста қиссаи шабро ҳикоя мекунад, шоҳ мегӯяд, 

ки ҳар саҳар ба гӯшам мехондӣ: 

Ки пагоҳхезрост фирӯзӣ,  

Шавад шфолаш аз ҳама рӯзӣ.  

Вале ҳоло мебинам, ки аз саҳархезӣ кас фоида не, зарар медидааст. 

Чунончи ба ту рӯй дод. Шояд минбаъд моро ба саҳархезӣ ташвиқ накунӣ.

 Бузургмеҳр сухани шоҳро гуш карда дар ҷавоб мегӯяд: 

- Дузд ба мақсадаш расид, барои он, ки аз ман барвақттар хест. Вале: 

Гар ман аз вай пагоҳтар омадаме,  

Ба саодат музаффар омадаме. 

Бегумон, ҳар кӣ дидабедор аст, 

Ёвараш бахту дида бедор аст. 

Субҳро ҳар кӣ зинда дарёбад, 

Ҳамчу хуршед дар ҷахон тобад. 

Дар баёни ҷолиби ризқ 

Бишнав, акнун баёни ҷолиби ризқ,1  

Низ асбобҳои солиби2 ризқ.  

Шуд зи асбоби ризқ, эй дамсоз,  

Бо хушуъу хузуъ3 адои намоз.  

Ҳар кӣ бо ин ҷаҳор шуд мавсуф4,  

Нашавад ҳеҷ гаҳ зи фақр махуф5.  

Яке пеш аз духули вақти намоз,6  

Сохтан бо вузуи хуб намоз.  

Дигаре пеш аз азон хондан,  

Сӯйи масҷид қудуми7 худ рондан.  

Дигаре аз каломи дунёвӣ,  

Баъди витр аст тарки ӯ авло.  

Дигаре тарки хоб пеш аз субҳ,  

Ин ҳама мебарад аз ӯ ҳар кубҳ8.  

Хӯ намудан ба хайру ҳам садақа,  

Низ хушниятист бо рафиқа.  

Субҳ, аз хоб ҳам шудан бедор,  

Баракатро биёварад бисёр.  

Дар ҷамеи ниам9 диҳад баркат,  

                                                             
1 Ҷолиби ризқ - налбкунандаи ризқ. 
2 Солиб – рабоянда. 
3 Хушуъ - фурӯтанӣ кардан. Хузуъ – тавозуъ. 
4 Мавсуф – васфкардашуда. 
5 Махуф - хавфнок, тарсовар. 
6 Духули вақти намоз - дохил шудани вақти намоз. 
7 Кудум – қадамҳо. 
8 Кубх – зишт. 
9 Ниам - нозу неъматхо. 

i 
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Бар сари кас биёварад раҳмат.  

Ҳар кӣ дар ҳар шаб, эй хамидаписар,  

Сураи «Воқеа» бихонад агар.  

Низ ду сураи муборак ҳам,  

Яъне «Ё син»-у бо «Таборак» ҳам.  

Хати хубу каломи хуби хеш,  

Хулқхуш будану сулуки хеш. 

Рӯфтани рӯйи хонаву дару бом,  

Шустани косаву табақ зи таом.  

Ризқро пур кунад, ғано1 орад,  

Оқил инҳо зи даст нагзорад.  

Суннати бомдод дар хона,  

Хондани витр боз дар хона.  

Хондани фарзи фаҷр2 дар масҷид,  

Ҳам ба масҷид ишо3 кунад бо ҷид4.  

Хомӯшӣ аз каломи беҳуда,  

Ин ҳама ризқро кунад тӯда. 

 

Дар он ки асбоби фақр 

Гӯям, акнун ба авни5 Рабби Ҷалил,  

Сабаби фақру фоқа биттафзил.  

Ризқро хоби субҳ, монеъ дон,  

Низ дар хоб рафтан урён.  

Хоби бисёр ҳам бувад монеъ,  

Ориёян6 бавл ҳам шавад монеъ.  

Хурдани туъма дар ҷанобат ҳам,  

Сабаби фақру ризқ созад кам.  

Резаи ҳар таому резаи нон,  

Гар нагирад, кунад ниҳодани он.  

Сухтани пусту пиёзу вусум,  

Зинҳоре насоз сӯяш рум.  

Хонарӯба зи хона нагрифтан,  

Пеши пирони куҳна paҳ рафтан.  

Хондани модару падар бо ном,  

Ҳам китобат ба ақд дар ақлом.  

Ҳам ба ҳар чуб кофтан дандон,  

Ҳам вузу сохтан ба мабраз дон. 

                                                             
1 Ғано – давлатмандӣ. 
2 Фарзи фаҷр - фарзи намози бомдод. 
3 Ишо - намози хуфтан. 
4 Ҷид – кушидан. 
5 Авн - ёрӣ, мадад. 
6 Ориёян - урён, бараҳна. 
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Ҳам нишастан ба остонаи боб1,  

Ҳам намудан бегаҳ ба сӯқ2 зиҳоб3.  

Дер з-он ҷо муроҷиат кардан,  

Ин ҳама фақр оварад безанн4.  

Ғасли яд5 бо сабӯсу лою хок,  

Хеш аз чиркинат накардан пок.  

Такя бар як тараф зи шаққии дар6,  

Дӯхтан ҳам либосро дар бар.  

Рӯй бо остину бо доман,  

Пок макун, фақр то шавад хирман.  

Хонаи анкабут нагрифтан,  

Фоқаву фақр оварад безанн.  

Ҳам таҳован7 намудан ба намоз,  

Коҳилу суст будан ба намоз.  

Ҳам бурун омадан зи масҷид зуд,  

Ҳама асбоби фақр хоҳад буд.  

Аз гадо нони реза бихридан,  

Тарки тахмири ойина кардан.  

Шатм8 кардан ба шатти ишкаста,  

Бухл кардан каф аз карам баста.  

Қоидан9 бастан дастораш,  

Коиман10 пас кардан изораш.  

Ҳам дар инфоқ11 сохтан тафтир12,  

Низ исроф ҳам аз инҳо гир.  

Кам дуо кардан аст бар абавайн13,  

Ҳаққашон зимматан турост чу дайн14. 

Ба нафас куштани чароғ бидон,  

Бад дуо сохтан ба фарзандон. 

Назди мурда таом ҳам хӯрдан, 

Дар таки кафш ҳам назар кардан. 

                                                             
1 Боб – дар. 
2 Сӯқ – бозор. 
3 Зиҳоб – рафтан. 
4 Безанн – бегумон. 
5 Ғасли яд - шустани даст. 
6 Шаққии дар - шикофи дар. 
7 Таҳован - хор шумурдан. 
8 Шатм - дашном додан. 
9 Қоидан – нишаста. 
10 Қайман - рост истода. 
11 Инфоқ - нафақа кардан. 
12 Тафтир - сустӣ кардан. 
13 Абавайн – волидайн. 
14 Дайн – қарз. 
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Об хӯрдан зи ҷуръаи ованд, 

Нашунидан зи аҳли илмон панд. 

Ҷониби ғидра1 ҳам нигаҳ кардан, 

Хоб дар вақти субҳгаҳ кардан. 

Сохтан хӯй бо каломи дурӯғ, 

Ҳам барад ризқу ҳам зи рӯй фурӯғ. 

Хом хӯрдан бувад пиёзу вусам, 

Хӯй кардан бувад ба касрати навм.2 

Ҳурмати устод кам кардан, 

Ҳам ба худ аз зиён ситам кардан. 

Хор кардан тарошаи ақлом,3 

Дасти ношуста хӯрдан аст таом. 

Абавайн4 эҳтиром кам кардан, 

Ҳам ба мардум салом кам кардан. 

Дар даруни қидр5 таом махӯр, 

Туъма дар роҳҳои ом махӯр. 

Низ созӣ гуноҳ ризқат кам, 

Дилу динат сиёҳу ризқат кам. 

Ба хусус он, ки кизбгӯй6 бувад,  

Ризқи ӯ каму сардрӯй бувад. 

Нохунатро магир бо дандон, 

Оварад муфлисиу ғам чандон. 

Оби биниву низ оби даҳан, 

Макун илқо7 ба мабраз, эй зулфан. 

Пӯшиши пираҳан зи ҷониби чап,  

Халъ8 аз рост ҳам ба ғайри насб9.  

Ба ятимон изо расондан ҳам,  

Мекунад бенавову ризқат кам.  

Дар сарат на амома, на изор,  

Вақти хуспиданат намон зинҳор.  

Аз миёни ғанам10 убур макун,  

Хешро бенавову ур11 макун.  

  

                                                             
1 Ғидра – зани номаҳрам. 
2 Навм – хоб. 
3 Ақлом – ҷамъи қалам. 
4 Абавайн – падару модар. 
5 Қидр – дег. 
6 Кизбгӯй – дурӯғгӯй. 
7 Илқо – афкандан, партофтан. 
8 Халъ – баркандан. 
9 Насб – бардоштан. 
10 Ғанам – гӯсфандон. 
11 Ур – урёнӣ, дар ин ҷо ба маънои нодорӣ омадааст. 
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Пусти байзаву1 пиёзу сир,  

Ҳар касе хор дошт, гашт фақир.  

Мондани зарфи об бе сарпӯш,  

Фақрро тӯда созад, эй мадҳуш.  

Асбаъи дастҳо2 зи якдигар,  

Магзарон в-арна мешавӣ афқар3.  

Доштан хор зердастонро,  

Тарки иззат Худопарастонро.  

Иззати ағниё4 барои мол,  

Сулси динро5 барад зи рӯйи вубол.  

Ба хусус аҳли илм кардан хор,  

Фоқаву фақр оварад бисёр.  

Додани мол бар сафеҳу6 бадон,  

Хайр бо ҷоҳилону бехирадон.  

Пой болои пой ҳам мондан,  

Дар даруни хало сухан кардан.  

Шустани пой ҳам ба дасти рост,  

Давлату ризқ мекунад каму кост. 

Дасти ношуста хӯрдан аст таом,  

Мекунад уфтодаву ноком.  

Бар яминат7 магир оби даҳон,  

То намонӣ ба зери фақр урён.  

Торе аз риши ту ба даст ояд,  

Гар ба дандон канӣ, шикаст ояд.  

Канданаш гуфтаанд мустаҳаб аст,  

На ба дандон бикан, валек ба даст.  

Ҳам нишастан даруни гирбол аст, 

Сабаби фақру офату мол аст.  

Ҳам бихӯрдан таом дар гирбол,  

Ҳам задан сила бар рух аст вубол.  

Ҳар касе рӯ ба рӯйи шамсу қамар,  

Авраташ во кунад, шавад афқар.  

Ҳар кӣ хонда намози фаҷр бихуфт,  

Мешавад бо балову меҳнат ҷуфт.  

Ҳар кӣ созад ситам ба ҳамсоя,  

Мешавад бенавову бе моя.  

                                                             
1 Байза - тухми мурғ. 
2 Асбаъи дастҳо - панҷаҳои даст. 
3 Афқар - фақиртар, камбағалтар. 
4 Ағниё - сарватмандон. 
5 Сулси дин - сеяки дин. 
6 Сафеҳ – нодон. 
7 Ямин - дасти рост. 
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Шона бо мишти1 дигаре кардан,  

Ҳам гузаштан миёнаи ду зан. 

 

Дар баёни мутаввилоти2 умр 

Силаи раҳм умр афзояд,  

Ҳам ризои Худо аз ӯ зояд.  

Низ тавқир3 кардани пирон,  

Низ бо ҳеҷ кас изо марасон.  

Ҳам талаб кун дуо зи ҳар некон,  

То ки умрат диҳад Худои ҷаҳон.  

Ҳам дарахте, ки ратбу тар бошад,  

Аз буридан-ш дар ҳазар бошад.  

Ҳам вузуро пагоҳ созад ӯ,  

Субҳхезӣ ба хеш созад хӯ. 

Ин ҳама умрро тавил4 кунад,  

Иллату дардро қалил5 кунад. 

 

Дуои қадам 

Қадам расид, бало нарасад. Илоҳо, тани сиҳҳат, хотири ҷамъ, дили беғам 

ато намуда, гузаштагонамонро раҳмат ва мондагиҳоямонро ҷойнишини некон 

карда, дар паноҳи исмати худ нигоҳ дорӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р- 

роҳимин. 

*        *        *        *        * 

Илоҳо, қадамҳои моро дар ин манзил некӯ бобаракат гардонӣ. 

Парвардгоро, барои ҷумлаи бандаи муъмину мусалмон тани сиҳҳату хотири 

ҷамъ ва дили беғам ато намуда, оқибати корҳояшонро ба хайр гардонӣ. Омин. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

*        *        *        *        * 

Ободии макон, сиҳҳату саломатии аҳли ин хонадону аҳли суҳбат. Худованд 

рафтагиҳоро раҳмат карда, қабрҳояшонро пурнур ва ҷойгоҳашонро ҷаннат 

кунад, мондагиҳоро ҷойнишини некон карда, Қуръонхони гузаштагон кунад, 

тани сиҳҳату дили беғам ато кунад. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

*        *        *        *        * 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Раббӣ анзилнӣ мунзилан муборакан ва Анта хайрун мунзилин. Ба даргоҳи 

ин дӯсти азизамон қадам ранҷа намудем. Илоҳо, ба ин хонадон хайру баракат, 

меҳру муҳаббат, рӯзгори пур аз нозу неъмат, доимо сулҳу салоҳияту 

                                                             
1 Мишт – шона. 
2 Мутаввилот - дароз, тӯлдода шуда. 
3 Тавқир - ҳурмату эҳтиром намудан. 
4 Тавил – дароз. 
5 Қалил – кӯтоҳ. 
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якдигарфаҳмӣ, фарзандҳои солеҳу умри дарози бобаракатро ато фармоӣ. Ба 

ҳурмати Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Кушода бод ба давлат ҳамеша ин даргоҳ, 

Ба ҳаққи ашҳаду ан ло илоҳа иллаллоҳ,.    

*        *        *        *        * 

Илоҳӣ, хайрияти қадам, ободии макон, хушнудии арвоҳи гузаштагон, аз 

Худо мадад, аз Пайғамбар шафоат, хайру баракат, ризқу рӯзии беминнат, афву 

амон, бахту саодат, фарзандони солими босаховат, парҳез аз маъсият, шоистаи 

ҷаннат, саллаллоҳу таоло ало хайра халқиҳи Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва 

асҳобиҳи аҷмаин. 

 

Дуои дастурхон 

Шукронаи неъмат, зиёдии давлат, тани сиҳҳату хотири ҷамъ, мо кам 

кардем Худо зиёда гардонад ва ба ин хонадон файзу баракат, умри дарозу 

давлати бепоён ато фармояд ва гузаштагонро раҳмату мағфират ва шоистаи 

ҷаннат намуда, боқимондагиҳоро ҷойнишини некон кунад. Омин. Бираҳматика 

ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Илоҳо, тани сиҳҳату хотири ҷамъ карам фармоӣ. Мо аз ин таомҳо хурда 

кам кардем, Худованд зиёда гардонад. Ба аҳли ин хонадон хайру баракату 

хурсандиро ато гардонад. Ба ҷумлаи бандагони муъмину мусалмон кушоиши 

кор ато намуда, ба мамлакатамон оромиву осудагӣ, ба бозорҳоямон арзониву 

фаровониву инсофу ростӣ, ба деҳқонон баракат дар кишту корҳо, ба мусофирон 

сиҳҳату саломатӣ, ба беморон шифои комилу оҷил, ба қарздорон наҷот аз балои 

қарз ато фармоӣ. Ҷумлаи бандагони калимагӯятро ба орзуву ҳавасҳояшон восил 

намуда, дар қатори онҳо ба фарзандҳои мо низ баракат дар касбу кор ва ризқу 

рӯзӣ, хайру хушбахтии дуҷаҳониро рӯзӣ гардонӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-

р-роҳимин. 

* * * * *  

Омин, бигузор Худованд ҳар як қадами моро ба ин хонадон бо хушиву 

хурсандӣ биёварад ва ин дастархони пурнозу неъматро дар роҳи хайр қабул 

намояд. Ва ба ҳамаи моён инсоф диҳад, то он, ки дар талаби илм бикушему аз 

роҳи фасоду шайтонӣ дур гардем. илоҳо, шифои беморон, наҷоти қарздорон, 

мулки амон, нархи  арзон, баракати оби равон ва бар аҳли ин маҷлиси мо 

орзуҳои боамалу дили беғаму тани сиҳҳат ато гардонӣ ва савоби ин дастурхони 

пурнозу неъматро бар пазандаву хурандагонаш расонӣ. Омин. Бираҳматика ё 

Арҳама-р-роҳимин. 

*        *        *        *        * 

Бар соҳиби хонадон бубахшоӣ, Худо! 

Бар ӯ дари раҳматат ту бикшоӣ, Худо! 

Нону намаки варо агар кам кардем, 

Нону намаки варо бияфзоӣ, Худо! 

* * * 
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Соҳиби ин таомро, ё Раб, 

Аз ҷамеи бало амонаш деҳ. 

Хонадонаш зи неъмати афзун, 

Баркати Хизр дар маконаш деҳ. 

Ман надонам, ки мақсади ӯ чист, 

Ҳар чи мақсуди ӯст, онаш деҳ. 

Дар сабоҳу1 равоҳу2 лайлу3 наҳор4, 

Аз балои замон амонаш деҳ.  

* * * 

Аҳли муъминро, Худоё, шод кун, 

Ҷумларо аз дарду ғам озод кун. 

Соҳиби хонаро амонаш деҳ 

Хислати Хизр дар маконаш деҳ. 

Ман надонам дар дили ӯ чист, 

Ҳар чи хоҳад, ҳамонаш деҳ. 

*        *        *        *        * 

Бар деҳқонон Худои таоло баракат ато намояд, дастархонҳо пурфайзу 

пурбаракат шаванд. Ҷавонону кудакон калон-калон хуранду ба хизмати падару 

модар қоим гашта, ба дуо муносиб гарданд. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимин. 

*        *        *        *        * 

Алҳамаду лиллоҳи-л-Лазӣ атъамано ва саққоно ва ҷаъалано мина-л-

муслимин. Мо кам кардем Худо зиёда гардонаду баракати Хизр алайҳи-с-

саломро ато гардонад. Савоби ин дастархон ва савоби меҳмонони азиз ва савоби 

обу таомҳоро ба гузаштагони ҳамин макону манзил бахшидем. Худованд ба 

ҳамаи шумоён тани сиҳҳат, имони мустаҳкам, баракат дар умру ҷону касбу кор 

ва ризқу рӯзӣ ато гардонад. Бачаҳоро Худои таоло калон карда ба хизмати 

падару модаронашон қоим кунад. Кушода бод бар ин хонадон давлату савлат, 

меҳру мухдббату бахту саодат. Омин. Бираҳматика ё Ар^ама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Аллоҳумма-рзуқно ҳалолан би ғайри ҳисоб. Тани сиҳҳату хотири ҷамъ, мо 

кам кардем Худо зиёда кунад. Ҳазрати Хизр назар кунанд. Савоби ин 

дастархонро ба гузаштагони ҳамин макону манзил бахшидем. Худованд 

танатонро сиҳҳат кунад, умратонро дароз кунад, ба касбу рӯзиву хонадон 

баракат диҳад, замона тинҷӣ шавад, ҷавонон рӯз бинанду ба пирон имон диҳад. 

Кӯбро аз офатҳои шабу рӯз Худаш нигоҳ дорад ва дар қатори кӯб ҳамаи моёнро 

низ аз ҳар гуна балову офатҳо нигоҳ дорад. Ва ҳамчунин он касоне, ки аз қатори 

мо ба сафарҳои дур рафта бошанд, онҳоро Худованд дар ҳифзу ҳимояти Худ 

                                                             
1 Сабоҳ – саҳаргоҳ. 
2 Равоҳ – шабонгоҳ, аввали шаб. 
3 Лайл – шаб. 
4 Наҳор – рӯз. 
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нигоҳ дорад, сиҳҳат рафтанд, саломат бо руйи сурху забони дароз ва бо дасти 

хайру саховату пойи тоату ибодат бозгарданд. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимин. 

 

Дуоҳои ният ва ифтори рӯзаи моҳи  шарифи рамазон 

Нияти рӯза гирифтан: 

«Ва ли савми ғаддим-мин шаҳри рамазона-л-лазӣ фаризатан навайту». 

Тарҷума: Рӯзаи фардоро аз моҳи шарифи рамазон ният кардам. 

Нияти дигари рӯза гирифтан: 

«Навайту ан асума савма шаҳра рамазона мина-л-фаҷри ила-л-мағриби 

холисан лиллоҳи таоло». 

Тарҷума: Ният кардам рӯзаи моҳи шарифи рамазонро аз субҳи содиқ то 

фурӯ рафтани офтоб, фақат аз барои Худои таоло. 

Нияти рӯза кушодан: 

«Аллоҳумма лака сумту ва бика оманту ва алайка таваккалту ва ало ризқика 

афтарту». 

Тарҷума: Парвардгоро, аз барои Ту рӯза доштам ва ба Ту имон овардам ва 

ба Ту таваккал кардам ва ба ризқи додаӣ Ту ифтор кардам. 

Рӯза доштам ба номат,  

Кушодам ба фармонат. 

 

Дуои нек дар ҳаққи оилаи навбунёд 

Пайғамбар (с) дар ҳаққи оилаи навбунёд чунин дуо мекарданд: 

«Боракаллоҳу лака ва борака алайка ва ҷамаъа байнакумо фӣ хайр. Омин. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин». 

Тарҷума: Худованд ба шумо баракат иноят фармояд ва кори шуморо 

бобаракат кунад ва пайвандатонро муборак ва боиси хайр гардонад. 

*        *        *        *        * 

«Аллоҳумма-ҷъал ҳоза-л-ақда маймунам-муборакан, ва-ҷъал-байнаҳумо 

улфатав-ва маваддатав-ва қароро. Ва ло таҷъал байнаҳумо нафратав-ва 

фитнатав-ва фироро. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин». 

Тарҷума: Парвардгоро, бигардон ин ақдро саодатманду муборак ва қоим 

бигардон байни онон ошноӣ, дӯстӣ ва оромӣ. Ва магардон байни онон нафрат, 

фитна ва гурехтан.  

* * * * *  

«Аллоҳумма аллиф байнаҳумо камо аллафта байна Одама ва Ҳавво. Ва 

аллиф байнаҳумо камо аллафта байна Юсуфа ва Зулайхо. Ва аллиф байнаҳумо 

камо аллафта байна Муҳаммадани-л-Мустафо ва Хадиҷата-л-Кубро. Ва аллиф 

байнаҳумо камо аллафта байна Алийини-л-Муртазо ва Фотимата-з-Заҳро. 

Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин». 

Тарҷума: Парвардгоро, улфати байни арӯсу домодро мисли улфати байни 

Ҳазрати Одам ва Ҳавво гардонӣ. Ва улфати байни эшонро мисли улфати 

Ҳазрати Юсуф ва Зулайхо гардонӣ. Ва улфати байни эшонро мисли улфати 
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Ҳазрати Муҳаммади Мустафо ва Хадиҷаи Кубро гардонӣ. Ва улфати байни 

эшонро мисли улфати Ҳазрати Алии Муртазо ва Фотимаи Заҳро гардонӣ. 

Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Умедворам, ки Худованд ин ду завҷи ҷавонро мазиди тавфиқ иноят 

фармояд, бо меҳру вафову сафову самимият то охири умр байни инҳо ҷамъ 

бифармояд, дар дунёву охират ҳамсари ҳамдигар бошанд то дар биҳишти 

барин. Ва ниҳоятан авлоди солиму солеҳу муслеҳу муфриду донишманду муфид 

барои худашон ва хонаводаву ҷамъи ҷомеаи инсониву уммати исломӣ ироа ва 

ҳадя бидиҳанд. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 * * * * * 

Худованд ба ин арусу домод остонаи баланди бахту саодатро насибу рӯзӣ 

гардонида, эшонро хизматгузори падару модаронашон созад. Ва падару модари 

эшонро дуогӯйи ин арӯсу домоди нозанин гардонад. Худованд ба ин 

навхонадорон фарзандони исломӣ ато намуда, ба ҳар як орзуву ҳавасе, ки дар 

дилҳояшон бошад, восил гардонад. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Илоҳо, имрӯз рӯзӣ хушбахтии духтарамон, ки Худованди таоло ба тӯи 

арӯсияш мушарраф гардонид ва аз ҳамин рӯз cap карда дар хонаи бахташ ба 

зиндагонӣ ва рӯзгори нав омодааст. Дуо мекунем, ки келину домод якруву якҷо 

шуда, меҳру муҳаббати ҳамдигар дар дилҳояшон ҷоӣ гирифта, дар хизмати 

хонадони навашон қоиммақом гарданд ва шоистаи хонадонашон шуда, бар 

дуои неки падару модарҳояшон мушарраф гарданд. Доимо бо тоату ибодат 

ҳаётро ба cap бурда, аз фарзандони солеҳу боодобу оқил бонасиб гарданд. 

Илоҳо, ин арӯсу домодро хизмаггузори роҳи ислом гардонида, ба касбу кор, ба 

умру нон, ба молу мулкашон файзу баракат ато намуда, ба меҳру муҳаббати 

ҳамдигар сазовор гардонӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Илоҳо, ба ин арӯсу домод остонаи баланди бахту саодати абадиро насибу 

рӯзӣ гардонӣ. Файзу футуҳ хайру баракатро дар хонадонашон ато гардонӣ. 

Ҳардуро дар хайру офиятмандӣ, якҷоягӣ ва иттифоқу якдигарфаҳмӣ ба камол 

расонӣ. Ба волидайнашон хизматҳои шоиста намуда, ба дуои эшон сазовор 

шуданро насиб гардонӣ. Тоату ибодат ва ихлосу эътиқодашонро ба Худованди 

Карим зиёда гардонӣ. Хизматхояшон, ҳимматҳояшон ва саховату амалҳои 

хайрашонро дастгири охирату соябони қиёматашон гардонӣ. Дар оянда 

барояшон фарзандҳои покизаву накӯкор ва дар роҳи ислом хизматгузор ато 

фармоӣ. Ба касбу корашон, умру нонашон, молу мулкашон файзу баракотро 

насибу рӯзӣ гардонӣ. Ҳамаи орзу ва матлабу мақсуде, ки дар дил дошта бошанд, 

аз лутфи амимат баровардаи хайр гардонӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимин. 
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Дуои сафар 

Худо дар паноҳаш нигоҳ дорад, сиҳҳат раву саломат биё. Худованд 

сафаратро бехатар кунад. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 * * * * *  

Илоҳо, сафар бехатар шавад, ба ҳар ҷое, ки қадам монанд нек гардад. 

Худованд муродашонро ҳосил карда, бо фатҳу зафар боз орад. Солим раванду 

ғолиб биёянд. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

*        *        *        *        * 

Инно фатаҳно пешво, насрум-миналлоҳ аз қафо, ҳоди Набии Мустафо, 

солим раву ғоним биё. Фаллоҳу хайрун ҳофизо. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимин. 

*        *        *        *        * 

Эй Бор Худои пуриноят, 

Покиза Каримӣ бениҳоят.  

Мо ғоиби худ ба Ту супурдем,  

Ту боз расон ба мо саломат. 

*        *        *        *        * 

Эй соҳиби роҳу соҳиби роҳравон, 

Эй соҳиби рӯҳу қолаби роҳравон. 

Эй соҳиби киштиву барандаву оранда,  

Бо лутф нигар Ту ҷониби роҳравон. 

 

Дуои баъд аз намоз 

Парвардгоро, намозу рӯза, зориву фурӯтании моро ба даргоҳат қабул кун 

ва кӯтоҳиҳои моро бибахшу дуои моро иҷобат гардон. Ва зиндагонро омурзиш 

намуда, мурдагонамонро раҳмат фармо, эй Мавлоямон. Худовандо, ба фазлу 

карамат моро аз ҷамеи дарду ранҷҳову балоҳо сиҳҳату саломат ва боамону 

офият нигаҳ дор, эй Бахшандатарини бахшандаҳо ва эй Беҳтарини 

ёридиҳандаҳо. Дуруди Худо бар беҳтарини халқаш Муҳаммад ва хонадону 

ёрони ӯ бод. Эй Меҳрубонтарини меҳрубонон, чашми умед ба раҳмати Ту 

дорем. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Худовандо, бигардон дини моёнро мисли дини пайғамбарон ва имони 

моёнро мисли имони муъминон ва исломи моёнро мисли исломи мусалмонон 

ва намози моёнро мисли намози оҷизикунандагон ва рукуъи моёнро мисли 

рукуъи шикастагикунандагон ва саҷдаҳои моёнро мисли саҷдаҳои тарсандагон 

ва «ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммада-р-расулуллоҳ» 

гуфтани моёнро мисли «ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна 

Муҳаммада-р-расулуллоҳ» гуфтани малоикаи муқаррабин ва қасди моёнро 

мисли қасди фирӯзмандон ва амалҳои моёнро мисли амалҳои солеҳон ва 

гуноҳҳои моёнро мисли гуноҳҳои толибони мағфират гардон. Пас, Маъбуди 

х 

к 
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барҳақ беҳтар аст аз ҷиҳати ҳифз ва ӯ Меҳрубонтарини меҳрубонон аст. Омин. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.1 

 

Дуоҳои хайр 

Ба вартае, ки умедат бурид аз ҳама ҷо, 

Бибин ба кист умедат?! Бидон, ки Ӯст Худо! 

Худоё, Худовандо, шармандаи ин дунёву бозори қиёмат накӯнӣ, аз туҳмати 

ногаҳону балои охируззамон, аз марги мафонову2 қазои муаллақ Худат дар 

паноҳи исматат нигоҳ дорӣ. Намозу рӯзаи ҷумла бандагони калимагӯю уммати 

Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро ба даргоҳат қабул гардонӣ. Аз дасти 

гирову пойи равон, аз чашми бинову забони гӯёву гуши шунаво намононда 

барӣ, муҳтоҷи касу нокас нагардонӣ, гуноҳони кардаи моро мағфират кунӣ, 

оқибати корҳоро бахайр гардонӣ, пешомади корҳоро нек гардонӣ, баракати оби 

равону дони деҳқон ва тинҷии замону ободии маконро диҳӣ, моро аз ризқу 

рӯзии ҳалолу фаровони Худ ато намоӣ, ҷумла уммати калимагӯйро фарзандони 

боодобу оқилу солеҳ ато фармуда, хизматгузори падару модаронашон гардонӣ 

ва ҳамаро феълу хӯи нек ато фармоӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Малико, Подшоҳо, Парвардгоро, забони моро, ки тутии қафаси тани мост, 

ба нидои «Ё айюҳа-л-лазина оману-зкуруллоҳа зикран касиро»3 гӯё дорӣ. 

Илоҳо, дидаҳои моро, ки талояи ниҳоди мост, ба назари «Фа-нзуру ило 

осори раҳматшллоҳ»4 бино гардонӣ. 

Илоҳо, гӯшҳои моро ба истимои «Ва изо қуриа-л- Қуръону фа-стамиу 

лаҳу»5 шунаво дорӣ. 

Илоҳо, синаҳои моро аз васвоси «Ювасвису фй судури-н-носи, мина-л-

ҷиннати ва-н-нос»6 эмин гардонӣ. 

Илоҳо, айвони ҷалоли дили моро, ки саводи аъзами султони вилояти имон 

аст аз бори «Улоика катаба фи қулубиҳиму-л-имон»7 холӣ магардонӣ. 

Илоҳо, дастҳои моро аз гирифтани луқмаи ҳаром «Ва ло таъкулу 

амволакум байнакум би-л-ботил»8 нигоҳ дорӣ. 

Илоҳо, қадамҳои моро ба иззати «Анна лаҳум қадама сидқин инда 

Раббиҳим»9 собит гардонӣ. 

                                                             
1 Бояд ки ин дуоро пайваста дар акиби ҳар намоз бихонад, мустаноб гардад ва хашри ӯ бо ин 

тоифае гардад, ки зикр мешавад. 
2Мафоҷо – фоҷианок. 
3 Сураи Аҳзоб, ояти 41. 
4 Сураи Рум, ояти 50. 
5 Сураи Аъроф, ояти 204. 
6 Сураи Нос, оятиҳои 5-6. 
7 Сураи Муҷодала, ояти 22 
8 Сураи Бақара, ояти 188. 
9 Сураи Юнус, ояти 2. 
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Илоҳо, фарзанди ҳар яке аз ин бандагонатро ба мактаби «Ар-Раҳмону 

аллама-л-Қуръон»1 ба ташриф мушарраф гардонӣ. 

Илоҳо, падарону модарони моро, ки маҳбуси зиндони лаҳаданд, ба 

башорати «Юбашшируҳум Раббуҳум би раҳмати-м-минҳу ва ризвон»2 

мукаррам гардонӣ. 

Илоҳо, дар он соат, ки ҷони мо азми мароқиди тавил кунад, моро аз ҷавоби 

яқини «Инналлоҳа яғфиру-з-зунуба ҷамеъо»3 ҷудо магардонӣ. 

Илоҳо, шаҳрҳои исломро аз ғорати подшоҳони фосид «Инна-л-мулука изо 

дахалу қарятан афсадуҳо»4 нигоҳ дорӣ. 

Илоҳо, лашкари исломро ба оёти «Кам мин фиатин қалилатин ғалабат 

фиатам касиратам би изниллоҳ»5 музаффару мансур гардонӣ. 

Илоҳо, авратони солиҳаро, ки шабу рӯз ҷуз ризои ту ба амали дигар 

намекӯшанд, дар канафи исмати «Ва яҳфазна фуруҷаҳунн»6 маҳфузу маъмун 

дорӣ. 

Илоҳо, беморони дорулисломро аз дорухонаи «ва нуназзилу мина-л-

Қуръони мо ҳува шифоу-в-ва раҳмату-л-ли-л-муъминин»7 шарбати офияташон 

карам фармоӣ. 

Илоҳо, мусофироне, ки дар сафаранд, аз хатари «Иннамо ҷазоу-л-лазина 

юҳорибуналлоҳа ва расулаҳ»8 нигоҳ дорӣ. 

Илоҳо, уламои динро ба дараҷоти «Ва-л-лазина уту-л-илма дараҷот»9 

ороста дорӣ. 

Илоҳо, тавонгарони соҳиблутфу шафқатро, ки ба навъе дастгирии 

муфлисони муъмин месозанд, ба хилъати «Ағниёа мина-т-тааффуф»10 мустазҳар 

дорӣ. 

Илоҳо, дарвешони вақтро ба либоси «Инналлоҳа маа-с-собирин»11 музайян 

дорӣ. 

Илоҳо, дидори худро, ки Худои азза ва ҷалла ва Карими лам язалӣ, рӯзии 

мо гардонӣ. 

Илоҳо, ҳоҷоти ҳамаи бандагонро, ки медонӣ, баровардаи хайр гардонӣ, ба 

ҳурмати дини мусалмонӣ ҳоҷоти ҳамаро баровардаи хайр гардонӣ, ё Илоҳа-л-

оламин ва ё Хайра-н-носирин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

                                                             
1 Сураи Раҳмон, оятҳои 1-2. 
2 Сураи Тавба, ояти 21. 
3 Сураи Зумар, ояти 53. 
4 Сураи Намл, ояти 34. 
5 Сураи Бақара, ояти 249 
6 Сураи Hyp, ояти 31. 
7 Сураи Исро, ояти 82. 
8 Сураи Моида, ояти 33. 
9 Сураи Myҷодала, ояти 11. 
10 Сураи Бақара, ояти 273. 
11 Сураи Бақара, ояти 153 
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Саломатии подшохони ислом, хусусан ин подшоҳи  диёри амони мулк, 

хайрияти омма ва руфоҳияти чамеи муъминон, баракати оби равон, нарҳи  

арзон, хузури ҳозирон, бакои имони пиру чавон, кушодакории чамеи толибон, 

наҷоти асирон, халосии қарздорон, шифои чамеи беморон, ҳочати ҳочатмандон, 

саломатии роҳи мусофирон, камолу салоҳи фарзандони чамеи мусалмонон, 

тавфиқи бетавфиқон, дафъи шарри золимон, нагунсории душманон аз барои 

ғарибону бекасон ва афтодагону дармондагон, оқибати ҷамеи корҳо, ҳусули 

муродот, тавфиқи тоот, баромадани ҳоҷоти муъминину муъминот ва 

муслимину муслимот, осойиш ва оройиши якдигар. Худои таборак ва таоло 

хотимаи кори оммаи халқуллоҳро бо имон дорад, ба туфайли уммати 

Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салам, хотимаи кори ин бандаи шикастаи 

ғарибу бекасу нотавону саргардон ва бесарусомону афтодаи пургуноҳи осиро ба 

фазлу карамат ба хайр гардон. Бо имон мирон ва бо имон маҳшур гардон. Омин, 

ё Рабба-л-оламин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

*        *        *        *        * 

Парвардгоро, ин толибилми қироаткардагиро ба умру ҷонаш баракат ато 

гардон, илми бобаракат, илми ладунӣ, забони буррову иқболи баланд ато 

гардон. 

 

Илоҳо, давлаташ пайваста то рӯзӣ ҷазо бошад,  

Гули боғи муродаш дар шукуфтан ҳар сабо бошад.  

Агар давлат талаб дорад, диҳад Ҳақ ҳар ду оламро,  

Ба ҳар ҷо по гузорад, душманонаш зери по бошад. 

 

Парвардгоро, фарзандони ин ҷамоаи муслиминро ҳамин гуна Қуръонхону 

намозхон ва дуогӯйи падару модаронашон гардон. Ба роҳи дини ислом 

мустақиму собитқадам гардон. Эй Бахшандатарини бахшояндагон, эй 

Меҳрубонтарини меҳрубонҳо. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

*        *        *        *        * 

Парвардгоро, ин ҷамоати муслимин дар хонаи Ту меҳмони Туанду даст ба 

дуо бардоштаанд. Парвардгоро, бахтталабонро бахти нек, кушоиши 

корталабонро кушоиши кор ато гардон. роҳдурҳоро сиҳҳату саломат бозгардон. 

Ба бемороне, ки дар шифохонаҳову дар хонаҳояшон ҳастанд, аз хазонаи ғайбат 

шифои комил, шифои оҷил ато гардон. Парвардгоро, мулки обод, нархи арзон, 

ба касбу корҳо баракат ато фармо. Аз балоҳои арозиву самовӣ дар паноҳи 

исмати Худ нигоҳ дор. Парвардгоро, оқибати корҳоро ба хайр гардон, сакароти 

мавт, азоби қабр, гузаштани Пули Сирот, тарозуи мизонро сақили хайр гардон, 

номаи аъмоли муъминонро ба дасти росташон ато гардон, аз Ҳавзи Кавсар сероб 

гардон, Ҳазрати Сайиду-л-мурсалинро шафоатхоҳи мо гардон, аз дузахат паноҳ 

гардон, ё Раҳмон, ё Раҳим. Салли ало Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад. Ё Раб, 

ҳамаро ба мақсуд бирасон. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  
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Адолати подшоҳон, шифои беморон, тавфиқи бетавфиқон, наҷоти 

қарздорон, баракати оби равон, камоли кудакон, ҳоҷати ҳоҷатмандон, баракати 

кишту кори деҳқонону боғпарварон. Парвардгоро, ҳамаи моро аз тамоми 

гуноҳони сағираву кабира пок гардонӣ, ба тамоми мақсадҳои дунявиву ухравӣ 

бирасонӣ, аз ин дунёи фонӣ ба дуиёи боқӣ бо нури имон бибарӣ. Омин ё Рабба-

л-оламин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. Аллоҳ бас, боқӣ ҳавас. 

Ал-ҳамду лиллоҳи рабби-л-оламин. Аллоҳумма салли ва саллим ва борик 

алайҳ. Аллоҳумма-рзуқно қабла-л-мавти тавбатан ва инда-л-мавти шаҳодатан ва 

баъда-л-мавти ҷаннатан ва наимо. Парвардгоро, пеш аз омадани марг барои мо 

тавфиқи тавба карданро ва бозгаштанро ба сӯйи Худат насиб гардон. 

Парвардгоро, дар вақти марг вақте ки соати умри мо ба поён мерасад, моро 

нушидани ҷоми шаҳодат насиб гардон. Парвардгоро, баъд аз марг қароргоҳи 

моро дар ҷаннатул-фирдавс ҳамроҳи пайғамбаронат ва бандагони солеҳат 

насибу рӯзӣ бигардон. Омин ва Рабба-л-оламин. 

* * * * *  

Илоҳо, Малико, Подшоҳо, ба ризо ва раҳмати Худ моро нигар. Худовандо, 

зоҳиру ботини моро дар зери ризои Хеш ҷамъ дор. Илоҳо, тафриқаву 

парешониро аз роҳи мо ва аз роҳи ҷамеи мусалмонон дур гардон, афву офиятро 

қарини вақти мо гардон. Илоҳо, саодату рағбати собиқро қоиди мо гардон. 

Илоҳо, моро ба мо бигумор, моро аз шарри мо нигаҳ дор, ҳарчи ба банда бахшӣ, 

ба ризои худаш қаринӣ бахшӣ. Илоҳо, моро аз ёди Худ маъзул накунӣ ва ба 

қаҳри Худ мақҳур макунӣ ва ба ғайри Худ машғул накунӣ. Агар пурсӣ, ҳуҷҷат 

надорам, агар бигирӣ, тоқат надорам ва агар бибахшӣ, тоат надорам. Аз банда 

хатову зиллат, аз Ту атову раҳмат. Эй қадими Ламязал, эй Азизи бебадал. 

Аллоҳумма аслиҳ лано ва аслиҳ фасода ақволиио ва аслиҳ фасода 

афъолино ва аслиҳ фасода аъмолино ва аслиҳ фасода қулубино ва аслиҳ фасода 

судурино ва аслиҳ фасода валояти умурино ва аслиҳ фасода байнино ва байнака, 

ё муслиҳу, ё муслиҳу-с-солиҳина-л-мухласина ва ё Хайра-н-носирина. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимина. 

Тарҷума: Эй Илоҳи ман, ба салоҳу созӣ овар моёнро ва ислоҳ, деҳ фасоди 

гуфторҳову корҳои моёнро ва ислоҳ деҳ фасоди амалҳои моёнро ва ислоҳ деҳ 

фасоди дилҳои моёнро ва ислоҳ деҳ фасоди синаҳои моёнро ва ислоҳ деҳ 

тасарруфи умури моёнро ва ислоҳ деҳ фасодеро, ки миёни мову миёни Ту ба 

ҷиҳати бадамалии моён воқеь шуда. Эй ислоҳдиҳанда некукоронро, ки 

ихлоскунандагонанд Туро дар амали худҳо. Ва эй Беҳтари ҳамаи мададгорон, 

қабул гардон дуоҳои моро ба раҳмати Худ, эй Меҳрубонтарини меҳрубонон. 

* * * * *  

Илоҳо, оқибати кори ҳамаи бандагонатро осон гардонида, ба муроду 

мақсадҳои некашон махсус гардонӣ. Тани сиҳҳату хотири ҷамъ бидиҳӣ. Ба 

дӯстон зору дар назди душманон хор ва ба номардон муҳтоҷ нагардонӣ. Омин. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

Илоҳо, ба кишту кори деҳқонон, ки аз аввали рӯзҳои офтобӣ ба саҳро 

баромада, ба кишту кори нави баҳорӣ омода шуда, меҳнат карда истодаанд, 

баракат ато фармоӣ. Илоҳо, ба кишти онҳое, ки дар саҳроҳову дашту даман дона 

партофта буданд ва бо сабаби наборидани борон киштҳояшон зард шуда 

истодаасту заминҳо обталаб аст, борони раҳмати найсониро насибу рӯзӣ 

гардонӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.  

* * * * *  

Илоҳо, ба бемороне, ки дар бистари беморӣ хоб рафтаанду мунтазири 

шифо ҳастанд, шифои комил ато фармоӣ. Ва дар қатори онҳо ба беморони 

мо низ назари раҳмат фармоӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.   

*        *        *        *        * 

 

Илоҳо, Парвардгоро, Худат ҷумлаи моро раҳмат кун. Рӯҳу арвоҳи 

пайғамбарон, пирам, чилдухтарон, падару модарам ва гузаштагонамонро ба 

раҳмати Худ қарин гардон. Ба мо тани сиҳҳату хотири ҷамъ ато кун ва ин 

фарзанди яккаву ягонаамро аз умри дарозу бахти сафед ва фарзандҳои неку 

солеҳ бонасиб гардон. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Аҳадо, Самадо, Поко, Парвардгоро, ба ҳурмати зоти покат, ба ҳурмати 

сайиду-л-мурсалин ва расули Раббу-л-оламин ҷумла умматони ҳабибатро ҳар 

киро талабест, мақсудест, ҳоҷотест, даъвотест, баровардаву бахайр гардонӣ. Ва 

ҷумла бандагони калимагуятро аз офатҳои заминиву осмонӣ дар паноҳи 

исматат нигоҳ дорӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

*        *        *        *        *  

Илоҳо, оқибати кори ҷамеи мо муъминонро ба хайр гардонӣ, имонро 

саломат дорӣ, ба роҳи рост ҳидоят кунӣ, тавфиқ бар тоат ва парҳез аз маъсият 

каромат фармоӣ. Аз гуноҳони сағираву кабира пок гардонӣ. Аз балову офатҳои 

осмониву заминӣ дар паноҳи Худ нигаҳ дорӣ. Ба ҳамаи муроду мақсадҳои неки 

дунёву охират бирасонӣ. Аз гавҳари имон, ки ато фармудӣ, чудо нагардонӣ. 

Фардои қиёмат аз биҳишти барину ҳавзи Кавсар бонасибу сероб гардониву аз 

тамошои ҷамолат маҳрум насозӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Илоҳо, эй Молики бандагон, эй Подшоҳи ҳарду олам, даст ба сӯйи Ту 

бардошта дуо мекунем, дуоҳои моро мустаҷоб гардон. Илоҳо, меҳру муҳаббати 

Худатро ба мо ва меҳру муҳаббати моро ба Худат ва меҳру муҳаббати 

бандагонатро бар якдигар зиёдаву софу беғаш гардон. Илоҳо, тавфиқро рафиқи 

мо гардонида, моро ба роҳи росту хубу некӯ ҳидоят фармо. Имонамонро 

пурқуввату бояқин гардонида, ба нияту орзуҳои неки диниву дунёиямои 

бирасон. Тавбаҳои моро ба даргоҳат қабул фармо. Илоҳо, дидаҳои пурармони 

моро ба дидори бемислу бенамунаи Худ мушарраф гардонида аз шафоати 

ҳабибат бонасиб гардон. Илоҳо, моро аз азоби қабру оташи дузах наҷот дода, ба 

ҷаннати анбарсиришти зарринахишт восил гардон. Илоҳо, кушоиши кори 

бандагони мусалмон, наҷоти қарздорон, шифои беморонро ато гардон. Ҳар 
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киро мақсудест, ҳоҷотест ва муҳиммотест баровардаи хайр гардон. Омин. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Илоҳо, аввало гавҳари имон, тани сиҳҳат, хотири ҷамъро насиб, меҳру 

муҳаббатро дар байни дӯстон зиёда, нури имонро дар қалбҳоямон афзун 

гардонад. Фарзандонро ба хизмати падару модар қоим ва дастони эшонро бар 

дуои фарзандон кушода гардонад. Дастҳое, ки ба сӯйи Парвардгор мекушоем, 

Илоҳо, маҳруму ноумед барнагардонад. Ғоибу ҳозири моро дар паноҳи исматаш 

нигаҳ дорад. Оқибати кори ҳамаи муъмину мусалмононро бахайр гардонад. 

Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.  

*        *        *        *        * 

Аҳадо, Самадо, Парвардгоро, ба ҳурмати султони анбиё ва шофеи рӯзи 

ҷазо ба ном Ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам оқибати 

кори ҷамеи муъминонро ба хайр гардонӣ, имони ба саломат, нархи арзон, 

мулки амон, шифои беморони аҳли ислом, наҷоти қарздорон, ҳоҷати 

ҳоҷатмандон, камоли кудакон, барори кишту кори деҳқононро насиб гардонӣ. 

Дар вақти рафтан, кандани ҷонро осон карда, ҷумла бандаи калимагӯйро бо 

нури имон барӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.  

*        *        *        *        * 

Худоё, аз Ту дархост мекунем зиндагонии хушу покизаро. Худоё, моро ба 

роҳи росту пархезгорӣ далолат кун ва аз ҳарому шубҳаву нопокӣ нигоҳ дор, ба 

касе мухтоҷ накун, тани сиҳҳату хотири ҷамъ ато кун. Худоё, моро аз фузунии 

қарзу аз ғалабаи душман дар паноҳат нигоҳ дор. Худоё, қалбҳои моро бо нури 

имону нури Қуръон мунаввар гардон ва ҳамаи кинаву ҳасадро аз дили мо дур 

гардон ва аз муҳаббати Қуръону муҳаббати Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва 

саллам ва муҳаббати ислом дилҳои моро лабрез гардон. Фарзандонамонро 

боинсофу оқилу пок ва хизматгузори волидонашон гардон. Ба ҷумла бандаи 

муъмин бахти неку хуррам ва ба ғоибон осойиштагиву осудагӣ, ба беморон 

шифои комил ато гардон. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Худовандо, бигардонӣ балоро,  

Зи офатҳо нигаҳ дорӣ Ту моро.  

Ба ҳаққи ҳар ду гесӯи Муҳаммад 

Барорӣ ҷумла ҳоҷатҳои моро. 

* * * 

 

Худовандо, бигардонӣ балоро,  

Зи офатҳо нигаҳ дорӣ Ту моро.  

Ба ҳаққи ҳар ду гесӯи Муҳаммад 

Забун гардон забардастони моро.  

* * * 

Эй Худоё, ки аз хазонаи ғайб,  

Габру тарсо вазифахӯр дорӣ,  
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Дӯстонро куҷо кунӣ маҳрум, 

Ту, ки бо душманон назар дорӣ.  

* * * 

Эй бор Худои Аршу Курсӣ,  

Шаш чиз ба мо ато фиристӣ.  

Илму амалу фарохдастӣ, 

Имону амону тандурустӣ. 

* * * 

Субҳоналлоҳ, ба ҳар дамам ёр Туӣ,  

Субҳоналлоҳ, кушоиши кор Туӣ.  

Субҳоналлоҳ, ба иззати кун фаякун, 

Субҳоналлоҳ, муроди мо ҳосил кун.  

* * * 

Худоё, ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ,  

Ки Ту Қодиртарини қодиронӣ дар нигаҳбонӣ.  

Нигоҳи раҳматат, ё Раб, ба сӯйи ин ҷамоат кун, 

Ба лутфи Худ қабул аз ин ҷамоат ҷумла тоат кун. 

* * * 

Илоҳо, дӯст, қаддат хам нагардад,  

Дили шодат ба даври ғам нагардад,  

Дуое мекунам, омин бигӯӣ, 

Ки як мӯ аз сари ту кам нагардад. 

* * * 

Қади сарват, Илоҳо, хам нагардад,  

Дили шодат ба даври ғам нагар дад.  

Илоҳо, бошиву садсола бошӣ, 

Ки соят1 аз сари мо кам нагардад. 

* * * 

Ё Раб, ба дарат тавбанамо омадаам,  

Сар то ба қадам бори гуноҳ омадаам.  

Худ гуфта будӣ, ки ноумедӣ куфр аст, 

Бо мӯйи сафед, русиёҳ омадаам. 

* * * 

Аҳадо, сомеъулмуноҷотӣ,  

Самадо, кофиюлмуҳиммотӣ.  

Зеру боло наметавонам гуфт,  

Холиқуларзу вассамовотӣ.  

Ҳоҷати хеш аз Ту мехоҳам,  

3-он ки қозии ҷумла ҳоҷотӣ.  

Ҳеҷ пӯшида аз Ту пинҳон нест,  

Олимуссирру валхафийётӣ.  

                                                             
1 Соят – сояат. 
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Шукри фазли Ту кай тавонам гуфт, 

Ҳофизан фӣ ҷамеи ҳолотӣ. 

* * * 

Кирдигоро, ба ҳаққи нури Набӣ,  

Ба ҷамоли Муҳаммади Арабӣ.  

Ба намозу ниёзи лайлу наҳор,  

Ба дуруди саҳобагони кибор. 

Ба муноҷотиёни Арши Маҷид,  

Ба лаби ташнаи Ҳусайни шаҳид.  

Илоҳо, ба эъзози номи Расул,  

Ту созӣ дуои ғарибон қабул. 

 

Дуои хатми Қуръои ва фотиҳа барои гузаштагон 

Парвардгоро, ҳидоят кун моёнро бо ҳидояти Қуръон икром кун моёнро бо 

каромати Қуръон, бошараф кун моёнро бо шарофати Қуръон, осон гардон 

корҳои диниву дунёии моёнро бо баракати Қуръон, равшан гардон дилҳои 

хастаи моёнро бо нури Қуръон, бикушо синаҳои моёнро бо тиловати Қуръон, 

зиннат деҳ ахлоқи моёнро бо зиннати Қуръон, бипӯшон ҷисмҳои нотавони 

моёнро бо хилъати Қуръон, биомурз гуноҳҳои моёнро бо инояти Қръон, осон 

гардон азоби ҷонкандани моёнро бо фазилати Қуръон, вазнин гардон паллаи 

тарозуи аъмоли неки моёнро бо бузургии Қуръон, эмин дор моёнро аз ҷамеи 

балоҳои дунёву охират бо ҳурмати Қуръон, раҳмат кун ба ҷамеи уммати 

Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба раҳматат, эй Беҳтарини 

бахшояндагон. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

* * * * *  

Илоҳо, омин, ҳадя кардем савобу самараи ин оятҳои каломи Раббониро ба 

ризоии Ҳақк субҳонаҳу ва таоло ба рӯҳонияти ҷамеи анбиёи мотақаддам ва 

анбиёи мурсалин, хусусан ба рӯҳи пурфутуҳи  мутаҳҳари мунаввари Ҳазрати 

рисолатпаноҳӣ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ва ба рӯҳонияти хулафои 

рошидин ва ҷамеи саҳоба ва тобиин ва табаа тобиин. Ва ба рӯҳонияти ҷамеи 

муҷтаҳидин, хусусан Имоми Аъзами куфиву суфӣ раҳматуллоҳи алайҳ. Ва ба 

рӯҳонияти падарону модарон ва ҷамеи муъминину муъминот ва муслимину 

муслимот, хусусан ба гузаштагони ин манзилу макон. Аллоҳумма-ҳфазно ё 

Файёз мин ҷамеъи-л-балоёи ва-л-амроз. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи  

Муҳаммадив-ва ало олиҳи  ва асҳобиҳи аҷмаин. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-

р-роҳимин. 

* * * * *  

Ба номи Худованди Бахшояндаи Меҳрубон. Аввал такя ба зоти поки 

Аллоҳи Аҳаду Аллоҳи Самад ва ба ризогии Ҳақ субҳонаҳу таборак ва таоло. 

Бахшидем савобу самараи тиловати оятҳои каломи Раббониро ба ризогии 

Худои азза ва ҷалла ба рӯҳонияти ҷамеи пайғамбарони гузашта, алалхусус ба 

рӯҳонияти Одам Сафийюллоҳ, Нуҳи  Набийюллоҳ, Иброҳими Халилуллоҳ, 

Мусои Калимуллоҳ, Довуди Халифатуллоҳ, Исои Рӯҳуллоҳ ва алалхусус, ба рӯҳи 
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пурфутуҳи  мутаҳҳари мунаввари Ҳазрати рисолатпаноҳ дастгири осиён дар 

рӯзӣ ҷазо-Муҳаммади Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ба рӯҳонияти 

ҷамеи хулафои рошидин, саҳобагону тобиин ва табаа тобиин, хусусан ба рӯҳи 

Имоми Аъзам раҳматуллоҳи алайҳ. Бахшидем ба рӯҳи поки 124-ҳазор 

пайғамбарони мурсалин, ба рӯҳи анбиёҳои сиҳибмуъчиза ва авлиёҳои 

соҳибкаромоти мутақаддам. Бахшидем савоби каломи Раббониро аз Одам то ба 

Хотам1 ва аз Хотам то ба ин дам ва ба рӯҳонияти сайидону шаҳидон, ғарибону 

бекасон ва мустамандону фотиҳаҷӯёни аҳли ислом. Бахшидем савобашро ба 

гузаштагони ҳамин манзилу макон аз падару модарон, бобову бибиён, пиру 

устодон ва хешу ақрабоён, аз ҳафт пушт то ҳафтод пушташонро ғариқаи раҳмат 

ва шоистаи Ҷаннат кунад. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.  

*        *        *        *        * 

Тиловати Қуръон, ҳаловати имон, хушнудии Холиқи Раҳмон, камоли 

кудакон, бақои пиру ҷавон, сиҳҳату саломатии мусофирони аҳли ислом. 

Парвардгоро, бирасон савобу самараҳои оятҳои тиловатшудаи Қуръони 

азимушшаънро ба Ҳазрати Одами Сафийюллоҳ, ба Нуҳи Набийюллоҳ, ба Шиси 

Набийюллоҳ, ба Иброҳими Халилуллоҳ, ба Мусои Калимуллоҳ, ба Довуди 

Халифатуллоҳ, хусусан ба рӯҳи пурфутуҳи Ҳазрати Муҳаммади Мустафо 

саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва олу асҳобу хонаводаашон. Ҳафт қорӣ, чаҳордаҳ 

ровӣ, даҳ ёри биҳиштӣ, нӯҳ ҷуфти пок, азвоҷи мутахҳирот, саҳобагони кибор, 

табаа тобиин, ҷамеи муҷтаҳидин, Имоми Аъзами куфиву суфӣ ва раҳматуллоҳи 

алайҳ, хусусан шаҳидону ғарибону бекасон, шаҳидони дашти Карбало, пирони 

тариқаи нақшбандия, пирони тариқаи қодирия, хусусан падарону модарон ва 

бобоёну бибиён, фарзандону хешону ақрабоён, гузаштагони ин манзилу макон, 

гузаштагони ин ҷамоати муслимин ва устодони илму касб. Ва саллаллоҳу таоло 

Муҳаммадин ва ало олиҳи ва асҳобиҳи тайибина ват-тоҳирин. Парвардгоро, 

биомурз тамоми уммати ҳабибатро ба раҳмати файзбори Худ, зеро ки дарёи 

раҳмати Ту бепоён аст. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

Ривоят 

Марде аз фақеҳ Абӯлайси Самарқандӣ (paҳ) пурсид, ки: 

- Падару модар доштам, фавтида буданд, намедонам, ки аз ман розӣ 

бошанд ё не? 

Фақеҳ Абӯлайси Самарқандӣ (paҳ) гуфтанд: 

- Баъд аз вафот падару модарро бо се чиз розӣ карда мешавад: Аввал, 

фарзанде, ки солеҳ бошад ва ҳеҷ чиз бар падару модар дӯсттар аз он набошад. 

Дуввум, ба ақрабои падару модар ва дӯстони онҳо муҳаббат кардан. Сеюм, ба 

падару модар бо дуои фотиҳа омурзиш талабида, аз барои онҳо садақа додан 

аст.2 

                                                             
1 Хотам - хотами пайғамбарон, яъне Ҳазрати Муҳаммад(с). 
2 «Кашкӯли Салимӣ». Саҳ 119. 
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Ривоят 

Абдуллоҳ ибни Умар (раз) ривоят кунад аз Расулуллоҳ, (с), ки: “Ҳар кӣ ба 

зиёрати қабри модару падари худ равад, фариштагон ба зиёрати қабри вай 

оянд». 

Абуҳурайра (раз) аз Расулуллоҳ (с) ривоят кунад ки: “Ҳар кӣ дар рӯзӣ ҷумъа 

як бор ба зиёрати қабри модару падари худ равад, омурзиш ёбад ва номи ӯ аз 

аброр1 шавад»2 . 

Дар зиёрат ба такбиру салавот ва дуо ва тиловати Қуръони Маҷид машғул 

шавад, на ба навҳаву суханони носавоб, ки эшон (мурдагон)-ро аз он ранҷу азоб 

бувад. Дар тафсири «Муғнӣ» омада, ки: Ҳар кас, ки зиёрати қабри модару 

падари худро кунад ва эшонро дуо кунад, Ҳақ таоло ҳамаи гуноҳони вайро 

биёмурзад ва бар падару модари вай раҳмат кунад.3 

 

Тариқаи зиёрати аҳли қубур4 (зиёрати қабристон) 

Аввал таҳорат созад, пас аз он дар хона ду ракаъат намози шукри вузу 

хонда, дар роҳ ба суханҳои бемаъно машғул нагашта, ба сӯйи қабристон равад. 

Чун ба қабристон расад, рӯ ба рӯйи аҳли қабристон пушт ба қибла истода, ду 

даст дар пеш гирифта, салом бигӯяд. 

Дар ҳадисҳо салом барои аҳли қабристон бо калимоте мухталиф омадааст, 

ки намунаҳояш чунин аст: 

«Ас-салому алайкум, аҳла-д-диёри мина-л-муъминина ва-л-муслимина, ва 

инно иншоаллоҳу бикуму-л-лоҳи куна, насъалуллоҳу лано ва лакуму-л-

офията»5. 

Тарҷума: Салом бар шумо, соҳибони ин қубур аз муъминон ва мусалмонон 

ва мо ҳам, иншоаллоҳ, ба шумо хоҳем расид. Мо барои худ ва шумо аз Худованд 

талаби офият ва саломатӣ мекунем. 

«Ас-салому алайкум, ё аҳла-л-қубури, яғфируллоҳу лано ва лакум, антум 

салафуно ва наҳну би-л-асар»6. 

Тарҷума: Салом бар шумо, эй соҳибони қубур, Худованд мову шуморо 

мавриди мағфират қарор диҳад. Шумо аз мо пештар рафтед ва мо пушти сари 

шумо хоҳем омад. 

Пас аз он сураи «Фотиҳа» ва «Ояту-л-Курсӣ»-ро то «холидун»7 ва ояти 

«Лиллоҳи мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз»-ро то «фа-нсурно ала-л-қавми-л-

                                                             
1 Аброр – некӯкорон. 
2 Ҳамчунин дар китоби «Хайрату-л-фуқаҳо» меорад, ки: “Ҳар кӣ дар рӯзи ҷумъа қабри падару 

модарро зиёрат кунад, Ҳақ таоло ӯро савоби даҳ ҳаҷ бидиҳад». 
3 «Риёзу-н-носеҳин». Саҳ 199. 
4 Қубур – қабрҳо. Аҳли қубур - сокинони қабрҳо. 
5 Ин ҳадисро Имом Муслим аз Бурайда ривоят кардааст. («Маорифу-л-ҳадис», ҷилди 3, саҳ 376). 
6 Ин ҳадисро Имом Тирмизӣ аз Ибни Аббос ривоят кардааст. («Маорифу-л-ҳадис», ҷилди 3, саҳ 

376). 
7 Дар китоби «Хайрату-л-фуқаҳо» меорад, ки: “Ҳар кӣ як бор «Ояту-л-Курсӣ»-ро бихонад ва 

савоби онро ба аҳли қубур бахшад, аз савоби «Ояту-л-Курсӣ» Ҳақ таоло дароварад дар ҳар гуре 
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кофирин» ва сураҳои «Изо зулзилат» ва «Такосур» ҳамаро як маротибагӣ 

бихонад ва сураи «Ихлос» ва дурудро даҳ бори бихонад. Ва агар тавонад сураҳои 

«Ёсин»1 ва «Таборак»-ро низ як бори бихонад ва савобашро ба гузаштагони аҳли 

қабристон ҳадя кунад. 

Бо сабаби пурра кардани ин китоб мо он сураҳову оятҳоро бо хати имрӯза 

пешкаши хонандагон месозем. 

Сураи «Фотиҳа» 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмоии-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳирабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-

дин. Ийёка наьбуду ва ийёка настаъин. Иҳдина-с-сирота-л-мустақима, сирота-л-

лазина анъамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим вала-з-золлин. (Омин). 

«Ояту-л-Курсӣ» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 

Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Ло таъхузуҳу синату-в-ва ло 

навм, Лaҳy мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Ман за-л-лазӣ яшфаъу индаҳу илло 

биизниҳ. Яьламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна бишайъи-м-

мин илмиҳи  илло бимо шоъ. Васиа курсийюҳу-с- самовоти ва-л-арз. Ва ло 

яудуҳу ҳифзуҳумо ва Ҳува-л- Алийю-л-Азим. Лo икроҳа фӣ-д-дини, қад-

табайяна-р-рушду мина-л-ғаййи, фа май-якфур би-т-тоғути ва юъмим биллоҳи 

фа қади-стамсака би-л-урвати-л-вусқо ланфисома лаҳо, валлоҳу Самиъун Алим. 

Аллоҳу валийю-л-лазина оману юхриҷуҳум мина-з-зулумоти ила-н-нур. Ва-л-

лазина кафару авлиёуҳуму-т-тоғуту, юхриҷунаҳум мина-н-нури ила-з-зулумот. 

Улоика асҳобу-н-нори, ҳум фиҳо холидун. 

Ояти «Лиллоҳи мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лиллоҳи мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз, ва ин тубду мо фӣ анфусикум 

ав тухфуҳу юҳосибкум биҳиллоҳ, фа яғфиру лимай-яшоъу ва юъаззибу май-

яшоъ, валлоҳу ало кулли шайъин қадир. Омана-р-Расулу би мо унзила илайҳи 

ми-р-Раббиҳи ва-л-муъминун, куллун омана биллоҳи ва малоикатиҳи  ва 

кутубиҳи ва русулиҳи  ло нуфарриқу байна аҳади-м-ми-р-русулиҳ ва қолу 

самиъно ва атаъно, ғуфронака Раббано ва илайка-л-масир. Лo юкаллифуллоҳу 

нафсан илло вусъаҳо, лаҳо мо касабат ва алайҳо мактасабат, Раббано ло туохизно 

ин насино ав ахтаъно, Раббано ва ло таҳмил алайно исран камо ҳамалтаҳу ала-л-

лазина мин қаблино, Раббано ва ло туҳаммилно мо ло тоқата лано биҳ ва-ъфу 

анно ва-ғфир лано, ва-рҳамно, Анта Мавлоно фа-нсурно ала-л-қавми-л- 

кофирин. 

                                                             
чиҳил нур ва ҷумлаи гурҳо мунаввар мегардад. Хонандаро инчунин савоби сесад пайғамбар 

каромат шавад» 
1 Дар китоби «Хайрату-л-фуқаҳо» меорад, ки: “Ҳар шахсе, ки дар гуристон шавад, чун сураи 

«Ёсин»-ро бихонад ва савоби онро ба аҳли қубур бахшад, Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу ва таоло аз 

шарофати сураи «Ёсин» азобро аз гуристон бардорад ва хонандаро савоби азим ҳосил ояд». (саҳ. 

42) 
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Сураи «Изо зулзилат» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Изо зулзилати-л-арзу зилзолаҳо. Ва ахраҷати-л-арзу асқолаҳо. Ва қола-л-

инсону мо лаҳо. Явмаъизин туҳаддису ахбораҳо. Би анна Раббака авҳолаҳо. 

Явмаъизий-ясдуру-н-носу аштота-л-ли юрав аъмолаҳум. Фа май-яьмал мисқола 

зарратин хайрай-яраҳ. Ва май-яъмал мискола заррат шаррай-яраҳ. 

Сураи «Такосур»  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Алҳокуму-т-такосур. Ҳатто зуртуму-л-мақобир. Калло савфа таъламуна, 

сумма калло савфа таъламун. Калло лав таъламуна илма-л-яқин. Латаравунна-

л-ҷаҳима сумма латаравуннаҳо айна-л-яқин. Сумма латусъалунна явмаъизин 

аии-н-наъим. 

Сураи «Ихлос» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-л-

Лаҳу куфуван аҳад. 

Салавот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ва саллим ва борик алайҳ. 

 

Сурауои «Ёсин» ва «Таборак»-ро метавонед аз китоби «Ҳазрати Ёсин ва 

Таборак» дарёфт намоед. Ва тариқаи бахшидани ин сураҳову оятҳои 

зикршударо баён месозем. Пас аз хондани ин Сураҳову оятҳо ин дуоуоро 

бихонед: 

Садақаллоҳу-л-Алийю-л-Азим. Ва садақа Расулуҳу-н-Набийю-л-карим. Ва 

наҳну ало золика мина-ш-шоҳидина ва-ш-шокирин. Ва-л-ҳамду лиллохирабби-

л-оламин. 

Субҳона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун. Ва саломун ал а-л-

мурсалин. Ва-л-ҳамду лиллоҳирабби-л-оламин. 

Сипас дастҳоро бардошта чунин дуо намоед:  

Илоҳӣ, омин, ҳадя кардем савобу самараи ин оятҳои каломи Раббониро ба 

ризоии Ҳақ субҳонаҳу ва таоло ба рӯҳонияти ҷамеъи анбиёи мотақаддам ва 

анбиёи мурсалин, хусусан ба рӯҳи пурфутуҳи мутаҳҳари мунаввари Ҳазрати 

рисолатпаноҳӣ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ва ба рӯҳонияти хулафои 

рошидин ва ҷамеъи саҳоба ва тобиъин ва табаъа тобиъин. Ва ба рӯҳонияти 

ҷамеъи муҷтаҳидин, хусусан Имоми Аъзами куфиву суфӣ раҳматуллоҳи алайҳ. 

Ва ба рӯҳонияти падарону модарон ва ҷамеъи муъминину муъминот ва 

муслимину муслимот, хусусан ба гузаштагони ин манзилу макон. Аллоҳумма-

ҳфазно ё Файёз мин ҷамиъи-л-балоёи ва-л-амроз. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри 

халқиҳи Муҳаммадив-ва ало Олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаъин. Бираҳматика ё 

Арҳама-р-роҳимин. 

 

Ривоят 
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Манқул аст, ки ҳар ки ин дурудро ба қабре як бор бихонад, он мурда аз азоб 

омурзида гардад ва агар ду бор бихонад, тамоми аҳли он қабристон омурзида 

гарданд ва агар се бор бихонад, ҳарчанд мурдагоне, ки баъд аз он бимиранд ва 

дар он қабристон дафн кунанд ҳам, омурзида шаванд. Ва агар аз ҷиҳати модару 

падар 21-маротиба бихонад, ҳарчанд нохушнуд бошанд, хушнуд шаванд ва ҳар 

чанд гунаҳгор бошанд, омурзида шаванд.1 Дуруд ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадим-мо домати-с-салот. Ва салли ало 

Муҳаммадим-мо домати-л-баракот. Ва салли ало исми Муҳаммадии фӣ-л-

асмои. Ва салли ало рӯҳи Муҳаммадин фӣ-л-арвоҳ. Ва салли ало нафси 

Муҳаммадин фӣ-л-анфос. Ва салли ало қабри Муҳаммадин фӣ-л-қубур. Ва 

салли ало турбати Муҳаммадин фӣ-т-туроб. Ва салли ало равзати Муҳаммадин 

фӣ-р-риёз. Ва салли ало нури Муҳаммадин фӣ-л-анвор. Ва салли ало ҷасади 

Муҳаммадин фӣ-л-аҷсод. Ва саллаллоҳу таъоло ало хайри халқиҳи 

Муҳаммадив-ва Олиҳи аҷмаъин. Бираҳматика ё Арҳама-р- роҳимин. 

 

Ривоят 

Овардаанд, ки: ҳар кӣ ин дуоро як бор бихонад, тамоми аҳли қабристон аз 

азоб наҷот ёбанд ва тамоми қабрҳо пурнур гарданд. Ва савоби гӯяндаро 

гуфтаанд, ки баробари ҳар ҳарфе чандон некӣ навишта шавад ва чандон бадии ӯ 

дур шавад чандин кушк барои ӯ дар биҳишт бино шавад. Ва агар касе да роҳи 

раванда бошад, фотиҳа нахонад ва аз ҷиҳати шитоб рафтан ҳамин дуоро хонад, 

басанда аст.2 Дуо ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лo илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лaҳy Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-ҳамду 

юҳйӣ ва юмиту ва Ҳува Ҳайю-л-ло ямуту абадан зу-л-ҷалоли ва-л-икроми, 

биядиҳи-л-хайру ва Ҳува ало кулли шайъин қадир. Бираҳматика ё Арҳама-р-

роҳимин. 

Ва агар дар роҳ дар ҳолати бағоят шитоб бошад, бигӯяд:3 

Бисмиллоҳи ва бисмиллоҳи ва ало миллати Расулиллоҳ. 

Чун касе бар қабри касе гузарад ва андаке хок аз он қабр бигирад ва бар он 

хок ин дуоро бихонад ва он хокро боз бар он қабр пошад, аҳли он қабристонро 

Ҳақ таоло биёмурзад ва ҳамаи қабрҳоро пурнур гардонад.4 Дуо ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё Ҳабиба-л-фуқароӣ, ё Аниса-л-ғурабоӣ, ё Муъина-з-зуафоӣ, ё Далила-л-

мутаҳайирина, ё Ҳайю, ё Қайюму, ё Ҳаннону, ё Маннону, ё Бадиъу-с-самовоти 

ва-л-арзи, ё За-л-ҷалоли ва-л-икром. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

 

                                                             
1 Аз китоби «Иршоду-т-толибин». Саҳ 249. 
2 Аз китоби «Иршоду-т-толибин». Саҳ 250. 
3 Аз китоби «Иршоду-т-толибин». Саҳ 250. 
4 Аз китоби «Иршоду-т-толибин». Саҳ 250. 
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Тариқаи дуои фотиҳа дар хона (хатми сағир) 

Ва агар дар хона барои арвоҳҳои гузаштагони худ ва макону манзилот 

мехоҳед, ки дуои фотиҳа кунед, пас, бояд аз паси ҳар намози панҷвақта ва ё 

бегоҳҳои душанбеву панҷшанбе ва ҷумъаву иду айём бояд инчунин дуои фотиҳа 

кунед, ки инро «хатми сағир» меноманд ва мо онро ба пуррагӣ дар поён 

меоварем. 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-л-

Лаҳу куфуван аҳад. (се маротиба). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул аузу би-Рабби-л-фалақ. Мин шарри мо халақ. Ва мин шарри ғосикин 

изо вақаб. Ва мин шарри-н-наффосоти фӣ-л-уқад. Ва мин шарри ҳосидин изо 

ҳасад. (як маротиба). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул аузу би-Рабби-н-нос. Малики-н-нос. Илоҳи-н-нос. Мин шарри-л-

васвоси-л-ханнос. Ал-лазӣ ювасвису фӣ судури-н-нос. Мина-л-ҷиннати ва-н-нос. 

(як маротиба). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳи рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-

дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Иҳдина-с-сирота-л-мустақима, сирота-л-

лазина анъамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим вала-з-золлин. (Омин). (як 

маротиба). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Алиф лом мим. Золика-л-Китобу ло райба фиҳи, худал-ли-л-муттақин. Ал-

лазина юъминуна би-л-ғайби ва юқимуна-с-салота ва миммо разақноҳум 

юнфиқун. Ва-л-лазина юъминуна би мо унзила илайка ва мо унзила мин қаблик, 

ва би-л-охирати ҳум юқинун. Улоика ало ҳудам-ми-р-Раббиҳим ва улоика ҳуму-

л-муфлиҳун. (як маротиба). 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма салли ало сайидино ва набийино Муҳаммадив-ва ало оли 

сайидино ва набийино Муҳаммадин фӣ-л-аввалина ва-л-охирина ва фӣ-л-

малоил-аъло ило явми-д-дин. (як маротиба). 

Садақаллоҳу-л-Алийю-л-Азим. Ва садақа Расулуҳу-н-Набийю-л-карим. Ва 

наҳну ало золика мина-ш-шоҳидина ва-ш-шокирин. Ва-л-ҳамду лиллоҳи рабби-

л-оламин. 

Субҳона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун. Ва саломун ала-л-

мурсалин. Ва-л-ҳамду лиллохирабби-л-оламин. 

Сипас дастҳоро бардошта ин тавр дуо кунад. Дуо ин аст:  

Бахшидем савоби ин оятҳои тиловатшударо ба ризоии ҳазрати Ҳақ 

субҳонаҳу ва таоло, хусусан ба рӯҳи муқаддаси ҷамеи анбиёву авлиё ва 

муқаррабони даргоҳи  Илоҳо, хусусан ба рӯҳи пурфутуҳи  мутаҳҳари мунаввари 

муаззами сайиди коинот Ҳазрати Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва 
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саллам ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва зурриётщи ва ба рӯҳи чаҳор ёри босафо ва 

ҷамеи муфассирин ва муҳаддисину муҷтаҳидин, хусусан ба рӯҳи Ҳазрати Имоми 

Аъзам раҳматуллоҳи алайҳ ва ба рӯҳонияти падарону модарон ва устодону 

муаллимон ва ба рӯҳи ҷумлаи ҳақдорони мусалмонон ва ғарибону бекасони 

аввалину охирин ва аҳли имон бирасонӣ ва хонаи қабри эшонро пурнур ва 

рӯҳашонро бо ҳузур дошта, бо ҳурону ғилмонони биҳиштӣ мунису қарин 

гардонӣ. Ва танҳои эшонро аз оташи дузаху барзах наҷот дода, биҳишти 

анбарсиришт муяссар карда, ба ҳазрати Худ бирасонӣ. Ва ба туфайли ҷумлаи 

уммати Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин бандаи 

шармандаи пургуноҳи камбизоатро ба Худ мухтоҷ намуда, аз ғайри Худ бениёз 

гардонӣ. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва 

асҳобиҳи аҷмаин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. Баъд «Омин» гуфта даст 

бар рӯйи худ бимолад. 

 

Тариқаи дуои фотиҳа дар мусибатхонаҳо ва оятҳои кӯтоҳе, ки дар он ҷо 

мехонанд 

Дар азоҷойҳо барои монеъ накардани мардум аз ин ва ё он сураи Қуръони 

Маҷид ба тариқи кӯтоҳ як, ду ё се-чор оятро тиловат намуда, ба рӯҳи майит 

мебахшанд. Мо дар ин ҷо намунаҳоро аз он оятҳо меоварем. 

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лo яставӣ асҳобу-н-нори ва асҳобу-л-ҷаннаҳ. Асҳобу-л-ҷаннати ҳуму-л-

фоизун. Лав анзално ҳоза-л-Қуръона ало ҷабали - л - лараайтаҳу хошиъам - 

мутасаддиъам – мин хашятиллоҳ. Ва тилка-л-амсолу назрибуҳо ли-н-носи 

лаъаллаҳум ятафаккарун. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ҳуваллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳу, Олиму-л-ғайби ва-ш-шаҳодаҳ. Ҳува-р-

Раҳмону-р-Раҳим. Ҳуваллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳу. Ал-Малику-л-Қуддусу-с-

Салому-л-Муъмину-л-Муҳаймину-л-Азизу-л-Ҷаббору-л-Мутакаббир. 

Субҳоналлоҳи аммо юшрикун. Ҳуваллоҳу-л-Холиқу-л-Бориу-л-Мусаввиру Лаҳу-

л-асмоу-л-ҳусно. Юсаббиҳулаҳу мо фӣ-с- самовоти ва-л-арз. Ва Ҳува-л-Азизу-л-

Ҳаким. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Халақа-л-инсона мин салсолин ка-л-фаххори ва халақа-л-ҷонна мим-

мориҷим-ми-н-нор. Фа биайи олои Раббикумо туказзибон. Раббу-л-

машриқайни ва Раббу-л-мағрибайн. Фа биайи олои Раббикумо туказзибон. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Раббано ло тузиғ қулубано баъда из ҳадайтано ва ҳаблано мил-ладунка 

раҳмаҳ. Иннака Анта-л-Ваҳҳоб. Раббано иннака Ҷомеъу-н-носи ли явмил-ло 

райба фиҳ. Инналлоҳа ло юхлифу-л-миъод. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё айюҳал-лазина оману-стаъину би-с-сабри ва-с-салоҳ. Инналлоҳа маъа-с-

собирин. 
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Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва ланаблуваннакум би шайъим-мина-л-хавфи ва-л-ҷуъи ва нақсим-мина-

л-амволи ва-л-анфуси ва-с-самарот, ва башшири-с-собирин. Ал-лазина изо 

асобатҳум-мусибатун, қолу инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул ё айюҳа-л-кофирун. Лo аъбуду мо таъбудун. Ва ло антум обидуна мо 

аъбуд. Ва ло ано обидум-мо абадтум. Ва ло антум обидуна мо аъбуд. Лакум 

динукум ва лия дин. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ва ий-якоду-л-лазина кафару ла юзликунака би абсориҳим ламмо самеъу-

з-зикра ва яқулуна иннаҳу ла маҷнун. Ва мо Ҳува илло зикрул-ли-л-оламин. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Лакад садақалллоҳу Расулаҳу-р-руъё бил-ҳаққ, ла тадхулунна-л-масҷида-л-

ҳарома иншоаллоҳу оминина мухаллиқина руусакум ва муқассирина ло 

тахофун, фа алима мо лам таъламу фаҷаъала мин дуни золика фатҳан қарибо. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ва қул ҷоа-л-ҳаққу ва заҳақа-л-ботил, инна-л-ботила кона заҳуқо. Ва 

нуназзилу минал-Қуръони мо Ҳува шифоув-ва раҳматул-лил-муъминина ва ло 

язиду-з-золимина илло хасоро. Ва изо анъамно ала-л-инсони аъраза ва 

нобиҷонибиҳ ва изо массаҳу-ш-шарру кона яусо. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Қул куллуй-яъмалу ало шокилатиҳ фа Раббукум аъламу биман Ҳува аҳдо 

сабило. Ва ясъалунака ани-р-Рӯҳ, Қули-р-Рӯҳу мин амри Рабби ва мо утитум-

мина-л-илми илло қалило. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Из қолати-мраату Имрона Рабби, иннӣ назарту лака мо фӣ батни 

муҳарраран фа тақаббал миннӣ, иннака Анта-с-Самеъу-л-Алим. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Сунната ман қад арсално қаблака мир-русулино ва ло таҷиду ли суннатино 

таҳвило. Ақими-с-салота ли дулуки-ш-шамси ило ғасаки-л-лайли ва Қуръона-л-

фаҷр, инна Куръона-л-фаҷри кона машҳудо. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ва мина-л-лайли фа таҳаҷҷад биҳи нофилатал-лак, асо ай-ябъасака Раббука 

мақомам-маҳмудо. Ва қур-Рабби адҳилни мудхала сидқив-ва ахриҷни мухраҷа 

сидқив-ва-ҷъал-ли мил-ладунка султона-н-насиро. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Раббано ва-ҷъално муслимайни лака ва мин зуррийятино уммата-м-

муслиматал-лака, ва арино маносикано ва туб алайно, иннака Анта-т-Таввобу-р-

Раҳим. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Раббано ва ло туҳаммилно мо ло тоқаталано биҳ ва-ъфу анно, ва-ғфирлано, 

ва-рҳамно, Анта Мавлоно, фа-нсурно ала-л-қавми-л-кофирин. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 
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Раббана-ғфирлано зунубано ва исрофано фӣ амрино ва саббит авдомано ва-

нсурно ала-л-қавми-л-кофирин. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Раббано иннано самеъно мунодийяй-юнодӣ лил-имони ан омину би 

Раббикум, фа оманно. Раббано, фа-ғфирлано зунубано, ва каффир анно 

сайиотино ва таваффано маъал-аброр. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Раббано ва отино мо ваъадтано ало русулика ва ло тухзино явма-л-қиёмати, 

иннака ло тухлифу-л-миъод. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Раббана-ғфир лано ва ли ихвонина-л-лазина сабақуно бил-имони ва ло 

таҷъал фӣ қулубино ғиллал-ли-л-лазина оману, Раббано, иннака Рауфу-р-

Раҳим. 

Сипас «Субҳона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун, ва саломун ала-л-

мурсалин, ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин»-гуфта, чунин дуо кунад: 

«Илоҳо, мутаваффои мазкурро ғариқи раҳмат ва шоистаи ҷаннат бигардонӣ. 

Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин».  

 

Муноҷоти бузургон 

Ё Раб, зи карам даре ба рӯям бикушо,  

Роҳе, ки дар ӯ наҷот бошад, бинамо.  

Мустағниям аз дар ду ҷаҳон кун ба карам, 

Ҷуз ёди Ту ҳар чи ҳаст бар аз дили мо.1 

* * * 

Ё Раб, макун аз лутф парешон моро,  

Ҳарчанд, ки ҳаст ҷурму исён моро.  

Зоти Ту Ғанӣ будаву мо муҳтоҷем, 

Муҳтоҷ ба ғайри Худ магардон моро.  

* * * 

Ё Раб, Ту замонаро далеле бифирист,  

Намрудонро пашша чу пиле бифирист.  

Фиръавнсифатон ҳама забардаст шуданд, 

Мӯсову асову рӯди Ниле бифирист.  

* * * 

Ё Раб, чӣ шавад, агар маро гирӣ даст,  

К-аз бори гунаҳ шуд тани мискинам паст.  

Гар дар амалам он чи туро бошад, нест, 

Андар карамат он чи маро бояд, ҳаст. 

* * * 

                                                             
1 Азбаски дар китобҳо ва девонҳои форсӣ баъзе аз рубоиётро ба номи чандин муаллиф дидан 

мумкин аст, бинобар мо аз номбар намудани гӯяндагони ин рубоиёти муноҷот худдорӣ намуда 

ба шакли ом онҳоро манзури хонандагони гиромиқадр намудем. 
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Ё Раб, бинамо маро раҳе сӯйи наҷот,  

Муҳтоҷи Туам чи дар ҳаёту чи мамот.  

Аз ҷурму гуноҳи ман саросар бигӯзар, 

Шарманда макун маро ба рӯзӣ арасот. 

* * * 

Ё Раб, ту Каримиву каримӣ карам аст,  

Осӣ зи чӣ рӯ бурун зи боғи Ирам аст.  

Бо тоатам ар афв кунӣ, нест карам, 

Бо маъсиятам, агар бибахшӣ, карам аст.  

* * * 

Эй Холиқи халқ, раҳнамое бифирист,  

Бар бандаи бенаво навое бифирист.  

Кори мани бечора гиреҳ дар гиреҳ аст, 

Раҳме бикуну гиреҳкушое бифирист.  

* * * 

Ё Раб, бираҳониям зи ҳиҷрон, чӣ шавад?  

Роҳе диҳиям ба кӯйи ирфон, чӣ шавад?  

Бас габр, ки аз карам мусалмон кардӣ, 

Як габри дигар кунӣ мусалмон, чӣ шавад?  

* * * 

Ҷамъе ба дарат гиряву оҳ оварданд,  

Ҷамъе ҳама дидаву нигоҳ оварданд.  

Ҷамъе диданд хоҳиши афви Туро,  

Рафтанду ҷаҳон-ҷаҳон гуноҳ оварданд. 

* * * 

Ё Раб, ба ду нури дидаи Пайғамбар,  

Яъне ба ду шамъи дудмони Ҳайдар.  

Бар ҳоли ман аз айни иноят бинигар, 

Дорам назари он, ки наяфтам зи назар.  

* * * 

Ё Раб, ба дилам ғайри Худат ҷо магзор,  

Дар дидаи ман гарди таманно магзор.  

Гуфтам, гуфтам, зи ман намеояд ҳеҷ, 

Раҳме, раҳме, маро ба ман во магзор.  

* * * 

Ё Раб, бикушо гиреҳ зи кори мани зор,  

Раҳме, ки зи ақл оҷизам дар ҳама кор.  

Ҷуз даргаҳи Ту кай бувадам даргоҳе,  

Маҳрум аз ин дарам макун, ё Ғаффор. 

* * * 

Ё Раб, ба карам бар мани дарвеш нигар,  

Бар холи мани ҳастаи дилреш нигар.  

Ҳарчанд наям лоиқи бахшоиши Ту, 
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Дар ман манигар, дар карами Хеш нигар.  

* * * 

Аллоҳ, ба фарёди мани бекас рас,  

Фазлу карамат ёри мани бекас бас. 

Ҳар кас ба касе ба ҳазрате менозад, 

Ҷуз Ҳазрати Ту надорад ин бекас кас 

* * * 

Эй ҷумлаи бекасони оламро кас,  

Як ҷав карамат тамоми оламро бас.  

Ман бекасаму Ту бекасонро ёрӣ, 

Ё Раб, Ту ба фарёди мани бекас рас.  

* * * 

Худовандо, ба фарёди дилам рас,  

Каси бекас Туӣ, ман монда бекас.  

Ҳама гӯянд: «Тоҳир кас надорад».  

Худо ёри ман аст, чӣ ҳоҷати кас. 

* * * 

Эй воқифи асрори замири ҳама кас,  

Дар ҳолати аҷз дастгири ҳама кас.  

Ё Раб, Ту маро тавба деҳу узр пазир, 

Эй тавбадеҳу узрпазири ҳама кас. 

* * * 

Ё Раб, ба каримии каримонам бахш,  

Бар оби ду дидаи ятимонам бахш.  

Сад бор ба лутфу карамат бахшидӣ,  

Ин бор ба Султони Хуросонам бахш. 

* * * 

Ё Раб, ман агарчи осиву гумроҳам,  

В-аз бадкорӣ фитода дар афвоҳам.  

Уммед ба раҳмати Ту дорам аз он-к 

Гӯяндаи «Ло илоҳа иллаллоҳам».  

* * * 

Ё Раб, чу бихониям, «атаъно» гӯям,  

Фармонатро ба ҷон «самеъно» гӯям.  

Бар ман Ту ба фазл агар «ғафарно» гуйӣ, 

Ман ояму «Раббно заламно» гӯям.  

* * * 

Ё Раб, ман агар гуноҳи беҳад кардам,  

Донам ба яқин, ки бар тани худ кардам.  

Аз ҳар чи мухолифи ризои Ту бувад,  

Баргаштаму тавба кардаму бад кардам. 

* * * 

Ё Раб, чу ба ваҳдатат яқин медорам,  
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Имон ба ту Оламофарин медорам.  

Дорам лаби хушку дидаи тар, бипазир, 

К-аз хушку тари ҷаҳон ҳамин медорам.  

* * * 

Ё Раб, зи гуноҳи зишти худ мунфаилам,  

В-аз қавли баду феъли бади худ хиҷилам.  

Файзе ба дилам зи олами қудс расон, 

То маҳв шавад хаёли ботил зи дилам.  

* * * 

Ё Раб, Ту чунон кун, ки парешон нашавам,  

Муҳтоҷи бародарону хешон нашавам.  

Бе миннати халқ Худ маро рӯзӣ деҳ 

То аз дари Ту бар дари эшон нашавам. 

* * * 

Ё Раб, ба афуват1 ба паноҳ омадаам,  

Сар то ба қадам ғарқи гуноҳ омадаам.  

Чашме ба карам бибахш, к-аз ғояти шавқ, 

Бе дида ба уммеди нигоҳ омадаам.  

* * * 

Ё Раб, Ҷаму Кай зи аҳли ҳад мебинам,  

В-оҳанги ҳасудон ба лаҳад мебинам.  

3-ин омадану рафтани туфон, хайрат, 

Дарёи муҳит ҷуз рамад мебинам.  

* * * 

Ё Раб, нафасе деҳ, ки сано пардозам,  

В-ин нағма ба оҳанги сазо пардозам.  

Дебочаи илми Хеш дар пешам неҳ 

К-аз ҳамди Ту нақши ошно пардозам.  

* * * 

Илоҳо, оташи ишқам ба ҷон зан,  

Шарар з-он шуълаам бар устухон зан.  

Чу шамъам барфурӯз аз оташи ишқ,  

Бар он оташ дилам парвонасон зан. 

* * * 

Ё Раб, зи қаноатам тавонгар гардон,  

В-аз нури яқин дилам мунаввар гардон.  

Рӯзии мани сӯхтаи саргардон, 

Бе миннати махлуқ муяссар гардон.  

* * * 

Ё Раб, зи ду кавн бениёзам гардон,  

В-аз афсари фақр сарфарозам гардон.  

                                                             
11 Афуват – афви Ту. 
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Дар роҳи талаб маҳрами розам гардон, 

3-он paҳ, ки на сӯйи Туст бозам гардон.  

* * * 

Ё Раб, зи камоли лутф хосам гардон,  

Воқиф ба ҳақоиқи ҳавосам гардон.  

Аз ақли ҷафокор дилафгор шудам, 

Девонаи Худ куну халосам гардон.  

* * * 

Ё Раб, Ту ба фазл мушкилам осон кун, 

Аз фазлу карам дарди маро дармон кун.  

Бар ман манигар, ки бекасу беҳунарам, 

Ҳар чиз, ки лоиқи Ту бошад, он кун.  

* * * 

Ё Раб, назаре бар мани саргардон кун,  

Лутфе ба мани дилшудаи ҳайрон кун.  

Бо ман макун он чи ман сазои онам, 

Он-чи аз караму лутфи Ту зебад, он кун.  

* * * 

Ё Раб, ба рисолати Расули сақалайн,  

Ё Раб, ба ғазокунандаи Бадру Ҳунайн.  

Исёни маро ду ҳисса кун дар арасот, 

Ниме ба Ҳасан бибахшу ниме ба Ҳусайн.  

* * * 

Ё Раб, ба дили асири ман раҳмат кун,  

Бар синаи ғампазири ман раҳмат кун.  

Бар пойи хароботрави ман бахшой, 

Бар дасти пиёлагири ман раҳмат кун.  

* * * 

 

Эй лутфи Ту аз камол болои ҳама  

В-эй зоти Ту аз улум донои ҳама.  

Бинӣ баду нек ҷумла пайдову ниҳон, 

Чун дидаи сунъи Туст бинои ҳама.  

* * * 

Эй дар сифати зоти Ту ҳайрон кеҳу меҳ 

В-аз ҳар ду ҷаҳон хидмати даргоҳи Ту беҳ. 

Иллат Ту ситониву шифо ҳам Ту диҳӣ,  

Ё Раб, Ту ба фазли Хеш бистону бидеҳ. 

* * * 

Эй Холиқи Зулҷалолу в-эй бор Худой,  

То чанд равам дар ба дару ҷой ба ҷой.  

Ё хонаи уммеди маро дар дарбанд, 

Ё қуфли муҳиммоти маро дар бикушой.  
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* * * 

Ё Раб, ё Раб, Каримиву Ғаффорӣ,  

Раҳмону Раҳиму Роҳиму Сатторӣ.  

Хоҳам, ки ба раҳмати Худовандии Хеш 

Ин бандаи шарманда фурӯ нагзорӣ.  

* * * 

Ё Раб, дари халқ такягоҳам накунӣ,  

Муҳтоҷи гадову подшоҳам накунӣ.  

Мӯйи сияҳам сафед кардӣ ба карам, 

Бо мӯйи сафед рӯсиёҳам накунӣ.  

* * * 

Покиву муназзаҳиву беҳамтоӣ,  

Касро нарасад мулк бад-ин зебоӣ.  

Халқ он ҳама хуфтаанду дарҳо баста, 

Ё Раб, Ту дари лутф ба мо бикшоӣ.  

* * * 

Ё Раб, бикушоӣ бар ман аз ризқ даре,  

Бе миннати ин хасон расон моҳазаре.  

Аз бода чунон маст нигаҳ дор маро,  

К-аз бехабарӣ набошадам дарди cape. 

* * * 

Аллоҳ Туӣ в-аз дилам огоҳ Туӣ,  

Дармонда манам, далели ҳар роҳ Туӣ. 

Гар мӯрчае дам занад андар таги чоҳ 

Огаҳ зи дами мӯрча дар чоҳ Туӣ.  

* * * 

Онӣ Ту, ки ҳоли дили нолон донӣ,  

Аҳволи дили шикастаболон донӣ!  

Гар хонамат аз синаи сӯзон, шунавӣ, 

В-ар дам назанам, забони лолон донӣ!  

* * * 

Эй, он ки ба мулки хеш поянда Туӣ,  

Дар зулмати шаб субҳнамоянда Туӣ!  

Дарҳои умед бар рухам баста шудаст, 

Бикшой Худоё, ки кушоянда Туӣ!  

* * * 

Ё Раб, зи қазо барҳазарам медорӣ,  

В-аз ҳодисаҳо бехабарам медорӣ.  

Ҳарчанд зи ман беш бадӣ мебинӣ, 

Ҳар дам зи карам накӯтарам медорӣ.  

* * * 

Эй лутфи Ту дастгири ҳар худрое  

В-эй афви Ту пардапӯши ҳар расвое.  
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Бахшой бар он банда, ки андар ҳама умр 

Ҷуз  даргаҳи  Ту ҳеҷ надорад ҷое. 

* * * 

Илоҳо, бепаноҳонро паноҳӣ,  

Ба сӯйи ин гадоён кун нигоҳе.  

Чӣ кам гардад зи султон гар кунад ӯ,  

Ба ҳоли мустамандон як нигоҳе. 

 

Муноҷот 

Худовандо, ба зоти бемисолат,  

Ба муштоқони хуршеди ҷамолат.  

Ба меҳроби ниёзи покдинон,  

Ба нури тоати хилватнишинон.  

Ба ҳусни шоҳидони покдоман,  

Ба ашки ошиқони чокдоман.  

Ба он хоке, ки аз хун гашта намнок,  

Ба он хуне, ки ноҳақ рехт бар хок, 
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Ба он ашке, ки хуни сад шаҳид аст,  

Ба он оҳе, ки гардунро калид аст.  

Ба шаҳбозони сахрои шариат,  

Ба ғаввосони дарёи ҳақиқат.  

Ба имоне, ки Худ кардӣ каромат,  

Бибар моро ба саҳрои қиёмат.  

Кушо бар мо ба ҳар сурат, ки донӣ,  

Дари нузҳатсарои ҷовидонӣ.  

Ҳидоятро рафиқи роҳи мо кун,  

Муҳаммадро шафоатхоҳи мо кун.  

 

Муноҷоти Бисмили Рашнагӣ 

Ба борони иноят кишти ман сероб кун, ё Раб,  

Ба фарқам оби раҳмат ҳамчунон селоб кун, ё Раб.  

Замирамро, Каримо, як дам аз ёдат макун ғофил,  

Зи файзи номи Худ хуршеди оламтоб кун, ё Раб.  

Ба мифтоҳи иноят уқдаи дил боз кун, эй Ҳақ,  

Ба рӯям боби раҳмат фотеҳулабвоб кун, ё Раб.  

Ба мавҷи маъсият афтодаам ҳайрону саргардон,  

Ба оби мағфират шӯ, ғарқаи гирдоб кун, ё Раб.  

Сарамро то ба вақти марг андар саҷда кун моил,  

Рухамро рӯ ба рӯйи қиблаву меҳроб кун, ё Раб.  

Ҷавонӣ рафту мӯям шуд сафеду қоматам хам шуд,  

Кунун бедор чашми ғафлатам аз хоб кун, ё Раб.  

Рафиқам соз тарси Худ, ато фармо Ту тавфиқам,  

Зи бими дузахат ду дидаам сероб кун, ё Раб.  

Худовандо, ба лутфи Худ биҳишти адн ҷоям кун,  

Насиби мо зи ҳури ҷаннату ҳар боб кун, ё Раб.  

Шафоатхоҳи ман кун рӯзи маҳшар Аҳмади мурсал,  

Ба дидорат мушарраф, хотирам шодоб кун, ё Раб.  

Ба ҳаққи Ҳазрати Бӯбакри Сиддиқ афзали уммат,  

Дар он ҳолат дучорам Умари Хаттоб кун, ё Раб.  

Саввум Усмони Зиннурайну чорум Ҳайдари каррор,  

Сари ман хоки пойи ҷумлаи асҳоб кун, ё Раб.  

Ба ҳаққи ҳурмати номат мани лабташнаи Бисмил,  

Зи ҳавзи Кавсарат кому дилам сероб кун, ё Раб. 

 

Муноҷоти Соил 

Ё Илоҳо, ҳамраҳам имон кунӣ, 

Талхии ҷонканданам осон кунӣ. 

Раҳматат дарёи ом аст, беканор, 

Бар сарам ҳар лаҳзае селон кунӣ. 

Нури имон бар дилам маҳкам бикун, 
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Ҳам халос аз чангали1 шайтон кунӣ. 

Гуфтаӣ «ло тақнату мин раҳматӣ», 

Ҳам Ғафурӣ, ваъда дар Қуръон кунӣ. 

Ҳам ба ҳаққи даҳ сифотат, эй Карим, 

Қатрае аз Кавсарат эҳсон кунӣ. 

Дар шаби аввал ба гури тангу тор,  

Андар он шаб соате меҳмон кунӣ. 

Бар саволи Ҳазрати Мункар Накир, 

Як тараҳҳум бар мани ҳайрон кунӣ. 

Хонаи гурам, ки пур аз муру мор, 

Равзае аз ҷониби Ризвон кунӣ. 

Рӯзи маҳшар аз сиротам бигзарон, 

Сӯйи ҷаннат ҳам барӣ, шодон кунӣ. 

Ман ғаминам, ҳам хиҷил аз кардаҳо, 

Бо таҷаллои Худат хандон кунӣ. 

Ё Раб, имрӯзам, ки ман меҳмони Ту, 

Вақти рафтан бар сарам некон кунӣ. 

Соили бечора омурз аз карам, 

Ҳам ҳисоби охират осон кунӣ. 

 

Муноҷотҳои Иброҳими Наққош 

Ё Раб, аз лутфи амимат, ки гунаҳ бахшӣ маро,  

Ҳаққи Раҳмону Раҳимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Гаштаам саргашта чун сайде ба доми зиндагӣ,  

Ҳаққи асмои Азимат, ки гунаҳ бахшӣ маро,  

Ташнаам, аз соғари раҳмат маро сероб кун,  

Ҳаққи он Зоти қадимат, ки гунаҳ бахшӣ маро. 

Вақти назъи ҷон, ки ояд ҷони нофармон ба лаб,  

Ҳаққи Тавроти Калимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Гоҳи мурдан з-ин ҷаҳон бегавҳари имон мабар,  

Ҳаққи он номи Каримат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Дар даруни гури тангам мунисам лутфи Ту бас,  

Ҳаққи бахшишҳову бимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Рӯзи маҳшар кун шафеи ман Расули инсу ҷон,  

Бар Сироталмустақимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Рӯзии Наққош кун ҳам ҷаннату дидори Хеш, 

Ҳаққи Олову наъимат, ки гунаҳ бахшӣ маро. 

* * * 

Маро аз аҳли имон кун, Худоё,  

Ба дини худ мусалмон кун, Худоё.  

Бидеҳ тавфиқи роҳи ҷустани шаръ,  

                                                             
1 Чангал – чангол. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

283 

Анисам дарси Қуръон кун, Худоё.  

Забонро, к-ӯ калиди қуфли мадҳ аст,  

Ба тавҳид гуфтан осон кун, Худоё.  

Дилам, к-у махзани ганҷинаи Туст,  

Ҳақоиқ ҷумла эҳсон кун, Худоё.  

Гаҳи рафтан аз ин дунёи фонӣ,  

Раҳо аз макри шайтон кун, Худоё.  

Даруни хонаи андӯҳу ваҳшат,  

Азоби қабр осон кун, Худоё,  

Зи ҷаннат равзае бикшо ба рӯям,  

Ҳама неъмат фаровон кун, Худоё.  

Чу рӯзи растахез ояд падидор,  

Маро дар хайли покон кун, Худоё.  

Ба раҳмат афв кун исёни Наққош,  

Набиро аз шафеон кун, Худоё.  

Ба ҷаннат бар, намо дидор рӯзӣ, 

Анисам ҳуру ғилмон кун, Худоё 

* * * 

Дил аз нурат мунаввар кун, Худоё,  

Забонам шукрпарвар кун, Худоё.  

Зи бӯйи ғунчаи гулзори маънӣ,  

Димоғамро муаттар кун, Худоё.  

Сухан гӯям, агар дар васфи зотат,  

Каломам шаҳду шаккар кун, Худоё. 

Ба кохи синаам оҳи шаб афрӯз,  

Ба субҳам дидаи тар кун, Худоё.  

Ба лафзам гоҳи рафтан з-ин харобот,  

Дур(р)и «Аллоҳу акбар» кун, Худоё.  

Кафан созӣ маро аз гарди хиҷлат,  

Зи имонам Ту зевар кун, Худоё.  

Муҳаммад Мустафо бо ҷамъи ёрон,  

Шафеи рӯзи маҳшар кун, Худоё.  

Миёни боғи хулди бемисолат,  

Ҳама неъмат мукаррар1 кун, Худоё.  

Ба ҷаннат ғунчаи лабҳои Наққош,  

Гуворо з-оби Кавсар кун, Худоё. 

Ба қалбам меҳри худ ҷо кун, Худоё,  

Раҳо аз ҷумла ғамҳо кун, Худоё.  

Ба зикри номи покат ҳар замоне  

Лабонам шаккаросо кун, Худоё.  

Дари ганҷинаи ирфону ҳикмат  

                                                             
1 Мукаррар - такрор, пайваста. 
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Ба рӯям хамчу гул во кун, Худоё.  

Макун муҳтоҷ бар шахсе Ту имрӯз,  

Муродам ҷумла эҳё кун, Худоё.  

Ҳам аз ганҷинаҳои олами ғайб  

Маро рӯзӣ муҳайё кун, Худоё.  

Ба имон қабз кун арвоҳи моро,  

Муқими боғи аъло кун, Худоё.  

Зи тоби оташи гармои маҳшар,  

Ба зери Арш маъво кун, Худоё.  

Зи ҳавзи Кавсарам сероб гардон,  

Ба дидорат Ту бино кун, Худоё.  

Зи лутфат ҷисми Наққоши ҳазинро, 

Зи ҷурму ғам мубарро кун, Худоё.  

* * * 

Ё Илоҳо, қалби моро гавҳари асрор бахш  

Аз шароби лоязолӣ соғари саршор бахш. 

Мо намегӯем аз фирдавсу аз нозу наим,  

Дар паноҳи раҳматат аз дузахи пурнор1 бахш.  

Гарчи аз тооту2 вирди3 нимашаб осудаем,  

Қалби моро субҳгоҳон завод истиғфор бахш.  

Ноаён ояд ба поён олами нопойдор,  

Умри кутаҳро замони хушдилӣ бисёр бахш.  

Ронда гаштем аз дари аҳли замон чун нокасон,  

Ё илоҳалоламин, бар остонат бор4 бахш.  

Аз ту мехоҳем тавфиқи амал дар зиндагӣ,  

Ҳам зи ихлосу ниёзу оҷизӣ осор бахш.  

Ҷурму исёнро5 ба даргоҳат мукаррар6 кардаем,  

Ҳам зи лутфу марҳамат такрор бар такрор бахш.  

Бишнавад гӯши кари Наққош сури ирҷиъӣ7, 

Рӯҳи ӯро ҷой андар манзили аброр8 бахш.  

* * * 

Худовандо, мани бечора инъоми Ту мехоҳам,  

Залилам гарчи пеши халқ, икроми Ту мехоҳам.  

Накардам тоате бар даргаҳат ғайри риё холис,  

                                                             
1 Пурнор – пуроташ. 
2 Тоот — ибодатҳо. 
3 Вирд-дуо. 
4 Бор – иҷозат. 
5 Ҷурму исён – гуноҳ. 
6 Мукаррар – такрор. 
7 Сури ирҷиъӣ - нидои ирҷиъӣ. Ишора ба ояти 28 сураи Фаҷр, ки: «Ба сӯйи Парвардгори худ хеш 

бозгард, (дар ҳоле ки) ту хушнуд шудаи ва аз ту низ хушнуд гашта». 

8 Аброр – накӯкорон. 
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Умеди мағфират аз раҳмати оми Ту мехоҳам.  

Надорам тоати шабҳо, муноҷоти саҳаргоҳӣ,  

Ба қалбам ноби ирфон аз маю ҷоми Ту мехоҳам.  

Ту гуфтӣ: «Кун дуо бо кулли асмоям1 барои худ»,  

Кунун афви гуноҳи хеш бо номи Ту мехоҳам.  

Шароби нафс масту бехудам аз роҳи тоат кард,  

Сурӯши роҳи огоҳӣ зи пайғоми Ту мехоҳам.  

Намедонам, чӣ созам бо сияҳрӯии рӯзи ҳашр2,  

Мисоли сайди ваҳшӣ хешро роми Ту мехоҳам. 

Намебошад муаммои ҷаҳон, Наққош, беҳикмат  

Тафаккур муниси шабҳову айёми3 ту мехоҳам. 

 

Муноҷот ба даргоҳи Қозиюлҳоҷот 

Худовандо, ба ҳаққи ҷуду фазлат,  

Ба ҳаққи қудрату изҳори адлат.  

Ба ҳаққи нуру анвору сифотат,  

Ба ҳаққи қудрату асрори покат.  

Ба ҳаққи қудратат бар чархи афлок,  

Ба ҳаққи санъатат дар пардаи хок.  

Ба ҳаққи Одаму нури чҷамолаш,  

Ба ҳаққи Шису асрори камолаш.  

Ба ҳаққи Нуҳу Иброҳиму Исҳоқ,  

Ба ҳаққи Юсуфу Яъқуби муштоқ.  

Ба ҳаққи Юнусу Довуду Ҷирҷис,  

Ба ҳаққи Солеҳу Яҳёву Идрис.  

Ба ҳаққи Юшаъу Луту Сулаймон,  

Ба ҳаққи Исиву Мусои Имрон.  

Ба ҳаққи садру бадри ҳарду олам,  

Ки ӯ буд сарвари авлоди Одам.  

Ба ҳаққи хилвати хоси Муҳаммад,  

Ба сидқу сафват, ихлоси Муҳаммад.  

Ба ҳилму илми он чор ёри сарвар,  

Абӯбакру Умар, Усмону Ҳайдар.  

Ба ҳаққи аҳли байту ҷумла асҳоб,  

Ба ҳаққи он шаҳиди дида пуроб.  

Ба ҳаққи раҳбари Иброҳим Адҳам,  

Ба ҳаққи Боязид он сирри маҳрам.  

Ба ҳаққи Шибливу Мансури Ҳаллоҷ,  

Ба ҳаққи Бӯсаъид он сирри муҳтоҷ.  

                                                             
1 Асмо - ҷамъи исм - номҳо. 
2 Рӯзи ҳашр - рӯзи қиёмат. 
3 Айём – рӯзҳо. 
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Ба ҳаққи Шайх Абдуллоҳи Сарбоз,  

Ба ҳаққи Шайх Абӯисҳоқи дамсоз.  

Ба ҳаққи гашта асрори ниҳонӣ,  

Ба ҳаққи чҷурмҳои ногаҳонӣ. 

Ба ҳаққи рӯзу шаб бедордорон,  

Ба ҳаққи гиряи парҳезгорон.  

Ба ҳаққи қадди чун сарви ҷавонон,  

Ба пушти чун камони нотавонон.  

Ба ҳаққи наварӯсон дар кафанҳо,  

Ба ҳаққи моҳрӯён дар лаҳадҳо.  

Ба ҳаққи куштагони рӯй бар хок,  

Ба мазлумону муштоқони ғамнок.  

Ба ҳаққи содиқони роҳдида,  

Дар ин водӣ ба сарманзил расида.  

Ба ҳаққи оби чашми пургуноҳон,  

Ба ҳаққи оҳи сарди узрхоҳон.  

Ба ҳаққи мондагон аз корвонҳо,  

Ба дурафтодагон аз хонумонҳо.  

Ба ҳаққи гунаи зарди ятимон,  

Ба ҳаққи ҷони пурдарди асирон.  

Ба ҳаққи оҳи пирон дар саҳаргоҳ  

Ба ҳаққи иззату инъоми Аллоҳ.  

Ба ҳаққи оҳи сарди нотавонон,  

Ки гӯяд cap ба cap ҳоли ҷавонон.  

Ба фарёди мани бечора Худ рас,  

Туӣ фарёдрас, фарёди ман рас.  

Надорам тоқати ин баҳри хунхор,  

Аз ин гирдоби ғамхорам бурун ор.  

Ба номат хатм кардам ин муноҷот,  

Ки медонам Туӣ қозии ҳоҷот. 

 

Чаҳор калимае, ки хондани онҳо муҷиби савоби бениҳоят аст 

Аз уммулмуъминин Ҷувайрия (раз) ривоят аст, ки: Рӯзе Расули акрам (с) 

субҳ зуд баъд аз намози бомдод аз манзил берун рафтанд ва ман дар ҷойгоҳи 

махсуси намозхониам дар хона нишаста будам. Баъд аз намози чошт Расули 

акрам (с) вориди хона шуда, маро дар ҳамон ҷойгоҳи намозхониям ёфтанд. 

Пурсиданд, ки:  

- Аз саҳар боз дар ҳамин ҳолат нишастаӣ ва зикр мекунӣ? 

Дар ҷавоб гуфтам: 

-Оре. 

Фармуданд: 

- Ман баъд аз ин, ки субҳ аз ту ҷудо шудам, чаҳор калимаро се маротибагӣ 

хондам ва савоби танҳо ин чаҳор калима аз савоби ҳамаи он чӣ, ки ту аз саҳаргоҳ 
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то ин дам хондӣ, бештар аст. Ва агар ин чаҳор калимаро бо он чӣ, ки ту аз 

субҳидам то ин дам хондӣ, вазн карда шавад, вазни ин чаҳор калима бештар 

хоҳад шуд. Ва он чаҳор калима ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳи адада халқиҳи. Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳи 

ризоа нафсиҳи. Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳи зината Аршиҳи. Субҳоналлоҳи ва 

биҳамдиҳи мидода калимотиҳи» 

(Ҳар яки ин калимот бояд се бори хонда шавад. Агар гуфтани ин калимоти 

мазкур дар субҳу шом фаромӯш гардад, ҳадди ақал дар 24-соати шабонарӯзӣ як 

бор ин калимотро бихонед. Худои таоло тавфиқи амалро иноят фармояд. 

Омин). 

 

Хосиятҳои оби найсон 

Борони оби найсонро1 гирифта, бар он об ҳафтод бор сураи «Фотиҳа» ва 

ҳафтод бор «Ояту-л-Курсӣ» ва ҳафтод бор сураи «Кофирун» ва ҳафтод бор 

калимаи «Субҳоналлоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи ва ло илоҳа иллаллоҳу валлоҳу 

Акбару ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим» ва ҳафтод бор 

калимаи «Ваҳдаҳу ло шарика Лaҳy Илоҳан Воҳидан ло илоҳа иллаллоҳу 

мухлисина Лаҳ-у-дини ва лав кариҳа-л-мушрикун» ва ҳафтод бор салавот 

фиристад ва ҳафтод бор «Астағфируллоҳу ва атубу Илайҳ» хонда, бар он об 

бидамад ва аз он об бомдоду шабонгоҳ ҳафт рӯз пайваста бинӯшад. 

Ҳар кӣ ин обро дар ин ҳафт рӯз бинушад, Худои таоло ҳама бемориҳоро аз 

вай бибарад ва мар вайро офият арзонӣ дорад ва ҳама дарду бемориҳоро аз рагу 

пайвандҳо ва устухонҳои вай бибаранд. 

Агар занеро, ки фарзанд нашавад, аз он об бинушад фарзанд шавад, агарчи 

марди анин2 ва зани ақима3 бошад. Агар зан писардӯст бошад, писар зояд ва агар 

духтардӯст бошад, духтар зояд, ба қудрати Худои таоло. 

Агар касеро дарди cap бошад, аз он об бинӯшад сокин шавад. Ва агар дарди 

чашм бошад, қатрае аз он об чаконад ва ҳам бинӯшад, дарди чашм сокин шавад. 

Ва бехҳои дандони вай сахт шавад ва бӯи даҳан нест шавад ва об аз даҳани вай 

наравад ва балғам кам шавад ва таоме, ки бихӯрад ҳазм шавад ва дарди қулинҷро 

бибарад ва зуком ва дарди шикаму дарди пушт ва дарди меъдаву дарди носур 

ва девонагӣ ва оби сиёҳ дар чашм ва ба ҳеҷ беморӣ, ки гирифтор нагардад. 

Мавсими оби найсон он гоҳ аст, ки Офтоб дар бурҷи ҳамал4 омада бошад, 

аз понздаҳум найсон мебошад. Ва ба ривояти дигар аз ҳамал ҳабдаҳ рӯз гузарад, 

аз ҳаждаҳуми ҳамал то ҳаждаҳуми савр дар ин мобайн оби найсон аст.5 

                                                             
1 Найсон - моҳи  ҳафтум аз моҳҳои румӣ; моҳи  дуввум аз фасли баҳор 
2 Анин – безурриёт. 
3 Ақима — нозо. 
4 Муддати мондани Офтоб бар бурҷи ҳамал, ки ин моҳро фарвардин мегӯянд ва ба 21 март - 20 

апрел рост меояд. Мавсими оби найсон аз 15 ҳамал то 15 сарв мебошад, ки он аз 5 апрел то 5 

май давом мекунад. 
5 «Каҷкӯли воҷибу-л-ҳифз ва воҷибу-н-назар». 
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ФАЗИЛАТҲОИ ДУРУД ФИРИСТОДАН БАР ПАЙҒАМБАР (С) 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ситам мепарварад оғӯши гул аз хор парвардан  

Забонеро, к-аз ӯ кори дуруд ояд ба саб1 макшо. 

Мирзо Бедил 

Аввалин ва муҳимтарин унвон дар ин боб ин фармуда Худованди азза ва 

ҷалла дар Каломи Мазиди Худ аст ки бар умматони Ҳабиби Худ (с) чунин 

мефармояд, ки: 

«Инналлоҳа ва малоикатаҳу юсаллуна ала-н-набийи ё айюҳа-л-лазина 

оману саллу алайҳи ва саллиму таслимо».2 

Тарҷума: Ҳар ойина Худованд ва фариштагони ӯ дуруд мефиристанд бар 

Пайғамбар (с), эй мусалмонон, дуруд фиристед бар вай ва салом гӯед салом 

гуфтанӣ. 

Тафсир: «Инналлоҳа ва малоикатаҳу»-ба дурустӣ, ки Худои таоло ва 

фариштагони вай «юсаллуна»-дуруд мефиристанд «ала-н-набийи»-бар 

Пайғамбар (с) «ё айюҳа-л-лазина оману»-эй он касоне, ки ба Худову Пайғамбар 

(с) гаравидаед «саллу алайҳи»-салавот гӯед бар Пайғамбар (с) «ва саллиму»-ва 

салом гӯед бар Пайғамбар (с) «таслимо»-салом гуфтанӣ, ё инқиёд3 кунед амри 

ӯро инқиёд карданӣ. 

Бидон, эй хонандаи азиз, ки ин нидои муборак, албатта, шону аҳамияти 

бузургест ва кифоят мекунад, барои ту он чи амр кард Худованди таоло барои 

бандагони муъмини Худ ва қабл аз ин амр кардан Худи Парвардгор ба ҷо овард 

амри Худро, ки гуфт ба қавли мубораки Худ, ки: «Инналлоҳа ва малоикатаҳу 

юсаллуна ала-н-набийи». Хабар дод, ки Худованд ва фариштаҳои вай дуруд 

мефиристанд бар Муҳаммад (с) дар он ҳол, эй мусалмонон, барои моён амр 

карданӣ Парвардгор ба дуруду салом фиристодан барои Расули акрам (с) 

шарафи бузургест барои моён ва кароматест, ки аз он болотар каромати дигаре 

нест дар дунё. 

Вақте ки Худованди таоло Ҳазрати Одам (а)-ро офарид, ба фариштагон 

дастур дод, то ӯро саҷда кунанд. Вале дар ҳеҷ ҷой инро нафармуд, ки: «Ман 

Худам ҳам ин корро анҷом медиҳам». Фақат барои эъзозу икроми Расули акрам 

(с) фармуд: «Нахуст Худам, сипас фариштагон бар эшон салавот мефиристанд». 

Он гоҳ ба мусалмонон ҳам дастур дод, ки: «Аллоҳ ва фариштагони ӯ бар 

Пайғамбар (с) дуруд мефиристанд ва шумо ҳам дуруд бифиристед». Чӣ 

фазилате бузургтар аз ин, ки дар ин амр Аллоҳ ва фариштагон бо муъминон 

ширкат доранд. 

                                                             
1 Саб – дашном. 
2 Сураи Аҳзоб, ояти 56. 
3 Инқиёд – фармонбардорӣ. 
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Худованд дар ин оят аз малому манзалати Пайғамбари гиромиаш (с) назди 

Худ дар малаи аъло1 хабар дода, назди фариштагонаш бар Пайғамбари Худ (с) 

дуруд мефиристад ва фариштагони вай низ бар Пайғамбар (с) дуруд 

мефиристанд. Бинобарин Ҳақ таоло бандагонашро низ дастур медиҳад, то дар 

ин кор ба ӯ ва фариштагонаш пайравӣ карда, бар он Ҳазрат (с) дуруд 

бифиристанд, то санову дуруди Пайғамбар (с) бар забони ҳамаи оламиён аз 

олами малакутиву заминӣ ҷорӣ гардад. 

Мақсад аз дуруд бар Набӣ (с) сано ва таъзиму раҳмат ва дӯстиву меҳрубонӣ 

бар Пайғамбар (с) мебошад, пас, ба ҳар касе, ки салавот мансуб шавад, мутобиқи 

шону рутбаи ӯ санову таъзим ва раҳмату меҳрубониро мурод хоҳем гирифт. 

Ҳазрати Худованд бар Расули Карим (с) салавот мефиристад, яъне ба раҳмату 

шафақати Кибриёии Хеш сифату эъзозу икроми он Ҳазрат (с)-ро мекунад ва 

фариштагон ҳам салавот мефиристанд, магар салавоту раҳмату такрими ҳар яке 

ба андозаи шону рутбаи ӯ мебошад. Баъд аз он бар муъминон ҳукм шуда, ки 

шумо ҳам салавоту раҳмат бифиристед, мартабаи он бояд аз ин ҳарду алоҳида 

бошад. 

Уламо гуфтаанд, ки: «Салавоти Худованд иборат аз санои Худованд бар вай 

ва розӣ будани Худованд аз Пайғамбар (с) ва нишонаи раҳмат ва ризвон. Дуруд 

фариштагон бар Пайғамбар (с) дуои онҳост барои Расули акрам (с) ва истиғфори 

онҳост. Дуруди мусалмонон барои Пайғамбар (с) ба маънии ташрифу таъзим ва 

такриму гиромидошти ӯ ва амру дастуроти ӯст». 

Ғараз ин аст, ки Ҳақ таоло бар муъминон ҳукм дод, ки шумо ҳам бар 

Пайғамбар (с) салавот2 бифиристед. Нишон дод, ки дуруд фиристодани шумо 

ҳамин аст, ки аз ҳузури Аллоҳ, таоло дархост кунед, ки раҳматҳои Худро беш аз 

беш, то абад бар Пайғамбар (с) нозил фармояд, зеро ки раҳмати ӯ бениҳоят аст. 

Ин ҳам аз раҳмати Аллоҳ таолост, ки ҳамон раҳматҳои зиёдеро, ки дар асари 

арзи манозил мефармояд, ба сӯйи мо бандагони оҷиз мансуб карда, гӯё мо 

фиристодаем, ҳол он ки фиристандаи раҳмат дар ҳар сифат ҳамон Худованди 

ягона аст. Чӣ бандаи оҷиз қудрати онро надорад, ки дар боргоҳи Сайиду-л-анбиё 

муносиби шону рутбаи вай туҳфае тақдим кунад. 

Аллома Саховӣ (paҳ) дар «Қавли бадеъ» менависад: «Дар китоби «Амир 

Мустафо Ҳанафии Туркмонӣ» матлаби муҳиммеро аз ин қарор навишта шуда, 

ки агар гуфта шавад: «Ҳикмати ин амр чист, ки Худованди мутаол ба мо дастурӣ 

дода, то дуруд бифиристем ва мо мегӯем «Аллоҳумма салли ало Муҳаммад» ва 

аз Худованд мехоҳем, ки вай дуруд фиристад, яъне дар намоз ба ҷойи ин, ки 

«Усаллӣ ало Муҳаммад» бигӯем «Аллоҳумма салли ало Муҳаммад» мегӯем». 

Ҷавоби ин ашкол чунин аст, ки: «Вуҷуди мубораки он Ҳазрат (с) холӣ аз ҳар гуна 

айбу нуқс аст ва вуҷуди мо саропо пур аз айбу нуқс, пас, ҳар кас, ки маҳалли 

уюбу навоқис бошад, касеро, ки аз он пок аст, мадҳу ситоиш мекунад. Аз ин 

ҷиҳат мо аз Худованди мутаол дархост мекунем, ки ӯ бар Расули акрам (с) 

                                                             
1 Малаи аъло - гурӯҳи фариштагон дар олами улвӣ. 
2 Салавот — раҳмат. 
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салавот фиристад, то ин салавот аз ҷониби Рабби пок бар Набии покаш (с) 

бошад». 

Дар ин ҷо ишколе ворид мешавад, ки онро Аллома Розӣ (paҳ) дар 

«Тафсири Кабир» марқум дошта ва он ин, ки: «Ҳангоме ки Худованди мутаол ва 

фариштагони вай бар он Ҳазрат (с) дуруд мефиристанд, пас, чӣ ниёзе ба дуруди 

мо боқӣ мемонад? Ҷавоби ин ишкол ин аст, ки фиристодани дуруд аз ҷониби 

мо барои он Ҳазрат (с) аз ҷиҳати ниёз ва эҳтиёҷи эшон ба он нест. Ва агар чунин 

мебуд, баъд аз дуруди Худованд ниёзе бар дуруди фариштагон набуд, балки 

дуруди мо ба манзури изҳор ва баёни азамати он Ҳазрат (с) аст, ҳамчунон ки 

Худованд бандагонро маъмур ба зикр ва ёди Худ кардааст. Ҳол он ки Худованди 

мутаол ниёзе ба ёду зикри бандагон надорад». 

Ҳазрати шоҳ Соҳиб (paҳ) менависад, ки: «Талаби раҳмат аз Худованд барои 

Пайғамбар (с) ва аҳли байти ӯ ниҳоят мақбулу мустаҳсин1 аст. Бар Пайғамбар (с) 

мутобиқи шони ӯ раҳмат нозил мешавад, магар бар талабгор ивази як бор 

талабидан даҳ бор раҳмат нозил мешавад, акнун ҳар кас ҳар микдоре, ки мехоҳад 

ба даст орад». 

Ва Совӣ гуфтааст, ки: «Ин оят нишон медиҳад, ки Пайғамбар (с) маҳалли 

нузули раҳмат ва ба таври куллӣ бузургтарини аввалину охирин аст, зеро 

салавоти Худованд бар Пайғамбар (с) ба маънии раҳмати ҳамроҳ, бо таъзим аст 

ва аз ҷониби Худованд бар ғайри Пайғамбар (с) бар маънии раҳмат мебошад. 

Ҳамон гуна, ки мефармояд: «Ҳува-л-Лазӣ юсаллӣ алайкум ва малоикаҳ»-Ӯст он 

зоте, ки дуруд мефиристад бар шумо ва бар фариштагон. Пас, тафовути байни 

ду салавотро дарёб ва фазли байни ду мақомро бинигар ва бад-ин тартиб 

Пайғамбар (с) ойинаи тамошонамоест, ки раҳмату баракоти Худованд дар эшон 

таҷалллӣ ёфтааст. Пас, эй гурӯҳи муъминон, ҳар чи бештар дуруду салом бар ӯ 

бифиристед, чун ҳаққи зиёде бар гардани шумо дорад. Шуморо аз гумроҳӣ 

наҷот дод ва ба сӯйи ҳидоят раҳнамун шуд ва аз торикӣ ба сӯйи нуру рушноӣ 

ҳидоят кард, пас, ҳар вақт номаш бурда мешавад, бигӯед: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва оли Муҳаммад». 

Назди ҷамъе маънии «Аллоҳумма салли ало Муҳаммад» ин аст, ки: «Бор 

Худоё, таъзим кун Муҳаммад (с)-ро дар дунё ба аълои дин ва изҳори даъват ва 

аъзами зикр ва ақбаи шариат ва дар охират ба қабули шафоати ӯ дар шони 

уммат ва тазъифи савоб ва изҳори фазли ӯ бар аввалину охирин ва тақдими ӯ 

бар ҳамаи анбиёву мурсалин ва малоикаву мардумон аҷмаин». 

Совӣ гуфтааст, ки: «Ҳикмати дуо кардан ва талаби омурзиш намудани 

фариштагон ва муъминон барои Пайғамбар (с) иборат аст аз мушарраф шудани 

онҳо ба он манзалат, ки дар ин маврид ба Худои азза ва ҷалла иқтидо карда ва 

бахше аз ҳуқуқи ӯро бар халқи Худо вафо кардаанд, зеро Пайғамбар (с) 

бузургтарин воситаи ҳар неъматест, ки бар бандагон мерасад ва ҳақ чунон аст, 

ки подоши фардеро бояд дод, ки сабаби неъмат аст. Ва бояд он ҷое, ки халқ 

                                                             
1 Мустаҳсин – некӯ. 
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подоши ҳаққаш наметавонанд гузорид, аз Подшоҳи тавоно масъалат доранд, ки 

ӯро (с) подош диҳад». 

Аллома Саховӣ (paҳ) достони ибратомезеро баён доштааст ва он ин, ки аз 

Аҳмади Ямонӣ (paҳ) нақл мекунад, ки: «Ман дар Санъо будам, дидам, ки атрофи 

шахсе ҷамъияти анбӯҳе гирд омадаанд. Пурсидам: 

- Чӣ хабар аст? Чаро мардум ҷамъ шудаанд? 

Мардум дар посух гуфтанд: 

- Ин шахс бо савту лаҳни бисёр зебое Қуръон тиловат мекард, вақте ба ин 

оят расид, ба ҷойи «юсаллуна ала-н-набийи», «юсаллуна ало Алийи-н-набийи» 

хонд, ки маънои он чунин аст: «Аллоҳ ва фариштагони ӯ бар Ҳазрати Алӣ дуруд 

мефиристанд, он Алӣ пайғамбар аст». Баъд аз хондани он фавран гунг шуд ва ба 

бемории песиву ҷузом мубтало гардид ва куру фалаҷ шуд. 

Ҷойи басе ибрат аст. Худованд Худаш аз беадабӣ ва иҳонат1 ба соҳати 

муқаддаси Хеш ва пайғамбарон ва каломи Хеш моро маҳфуз нигаҳ дорад». 

Фақеҳ Абӯмолик (paҳ) дар «Тоҷу-л-музаккирин» мегӯяд, ки: «Ҳақ таоло ҳар 

як аз анбиё (а)-ро ба каромате махсус гардонид. Масалан, Одам (а)-ро ба суҷуди 

малоика мукаррам сохт ва Нӯҳ (а)-ро ба иҷобати дуо мукаррам гардонид ва 

Иброҳим (а)-ро ба халилӣ махсус гардонид ва Мӯсо (а)-ро ба калими баргузид ва 

Довуд (а)-ро ба хилофат таъйин фармуд ва Сулаймон (а)-ро ба забони ҷонварон 

таълим фармуд ва Исо (а)-ро барои давои бемориҳо ва зинда гардонидани 

мурдагон тахсис фармуд ва Хоҷаи мо (с)-ро ба салавот бар вай (с) мукаррам 

гардонид, ки: «Инналлоҳа ва малоикатаҳу юсаллуна ала-н-набийи, ё айюҳа-л-

лазина оману саллу алайҳи ва саллиму таслимо». Яъне: «Аллоҳ таоло, ки зоти ӯ 

Ламязал асту сифоти ӯ бебадал дарҳои мақсадҳоро бар рӯйи хоҳишмандон 

мекушояд ва роҳи халоиқро, ки равандагони водии талабанд ба каъбаи мақсадҳо 

ӯ роҳ менамояд. Агар як дам раҳматаш аз ин сақфи обгун2 қатъ гардад, то 

таъсири оташ ин сипеҳри духониро чун хокистар ба бод диҳад ва агар як нафас 

ҳифзи инояташ ва амни тарбияташро аз ин бисоти хок барчинад, касе дар ин 

рӯйи замин намемонад». 

Назм: 

Эй ҳама соликони Ту дар талаби ризоӣ Ту,  

Сӯхтагони шавқи Ту сохта бо қазои Ту.  

Васфи Ту васфи Ламязал, зоти Ту зоти бебадал,  

Дур зи офату халал Ҳазрати Кибриёи Ту.  

Ҳам зи Ту суду ҳам зиён, ҳам зи Ту хавфу ҳам амон,  

Кист, ки нест дар ҷаҳон боркаши балои Ту. 

Не аразӣ, на ҷавхари Холиқи чарху ахтарӣ,  

Ҳаст Туро тавонгарӣ, подшаҳон гадои Ту.  

Неъмати Туcm беадад, раҳмати Туcm бо мадад,  

Гардани мову то абад силсилаи вафои Ту. 

                                                             
1 Иҳонат — паст кардан. 
2 Сақфи обгун – осмон. 
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Малоикаи киром, ки туғои исмат ба номи эшон оро ёфта ва маншури 

иффат бар унвони эшон сабт гашта ва саманди тоат дар майдони итоат 

давонидаанд ва фатҳномаи муқарабиву тоати бериёиро бар минбари мунири 

тасбеҳи ҳамду покӣ хонда, баъд аз санои Худои таоло салавоти Мустафоӣ (с)-ро 

бар забон рондаанд, шумо низ, эй муъминон, ки саҳифаҳои авроқи иштиёқи 

хешро бо рақами муҳаббати Аҳадӣ ва нақшҳои мутобиати Аҳмадӣ (с) 

барнигошта оед ва нишонаҳои илоҳиро, ки баландии мартабаи шавқи лиқои 

Рисолатпаноҳист бар боми ҳафт осмони лоҷувардӣ барафрошта намоед. 

Байт: 

Олами хок барӯманд зи болои ту шуд,  

Баҳри як capв диҳанд об хиёбонеро1. 

Ибни Аббос (раз) мегӯяд, ки: «Чун ин ояти карима нозил шуд Ҳазрати 

Рисолат (с)-ро рухсораи муборакаш бар мисоли донаи анор аз ғояти фараҳу 

башошат барафрӯхта буд. Шунидам, ки фармуд: «Муборакбод кунед, ки аз 

барои ман ояте омадааст, ки бештар аст назди ман аз дунёву ҳар чи дар дунёст». 

Ва ин оятро бархонд, ки: 

«Инналлоҳа ва малоикатаҳу юсаллуна ала-н-набийи, ё айюҳа-л-лазина 

оману саллу алайҳи ва саллиму таслимо». 

Гуфтам: «Ё Расулаллоҳ (с), хушгувор бод туро ин неъмат». Баъд аз он саҳоба 

гуфтанд: «Ё Расулаллоҳ (с), мехоҳем, ки моро аз ҳақиқати ин оят воқиф гардонӣ». 

Фармуд: «Аз ман савол кардед аз он илми макнуне, ки агар намепурсидед, 

изҳори он намекардам, ки Ҳақ таоло муаккал кардааст ду фариштаро, ки ҳеҷ 

бандаи муъмин набошад, ки номи маро бишнавад ва он банда бар ман салавот 

нафиристад, магар он, ки он ду фаришта гӯянд: «Ғафараллоҳу лака»-яъне: 

Биомурзад Худованд туро. Баъд аз он Ҳақ таоло бо ҳамаи фариштагон дар 

ҷавоби он ду фаришта гӯянд «Омин»-яъне: «Чунин бод». Ва ҳар кас, ки номи ман 

назди вай зикр шавад ва вай бар ман салавот нафиристад, магар он, ки он ду 

фаришта гӯянд: «Ло ғафараллоҳу лака»-яъне: «Наомурзад Худои таоло туро». 

Он гоҳ Ҳақ таоло ва малоикаи ӯ (а) гӯянд «Омин». 

 

Наъти Мансури Ҳофиз: 

 

Ин моҳрӯ, ки қиёми фалак аз суҷуди ӯст, 

Курсӣ, ки цқоим аст, ба файзи вуҷуди 

ӯст. I 

Кавну макон зи суфраи инъоми ӯ хуранд,  

Худ коинот қатраи дарёи ҷуди ӯст.  

Олам ба нури Одаму нури Ҳабиб буд,  

Буде, ки ҳаст партаве аз нури буди ӯст.  

Аз Ҳақ шунуду гуфт ба Ҳақ Хотами русул,  

Моро ҳамеша гӯш ба гуфтушунуди ӯст.  

                                                             
1 Байт аз Мирзо Соиби Табрезӣ. 
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Ҳар боди хушнасим, ки ояд зи Ясриб аст,  

Ҳар бӯйи хуш, ки мешунавам буйи уди ӯст.  

Моро ниҳод шаҳди шаҳодат ба коми ҷон,  

Дил низ масти ҷоми шароби шуҳуди ӯст.  

Зикре, ки созад ойина равшан, санои вай,  

Вирде, ки занги ғам бизудояд, дуруди ӯст.  

Мансур дод дунйиву дин дар иваз ситад,  

Ҳар, к-ӯ чунин муомилате кард, суди ӯст. 

Баъзе аз бузургон, ки ҳикмат дар салавоти Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу ва таоло 

бар Ҳабиби Худ (с) он гуфтаанд, ки чун малоика (а) ба суҷуди Одам (а) маъмур 

гаштанд ва ба суҷуди Муҳаммад (с) не, ба ин маънӣ таваҳҳуму тафзили Одам (а) 

бар Ҳазрати Муҳаммадия (с) намуданд, аммо Ҳақ таоло фармуд: «Эй малоика, 

агар шумо бар Одам (а) арзи суҷуд кардед, Ман ба худии Худ бар Муҳаммад (с) 

арзи салавот кардам ва шуморо низ амр мекунам ба салавоти бар вай (с), то 

фазли Муҳаммадӣ (с) бар Одам (а) зоҳир гардад. Ва он ҷо фариштагон суҷуд 

карданд як бор ва ин ҷо салавот бар Муҳаммад (с) Ману фариштагон ва 

муъминон мефиристем аз азал то ба абад». 

Эй дарвеш, Ҳақ таоло туро амр мекунад ба салавоти он Ҳазрат (с) 

шукргузории он, ки туро аз уммат гардонида ва баъд аз он Ҳабиби Худро (с) амр 

мефармояд ба дуову шафоати ту, то шукргузории он, ки ӯро пайғамбари ту 

сохта, то чунончи ту имрӯз бо вай менозӣ, фардо ӯ бо ту менозад ва чунончи ту 

имрӯз ба салавоти ӯ мепардозӣ, фардо ӯ ба шафоати ту мепардозад. 

Наъти Сайидои Насафӣ: 

Хилватсарои Ризвон кошонаи ту бошад,  

Сӯйи биҳишт poҳe аз хонаи ту бошад. 

Аз маҳ гирифта шамъе гардад ба гирди кӯят,  

Шаб то ба рӯз хуршед парвонаи ту бошад.  

Фарҳоду Бесутунаш caнгe ба дасти тифлон,  

Mӯсову куҳи Тураш девонаи ту бошад.  

Ҳаргиз лабе надидам холӣ зи гуфтугӯят,  

Ҳар ҷо, ки мениҳам гӯш афсонаи ту бошад.  

Ҳар зарраро ба хуршед имрӯз ошноист,  

Дар зери осмон кист бегонаи ту бошад.  

Сарчашмаи даҳонam гирдоби баҳри раҳмат,  

Аз оби мағфират пур паймонаи ту бошад.  

Деворро ба мижгон то ҳашр метарошам,  

Бинам чу суратеро дар хонаи ту бошад.  

Чун Сайидо нӯҳ афлок ҳастанд хӯшачинат,  

Чун дом чашми олам бар донаи ту бошад. 

Дар «Риёзу-л-унс» мегӯяд, ки: “Салавот бар зикри Худованди роҳиҷ аст. Ба 

далели он, ки дар зикр фармуд: «Фа-зкурунӣ азкуркум» ин ҷо зикри Худро ба 

зикри банда муқобала фармуд ва дар боби салавот фармуд, як салавотро даҳ 

салавот мефиристам, яъне: «Эй банда, агар санои Ман як бор гӯйӣ, Ман як бор 
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туро сано гӯям ва агар санои Ҳабиби Ман бигӯӣ як бор, Ман туро сано гӯям даҳ 

бор, зеро ки назди муҳиб номи ҳабиби ӯ бурдан ва авсофи камолу нуути ҷамоли 

ӯ баён кардан ба маротиб беҳтар аст аз дигар камоли муҳаббат, зеро ки 

эҳтимоми муҳиб бар ҳоли маҳбуб бештар аст аз эхтимоми ба ҳолу нафси худ». 

Назм: 

Маро бар тан ба ҷойи ҷон ту бошӣ,  

Зи ҷон хуштар чӣ бошад, он ту бошӣ.  

Туфайли mycm ҷон андар тани ман,  

Фидоят созам, ар ҷонон ту бошӣ.  

Басе дард аст аз ғам дар дилам, лек  

Чӣ ғам дорам, агар дармон ту бошӣ.  

Зи фармонат таҷовуз чун тавон кард,  

Чу андар шаҳри дил султон ту бошӣ. 

Як дуруд ва як раҳмат аз ҷониби Аллоҳ таоло барои ҳамаи ҷаҳон кофист. 

Чӣ ҷойи он, ки дар муқобили фиристодани як дуруд даҳ раҳмат аз ҷониби ӯ 

нозил шавад. Чӣ фазилате бузургтар аз ин барои дуруд вуҷуд дорад, ки дар 

ивази хондани як дуруд даҳ раҳмат аз ҷониби Аллоҳ таоло бар одамӣ нозил 

шавад. Хушо бар ҳоли он бузургоне, ки дар барномаи рӯзонаи онҳо беш аз яксад 

ҳазор хондани дуруд вуҷуд дошта бошад! 

Дар як ривоят аз «Тарғиб» аз Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (раз) нақл шуда, 

ки: “Ҳар кас бар он Ҳазрат (с) як бор дуруд бифиристад, Аллоҳ таоло ва 

фариштагони ӯ ҳафтод бор бар вай дуруд мефиристанд». Дар ин ҷо ба як матлаб 

бояд таваҷҷуҳ дошт ва он ин, ки агар дар бораи подоши ҳар амале подошҳои 

мухталиф ба сурати каму зиёд баён шуда, чунонки дар ин ҳадис ҳафтод савоб ва 

дар ҳадисе дигар даҳ савоб баён шудааст. Назари баъзе аз уламо ин аст, ки чун 

алтофу иноёти Худованди мутаол бар уммати муҳаммадия рӯзафзун будаанд, аз 

ин ҷиҳат ривоёте, ки подошашон дар онҳо зиёдтар мазкур аст, мутааллиқ ба 

баъд ҳастанд ва гӯё Худованди мутаол нахустин навид даҳ савоб ва сипас навид 

ҳафтод савобро баён фармудааст. Ва баъзе дигар аз уламо ин тафовутро ба 

лиҳози афрод ва аҳволу авқоти мухталиф медонанд. Мулло Алӣ Қорӣ (paҳ) дар 

бораи ривоёти ҳафтод навиштааст, ки: «Шояд ин махсуси рӯзи ҷумъа бошад, 

зеро ки дар ривоёти дигар баён шуда, ки аҷру подоши аъмоли нек дар рӯзи 

ҷумъа то ҳафтод баробар дода мешавад». 

Наъти Шаҳдии Истаравшанӣ: 

Офарин бар қади дилҷӯйи Муҳаммад салавот,  

Бод бар оразу абрӯйи Муҳаммад салавот.  

Мефиристам салавот бод туро аз дилу ҷон,  

Ҳамчу бо қомату бозуи Муҳаммад салавот.  

Даргирифт кавну макон оташи ишқат афтод,  

Маст шуд ин ҳама аз бӯйи Муҳаммад салавот.  

Кай мурам, хок шавам, омада худро бикушам,  

Ҷон диҳам дар сари зонуи Муҳаммад салавот  

Надиҳам як сари мӯйи ту баолам ҳаргиз  

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

295 

Дар ҳақи наргису гесӯйи Муҳаммад салавот.

Шаҳдиё, аз дилу ҷон гӯй ҳама наъти Расул, 

Рӯзу шаб дар сари он кӯйи Муҳаммад салавот. 

 

ДАР БАЁНИ ЗИКРИ АҲОДИСУ РИВОЁТЕ, КИ ДАР ФАЗОИЛИ 

CAЛABOT ФИРИСТОДАН БА МО РАСИДААСТ 

Эй зи нӯши хамри ғафлат маст хуфта дар тариқ,  

Х у ш  дар cap гир пеш аз oн, ки бедорат кунанд.  

Гар на neш аз марг бедорӣ гузинӣ дар талаб,  

Аз чунuн хоби гарон бо марг бедорат кунанд. 

Абдулҳайи Муҷахарфӣ. 

Аз Абӯмуҳаммад Каъб ибни Уҷра (раз) ривоят шудааст, ки гуфт: 

«Пайғамбар (с) бар мо баромад. Гуфтем: 

- Ё Расулаллоҳ, (с), донистсм, ки чӣ гуна бар Шумо салом кунем, пас, чӣ гуна 

бар Шумо дуруд фиристем? 

Фармуд: 

- Бигӯед: 

«Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма борик ало 

Мухаммдив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало оли Иброҳима иннака 

Ҳамиду-м-Маҷид». (Муттафаққун алайҳ). 

Тарҷума: Бор Худоё, дуруд фирист бар Муҳаммад (с) ва бар оли Муҳаммад 

(с), чунончи дуруд фиристодӣ бар оли Иброҳим, ҳамоно Ту Сутуда ва Боазаматӣ. 

Бор Худоё, баракат неҳ бар Муҳаммад (с) ва бар оли Муҳаммад (с), чунончи 

баракат ниҳоди бар оли Иброҳим, ҳамоно Ту Сутуда ва Боазаматӣ.1 

* * * * *  

Аз Абӯҳумайди Соидӣ (раз) ривоят шудааст, ки гуфт: «Гуфтанд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), чӣ гуна бар Шумо дуруд фиристем? 

Фармуданд:  

- Бигӯед: 

«Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало азвоҷиҳи  ва зуррийятиҳи  камо 

саллайта ало Иброҳима ва борик ало Муҳаммадив-ва ало азвоҷиҳи  ва 

зуррийятиҳи  камо боракта ало Иброҳима, иннака Ҳамиду-м-Маҷид». 

(Муттафаққун алайҳ). 

Тарҷума: Бор Худоё, дуруд фирист бар Муҳаммад (с) ва бар ҳамсарону 

фарзандонаш чунонки дуруд фиристодӣ бар фарзандони Иброҳим (а) 

фиристодӣ; ва баракат неҳ бар Муҳаммад (с) ва бар ҳамсарону фарзандонаш, 

чунонки баракат ниҳодӣ бар фарзандони Иброҳим (а), ҳамоно Ту Сутуда ва 

Бузургӣ.2 

*  * * * * 

                                                             
1 Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 775. 
2 «Риёзу-с-солиҳин», Саҳ. 776. 
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Аз Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос (раз) ривоят шудааст, ки ӯ аз Расулуллоҳ 

(с) шунид, ки мефармуд: «Он ки як бор бар ман дуруд фиристад, Худованди 

таоло бар вай даҳ бор дуруд мефиристад». Мурод аз дуруд гуфтани Худои таоло 

фиристодани раҳмат аз ҷониби Ӯст. (Муслим).1 

*  * * * * 

Аз Ибни Масъуд (раз) ривоят аст, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: 

«Сазовортарини мардум ба ман дар рӯзи қиёмат (барои шафоат) ононеанд, ки 

аз ҳама бештар бар ман дуруд мефиристанд». (Тирмизӣ).2 

*  * * * * 

Аз Авс ибни Авс (раз) ривоят аст, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: 

- Ҳамоно, рӯзи ҷумъа аз беҳтарини рӯзҳои шумост, пас, дар он рӯз бар ман 

бисёртар дуруд фиристед, зеро ки дуруди шумо бар ман арза мешавад. 

Гуфтанд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), чӣ гуна дуруди мо бар ту арза мешавад, дар ҳоле, ки 

устухонҳоятон пусида шуда бошанд? 

   Фармуд: 

- Худованди таоло ҷасадҳои пайғамбаронро бар замин ҳаром кардааст 

(яъне: ҷасадашон пусида намешавад) (Абӯдовуд).3 

Шарҳ: Аз ин ҳадис дарёфта мешавад, ки дуруд гуфтан бар Расули акрам (с) 

дар рӯзи ҷумъа ба воситаи шарофати замони он аз савоби бисёре бархурдор аст. 

Аммо дар мавриди ин, ки «дуруди шумо бар ман арза мешавад», дар аҳодиси 

дигар тафсири он ба ин тартиб шуда, ки: «Ҳар гоҳ назди қабрам бар ман касе 

дуруд фиристад, онро мешунавам ва агар аз он дур бошад, ба ман расонида 

мешавад». Ва ҳам дар ҳадиси дигар омадааст, ки: «Худованд фариштагоне дорад, 

ки дар замин гардиш менамоянд ва саломи уммати маро ба ман мерасонанд». 

Ва ҳам аз ин ҳадис дониста мешавад, ки ҷасади пайғамбарон (а) хок намешавад, 

чи онҳо дар гӯрҳояшон зиндаанд.4 

 

Наъти Ҳазрати Мирзо Абдулқодири Бедил (paҳ) 

Он ки аз буйи баҳораш ранги имкон рехтанд,  

Гарди роҳаш ҷӯш зад, осори аъён рехтанд.  

Шоҳиди базми хаёлаш то дарад тарфи ниқоб,  

Орзуҳо шаш ҷиҳат як чашми ҳайрон рехтанд.  

То дами кайфияти Маҷнуни ӯ омад ба ёд,  

Синачокони азал субҳ аз гиребон рехтанд.  

Осмон з-он чашми шаҳло чашмакӣ андеша кард,  

Аз кавокиб5 дар канораш наргисистон рехтанд.  

                                                             
1 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 772. 
2 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 772. 
3 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 773. 
4 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 773. 
5 Кавокиб – ситораҳо. 
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Ҳайрате зад ҷӯш аз он нақши қадам дар табъи хок, 

То назар во кард бар фарқаш гулистон рехтанд.  

Аз ҳавои сояи дасти карамдарбори ӯ,  

Абрҳо дар ҷилва оварданду борон рехтанд. 

Тарфе аз домонаш афшонданд, ҳастӣ зад нафас,  

В-аз хиромаш ёд карданд, оби ҳайвон рехтанд.  

Номи ӯ бурданд, асмои қидам омад ба арз,  

Аз лаби ӯ дам заданд, оёти Қуръон рехтанд.  

Аз ҷамолаш сурати илми азал бастанд нақш,  

В-аз каломаш маънии таҳқиқи инсон рехтанд.  

Ғайри зоташ нест, Бедил, дар хаёлободи сунъ, 

Ҳар чи ин бастанд нақшу ҳар қадар он рехтанд. 1 

*        *        *        *        * 

Аз Абӯҳурайра (раз) ривоят аст, ки Расулуллоҳ, (с) фармуд: «Хоколуда 

шавад бинии марде, ки маро пешаш ёд карданд ва ӯ бар ман дуруд нафиристод». 

(Тирмизӣ).2 

Шарҳ: Аз ин ҳадис истеҳбоби3 дуруд гуфтан бар Ҳабиби Худо (с) дар ҳар 

замоне, ки номаш зикр мегардад, ё навишта мешавад, дарёфт мегардад. Лекин 

иддае аз донишмандони исломӣ муътақиданд, ки ин кор воҷиб аст.4 

*        *        *        *        * 

Аз Абӯҳурайра (раз) ривоят аст, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: «Қабри маро ид5 

нагардонед ва бар ман дуруд фиристед, зеро ки дар ҳар ҷое, ки бошед, дуруди 

шумо ба ман мерасад». (Абудовуд).6 

Шарҳ: «Қабри маро ид масозед» - яъне: зиёрати қабри маро ид масозед, ё 

қабри маро мазҳари ид масозед. Маънои он манъ намудан аст аз ҷамъ шудан 

барои зиёрати он Ҳазрат (с) мисле ки дар рӯзҳои ид мардум ҷамъ мешаванд. 

Зеро ки ид рӯзест, ки дар он бозиҳову ороишҳо кардан ҷоиз аст ва дар он барои 

изҳори шодиву хурсандӣ меоянд, ки аҳли китоб ин корро бо рафтан ба зиёрати 

қабрҳои пайғамбаронашон анҷом медоданд, то ин ки Худованд бар дилҳояшон 

пардаи ғафлатро ниҳод ва онҳо равиши бутпарастонро дар зиёрат карданӣ 

шайтонҳояшон пайравӣ намуда, қабрҳои пайғамбаронашонро масҷид сохта, ба 

сӯйи он намоз гузориданд. Аз ин рӯ Пайғамбар (с) фармуд: «Парвардгоро, қабри 

маро буте магардон, ки мавриди парастиш қарор гирад». Ва низ фармуд: 

«Ҳамоно хашми Худо фузунтар шуд бар гурӯҳе, ки қабрҳои 

пайғамбаронашонро масҷид қарор доданд».7  

*        *        *        *        * 

                                                             
1 «Куллиёти Мирзо Абдулқодири Бедил». 
2 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 773. 
3 Истеҳбоб - мустаҳаб. 
4 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 773. 
5 Ид — тавофгоҳ. 
6 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 774. 
7 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 774. 
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Аз Абӯҳурайра (раз) ривоят аст, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: «Ҳеҷ як нест, ки 

бар ман салом кунад, магар ин, ки Худованди таоло рӯҳамро ба ман боз 

мегардонад, то ҷавоби саломашро бидиҳам». (Абудовуд).1 

* * * * *  

Аз Ҳазрати Алӣ (раз) ривоят шуда, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: «Бахил он аст, 

ки пешаш номам бурда шуд ва бар ман дуруд нафиристод». (Тирмизӣ).2 

*        *        *        *        * 

Ҳазрати Умайри Ансорӣ (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) фармуданд: 

“Ҳар шахсе аз уммати ман ба хулуси дил як бор бар ман дуруд бифиристад, 

Аллоҳ таоло бар ӯ даҳ раҳмат нозил мефармояд ва ба ивази он даҳ дараҷа баланд 

мефармояд, барои ӯ даҳ некӣ менависад ва даҳ гуноҳашро муоф мефармояд». 

(Насоӣ).3 

*        *        *        *        * 

Ҳазрати Анас (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ иршод фармуданд, ки: 

«Рӯзи ҷумъа бар ман ба касрат дуруд бифиристед, барои ин, ки Ҷабраил (а) аз 

ҷониби Парвардгор алъон ин паёмро овард, ки: «Дар рӯйи замин ҳар 

мусалмоне, ки як бор бар ту дуруд мефиристад, Ман бар ӯ даҳ раҳмат нозил 

мекунам ва фариштаҳои Ман барои ӯ даҳ бор дуои мағфират мекунанд». 

(Табаронӣ).4 

* * * * *  

Ҳазрати Каъб (раз) мефармояд: «Вақте ки дуи саввум аз шаб мегузашт, 

Расулуллоҳ (с) (барои намози таҳаҷҷуд) баланд шуда мефармуд: «Эй мардум, 

Аллоҳро ёд кунед, Аллоҳро ёд кунед, чизи такондиҳандае омад ва расид ва чизе, 

ки баъд аз он меояд омаду расид (матлаб ин аст, ки вақти дамидани сури аввал 

ва баъд аз он сури дуввум наздик омад) марг ҳамроҳ бо тамоми сахтиҳои худ 

фаро расид, марг ҳамроҳ бо тамоми сахтиҳои худ фаро расид». 

Бинобар ин Убай ибни Каъб (раз) мефамояд: «Ман арз кардам: 

- Ё Расулаллоҳ (с), ман мехоҳам бар Шумо бисёр зиёдатар дуруд 

бифиристам. Ман аз вақти дуову азкори худ чӣ кадар вақт барои дуруди шариф 

таъйин кунам? 

Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: 

- Ҳар чӣ қадар бихоҳӣ. 

Ман арз кардам: 

- Як чаҳор вақтро? 

Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд: 

- Ҳар чӣ қадар бихоҳӣ ва агар бештар кунӣ, барои ту беҳтар аст. 

Ман арз кардам: 

- Нисфи вақтро? 

                                                             
1 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 774. 
2 «Риёзу-с-солиҳин». Саҳ. 774. 
3 «Ал-аҳодису-л-мунтахаба». Саҳ. 360-361. 
4 «Ал-аҳодису-л-мунтахаба». Саҳ. 361. 
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Он Ҳазрат (с) иршод фармуданд: 

- Ҳар чӣ қадар бихоҳӣ ва агар бештар кунӣ, барои ту беҳтар аст. 

Арз кардам: 

- Ду саввуми вақтро таъйин кунам? 

Он Ҳазрат (с) иршод фармуданд: 

- Ҳар чӣ қадар бихоҳӣ ва агар бештар кунӣ, беҳтар аст. 

Ман арз кардам: 

- Ман тамоми вақти худро барои дуруд фиристодани бар Шумо таъйин 

мекунам. 

Расулуллоҳ (с) иршод фармуданд:
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- Агар чунин бикунӣ, Аллоҳ ҳамаи ғамҳои туро дур мефармояд ва ҳамаи 

гуноҳони туро низ муоф мекунад» (Тирмизӣ).1 

Тавзеҳ: Расулуллоҳ (с) аз наздик омадани қиёмат мардумро тарсонданд, то 

ин ки мардум аз ёди қиёмат ғофил набошанд.2 

* * * * *  

Рувайфиъ ибни Собит (раз) мефармояд, ки: “Ҳар кас бар Муҳаммад (с) 

инчунин дуруд бифиристад: 

«Аллоҳумма анзилҳу-л-мақъада-л-муқарраба индака явма-л-қиёмаҳ». 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, Муҳаммад (с)-ро рӯзи қиёмат наздики Худ дар 

мақоми қурби махсус ҷой ато бифармо. 

Расулуллоҳ (с) фармудааст, ки: «Барои он шахс шафоати ман воҷиб 

мешавад». (Баззор, Табаронӣ).3 

* * * * *  

Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) мефармояд, ки: «Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд: “Ҳар кас дӯст дорад вақте, ки бар аҳли байти мо дуруд бифиристад, 

савоби ӯ бо паймонаи бисёр бузурге паймон шавад. Пас, ӯ бо ин калимот ин 

дурудро бихонд: 

«Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин набиййӣ ва азвоҷиҳи уммаҳоти-л-

муъминина ва зуррийятиҳи ва аҳли байтиҳи камо саллайта ало оли Иброҳима, 

иннака Ҳамиду-м- Маҷид». 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, бар Пайғамбар Муҳаммад (с) ва ҳамсарони ӯ, ки 

модарони муъминон ҳастанд ва бар насли ӯ ва бар аҳли байти ӯ раҳмат нозил 

бифармо, чунонки бар аҳли байти Иброҳим (а) раҳмат нозил фармудӣ. Ҳамоно 

Ту сазовори ҳамду ситоиш ва соҳиби азамат ҳастӣ. (Абудовуд). 4 

Аз дами субҳи азал то ба қиёми арасот,  

Бар сару пойи дилорои Муҳаммад салавот. 

*  * * * * 

Дар «Равзату-л-уламо»-и қудвату-л-фуқаҳо Шайх Абулҳасан Алӣ ибни 

Яҳёи Бухорӣ (paҳ) овардааст ва нақл аз Абӯҳурайра (раз) кардааст, ки гуфт: 

«Ҳеҷ муъмин бар Ҳазрати Рисолат (с) салавот нафиристад, магар он, ки Ҳақ 

таоло фариштаеро таъйин намояд, то он салавоти он бандаро ба камтар аз 

турфатулайнс ба қабри он Ҳазрат (с) дарорад ва гӯяд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), фалон ибни фалон, ё фалона бинти фалон бар ту як 

навбат дуруд фиристод. 

Ҳазрати Рисолат (с) аз камоли фараҳу шодмонӣ дар ҷавоб гӯяд: 

- Ӯ бар ман як навбат салавот фиристод, аз ман даҳ салавот бар вай 

бирасон ва мар ӯро бигӯй: «Агар яке аз ин даҳ салавот беш набудӣ, бо ман дар 

                                                             
1 «Ал-аҳодису-л-мунтахаба». Саҳ. 362. 
2 «Ал-аҳодису-л-мунтахаба». Саҳ. 362. 
3 «Ал-аҳодису-л-мунтахаба». Саҳ. 363. 
4 «Ал-аҳодису-л-мунтахаба». Саҳ. 365. 
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биҳишт даромадӣ, бар мисоли ӯ ин ду ангушти саббоба1 ва вусто,2 ки ба ҳам 

манзум сохта ва шафоати ман мустаид гаштӣ, факайф, ки ин даҳ салавоти комил 

а аст». 

Фаришта аз равзаи мутаҳҳараи Набавӣ (с) ба ҷониби қудси Илоҳӣ ҷалла 

ва ало ҳозир ояд ва ба Ҳақ субҳонаҳу таоло арзи салавоти банда кунад ва гӯяд: 

- Худовандо, фалон банда ба рӯҳи Ҳабиби Ту як навбат салавот фиристод. 

Ҳақ таоло фармояд: 

- Ӯро даҳ салавот аз Ман бирасон ва бигӯй, ки: «Агар аз ин даҳ салавот яке 

беш набудӣ, оташи дузах ҳаргиз насӯхтӣ, факайф, ки акнун даҳ салавоти комила 

аст». 

Баъд аз он таоло фармояд, ки: 

- Бузург доред дуруди бандаи Маро дар хазонаи иллийин ва аз барои 

рӯзи эҳтиёҷи ӯ захира гардонед. 

Ба адади ҳар як ҳуруфи аз он салавоте, ки бар забони банда ҷорӣ гаштааст, 

Ҳақ таоло фариштаеро халқ фармояд, ки мар ӯро сесаду шаст cap бошад ва бар 

ҳар cape сесаду шаст рӯй ва бар ҳар рӯе сесаду шаст даҳон ва бар ҳар даҳоне 

сесаду шаст забон ва бар ҳар забоне ба сесаду шаст луғат Ҳақ таолоро ҳамду 

сано мегӯяд, ки ҳеҷ луғате ба луғате мушобеҳ набошад ва савоби ин ҳама 

саноҳоро дар номаи аъмоли он банда менависад, ки бар Ҳазрати Рисолат (с) 

дуруд фиристода, то ба рӯзи қиёмат».3 

Шиканад теғи забонам ҳама дам шохи набот, 

Бод бар қомати раънои Муҳаммад салавот. 

* * * * *  

Дар «Риёзу-л-музаккирин»-и Имом Абӯаҳмад ибни Зайд (paҳ) оварда, ки 

Ҳазрати Рисолат (с) фармудааст, ки: «Ҳақ таоло се чизро талқини самъ4 намуда, 

ки албатта шунаванд: 

Яке, биҳишт, ки ҳеҷ кас аз Ҳақ таоло аз уммати ман биҳишт наталабад, 

магар он, ки бишнавад ва дуо кунад, ки: «Илоҳӣ, бандаи толиби маро ба ман 

расон». 

Дуввум, дузах аст, ки ҳеҷ кас аз вай наҷот наҷӯяд, магар он, ки дузах гӯяд: 

«Худоё, ӯро аз ман наҷот деҳ». 

Саввум, фариштаест муаккал бар қабри ман, ҳеҷ кас нест аз марду зан, ки 

бар ман салавот фиристад, магар он, ки он фаришта бишнавад ва бигӯяд: «Ё 

Муҳаммад (с), фалон банда бар ту салавот фиристод». Ва Ҳақ, таоло 

мутакаффил5 шуд, ки ҳар кӣ бар ман як бор салавот фиристад, Ҳақ таоло бар 

вай даҳ бор салавот фиристад ва ҳар кӣ бар ман даҳ бор салавот фиристад, Ҳақ 

таоло бар вай сад бор салавот фиристад ва ҳар кӣ бар ман сад бор салавот 

                                                             
1 Саббоба – ангушти шаҳодат. 
2 Вусто – ангушти миёна. 
3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 114. 
4 Талқини самъ - шунавоӣ дода. 
5 Мутакаффил – ӯҳдадор. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

фиристад, Ҳақ таоло бар вай ҳазор бор салавот фиристад ва ҳар кӣ бар ман 

ҳазор бор салавот фиристад, ҳаргиз оташи дузах ӯро напояд».1 

*        *        *        *        * 

Дар «Риёзу-л-музаккирин» овардааст, ки Ҳазрати Рисолат (с) фармуд, ки: 

“Ҳар кӣ бар ман салавот фиристад аз руйи таъзим ва риояти ҳаққи ман, Худои 

таоло аз он салавот фариштае халқ кунад, ки мар ӯро боле дар Машриқ ва боле 

дар Мағриб ва пойҳои ӯ дар замини ҳафтум ва гардани ӯ дар зери Арш 

хамгашта печида. Баъд аз он Худои таоло фармояд, ки: «Эй фаришта, бар он 

бандаи Ман салавот фирист ҳамчуноне, ки ӯ бар Ҳабиби Ман (с) салавот 

фиристодааст». Он фаришта бар он бандаи салавоггӯй салавот мефиристад, то 

ба рӯзи қиёмат. Ва ҳар бор, ки банда салавот мефиристад, ҳамчунин фариштае 

махлуқ мешавад ва ба салавоти ӯ то ба рӯзи қиёмат иқдом менамояд».2  

*        *        *        *        * 

Дар «Равзату-л-уламо» овардааст, ки Абӯкомил аз Ҳазрати Рисолат (с) 

ривоят мекунад, ки фармуданд: “Ҳар кӣ бар ман, ки Муҳаммадам (с), се бор 

салавот фиристад, ки он аз рӯйи муҳаббату иштиёқ ба лиқои ман бошад, ба 

карами Илоҳӣ ҷалла ва ало воҷиб гардад, ки гуноҳони он рӯзу шаби ӯро 

биёмурзад».3 

Фарзи айнасту ҳамегӯям то вақти мамот. 

Дам ба дам бар гули рухсори Муҳаммад салавот.  

*        *        *        *        * 

Дар «Риёзу-л-музаккирин» овардааст, ки Абӯсаиди Худрӣ (раз) ривоят 

мекунад аз Ҳазрати Расулуллоҳ (с), ки фармуданд: «Ҳеҷ гурӯҳе дар маҷлисе 

ҷамъ нашаванд, ки дар он маҷлис бар Ҳазрати Рисолат (с) дуруд нафиристанд, 

магар он, ки он маҷлисро бар эшон ҳасрате бошад рӯзи қиёмат ва агар чанд 

дар биҳишт дароянд аз барои савоби бисёр, ки мутафарреъ4 бар салавот 

бинанд ва он савобҳо бар эшон фавт шуда бошад».5 

 

Наъти Шайх Аттори Валӣ (paҳ) 

Эй офтоби саркаш як зарра хоки поят,  

Оби ҳаёт рашҳе6 аз ҷоми ҷонфизоят. 

Ҳам хоҷагии гардун дил бар вафо ғуломат,  

Ҳам подшоҳи  гетӣ ҷон бар миён гадоят.  

Ҳам чарх хирқапӯше дар хонақоҳи  ишқат,  

Ҳам Ҷабраил мурғе дар доми дилрабоят.  

Дар cap гирифта олам андешаи висолат,  

Дар чашм карда Кавсар хоки дари сароят.  

                                                             
1 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 115. 
2 «Маориҷу-и-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 115. 
3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Сах. 115. 
4 Мутафарреъ – мутааллиқ. 
5 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Сах. 116.  
6 Рашҳа – қатра. 
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Кавсар, ки оби ҳайвон як шабнам аст аз вай,  

Дарбаста то ба ҷон дил дар лаъли дилкушоят.  

Сирре, ки ҳар ду олам як зарра менаёбанд,  

Ҷовид каф гирифта ҷоми ҷаҳоннамоят.  

Навбоваи1 ҷамолат моҳи  нав аст, на маҳ  

Банди кулаҳ зи хиҷлат дар домани қабоят.  

Ту марқаби накӯӣ метозиву маҳу меҳр,  

Чун соя дар рикобат, чун зарра дар ҳавоят.  

То буйи зулфи мушкат пурбӯй кард ҷонам,  

Аттори мушкрезам аз зулфи мушксоят.2 

*        *        *        *        * 

Каъб ибни Уҷра (раз) ривоят мекунад, ки: «Як бор Расулуллоҳ (с) иршод 

фармуданд, ки: 

- Наздики минбар ҷамъ шавед. 

Мо ҳозир шудем. Вақте он Ҳазрат (с) бар руйи аввалин паллаи минбар 

қадами муборакро гузоштанд, фармуданд: «Омин». Ва ҳангоме ки бар паллаи 

дуввум қадам гузоштанд, боз фармуданд: «Омин». Ва чун бар паллаи саввум 

қадам ниҳоданд, боз фармуданд: «Омин». Вақте ки он Ҳазрат (с) аз хутба фориғ 

шуданду поён ташриф оварданд, мо арз кардем, ки: 

- Имрӯз мо чизе аз Шумо шунидем, ки қаблан нашунида будем. 

Он Ҳазрат (с) фармуданд: 

- Дар он вақт Ҷабраил (а) пеши ман ҳозир шуд. Вақте ки бар паллаи 

аввал қадам гузоштам, гуфт: «Ҳалок бод касе, ки моҳи шарифи рамазонро 

дарёфт ва боз ҳам гуноҳони ӯ бахшуда нашуданд». Ман гуфтам: «Омин». Вақте 

ки бар паллаи дуввум қадам гузоштам, гуфт: «Ҳалок бод касе, ки пеши ӯ зикри 

ту бишавад ва ӯ бар ту дуруд нафиристад». Ман гуфтам: «Омин». Бар паллаи 

саввум, ки қадам ниҳодам, гуфт: «Ҳаалок бод касе, ки падару модараш, ё яке аз 

он ду ба синни пирӣ бирасанд ва ӯ он қадар ба онҳо муҳаббат ва хидмат накунад, 

ки худашро ба василаи дуои онҳо ба ҷаннат дохил кунад». Ман гуфтам: «Омин». 

(Ҳоким, Ибни Ҳиббон).3 

Тавзеҳ. Дар ин ҳадис Ҷабраил (а) се дуои бад кард ва Расулуллоҳ (с) бар 

ҳар се дуо «Омин» фармуданд. Дуои бади фариштаи муқаррабе мисли 

Ҷабраил (а) чизи каме нест ва боз қувват ва шиддате, ки дар ин дуо ба сабаби 

«Омин» гуфтани Расулуллоҳ (с) пайдо шудааст, возеҳ аст. Аллоҳ ҷалла 

ҷалолуҳу ба бузургии Худаш моро аз ин ҳар се навъ тавфиқи парҳез ато 

фармояд ва аз ин бадиҳо маҳфуз бидорад, в-агарна дар ҳалокати мо шакке нест. 

Аз баъзе ривоёти «Дурри мансур» маълум мешавад, ки Ҳазрати Ҷабраил (а) аз 

Расулуллоҳ (с) хост, ки «Омин» бигӯянд, он гоҳ он Ҳазрат (с) «Омин» гуфтанд, 

ки аз ин ривоят аҳамияти дуои бад маълум мешавад. 

                                                             
1 Навбова – наврасида, нав падидомада. 
2 «Девони Аттори Нишопурӣ». Саҳ. 89 
3 «Фазоилу-л-аъмол». Саҳ. 703. 
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Нафари аввал он аст, ки моҳи мубораки шарифи рамазон бар ӯ бигзарад 

ва ӯ аз мағфират маҳрум бимонад. Яъне рӯзҳои моҳи пурхайру баракате мисли 

моҳи шарифи рамазон ҳам дар ғафлату гуноҳ бигзарад, зеро, мағфират ва 

раҳмати Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу дар моҳи шарифи рамазон мисли борон 

меборад. Ва агар моҳи мубораки шарифи рамазон бар касе ба гунае бигзарад, 

ки ба сабаби аъмоли бад ва кӯтоҳиҳои худ аз мағфират маҳрум бимонад, барои 

мағфирати ӯ чӣ фурсате беҳтар аз он ба даст меояд? Ва дар ҳалокати чунин 

шахсе чӣ шакке вуҷуд дорад? Ва тариқаи мағфират шудан ин аст, ки 

вазоиферо, ки дар моҳи шарифи рамазон бояд анҷом дод, аз қабили рӯзаву 

таровеҳ бо мувозибат1 ва эҳтимоми комил адо кунад ва боз ҳар вақт аз гуноҳи 

худ ба касрат2 тавбаву истиғфор кунад. 

Дуввумин касе, ки барои ӯ дуои бад шудааст, шахсест ки назди ӯ зикри 

Расулуллоҳ (с) бишавад ва ӯ салавоту дуруд нафиристад. Дар ривоёти зиёде ин 

матлаб ворид шудааст. Ба ҳамин ҷиҳат баъзе уламо муътақиданд, ки ҳар гоҳ 

зикри номи мубораки Расулуллоҳ (с) бишавад, бар шунавандагон салавот 

фиристодан воҷиб аст. Илова бар ҳадиси боло ваидҳои дигаре низ дар мавриди 

шахсе, ки пеши ӯ зикри он Ҳазрат (с) бишавад ва ӯ дуруд нафиристад, 

омадааст. Дар баъзе аҳодис ӯро дар радифи бадбахттарин ва бахилтарин афрод 

шумурдаанд ва низ ба ӯ ситамкор ва касе, ки роҳи биҳиштро фаромуш карда ва 

ҳатто ҷаҳаннамиву бедин низ гуфта шудааст. Ин тавр ҳам ворид шуда, ки чунин 

шахсе чеҳраи мубораки он Ҳазрат (с)-ро намебинад. Уламои муҳаққиқ агарчӣ 

ин тавр ривоётро таъвил кардаанд, аммо ҷойи инкор нест, ки зоҳиран алфози 

он Ҳазрат (с) дар бораи касоне, ки дуруд намефиристанд, ба қадре шадид аст, 

ки таҳаммули он душвор мебошад ва чаро ин тавр набошад? Зеро эҳсоноти он 

Ҳазрат (с) бар уммат болотар аз ин аст, ки ба забону калам гуфта шаванд. Ва 

ҳуқуқи он Ҳазрат (с) бар уммат ба қадре зиёд аст, ки бо вуҷуди он, агар касе 

дуруд нафиристад, ҳар гуна танбеҳ ва ваид дар ҳаққи ӯ ба ҷо ва дуруст аст. Худи 

салавоту дуруд ба қадре фазоил дорад, ки маҳрумият аз онҳо худ як навъ 

баднасибист. Аз ин болотар чӣ фазилате, ки ҳар кас як бор бар Расулуллоҳ (с) 

дуруд бифиристад Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу барои ӯ даҳ бор раҳмат мефиристад. 

Ҳамчунин дуои хайри фариштагон барои ӯ, афв шудани гуноҳон, баланд 

шудани дараҷот, ҳосил шудани савоби баробари куҳи Уҳуд, воҷиб шудани 

шафоат барои ӯ ва ғайруҳу, инҳо ҳама изофа бар он аст. Ҳамчунин ризои 

Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу ва ҳусули раҳмат ва амон аз ғазаби Ӯ ва наҷот аз 

сахтиҳои қиёмат ва дидани ҷойи худ дар биҳишт қабл аз мурдан ва ғайри инҳо 

ваъдаҳоест, ки барои хондани теъдоди махсусе аз дуруд дода шудаанд. Илова 

бар ин аз хондани дуруд тангии зиндагӣ ва фақр дур мешавад ва дар боргоҳи 

Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу тақарруб ва наздикӣ ҳосил мегардад ва бар душманон 

пирӯзӣ ҳосил мешавад ва қалб аз нифоқу занг пок мегардад, мардум бо ӯ 

муҳаббат меварзанд, аз ин қибал хушхабариҳо ва муждаҳои зиёди дигаре, ки ба 

                                                             
1 Мувозибат – бетарк. 
2 Касрат – бисёр. 
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касрат хондани дуруд дар аҳодис омадааст. Фуқаҳо ин матлабро возеҳ баён 

кардаанд, ки дар тамоми умр хондани дуруд фарз аст. Ва уламои мазоҳиб1 низ 

бар ин иттифоқи назар доранд. Албатта, дар ин маврид ихтилоф аст, ки ҳар гоҳ 

ва ҳар лаҳза зикри мубораки Расулуллоҳ (с) шавад, дар ҳар бор хондани дуруд 

воҷиб аст, ё на? Назди баъзе аз уламо ҳар бор дуруд хондан воҷиб аст ва назди 

баъзе мустаҳаб аст. 

Саввумин шахсе, ки дар борааш дуои бад шудааст, касест, ки падару 

модари пири ӯ ҳар ду, ё яке мавҷуд бошанд ва ӯ он қадар хидмати онҳоро 

накунад, ки ба сабаби он мустаҳиқи2 биҳишт шавад. Дар бораи ҳуқуқи 

волидайн ҳам дар аҳодис таъкид шудааст. Уламо навиштаанд, ки дар умури3 

мубоҳ ва ҷоиз итоати онҳо зарурӣ аст. Ҳамчунин навиштаанд, ки аз беадабӣ 

дар ҳаққи онҳо дурӣ шавад бо такаббуру ғурур бо онҳо рӯ ба рӯ нашавад, 

агарчи онҳо мушрик бошанд. Садои худро баландтар аз садои онҳо накунад ва 

бо ном онҳоро садо назанад. Дар ҳеҷ коре аз сабқат нагирад. Дар амри ба 

маъруф ва наҳйи аз мункар нисбат ба онҳо нармӣ ихтиёр кунад, агар қабул 

накунанд, бо онҳо ба хубӣ рафтор кунад ва дуои ҳидоят намояд. Хулоса, дар ҳар 

кор эҳтироми онҳоро бениҳоят риоя кунад. Дар як ривоят гуфта шудааст, ки 

беҳтарини дарвоза аз дарвозаҳои биҳишт падар аст, агар дилат мехоҳад онро 

ҳифозат4 кун, ё зоеъ гардон. Як саҳобӣ аз он Ҳазрат (с) пурсид, ки: 

- Ҳаққи волидайн чист? 

Фармуданд: 

- Онҳо барои ту ба манзалаи биҳиштанд, ё манзалаи дузах яъне ризои 

онҳо биҳишт ва норизоии онҳо дузах аст. 

Дар ҳадисе омадааст, ки: «Як нигоҳи фарзанди мутеъ ва фармонбардор 

ҳамроҳ бо муҳаббату шафқат ба сӯйи падар савоби як ҳаҷҷи қабулшударо 

дорад». 

Дар як ҳадис иршод шудааст, ки: «Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу ба ҷуз ширк 

тамоми гуноҳро ҳар қадар бихоҳад афв мефармояд, магар сазои нофармонии 

волидайн, ки қабл аз марг дар дунё ҳам ба ӯ мерасонад. 

Як саҳобӣ арз кард, ки: 

- Ман иродаи ширкати дар ҷиҳодро дорам. 

Он Ҳазрат (с) пурсиданд: 

- Оё модарат зинда аст? 

Ӯ гуфт: 

- Бале. 

Он Ҳазрат (с) фармуданд: 

- Хизмати ӯро ба ҷой овар, ки зери қадамҳои ӯ барои ту биҳишт аст. 

                                                             
1 Мазоҳиб – мазҳабҳо. 
2 Мустаҳиқ – мазовор. 
3 Умур – корҳо. 
4 Ҳифозат – муҳофизат. 
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Дар ҳадисе омадааст, ки: «Ризои Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу дар ризои падар аст 

ва норизоии Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу дар норизоии падар аст». Дар ривоёти 

бисёри дигаре низ ҳамин навъ аҳамияту фазилат ворид шудааст. 

Барои касоне, ки ба ғафлат дар ин амр кӯтоҳӣ кардаанд ва акнун, ки 

волидайни онҳо мавҷуд нестанд, мутаваҷеҳ шудаанд, дар шариати мутаҳҳари 

Ислом ҷуброни он нишон дода шудааст. Дар ҳадисе чуиин иршод шудааст: 

«Касе падару модари ӯ дар ҳоле мурдаанд, ки ӯ нофармонии онҳо мекардааст, 

пас, агар ба касрат барои онҳо дуову истиғфор кунанд, он фарзанд мутеу 

фармонбардор маҳсуб хоҳад шуд». Дар ҳадиси дигаре омада, ки: «Беҳтарин 

некӣ баъд аз марги падар хушрафторӣ бо дӯстони ӯст».1 

Наъти Камолии Рашнагӣ (paҳ) 

«Ва-ш-шамс»-у «Ва-з-зуҳо» рӯҳи зебои Мустафост, 

«Ва-л-лайл» наъти зулфи сумансои Мустафост.  

Тафсири матни ояти «Мо зоғ»-y «Мо тағо»,  

Шapҳy баёни наргиси шаҳлои Мустафост.  

Бишнав зи ҷон ҳадиси «Ано афсаҳу-л-араб».  

Лутфи камоли лаъли шакарҳои Мустафост.  

Оёти байинот румузе зи ҳусни ӯст,  

Қуръон нуути ҷумла саропойи Мустафост.  

Дору-с-салому ҷаннату фирдавсу боғи хулд,  

Як кӯчае зи маскану маъвои Мустафост.  

Ризвону ҳуру хайли малоик ба сад тараф,  

Гардида ҷонфидо ба тамошои Мустафост.  

Кавсар иборате зи лаби қанди нӯшханд,  

Тубо ишорае зи қаду болои Мустафост,  

Тасбеҳи санг бар кафи дасти муборакаш,  

Аз юмни муъҷизоти муаллои Мустафост.  

Биншаст бар Буроқ шаҳи тахти салтанат,  

Ҳам Арш фарш зери қадамҳои Мустафост.  

Рӯҳониёни қудс сари хидматаш ба душ,  

Ҷибрил ходими ҳараму ҷойи Мустафост.  

«Шакку-л-қамар» баёни сарангушти Аҳмадист,  

Маҳ шуд ба чарх пора ба имои Мустафост.  

Дилдодагони шӯх бар сари бозори гарми завқ,  

Ҷон медиҳанд бар сари савдои Мустафост.  

Бо оҳи ҷонфигор Камолӣ аладдавом, 

Ӯро ба дил ҳавои таманнои Мустафост.2 

*        *        *        *        * 

Дар «Тоҷу-л-музаккирин» овардааст, ки Ибни Масъуд (раз) гуфт: «Аз 

Ҳазрати Расул (с) шунидам, ки фармуд: 

                                                             
1 “Фазоилу-л-аъмол”. Саҳ. 703-706. 
2 “Накҳати кӯҳандиёри Ҳафткӯл”. Саҳ. 36. 
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- Ҷамъеро рӯзи қиёмат ҳукм ба биҳишт шавад, эшон роҳи биҳиштро гум 

кунанд ва ҳайрон фурӯ монанд. Гуфтанд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), онҳо чӣ тоифа бошанд? 

Фармуд: 

- Касоне, ки номи ман дар маҷлиси эшон мазкур шуда бошад ва эшон бар 

ман дуруд нафиристода бошанд. 

Чунончи фармуд: “Ҳар кас, ки бар ман дуруд гуфтанро фаромуш кунад, 

фаромуш кунад роҳи ҷаннатро».1 

* * * * *  

Дар «Тоҷу-л-музаккирин» овардааст, ки дар хабар аст ки: “Ҳар касе, ки 

бигӯяд: 

Лo илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ. 

Ва баъд аз он гӯяд: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадив-ва саллим. 

Ин калимот аз даҳони ӯ ба сурати мурғи сабзе берун ояд ва мар ӯро ду бол 

бошад, ки агар бикушояд аз Машриқ то Мағрибро фурӯ гирад ва мар ин 

мурғро овозе бошад бар мисоли овози раъд ва ин мурғ меравад то ба Арши 

маҷид бирасад. Арш аз овози ӯ музтариб гардад. Ҳақ таоло гӯяд: 

- Сокин шав. 

Он мурғ гӯяд, ки: 

- Чӣ гуна сокин шавам, ки гӯяндаи маро наёмурзидаӣ? 

Карати дуввум гӯяд, ки: 

- Сокин шав. 

Боз гӯяд: 

- Чӣ гуна сокин шавам? 

Карати саввум фармояд, ки: 

- Сокин шав. 

Ҳамон ҷавоб гӯяд. Фармон ояд, ки: 

- Гӯяндаи туро биёмурзидам ва бар вай раҳмат кардам.2 

* * * * *  

Дар «Равза» ривоят аз Алӣ ибни Абӯтолиб (раз) кардааст, ки Ҳазрати 

Рисолат (с) фармудааст, ки: «Нест ҳеҷ дуо, магар он, ки миёни он дуо ва осмон 

ҳиҷобест, то дуруд нафиристанд бар Расул (с). Чун дуруд фиристод, он ҳиҷобҳо 

бардошта гашт ва он дуо аз осмон даргузашт ва агар дуруд нафиристод, он дуо 

бар сари вай боз гашт».3 

* * * * *  

                                                             
1 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 116. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 116. 

3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 116. 
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Дар «Риёзу-л-музаккирин» овардааст, ки амира-л-муъминин Алӣ (раз) аз 

Ҳазрати Рисолат (с) ривоят кард, ки фармуданд: “Ҳар кӣ маро се бор дуруд гӯяд 

ҳар рӯз ва дар рӯзи ҷумъа сад бор бигӯяд: 

«Салавотуллоҳи ва малоикатиҳи ва русулиҳи  ва аҳбобиҳи ва ҷамеа халқиҳи  

ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин алайҳи-с-салому ва раҳматуллоҳи ва 

баракотуҳ». 

Ба дурустӣ, ки баробари ҳамаи халоиқ бар Мустафо (с) дуруд фиристода 

бошад ва ӯро рӯзи қиёмат дар зумраи асҳоби Расул (с) маҳшур1 гардонанд ва 

Пайғамбар (с) дасти ӯро гирифта дар биҳишт дарояд».2 

Рубоӣ аз табъи мураттиби ин китоб: 

Агар хоҳӣ ҷамоли Кибриёро, 

Биҳишту Кавсару дорулбақоро. 

Гули рӯят бишӯ бо шабнами ишқ, 

Бигӯ, ҷоно, дуруди Мустафоро.  

* * * * *  

Дар «Риёзу-л-музаккирин» овардааст ва нақл аз Анас ибни Молик (раз) 

кардааст, ки: «Ҳеҷ вақт ду мусалмон бо ҳам нарасанд ва бо якдигар мусофаҳа3 

накунанд ва бар Ҳазрати Рисолат (с) салавот нафиристанд, магар ин, ки чун 

мутафарриқ4 шаванд, гуноҳони пешинаву ояндаи эшон омурзида шуда бошад».5 

*        *        *        *        * 

Дар «Риёзу-л-музаккирин» овардааст, ки Ҳазрати Рисолат (с) фармуд, ки: 

“Ҳар кӣ дар рӯзи ҷумъаву шаби ҷумъа сад бор бар ман дуруд фиристад, Ҳақ 

таоло сад ҳоҷати ӯро раво кунад, ҳафтод аз ҳоҷатҳои охират ва сӣ аз ҳоҷатҳои 

дунё ва фариштаеро Ҳақ таоло насб кунад, то он салавоти ӯро бар ман дароварад 

ва ҳамчуноне, ки бар шумо ҳадоё дароваранд дар табақҳо. Ва он салавот назди 

ман дар саҳифаи байзовӣ6 сабт бошад ва бар вай номи он мусаллӣ7 фалон ибни 

фалон навишта бувад ва ин саҳифа назди ман бошад, то ба рӯзи қиёмат».8 

* * * * *  

Дар «Риёзу-л-музаккирин» дар фазли салавоти рӯзи ҷумъа Хоҷа (с) фармуд, 

ки: “Ҳар кӣ рӯзи ҷумъа чиҳил навбат бар ман салавот фиристад, Ҳақ таоло 

гуноҳони хаштодсолаи ӯро биёмурзад ва ҳар кӣ рӯзи ҷумъа бар ман сад бор 

салавот фиристад, Ҳақ таоло дусадсола гуноҳони ӯро биёмурзад ва ҳар кӣ ҳазор 

бор бар ман салавот фиристад, намирад, то ҷойи худро дар биҳишт набинад».9 

* * * * *  

                                                             
1 Маҳшур - зинда гардонидан. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 116. 
3 Мусофаҳа - вохурӣ, бо даст салом кардан. 
4 Мутафарриқ – пароканда. 
5 «Маориҷу-и-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 117. 
6 Байзовӣ – сафед. 
7 Мусаллӣ – гӯянда. 
8 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 117. 
9 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 117. 
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Ибни Умар (раз) ривоят мекунад аз Ҳазрати Рисолат (с), ки фармуданд: 

«Чун рӯзи қиёмат шавад, мардеро аз уммати ман ба оташи дузах фармон шавад 

ва чун ӯро ба саири ҷаҳаннам дароранд, дар гиря шаваду гӯяд: 

- Ё малоикату-р-Раҳмон, маро ба куҷо ҳукм кардаанд?  

Гӯянд: 

- Ба оташи дузах. 

Гӯяд: 

- Маро соате ба ҳоли ман гузоред, то бар ахволи хеш гиря кунам. 

Назм: 

Биё, эй ашк, то бар рӯзгори хештан гирям,  

Чу шамъ аз гиряи шабҳои тори хештан гирям. 

Надорам меҳрубоне, то кунад бар ҳоли ман гиря,  

Ҳамон беҳтар, ки худ бар ҳоли зори хештан гирям. 

Мадад фармо ба хук эй дил, ки дар чашмам намонд обе, 

Ки хоҳлам як дам аз ҳиҷрони ёри хештан гирям. 

Фариштагон гӯянд: 

- Эй банда, ин гиря дар дунё боистӣ, то фоидае бар он мураттаб гаштӣ, 

имрӯз гиря чӣ фоида мерасонад? 

Байт: 

Илоҷи воқеа қавл аз вуқуъ бояд кард,  

Дареғ суд надорад чу кор рафт аз даст. 

Банда гӯяд: 

- Эй фариштагон, ман аз зумраи фарзандони Одамам ва таҳҳаммули 

оташи дузахро надорам ва аз ҷумлаи умматони Муҳаммадам (с) ва ба Худованди 

худ ин гумон намебурдам. 

Фариштагон гӯянд: 

- Эй банда, чӣ гумон мебурдӣ? 

Гӯяд, ки: 

- Умедворӣ ба Парвардгори ман чунон буд, ки маро бо яҳуду насоро дар 

дузах муҷтамеъ1 нагардонад. 

Фариштагон гӯянд:  

- Эй банда, инак Муҳаммад (с) истода назди Парвардгори худ ҷалла ва ало, 

ӯро бихон, то туро шафоат кунад ва илло ба ҳовия2 гирифтор шавӣ. 

Банда аз ғояти бехудӣ овоз барорад ва дар арасот Ҳазрати Сайиду-с-содотро 

(с) бихонад. Чун Ҳазрати Хоҷа (с) овози он бандаро бишнавад, ба ҷониби ӯ 

мубодират намояд ва он бечораро дар қабзаи малоика мақбуз ва дар чанги 

забония маҳбус бинад, фармояд, ки: 

- Ин бандаро ба ман супоред, то дигарбора вазни аъмоли ӯ кунам ва 

тафаҳҳуси аҳволи ӯ намоям. 

                                                             
1 Муҷтамеъ — якҷоя. 
2 Ҳовия - номи мавзее аз дузах. 
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Малоика гӯянд: 

- Эй Муҳаммад (с), мо бандагонем маъмур, то фармони Илоҳӣ ҷалла ва 

ало набошад, даст аз ин банда бознадорем. 

Ҳазрат (с) рӯй ба ҷониби Қудси Илоҳӣ орад ва Ҳазратти Ҳақ ҷалла ва алоро 

суҷуд кунад, баъд аз он гӯяд: 

- Худовандо, малоикаи Ту миёни ман ва яке аз уммати ман ҳоил 

гаштаанд. 

Хитоби мустатоби Раббу-л-арбоб даррасад, ки: 

- Эй фариштагон, бандаи Маро бар Пайғамбари Ман супоред, то 

дигарбора вазни аъмоли ӯ намояд. 

Чун Хоҷа (с) он бандаро ба пойи тарозу орад ва саҳифаи байзовие берун 

орад ва дар вай китобате аз нур карда, дар каффаи ҳасаноти он банда ниҳад ва 

якбор бар сайиоти банда роҳиҷ гардад. Фармони Илоҳӣ даррасад, ки: 

- Бандаи Маро ба биҳишт дароред. 

Чун он бандаро ба биҳишт расонанд, Ҳазрати Рисолат (с)-ро бар дари 

биҳишт мулоқот кунад. Фармояд (с), ки: 

-  Маро мешиносӣ? 

Гӯяд: 

Падару модарам фидои ту бод, чӣ қадар руят зебост ва, бӯят рӯҳафзост. 

Байт: 

Ҳам рут xyш,ҳам бут xyш, ҳам ваъдаат xyш, ҳам лиқо, 

Хоҳам бидонам, то ба ин ҳусну шамоил кистӣ? 

Фармояд, ки: 

- Манам Пайғамбари ту Муҳаммад (с) ва он саҳифа, ки ба он ҳасанот бар 

сайиот роҳиҷ1 омад, он салавоте буд, ки дар дунё ба рӯҳи ман фиристода будӣ. 

Он банда дар қадамҳои он Ҳазрат (с) афтад ва буса дар қадамҳои шарифи 

он Ҳазрат (с) занад ва гӯяд: 

- Эй Муҳаммад (с), агар шафоати туву салавоти ту набудӣ, ман чун 

дузахиёни дигар ба барзахи дӯзах мубтало мегаштам ва қарини садҳазор дарду 

бало мебудам».2 

* * * * * 

Дар «Наводиру-л-усул»-и Имом Алӣ Ҳакими Тирмизӣ (қаддасаллоҳу 

рӯҳаҳу) ривоят аз Абдурраҳмони Сумра мекунад, ки гуфт: «Рӯзе Ҳазрати 

Рисолат (с) аз хона берун омад ва фармуд: «Дӯш хоби аҷабе дидам, мардеро аз 

уммати худ бар Пули Сирот дидам, ки мегузашт ларзон ва афтону хезон, 

дуруде, ки бар ман фиристода буд, биёмад ва дасти ӯ бигирифт ва ӯро 

мустақим гардонида, аз Пули Сироташ ба саломат бигузаронид».3 

                                                             
1 Роҳиҷ – афзун. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 118. 
3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 119. 
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* * * * * 

Ривоят аст, ки рӯзе Ҳазрати Рисолатпаноҳ (с) дар масҷид нишаста буд ва 

бо асҳоби изом ва аҳбоби киром (раз), ки аъробие даромад ва бар эшон салом 

кард бад-ин тариқ, ки: 

- Ассалому алайкум, ё аҳла-л-қура-ш-шомиху ва-л-кирому-с-содиҷ. 

Ҳазрат (с) ӯро бар Абӯбакр (раз) тақдим карда, назди худ нишонд. 

Абӯбакр (раз) гуфт: 

- Эй Расулаллоҳ (с), чунин донистаам, ки дар руйи замин касеро аз ман 

дӯсттар намедорӣ, акнун сабаби тақдими ин аъробӣ бар ман чист? 

Ҳазрат (с) фармуд: 

- Эй Абӯбакр (раз), Ҷабраил (а) омад ва хабар овард, ки ин аъробӣ бар ман 

салавоте мефиристад, ки касе пеш аз вай нафиристодааст. 

Гуфт: 

- Эй Расулаллоҳ (с), он салавот кадом аст? Фармуд, ки: 

«Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин фӣ-л-

аввалина ва-л-охирина ва фӣ-л- малаи-л- аъло ило явми-д-дин». 

Амира-л-муъминин Абӯбакр (раз) гуфт: 

- Эй Расулаллоҳ (с), маро хабар кун аз савоби салавот. 

Пайғамбар (с) фармуд, ки: 

- Агар ҳамаи дарёҳо сиёҳӣ гарданд ва тамоми дарахтон қалам шаванд ва 

ҳамаи малоика котиб гарданд ва дарёҳо холӣ гарданд ва қаламҳо шикаста 

шаванд, савоби ин салавот навишта нашавад.1 

* * * * *  

Ваҳй кард Ҳақ субҳонаҳу ва таоло ба Мӯсо ибни Имрон (а), ки: 

- Эй Мӯсо (а), мехоҳӣ, ки Ман ба ту наздиктар бошам аз каломи ту бар 

забони ту ва аз андешаи ту бар дили ту ва аз рӯҳи ту ба бадани ту ва аз нури 

басари ту ба басари2 ту ва аз шунавоии ту ба гӯши ту ва аз оби даҳони ту ба 

даҳони ту ва аз сиёҳии чашми ту ба сафедии чашми ту? 

Мӯсо (а) гуфт: 

- Худовандо, ҳамаи орзуи ман ин аст, ки ба Ту наздик шавам. 

Ҳақ таоло фармуд, ки: 

- Эй Мӯсо (а), дуруд бар Муҳаммад (с) бисёр гӯй, то ба ин давлат 

мушарраф гардӣ ва бо Банӣ Исроил ин пайғом расон, ки ҳар кӣ ба Ман мулоқот 

кунад ва ҳол он ки мункиру ҷоҳиди Муҳаммад (с) бошад, бар вай забонаи 

дузахро мусаллат гардонам ва ӯро аз лиқои Худ маҳҷуб гардонам, ки саодати 

мушоҳидати Ман дарнаёбад ва ҳеҷ фариштае бар вай раҳм накунад ва ҳеҷ 

пайғамбаре мар ӯро шафоат накунад ва малоика ӯро бармекашанд, то ба дузах 

андозанд, баъд аз он ҷовидон дар дузах бимонад, ки ҳаргиз наҷот наёбад. 

Мӯсо (а) гуфт: 

                                                             
1 «Маориҷу-н-нубувват фи мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 120. 
2 Басар – чашм. 
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- Парвардгоро, Муҳаммад (с) кист, ки ба Ту наздик нашавам, магар ба 

салавоти бар вай ва ба давлати қурбат саодатманд нагардам, магар ба василаи 

дуруди бар вай? 

Ҳақ таоло фармуд: 

- Эй Мӯсо (а), агар Муҳаммад (с) ва уммати ӯ набудӣ, на биҳишт 

офаридаме ва на дузах ва на офтобро падид овардаме ва на моҳро ва на рӯзро 

пайдо кардаме ва на шабро ва на малаки муқарраб ва на набиву мурсал ва на 

туро. Эй Мӯсо (а), агар иқрор ба нубуввати Муҳаммад (с) накунӣ ва бар ӯ дуруд 

нафиристӣ, туро бар оташи дузах бисӯзонам, агарчӣ Иброҳими Халил (а) бошӣ. 

Мӯғсо (а) гуфт: Илоҳо, ба дурустӣ, ки иқрор кардам ва гувоҳӣ додам ба 

фазли Муҳаммад (с) ва дуруд бар вай бисёр фиристам, аммо мехоҳам бидонам, 

ки маро дӯсттар медорӣ, ё Муҳаммад (с)- ро? 

Ҳақ таоло фармуд: 

- Эй Мӯсо (а), ту Калими Манӣ ва Муҳаммад (с) Ҳабиби Ман аст ва Ҳабиб 

дӯсттар аз Калим аст.1 

* * * * *  

Анас ибни Молик (раз) нақл мекунад аз он Ҳазрат (с), ки фармуданд: 

«Ҳаройина Худо ҷой медиҳад дар зери сояи Арш ёздаҳ нафарро аз уммати ман: 

1. Он, ки таҳорат кард дар рӯзҳои зимистон ба вузӯи комил. 

2. Он, ки пиёда сӯйи масҷид равад. 

3. Он, ки гузорад намози таҳаҷҷудро дувоздаҳ ракъат, зеро ки дуо дар 

намози таҳаҷҷуд қабул мешавад. 

4. Он, ки некӯӣ кард бар ятимон. 

5. Он, ки харҷ кард молро бар бевагон. 

6. Он, ки адо кард ҳаққи Худованди таолоро ба ваҷҳи комил. 

7. Он, ки нигоҳ дошт ҳар ду дасти худро аз муҳаррамоти Худованди таоло. 

8. Он, ки дафъ кард машаққату ҳузнро аз уммати ман. 

9. Он, ки хушнуд гардонид уммати маро. 

10. Он, ки гуфт дар шабу рӯз калимаи шаҳодатро, ки ин аст: «Ашҳаду 

ал-ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарикалаҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан 

абдуҳу ва расулуҳ». 

11. Он, ки хонд дурудро бар он Ҳазрат (с) бисёр дар ҳар соате».2 

* * * * *  

Анас ибни Молик (раз) ривоят кунад аз он Ҳазрат (с) ки: “Ҳар кӣ як бор ин 

дурудро хонад, навишта кунад Худои таоло барои вай савоби ҳаҷи мақбул ва 

савоби касеро, ки озод кард бандаеро аз авлоди Исмоил (а). Ва фармояд 

Худованди таоло: «Эй фариштагони Ман, ин бандаест аз бандагони Ман, ки 

бисёр хондааст дурудро бар Ҳабиби Ман - Муҳаммад (с), пас, савганд аст бар 

иззати Ман ва ҷуди Ман ва ҷалоли Ман ва бузургии Ман ва иртифои Ман, ки 

                                                             
1 «Маориҷу-н-нубувват фи мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 120. 
2 «Тазкирату-л-воизин». Саҳ. 174-175. 
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албатта, бидиҳам вайро ба ҳар ҳарфе, ки дуруд хонд бар Ҳабиби Ман - 

Муҳаммад (с) кушке дар биҳишт ва албатта, биёяд назди Ман дар рӯзи қиёмат 

дар зери Ливои Ҳамд ва нури рӯяш монанди маҳтоби шаби чаҳордаҳум бошад 

ва дасти вай дар дасти Ҳабиби Ман бошад. Ин барои касест, ки хонад ин 

дурудро дар ҳар рӯз, ё дар ҳар шаб, ё дар шаби ҷумъа, ё дар рӯзи ҷумъа ва 

барои вай аст ин фазилат. Ва Худо соҳиби фазли азим аст». Дуруд ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

«Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин хайри-л-

халоиқи ва афзали-л-башари ва шафеи-л-уммати явма-л-маҳшари ва ало оли 

сайидино Муҳаммадин би адади кулли маълумотика ва салли ало ҷамеи-л-

анбиёи ва-л-мурсалина ва ала-л-малоикати-л-муқаррабина ва ало ибодиллоҳи-

с-солиҳин, бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин». 

Тарҷума: Худовандо, раҳмат кун бар Муҳаммад ( с )  в а  бар оли Муҳаммад 

(с), ки беҳтарини махлуқот аст ва беҳтарини башар аст ва шафоаткунанда аст 

дар рӯзӣ маҳшар ва бар оли сардори мо Муҳаммад (с) ба шумори ҳамаи 

махлуқоти Ту ва раҳмат кун бар ҳамаи пайғамбарон ва расулон ва бар 

фариштагони муқарраб ва бар ҳамаи бандагони некукор, ба раҳмати Худ, эй 

Меҳрубонтарини меҳрубонон. 

Ва ҳар кӣ бихонад ин салавотро, то охири умр пок шавад аз гуноҳони худ 

монанди рӯзе, ки зоида буд вайро модараш ва берун равад аз дунё бо имон ва 

барангезонида шавад бо шуҳадо».1 

* * * * *  

Баъзе олимон фармудаанд, ки дуруд гуфтан бар он Ҳазрат (с) инчунин аст, 

ки бигӯяд: 

Аллоҳумма ушҳидука ва ушҳиду малоикатика ан усаллӣ ало Муҳаммад. 

Тарҷума: Худовандо, шоҳид мегардонам Туро ва шоҳид мегардонам 

фариштагони Туро бар ин ки дуруд мехонам бар Муҳаммад (с).2 

Ва баъзе аз эшон фармудаанд, ки дуруд гуфтан бар он Ҳазрат (с) ҳамчунин 

аст, ки бигӯяд: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммади-н-набиййи-л-уммийи. 

Пас, ҳар кӣ дуруд хонад бар он Ҳазрат (с) сад бор дар рӯз, ё дар шаб, 

бинӯшад аз Ҳавзи Кавсар оби соф ва наравад аз дунё, магар бибинад дидори 

Муҳаммад (с)-ро.3 

* * * * *  

Чун Имом Муҳаммади Ҳанбал (раз) вафот ёфт, марде аз ходимони 

Абӯлҳасани Саврӣ (paҳ) ӯро дар хоб дид, пас, пурсид, ки: 

- Худо бо ту чӣ муомила кард? 

Гуфт: 

- Биёмурзид маро. 

                                                             
1 «Тазкирату-л-воизин». Саҳ. 178-179. 
2 «Тазкирату-л-воизин». Саҳ. 180. 
3 «Тазкирату-л-воизин». Саҳ. 180. 
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Гуфт: 

- Ба чӣ сабаб? 

Гуфт: 

- Ба баракати ин дуруд. Дуруд ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин би адади ман салло алайҳи ва салли 

ало Муҳаммадин би адади мал-лам юсалли алайҳи ва салли ало Муҳаммадин 

камо туҳиббу ва тарзо ай-юсаллия алайҳ ва салли ало Муҳаммадин камо 

амартано би-с-салавоти алайҳи ва салли ало Муҳаммадин камо ямбағи-с-

салавоту алайҳ. 

Тарҷума: Худовандо, раҳмат кун бар Муҳаммад (с) ба шумори касе, ки 

дуруд мехонад бар вай; ва раҳмат кун ба Муҳаммад (с) ба шумори касе, ки 

дуруд намехонад бар вай; ва раҳмат кун бар Муҳаммад (с) чунонки дӯст медорӣ 

ва розӣ шавӣ, ки дуруд хонда шавад бар вай; ва раҳмат кун бар Муҳаммад (с) 

чунонки амр кардаӣ моро бар дуруд гуфтани вай; ва раҳмат кун бар Муҳаммад 

(с) чунонки сазовор аст, ки дуруд хонда шавад бар вай. 

Пас, ҳар кӣ бихонад ин дурудҳои панҷгонаро дар шабонарӯзе бисту як бор, 

пас, барои вай ҳафт неъмат аст: 

1. Дар ризқи ӯ баракат падид ояд. 

2. Мӯҳтоҷи махлуқе нагардад. 

3. Дар ҳолати ҷонкандан калимаи тавҳид бар забонаш осон гардад. 

4. Сахтиҳои марг бар вай осон гардад. 

5. Гӯри вай фарох гардад. 

6. Димоғаш аз хушбӯиҳои биҳишт хушбӯй гардад. 

7. Беҳисоб дар биҳишт дохил шавад.1 

* * * * *  

Овардаанд, ки он Ҳазрат (с) нишаста буд дар масҷид, ки ногаҳ даромад бар 

вай ҷавоне аз ансор, пас, бинишонд вайро он Ҳазрат (с) дар маҷлиси худ бартар 

аз Аливу Усмон (раз). Пас, пурсида шуд аз ин амр. Фармуд он Ҳазрат (с): 

“Ҳаройина ман нишонидам вайро бартар аз ин ҳар ду, зеро ки ҳаройина нест 

дар дунё касе, ки дуруд гӯяд бар ман зиёдатар аз вай ва мегӯяд ҳар пагоҳу бегоҳ 

ин дурудҳои панҷгонаро, ки онҳо собиқан зикр ёфтанд».2  

* * * * *  

Ва гуфта шудааст, ки ҳар кӣ хонад ин дурудро, пас барои вай музди ҳазор 

намоз ва ҳазор ҳаҷ ва умра аст. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин би адади анфоси-л-махлуқот; ва салли 

ало Муҳаммадин би адади ашҷори-л-мавҷудот; ва салли ало Муҳаммадин би 

адади ҳуруфи-л-лавҳи  ва-д-даъавот; ва салли ало сайидино Муҳаммадин би 

                                                             
1 «Тазкирату-л-воизин». Саҳ. 181. 
2 «Тазкирату-л-воизин». Саҳ. 182. 
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адади савокини-л-арзина ва-с-самовоти мина-л-мавҷудоти ва-л-маъдумоти ило 

абади-л-обод; ва саллаллоҳу ало Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин, 

бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

Тарҷума: Худовандо, раҳмат кун бар Муҳаммад (с) ба шумори анфоси 

махлуқот; ва раҳмат кун бар Муҳаммад (с) ба шумори дарахтони мавҷуд; ва 

раҳмат кун бар Муцаммад ( с )  ба шумори ҳарфҳои Лaвҳи маҳфуз ва дуоҳо; ва 

раҳмат кун бар Муҳаммад (с) ба шумори бошандагони заминҳову осмонҳо аз 

мавҷудот ва маъдумот то абадулобод; ва раҳмат кун бар Муҳаммад (с) ва бар 

оли вай ва бар асҳоби вай ҳама ба раҳмати Худ, эй Меҳрубонтарини 

меҳрубонон.1 

* * * * *  

Ривоят аст аз Анас (раз), ки нақл мекунад аз он Ҳазрат (с), ки вай фармуд: 

«Эй Абӯҳурайра (раз), вақте ки бошӣ ту дар деҳае ва дар он деҳа ҷамоате бошанд, 

ки дуруд намехонанд дар он деҳа ба ман дар шабу рӯзе сад бор, пас, битарс аз 

он, зеро ки дар он деҳа хоҳад омад ғазаби Парвардгор дар андак замоне ва бошад 

бар он ҷамоат понздаҳ навъ аз уқубат, ки панҷ аз он дар дунё ва панҷ аз он дар 

ҳолати ҷонкандан ва панҷ дар охират бошад. 

Аммо, он панҷ, ки дар дунё бошад: Тангии рӯзӣ бар эшон ва мусаллат 

гардонад Худо бар эшон тоун ва марги мафоҷоро ва наборад дар он деҳа борон, 

пас, фурӯшанд фарзандони худро ба ивази дирҳам ва мутафарриқ шаванд дар 

ҳама атрофи шаҳрҳо ва бардошта шавад аз эшон тавфиқи тоату саховатро. 

Аммо, он панҷ, ки дар ҳолати назъи ҷон ҳаст: Аввали онҳо ин, ки нагӯяд яке 

аз онҳо калимаи шаҳодатро наздики марги худ ва сахт гиранд бар вай сахтиҳои 

маргро ва бимирад дар ҳолати гуруснагиву ташнагӣ ва аз дунё беимон равад ва 

сиёҳ гардад рӯйи ӯ ва лабони ӯ дар гӯр. 

Ва аммо, он панҷе, ки дар охират ҳастанд: Аввал он ки барангезонида 

шавад дар зумраи фосиқон ва дода шавад номаи аъмолашро бар дасти чап ва 

гарон бошад тарозуи ӯ бо гуноҳ, ва чун бигзарад бар Пули Сирот, пас, бисӯзад 

бар он панҷоҳ ҳазор сол, пас, бошад дар ҷаҳим бо Фиръавн ҳамеша. Пас, 

сазовор аст, ҳар якеро дар ҳар шаҳру деҳаҳо ин, ки дуруд хонанд бар он Ҳазрат 

(с) дар шабонарӯзе сад бор».2 

* * * * *  

Ва гуфт Пайғамбар (с), ки: “Ҳар кӣ гул бибӯяд ва бар ман салавот 

нафиристад, бар ман ҷафо карда бошад». Ва дар ривояте гули сурх омадааст.3 

* * * * *  

Ва гуфт Пайғамбар (с), ки: “Ҳар кӣ бар ман дар умри худ сад ҳазор бор 

дуруд фиристад, пас,  бихусбад беғам шуда, ки ӯро баробари дузах кор нест ва 

Ҳақ таоло аз ӯ хушнуд гардад».4 

                                                             
1 «Тазкирату-л-воизин». Саҳ. 182. 
2 «Тазкирату-л-воизин». Саҳ. 186-187. 
3 «Анису-л-воизин». Саҳ. 245. 
4 «Анису-л-воизин». Саҳ. 246. 
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* * * * *  

Ва гуфт Пайғамбар (с), ки: “Ҳар кӣ баъди ҳар намозе бар ман даҳ бор 

дуруд фиристад, бар ман шафоати ӯ воҷиб шавад».1 

* * * * *  

Ва гуфт Пайғамбар (с), ки: “Ҳар кӣ бар ман дар китобе дуруд нависад, 

модоме ки он навишта бошад, фариштагон барои ӯ омурзиш мехоҳанд».2 

* * * * *   

Ва гуфт Пайғамбар (с), ки: 

- Бар ман дуруди думбурида нафиристед. 

Гуфтанд: 

- Эй Расулаллоҳ, (с), чист дуруди думбурида? Гуфт: 

- Он, ки гӯяд «Аллоҳумма салли ало Муҳаммад» ва нагӯяд «ва ало оли 

Муҳаммад». Пас, чун бар ман дуруд фиристед, бар оли ман ҳам фиристед. ҳар 

кӣ бар оли ман дуруд фиристад, омурзида шавад».3 

* * * * *  

Алғараз, дар дуруд ва салом бар Сайиди оламиён (с) сарчашмаи анвору 

баракот ва калиди тамоми дарҳои некиҳову саодат аст. Ва аҳли сулук бинобар 

иштиғоли4 касири5 он бар мақомоти олия фоиз6 шуда ва муставҷиби7 

мувоҳиби8 Раббония шудаанд.9 

Баъзе машоих фармудаанд: «Ҳар кас, ки ӯро шайхи комил ва суҳбати ӯ 

насиб набошад, ӯро лозим аст, ки касрати дурудро бар худ лозим гирад, ки ин 

худ як муршиди10 комил аст, ки ӯро ба Ҳақ, восил мекунад. Ҳамин дуруд ва 

салом худ мураббии маънавии ӯ мегарданд, бар манозили олияи қурб ва 

қабулият ӯро сарафроз мегардонанд». (Мадориҷ)11  

Байт: 

Агар аз зулмати роҳи талаб солик наяндешад,  

Ҳамон аз накши пояш чашмаи Ҳайвон шавад пайдо.12 

Ва баъзе машоих васият фармудаанд, ки: «Сураи «Ихлос» ва дурудро ба 

касрат лозим гиред, ки аз идомаи сураи «Ихлос» ирфони Худовандӣ ва аз 

дуруд муҳаббату маъият13 ва кайнунати14 маънавии Ҳузури акрами (с) насиби ӯ 

                                                             
1 «Анису-л-воизин». Саҳ. 247. 
2 «Анису-л-воизин». Саҳ. 247. 
3 «Анису-л-воизин». Саҳ. 248. 
4 Иштиғол — машғулият. 
5 Касир – бисёр. 
6 Фоиз — файздиҳанда. 
7 Муставҷиб — сазовор. 
8 Мувоҳиб – бахшишҳо. 
9 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 245. 
10 Муршид - раҳнамо, пир. 
11 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 245. 
12 Ин байт аз Мирзо Соиби Табрезӣ. 
13 Маъият – ҳамроҳӣ. 
14 Кайнунат - будан, офариниш. 
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мегардад, ҳатто, ки касрати дуруд гоҳе ба ҷое мерасонад, ки мушоҳидаи 

ҷамоли пуранвори Хотаму-л-аброр ва Сайиду-л- аҳёр (с) ӯро дар бедорӣ ва хоб 

арзонӣ ато мегардад. (Даъавоти кабир, Мадориҷ.)1 

 

Аввалин дуруде, ки дар оғози мактуб навишта шудааст 

Дар ибтидои расоил2 ва кутуб3 баъд аз тасмия4 ва ҳамд навиштани дуруду 

салом аввал суннати халифаи аввал Ҳазрати Сиддиқи Акбар (раз) аст. Худи 

эшон таҳрир мекарданд, баъд аз тасмия «наҳмадуҳу ва нусаллӣ ало расулиҳи-л-

карим». («Зоду-с-саид» ба ривояти Ибни Ҳаҷари Маккӣ).5 

 

Фазоили дуруд гуфтан бар пайғамбарони пешина 

Бидон, эй муъмин, чунончӣ дуруд гуфтан бар Пайғамбари мо (с) савоб аст, 

дуруд гуфтан бар пайғамбарони дигар низ савоб аст, чунончӣ дар «Ҷомеу-л-

фазоил» омадааст, ки Расулуллоҳ, (с) гуфт: «Ҳар кӣ рӯзе се бор «Салавотуллоҳи 

ало Одаму алайҳи-с-салом» гӯяд, Ҳақ таоло гуноҳони ӯро биёмурзад, агарчӣ 

гуноҳони ӯ бештар аз қатраҳои борон бошад». 

Ҳар кӣ гӯяд «Салавотуллоҳи ало Ҳобилу алайҳи-с-салом», савоби шаҳидӣ 

дар номаи аъмоли ӯ навишта шавад. 

Ҳар кӣ «Салавотуллоҳи ало Довуду алайҳи-с-салом» гӯяд, Ҳақ таоло 

тавбаи ӯро қабул кунад ва савоби чиҳилсола ибодатро ёбад. 

Ҳар кӣ гӯяд «Салавотуллоҳи ало Яъқубу алайҳи-с-салом», дарояд дар 

биҳишт аз ҳар даре, ки хоҳад. 

Ҳар кӣ гӯяд «Салавотуллоҳи ало Иброҳиму алайҳи-с-салом», Ҳақ таоло 

ҳафт андоми ӯро бар оташи дузах ҳаром гардонад. 

Ҳар кӣ гӯяд «Салавотуллоҳи ало Юсуфу алайҳи-с-салом», Ҳақ таоло ӯро аз 

азоби гӯр ва чоҳҳои дузах нигоҳ дорад. 

Ҳар кӣ бигӯяд «Салавотуллоҳи ало Сулаймону алайҳи-с-салом», Ҳақ таоло 

ӯро дар биҳишт мулке азим рӯзӣ кунад. 

Ҳар кӣ гӯяд «Салавотуллоҳи ало Мӯсо алайҳи-с-салом», чунонастӣ, ки 

мисли куҳи  Тур зар садақа дода бошад. 

Ҳар киро ҳоҷате бошад, шаби якшанбе саду як бор гӯяд «Салавотуллоҳи 

ало Мӯсо алайҳи-с-салом», ба кифоя расад. 

Ҳар кӣ гӯяд «Салавотуллоҳи ало Исо алайҳи-с-салом», намирад, то ҷойи 

худро дар биҳишт набинад. 

Ҳар кӣ бар беморе бисту як бор гӯяд «Салавотуллоҳи ало Исо алайҳи-с-

салом» ва дамад, он бемор сиҳҳат ёбад. 

Ҳар кӣ дуруд фиристад бар пайғамбаре, рӯзи қиёмат он пайғамбар мар 

ӯро чун гумшуда талаб кунад ва дар биҳишт расонад. 

                                                             
1 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 245-246. 
2 Расоил – рисолаҳо. 
3 Кутуб – китобҳо. 
4 Тасмия - Бисмилоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. 
5 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 361. 
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Бар пайғамбарон дуруд фиристед ва эшонро шафеъ оваред.1 

 

Дуруди афзалтарин 

Афзалтарини дуруд он аст, ки он Ҳазрат (с) дар ҷавоби саҳобаи киром 

(раз) иршод фармуданд ва дар урф уламо онро «Дуруди Иброҳимия» мегӯянд. 

Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу Ҳазрати Иброҳим (а)-ро Халили Худ ва Ҳазрати 

Муҳаммад (с)-ро Ҳабиби Худ қарор додааст. Аз ин ваҷҳ кадом дуруди Илоҳӣ, 

ки ба тарафи Ҳазрати Муҳаммад (с) нисбат шудааст, он аз қисми муҳаббат 

мебошад ва роҳи муҳаббат аз ҳама арфаъу лазиз мебошад. Кадом нисбат, ки 

дар миёни хиллат ва муҳаббат мебошад зоҳир аст. Аз ин ваҷҳ дар ин ҳар ду 

дуруд якеро ба дигаре ташбеҳ дода шудааст, аз ин ру, ин дуруд ба нисбати 

дигар дурудҳо арфаъу афзал ва лазиз аст.2 

НаҚл аст, ки чун ояти дуруд нозил шуд, саҳоба (раз) гуфтанд, ки: 

- Эй Расулаллоҳ (с), кайфияти салавот бар Ҳазрати Шумо чӣ гуна аст? 

Фармуд, ки: 

- Ҳамчунин салавот фиристед, ки: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо саллайта 

ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Ва борик ало 

Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало Иброҳима ва ало оли 

Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

Яъне: Худоё, дуруд бифрист бар Муҳаммад (с) ва бар оли Муҳаммад (с), 

чунончӣ дуруд фиристодаӣ Ту бар Иброҳим (а) ва бар оли Иброҳим (а), ба 

дурустӣ, ки ту Сутудашуда ва Бузургворӣ; ва баракат деҳ бар Муҳаммад (с) ва 

бар оли Муҳаммад (с), чунончӣ баракат додаӣ Ту бар Иброҳим (а) ва бар оли 

Иброҳим (а), ба дурустӣ, ки Ту Сутудашуда ва Бузургворӣ.3 

Ин салавотро Мавлоно Мушаррафӣ дар китоби «Назми Далоилу-л-

хайрот» ба тариқи назм чунин овардааст. 

Назм: 

Ё Илоҳо, Ту раҳмате бахшой,  

Бар Муҳаммад дари карам бикшой.  

Низ бо оли он хуҷастасифот  

Барфиристон Ту туҳфаи салавот.  

Ҳамчуноне, ки ёфт Иброҳим  

Туҳфаи раҳматат зи лутфи амим.  

Ҳам ба авлоди ӯ фиристодӣ,  

Раҳматат ом бекарон додӣ. 

Ба ҳақиқат, туӣ Ҳамиду Маҷид,  

Бешаку шубҳа, бемисолу фарид.  

Баракат барфирист, ё Раҳмон,  

                                                             
1 «Анису-л-воизин». Саҳ. 248. 
2 «Мақбул вазифаи дуруду салом». Саҳ. 18. 
3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 126. 
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Бар Муҳаммад-расули инсу ҷон.  

Низ ирсол кун бар авлодаш,  

Баракат бар тамоми аҳфодаш.  

Чу Бироҳим бидид ин эҳсон,  

Ҳамраҳи ол аз Ту, ё Субҳон.  

Ту Ҳамидӣ, ки нест ҷуз Ту Ҳамид,  

В-он бузургӣ, ки нест ҷуз Ту Маҷид.1 

Ва дар ин салавот ду ҳикмат донистанист. Яке он, ки ҳикмат чист дар 

ҳаволаи салавот ба Ҳақ таоло, то гуфт «Аллоҳумма салли ало Муҳаммад»-бор 

Худоё, дуруд гӯ бар Муҳаммад (с), зеро ки салавоти бандаро қадру манзалати он 

нест, ки дархӯрди калому ҷоҳу ҷалоли Муҳаммадӣ (с) тавонад буд, пас, аз он 

ҷиҳат ҳавола ба Ҳақ таоло кард. Ё гӯем, ки чун дар муқобили салавот савоби 

абадӣ ва дараҷоти сармадӣ хоҳад буд, ба салавоти ҳодиси ту муяссар нагардад ва 

ҳавола ба Ҳақ таоло кард, то салавоти абадии ӯ муставҷиби атиёти сармадии ту 

гардад. Ва назири ин он аст, ки ҳамди ноқиси бандагони ходис дархӯрди остонаи 

қадим набувад. Лутфи азал ниёбати эшон доштан ба каломи қадими худ гуфт 

«Алҳамду лилоҳи Рабби-л-оламин», то бандагони ҳодис ташбис ба ҳамди қадим 

намуда, ба остонаи қидам маъруз медоранд, то ба маърази қабул мерасанд. 

Ҳамчунин салавоти бандаи оҷизи ноқис кобилияти атияти Ҳазрати 

Муҳаммадият (с)-ро надошт, лоҷарам ҳавола ба ҷаноби Аҳадият ҷалла ва ало 

намуда, гуфт «Аллоҳумма салли ало Муҳаммад». 

Ҳикмати дуввум ташхиси Иброҳим (а) аз миёни анбиё (а) чӣ буд? Ҷавоб он 

аст, ки чун Халилу-р-Раҳмон (а) аз Ҳақ таоло зикри хайр бар забони ин уммат 

масъалат намуда буд, Ҳақ таоло иҷобат фармуда, уммат ба зикри хайри падари 

миллат маъмур гаштанд. Ва дар ин сухан танбеҳест бағоят латиф ишорат ба 

фазли Ҳабиб (с) бар Халил (а), чунончӣ Ҳақ таоло гуфт: «Эй Иброҳим (а), аз Ман 

дархостӣ, то забони уммати Муҳаммад (с)-ро ба санои ту бикушудам ва Ман ба 

зоти Худ аз фавқи Арш мегуфтам, бе он, ки аз Ман талабида бошад». 

Ва дар «Заҳрату-р-риёз» ва «Тоҷу-л-музаккирин» мегӯяд, ки чун Иброҳим 

(а) хонаи Каъбаро бино фармуд, Ҳақ таоло онро қиблаи ин уммат гардонид ва 

мукофоти он мефармояд, ки ӯро ба хайр ёд кунед, то миннат аз ман бошад, на 

аз Иброҳим (а).2 

Ва ҳам дар «Тоҷу-л-музаккирин» мегӯяд, ки аз Имом Абӯбакри Розӣ 

пурсиданд, ки: 

- Ташхиси салавот бар Иброҳим (а) ва оли ӯро ҳикмат чист? 

Фармуд, ки: 

- Чун Иброҳим (а) аз бинои Каъба фориғ шуд, дуо мекард ва оли ӯ - 

Исмоил (а) ва Исҳоқ (а) ва Сораву Хоҷара (а) «Омин» мегуфтанд. Иброҳим (а) 

мегуфт: 

                                                             
1 «Назми Далоилу-л-хайрот». Саҳ. 26. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фи мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 126-127. 
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- Ҳар кӣ аз машоихи1 уммати Муҳаммад (с) рӯйи таваҷҷуҳ бар ин хона 

намуда, дугона адо кунад, Худовандо, маро шафеи ӯ гардон. 

Исмоил (а) мегуфт: 

- Ҳар кӣ аз каҳули2 уммати Муҳаммад (с) ба ин хона таваҷҷуҳ намуда, 

Туро парастад, мар ӯро биёмурз. 

Ва дигарон «Омин» мегуфтанд. Исҳоқ (а) ҷавонони уммати Муҳаммад (с)-

ро дархост мекард ва Сора занону Хоҷара канизакони ин умматро ва дигарон 

«Омин» мегуфтанд. 

Ҳақ таоло бо Ҳабиби Худ (с) хитоб фармуд, ки: 

- Чун Иброҳиму оли ӯ (а) умматони туро дар ҳини иҷобати дуо фаромӯш 

накарданд, уммати худро бигӯ, ки дар охири намоз, ки вақти иҷобати дуост, 

эшонро ёд кунед, то мукофоти он тавонад буд. 

Ва дар ин сухан дақиқаест, ки ба сад ҷон арзон аст ва он он аст, ки агар дуои 

эшон дар ҳаққи ин уммат аз пиру ҷавонмардон ва занону канизакон иҷобат 

наяфтодӣ, ба мукофоти он маъмур нагаштандӣ.3 

 

Аҳкоми дуруд фиристодан 

Ва ҷумҳури уламо бар онанд, ки амри ба салавоти бар он Ҳазрат (с) дар ин 

оят маҳмул аст бар вуҷуб, аммо ихтилоф дар миқдори он воҷиб аст. Имом 

Молик (paҳ) гӯяд, ки: «Дар ҳамаи умр як бор воҷиб аст ва зиёда бар он мандубу 

мустаҳаб ва дар баъзе мавозеъ истеҳбоби муаккада аст», яъне дар намоз баъд аз 

ташаҳҳуди аввал ба мазҳаби Имом Шофеӣ (paҳ) ва дар ташаҳҳуди охир воҷиб 

аст. Ба мазҳаби Имом Абӯҳанифа (paҳ) ва бархе аз уламои шофеия суннат аст. 

Ва аиммаро дар вақти гуфтану шунидани номи он Ҳазрат (с) ихтилоф аст, 

баъзе бар онанд, ки дар ҳар навбат дуруд гуфтан воҷиб бувад ва ҷамъе гӯянд, ки 

дар як маҷлис як навбат, ё се навбат воҷиб асту бас. Ва фатво бар он аст, ки 

номи он Ҳазрат (с) дар маҷлисе ҳар чанд бор, ки такрор ёбад, як навбат дуруд 

воҷиб аст ва боқӣ суннат. 

Ва дар кайфияти салавот аҳодиси гуногун ворид шудааст. 

Ва Имом Нурӣ (paҳ) фармуда, ки афзал он аст, ки ҷамъ намояд миёни 

аҳодиси мазкура, ки аксари он ба сиҳҳат пайваста ва алфози воридаро ба тамом 

биёрад, бар он ваҷҳ ки: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин абдика ва расулика-н-набиййи-л-

уммиййи ва ало оли Муҳаммадив-ва азвоҷиҳи ва зуррийятиҳи камо саллайта 

ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима; ва борик ало Муҳаммадин-набиййи-л-

уммиййи ва ало оли Муҳаммадив-ва азвоҷиҳи ва зуррийятиҳи  камо боракта 

ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима фӣ-л-оламина, иннака Ҳамиду-м-Маҷидун 

ва саллама таслиман касиран касиро. 

Қитъа: 

                                                             
1 Машоих – пирон. 
2 Каҳул – миёнсолон. 
3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 127. 
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Ё Сайиду-л-аном, дуруди ҷаноби ту  

Вирди забони мост маҳу солу субҳу шом.  

Наздики ту чи туҳфа фиристем мо зи дур,  

Дар дасти мост ҳамин салавоту вассалом. 

Ва Қозӣ Абӯбакр гуфт: «Фарз гардонид Ҳақ ҷалла ва ало бар муъминон, ки 

салавоту салом фиристанд бар Пайғамбари вай (с) ва нагардонид мар онро 

вақте муайян, пас, воҷиб аст, ки бисёр гуфта шавад ва ғафлат варзида нашавад». 

Масъала. Салавот гуфтан дар намоз фариза аст, ё суннат? Бар қавли 

Шофеӣ (paҳ) фариза аст ва бар қавли уламои мо суннат аст. Ваҷҳи қавли 

Шофеӣ (paҳ) он аст, ки Худованд азза ва ҷалла мефармояд, ки: «Инналлоҳа ва 

малоикатаҳу юсаллуна ала-н-набийи ё айюҳа-л-лазина оману саллу алайҳи ва 

саллиму таслимо». (тарҷума ва шарҳи ин оятро дар аввали китоб оварда будем) 

ва ба ҳадиси он Ҳазрат (с) он, ки «Ло салота ли ман лам юсалли алайя», яъне: 

«Нест намоз бар шахсе, ки то нагӯяд бар ман дуруд». Шофеӣ (раҳ) гуфтааст, ки 

субути ин салавот гуфтан ҳам ба ояту ҳам ба ҳадис аст, бояд ки фариза бувад. Ва 

уламои мо мегӯянд (paҳ), ки салавот гуфтан ба оят собит аст, валекин таъйини 

дар намоз ба амри Пайғамбар (с) аст. Ва он чи Расулуллоҳ (с) фармудаанд, аз 

роҳи фазилату камол фармудаанд. Далел бар он, ки Расулуллоҳ (с) 

фармудаанд, ки: «Нест намоз ҳамсояи масҷидро ҷуз дар масҷид». Ва агар 

ҳамсояи масҷид дар хона намоз мегузорад, раво бувад, лекин он фазилату 

камол набувад, ки дар масҷид гузорад, ин низ ҳамон ҳукмро дорад. Расулуллоҳ 

(с) фармудаанд, ки: «Намоз нест дар замини ғасбӣ». Ва низ фармудаанд (с), ки: 

«Намоз нест мар зани хашмгирифтаро». Ва агар эшон намоз гузоранд, раво 

бувад, ин низ ҳамон ҳукмро дорад, то агар касе намоз гузорад ва салавот нагӯяд, 

намозаш раво бувад, аммо он фазилату камол набувад, ки салавот гӯяд.1 

Ва салавот гуфтан дар муддати умри худ як бор фариза аст, чунончӣ 

калимаи шаҳодатро як бор гуфтан фариза асту баъд аз он суннат аст, валекин 

бояд ки пайваста бигӯяд. Расулуллоҳ (с) фармудаанд, ки: “Ҳар кӣ як бор бар 

ман салавот гӯяд, боқӣ намонад бар вай аз гуноҳони вай заррае».2 

Масъала. Ҷамоате дар як ҷой номи Расулуллоҳ (с) мегӯянд, ё мешунаванд, 

ҳар боре, ки мегӯянд, ё мешунаванд, салавот бар Расулуллоҳ (с) гӯянд, ё не? 

Абӯлҳасани Кархӣ (paҳ) гуфтааст, ки се бор гӯянд ва баъд аз он нагӯянд, 

гунаҳгор нашаванд, аммо зоҳири ривоят он аст, ки ҳар бор, ки гӯянд, ё 

шунаванд, бояд ки салавот гӯянд, зеро ки Расулуллоҳ (с) чунин фармудаанд, ки: 

“Ҳар кӣ номи ман шунавад ва бар ман салавот нагӯяд, пас, ҷафо кардааст бар 

ман».3 

Масъала. Дар ҳангомаҳо номи Расулуллоҳ (с)-ро мегӯянд, салавот гуфтан 

шояд, ё не? Нарм шояд гуфтан баланд не, аз барои он, ки эшонро нияти ибодат 

                                                             
1 «Салоти Масъудӣ». Саҳ. 58. 
2 «Салоти Масъудӣ». Саҳ. 58. 
3 «Салоти Масъудӣ». Саҳ. 58. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

нест ва муроди эшон гармии ҳангома аст, чун ту нарм1 гуӣ, Худованди таоло 

савоби ибодат дар девони ту сабт гардонад.2 

Масъала. Агар касе дар умри худ як бор ҳам дуруд нафиристод, пас, ҳалок 

шуд ва зиёнгор гардид, чун ки ӯ аз ҷумлаи муъминон набудааст. 

Масъала. Дар хутбаи намози ҷумъа, агар ояти «Инналлоҳа ва малоикатаҳу 

юсаллуна ала-н-набийи ё айюха-л-лазина оману саллу алайҳи ва саллиму 

таслимо» хонда шавад, дуруд нахонад, магар дар дили худ. Ҳалқа баста, ё дар 

масоҷид ба овози баланд дуруду салом хондан ҷаҳл3 ва бидъат аст. (Дурру-л-

мухтор).4 

Масъала. Ва чун номи гиромии он Ҳазрат (с)-ро дар китобе менависад 

«саллаллоҳу алайҳи ва саллам»-ро мукаммал бинависад ва танҳо бар «салъам», 

ё бар “Сод” кифоят накунад ва пеш аз исми гиромӣ «Сайидино» ва ё мисли он 

ҳар кадом лақаберо бинависад, мустаҳаб аст (Дурру-л-мухтор).5 

Масъала. Дар намоз ғайр аз ташаҳҳуди охир дар дигар ҷо дуруд хондан 

макрӯҳ аст. (Дурру-л-мухтор).6 

Масъала. Ба ғайри таҳорат хондани дуруд ҷоиз аси аммо ботаҳорат нуран 

ало нур аст. (Зоду-с-саид).7 

Масъала. Рӯзи ҷумъа хондани дуруд аз дигар вақтҳо афзал аст ва шаби 

ҷумъа низ дар ҳукми рӯз аст. 

Наъти Абдулҳайи Муҷаҳарфӣ (paҳ) 

Ҳабиби Холиқи якто Муҳаммад,  

Муҳибби Ҳазрати Мавло Муҳаммад.  

Амири кишвари мулки ҳидоят,  

Имоми Ясрибу Батҳо Муҳаммад.  

Шавад Арши барин фарши раҳи ӯ,  

Муқими тахти «Ав-адно» Муҳаммад.  

Шаҳи қасри «Кафо биллоҳ» бошад,  

Маҳи бадри фалакпаймо Муҳаммад.  

Бувад сарви лаби ҷӯйи иродат,  

Гули хуби чаманоро Муҳаммад.  

Диҳад бар ташнакомони ҷаҳон об  

Зи ҷоми сураи «Тоҳо» Муҳаммад.  

Ба гулзори ҳидоят пурфиғон буд  

Дамодам андалебосо Муҳаммад. 

Ба гуфтораш, ки холӣ аз ҳаво буд,  

Фиканда дар ҷаҳон ғавғо Муҳаммад.  

                                                             
1 Нарм — паст. 
2 «Салоти Масъудӣ». Саҳ. 59. 
3 Ҷаҳл – нодонӣ. 
4 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 242. 
5 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 242. 
6 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 243. 
7 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 243. 
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Гунаҳгорони умматро ба маҳшар  

Бувад охир фараҳбахшо Муҳаммад.  

Ба ёдаш шод дилҳои муҳиббон  

Фараҳбахшандаи ҷонҳо Муҳаммад.  

Асои дасти ҳар афтода номаш,  

Хаёлаш роҳати дилҳо Муҳаммад.  

Тарабафзост, эй шамъи дилоро,  

Ба дилҳо ёди рӯят, ё Муҳаммад.  

Салоту ҳам саломи аз ҳад афзун  

Ба рӯҳат, эй Ҳабиби мо, Муҳаммад.  

Ба Абдулҳай насими боғи фирдавс  

Расад аз хоки кӯят, ё Муҳаммад. 

 

ДАР БАЁНИ ҶОЙҲОЕ, КИ ФИРИСТОДАНИ ДУРУД ДАР ОН ҶОЙҲО 

ТАЪКИДИ БЕШТАР ЁФТААСТ 

Муъминонро чун ту худ фармудаӣ «саллу алайҳ»,  

Бандаро ҷофи амоне нест чун «илло ладайҳ».  

Сад дуруду сад дуову сад салом аз мо алаиҳ»  

Бод доим ин дуруде, ки фиристодам илайҳ,  

То ки дар ҷунбиш бувад моҳи дарахтон аз сабо. 

Абдулҳайи Муҷахарфӣ 

Аввал. Дар намоз хондан баъд аз ташаҳҳуд дар қаъдаи охир ва ба мазҳаби 

Имом Шофеӣ (paҳ) дар қаъдаи аввал фарз аст ва баъд аз қаъдаи охир воҷиб.1 

Дуввум. Дар ҳини дуо, чӣ Пайғамбар (с) фармудааст, ки: «Дуо маҳҷуб аст аз 

баромадани ба осмон, модоме ки бар ман салавот фиристанд, он гоҳ дуо ҳам 

роҳи салавот аз осмон даргузашта, ба мавқифи иҷобат бирасад». Аз амира-л-

муъминин Умар (раз) ривоят шудааст, ки гуфт: «Намоз ва дуо миёни осмону 

замин муаллақ аст, то он вақт ки салавот бар Пайғамбар (с) фиристода шавад». 

Бояд ки ҳангоми оғозу анҷоми дуо дуруд гуфта шавад, ки дуо мустаҷоб хоҳад 

шуд, иншоаллоҳ.2 

Саввум. Дар вақти дохил шудан ва баромадан аз масҷид.3 

Чаҳорум. Дар вақти фориғ шудани муаззин аз азон, чунки Расули акрам 

(с) тарғиб додаанд барои он ва он чунин аст, ки ҳар чӣ муаззин гӯяд, онро 

бигӯяд, магар дар вақти «Ҳайя ала-с-салот», «Ло ҳавла ва ло қуввата илло 

биллоҳи-л-Алиййи-л-Азим» ва дар вақти «Ҳайя ала-л-фалоҳ», «Мо шоаллоҳу 

кона ва мо лам яшаъ лам якун» гӯяд. Вақте ки фориғ шуд, дуруд гӯяд ба Набии 

Карим (с) дуруде, ки дар намоз хонда мешавад ва баъд аз дуруд ин дуоро 

бихонад: 

                                                             
1 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват», Саҳ. 132. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
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Аллоҳумма Рабба ҳозиҳи-д-даъвати-т-томмати ва-с-салоти-л-қоимати оти 

Муҳаммадани-л-василата ва-л-фазилата ва-д-дараҷата-р-рафиъата ва-бъасҳу 

мақома-м-махмудани-л-лазӣ ваъадтаҳу ва-рзуқно шафоатаҳу явма-л-қиёмати 

иннака ло тухлифу-л-миод. 

Ҳар кас инчунин кунад, воҷиб мешавад барои он кас шафоати он Ҳазрат 

(с).1 

Панҷум. Дар вақти шунидани номи он Ҳазрат (с), чунончӣ баён шуд.2 

Шашум. Дар вақти навиштани номи он Ҳазрат (с), бояд ки пас аз 

навиштани исми мубораки Расули акрам (с) ибораи «саллаллоҳу алайҳи ва 

саллам» ва ё «саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам»-ро нависад, ки тамоми 

муҳаддисини киром ва солиҳини гузашта инро навиштаанд ва дар 

ҳадисҳояшон ривоят мекунанд аз асҳоби киром (раз). Абӯҳурайра (раз) ривоят 

мекунад, ки Ҳазрати Рисолат (с) фармуданд, ки: “Ҳар кӣ як бор салавот дар 

китобат бар ман нависад, фариштагон бар вай истиғфор мекунанд, то он 

салавот дар он китоб сабт бошад». Ва он чӣ ихтиёри уламост, он аст, ки ҳам 

салавот ва ҳам салом сабт созанд ва макрӯҳ аст, ки ба яке қаноат кунанд. Ва 

ривоят аст, ки ба рамз нанависанд, балки сареҳ «саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва 

саллам» нависанд ва ё «алайҳи-с-салавоту ва-с-салом» нависад, ё 

«салавотуллоҳи ва саломуҳу алайҳ».3 

Ҳафтум. Дар шабу рӯзи ҷумъа. Ҳазрати Рисолат (с) фармудаанд: “Ҳар кӣ 

дар ин шабу рӯз (яъне, ҷумъа) ҳаштод бор бар ман салавот фиристад, 

ҳаштодсола гуноҳони ӯ омурзида шавад». Ва баъзе ба ин салавот махсус 

кардаанд, ки: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин абдика ва набиййика ва расулика-н-

набиййи-л-уммиййи ва ало олиҳи ва саҳбиҳи ва саллим. 

Ва низ Ҳазрати Рисолат (с) фармудаанд, ки: “Ҳар ки дар рӯзи ҷумъа сад 

бор бар ман салавот фиристад, Ҳақ таоло дусадсола гуноҳони ӯро биёмурзад. 

Ва ҳар кӣ дар рӯзи ҷумъа ҳазор бор салавот бар ман фиристад, намирад, то 

ҷойи худро дар биҳишт набинад».4 

Ва дар ҳадиси дигар омада, ки Ҳазрати Рисолат (с) фармуд: “Ҳар кӣ рӯзи 

ҷумъа сад бор салавот бар ман фиристад, рӯзи қиёмат биёяд ва бо ӯ нуре 

бошад, ки агар бар ҳамаи халоиқ қисмат кунанд, ҳамаро фаро расад».5 

Ва дар ҳадиси дигар Анас ибни Молик (раз) ривоят мекунад аз Ҳазрати 

Рисолат (с), ки фармуд: “Ҳар кӣ шаби ҷумъа ҳаштод бор салавот бар ман 

фиристад, биёмурзад Ҳақ таоло ҳаштсадсола гуноҳони гузаштаву ояндаи ӯро».6 

                                                             
1 «Нидооту-р-Раҳмон ли аҳли-л-имон». Саҳ. 247. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
4 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
5 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
6 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
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Ҳаштум. Дар вақти мусофаҳа1 ки сабаби мағфирати гуноҳон аст.2 

Нуҳум. Дар моҳи мубораки шаъбон, ки бар он Ҳазрат (с) ҳар кӣ як навбат 

салавот фиристад, баробарӣ мекунад бо даҳ навбат салавот дар моҳҳои дигар.3 

Даҳум. Дар вақти шуруъ намудани хутбаҳои ҷумъа ва идҳо, аввал ҳамду 

сано гуфтан барои Худованди мутаол ва баъд аз он дуруд фиристодан барои 

Расули акрам (с).4  

Ёздаҳум. Ҳангоми бӯидани гулҳо. 5 

Дувоздаҳум. Чун ёди гуноҳони худ кунад ва аз иртикоби маосӣ пушаймон 

гардад, дарҳол калимаи «Ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммада-р-расулуллоҳ»-ро бар 

забон ронад ва аз паси он салавот бар рӯҳи пурфутуҳи Муҳаммади Мустафо (с) 

фиристад, то он гуноҳон аз баракати калимаи тайиба ва дуруди он Ҳазрати 

Рисолат (с) мағфур гардад. Чунончӣ амира-л-муъминин Абӯбакри Сиддиқ (раз) 

гуфт, ки: «Салавот фиристодан бар Ҳазрати Рисолат (с) маҳвкунандатар аст 

гуноҳонро аз маҳв карданӣ об мар сиёҳиро аз лавҳ». Пас, бинобар ин муқаддамот 

ҳеҷ муомилае бандаро беҳтар аз мутобиати Ҳазрати Рисолатпаноҳӣ (с) ва 

муҳаббати ӯ нест. Ва чун он Ҳазрат (с) шабу рӯз дар андешаи аҳвол ва фикри 

марҷау маоли мо буд, авло он, ки мо низ ба васфи камол ва нуути ҷалоли ӯ 

пардозем.6 

Сад ҳазорон ҳазор туҳфаи таҳийёт ва гулдастаи салавот нисори Ҳазрати 

олиҷаноб (с) - он навбодаи бустони саодат ва аъҷубаи олами ғайб ва шаҳодат бод, 

ки манбаи ахлоқи Илоҳӣ ва махзани асрори номутаноҳӣ зоти комилсифоти ӯ 

бувад. 

Аллома Саховӣ (paҳ) дар «Қавли бадеъ» боби мустақиле дар бораи 

дурудҳое навиштааст, ки дар вақтҳои хос хонда мешавад ва дар он ин мавозеъро 

шумурдааст: 

Ҳангоми фориғ шудан аз вузӯ, таяммум, ғусли ҷанобат ва ғусли ҳайз. Баъд 

аз намоз, вақти шуруъи намоз, баъд аз намози субҳу шом. Баъд аз аттаҳийёт. 

Ҳангоми бедор шудан барои намози таҳаҷҷуд. Ҳангоми гузар аз масоҷид ва 

дидани онҳо. Вақти ворид шудан дар масҷид ва хориҷ шудан аз он. Рӯзҳои ҷумъа, 

шанбе ва якшанбе ва панҷшанбе. Дар хутбаҳои ҷумъаву идайн. Дар хутбаҳои 

намози истисқо. Намози кусуф ва хусуф ва дар намози ҷаноза. Ҳангоми 

гузоштани майит дар қабр. Дар моҳи шаъбон. Ҳангоми мушоҳидаи хонаи Каъба 

ва ҳангоми рафтан ба Сафову Марва дар ҳаҷ. Ва ҳангоми фориғ шудан аз 

лаббайка. Ҳангоми бусидани ҳаҷару-л-асвад. Шомгоҳи  рӯзи арафа. Дар масҷиди 

Мино. Ҳангоми дидани Мадинаи мунаввара. Ҳангоми зиёрати равзаи мутаҳҳари 

Ҳазрати Расули акрам (с). Ҳангоми видоъ аз он ҷо. Ҳангоми гузар аз осори 

гиромӣ ва гузаргоҳҳо ва қиёмгоҳҳои он Ҳазрат (с) монанди гузар аз Бадр ва ғайра. 

                                                             
1 Мусофаҳа - бо даст вохӯрӣ кардан. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
4 «Нидооту-р-Раҳмон ли аҳли-л-имон». Саҳ. 247. 
5 «Анису-л-воизин». Саҳ. 245. 
6«Маориҷу-и-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 132. 
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Вақти тиҷорат ва навиштани васият. Дар хутбаи никоҳ. Дар аввалу охири рӯз. 

Ҳангоми хобидан. Вақти харакат барои сафар. Вақти савор шудан бар маркаб ва 

саворӣ. Ҳангоми бехобӣ. Вақти рафтан ба бозор. Вақти рафтан ба меҳмонӣ. 

Вақти ворид шудан ба хона. Вақти навиштан ва оғози ҷузва ва ё китоб. Ҳангоми 

ғаму изтироб. Дар сахтиҳо. Дар ҳоли фақр. Ҳангоми вуҷуди хатари ғарқ шудан. 

Дар замони беморӣ. Дар аввалу охир ва дар миёнаи дуо. Ҳангоми садо додани 

гӯш. Ҳангоми хоб рафтани пойҳо. Вақти фаромӯш кардани ҷойи чизе, ки 

гузошта шудааст. Вақти хоб ба назар расидани чизе. Вақти таом хӯрдан. Вақти 

тавба аз гуноҳ. Ҳангоми пайдо шудани мушкилот ва ниёзҳо. Дар ҳар ҳол. Замоне, 

ки ба касе туҳмат зада шуда буданд ва ӯ аз он пок аст. Ҳангоми мулоқот бо 

дӯстон. Ҳангоми ҷамъ шудан дар маҷлис ва рафтан аз он. Вақти хатми Қуръон 

ва ҳангоми дуои он. Ҳангоми бархостан аз ҷаласа. Дар ҳар ҷое, ки барои зикри 

Худо ҷамъе гирд оянд. Дар оғози ҳар сухан. Ҳангоми зикр ва ёди номи мубораки 

Расулуллоҳ (с). Ҳангоми дарс додан. Вақти хондани ҳадис ва оғозу анҷоми он. 

Вақти суханронӣ ва фатво додан. Ва ҳангоме ки номи мубораки он Ҳазрат (с) 

навишта мешавад.1 

 

Баёни мавзеъҳое, ки хондани дуруд дар он ҷойҳо макрӯҳ аст 

Дар ҳафт вақт хондани дуруд макрӯҳ аст: 

Ҳангоми ҳамбистар шудан. Ҳангоми рафтан ба мустароҳ2. Барои таблиғи 

чизе, ки мехоҳад онро бифурӯшад. Ҳангоми тасодуф. Вақти тааҷҷуб. Вақти забҳ 

кардани ҷонвар. Вақти атса. Низ ҳангоми тиловати Қуръони Карим агар дар 

ҳини тиловат номи он Ҳазрат (с) зикр шуд, дуруд хонда шавад.3 

 

Намози салавот 

Эй муъмин, як намоз аст, ки онро «Намози салавот» гӯянд, ҳар кӣ 

бигӯзорад онро ба ҳар муҳиме, ки ӯро бошад, раво гардад. Бояд ки онро ба кор 

дорӣ ва гоҳ-гоҳе бигузорӣ. Ва он чаҳор ракъат аст ба монанди «намози тасбеҳ», 

магар он ки дар ин намоз ба ҷойи калимаи тамҷид дуруд гӯяд ва аз машоих ин 

дуруд манқул аст: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин абдика ва набиййика ва ҳабибик. 

Ва ё ҳар дуруде, ки хоҳад бигӯяд, чунончӣ сесад бор дуруд шавад ва дар 

ҳар ракъат ҳафтоду панҷ бор. Асари ин намоз бисёр аст ва ин намозро 

«Мифтоҳу-л-ҳоҷот» гӯянд, яъне калиди ҳоҷатҳо. Ин намозро агар дар рӯз 

бихонӣ, бояд ки ҳар чаҳор ракъатро ба як салом гузорӣ ва агар ба шаб гузорӣ, 

ба ду салом бигӯзорӣ. Чун ният кунӣ ва такбири тахрима ва сано хонӣ, баъд аз 

он понздаҳ бор дурудро бихон ва баъд аз он сураи «Фотиҳату-л-китоб» бихон ва 

замми сура бикун, баъд аз он даҳ бор дурудро бихон. Баъд аз он ба рукуъ бирав 

ва се бор «Субҳона Раббия-л-Азим» бигӯй ва баъд аз он даҳ бори дигар дуруд 

                                                             
1 «Фазоилу-л-аъмол». Саҳ. 541-542. 
2 Мустароҳ – ҳоҷатхона. 
3 «Фазоилу-л-аъмол». Саҳ. 542. 
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бихон. Чун ба қавма1 гардӣ, боз даҳ бор дуруд бихон ва чун ба саҷда равӣ, се 

бор «Субҳона Раббия-л-Аъло» гӯй ва низ даҳ бор дуруд бихон ва дар ҷаласа2 

низ даҳ бор дуруд бихон ва дар саҷдаи дуввум баъд аз се бор «Субҳона Раббия-

л-Аъло» низ даҳ бор дуруд бихон ва дар ракъати сонӣ низ ҳамчунин бояд кард, 

понздаҳ бор дуруд пеш аз қироат бояд хонд ва дар ҳар ракъате ҳафтоду панҷ 

бор дуруд мешавад.3 

ҲИКОЁТИ МУНОСИБ ДАР ФАЗОИЛИ CAЛABOT 

Ҳикояти аввал. Ва ривоят кардааст Абӯҳурайра (раз) аз Анас (раз), ки вай 

гуфт: «Ҳар гоҳ ки падид овард Худои таоло Одам (а)-ро ва бидамид дар ҷисми 

вай рӯҳро ва бинову равшан гардонид чашмони вайро, то ин, ки назар кард ӯ 

ба сӯйи Арш ва дар зери Арш ногоҳ мактубе дид, ки дар вай навиштааст: 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин би адади кулли зарратин алфа алфа 

марратив-ва ало оли Муҳаммадив-ва борик ва саллим. 

Ва гуфт Одам (а): 

- Парвардгоро, ба чӣ сабаб вай беҳтар аст аз ман? 

Пас, фармуд Худованди таоло: 

- Бишнав, эй Одам (а), магӯй ин суханро, зеро ки ҳаройина, аз ин сухани 

ту хандиданд ҳамаи фариштагон, пас, агар намеофаридам вайро албатта, пайдо 

накарда будам туро ва зоҳир намекардам Рубубийяти Худро ҳаргиз ва вай аз 

зуррийяти туст. 

Пас, саҷда кард Одам (а) аз рӯйи шукр Худои таолоро. Пас, он гоҳе, ки 

офарид Худованди таоло Ҳавво (а)-ро дар биҳишт аз устухони паҳлӯи Одам (а) 

ва истод дар паҳлӯи чапи вай. Чун бедор шуд Одам (а) аз хоби худ ва назар 

кард ба сӯйи вай ба муҳаббат ва ошиқ шуд бар вай ва пайдо шуд дар Одам (а) 

шаҳват. Пас, гуфт: 

- Парвардгоро, кист ин зани хубсураг, ки моил шуд дили ман ба сӯйи вай. 

Пас, сабр кардан наметавонам аз ин, ки назар накунам ба сӯяш? 

Пас, фармуд Аллоҳи таборак ва таоло: 

-  Он ки нишастааст наздики ту Ҳаввост. 

Одам (а) гуфт: 

- Парвардгоро, агар бидиҳӣ маро, накӯ гардад зиндагонии ман. 

Худои таоло фармуд: 

- Биёр кобинашро. 

Одам (а) арз кард, ки: 

- Парвардгоро, нест наздики ман чизе, магар ин як ҳуллаи биҳишт, ки 

ин ҳам атои Туст, пас, зан бидиҳӣ маро ба туфайли Муҳаммад (с). 

Пас, фармуд Худованди азза ва ҷалла, ки: 

- Эй Одам (а), агар медонӣ ту фазилати Муҳаммад (а)- ро, пас, сазовор аст 

туро ин, ки дуруд хонӣ бар соҳиби ин исми шариф даҳ карат. 

                                                             
1 Қавма - рост шудан ва ором гирифтани баъд аз рукӯъ. 
2 Ҷаласа - ором гирифтан дар байни ду саҷда. 
3 «Анису-л-воизин». Саҳ. 248. 
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Пас, хонд Одам (а) бо ихлоси том даҳ карат дурудро ва ба занӣ гирифт 

Ҳавворо».1 

Ҳикояти дуввум. Дар «Танбеҳу-л-ғофилин» овардааст, ки Суфёни Саврӣ 

(paҳ) гуфт: «Дар тавофгоҳ будам, мардеро дидам, ки қадам аз қадам 

барнамедошт, то бар Ҳазрати Рисолат (с) салавот намефиристод». Ва Суфён 

(paҳ) мегӯяд, аз вай пурсидам, ки: 

- Чӣ ҳолат аст, ки туро ба тасбеҳу таҳлил он эҳтимом намебинам, ки бар 

салавот. Бо он ки дар ҳар мақоме вирде муайян асту ту ба ҳеҷ вирде ба ғайр аз 

салавот мубодират2 наменамоӣ? 

Гуфт: 

- Эй азиз, ту кистӣ? 

Гуфтам: 

- Суфёни Саврӣ (paҳ)». 

Гуфт: 

- Ту агар бегона мебудиву аз аҳли замона, ман ифшои ин сир бо ту 

наменамудам. Бидон, эй шайх ману падарам аз билоди худ ба ҳаҷ берун омадем 

ва дар роҳ падарам бемор шуд, ҳарчанд дар муолиҷааш ҷидду эҳтимом 

намудам, муфид наёмад. Охир падарам фавт кард. Баъд аз фавти вай дидам, ки 

рӯйи падарам сиёҳ гашта ва чашмони ӯ азрақ3 ва сараш сари хук гаштааст. Аз он 

ҳол муқаддар4 гаштам ва гуфтам «зоҳиран падарам мунофиқ будаасту нифоқи 

худро пинҳон мекардааст». Рӯйи падарамро пӯшидам ва маҳзуну ғамгин ба хоб 

рафтам. Бидидам, ки марде омад, ки хубрӯйтар аз ӯ надида будам ва хушбӯйтар 

аз бӯйи ӯ ҳеҷ бӯе нашунида будам ва покизатар аз ҷомаи ӯ ҳаргиз ҷомае 

мушоҳида накарда будам. Он шахс ба виқору тамкин меомад, то ба сари болини 

падарам расид ва парда аз руйи ӯ бардошт ва дасти муборак бар руйи ӯ фурӯд 

овард, зулмат ба нур ва мотам ба сурур мубаддал гашт ва кабудии чашми ӯ зоил 

гашту сараш боз ба ҳолати аввала бозомад. Чун ин соҳибдавлат аз сари падарам 

бархост, ман даст бар домани ӯ задаму гуфтам: 

- Эй Абдуллоҳ5, ту кистӣ, ки дар зиммаи ману падарам ин Ҳақ исбот 

кардӣ ва дар замони ғурбат маро аз ин курбат6 наҷот додӣ? 

Фармуд: 

- Магар маро намешиносӣ? Ман Муҳаммад (с) ибни Абдуллоҳ ибни 

Абдулмуталлиб ибни Ҳошим ибни Абдуманоф - соҳиби Қуръон ҳастам. Бидон, 

ки падари ту дар гуноҳу исён бисёр густох ва мушарраф буд, валекин бар ман 

бисёр салавот мефиристод, чун падаратро ин мусибат пеш омад, аз ман фарёд 

хост, ман ба фарёди ӯ расидам ва ӯро аз ин мӯҳлика наҷот додам. 

                                                             
1 «Тазкирату-л-воизин». Саҳ. 175-177. 
2 Мубодират - пайваста анҷом додани коре. 
3 Азрақ — кабуд. 
4 Мукаддар – дилтанг. 
5 Яъне: Бандаи Худо. 
6 Курбат – бало. 
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Ва ривояге он, ки: «Чун фариштагони азоб бар вай фурӯд омаданд, 

малоикае, ки бар салавоти банда муаккаланд, биёмаданд ва маро аз ҳоли вай 

хабар карданд. Омадам ва ӯро аз ин варта ба саломат бигузаронидам». 

Бедор шудам ва ба сари болини падарам омадам. Рӯйи ӯро сафед ва 

чашмони ӯро сиёҳ ва сарашро чун сари одамиён дидам. Акнун то зиндаам 

салавоти Муҳаммадӣ (С) вирди забои ва аз он Ҳазрат (с) чашми шафоат ва 

халосӣ аз шанаот дорам. 

Суфён (paҳ) гуфт: 

- Рост мегӯӣ. 

Ва шогирдони худро далолат фармуд, то ин воқеаро ба уммати Муҳаммад 

(с) гӯянд ва дар китобҳо бинависанд, то мардум ба баракати салавоти он Ҳазрат 

(с) аз азобҳои дунёву охират наҷот ёбанд.1 

Ҳикояти саввум. Овардаанд, ки марде буд, ки бар Ҳазрати Сайиду-с-содот 

(с) дар салавот коҳилӣ мекард ва эҳтимом дар он боб наменамуд. Шабе он Ҳазрат 

(с)-ро ба хоб дид. Он Ҳазрат (с) ба вай илтифот нанамуданд ва аз ҳар ҷониб, ки 

меомад он Ҳазрат (с) аз вай эъроз менамуд. Он бечора гуфт: 

- Эй Расулаллоҳ (с), магар аз ман дар ғазабӣ? 

Фармуд, ки: 

-Не. 

Гуфт: 

- Чаро ба ҳоли ман илтифот наменамоӣ? 

Фармуд, ки: 

- Туро намешиносам, чӣ илтифот кунам? 

Гуфт, ки: 

- Ман яке аз умматони туам ва аз уламо чунин шунидаам, ки ту 

умматони худро аз фарзанд шиносотарӣ. 

Фармуд, ки: 

- Чунин аст, аммо ту маро ба салавот ёд намекунӣ ва маърифати ман ба 

уммати ман ба қадри салавоти эшон аст бар ман. 

Чун он мард бедор шуд, ҳар рӯз сад бор бар он Ҳазрат (с) салавот 

мефиристод. Ва баъд аз он он Ҳазрат (с)-ро дар хоб дид, ки вайро гуфт: 

- Акнун туро мешиносам ва ба шафоати ту дар рӯзи қиёмат қиём 

менамоям, аммо ту дуруди худро тарк макун.2 

Ҳикояти чаҳорум. Нақл аст, ки яке аз зуҳҳодро понсад дирам қарз 

баромада буд ва Ҳазрати Рисолат (с)-ро ба хоб дид, ки ӯро гуфт: 

- Бирав, назди Абӯлҳасани Кисоӣ, ки мардест аз машоҳири3 Нишопур ва 

ҳар сол даҳ ҳазор бараҳнаро ҷома мепӯшонад. Ӯро бигӯй, ки: «Расули Худо (с) 

туро салом мефиристад ва мефармояд, ки понсад дирам қарзи маро ато 

                                                             
1 «Маориҷу-н-нубувват фи мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 129. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 129-130. 
3 Машоҳир — номдорон. 
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фармоӣ. Ва агар аз ту нишонаи сидқи1 ин воқеаро талабад, бигӯй: «Нишони он 

аст, ки ҳар шаб сад бор дуруд бар он Ҳазрат (с) мефиристодӣ, дӯш фаромуш 

кардӣ ва дуруди худро ба тақдим нарасонидӣ». 

Чун дарвеш воқеаи худ назди Абӯлҳасан арз кард, Абӯлҳасан чандоне 

илтифот ба ҳоли ӯ нанамуд. Дарвеш гуфт: 

- Маро Ҳазрати Рисолат (с) ба ту фиристода ва нишоневу пайғом ба ту 

чунин дода. 

Чун нишонӣ бигӯфт Абӯлҳасани Кисоӣ худро аз тахт бияндохт ва Ҳазрати 

Худовандиро ҷалла ва ало саҷда ба ҷо оварду гуфт: 

- Эй дарвеш, ин сирре буд миёни ман ва Ҳақ таоло ва ҳеҷ офарида бар он 

иттилоъ надошт ва иттифоқо дӯш ба ин давлат мустаид нагашта будам. 

Бифармуд, то ду ҳазору понсад дирам ба он дарвеш карам намуданд. 

Гуфт: 

- Ҳазор дирам аз барои башорате, ки аз он Ҳазрат (с) ба ман овардӣ ва 

ҳазор дирами дигар туфайли қадамҳои шарифи ту, ки аз барои ман омадаӣ ва 

понсад дирам итоати фармони Пайғамбар (с)-ро. 

Ва дархост намуд, ки: 

- Ҳар гоҳ ки туро эҳтиёҷе бошад, боз ба назди ман биёӣ.2 

Ҳикояти панҷум. Дар «Заҳрату-р-риёз» мегӯяд, ки зане назди Имом 

Ҳасани Басрӣ (paҳ) омаду гуфт: 

- Эй имом, духтаре ҷавон доштам, аз олам нақл кард ва оташи фироқаш 

дар конуни синаам иштиғол ёфта ва орому қарор аз ман рафта. Маро намозе 

биёмӯз ва дуое таълим намоӣ, ки чун ба тақдим расонам, фарзанди худро дар 

хоб бинам. 

Имом вайро дуруде биёмухт, то фарзанди худро ба хоб дид, аммо дар азобу 

уқубат ҷомае аз қатрон пӯшида ва ғуле бар гардан ва банде дар пой. Аз ин хоб 

мушаввашхотир гашта ба хизмати имом омаду воқеаи худро ба ӯ гуфт. Имом 

низ аз ин воқеа ғамгин шуд, то бад-ин муддате бигузашт. Шабе имом дар воқеа 

мебинад, ки зане дар ғояти ҳусну ҷамол дар биҳишт ба зебу камол мехиромад, 

тоҷе бар cap дораду давоҷе дар бар. Гуфт: 

- Эй имом, маро мешиносӣ? Ман духтари фалон заифаам, ки руҷуъ ба 

остонаи Шумо дорад ва таълиму равиш намуда будед, то маро ба хоб бинад. 

Имом гуфт: 

- Аз воқеаи модарат бағоят ғамгин будам, акнун туро ба ин нозу ниам3 

мебинам, сабаб чист? 

Гуфт: 

- Эй имом, воқеаи модарам мутобиқи воқеъ буд, фааммо дар ин асно 

марде бар ин гӯристон гузашт ва як бор бар Мустафо (с) салавот фиристод ва дар 

он гӯристон понсаду панҷоҳ нафар ба азоб мубтало буданд, нидое шунидам, ки 

                                                             
1 Сидқ — ростӣ. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 130. 
3 Ниам – неъматҳо. 
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гуфтанд: «Бардоред азобро аз аҳли гуристон ба баракати салавоте, ки ин мард 

бар Ҳабиби мо (с) фиристод».1 

Нукта. Эй дарвеш, аҷнабие, ки бар гӯристон мегузарад ва як бор салавот 

мефиристад, чандин аз аҳли азоб ба баракати салавоти ӯ аз уқубат наҷот 

меёбанд, бандае, ки панҷоҳу шаст сол аз рӯйи сидқу ихлос шабу рӯз бар он 

Ҳазрат (с) салавот мефиристад, агар аз азобу накол2 наҷот ёбад ва ба давлати 

шафоати он Ҳазрат (с) рафъати дараҷоташ ҳосил ояд, чӣ аҷаб.3 

Ҳикояти шашум оиди саловот. Дар «Равзату-л-уламо» овардааст, ки 

Имом Ҳасани Басрӣ (paҳ) гуфт: «Абӯисмат ибни Нӯҳ ибни Марямро баъд аз 

вафоти ӯ ба хоб дидам, гуфтам, ки: 

- Эй Абӯисмат, Ҳазрати Парвардгор ҷалла ва ало бо ту чӣ кард? 

Гуфт: 

- Маро биёмурзид. 

Гуфтам: 

- Ба чӣ сабаб? 

Гуфт: 

- Ҳар боре, ки ҳадисе аз он Ҳазрат (с) ривоят мекардам, ҳаргиз номи он 

Сарвар (с)-ро набурдам, магар ин, ки бар вай салавот мефиристодам, маро ба 

баракати ин биёмурзиданд».4 

Ҳикояти ҳафтум. Овардаанд, ки марде буд дар Куфа, ки аз барои мардум 

китобат кардӣ. Ва одоби ӯ он буд, ки ҳар гоҳ ки дар китобат ба номи он Ҳазрат 

(с) расидӣ, номи он Сарвар (с)-ро ба ҳуллаи салавот биёростӣ. Чун бимурд, ба 

хобаш диданд, пурсиданд, ки: 

- Бо ту чӣ кор карданд? 

Гуфт: 

- Маро биёмурзиданд ба сабаби он, ки ҳар бор, ки номи он Ҳазрат (с)-ро 

менавиштам дар ақиби он «саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам» менавиштам 

ва ҳаргиз онро тарк накардам.5 

Ҳикояти ҳаштум. Нақл аст, ки Муҳаммад ибни Умар (раз) гуфт, ки: «Ман 

назди Аҳмад ибни Мӯсо ибни Муҷоҳиди Ашъарӣ (paҳ) будам, ки Шиблӣ 

(қаддаса сирруҳу) даромад. Аҳмад ибни Мӯсо бархост ва Шиблиро дар канор 

гирифт ва дар миёни ду абруи ӯро буса дод. Гуфтам: 

-  Сайидӣ, ин Шиблиро мардум ба девонагӣ эътиқод доранд, Шумо бо вай 

ин муомила пеш мебаред? 

Гуфт: 

- Ман бо вай он муомила кардам, ки аз Расулуллоҳ (с) ин муомиларо дида 

будам. Дар воқеа дидам, ки Ҳазрати Рисолат (с) нишаста буд, ки Шиблӣ 

                                                             
1 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват», Саҳ. 130. 
2 Накол – шиканҷа. 
3 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват», Саҳ. 130. 
4 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват», Саҳ. 131. 
5 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват», Саҳ. 131. 
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даромад, Ҳазрат (с) бар по хост аз барои таъзими Шиблӣ ва ӯро дар канор 

гирифту буса дар миёни ду дидаи вай дод. Ва ман аз он Сарвар (с) савол кардам, 

ки: 

- Эй Расулаллоҳ (с), бо Шиблӣ ин муомила ба тақдим мерасонӣ? Фармуд: 

- Бале, аммо ӯ баъд аз ҳар намозе ин оятро мехонад, ки:  

Лақад ҷоакум расулум-мин анфусикум азизун алайҳи мо аниттум ҳарисун 

алайкум би-л-муъминина рауфу-р-раҳим, Фа ин таваллав фа қул ҳасбияллоҳу 

ло илоҳа илло Ҳува алайҳи таваккалту ва Ҳува Раббу-л-Арши-л-азим. 

Баъд аз он бар ман салавот мефиристад, лоҷарам бо ӯ ин муомила 

мекунам».1 

Ҳикояти нӯҳум. Овардаанд, ки Исо ибни Ибоди Динурӣ (paҳ) мегӯяд, ки: 

«Фазл ибни Фазли Кандуриро баъд аз вафот ба хоб диданд, пурсиданд, ки: 

- Бо ту чӣ карданд?  

Гуфт: 

- Ҳақ таоло бар ман раҳмат карду маро гиромӣ дошт ва ҳамаи заллоту 

ҷароими2 маро афв фармуд. Гуфтанд: 

- Ба чӣ чиз?  

Гуфт: 

- Ба ҷиҳати ин ду ангушт калима.  

Гуфтанд: 

- Чӣ гуна аст?  

Гуфт: 

- Аз бисёрии китобати ман «саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам», яъне 

дар ақиби номи мубораки Ҳазрати Рисолат (с) менавиштам».3 

Ҳикояти даҳум. Манқул4 аст аз баъзе салаф, ки дар дарё ҷамъе дар киштӣ 

буданд, ки боде бархост ва киштиро дар талотуми амвоҷ андохт. Чунончӣ аҳли 

киштӣ дил аз ҳаёт бардоштанд ва якдигарро видоъ карданд. Дар ин маҳал нуос5 

бар ман ғалаба кард ва чашми ман гарм шуд. Пайғамбар (с)-ро дидам, маро 

гуфт: «Аҳли киштиро бигӯй, то ҳазор навбат ин салавотро бар ман фиристанд». 

Салавотро он Ҳазрат (с) ба ман хонданд. Бедор гаштам ва аҳли киштиро аз хоби 

худ хабар кардам. Ба хондани ин салавот машғул шуданд, ҳануз сесад навбат 

тамом нашуда буд, ки бод таскин ёфт ва ҳама халос гаштем. Ва салавот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва ало оли сайидино 

Муҳаммадин, салавотан тунаҷҷино биҳо мин ҷамеи-л-аҳволи ва-л-офоти ва 

тақзилано биҳо мин ҷамеи-л-ҳоҷоти ва тутаҳҳируно биҳо мин ҷамеи-с-

саййиоти ва тарфауно биҳо индака аъла-д-дараҷоти ва тубаллиғуно биҳо акса-

                                                             
1 «Маориҷу-н-нубувват фи мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 131. 
2 Ҷароим – ҷурмҳо, гуноҳҳо. 
3 «Маориҷу-и-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 131. 
4 Манқул - нақл кардашуда. 
5 Нуос – нимхобӣ. 
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л-ғоёти мин ҷамеи-л-хайроти фӣ-л-ҳаёти ва баъда-л- мамот, иннака ало кулли 

шайъин қадир. 

Хулоса, баракоти ин дуруд барои дафъи балоҳову амроз1 аз муҷарработи 

бузургон аст.2 

Ҳикояти ёздаҳум. Овардаанд, ки яке аз салаф гуфт, ки: «Ман ахбор3 

менавиштам ва бар зикри Пайғамбар (с) дуруд менавиштам ва салом не. Пас, 

Пайғамбар (с)-ро дар хоб дидам, ки маро гуфт: «Салавотро бар ман дар 

набиштан тамом наменависӣ». Пас аз он ҳеҷ нанавиштам магар бо дуруд в а  

салом».4  

Ҳикояти дувоздаҳум. Ва Булҳасани Шофеӣ гуфт, ки: «Пайғамбар (с)-ро 

дар хоб дидам ва гуфтам: 

- Эй Расулаллоҳ (с), подоши Шофеӣ аз ту бар ин дуруд ки дар китоби «ар-

Рисола» набишт: «Ва саллаллоҳу ало Муҳаммадин кулламо закараҳу-з-зокируна 

ва ғафала ан зикриҳи -л-ғофилун» чист?» 

Гуфт: 

- Он, ки ӯро барои ҳисоб наистонанд».5 

Ҳикояти сездаҳум. Ин ҳикоятро Носеҳи Хатлонӣ дар китоби «Ҳадиқату-р-

Расул» бо назм баён кардаанд.  

Ҳикоят: 

Одам он рӯзе, ки омад аз биҳишт,  

Гашт гирён андар ин дунёи зишт.  

Аз гуноҳи худ пушаймон гашта буд,  

Зору бадҳолу парешон гашта буд.  

Мешудӣ ҳар лаҳза афғонаш баланд, 

Баски дил месӯхташ ҳамчун сипанд.  

Дошт он вақте ки дар ҷаннат макон,  

Ояти «ло тақнату» вирди забон.  

Иқтизои нафс кардаш зердаст,  

Шохи нахли наҳйи Бориро шикаст.  

Ҳамраҳи Ҳавво шуду гандум бихӯрд,  

Сели зиллат обрӯяшро бибурд.  

Ғайрати фармони Ҳақ омад ба ҷӯш,  

Гашт ӯ гандумнамои ҷавфурӯш.  

Оқибат аз шумии ҷурму гуноҳ  

Шуд тамоми рӯю аъзояш сиёҳ.  

Чанд соле «Рабаано»-гӯён шудӣ,  

Баҳри дарди худ давоҷуён шудӣ.  

                                                             
1 Амроз – бемориҳо. 
2 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 131. 
3 Ахбор - ҳадисҳои Пайғамбар (с). 
4 «Эҳёи улума-д-дин». Ҷилди аввал. Саҳ. 673. 
5 «Эҳёи улума-д-дин». Ҷилди аввал. Саҳ. 673. 
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Тавбаи ӯро накардӣ Ҳақ, қабул,  

Мақсадаш гардид наздики ҳусул.  

Аз миёна пардаҳо бардоштанд,  

Сӯйи Арш ӯро назар бигзоштанд. 

Дид лавҳеро навишта Зулҷалол,  

Ду калима сабт дар вай Лоязол.  

«Ло илоҳа» гуфту «иллаллоҳ» хонд, ӯ  

«Муҳаммад»-ро «расулуллоҳ» хонд.  

Гуфт: «Ё Раб, ин чӣ номи дилкаш аст?  

Шавқи ӯ андар дилу ҷонам нишаст.  

Ки муқорин гаштааст бо номи Ту,  

Улви рафъат дида аз инъоми Ту».  

Гуфт Ҳақ: «Номи Ҳабиби мост ин,  

Васфи ӯ бошад Шафеу-л-музнибин.  

Раҳнамои халқу аз авлоди ту,  

Гар шафеъ орӣ, кунад ободи ту».  

Гуфт: «Овардам шафеъ, эй Зулҷалол,  

Ки маро некӯ шавад вожунаҳол».  

Баҳри лутфи Ҳақ зи cap то пош шуст,  

Абри раҳмат зулмати аъзош шуст.  

Офтобаш аз кусуфат шуд бурун,  

Юсуфи уммедаш аз чаҳ шуд бурун.  

Шуд шаби ҳиҷрони ӯ субҳи умед,  

Меҳр аз ҷайби саҳаргоҳаш дамид.  

Гашт некӯ, Одами хушҳол шуд,  

Ақраби ҷурму гунаҳ помол шуд.  

То накардӣ номи Аҳмадро шафеъ,  

Некноми даҳр кай гашташ васеъ.  

Васфи ӯро Ҳазрати Бечун кунад,  

Носеҳи  оҷиз баёнаш чун кунад.1 

 

Ҳикояти чаҳордаҳум. Овардаанд, ки дар аҳли Расулуллоҳ (с) мардеро ба 

туҳмати дуздӣ гирифтанд ва гувоҳон гувоҳӣ доданд. Ҳукм шуд, то дасти ӯ 

бибурранд. Уштуре истода буд, ба забони фасеҳ гуфт: 

- Набурред дасти ӯро, ҳаройина ӯ дузд нест. Расулуллоҳ (с) гуфтанд: 

- Чӣ амал дорӣ, ки ба баракати он Худои таоло шутурро гӯё гардонид? 

Гуфт: 

- Эй Расулаллоҳ (с), ҳар рӯз сад бор дуруд бар ту мефиристам. 

Расулуллоҳ (с) фармуданд: 

                                                             
1 «Ҳадиқату-р-Расул». Саҳ. 29-30. 
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- Наҷот ёфтӣ аз азоби қабр, чунонки наҷот ёфтӣ аз азоб 

дунё.1 и 

Ҳикояти понздаҳум. Овардаанд, ки Абӯҷаҳл ва чанд кофирони дигар 

нишаста буданд, ки соиле2 омад ва савол кард. Онҳо ба ғариқи масхара гуфтанд, 

ки: 

- Даруни Ҳарам амира-л-муъминин Алӣ (раз) аст, аз вай бихоҳ, ки ӯ сахт 

саховатманд аст. 

Соил рафт ва савол кард. Амира-л-муъминин Алӣ (раз)-ро чизе набуд, ки 

ӯро бидиҳад, бар ду дасти ӯ чизе дамиду гуфт: 

- Дастҳоро пеши кофирон боз кунӣ. 

Соил омад ва пеши эшон дастҳо кушода кард, гавҳарҳое миёни дасти ӯ 

диданд, қимати ҳар гавҳаре ҳазор динор. Кофирон пурсиданд, ки: 

- Ин гавҳарҳо ба ту амира-л-муъминин Алӣ (раз) аз куҷо дод? 

Гуфт: 

- Бар дасти ман чизе хонду дамид. 

Амира-л-муъминин Алӣ (раз)-ро пурсиданд, гуфт: 

- Як бор дуруд бар Пайғамбар (с) хондам ва бар дасти ӯ дамидам. 

Кофирон ҳайрон монданд ва се нафар мусалмон шуданд. Ҷабраил (а) бар 

Расулуллоҳ (с) омаду гуфт: 

- Эй Расулаллоҳ (с), башорат бод мар умматони туро, ҳар кӣ як бор дуруд 

бар ту фиристад, чунон аст, ки даҳ ҳазор динор дар роҳи Худои таоло дода 

бошад.3 

Ҳикояти шонздаҳум. Дар «Фавоиди Фирӯзшоҳӣ» ва дар «Мифтоҳу-л-

ҷинон» овардаанд, ки рӯзе аъробие ба хизмати Ҳазрати Расули акрам (с) омада 

гуфт: 

- Эй Расулаллоҳ (с), ман мардеам қарздор ва аз бебизоатӣ таъни ҷуҳуде 

мешунавам ва дигар он, ки маро ба ҳафтае муҳлат додаст, илоҷи ин кор чӣ 

созам? 

Расулуллоҳ (с) гуфтанд, ки: 

- Салавот бар ман бисёр фирист, то Ҳақ таоло туро қавӣ гардонад ва аз 

мазаллати қарзу таъни душман халос шавӣ ва давлати бемашаққат туро 

бидиҳанд. 

Аъробӣ гӯяд, ки ба салавот мубодират намудам дар хона ва баъд аз панҷ 

рӯз омадам ва сурати ҳол бозгуфтам ва бозомадам. Дар роҳ ба санге пешипо 

хӯрдам, поям басе маҷрӯҳ шуд. Дидам порчасанге ва сангро аз роҳ дур кардам, 

ки мабодо шахси дигаре ба ин тариқа шавад. Чун сангро аз замин баркандам, 

дидам кузае пур аз зар. Ба худ гуфтам, ки: «Чаро амонати шахсеро хиёнат созам». 

                                                             
1 «Анису-л-воизин». Саҳ. 247. 
2  Соил – гадо. 
3 «Анису-л-воизин». Саҳ. 247-248. 
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Ва боз сангро ба ҷойи худ гузоштам ва ҳамроҳи хок пушидаму ба хона омадам. 

Кайфияти ҳолро бо аврати худ гуфтам. Гуфт: 

- Чаро нагирифтӣ, ки аз қарзу мазаллати душман халос мешудем? 

Ман гуфтам: 

- Ҳазрати Расули акрам (с) ваъда кардаанд, ки аз шарофати салавот 

давлати беқалб муяссар шавад, пас ман чаро амонати шахсеро хиёнат кунам. 

Зан ҳеҷ нагуфт. Ва ҷуҳуде, ки бар он мард қарз дошт ҳамсоя буд, сухани он 

мардро шунид ва ба ҳамон манзил расид ва кузаи зарро бигирифту ба хонаи худ 

овард ва ба хушвақтии тамом даҳани кузаро боз кард. Дасти ӯро каждуме неш 

зад. Акнун кузаро дид пур аз каждум, гуфт: «Чаро он мардро ба ҳалокат 

нарасонам». Кузаро дуруст карду ҳангоми пагоҳӣ бар боми он мард омад ва 

даҳани кузаро аз равзани хона вожгун кард. Он мард дар ҳини салавотхонӣ буд, 

ки садои зар ба гуши ӯ расид, дид, ки беадад зари холис мерезад. Пас, аз қарзу 

мазаллати қарз халос шуд ва қавӣ гардид. 

Пас, эй дарвеш, агар бандаи муъмин бар ҳар ният ба салавот фиристодан 

мубодират намояд ва савоби салавотро бар рӯҳи пурфутуҳи Ҳазрати Расули 

акрам (с) ба тариқи туҳфаву ниёз фиристад ва ба ҳар коре шафеъ орад, Худо 

хоҳад, Худованди таоло нияти ӯро баровардаи хайр гардонад ва хатми кор бо 

имон дорад аз карами ӯ аҷаб нест. 

Ҳикояти ҳабдаҳум. Ин ҳикоят ба тариқи назм дар китоби «Ҷомеу-л-

гулзор»-и Мирзо Салим ҳокими Шаҳрисабз чунин омада: 

 

Ҳикояти Шайх Аҳмади Ғаззолӣ: 

Буд як шайх олими хушҳол,  

Исми ӯ Шайх Аҳмади Ғаззол.  

Раҳматуллоҳ алайҳ, он хушхӯ  

Муттақӣ буду зоҳиди некӯ.  

Қадри сӣ сол шайхи  соҳибаҷр  

Ба вузӯи ишо1 салоти фаҷр2  

Хонду хобе накард, яъне ӯ  

Андар он вақт доимо ба вузӯ. 

Қоимуллайл3 буд шайхи  кибор, 

Соимуддаҳр4 буд он аҳёр.  

Кард ҳафтод сол ӯ тоат,  

Истироҳат надид як соат.  

Сесаду шаст муриди соҳибҳол  

Дошт он Шайх Аҳмади Ғаззол.  

Он муридон ба ҳар вилояти худ  

                                                             
1 Ишо - намози хуфтан. 
2 Салоти фаҷр - намози бомдод. 
3 Қоимуллайл – шабзиндадор. 
4 Соимуддаҳр - ҳамеша рӯзадор. 
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Рафта буданд баҳри тоати худ.  

Шайх бо як муриди худ он дам  

Савмаа1 дошт дар ҷабал2 бо ҳам.  

Гӯшагирӣ карда аз мардум,  

Карда худро даруни тоат гум.  

Гашт бемор Шайх Ғаззолӣ,  

Рӯз то рӯз ҳол бо ҳоле.  

Ҳафт рӯзе гузашт дар шиддат,  

Маразаш3 беҳ нашуд дар ин муддат. 

Дид ӯ мавтро ба чашм яқин  

Андар он ҳол шайхи соҳибдин  

Вақти бемори мешунид садо  

Гушаи хона, менамуд нидо:  

«Вой, сад вой, бар ту, эй Ғаззол  

Инчунин меравӣ ба ин аҳвол».  

Ба муридаш ба рӯзи ҳафтум гуфт:  

«Шунавам ман зи розҳои нуҳуфт.  

Рав, ту ин дам ба шаҳр, эй дарвеш,  

Он яҳудӣ биёр ҳамраҳи хеш.  

Назди ман ор он яҳудиро,  

Хоҳам аз вай ҳақе биҳилиро.  

Гар насозам биҳил варо ин дам,  

Дар ҳалокат бияфтам, эй ҳамдам».  

Ин бигуфту забони шайх гирифт, 

Гашт ҳайрон муриду шуд ба шигифт.  

Баъд аз он кард он мурид назар,  

Бар рӯҳи шайх шуд ду нуқта асар.  

Буд он нуқтаҳо сиёҳ чу қир,  

Бар рӯҳи шайх гашт нуқта кабир.  

Рафта-рафта сиёҳ шуд рӯяш,  

Рӯйи он шайх гашт аз хӯяш.  

Ҳоли он шайхро мурид бидид,  

Сайҳа4 бинмуду ҷомаро бидрид.  

Наъраҳо карду гиряҳо бинмуд,  

Муштҳо мезад ӯ ба рӯйи худ.  

Гуфт: «Во вайлу во мусибатҳо,  

Инчунин гашт ҳоли шайхи мо».  

Гуфт: «Ин ҳол бо саидонаш,  

                                                             
1 Савмаа – ибодатгоҳ. 
2 Ҷабал – куҳ. 
3 Мараз – беморӣ. 
4 Сайҳа – наъра. 
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Чӣ шавад ҳол бо муридонаш?  

Во надомат ба шайху во ҳасрат,  

Андар ин ҳол гашта дар ҳайрат.  

Бо мутеон бад-ин намат ахвол,  

Осиёнро чӣ гуна бошад ҳол? 

Во фазиҳат, зи ҳоли ин уламо,  

Ба чӣ аҳвол мешавад ҷуҳало?»  

Дид ахволи шайхро чу мурид,  

Дар гурез омаду зи хавф давид.  

Рафт бо сӯйи қабри модари худ,  

Рӯйи худро ниҳода, шуд бехуд.  

Гиряҳо карду гуфт: «Эй модар,  

Кист ин дам маро шавад ёвар?  

Бигурезам куҷо зи қаҳри Худо,  

Аз азоби Худо куҷост панно(ҳ)?  

Ҳасрато, эй падар, маро дарёб,  

Аз уқубат куҷо равам, эй боб?  

Роҳи мухлас куҷо бувад, баргӯ,  

То гурезам, халос шавам аз ӯ».  

Ин бигӯфту замони дуру дароз,  

Гиряи сахт кард бо овоз.  

Баъд аз он гуфт бо худ: «Эй номард,  

Зуд бо сӯйи шайхи худ баргард.  

Дафн кун қабли дидани халқон,  

Нашавад ӯ фазихати халқон».  

Пас, биёмад ба сӯйи савмаа ӯ, 

Дид нуре ба сӯйи Арш аз ӯ.  

Пеши шайх омад он мурид қариб,  

Дид нуре зи руйи шайхи лабиб.  

Сотеъу ломеъ аст аз он ҷо,  

Меравад нури ӯ ба сӯйи само.  

Шукрҳо кард бо тааҷҷуб он,  

Хонд он дам дуруд бепоён.  

Баъд аз он ғусл доду кард кафан.  

Қабрро ҷо намуд шайхи куҳан.  

Он муридаш ниҳод дар қабраш,  

Кафанашро кушод аз рӯяш.  

Ханда карду бигуфт шайх бар он:  

«Эй писар, ман намурдаам, медон.  

Балки нақле намуда аз дунё,  

Сафаре карда ҷониби уқбо». 

Хоб дид он мурид аз паси он,  

Шайхи худ дар биҳишт сайркунон.  

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

Маа асҳоби он Расули кибор,  

Суҳбате дорад ӯ ба ёри чаҳор. 

Он муридаш зи шайх кард савол,  

Аз сиёҳии рӯйи он хушҳол:  

«Андар он ҳикмате чӣ буд туро,  

Рӯйи ту он сиёҳ гашт чаро?  

Ин замон менишинӣ бо асҳоб,  

Мекунӣ суҳбате ба ин аҳбоб.  

Вақти ғуслу ба вақти дафни ту,  

Hyp сотеъ шуда зи рӯйи ту.  

Сабабашро ба ман бикун огоҳ  

Эй ҳидоягпаноҳи олиҷоҳ».  

Гуфт он Шайх Аҳмади Ғаззол:  

«Бо ту гӯям зи сирри он аҳвол.  

Он замоне, ки гашт қариб аҷал,  

Дидам он дам ба дафтари аъмал.  

Дирҳамайн аз ҳаром ман хурда,  

Буд он аз яҳуди ҳамсоя.  

Он ду дирхам ду нуқта шуд бар рӯй,  

Бас сиёҳ гашт рӯй аз ҳар сӯй.  

Он уқубат барои ду дирҳам,  

Дар сиёҳӣ кашид рӯй ба ҳам.  

Нури сотеъ ба рӯйи ман дидӣ,  

Диҳам акнун ҷавоб, пурсидӣ.  

Салавоти кабир бар он шоҳ  

Мустафоро алайҳи саллаллоҳ.  

Мебихондам варо гаҳу бегоҳ  

Менамудам нисори марқади шоҳ.  

Хоса байни ибодатам доим,  

Мешудам бо дуруди ӯ қоим.  

3-он сабаб гашт рӯйи ман пурпур,  

Аз ҳамон нур гаштаам масрур.  

Гар бипурсӣ ҷулуси1 бо асҳоб,  

Менамудам насихати аҳбоб. 

Амри маъруфи доимӣ аз ман,  

Муслиминро ҳамеша буд сухан.  

Ин каромоти ҷаннат, ар донӣ,  

Фазли Раб асту лутфи Субҳонӣ».  

Ё Илоҳо, ба ҳаққи саҳбу ол,  

Ҳурмати Шайх Аҳмади Ғаззол.  

Ҳурмати он дуруди Пайғамбар,  

                                                             
1 Ҷулус - - нишастан. 
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Шайхро гашт ҳодиву раҳбар.  

Рӯйи он шайхи  бандаи даргоҳ  

Сабаби дирҳамайн гашт сиёҳ.  

Вой бар ҳоли мо фақирон вой,  

Русиёҳи абад ба ҳар ду сарой.  

Аз ҳароме накарда парҳезе,  

Мақсади мо ҳаром аз чизе.  

Нест парҳез дар калону хурд,  

Хоҳ бошад зи арманиву яҳуд.  

Мо насозем ҳеҷ фикри маол,  

Ҷамъ созем андар ин аҳвол.  

Заррае нест фикр аз уқбо,  

Вой бар ҳоли мо дар ин савдо.  

Он Худованди Қодири Якто,  

Арҳама-р-роҳимини арзу само.  

Нашавад лутфи ӯ ба мо чандон,  

Вой бар ҳоли мо гунаҳгорон.  

Эй Салимӣ, ту ин ҳама ёва  

Гӯйӣ ҳар дам, ту худ чӣ дар поя?  

Арҳама-р-роҳимин Худои ҷаҳон,  

Раҳми ӯ шомил аст дар инсон.  

Раҳматашро на ҳадду поён аст,  

Лутфи ӯ бо ҷамеъ шоён аст.  

Гар далеле бипурсӣ аз Қуръон,  

Қавли «Ло тақнату» бихон, эй ҷон.  

Хонӣ ин оя то «Ғафуру-р-Раҳим»,  

То бидонӣ ту лутфи он роҳим.  

 

Ҳикояти ҳаждаҳум. Марде буд Раис ном, ки ӯ байъат ба хидмаги Шайх 

Қутбиддини Бахтиёр дошт (қаддасаллоҳу сирруҳу-л-азиз). Раис шабе дар хоб 

дид қуббае ва халқе анбӯҳ дар ҳаволии он қубба, марде кӯтоҳболое-(ро) дид, ки 

ҳар бор даруни қубба мерафт ва берун меомад ва ҷавоб меовард. Ва ин Раис 

мегӯяд, ки: «Ман пурсидам, ки: 

- Дар ин қубба кист ва он марди кӯтоҳболо, ки дар он меравад ва берун 

меояд кист? 

Гуфтанд, ки: 

- Даруни қубба Расули Худост (с) ва он марди кӯтоҳболо Абдуллоҳ ибни 

Масъуд (раз) аст, ки берун меояд ва пайғоми халқдарун мебарад ва ҷавоб 

меоварад». 

Раис мегӯяд, ки: «Ман наздики Абдуллоҳ ибни Масъуд (раз) рафтам ва 

гуфтам, ки: 

- Ба Ҳазрати Рисолат (с) арза дор, ки ман мехоҳам, ки туро бибинам. 
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Абдуллоҳ ибни Масъуд (раз) дарун рафт ва берун омаду маро гуфт: 

- Расулуллоҳ (с) мефармоянд, ки: «Туро ҳануз аҳлияти он нест, ки маро 

битавонӣ дид, аммо бирав, саломи ман Бахтиёри Кокиро бирасон ва бигӯ, ки: 

“Ҳар шаб туҳфаи дуруд, ки бар ман мефиристодӣ, мерасид ва се рӯз аст, ки 

нарасидааст, монеъ ба хайр буда бошад». 

Ин Раис мегӯяд, ки: «Ман бедор шудаму ба хидмати шайху-л-ислом 

Қутбиддин омадам (наввараллоҳу мазҷааҳу) ва гуфтам, ки: 

- Ҳазрати Рисолат (с) туро салом расонидааст. 

Шайх Қутбиддин (қаддасаллоҳу сирруҳу-л-азиз) чун салом бишнид ба 

таъзим биистод ва гуфт: 

- Пайғамбар (с) чӣ фармудааст?  

Гуфтам: 

- Ҳамчунин фармудааст, ки туҳфае, ки ҳар шаб мефиристодӣ, мерасид, 

магар се шаб нарасидааст. 

Шайх Қутбиддин (қаддасаллоҳу сирруҳу-л-азиз) ҳамон замон занеро, ки 

ба занӣ хоста буд, пеш талабид ва маҳри ӯ бад-ӯ таслим кард ва ӯро бигузошт. 

Ва он чунон буд, ки Шайх се шаб ба тазвиҷ машғул буд ва он туҳфа ба он Ҳазрат 

(с) нафиристода буд. Ва баъд аз он Шайх қутбиддин (қаддасаллоҳу сирруҳу-л-

азиз) ҳар шаб се ҳазор бор салавот гуфтӣ, он гоҳ бихуфтӣ».1 

 

Баёни наваду нӯҳ номи мубораки Пайғамбари Худо (с) 

Эй зоти ту аз ду қавн мақсуду вуҷуд,  

Номи ту Муҳаммаду мақомат Маҳмуд.  

Дил бар лаби дарёи шафоат бастам,  

3-он рӯй равон мекунам аз дида ду руд. 

Бобо Афзали Кошӣ. 

Ин наваду нӯҳ номи мубораки он Ҳазрат (с) ба ривояти саҳеҳ омада, ки 

суфиёни киром фармудаанд, ки: «Ҳар кас ин номҳои мубораки он Ҳазрат (с)-ро 

ҳар рӯз бихонад, ӯро зиёрати Расулуллоҳ (с) дар хоб муяссар хоҳад шуд, 

иншоаллоҳи таоло». Асмои шариф ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Муҳаммадун (с). Аҳмадун (с). Ҳомидун (с). Маҳмудун (с). Қосимун (с). 

Оқибун (с). Фотеҳун (с). Хотимун (с). Ҳоширун (с). Моҳин (с). Доъин (с). Сироҷун 

(с). Рашидун (с). Мунирун (с). Баширун (с). Назирун (с). Ҳодин (с). Маҳдин (с). 

Расулун (с). Набийюн (с). Тоҳо (с). Ёсин (с). Муззаммилун (с). Муддассирун (с). 

Шафеун (с). Халилун (с). Калимун (с). Ҳабибун (с). Мустафо (с). Муртазо (с). 

Муҷтабо (с). Мухторун (с). Носирун (с). Мансурун (с). Қоимун (с). Ҳофизун (с). 

Шаҳидун (с). Одилун (с). Ҳакимун (с). Нурун (с). Ҳуҷҷатун (с). Бурҳонун (с). 

Абтаҳийюн (с). Муъминун (с). Мутеун (с). Музаккирун (с). Воизун (с). Аминун (с). 

Содиқун (с). Мусаддиқун (с). Нотиқун (с). Соҳибун (с). Маккийюн (с). 

Маданийюн (с). Арабийюн (с). Ҳошимийюн (с). Тиҳомийюн (с). Ҳиҷозийюн (с). 

                                                             
1 «Фавоиду-л-фуод». Саҳ. 107-108. 
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Тарозийюн (с). Қурайшийюн (с). Музаррийюн (с). Уммийюн (с). Азизун (с). 

Ҳарисун (с). Рауфун (с). Раҳимун (с). Ятимун (с). Ғанийюн (с). Ҷавводун (с). 

Фаттоҳун (с). Олимун (с). Таййибун (с). Тоҳирун (с). Мутаҳҳарун (с). Хатибун (с). 

Фасеҳун (с). Сайидун (с). Мунаққийюн (с). Имомун (с). Боррун (с). Шофин (с). 

Доутавасситун (с). Собиқун (с). Муқтасидун (с). Маҳдийюн (с). Ҳаққун (с). 

Мубинун (с). Аввалун (с). Охирун (с). Зоҳирун (с). Ботинун (с). Раҳматун (с). 

Муҳаллилун (с). Муҳаррамун (с). Омирун (с). Ноҳин (с), Шакурун (с). Қарибун 

(с). Мунибун (с), Мубаллиғун (с). То син (с). Ҳо мим (с). Ҳасибун (с). Авло (с). Ва 

саллаллоҳу ало расулиҳи ва хайри халқиҳи  Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи 

аҷмаин.1 

 

Ғазали Мавлавӣ Фоиқ 

Он ки бар ӯ бувад раво, салли алайҳ ва олиҳи, 

Хдст ҷаноби Мустафо, салли алайҳ ва олиҳи. 

Гулбуни боғи «фа-стақим», сарви риёзи «қул кафо», 

Гавҳари баҳри «истафо», салли алайҳ ва олиҳи. 

«Қоф»-и виқору «айн»-и илм, «қоф»-и камолу «дол»-и дин, 

«Шин»-и шукуҳи Кибриё, салли алайҳ ва олиҳи. 

Уммиййи афсаҳу-л-лисон, мухбири содиқу-л-баён, 

Солики маслаки ризо, салли алайҳ ва олиҳи. 

Қолаби ӯ зи фарти илм, қалби вай аз фурӯғи сидқ, 

Марва яке дигар Сафо, салли алайҳ ва олиҳи.  

 

БАЁНИ ЧИҲИЛ ДУРУДИ ШАРИФ 

Харҷцо кунанд нақл, шавад нуқли анҷуман,  

Ҳарфе, ки шуд з-он ду лаби шаккарин ҷудо,  

Мирзо Муҳаммадалии Соиб. 

Мавлоно Ашрафалии Таҳонавӣ (paҳ) дар «Зоду-с-саид» ин чиҳил дурудро 

аз аҳодиси он Ҳазрат (с) гирдоварӣ намуда, дар шакли чиҳил ҳадис мураттаб 

намудааст, ки иборат аз 25 сиғаи салавот ва 15 сиғаи салом мебошад. Аллома дар 

«Зоду-с-саид» навиштааст, ки: «Аз машоих ва бузургон садҳо сиғаҳои салавоту 

салом манқул аст, ки китоби «Далоилу-л-хайрот» намунае аз он аст. Вале дар ин 

ҷо фақат он сиғаҳое аз салавоту салом зикр мешаванд, ки дар аҳодиси марфуаи 

ҳақиқия ва ё ҳакимия ворид шудаанд». Ин маҷмуа чиҳил ҳадиси дуруди шариф 

аст, ки дар бораи он башорат омадааст, ки: “Ҳар кӣ дар амри дин ба уммати ман 

чиҳил ҳадис бирасонад, он шахс дар рӯзи қиёмат дар зумраи уламо маҳшур 

мегардад ва ман шафеи ӯ мебошам». Агар касе ин дурудҳоро рӯзона бихонад, 

тамоми фазоилу баракоте, ки бар ин дурудҳо шомил аст, ҳосил хоҳад кард. 

Чиҳил дуруди шариф ин мебошад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

                                                             
1 «Маҷмуаи вазоиф». Саҳ. 180-184. 
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1. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадив-ва 

анзилҳу-л-мақъада-л-муқарраба индака. (Табаронӣ). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад ( с )  дуруд 

бифирист ва он Ҳазратро дар ҷойгоҳе, ки назди Ту муқарраб аст, қарор бидеҳ.1 

Ҳазрати Рисолатмаоб (с) фармуданд, ки: “Ҳар кӣ ин дуруди шарифро 

бихонад, шафоати ман бар вай воҷиб ва зарурӣ аст (яъне, ман ӯро шафоат 

мекунам)».2 

2. Аллоҳумма Рабба ҳозиҳи-д-даъвати-л-қоимати ва с-салоти-и-

нофиъати салли ало Муҳаммадив-ва-рза аннӣ ризал-ло тасхату баъдаҳу абадо. 

(Муснади Аҳмад). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, эй соҳиби ин даъвати пойдор ва намози муфид, бар 

Муҳаммад (с) дуруд бифирист ва аз ман розӣ бош ба тавре ки аз он ҳеҷ гоҳ бар 

ман норозӣ нашавӣ.3 

3. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин абдика ва расулика ва салли ала-л-

муъминина ва-л-муъминоти ва-л-муслимина ва-л-муслимот. (Ибни Ҳиббон). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с), ки банда ва расули Туст, дуруд 

бифирист ва дуруд бифирист бар тамоми муъминону муъминот ва муслимину 

муслимот.4 

Ҳазрати Абӯсаиди Худрӣ (раз) ривоят кардааст, ки Расулуллоҳ (с) 

фармуданд, ки: «Шахсе, ки ба назди ӯ аз барои садақа мол набошад, ин дурудро 

дар дуои худ бихонад, барои ӯ боиси тазкия5 мешавад».6 

4. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадив-ва борик 

ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадив-ва-рҳам Муҳаммадав-ва ола 

Муҳаммадин камо саллайта ва боракта ва раҳимта ало Иброҳима ва ало оли 

Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. (Байҳақӣ). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад (с) дуруд 

бифирист ва раҳмат нозил кун, ҳамчунонки бар Иброҳим (а) ва оли Иброҳим (а) 

дуруду баракат ва раҳмат фиристодӣ, бешак Ту Сутудаву Бузург ҳастӣ.7 

5. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма борик ало 

Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало оли Иброҳима иннака 

Ҳамиду-м-Маҷид. (Бухорӣ). 

Тарҷума: Бор Илоҳо бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад (с) дуруд 

бифирист, ҳамчунонки бар оли Иброҳим (а) дуруд фиристодӣ, бешак Ту 

Сутудаву Бузург ҳасти. Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад (с) 

                                                             
1 «Фазоили аъмол». Саҳ. 535. 
2 «Мақбул вазифаи дуруду салом». Саҳ. 21. 
3 «Фазоили аъмол». Саҳ. 535. 
4 «Фазоили аъмол». Саҳ. 535. 
5 Тазкия - пок гардонидан аз закот додан. 
6 «Мақбул вазифаи дуруду салом». Саҳ. 22 
7 «Фазоили аъмол». Саҳ. 535. 
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баракат нозил кун, ҳамчунонки бар оли Иброҳим (а) баракат нозил кардӣ, бешак 

Ту Сутудашуда ва Бузург ҳастӣ.1 

6. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид; ва борик ало 

Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало оли Иброҳима иннака 

Ҳамиду-м-Маҷид. (Муслим).2 

7. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма борик ало 

Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало Иброҳима иннака 

Ҳамиду-м-Маҷид. (Ибни Моҷа).3 

8. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид; ва борик 

ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало Иброҳима иннака 

Ҳамиду-м-Маҷид. (Насоӣ).4 

9. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало Иброҳима; ва борик ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

боракта ало Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. (Абудовуд).5 

10. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма борик ало 

Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало оли Иброҳима иннака 

Хамиду-м-Маҷид. (Абудовуд).6 

11. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало оли Иброҳима; ва борик ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин 

камо боракта ало оли Иброҳима фӣ-л-оламина иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

(Муслим).7 (аз шумораи ҳафт то ин ҷо тарҷумаи ҳама тақрибан як хел аст). 

12. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва азвоҷиҳи ва зуррийятиҳи камо 

саллайта ало оли Иброҳима; ва борик ало Муҳаммадив-ва ва азвоҷиҳи ва 

зуррийятиҳи камо боракта ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

(Абудовуд). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с) ва азвоҷи мутаҳҳарот ва зуррийяи ӯ 

дуруд бифирист, ҳамчунонки бар оли Иброҳим (а) дуруд фиристодӣ; ва бар 

Муҳаммад (с) ва азвоҷи мутаҳҳарот ва зуррийяи ӯ баракат нозил кун, 

ҳамчунонки бар оли Иброҳим (а) баракат нозил кардӣ, ба дурустӣ ки Ту 

Сутудашудаву Бузург ҳастӣ.8 

                                                             
1 «Фазоили аъмол». Саҳ. 535. 
2 «Фазоили аъмол». Саҳ. 536. 
3 «Фазоили аъмол». Саҳ. 536. 
4 «Фазоили аъмол». Саҳ. 536. 
5 «Фазоили аъмол». Саҳ. 536. 
6 «Фазоили аъмол». Саҳ. 536. 
7 «Фазоили аъмол». Саҳ. 536. 
8 «Фазоили аъмол». Саҳ. 536. 
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Ҳазрати Абӯҳамиди Соидӣ (раз) ривоят мекунад, ки: «Ба Расули акрам (с) 

арз карда шуд, ки: «Бар Шумо чӣ гуна дуруд бихонем?» Фармуданд: «Аз Худои 

худ чунин арз кунед». (Бухорӣ, Муслим, Маориф). 

13. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало азвоҷиҳи ва зуррийятиҳи 

камо саллайта ало оли Иброҳима; ва борик ало Муҳаммадив-ва ало азвоҷиҳи ва 

зуррийятиҳи камо боракта ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

(Муслим). (Тарҷумаи ин шумора бо тарҷумаи шумораи 12 монанд аст).1 

14. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадинин-набиййи ва азвоҷиҳи  

уммаҳоти-л-муъминина ва зуррийятиҳи  ва аҳли байтиҳи  камо саллайта ало 

Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. (Абудовуд). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, дуруд бифирист бар Муҳаммад (с) ва азвоҷи ӯ, ки 

модарони муъминон ҳастанд ва зуррийя ва аҳли байти ӯ, ҳамчунонки бар 

Иброҳим (а) дуруд фиристодӣ, бешак Ту Сутудашуда ва Бузург ҳастӣ.2 

Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) аз Ҳазрати Рисолатмаоб (с) ривоят кардааст, ки 

фармуданд: “Ҳар касе ин суханро писанд дошта бошад, ки дар вақти дуруд 

гуфтан ба аҳли хонаи ман паймонаро пур ҳосил кунад, бояд ки ин дуруди 

шарифро бихонад».3 

15. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва Муҳаммадин камо саллайта ало 

Иброҳима ва ва ало оли Иброҳима; ва борик ало Муҳаммадив-ва ало оли 

Муҳаммадин камо боракта ало Иброҳима; ва тараҳҳам ало Муҳаммадив-ва ало 

оли Муҳаммадин камо тараҳҳамта ало Иброҳима ва ало оли Иброҳим. 

(Табаронӣ). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад ( с )  дуруд 

бифирист, ҳамчунонки бар Иброҳим (а) ва оли Иброҳим (а) дуруд фиристодӣ; 

ва бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад (с) баракат нозил кун, ҳамчунонки бар 

Иброҳим ( а )  баракат позил кардӣ; ва бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад (с) 

раҳмат бифирист, ҳамчунонки бар Иброҳим ( а )  ва оли Иброҳим (а) раҳмат 

фиристодӣ.4 

Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) аз Ҳазрати Рисолатмаоб (с) ривоят кардааст, ки 

фармуданд: “Ҳар кӣ ин дуруди шарифро бихонад, ман дар рӯзи қиёмат барои ӯ 

гувоҳӣ медиҳам ва ӯро шафоат мекунам».5 

16. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

Аллоҳумма борик ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало 

Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма тараҳҳам 

ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо тараҳҳамта ало Иброҳима ва ало 

оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма таҳаннан ало Муҳаммадив-

                                                             
1 «Фазоили аъмол». Саҳ. 536. 
2 «Фазоили аъмол». Саҳ. 536. 
3 «Мақбул вазифаи дуруду салом». Саҳ. 30. 
4 «Фазоили аъмол». Саҳ. 537. 
5 «Мақбул вазифаи дуруду салом». Саҳ. 31. 
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ва ало оли Муҳаммадин камо таҳаннанта ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима 

иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма саллим ало Муҳаммадив-ва ало оли 

Муҳаммадин камо салламта ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака 

Ҳамиду-м-Маҷид. (Сиоя). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад (с) дуруд 

бифирист, ҳамчунонки бар Иброҳим (а) ва оли Иброҳим (а) дуруд фиристодӣ, 

бешак Ту Сутудашуда во Бузург ҳастӣ. Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с) ва оли 

Муҳаммад (с) баракат нозил кун, ҳамчунонки бар Иброҳим ( а )  ва оли Иброҳим 

(а) баракат нозил кардӣ, бешак Ту Сутудашуда ва Бузург ҳастӣ. Бор Илоҳо, бар 

Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад (с) раҳмат нозил кун, ҳамчунонки бар Иброҳим 

(а) ва оли Иброҳим (а) раҳмат нозил кардӣ, бешак Ту Сутудашуда ва Бузург 

ҳастӣ. Бор Илоҳо, бар Муҳаммад ( с )  ва оли Муҳаммад (с) шафқат нозил кун, 

ҳамчунон ки бар Иброҳим (а) ва оли Иброҳим (а) шафқат нозил кардӣ, бешак 

Ту Сутудашуда ва Бузург ҳастӣ. Бор Илоҳо, бар Муҳаммад ( с )  ва оли Муҳаммад 

(с) салом бифирист, ҳамчунонки бар Иброҳим (а) ва оли Иброҳим (а) салом 

фиристодӣ, бешак Ту Сутудашуда ва Бузург ҳастӣ.1 

Ҳазрати амира-л-муъминин Умар (раз) мефармояд, ки: «Пайғамбари Худо 

(с) фармуданд, ки: «Ҷабраил (а) бар ангуштҳои дасти ман шумурда калимоти ин 

дурудро таълим фармуданд, ки аз Ҷаноби Кибриё ҷалла ҷалолуҳу ин дуруд 

ҳамин тавр нозил шудааст». 

17. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадив-ва борик ва 

саллим ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадив-ва-рҳам Муҳаммадав-ва ола 

Муҳаммадин камо саллайта ва боракта ва тараҳҳамта ало Иброҳима ва ало оли 

Иброҳима фӣ-л-оламина иннака Ҳамиду-м-Маҷид. (Сиоя). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад ( с )  дуруду 

баракат бифирист, ҳамчунонки бар Иброҳим (а) ва оли Иброҳим (а) дар миёни 

ҷаҳониён дуруду баракат ва салому раҳмат фиристодӣ, бешак Ту Сутудашуда ва 

Бузург ҳастӣ.2 

18. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

Аллоҳумма борик ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало 

Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. (Сиҳоҳи ситта). 

Тарҷума: Бор Илоҳо бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад ( с )  дуруд фирист, 

ҳамчунонки бар Иброҳим (а) ва оли Иброҳим дуруд фиристодӣ, бешак Ту 

Сутудашуда ва Бузург ҳастӣ. Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад 

баракат нозил кун, ҳамчунонки бар Иброҳим (а) ва оли Иброҳим (а) баракат нозил 

кардӣ, бешак Ту Сутудашуда ва Бузург ҳастӣ.3 

                                                             
1 «Фазоили аъмол». Саҳ. 537. 
2 «Фазоили аъмол». Саҳ. 537. 
3 «Фазоили аъмол». Саҳ. 537. 
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19. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин абдика ва расулика камо 

саллайта ало оли Иброҳима; ва борик ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин 

камо боракта ало оли Иброҳим. (Ҳисни ҳасин). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, бар банда ва расули Худ Муҳаммад (с) дуруд фирист, 

ҳамчунонки бар Иброҳим (а) ва оли Иброҳим (а) дуруд фиристодӣ; ва бар 

Муҳаммад (с) ва оли Муҳаммад (с) баракат нозил кун, Ҳамчунонки бар оли 

Иброҳим (а) баракат нозил кардӣ1 

20. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадиии-н-набиййи-л-уммиййи ва ало 

оли Муҳаммадин камо саллайта ало Иброҳима ва борик ало Муҳаммадини-н-

набиййи-л-уммиййи камо боракта ало Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. 

(Насоӣ).2 

21. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин абдика ва расулика-н-набиййи-

л-уммиййи ва ало оли Муҳаммад. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли 

Муҳаммадин салотан такуну лака ризав-ва лаҳу ҷазоав-ва ли ҳаққиҳи  адоав-ва 

аътиҳи-л-василата ва-л-фазилата ва-л-мақома-л-маҳмуда-л-лазӣ ва-адтаҳу ва-

ҷзиҳи  анно мо Ҳува аҳлуҳу ва-ҷзиҳи  афзала мо ҷозайта набийян ан қавмиҳи  ва 

расулан ан умматиҳи  ва салли ало ҷамеи ихвониҳи  мина-н-набийина ва- с-

солиҳина ё Арҳама-р-роҳимин. (Ал-қавлу-л-бадеъ). 

Тарҷума: Бор Илоҳо, бар банда ва расули набии уммии Худ - Муҳаммад (с) 

ва оли Муҳаммад (с) дуруд бифирист. Бор Илоҳо, бар Муҳаммад (с)-ва оли 

Муҳаммад (с) чунон дуруде бифирист, ки василаи хушнудии Ту ва подоши 

комиле барои эшон бошад ва ҳаққи вай адо шавад; ва ба вай василаву фазилату 

мақоми маҳмудро иноят кун, он мақоме, ки ба эшон ваъда додаӣ; ва ба эшон 

беҳтарин подоше, ки ба як наби аз ҷониби қавми ӯ додаӣ, аз ҷониби мо иноят 

кун; ва бар тамоми пайғамбарон, ки бародаропи эшон ҳастанд ва бар солеҳин 

дуруд бифирист, ё Арҳама-р-роҳимин.3 

Ибни Абӯосим (раз) ривоят кардааст, ки он Ҳазрат (с) фармуданд, ки: “Ҳар 

кӣ ҳафт ҷумъа, дар ҳар ҷумъа ҳафт бор ин дуруди шарифро бихонад, барои он 

шафоати ман воҷиб мегардад». 4 

22. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадини-н-набиййи-л-уммиййи ва ало 

оли Муҳаммадин камо саллайта ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима; ва борик 

ало Муҳаммадини-н-набиййи-л-уммиййи ва ало оли Муҳаммадин камо боракта 

ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. (Байҳақӣ. 

Муснади Аҳмад).5 

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд (раз) ривоят мекунад, ки: «Расули акрам (с) 

фармуданд, ки: «Вақте ки шумо бар ман дуруд мефиристед, ба ин алфоз 

бифиристед». 

                                                             
1 «Фазоили аъмол». Саҳ. 538. 
2 «Фазоили аъмол». Саҳ. 538. 
3 «Фазоили аъмол». Саҳ. 538. 
4 Саховӣ. 
5 «Фазоили аъмол». Саҳ. 538. 
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23. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало аҳли байтиҳи  камо 

саллайта ало Иброҳима иннака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма салли алайно 

мааҳум. Аллоҳумма борик ало Муҳаммадив-ва ало аҳли байтиҳи  камо боракта 

ало Иброҳима иинака Ҳамиду-м-Маҷид. Аллоҳумма борик алайно мааҳум 

салавотуллоҳи ва салавоту-л-муъминина ало Муҳаммадини-н-набиййи-л-

уммиййи. (Дори Қутнӣ).1 

24. Аллоҳумма-ҷъал салавотика ва раҳматика ва баракотика ало Муҳаммадив-

ва ало оли Муҳаммадин камо ҷаъалтаҳо ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду-м-

Маҷид; ва борик ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало 

Иброҳима ва ало оли Иброҳима иннака Ҳамиду м-Маҷид. (Муснади Аҳмад).2 

25. Ва саллаллоҳу ала-н-набиййи-л-уммиййи. (Насоӣ).3 

 

Сиғаҳо ва калимоти салом 

26. Ат-таҳийёту лиллоҳи ва-с-салавоту ва-т-таййибот, ас-салому алайка 

айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ас-салому алайно ва ало 

ибодиллоҳи-с-солиҳина ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна 

Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ. (Бухорӣ, Насоӣ). 

Тарҷума: Тамоми ибодоти қавливу ҷониву молӣ мухтаси Аллоҳ таоло 

ҳастанд. Салом бар ту, эй Пайғамбар ва раҳмату баракоти Аллоҳ бар ту бод. 

Салом бар мо ва бар бандагони солеҳи  Аллоҳ. Шаҳодат медиҳам, ки ҷуз Аллоҳ 

дигар маъбуде нест ва шаҳодат медиҳам, ки Муҳаммад банда ва расули Ӯст.4 

27. Ат-таҳийёту-т-таййиботу-с-салавоту лиллоҳи, ас-салому алайка 

айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ас-салому алайно ва ало 

ибодиллоҳи-с-солиҳина, ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна 

Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ. (Муслим, Насоӣ).5 

28. Ат-таҳийёту лиллоҳи-т-тайиботу-с-салавоту лиллоҳи, ас-салому 

алайка айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ас-салому алайно ва ало 

ибодиллоҳи-с-солиҳина, ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лaҳy 

ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ. (Насоӣ).6 

29. Ат - таҳийёту - л - муборакоту - с - салавоту-т-таййиботу лиллоҳи, 

саломун алайка айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ саломун алайно 

ва ало ибодиллоҳи-с-солиҳина, ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна 

Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ. (Насоӣ). 

Тарҷума: Тамоми ибодоти мубораки қавлӣ, ҷониву молӣ махсуси Аллоҳ 

таоло ҳастанд. Салом бар ту, эй Пайғамбар ва раҳмату баракоти Аллоҳ бар ту 

бод. Салом бар мо ва бар бандагони солеҳи Аллоҳ. Шаҳодат медиҳам, ки ҷуз 

                                                             
1 «Фазоили аъмол». Саҳ. 538-539. 
2 «Фазоили аъмол». Саҳ. 539. 
3 «Фазоили аъмол». Саҳ. 539. 
4 «Фазоили аъмол». Саҳ. 539. 
5 «Фазоили аъмол». Саҳ. 539. 
6 «Фазоили аъмол». Саҳ. 539. 
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Аллоҳ дигар маъбуде нест ва шаҳодат медиҳам, ки сайиди мо - Муҳаммад (с) 

банда ва расули Ӯст.1 

30. Бисмиллоҳи ва биллоҳи, ат-таҳийёту лиллоҳи ва-с-салавоту ва-т-

таййибот, ас-салому алайка айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ас-

салому алайно ва ало ибодиллоҳи-с-солиҳина, ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва 

ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ асъалуллоҳу-л-ҷанната ва аузу 

биллоҳи мина-н-нор. (Насоӣ).2 

31. Ат-таҳийёту лиллоҳи-з-зокиёту лиллоҳи-т-таййиботу-с-салавоту 

лиллоҳ, ас-салому алайка айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ас-

салому алайно ва ало ибодиллоҳи-с-солиҳина, ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва 

ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ. (Муватто).3 

32. Бисмиллоҳи ва биллоҳи хайри-л-асмои, ат-таҳийёту-т-таййиботу-с-

салавоту лиллоҳи, ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лaҳy ва 

ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳу, арсалаҳу би-л-ҳаққи баширав-ва 

назиран, ва анна-с-соата отияту-л-ло райба фиҳо, ас-салому алайка айюҳа-н-

набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу, ас-салому алайно ва ало ибодиллоҳи-с-

солиҳина, аллоҳумма-ғфирлӣ ва-ҳдинӣ. (Мӯъҷами Табаронӣ). 

Тарҷума: Ба номи Аллоҳ ва тавфиқи ӯ оғоз мекунам. Номи ӯ аз тамоми 

номҳо беҳтар аст. Тамоми ибодоти қавлӣ, ҷониву молӣ барои Аллоҳ таоло 

ҳастанд. Гувоҳӣ медиҳам, ки ҷуз Аллоҳ дигар маъбуде нест ва гувоҳӣ медиҳам, 

ки сайиди мо - Муҳаммад (с) банда ва расули Ӯст. Ӯро навиддиҳанда ва 

бимдиҳанда фиристод. Ва гувоҳӣ медиҳам ба ин, ки қиёмат меояд, ҳеҷ шакке дар 

он нест. Салом бар ту, эй Пайғамбар (с) ва раҳмату баракати Аллоҳ бар ту бод. 

Салом бар мо ва бар бандагони солеҳи Аллоҳ. Бор Илоҳо, маро биёмурз ва 

ҳидоят кун.4 

33. Ат-таҳийёту-т-тайиботу ва-с-салавоту ва-л-мулку лиллоҳи, ас-салому 

алайка айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. (Абудовуд).5 

34. Бисмиллоҳи, ат-таҳийёту лиллоҳи-с-салавоту лиллоҳи-з-зокисту 

лиллоҳи, ас-салому ала-н-набиййи ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу, ас-салому 

алайно ва ало ибодиллоҳи-с-солиҳина, шаҳидту ал-ло илоҳа иллаллоҳу шаҳидту 

анна Муҳаммада-р-расулуллоҳ. (Муватто). 

Тарҷума: Ба номи Аллоҳ, оғоз мекунам. Тамоми ибодоти қавлӣ ва тамоми 

ибодоти баданӣ ва тамоми ибодоти покиза барои Аллоҳ ҳастанд. Салом бар 

Пайғамбар (с) ва раҳмату баракоти ӯ бар Пайғамбар (с). Салом бар мо ва бар 

бандагони неки Аллоҳ. Гувоҳӣ медиҳам ба ин, ки ҷуз Аллоҳ, дигар маъбуде 

нест ва гувоҳӣ медиҳам ба ин, ки бидуни шак сарвари мо - Муҳаммад (с) расули 

Аллоҳ аст.6 

                                                             
1 «Фазоили аъмол». Саҳ. 539. 
2 «Фазоили аъмол». Саҳ. 539. 
3 «Фазоили аъмол». Саҳ. 539. 
4 «Фазоили аъмол». Саҳ. 540. 
5 «Фазоили аъмол». Саҳ. 540. 
6 «Фазоили аъмол». Саҳ. 540. 
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35. Ат-таҳийёту-т-таййиботу-с-салавоту-з-зокиёту лиллоҳи, ашҳаду ал-ло 

илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лaҳy ва анна Муҳаммадан абдуҳу ва 

расулуҳу, ас-салому алайка айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу, ас-

салому алайно ва ало ибодиллоҳи-с-солиҳин. (Муватто).1 

36. Ат-таҳийёту-т-таййиботу-с-салавоту-з-зокиёту лиллоҳи, ашҳаду ал-ло 

илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуллоҳи ва расулуҳу, ас-салому 

алайка айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу, ас-салому алайно ва ало 

ибодиллоҳи-с-солиҳин. (Муватто).2 

37. Ат-таҳийёту-с-салавоту лиллоҳи, ас-салому алайка айюҳа-н-набийю ва 

раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Ас-салому алайно ва ало ибодиллоҳи-с-солиҳин. 

(Таҳовӣ).3 

38. Ат-таҳийёту лиллоҳи-с-салавоту-т-таййиботу, ас-салому алайка айюҳа-

н-набийю ва раҳматуллоҳи, ас-салому алайно ва ало ибодиллоҳи-с-солиҳина, 

ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ. 

(Абӯдовуд).4 

39. Ат - таҳийёту - л - муборакоту - с - салавоту- тайиботу лиллоҳи, ас-

салому алайка айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу, ас-салому 

алайно ва ало ибодиллоҳи-с-солиҳина, ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду 

анна Муҳаммада-р-расулуллоҳ. (Муслим).5 

40. Бисмиллоҳи ва-с-салому ало расулиллоҳ. (Ал-мустадрик).6 

 

Ғазали Иброҳими Наққош 

Биё, эй толиби ҷаннат, дуруди Мустафо мегӯ,  

Шунида номи он Ҳазрат, дуруди Мустафо мегӯ.  

Саҳар аз хоб чун хезӣ, зи дида ашки хун резӣ,  

Диле бо дард омезӣ, дуруди Мустафо мегӯ.  

Паси ҳар тоату одат, фароғи шодиву ҳасрат,  

Чу майлат ҳаст бар Ҳазрат, дуруди Мустафо мегӯ.  

Чу рафтӣ ҷониби масҷид, ки то гардӣ дар он соҷид,  

Гирифтӣ роҳи Ҳақ бо ҷид, дуруди Мустафо мегӯ.  

Агар мушкил ба cap дорӣ, тариқи пурхатар дорӣ,  

В-агар майле ба зар дорӣ, дуруди Мустафо мегӯ.  

В-агар ӯро талаб дорӣ, на оҳи нимашаб дорӣ,  

Чу қалбу кому лаб дорӣ, дуруди Мустафо мегӯ.  

Ба ҳар маҳфил, ки биншинӣ, ҷамоли дӯстон бинӣ, 

Баро як дам зи худбинӣ, дуруди Мустафо мегӯ  

Чу бар бустон гузар кардӣ, ба рӯйи гул назар кардӣ,  

                                                             
1 «Фазоили аъмол». Саҳ. 540. 
2 «Фазоили аъмол». Саҳ. 540. 
3 «Фазоили аъмол». Саҳ. 540. 
4 «Фазоили аъмол». Саҳ. 540. 
5 «Фазоили аъмол». Саҳ. 540. 
6 «Фазоили аъмол». Саҳ. 541. 
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Машоматро хабар кардӣ, дуруди Мустафо мегӯ.  

Агар хоҳӣ шафоатро, наими хулду роҳатро,  

Шунида номи Ҳазратро, дуруди Мустафо мегӯ.  

Ту, Наққош, аз сабукҷонӣ, нарафтӣ роҳи Раҳмонӣ,  

Барои рӯзӣ ҳайронӣ дуруди Мустафо мегӯ. 

Баёни дурудҳои кӯтоҳе, ки ҳангоми шунидани номи Пайғамбар (с) гуфта 

мешавад 

Чуноне, ки зикр намудем, ҳар вақте ки дар маҷлисе ва ё дар маҳфилҳову 

ҷамъомадҳо ва умуман дар ҷое ки афроди мусалмон суҳбат меороянд, агар 

зикри номи мубораки Ҳазрати Муҳаммад (с) гуфта шавад, бояд ки барои он 

Ҳазрат (с) дуруду салавот гуфта шавад. Ва мо ин лафзҳои кӯтоҳро аз он дурудро 

барои намуна пешкаши ҳаводорони дуруди муҳаммадӣ (с) менамоем. Ва 

ҳамчунин бояд зикр намуд, ки дар ҷое ки дар баёни фазилати бисёр зикр 

намудани дуруду салавот дар вақтҳои муайян дуруди махсусе наомадааст, 

метавонед аз ин дурудҳои кутоҳ истифода баред. Ба монанди баъд аз адои 

намоз ва ё дар шабу рӯзҳои ҷумъа, ки даҳ бор ва ё сад бору ҳазор бор зикр 

шудааст. 

1. Саллаллоҳу алайҳи ва саллам. 

2. Аллоҳумма салли ало сайидино ва набиййино Муҳаммадин ва саллим. 

3. Алайҳи-с-салоту ва-с-салом. 

4. Алайҳи-с-салом. 

5. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммад. 

6. Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва саллим. 

7. Ас-салоту ва-с-салому алайка, ё Расулаллоҳ. 

8. Ас-салому алайка айюҳа-н-набийю ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. 

9. Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва саҳбиҳи 

ва саллим. 

10. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммад ва саллим. 

11. Аллоҳумма салли ва саллим ва борик ало сайидино Муҳаммадив-ва ало 

олиҳи ва саҳбиҳи ва саллим. 

12.Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадин абдика ва расулика-н-

набиййи-л-уммиййи ва ало олиҳи ва саҳбиҳи ва саллим. 

13.Аллоҳумма салли ва саллим ва борик ало сайидино Муҳаммадини-л-

лазӣ ҷоа би-л-ҳаққи-л-мубини ва арсалтаҳу раҳматан ли-л-оламин. 

14. Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадин тибби-л-қулуби ва 

давоиҳо ва офияти-л-абдони ва шифоиҳо ва нури-л-абсори ва зиёиҳо ва ало 

олиҳи ва саҳбиҳи ва саллим. 

15. Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадини-л-фотиҳи  лимо 

уғлиқа ва-л-хотими лимо сабақа носири-л-ҳаққи би-л-ҳаққи ва-л-ҳодӣ ило 

сироти-м-мустақим.
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16. Аллоҳумма салли ва саллим ва борик ало сайидино Муҳаммадив-

ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади илмик.1 

 

Ғазали Мансури Ҳофиз 

Ба рӯҳи таййиби Султони анбиё салавот,  

Ба қабри тоҳири пурнури Мустафо салавот.  

Бад-он Ҳабиб, ки маҳбуби коинот омад,  

Ҳамеша мерасад аз Ҳазрати Худо салавот.  

Ба назди Хоҷа фиристанд як ба як шабу рӯз  

Башар ҷудо салавоту малак ҷудо салавот.  

Диҳанд равшании хотираш, ки бифристанд  

Алассабоҳ ба хуршеди «Ва-з-зуҳо» салавот.  

Чӣ ғам ба давлати Шоҳи русул зи меҳнати фақр, 

Зи ганҷи файз тавонгар кунад маро салавот.  

Мусофирони Ҳиҷозу муҷовирони Ҳарам,  

Шунидаанд зи ҳуҷҷоҷ дар Сафо салавот.  

Зи Сидра дар салавот аст Ҷабраили Амин,  

Ки рӯҳро бирасонад ба мунтаҳо салавот.  

Ба гулшани сари кӯйи Муҳаммадӣ бишнав,  

Дар он риёз зи мурғони хушнаво салавот.  

Фаришта гуфт, ки: «Омин», қабул гашт дуо,  

Чу кард фотиҳахон ҳамраҳи дуо салавот.  

Ба Муртазои музаккӣ зи Мустафост салом,  

Ба Мустафои муалло зи Муртазо салавот.  

Зи партави салавот аст дил, ки Аҳмад дид,  

Диҳад ҳар ойина ойинаро зиё салавот.  

Нишонад аз салавот Расули ҷон Мансур,  

Ба сӯйи равзаи хулдаш баранд бо салавот. 

 

БАЁНИ БАЪЗЕ A3 ДУРУДРО ВА ХОСИЯТҲОИ ОНҲО 

Чунон ки бар мо маълум шуд Пайғамбари Ислом (с) дар ҳолати ҳаёти худ 

он дурудҳоро ба асҳоби худ фармудаанд, ки мо онҳоро дар шакли чиҳил ҳадис 

дар боло овардем. Вале боз бузургони олами Ислом садҳо сиғаҳои дурудро дар 

наъти Пайғамбари Ислом (с) эҷод намудаанд ва ё бо илҳоми ғайбиву руъёӣ 

барои мо мерос гузоштаанд. Мо дар ин ҷо намунаҳоро аз ин гуна дурудҳо ва 

хосияти онҳоро пешкаши ташнакомони дурудҳои муҳаммадӣ (с) менамоем. 

 

Дуруди шариф 

Агар касе ин «Дуруди шариф»-ро дар қабристон се бор бихонад, ба 

баракати ин дуруд Аллоҳ таоло аз он мурдагон азоби ҳафтодсоларо вопас 

мегирад. Ва агар касе ин «Дуруди шариф»-ро чаҳор мартаба ба қабристон 

                                                             
1 “Аллоҳнинг гӯзал исмлари ва исми аъзам”. Саҳ. 645. 
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бихонад, то рӯзи қиёмат аз мурдагон азобро дур мекунад. Агар касе ин 

«Дуруди шариф»-ро бисту чаҳор маротиба бихонад ва савоби ин «Дуруди 

шариф»-ро бар падару модари худ бибахшад, тамоми ҳуқуқи эшонро ба ҷой 

оварда бошад ва низ Аллоҳ таоло ҳукм мекунад фариштагонро, ки то қиёмат 

зиёрати қабри волидайни ӯро кунанд.1 «Дуруди шариф» ин аст: 

 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадим-мо домати-с-салот. Ва салли ало 

Муҳаммадим-мо домати-р-раҳмат. Ва салли ало Муҳаммадим-мо домати-л-

баракот. Ва салли ало рӯҳи Муҳаммадин фӣ-л-арвоҳ. Ва салли ало сурати 

Муҳаммадин фӣ-с-сувар. Ва салли ало исми Муҳаммадин фӣ-л-асмо. Ва салли 

ало нафси Муҳаммадин фӣ-н-нуфус. Ва салли ало қалби Муҳаммадин фӣ-л-

қулуб. Ва салли ало қабри Муҳаммадин фӣ-л-қубур. Ва салли ало равзати 

Муҳаммадин фӣ-р-риёз. Ва салли ало ҷасади Муҳаммадин фӣ-л-аҷсод. Ва 

салли ало турбати Муҳаммадин фӣ-т-туроб. Ва салли ало хайри халқиҳи 

сайидино Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи ва азвоҷиҳи ва зуррийётиҳи  ва 

аҳли байтиҳи  ва аҳиббоиҳи  аҷмаин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.2 

 

Салавоти асрор 

Ин салавот аз асрор мебошад, ки агар барои охират бихонад, маънавиёт ба 

даст меоварад. Ва машҳур аст, агар барои дунё бихонад, ганҷ пайдо хоҳад кард. 

Даҳ маротиба субҳ, даҳ маротиба аср ва даҳ маротиба назидики шом ва хуфтан 

бихонад. Ва барои хатми салавот наваду нӯҳ маротиба хондан лозим аст. 

Салавоти асрор ин мебошад: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма салли ало сайидино ва ҳабибино ва шафеино Муҳаммадин 

ҳои-р-раҳмати ва мими-л-мулки ва доли-д-давоми ас-сайиди-л-комили-л-

фотеҳи -л-хотими кулламо, закарака ва закараҳу-з-зокируна ва кулламо саҳо ва 

ғафала ан зикриҳи-л-ғофилуна салавотан доиматан бидавомика боқиятан 

бибақоика ло мунтаҳо лаҳо дуна золика ва ало олиҳи ва асҳобиҳи казолика ало 

кулли шайъин қадирун ва би-л-иҷобати ҷадир.3 

 

Салавоти пурфазилате, ки баъд аз намози пешини ҷумъа хонда мешавад 

Ҳар кас ин салавотро бар Расулуллоҳ (с) фиристад, гуноҳонаш маҳв 

мегардад ва бар душманонаш ёрӣ карда шавад ва рӯзӣ бар ӯ кушода гардад ва 

дар биҳишт аз руфақои Ҳазрати Муҳаммад (с) хоҳад буд. Салавот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва оли Муҳаммадин ҳатто ло ябқо 

салот. Аллоҳумма борик ало Муҳаммадив-ва оли Муҳаммадин хатто ло ябқо 

                                                             
1 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 305. 
2 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 305-307. 
3 «Ганҷҳои маънавӣ». Саҳ. 294. 
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баракот. Аллоҳумма ва саллим ало Муҳаммадив-ва оли Муҳаммадин ҳатто ло 

ябқо салом; ва-рҳам Муҳаммадив-ва оли Муҳаммадин ҳатто, ло ябқо раҳмаҳ.1 

 

Салавоти шариф 

Ҳар кӣ ин дурудро вазифа кунад (бихонад), ӯро савоби тамоми китоби 

«Далоилу-л-хайрот» ҳосил мешавад.2 Салавот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва ало оли сайидино 

Муҳаммадин адада мо фӣ илмиллоҳи салотан доиматам бидавоми мулкиллоҳ.3 

 

Салавоте, ки ҳар маротиба хондани он савоби даҳ ҳазор салавот аст 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадин махталафа-л-малавони ва 

таоқаба-л-асрони ва кара-л-ҷадидони ва-стақбала-л-фарқадони ва баллиғ 

рӯҳаҳу ва арвоҳа аҳли байтиҳи мина-т-таҳийята ва-с-салом.4 

 

Салавоте, ки то як ҳафта барои хонандааш фариштаҳо салавот 

мефиристанд 

Ҳар кас баъд аз намози асри рӯзи ҷумъа ин салавотро даҳ маротиба 

бигӯяд, малоика бар он шахс аз ин ҷумъа то ҷумъаи дигар дар ҳамин соат 

салавот мефиристанд. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва оли Муҳаммадини-л-усиёи-л-

марзиййина би афзали салавотика ва борик алайҳим би афзали баракотика ва 

алайҳи ва алайҳиму-с-салому ва ало арвоҳиҳим ва аҷсодиҳим ва раҳматуллоҳи 

ва баракотуҳ.5 

Дуруди шарифи ҳазора 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва ало оли сайидино 

Муҳаммадим-би адади кулли зарратим-миата алфа алфа марраҳ.6 

 

Хосиятҳои он дурудхое, ки ба сабаби хонданашон ҷамоли ҷаҳонорои 

Расулуллоҳ (с)-ро дар хоб дида мешавад 

Аз ҳама лазизтарин ва ширинтарин хосияти дуруди шариф ин аст, ки аз 

касрати7 ӯ ушшоқи гиромӣ ба шарафи мушоҳидаи ҷамоли пуранвори соҳиби 

асрор ва сайиду-л-аброр ва зайну-л-ахёр (с) камо юҳиббуҳу ва ярзоҳу дар хоб 

                                                             
1 «Ганҷҳои маънавӣ». Саҳ. 292. 
2 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 308. 
3 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 308. 
4 «Ганҷҳои маънавӣ». Саҳ. 291. 
5 «Ганҷҳои маънавӣ». Саҳ. 292. 
6 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 308. 
7 Касрат – бисёр. 
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мушарраф мегарданд. Ва баъзе дурудҳоро баъзе акобири дин ба маврид 

озмудаанд. Шайх Абдулҳаққ муҳаддиси Деҳлавӣ (қаддаса сирруҳу-л-азиз) дар 

китоби «Тарғибу-с-содот» навиштааст, ки: «Дар шаби ҷумъа ду ракъат намози 

нафл ба ин тариқ адо кунад, ки дар ҳар ракъат баъди сураи «Фотиҳа» «Ояту-л-

Курсӣ» ёздаҳ бор ва сураи «Ихлос» ёздаҳ бор бихонад ва баъд аз салом сад бор 

ин дурудро бихонад, иншоаллоҳи таоло, се ҷумъа намегузарад, ки ба зиёрати 

маномӣ1 мушарраф мегардад». (Зоду-с-саид). Дуруд ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадини-н-набиййи-л-уммиййи ва ало олиҳи 

ва асҳобиҳи ва саллам.2 

* * * * * 

Ва ҳамчунин шайхи мавсуф навиштааст, ки: «Ҳар кӣ ду ракъат намози 

нафл адо кунад ва дар ҳар ракъат баъд аз сураи «Фотиҳа» бисту панҷ бор сураи 

«Ихлос» бихонад ва баъд аз салом ин дурудро ҳазор маротиба бихонад, ӯро 

зиёрати маномӣ3 ҳосил мешавад». (Зоту-с-саид). Дуруд ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Саллаллоҳу ала-н-набиййи-л-уммиййи.4 

* * * * * 

Ва ҳамчунин шайхи  мавсуф менависад, ки: «Ҳар кӣ вақти хоб ҳафтод бор 

ин дуруди шарифро бихонад, ба зиёрат мушарраф мешавад». Дуруд ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмоии-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадин баҳри анворика ва маъдани 

асрорика ва лисони ҳуҷҷатика ва арӯси мамлакатика ва имоми ҳазратика ва 

тариҚи шариатика-л-муталаззизи битавҳидика инсони айни-л-вуҷуди ва-с-

сабаби фӣ кулли мавҷудин айни аъёни халқика-л-мутақаддими мин нури 

зиёика салавотан тадуму бидавомика ва табқо бибақоика ло мунтаҳо лаҳо дуна 

илмика салавотан турзика ва турзиҳи  ва тарзо биҳо анно, ё Рабба-л-оламин.5 

* * * * * 

Ва ҳамчунин шайхи  мавсуф менависад, ки: «Ҳар кӣ вақти хоб ин дуруди 

шарифро чанд бор бихонад, ӯро зиёрат насиб гардад». (Зодус-саид). Дуруд ин 

аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма Рабба-л-ҳилли ва-л-ҳароми ва Рабба-л-байти-л-ҳароми ва 

Рабба-р-рукни ва-л-мақоми аблиғ ли рӯҳи сайидино ва мавлоно Муҳаммадин 

мина-с-салом.6 

Дуруди шариф 

                                                             
1 Зиёрати маномӣ - зиёрати дар хоб. 
2 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 246. 
3 Маном-хоб. 
4 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 247. 
5 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 247. 

6 «Раҷоу-л-мақбул». Саҳ. 247. 
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Агар касе ин салавоти шарифро як бор бихонад, дар номаи аъмоли ӯ 

савоби дувоздаҳ ҳазор дурудро навишта мешавад. Ва ҳар толиби илме, ки пеш 

аз шуруъ кардани дарс ин салавотро бихонад, Аллоҳ таоло ба сӯйи вай бо 

назари раҳмат менигарад ва барои ӯ оташи дӯзахро ҳаром мегардонад. Ва агар 

касе, ки баъд аз намозҳои фариза ин дурудро бихонад, Худованди таоло он 

бандаро аз дарёи раҳмати Худ саршор хоҳад кард. Ва ҳамчунин як фариштаеро 

меофарад, ки он фаришта то замони қиёмат барои он банда омурзиш мехоҳад. 

Худованди таоло хонандаи ин дурудро мол ва ризқу умри бобаракат ато хоҳад 

кард. Ва қалби он бандаро аз анвори илму ҳикмат ороста намуда, аз машаққати 

дунё дар амони Худ нигаҳ медорад. 

Ва агар касе дар шаби ҷумъа чиҳил бор ин дурудро хонда, бихобад, 

ҷамоли ҷаҳонорои Ҷаноби сарвари олам (с)- ро дар хоб хоҳад дид. 

Агар касеро дар дил орзуву таманнои хубе бошад, пас аз намози хуфтан се 

маротиба сураи «Ихлос» ва се маротиба «Ояту-л-Курсӣ» ва се маротиба сураи 

«Фотиҳа»-ро хонда, баъд аз он ин дуруди муборакро чиҳилу як бор бихонад, 

иншоаллоҳ, ба мақсади худ хоҳад расид (ба шарте, ки барои нияти бад 

набошад). 

Агар ин дуруди шарифро доимо вирди худ созед, бо анвори ҳикматҳои 

Илоҳӣ ороста гашта, аз роҳи суннати расулуллоҳ, (с) набаромада, дар шумори 

яке аз дӯстдорони Расулуллоҳ, (с) мансуб хоҳед шуд.1 Салавот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин-набиййи ва ало олиҳи ва саҳбиҳи ва 

саллим. Суббуҳун Қуддусун Раббуно ва Раббу-л-малоикати ва-р-рӯҳ. Рабби-

ғфир ва-рҳам ва таҷоваз аммо таъламу иннака Анта-л-Ааззу-л-Акрам. 

Салавоти нория ва хосиятҳои он 

Имом Қуртубӣ мефармояд, ки: «Агар касеро мушкиле ва ё муҳимме пеш 

ояд ва ё аз барои дафъи душмане оҷиз бошад «Салавоти нория»-ро 4444 бор 

бихонад, бо фармони Аллоҳи таоло ва бо сабаби ин дуруди муборак он шахс ба 

муроди худ хоҳад расид ва дари хайру баракат бар рӯйи ӯ кушода мегардад». 

Касе, ки «Салавоти нория»-ро хоҳад, ки 4444 бор бихонад, барои ин кор вақти 

зиёде лозим аст ва хонанда метавонад дар се рӯз ин микдорро ба итмом 

расонад. Ва ё ин ки дар шакли ҷамъ чанд кас метавонанд ҳамроҳ бихонанд. 

Ва агар касе дар рӯзе ин дурудро ҳазор бор вазифаи худ созад, ба дараҷаи 

аълои маънавӣ хоҳад расид ва ин амал яке аз аъмоли писандида аст дар назди 

Худованди мутаол. 

Олимони Ислом муътақиданд, ки шахсе, ки ин дурудро сад бор дар рӯзе 

бихонад, дар аъмоли ҳасанаи ӯ фазилати зиёде ҳосил хоҳад шуд. 

Имом Қуртубӣ менигорад, ки: «Ҳар кадом шахсе, ки “Салавоти нория”-ро 

дар ҳар рӯзе 41 бор бихонад, аз ғаму андӯҳ ва азобу ранҷу бемориҳо саломат 

хоҳад монд. Ва ҳамчунин сафои дил ӯро ҳосил гашта, хайру баракат дар 

зиндагиву рӯзии ӯ падид меояд». 

                                                             
1 «Аллоҳиинг гӯзал исмлари ва исми аъзам». Саҳ. 649. 
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Муҳаммади Тунусӣ мефармояд, ки: «Ҳар касе дар ҳар рӯзе 21 бор 

«Салавоти нория»-ро вазифаи худ созад, ризқи ӯ монанди борон аз осмон ва 

монанди сабза аз замин пайдо хоҳад шуд ва дари роҳату осоиш бар рӯйи ӯ 

кушода мегардад». 

Имом Динурӣ чунин мефармояд, ки: «Ҳар шахсе, ки аз паси ҳар намозе 11 

бор «Салавоти нория»-ро вазифаи худ созад, ҳамаи асбоби рӯзӣ барояш омода 

хоҳад шуд. Ва ризқи аҳлу аёл ба осониву баракат падидор мегардад».1 Салавоти 

нория ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма салли салотан комилатан ва саллим саломан томман ало 

сайидино Муҳаммадини-л-лазӣ танҳаллу биҳи-л-уқаду ва танфариҷу биҳи-л-

курабу ва туқзо биҳи-л-ҳавоиҷу ва тунолу биҳи-р-рағоибу ва ҳусну-л-хавотими 

ва юстасқа-л-ғамому биваҷҳиҳи-л-карими ва ало олиҳи ва саҳбиҳи фӣ кулли 

ламҳатин ва нафасин би адади кулли маълумин лак.2 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, дуруди комил ва саломи вофир нозил фармо бар 

сардори мо Муҳаммад (с), ки аз баракати онҳо мушкилот ҳал мегардад ва ба 

зариаи онҳо таколифу тангӣ дур мегардад ва ҳавоиҷ пурра мегардад ва чизҳои 

марғуб ҳосил мегардад ва ба анҷоми нек мерасад ва сероб мегарданд абрҳо дар 

тасдиқи онҳо ва бар авлоди ӯ ва бар асҳоби ӯ дар ҳар ламҳаву ҳар нафас ба 

андозаи маълумоти хеш, дуруд мефиристем.3 

 

Салавоти сир 

Ин салавоти шариф дорои фазоили зиёде буда, беҳтарини онҳо сафои дил 

дар муҳаббати Худованди мутаол мебошад.4 Салавот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Ва саллаллоҳу ала-л-аввали фӣ-л-иҷоди ва-л-ҷуди ва-л-вуҷуд. Ал-фотиҳи 

ли кулли шоҳиди ҳазратайи-ш-шоҳиди ва-л-машҳуди-с-сирри-л-ботини ва-н-

нури-з-зоҳири-л-лазӣ Ҳува айну-л-мақсуд. Муҳаййизу қасаби-с-сабқи фӣ 

олами-л- хулуқи-л-махсуси би-л-убудийяти-р-рӯҳи-л-ақдаси-л-алиййи ва-н-

нури-л-акмали-л-баҳиййи-л-қоими би камоли-л-убудийяти фӣ Ҳазрати-л-

Маъбуди-л-лазӣ уфизу ало рӯҳи мин ҳазрати рӯҳонийятих. Фа Ҳува-р-расулу-л-

аъзаму ва-н- набийю-л-акраму ва-л-валийю-л-муқаррабу-л-масъуд. Ва ало 

олиҳи ва асҳобиҳи хазоину асрориҳи  ва маорифу анвориҳи  ва матолиу 

акмориҳи  кунузу-л-ҳақоиқи ва ҳудоту-л-халоиқи нуҷуму-л-ҳудо ли мани-

қтадо. Ва саллама таслиман касиро. Субҳоналлоҳи ва мо ано мина-л-

мушрикин. Ва ҳасбуналлоҳу ва ниъма-л-вакил. Ва ло ҳавла ва ло қуввата илло 

биллоҳи-л- Алиййи-л-Азим. Ва саллаллоҳу ало сайидино Муҳаммадин ва 

                                                             
1 «Муқаддас ойлар ва мустажоб дуолар». Саҳ. 61. 
2 «Муқаддас ойлар ва мустажоб дуолар». Саҳ. 60. 
3 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 426-427. 
4 «Аллоҳнинг гӯзал исмлари ва исми аъзам». Саҳ. 653. 
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олиҳи ва саҳбиҳи аҷмаин. Субҳона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун. Ва 

саломун ала-л-мурсалин. Ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин.1 

 

Салавоти зотийя 

Ин салавоти шариф дорои фазоили бисёр буда, ба сабаби хондани бисёр 

ҳар шахсе метавонад муҳаббати Расулуллоҳ (с)-ро дар қалби худ афзун намояд. 

Ва ҳамчунин сафои дил ҳосил намуда, ба даргоҳи Худованди мутаол ба 

дараҷоти оли бирасад. 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ва саллим ва борик ала-т-талъати-з-зоти-л-муталсам. 

Ва-л-ғайси-л-мутамтам. Ва-л-камоли-л-мукаттам. Лоҳути-л-ҷамоли ва носути-л-

висол. Ва талъати-л-ҳаққи ҳувийяти инсони-л-азали фӣ нашри ман лам язал. 

Ман ақамта биҳи навосита-л-фарқи ило туруқи-л-ҳаққ. Фа саллиллоҳумма 

биҳи минҳу фиҳи  алайҳ. Ва саллама таслиман касиро. Ва-лҳамду лиллоҳи 

Рабби-л-оламин. 

 

Дуруди анбиё 

Хонандаи ин дуруди муборак аз шафоати пайғамбарон бонасиб хоҳад 

шуд. Салавот ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва сайидино Одама ва 

сайидино Нуҳив-ва сайидино Иброҳима ва сайидино Мӯсо ва сайидино Исо ва 

мобайнаҳум мина-н- набиййина ва-л-мурсалина салавотуллоҳи ва саломуҳу 

алайҳим аҷмаин.2 

 

Салавоти Ҳазрати Бибӣ Фотимаи Заҳро (раз) 

Ҳазрати Бибӣ Фотима (раз) фармудаанд, ки: «Агар шахсе як бор ин 

салавоти муборакро бихонад, савоби ҳосилшудаи онро, агар дарахтони дунё 

қалам шаванд навишта адо карда натавонанд».3 Салавот ин аст:  

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало мар-рӯҳуҳу миҳробу-л-арвоҳи ва-л-малоикати ва-л-кавн. 

Аллоҳумма салли ало ман Ҳува имому-л-анбиёи ва-л-мурсалин. Аллоҳумма 

салли ало ман Ҳува имому аҳли-л-ҷаннати ибодуллоҳи-л-муъминин.4 

 

Хосияти «Дуруди акбар» 

Аз бузургони салаф5 ба ривояте омадааст, ки: «Агар касе аз сидқи дил ва 

нияти холис ин дуруди муаззамро бихонад, ба зиёрати Расулуллоҳ (с) 

мушарраф хоҳад шуд». Ва тариқаи беҳтарин барои хондани ин дуруд чунин 

                                                             
1 «Аллоҳнинг гӯзал исмлари ва исми аъзам». Саҳ. 651-652. 
2 «Муқаддас ойлар ва мустажоб дуолар». Саҳ. 50. 
3 «Аллоҳнинг гӯзал исмлари ва исми аъзам». Саҳ. 656. 
4 «Аллоҳнинг гӯзал исмлари ва исми аъзам». Саҳ. 656 
5 Салаф – гузаштагон. 
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аст, ки ба шаби ҷумъа, ё панҷшанбе баъд аз намози хуфтан вузу карда, ғусл 

кунад ва чизе аз атру хушбӯӣ бар бадани худ бимолад. Пас аз он ду ракъат 

намози нафл хонда, ин дуруди шарифро ҳафт бор бихонад ва хоб кунад. Агар 

хонда натавонад, навишта дар зери болини худ бидорад ва бихобад, 

иншоаллоҳи таоло, ҳамон шаб аз зиёрати ҳузури Сарвари коинот (с) 

мушарраф хоҳад шуд. Магар шарт ин аст, ки аз ғайбату дуруғ ва дигар ҷумлаи 

муҳаррамоту мамнуоти шаръӣ парҳез кунад. Ва фоидаҳои ин дуруди шариф 

дар дунёву охират бисёр аст. Ва хонандаи ин дуруди шариф бояд ки бо намозу 

рӯза бошад, ки Пайғамбари Ислом (с) мардуми бенамозро ниҳоят бад 

медиданд. Ва ҳамчунин хонандаро аз ҳар гуна таомҳои ғайршаръӣ парҳез бояд 

кард, то ба шарафи зиёрати он Ҳазрат (с) бирасад. Ин дуруди шарифро 

«Дуруди кабир» низ меноманд. Ва ҳамчунин ин дуруди шарифро пас аз 

намозҳои панҷвақта ва ё дар шабҳои кадру барот ва идайн ва ҳамчунин пас аз 

тиловату хатми Қуръони маҷид метавонед, бихонед. Бояд ки ботаҳорат ва рӯ 

ҷониби қибла нишаста, бо одоби комил бихонед1 «Дуруди акбар» ин аст: 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мурсалин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин сайиди-н-набиййин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-муъминин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муттақин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-с-солиҳин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-муслиҳин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-с-

содиқин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мусаддиқин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-с-собирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-ш-шоҳидин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадии сайиди-л-машҳудин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муробитин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-мунаҷҷин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

муфлиҳин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муҷибин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин саииди-з-зоҳидин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-т-тоибин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-хоифин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-отифин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-бокин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

қоимин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-р-рокиъин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-с-соҷидин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-мусаллин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-қориин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-қоидин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-азҳадин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

муқинин. сайиди-л-муноҷин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

қониин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-ҳофизин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-л-ҷоиин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-ҳомидин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муршидин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-н-нозирин. Аллоҳумма салли ало 

                                                             
1 “Маҷмӯаи вазоиф”. Саҳ. 14. 
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Муҳаммадин сайиди-л-муборикин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-

л-муваҳҳидин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-қоилин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мансурин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-н-носирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-з-

зофирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-ворисин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-л-музаффарин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-марзуқин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-р-

роғибин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мушфиқин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадии сайиди-с-соиҳин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-т-таввобин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-молуфин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мунибин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадии сайиди-л-обидин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

масокин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мувофиқин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мурофиқин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-фоизин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

омилин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-оизин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин сайиди-н-ноҷин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-

т-тоҳирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-т-тобеин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-з-зоҳирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-фозилин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадии сайиди-ш-шокирин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мутатаҳҳирин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин сайиди-л-мутеин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-

л-марҳумин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мағфурин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-т-толибин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-матлубин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

мутаҳҳарин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-с-саввомин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-л-қаввомин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-аввобин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-восилин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муҳиббин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-маҳбубин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

маврудин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мақбулин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муштоқин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-ошиқин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

маъшуқин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-орифин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-л-воизин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-мазкурин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мунъимин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муаззимин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-мубаллиғин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-мунодин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муаддибин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муфассирин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин сайиди-л-муаллимин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-оқилин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-бозилин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-афвадин. Аллоҳумма салли ало 
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Муҳаммадин сайиди-л-мутааббидин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-мустамсин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муқаррабин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадии сайиди-л-муҳарризин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин сайиди-л-муфарриҳин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-муқтарибин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

мутақобилин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мусаббиҳин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муқаддисин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин сайиди-л-мураттилин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-маъмулин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муҳаққиқин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мудаққиқин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин сайиди-д-доъин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-с-

соимин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муҳсинин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-з-зокин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-комилин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-с-собиқин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-масбуқин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-маъсумин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-

л-маҳфузин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-ш-шофеин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадии сайиди-л-мушаффеин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-мутааззимин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-муаллифин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-азҳарин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадии сайиди-л-мутасаддиқин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин сайиди-л-муваффиқин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-офин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мабтулин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-маҳзумин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-масрурин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

муназзилин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мутабаттилин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-оминин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-мутавозеин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-

л-мутафаккирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мубаҷҷилин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мумаҷҷадин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин сайиди-л-мутафохирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-мутаҳаммилин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

мутавассимин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-қосимин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муқимин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-мусофирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-

л-муҳоҷирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадии сайиди-л-музҳарин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-ғофирин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-мубарҳинин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-с-собиҳин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-оламин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-қонитин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-мунфиқин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-

р-розин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-р-рауфин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мутаҳаҷҷидин. Аллоҳумма салли ало 
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Муҳаммадин сайиди-л-мустағфирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-мутааффифин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

ҳомилин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мутадайинин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мурзин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-модиҳин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

арфаин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мубашширин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мунзирин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-мутадаббирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-муншиин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мухлисин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-муаммилин. Аллоҳумма салли 

ало Муҳаммадин саииди-з-зокирин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-хозеин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-хошиин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-р-роҷеин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-арваин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

холисин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-мутаварриин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-атҳарин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-акрамин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

мукаррамин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-анҷибин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-ашҷаин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-афзалин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-

анварин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-маъруфин. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадин сайиди-с-соликин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин 

сайиди-л-муоҳидин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-ҳодин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-маҳдийин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин сайиди-л-муқтабисин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-

л-мумаккинин. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-фоиқин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин сайиди-л-фотиҳин. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадим-маа-л-арзи изо буддилат. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадим-

маа-с-судури изо ҳуссилат. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадим-маа-л-ҳасаноти 

изо узҳират. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадим-маа-с-саййиоти изо убдилат. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадим-маа-с-саййиоти изо унзилат. Аллоҳумма 

салли ало Муҳаммадим-маа-л-ҳоҷотӣ изо қузият. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадим-маа-л-ҷаннати изо узлифат. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадим-

маа-н-нуфуси изо зуввиҷат. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадини-л-амини ало 

ваҳйика салавотан ло ҳадда лаҳо ва ло мунтаҳо. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадин би адади кулли маълуми-л-лака ва ало оли сайидино Муҳаммадив-

ва борик ва салим. Аллоҳумма салли алo Муҳаммадин азъофа мо салло алайҳи 

ҷамеа-л-мусаллина мина-с-собиқина ва-л-муаххирина азъофа-м-музоафатан 

алфа алфи алфин фӣ алфи алфив-ва салли казолика ало ҷамеи-л-анбиёи ва-л-

мурсалина ва ала-л-малоикати-л-муқаррабина ва ало аҳли тоатика аҷмаин. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳамадим би адади кулли 

шайъин фӣ-д-дунё ва-л-охирати салавотуллоҳи ва малоикатиҳи ва анбиёиҳи  ва 

русулиҳи  ва ҷамеи халқиҳи  ва ало Муҳаммадин сайиди-л-мурсалина ва имоми-
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л-муттақина ва хотами-н-набиййина ва қоиди-л-ғуррил-муҳаҷҷилина ва шафеи-

л- музнибина ва расули Рабби-л-оламииа ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва 

зуррийятиҳи  ва аҳли байтиҳи  ва аҳфодиҳи  аҷмаин. Аллоҳумма салли ало 

Ҷибрила ва Микоила ва Исрофила ва Азроила ва Мункарив-ва Накирив-ва-л- 

малоикати-л-муқаррабина ва ало ҳамалати-л-Арши ва-л-кироми-л-котибин. 

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадив-

ва борик ва саллим, салавотан тунҷино биҳо мин ҷамеи-л-аҳволи ва-л-офоти ва 

такзӣ лано биҳо ҷамеи-л-ҳоҷоти ва тутаҳҳируно биҳо мин ҷамеи-с-саййиоти ва 

тарфауно биҳо индака аъла-д-дараҷоти ва тубаллиғуно биҳо ақса-л-ғоёти мин 

ҷамеи-л-хайроти фӣ-л-ҳаёти ва баъда-л-мамот. Аллоҳумма салли ало 

Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадив-ва борик ва саллим ва салли ало ҷамеи-л-

анбиёи ва-л-мурсалина ва ало ибодика-с-солиҳина ва саллим таслиман касиран 

касиро. Аллоҳумма иннӣ асъалука би ҳаққи ҳозиҳи-с-салавоти ан тукриманӣ би 

руъяти Муҳаммадин хотами-н-набиййина фӣ-л-маноми ва ан тағфиралӣ ва ли 

волидайа ва ли устозийа ва ли ҷамеи-л-муъминина ва-л-муъминоти ва-л-

муслимина ва-л-муслимоти-л-аҳёи минҳум ва-л-амвоти ва туҷиранӣ мин 

азобика ва туҷиба лӣ ризвонака ва саллим таслиман касиран касиро. 

Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.1 

 

Наъти Мулло Маҳмуди Рашнагӣ 

Ҳамду лиллаҳ сарви раъно лоларухсор омадаст,  

Дар мақоми дилбарӣ сархайли аброр омадаст.  

Васфи Субҳонаш бувад ҳам раҳматан ли-л-оламин, 

Рузи маҳшар бо ливои сабзи Саттор омадаст.  

Ғам чаро бояд, ки созад хотири уммат ҳазин,  

Ҳам ба аввал, ҳам ба охир соҳиби кор омадаст.  

Афзалини анбиёву хатми ҷамъи мурсалин,  

Ваъдаи «ло тақнату» бар дасти Мухтор омадаст. 

Шофеи явмулҷазо, ҳам дастгири осиён,  

Соҳиби ҷанноти адну ҷӯю анҳор омадаст.  

Дорам уммеди шафоат з-он шаҳи соҳибқирон,  

Раҳм кун, эй Ҳошимӣ, Маҳмуд гунаҳгор омадаст. 

 

Дуруди лаккаҳӣ 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало 

оли сайидино Муҳаммадин би адади раҳматиллоҳ. Аллоҳумма салли ва саллим 

ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би 

адади фазлиллоҳ. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно 

Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади халқиллоҳ. Аллоҳумма 

салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино 

                                                             
1 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 188-218. 
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Муҳаммадин би адади илмиллоҳ. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва 

мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино ва мавлоно Муҳаммадин би адади 

калимотиллоҳ. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно 

Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади карамиллоҳ. 

Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли 

сайидино Муҳаммадин би адади ҳуруфи каломиллоҳ. Аллоҳумма салли ва 

саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино 

Муҳаммадин би адади қатароти-л-амтор. Аллоҳумма салли ва саллим ало 

сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади 

авроқи-л-ашҷор. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно 

Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади рамли-л-қифор. 

Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли 

сайидино Муҳаммадин би адади мо хулиқа фӣ-л-биҳор. Аллоҳумма салли ва 

саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино 

Муҳаммадин би адади-л-ҳубуби ва-с-симор. Аллоҳумма салли ва саллим ало 

сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади-

л-лайли ва-н-наҳор. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно 

Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади мо азлама алайҳи-л-

лайлу ва ашрақа алайҳи-н-наҳор. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва 

мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади ман салло 

алайҳ. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало 

оли сайидино Муҳаммадин би адади ман лам юсалли алайҳ. Аллоҳумма салли 

ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино 

Муҳаммадин би адади анфоси-л-халоиқ. Аллоҳумма салли ва саллим ало 

сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади 

нуҷуми-с-самовот. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно 

Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади кулли шайъин фӣ-д-

дунё ва-л-охирати. Салавотуллоҳи таоло ва малоикатиҳи  ва анбиёиҳи  ва 

русулиҳи  ва ҷамеи-л-халоиқи ало сайиди-л-мурсалина ва имоми-л-муттақина 

ва қоиди-л-ғурри-л-муҳаҷҷилина ва шафеи-л-музнибина ва сайидино ва 

мавлоно Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва азвоҷиҳи  ва зуррийётиҳи  ва 

аҳли байтиҳи  ва аҳли тоатика аҷмаина мин аҳли-с-самовоти ва-л-арзина, 

бираҳматика ё Арҳама-р- роҳимина ва ё Акрама-л-акрамина, ва саллаллоҳу 

таоло ало сайидино Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаина ва саллама 

таслиман доиман абадан касиран касиро ва-лҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин.1 

Азбаски дар китобе, ки мо ин дуруди шарифро аз он китоб менавиштем, 

дар бораи ин дуруди хеле зебову малеҳ ягон хел маълумоте ёфт нашуд, мо ин 

дурудро ҳамон тавр овардем. Ва дар номи ин дуруди шариф ҳаминро 

афзуданием, ки «Дуруди лаккаҳӣ» ба маънои дурудҳои садҳазора омадааст, ки 

шояд барои хонанда баробари сад ҳазор бор хондани дуруд савоб дода шавад. 

 

                                                             
1 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 219-226. 
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Наъти Эшони Имлои Бухорӣ (paҳ) 

Дар вақти субҳгоҳон бӯйи Муҳаммад омад,  

Андар машоми мардон бӯйи Муҳаммад омад.  

Рафтам ба сӯйи бустон, гулҳо шукуфта дидам,  

Аз ҷониби гулистон бӯйи Муҳаммад омад. 

Ҳар субҳидам бинолам дар хонақоҳу масҷид,  

Аз оҳи субҳхезон бӯйи Муҳаммад омад.  

«Ва-ш-шамс» васфи рӯяш, «Ва-л-лайл» наъти мӯяш,  

Аз сураҳои Қуръон бӯйи Муҳаммад омад. 

“Тоҳо” бихону “Ёсин” в-он гаҳ бигӯй омин, 

Аз зикри исми Раҳмон бӯйи Муҳаммад омад. 

Ин ҳашт дар кушода дар интизори Ҳазрат, 

Аз боргоҳи Ризвон бӯйи Муҳаммад омад. 

Шукри Худо ҳазорон, чандин ҳазор борон, 

Аз мулкати Бадахшон бӯйи Муҳаммад омад. 

Тӯфони Карбалоро гирди Ҳусайн дидам, 

Аз нолаи имомон бӯйи Муҳаммад омад. 

Имло бизан ту худро дар сӯҳбати ғарибон,  

Аз сӯҳбати ғарибон бӯйи Муҳаммад омад. 

 

Дуруди муқаддас 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ё Иллоҳӣ биҳурмати ақволи Муҳаммадив-ва афъоли Муҳаммадив-ва 

аҳволи Муҳаммадив-ва асҳоби Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё 

Иллоҳӣ биҳурмати бадани Муҳаммадив-ва батни Муҳаммадив-ва баракати 

Муҳаммадив-ва байъати Муҳаммадив-ва буроқи Муҳаммадин саллалоҳу 

алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати таваллуди Муҳаммадив-ва тааббуди 

Муҳаммадив-ва таҳаҷҷуди Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ 

биҳурмати таваллуди Муҳаммадив-ва тааббуди Муҳаммадив-ва таҳаҷҷуди 

Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати санои 

Муҳаммадив-ва савоби Муҳаммадив-ва самоти Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи 

ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати ҷалоли Муҳаммадив-ва ҷамоли Муҳаммадив-

ва ҷалли Муҳаммадив-ва ваҷҳати Муҳаммадив-ва ҷаъди Муҳаммадин 

саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати ҳусни Муҳаммадив-ва 

ҳасаноти Муҳаммадив-ва ҳурмати Муҳаммадив-ва ҳоли Муҳаммадив-ва ҳуляти 

Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати хилқати 

Муҳаммадив-ва хулуқи Муҳаммадив-ва хутбати Муҳаммадив-ва хайроти 

Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати дини 

Муҳаммадив-ва диёнати Муҳаммадив-ва давлати Муҳаммадив-ва дараҷоти 

Муҳаммадив-ва дуои Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ 

биҳурмати зоти Муҳаммадив-ва зикри Муҳаммадив-ва завқи Муҳаммадин 

саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати рӯҳи Муҳаммадив-ва раъси 

Муҳаммадив-ва ризқи Муҳаммадив-ва рафиқи Муҳаммадив-ва разои 
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Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати зуҳди 

Муҳаммадив-ва заҳодати Муҳаммадив-ва зори Муҳаммадив- ва зинати 

Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати саёдати 

Муҳаммадив-ва саодати Муҳаммадив-ва суннати Муҳаммадив-ва сирри 

Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати шаръи 

Муҳаммадив-ва шарафи Муҳаммадив-ва шавқи Муҳаммадив-ва шоди 

Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати сидқи 

Муҳаммадив-ва савми Муҳаммадив-ва салоти Муҳаммадив-ва сафои 

Муҳаммадив: ва сабри Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ 

биҳурмати зиёи Муҳаммадив-ва замири Муҳаммадив-ва заҳои Муҳаммадив-ва 

зуъфи Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати талъати 

Муҳаммадив- ва таҳорати Муҳаммадив-ва туҳри Муҳаммадив-ва тариқи 

Муҳаммадив-ва тавофи Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ 

биҳурмати зоҳири Муҳаммадив-ва зуҳри Муҳаммадив-ва зилли Муҳаммадив-

ва зуҳури Муҳаммадив-ва зуфри Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё 

Илоҳӣ биҳурмати ишқи Муҳаммадив-ва арафоти Муҳаммадив-ва илми 

Муҳаммадив-ва улувви Муҳаммадив-ва алими Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи 

ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати ғурбати Муҳаммадив-ва ғори Муҳаммадив-ва 

ғуррати Муҳаммадив-ва ғайрати Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё 

Илоҳӣ биҳурмати қулли Муҳаммадив-ва қадри Муҳаммадив-ва қаноати 

Муҳаммадив-ва қуввати Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ 

биҳурмати фахри Муҳаммадив-ва фақри Муҳаммадив-ва фироқи 

Муҳаммадив-ва фазли Муҳаммадив-ва фазилати Муҳаммадин саллаллоҳу 

алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати каломи Муҳаммадив-ва кашфи 

Муҳаммадив-ва кушиши Муҳаммадив-ва китобати Муҳаммадив-ва кунияти 

Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати лайли 

Муҳаммадив-ва лиқои Муҳаммадив-ва лиёқати Муҳаммадив-ва муҷоҳадоти 

Муҳаммадив-ва мушоҳадоти Муҳаммадив-ва мулоҳизи Муҳаммадив-ва 

масоҳати Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати нози 

Муҳаммадив-ва намози Муҳаммадив-ва насири Муҳаммадив-ва нафири 

Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати варуди 

Муҳаммадив-ва вақои Муҳаммадив-ва ваҷуди Муҳаммадив-ва вадиати 

Муҳаммадин саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ё Илоҳӣ биҳурмати ҳиммати 

Муҳаммадив-ва ҳидояти Муҳаммадив-ва ҳадяти Муҳаммадин саллаллоҳу 

алайҳи ва саллам. Лo илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳи саллаллоҳу 

алайҳи ва олиҳи ва асҳобиҳи ва саллама би адади мо Ҳува-л-мактубу фӣ-л-

лавҳи  ва-л-қалами фӣ кулли явмив-ва лайлатив-ва соатив-ва нафасив-ва-л-

муҳаббати алфи миатин алфа марратин ило явми-л-илми ало инна 

авлиёаллоҳи ло хавфун алайҳим ва ло ҳум яҳзанун. Бираҳматика ё Арҳама-р- 

роҳимин.1 

 

                                                             
1 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 249-259. 
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Наъти Мавлоно Муинии Ҳиравӣ (paҳ) 

Дар ҷон чу кард манзил ҷонони мо Муҳаммад,  

Сад дар кушод дар дил аз ҷони мо Муҳаммад.  

Мо булбулем нолон дар гулситони Аҳмад,  

Мо лӯълӯему марҷон, уммони мо Муҳаммад.  

Мустағрақи гуноҳем, ҳар чанд узрхоҳем,  

Пажмурда чун гиёҳем, борони мо Муҳаммад.  

Аз дарду захми исён моро чӣ ғам чу созад,  

Аз марҳами шафоат дармони мо Муҳаммад.  

Имрӯз хуни ошиқ дар ишқ агар бадар шуд,  

Фардо зи дӯст хоҳад товони мо Муҳаммад.  

Мо толиби Худоем, бар дини Мустафоем,  

Бар даргаҳаш гадоем, султони мо Муҳаммад.  

Аз умматони дигар мо омадем бартар,  

В-онро, ки нест бовар бурҳони мо Муҳаммад.  

Эй обу гил, суруде в-эй ҷону дил, дуруде,  

То бишнавад ба Ясриб афғони мо Муҳаммад.  

Дар боғу бӯстонам дигар махон, Муинӣ,  

Боғам бас аст Қуръон, бӯстони мо Муҳаммад.1 

 

 Дуруди тоҷ 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Аллоҳумма салли ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадин соҳиби-т-тоҷи ва-

л-меъроҷи ва-л-буроқи ва-л-алам. Исмуҳу мактубу-м-марфуу-м-машфуу-м-

манқушун фӣ-л-лавҳи ва-л-қалам. Сайиди-л-араби ва-л-аҷам. Ҷисмуҳу 

муқаддасум- муаттарум-мутаҳҳарун фӣ-л-байти ва-л-ҳарам. Шамси-з-зуҳо 

бадри-д-дуҷо садри-л-уло нури-л-ҳудо мисбоҳи-з-зулам. Ҷамили-ш-шиями 

шафеи-л-умам. Соҳиби-л-ҷуди ва-л-карам. Валлоҳу осимуҳу ва Ҷибрилу 

ходимуҳу ва-л-буроқу маркабуҳу ва-л-миъроҷу сафаруҳу ва сидрату-л-мунтаҳо 

мақомуҳу ва матлубуҳу ва-л-матлубу мақсудуҳу ва-л-мақсуду мавҷудуҳу сайиди-

л-мурсалина хотама-н-набиййина шафеи-л-музнибина аниси-л-ғарибина 

раҳмати-л-лил- оламина роҳати-л-ошиқина шамси-л-орифина сироҷи-с-

соликина мисбоҳи-л-муқаррабина муҳибби-л-фуқарои ва-л-ғурабои ва-л-

масокини сайиди-с-сақалайни набиййи-л-ҳарамайни имоми-л-қиблатайни 

маҳбуби Рабби-л- машриқайни ва Рабби-л-мағрибайни ҷадди-л-Ҳасани ва-л-

Ҳусайни мавлоно ва мавла-с-сақалайни абӣ-л-Қосими Муҳаммади-бни 

Абдиллоҳ. Ё айюҳа-л-муштоқуна би нури ҷамолиҳи саллу алайҳи ва олиҳи ва 

асҳобиҳи ва саллиму таслимо. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.2 

 

 

                                                             
1 «Маориҷу-н-нубувват фӣ мадориҷу-л-футувват». Саҳ. 65. 
2 «Маҷмӯаи вазоиф». Саҳ. 163-165. 
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Наъти Маҳзунии Рашнагӣ (paҳ)  

Эй офтоби рӯят рашки гули тар омад,  

Аз қоматат хиҷолат сарву санавбар омад.  

Дар восифи ҷамолат «Ва-ш-шамс»-у «Ва-з-зухоҳо», 

Андар сифоти мӯят «Ва-л-лайл»-у анбар омад.  

Шуд рутбаат, ки боло, фарши ту Арши аъло,  

Асрори Ҳақ таоло бо ту муяссар омад.  

Аввал зи толибон, сархайли ошиқонат,  

Фозил зи умматонат Сиддиқи акбар омад.  

Дуввум, ки гашт ёрат, Форуқи даррадорат,  

Биншаст бар ясорат, куффор абтар омад.  

Баъд аз Умар, ки Усмон ёри Ҳабиби Ҳақ шуд,  

Бар саҳфаи китобат маҷмӯи дафтар омад.  

Чорум, ки Муртазо буд, амзоди Мустафо буд,  

Кони саховату ҷуд, соқии Кавсар омад.  

Шери Худост Ҳайдар, Дулдулнишину сафдар,  

Барканд боби Хайбар, қотили Антар омад. 

Бо наъра кард яксон он қалъаи Муқотил, 

Вирди забони он шаҳ «Аллоҳу акбар» омад.  

Маҳзун, гузашт даврон, рафтанд ҳамнишинон,  

Аз карда шав пушаймон, умри ту бар cap омад. 

 

Салавоти арабу аҷам 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим  

Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадин сайиди-л-араби ва-л-аҷам. 

Ва имоми Макката ва-л-Мадинати-л-мунавварати ва-л-ҳарам. Ва тарҷумони 

лисони-с-салафи ва-л-карам. Ва аллама-л-инсона мо лам яълам. Аслуҳу нурун 

ва наслуҳу одам. Баъсуҳу муаххарун ва халқуҳу муқаддамун. Исмуҳу-ш-шарифу 

мактубун ала-л-лавҳи -л-маҳфузи биёқути-л-ҷавоҳири ва-л-қалам. Ҷисмуҳу-ш-

шарифу мадфунун фӣ-л-Мадинати-л-мунавварати ва-л-ҳарам. Фа тубо ли мар-

раоҳу ва тобааҳу ва ли ман аслам. Манбау-ш-шафоати явма-л-ҳашри ва-н-

надам. Манбау-ш-шафоати ли- л-осина қоило ё Рабби-с-салам. Явма ёлайта-т-

таҳално туроба таҳти-л-қадам. Умматӣ умматӣ во уммато ё За-л-лутфи ва-л-

карам. Фа юноди-л-мунодӣ мин қибали-р-Раҳмони-л-арҳам. Қабилту 

шафоатака ё набийя-л-муҳтарам. Удхулу-л-ҷанната ло хавфун алайкум ва ло 

ҳазанув-ва ло алам. Сумма разияллоҳу таоло ан Абибакри ва ан Умара ва ан 

Усмони ва ан Алиййи зи-л-карам. Сумма разийяллоҳу таоло ан ходими-ш-

шариати-л-Имоми-л-Аьзам. Ва саллаллоҳу ало ҷамеи-л-анбиёи ва-л-мурсалина 

ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

Ин се салавоти болоро, яъне «Дуруди муқаддас», «Дуруди тоҷ» ва 

«Салавоти Арабу Аҷам»-ро баъд аз тиловати Қуръони Маҷид ва ё хатми оёти 

Қуръони Маҷид, ки дар паси намоз ва ё дар маҳфилҳои маънавию адабӣ 

мехонанд, хондан муносиб аст. 

I 
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Наъти Иброҳими Наққош  

Чу «Мо зоға-л-басар» дар восифи чашми хумор омад,  

Рухаш бо зевари «Ва-ш-шамс» рашки сад баҳор омад.  

Дигар «Ва-л-лайл»-у анбар дар сифоти ҳалқаи мӯяш,  

Муаттар гашта аз бӯяш раёҳин шармсор омад.  

Ба фарқаш афсари «Тоҳо», ба дӯшаш хилъати «Ёсин»,  

Ба мулки ҳар ду олам босазо ӯ шаҳриёр омад.  

Ҳамон Сиддиқи ёрашро, нахустин роздорашро,  

Ба пойи нозук андар ғори тира неши мор омад.  

Умар бо зарби дарра карда беҷон ҷисми фарзандаш,  

Зи адлаш дар миёни умматонаш бовиқор омад.  

Дигар Усмони Зиннурайни бо ҳилму ҳаёро бин,  

К-аз ӯ дар сафҳаи маҷмӯа қавли Кирдгор омад.  

Алиро шери Аллаҳ дон, ба Аҳмад ёри огаҳ дон,  

Мусаххар мулкати Қаҳқаҳ ба зарби Зулфиқор омад.  

Ба ангуште биканд аз бун ҳамон дарвозаи Хайбар,  

Ба ёрии Муҳаммад Ҳазрати Дулдулсавор омад.  

Худоё, бахш иқболам, ба даргоҳи Ту менолам,  

Ки Наққош чун ғуборе бар дарат уммедвор омад. 

 

Ҳикояти ба сафари ҳаҷ рафтани Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (paҳ) 

Муаллифи китоби «Фазоилу-л-аъмол» Ҳазрати шайху-л- ҳадис Мавлоно 

Муҳаммадзакариё (paҳ) дар рисолаи «Аҳамият ва фазилати дуруд ва салом» 

чунин менигорад, ки: «Дар даврони навиштани ин рисолаи фазоил баъзе аз 

авқот1 худи банда ва баъзе авқот дигар аҳбоб ва дӯстон хобҳо ва башороте 

дидем. Дар рӯзҳое, ки ин рисолаи «Фазоили дуруд»-ро менавиштам, як шаб 

хоб дидам, ки ба ман дастур дода шуд, ки дар ин рисола ҳатман қасидаеро 

бинависам, вале қасида таъйин нашуд, ки кадом аст. Албатта, дар зеҳни банда 

дар хоб ва ё бедорӣ ва ё байни ду хоб (зеро, ки дар ҳамон ҳангом хоби дигаре аз 

ин қабил дидам) ин тасаввур пеш омад, ки мисдоқи ин қасида наъти маъруфи 

аллома Ҷомӣ (paҳ), ки дар китоби «Юсуф ва Зулайхо» дар васфи Расули акрам 

(с) сурудааст мебошад. Замоне, ки даҳ- ёздаҳсола будам, дар шаҳри Гангуҳ ин 

китобро назди падари бузургвори худ хонда будам ва дар ҳамон замон дар 

бораи ин қасида достоне аз падарам шунида будам ва ҳамин достон ангезаи 

мунтақил шудани зеҳн ба сӯйи он қасидаи дар хоб шуд. Достон чунин аст: 

«Баъд аз сурудани ин наът Мавлоно Ҷомӣ (paҳ) ба қасди зиёрати хонаи Худо 

озими сафари ҳаҷ шуд ва тасмим дошт, ки дар канори равзаи атҳари2 он Ҳазрат 

(с) ин наътро бихонад. Вақте баъд аз зиёрати хонаи Худо озими Мадинаи 

мунаввара шуд. Амири Макка дар хоб Паёмбари акрам (с)-ро зиёрат кард, ки 

                                                             
1 Авқот — вақтҳо.  

2 Атҳар - пок. 
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он Ҳазрат (с) ба вай фармуданд: «Ба ин шахс (Мавлоно Ҷомӣ) иҷозати вуруд1 ба 

Мадинаро мадеҳ». Амири Макка ӯро аз сафари ба Мадииа боздошт, вале 

шавқу завқи зиёрати равзаи атҳар чунон бар вай ғолиб буд, ки махфиёна 

равонаи Мадина шуд. Бори дигар амири Макка дар хоб Расули акрам (с)-ро 

зиёрат кард ва он Ҳазрат (с) фармуданд: «Ин шахс ворид меояд, ба ӯ иҷозат 

мадеҳ». Амири Макка ду нафарро ба таъқиби вай фиристод ва аз миёни роҳ 

ӯро дастгир карда, бозгардониданд ва амир ӯро равонаи зиндон кард. Бори 

саввум Паёмбари акрам (с)-ро дар хоб зиёрат кард ва он Ҳазрат (с) фармуданд: 

«Ин шахс муҷрим2 нест, балки ашъоре суруда ва қасд дошт, ки онҳоро бар сари 

марқади ман бихонад, ки агар чунин мешуд, ман дасти худро аз қабр барои 

мусофаҳа бо вай берун мекардам ва эҳтимоли фитна вуҷуд дошт». Баъд аз ин 

ӯро аз зиндон хориҷ кард ва мавриди эъзозу икроми бисёр қарор дод». 

Дар шунидан ва ҳифзи ин достон ҳеҷ шак ва тардиде надорам, аммо акнун 

бар асари заъфи биноӣ ва вуҷуди бемориву касолат аз муроҷиати ба кутуб ва 

таҳқиқ дар ин бора маъзурам. Ва чунончи хонандагони муҳтарам дар замони 

ҳаёти банда муваффақ ба ёфтани ин достон дар китобе шуданд, бандаро аз он 

огоҳ созанд ва агар баъд аз вафоти ман дастрасӣ пайдо карданд ба унвони 

поварақе дар ҳамин ҷо изофа кунанд. Ба хотири ҳамин достон зеҳни банда ба 

тарафи ин қасида мунтақил шуд ва то ба ҳол низ ҳамин қасида дар зеҳн ба 

унвони мисдоқи хоб мавҷуд аст ва ҳеҷ тардиде низ дар он надорам».3 

 

Наъти4 Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (paҳ) 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Зи маҳҷурӣ баромад ҷони олам,  

Тараҳҳам, ё Набийюллоҳ, тараҳҳам5. 

На охир раҳматан ли-л-оламинӣ,  

Зи маҳрумон чаро ғофил нишинӣ?  

Зи хок, эй лолаи сероб, бархез,  

Чу наргис хоб чанд, аз хоб бархез.  

Бурун овар cap аз бурди ямонӣ,  

Ки рӯйи туст субҳи зиндагонӣ.  

Шаби андӯҳи моро рӯз гардон,  

Зи рӯят рӯзи мо фирӯз гардон.  

Ба тан дарпӯш анбарбӯй ҷома,  

Ба cap барбанд кофурӣ амома6.  

                                                             
1 Вуруд — даромадан. 
2 Муҷрим – гунаҳгор. 
3 «Фазоилу-л-аъмол». Саҳ. 592-593. 
4 Наът - таъриф ва васф кардан, агарчи лафзи наът ба маънии васф аст, лекин аксар барои 

истеъмоли санову ситоиши Расулуллоҳ (с) омадааст. 
5 Тараҳҳам - сиғаи амр ба маънии раҳм фармо, тараҳҳум гуфтан ғалат аст, чаро ки қофия 

дуруст намешавад. 
6 Кофурӣ амома - саллаи сафед, кофурӣ - ҳар чизи сафедро гӯянд. 
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Фуруд овез аз cap гесувонро,  

Фикан соя ба по сарви равонро.  

Адими тоифӣ1 наълайни по кун,  

Широк2 аз риштаи ҷонҳои мо кун.  

Ҷаҳоне дида карда фарши роҳанд,  

Чу фарш иқболи побӯси ту хоҳанд.  

Зи ҳуҷра пой дар саҳни Ҳарам неҳ  

Ба фарқи хоки раҳбусон қадам неҳ.  

Бидеҳ дасте зи поафтодагонро,  

Бикун дилдорие дилдодагонро.  

Агарчи ғарки дарёи гуноҳам,  

Фитода хушклаб бар хоки роҳам.  

Ту абри раҳматӣ, он беҳ ки гоҳе  

Кунӣ бар ҳоли лабхушкон нигоҳе.  

Хушо, к-аз гарди paҳ сӯят расидем,  

Ба дида гард аз кӯят кашидем.  

Ба масҷид саҷдаи шукрона кардем,  

Чароғатро зи ҷон парвона кардем. 

Ба гирди равзаат гаштем густох,  

Дилам чун панҷара сӯрох-сӯрох.  

Задем аз ашки абри чашми бехоб  

Ҳарими остони равзаат об.  

Гаҳе рӯфтем з-он соҳат3 ғуборе,  

Гаҳе чидем з-ӯ хошоку хоре.  

Аз он нури саводи дида додем  

В-аз ин бар реши дил марҳам ниҳодем.  

Ба сӯйи минбарат paҳ баргирифтем,  

Зи чеҳра пояаш дар зар гирифтем.  

Зи меҳробат ба саҷда ком ҷустем,  

Қадамгоҳат ба хуни дида шустем.  

Ба пойи ҳар сутун қад рост кардем.  

Мақоми ростон дархост кардем.  

Зи доғи орзуят бо дили х(в)аш,  

Задем аз дил ба ҳар қандил оташ.  

Кунун гар тан на хоки ин ҳарим аст,  

Биҳамдиллаҳ ки ҷон он ҷо муқим аст.  

Ба худ дармондаам аз нафси худрой,  

Бибин дармондае чандин, бибахшой.  

                                                             
1 Адими тоифӣ - адим - пусти хушбӯро гӯянд, ки онро булғор хонанд. Тоиф - номи шаҳре 

чанд, ки дар тӯфон бар об мегардиданд, ё Ҷабраил (а) инҳоро гирифта гирди хонаи Худо тавоф 

намуда буданд. 
2 Широк - банди кафш. 
3 Соҳат – майдон. 
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Агар набвад чу лутфат дастёре,  

Зи дасти мо наёяд ҳеҷ коре. 

Қазо1 меафканад аз роҳ моро,  

Худоро, аз Худо дархоҳ моро.  

Ки бахшад аз яқин аввал ҳаёте,  

Диҳад он гаҳ ба кори дин суботе.  

Чу ҳавли рӯзи растохез хезад,  

Ба оташ обрӯи мо нарезад.  

Кунад бо ин ҳама гумроҳии мо,  

Туро изни шафоатхоҳии мо.  

Чу чавгон cap фиканда оварӣ рӯй,  

Ба майдони шафоат «умматӣ»-гӯй.  

Ба ҳусни эҳтимомат кори Ҷомӣ  

Туфайли дигарон ёбад тамомӣ.2 

 

Салавот ба тариқи назм 

Бояд ки салавоти ҳузуриро умматони мувофиқ ва толибони содиқ ва 

рафиқони мушфиқ дар маҷлиси тараб ба ҳусни адаб аз роҳи ниёз ба сӯзу гудоз 

ба иродат ва таҳорат ба мушки азфар ва ба уду анбар, ба савти ҳазин ва ихлосу 

яқин ба рӯҳи Ҳазрати Сайидулмурсалин алайҳи мина-с-салавоту афзалуҳо ва 

минаттаҳийёти акмалуҳо даргузаронанд, то футуҳи абвоби3 раҳмати Илоҳӣ 

гардад ҷалла шонаҳу ва амма наволаҳу би авниҳи ва иноятиҳи.4 Салавоти 

мутабарракоти Ҳазрати Расули коинот (с) ин аст: 

 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Бишунав зи ман саломе, салавот бар Муҳаммад,  

Бирасон зи ман паёме, салавот бар Муҳаммад.  

Дари Каъба боз кардам, ба Ҳарам намоз кардам,  

Ба Худой роз кардам, салавот бар Муҳаммад.  

Дари тавбаро гирифтам, ба Мақому Рукн рафтам,  

Ба Сафову Марва гуфтам, салавот бар Муҳаммад.  

Ҳараму Ҳатиму5 Замзам, Арафоту Ҳилли6 аъзам,  

Пайи гуфтугӯст бо ҳам, салавот бар Муҳаммад.  

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад,  

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад.  

Зи ман, эй сабо, равонӣ, зи манаш варо бихонӣ,  

Зи ман, эй Худо, расонӣ, салавот бар Муҳаммад.  

                                                             
1 Қазо — ҳукми илоҳӣ. 
2 «Юсуф ва Зулайхо». Саҳ. 17-19. 
3 Футӯҳи  абвоб - кушоиши дарҳо. 
4 «Девони Шӯри ишқ». Саҳ. 152. 
5 Ҳатим - санги Каъба мобайни Рукн ва Замзам. 
6 Ҳил(л) - равон шудан ва аз эҳром берун омадан. 
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Манам он гадои кӯяш, ҳама дам ба ҷустуҷӯяш,  

Нигарам ба рӯю мӯяш, салавот бар Муҳаммад.  

Ба чаман гули шукуфта, буни худ ба гил нуҳуфта,  

Ба забони ҳол гуфта, салавот бар Муҳаммад.  

Ба риёзи ҷаннати ӯ, пури нур турбати ӯ,  

Ту бигӯй уммати ӯ, салавот бар Муҳаммад. 

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад.  

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад. 

Ҳама хокиёни дунё, ҳама муқрибони аъло,  

Ҳама дам ба шӯру ғавғо, салавот бар Муҳаммад.  

Лаби Ҷабраил гӯяд, дами Исрофил гӯяд,  

Дили Микоил гӯяд, салавот бар Муҳаммад.  

Пари Ҷабраил рақсад, ки магар расад ба мақсад,  

Бирасонад ӯ ба ашҳад, салавот бар Муҳаммад.  

Зи capo ило1 сурайё, дили зарраҳои ашё,  

Ҳама ҷаҳру хуфя2 гӯё, салавот бар Муҳаммад. 

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад.  

Рахамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад.  

Ба биҳишти адн бигзар, ки навиштаанд бар дар,  

Ба зару забарҷад, анвар, салавот бар Муҳаммад.  

Мақарат чу рӯҳу райҳон, шавад, эй тани мусалмон,  

Чу бигӯӣ аз дилу ҷон, салавот бар Муҳаммад.  

Ғаму гуссаи гаронро, дили реши муҷримонро,  

Чӣ давост осиёнро, салавот бар Муҳаммад.  

Гарат аз ғами маосӣ, шуда тира рӯзи софӣ,  

Ту бихон ҳурузи шофӣ3, салавот бар Муҳаммад. 

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад. 

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад.  

На Сафиву Нӯҳ гӯяд, на тани Насӯҳ гӯяд,  

Ҳама аҳли рӯҳ гӯяд, салавот бар Муҳаммад.  

Зи Сафиву Нӯҳ бингар, ба Халили ибни Озар,  

Ба Забеҳу теғи акбар, салавот бар Муҳаммад.  

Дили Мусӣ асту Ҳорун, зи пайи русум мафтун,  

Гузарон ба лаҳни маҳзун, салавот бар Муҳаммад.  

Бинигар ба Ибни Марям, ба само шуда мукаррам,  

Ба лабон-ш исми аъзам, салавот бар Муҳаммад.  

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад.  

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад.  

Чу Ҳақаш салом гӯяд, дигараш чӣ сон нагӯяд, 

                                                             
1 Ило - ба сӯйи, то. 
2 Ҷаҳру хуфя - ошкоро ва пинҳонӣ. 
3 Ҳурузи шофӣ — таъвизоти шифо. 
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Лаби инсу ҷон бигӯяд, салавот бар Муҳаммад.  

Зи само буроқаш омад, зи худӣ фироқаш омад,  

Маданӣ висоқаш омад, салавот бар Муҳаммад.  

Ба ду дида дида якро, зи миён зидуда шакро,  

Зада бар маҳак маъакро, салавот бар Муҳаммад. 

Ту мадон, ки ӯст мурда, гарав аз миён бибурда,  

Ду ҷаҳон ба ӯст зинда, салавот бар Муҳаммад.  

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад  

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад  

Зи санои ӯ надонам, ки чӣ сон кунад забонам,  

Дилу мағзу ҷисму ҷонам, салавот бар Муҳаммад.  

Чу Худо худоияшро бинамуд ошкоро,  

Ба туфайли ӯст ашё, салавот бар Муҳаммад.  

Набудӣ агар Муҳаммад, нашудӣ ҳисоби аб ҷад,1  

На қабул будӣ овард, салавот бар Муҳаммад.  

Ба туфайли ӯст инсон, ба туфайли ӯст ин ҷон,  

Ба туфайли ӯст имон, салавот бар Муҳаммад. 

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад.  

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад.  

Салавоти бар таҳийят, бари аҳлу оли Ҳазрат,  

Ба саҳобаҳои уммат, салавот бар Муҳаммад.  

Ба Имому Шайхи акбар, шуда ноиби Паямбар,  

Пас аз ӯст чун ки Умар, салавот бар Муҳаммад.  

Бикунам ба меҳри Усмон дилу ҷони хеш қурбон,  

Пас аз ӯ ба Шоҳи  мардон, салавот бар Муҳаммад.  

Ба шаши дигар биҳиштӣ, шуда душмани куништӣ,  

Ба канор бурда киштӣ, салавот бар Муҳаммад. 

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад.  

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад.  

Ба чаҳор ёри яктан, ба чаҳор моҳи  равшан,  

Ба чаҳор рукни гулшан, салавот бар Муҳаммад.  

Ба рафиқу ёри ғораш, ба Имоми даррадораш,  

Ба Ғании номдораш, салавот бар Муҳаммад.  

Ба Валӣ-Алии Ҳайдар, зада зарби худ ба Антар,  

Бишикаста боби Хайбар, салавот бар Муҳаммад.  

Ба Батули бинти Кубро, ки лақаб варост Заҳро,  

Ба Ҳасан, Ҳусайн шаҳидо, салавот бар Муҳаммад.  

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад.  

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад.  

Ба Имом Зайни обид, шабу рӯз буд соҷид,  

Бари Боқири муҷоҳид, салавот бар Муҳаммад.  

                                                             
1 Аб ҷадд - падар ва бобо. 
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Ба Имом Мирҷаъфар, бари Мӯсии мунаввар,  

Ба гулобу уду анбар, салавот бар Муҳаммад. 

Ба Алӣ Ризои Козим, ки ба Тӯс гашта ноим,  

Ба Тақӣ, Нақии олим, салавот бар Муҳаммад.  

Ба вуҷуди Шоҳи Аскар, ба Имом Маҳдӣ acғap,  

Ба ҷамеи оли Сарвар, салавот бар Муҳаммад. 

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад.  

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад.  

Чу равӣ, сабо, ба кӯяш, ба тавофи хоки кӯяш,  

Зи ман ин салом бигӯяш, салавот бар Муҳаммад.  

Ки зи сӯйи шарқи дунё, зи макони деҳи  Яҳё,  

Ба умед гуфт аз он ҷо, салавот бар Муҳаммад.  

Ки ба ном Саъдуддин аст, зи ту доғ бар ҷабин аст,  

Шабу рӯз зикраш ин аст, салавот бар Муҳаммад.  

Назаре бикун ниҳонаш, саги кӯйи худ бихонаш,  

Дигар аз дарат маронаш, салавот бар Муҳаммад.  

Салавот бар Муҳаммад, баракот бар Муҳаммад.  

Раҳамот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад.1 

 

Мухаммаси Равнақ 

Ассалом, эй, ки рухат қиблаи арбоби наҷот,  

Пешвоёни ҷаҳонро зи ту бошад дараҷот,  

Ту барорӣ ҳамаи сӯхтагонро ҳоҷот,  

Нестӣ як нафас осуда зи хайру тоот,  

Марҳабо, Сайиди кавнайн, алайка-с-салавот. 

 

Бар шикам санг худ аз рӯйи қаноат бастӣ,  

Шом то субҳ камар баҳри ибодат бастӣ,  

Чашм бар хоб кай аз бими қиёмат бастӣ,  

Даст доим ба дуо аз ғами уммат бастӣ,  

Марҳабо, Сайиди кавнайн, алайка-с-салавот. 

 

Ҳеҷ нохонда ба илм аз ҳама доно шудаӣ,  

Бар ҳама инсу малак масъалафармо шудаӣ,  

Монда Ҷибрилу ту болотару боло шудаӣ,  

Шаби меъроҷ, ту бас шамъи Сурайё шудаӣ,  

Марҳабо, Сайиди кавнайн, алайка-с-салавот. 

 

Ҳамаро қиблаи ҳоҷот туӣ дар кавнайн,  

Ҳамаро аз ту умед аст, Расули сақалайн, 

Бас туӣ ҳамраҳи Ҷибрил, имому-л-ҳарамайн  

                                                             
1 «Девони Шӯри ишқ». Саҳ. 152-155. 
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Аз ғамат реш бувад синаи ман дар малавайн1  

Марҳабо, Сайиди кавнайн, алайка-с-салавот. 

 

«Умматӣ»-гуфта чу аз гулшани Батҳо хезӣ,  

Тавсани2 ҷилва ба саҳрои ҷазо ангезӣ,  

Ҳамаро ҳаст яке туҳфаву дастовезе,  

Нест дар номаи ман ғайри сиёҳӣ чизе,  

Марҳабо, Сайиди кавнайн, алайка-с-салавот. 

 

Сари ман хоки раҳи  ҳазрати Сиддиқу Умар,  

Бандаи Ҳазрати Усмону Алии Сафдар,  

Ҷигари сӯхтаро об диҳанд аз Кавсар,  

Олу асҳоби ту мушфиқ ба умам3 дар маҳшар,  

Марҳабо, Сайиди кавнайн, алайка-с-салавот. 

 

Гар набудӣ, ту, намебудӣ зи олам асаре,  

Шуд туфайли ту вуҷуди малаку деву парӣ,  

Чӣ шавад ҷониби он ғамзада Равнақ нигарӣ,  

Андак аз васфи ту ин аст, ки хайру-л-башарӣ,  

Марҳабо, Сайиди кавнайн, алайка-с-салавот. 

 

Мухаммаси Бисмили Рашнагӣ 

Ё Аҳмади мухтор, шафеи арасотӣ,4 

Маҳбуби Худовандию олидараҷотӣ,  

Бар ташналабон рӯзи ҷазо оби ҳаётӣ,  

Сар то ба қадам ғарқаи баҳри ҳасанотӣ, 5 

Бодо зи мани хаста салому салавоте. 

 

Боло зи ҳама мулку малак гашта мақомат,  

Андар шаби меъроҷ Худо дода саломат,  

Аз Ҳазрати Ҳақ «Ёсин»-у «Тоҳо» шуда номат,  

Ҷибрили Амин шуд мутасаддӣ ба паёмат,  

Гуфто, ки: «Манам ҳалқа ба гӯши ҳарамотӣ». 

 

Гарчи ба сифат бандаи маҳбуби Ҷалилӣ,  

Дар аслу насаб як дурре аз кони Халилӣ,  

Дар назди Худо аз ҳама мурсал6 ту далелӣ,  

                                                             
1 Малавайн - шабу рӯз. 
2 Тавсан - курраи асп, ки тунду шӯху саркаш бошад. 
3 Умам – умматҳо. 
4 Шафеи арасот – шафоатхоҳи рӯзи қисмат, яъне Ҳазрати Муҳаммад (с). 
5 Ҳасанот - корҳои некӯ. 
6 Мурсал - фиристодашуда ва ба маънии набии соҳиби китоби Аллоҳ. 
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Мобайни Худо, уммати осӣ ту кафилӣ,  

Гардид муайян, ки азизи азамотӣ. 

 

Лилҳамд, Худоро, ки туӣ аз ҳама фозил,  

Аз фарш, ки то Арши азим шуд ба ту қоил,  

Мобайни ҳама инсу малак гавҳари қобил,  

Қуръони Шарифу рамазон шуд ба ту нозил,  

Кони адабу файзу муҳити баракотӣ. 

 

Он тавбаи Одам зи чӣ мақбули Худо шуд,  

Дар сулби вай аз нури ту як зарра нишон буд,  

Гардид гулистон ба Халил оташи Намруд,  

Шуд наштари фӯлод хамир бар кафи Довуд,  

Инҳо ҳама буд аз шарафат як калимоте, 

 

Юнус, ки фурӯ рафту бишуд луқмаи моҳӣ,  

Номат ба забонаш буду мегуфт: «Илоҳӣ»,  

Юсуф зи падар дур шуду афтод ба чоҳе,  

Дар Миср ба номаш зада шуд сиккаи шоҳӣ,  

Гаштам ба туфайли ту бурун аз зуламотӣ. 

 

Мӯсо ба кӯҳи  Тур будӣ толиби рӯят,  

Чоки дили Исо шуда мӯҳтоҷи руфӯят,1  

Шоҳон ҳама бошанд гадои сари кӯят,  

Нақди ду ҷаҳон нест баҳои сари мӯят,  

Эй дурр, баҳои ту надонам, зи чӣ зотӣ. 

 

Дорою Сулаймон ба ғуломии ту иқрор,  

Ковуси Каю Нуширавон, Рустами солор,  

Искандару ҳам Қайсару Хоқони ҷаҳондор,  

Луқмони ҳаким бар сари кӯят шуда бемор,  

Бар иллати исён ту табиби маразотӣ.2 

 

Эй воқифи асрори Илоҳӣ шаби меъроҷ,  

Шоҳони ҷаҳон бар дари ту ҷумлагӣ мӯҳтоҷ  

Хоки кафи поят ба сари Арши азим тоҷ,  

Ғаввосӣ3 ту дар баҳри шафоат дурри маввоҷ4 

                                                             
1 Руфӯ - дуруст ва ислоҳ карданӣ ҷома. 
2 Маразот – бемориҳо. 
3 Ғаввос – шиновар. 
4 Маввоҷ — бисёр мавҷзананда. 
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Мифтоҳи1 дари раҳмати Ҳақ дар арасотӣ. 

 

Гарчӣ зи рухат охири дам парда кушудӣ,  

Буд нури ту ин оламу Одам, ки набудӣ,  

Лекин башарӣ, гавҳари якто ба вуҷудӣ,  

Аз баҳри умам сӯйи Худо cap ба суҷудӣ,  

Бар синаи ранҷури асирон ҳаракотӣ. 

 

Як зарра зи рӯйи ту ба хуршед сабақ шуд,  

Омад қамару бар сари ангушти ту шаққ2 шуд,  

Пайғамбарият бар ҳама, маҳбуби ту Ҳақ шуд,  

Аъдои ту дар маъракаҳо ғарқи арақ шуд,  

Асҳоби туро шодии дил гашта нишоте. 

 

Он сарвари олам, ки баромад ба самовот3,  

Пайваста ҳамекард ба Худованд муноҷот:  

«Бар уммати ман раҳмати Худ соз каромот,  

Ё Олими асрор, Туӣ қозии ҳоҷот,  

Қайюми тавоноию холӣ зи муҳотӣ».4 

 

Эй чашми умеди ҳама, фардои қиёмат,  

Мобайни ҳама халқӣ, ту аълои қиёмат,  

Саргашта чу ман нест ба саҳрои қиёмат,  

Сӯям назаре соз ба ғавғои қиёмат,  

Ғарқа мани Бисмил ба амалҳои5 ҳаётӣ. 

 

 

Наъти Сипандии Самарқандӣ 

Ё ман ҳадайта кулла залилан ила-л-ҳудо,  

Қад сора мунҷиян бика ман кона иқтидо,  

Маҳбубу баргузидаи шоистаи Худо,  

Бодо ҳазор ҷони гиромӣ туро фидо.  

Бар ҷумла буд шаръи шарифи ту муқтадо,  

Динат заиф шуд, мададе, ё Муҳаммадо. 

 

Аз мусҳафи ҷамоли ту «Ва-ш-шамс» ояте,  

                                                             
1 Мифтоҳ - калид. 

2 Шаққ - дупора шудани чизе. 

3 Самовот — осмонҳо. 

4 Муҳот – иҳоташуда. 
5 Амалҳо - бо алиф, ба маънии орзу. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

«Шаққу-л-қамар» зи абрӯи нозат ишорате,  

«Мо зоғ» аз ду наргиси мастат ҳикояте,  

«Лавлок» аз фазоили зотат ривояте.  

Эй садру бадри ҳар ду ҷаҳон, мазҳари худо,  

Динат заиф шуд, мададе, ё Муҳаммадо. 

 

З-он рӯ, ки улвӣ мартабаи эҳтироми туст,  

Дар арсаи «Дано фа тадалло» мақоми туст,  

Арши барин пиёда чунин зери гоми туст,  

Дар ҳар ду кавн сиккаи давлат ба номи туст.  

Ту подшоҳи Ясрибу Батҳову мо гадо,  

Динат заиф шуд, мададе, ё Муҳаммадо. 

 

Мо умматони русияҳу дилҳазини ту,  

Мақҳур гаштаем ба аъдои дини ту,  

Бар хоки остони чу Арши барини ту,  

Уммедвор аз дари лутфи мубини ту.  

Ҳаргиз мабод дил зи раҳи  суннатат ҷудо,  

Динат заиф шуд, мададе, ё Муҳаммадо. 

 

Дар раҳгузори оташи сӯзанда чун хасе,  

Афтодаем музтару ҳайрон зи бекасӣ,  

Дидем зулму ҷабру ҷафову ситам басе,  

Шoҳo, чӣ мешавад, ки ба фарёди мо расӣ.  

Мо оҷизон бар шаръи ту кардем ҷон фидо,  

Динат заиф шуд, мададе, ё Муҳаммадо. 

 

Дар ин замона сифла ба авҷи ғано расид,  

Арбоби иззу ҷоҳ ба ранҷу бало расид, 

Зоҳид зи роҳи зуҳд ба ҳадди фано расид,  

Фосиқ зи рӯйи фисқ ба нашъунамо расид.  

Ислом шуд ғариб, куҷоӣ, ту Аҳмадо?  

Динат заиф шуд, мададе, ё Муҳаммадо. 

 

Доно залилу мардуми нодон ба иззу ноз,  

Булбул хамушу зоғ ба гулшан суханфароз,  

Ноасл дар фароғату содот дар гудоз,  

Кам монд дар миёни касу нокас имтиёз.  

Хатми русулу ҳодии кулл, раҳбари Худо,  

Динат заиф шуд, мададе, ё Муҳаммадо. 

 

Сад раҳмати Худои ба ёрони поки ту,  

Бар зоирони сурмакаши гарди хоки ту,  
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Бар умматони русияҳу синачоки ту,  

Бар ошиқони дидатару дардноки ту.  

Эй раҳнамои роҳи ҳақу маслаки худо,  

Динат заиф шуд, мададе, ё Муҳаммадо. 

 

Ҳайҳот, ман киву зи камолат баёни ман,  

Лоиқ ба наъти поки ту набвад забони ман,  

Лекин фитод оташи шавқат ба ҷони ман,  

Дар нола шуд, Сипанд, ҳама устухони ман.  

Дил бехудона кард ба ёдат чунин нидо:  

Динат заиф шуд, мададе, ё Муҳаммадо. 

 

Наъти шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ 

Хуш раҳматест, ёрон, салавот бар Муҳаммад,  

Гӯем аз дилу ҷон салавот бар Муҳаммад.  

Гар муъминиву содиқ, бо мо шавӣ мувофиқ,  

Кӯрии ҳар мунофиқ, салавот бар Муҳаммад.  

Дар осмон фаришта, меҳраш ба ҷон нишаста,  

Бар Арш хуш навишта, салавот бар Муҳаммад.  

Салавот агар бигӯӣ, ёбӣ ҳар он чӣ ҷӯӣ,  

Гар ту зи хайли ӯӣ, салавот бар Муҳаммад.  

Эй нури дидаи мо, хуш маҷлисе биёро,  

Мегӯ хушӣ Худоро, салавот бар Муҳаммад.  

Монанди гул шукуфтем, дурри латиф суфтем,  

Хуш ошиқона гуфтем: «Салавот бар Муҳаммад».

Валлоҳ, ки дидаи ман аз нури ӯст равшан,  

Ҷони ман асту ман тан, салавот бар Муҳаммад.  

Гуфтем бо дилу ҷон бо ошиқони гирён,  

Шодии рӯйи ёрон, салавот бар Муҳаммад.  

Гӯям дуои Сайид, хонам санои Сайид,  

Ҷонам фидои Сайид, салавот бар Муҳаммад.  

Хуш гуфт Неъматуллоҳ, рамзе зи «Лӣ мааллоҳ»,  

Хуш гӯ ба ишқи Аллоҳ, салавот бар Муҳаммад. 

 

Дар наъти Пайғамбар (а) 

Шамсулхудо Муҳаммад,  

Бадруддаҷо Муҳаммад,  

Нурулҳудо Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Ганҷи сахо Муҳаммад,  

Кони ҳаё Муҳаммад,  
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Ганҷи вафо Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Хатми русул1 Муҳаммад,  

Ходи субул2 Муҳаммад,  

Мурсал ба кулл Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Ҳам Мустафо Муҳаммад,  

Ҳам Муҷтабо Муҳаммад,  

Ҳам муқтадо Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Баҳри ато Муҳаммад,  

Мушкилкушо3 Муҳаммад, 

Ҳоҷатраво Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Тоҳолақаб Муҳаммад,  

Олинасаб Муҳаммад,  

Фахри араб Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Шоҳи Ҳарам Муҳаммад,  

Баҳри карам Муҳаммад,  

Каҳфулумам Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад, 

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Нури Худо Муҳаммад,  

Шамсуддаҷо Муҳаммад,  

                                                             
1 Русул - расулон, пайғамбарон. 
2 Ҳоди субул - роҳнамои роҳҳо. 
3 Мушкилкушо - касе, ки гиреҳ аз корҳои баста во менамояд. Чунончи шоир Абдуррауфи 

Шоиқ фармудааст:  

Умури халқро зоҳиру ботин 

Аҷаб мушкилкушо омад Муҳаммад. 
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Аълалало Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Ҳам ашфаъу Муҳаммад,  

Ҳам акраму Муҳаммад,  

Ҳам ашрафу Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Шоҳи русул Муҳаммад,  

Муътии кулл Муҳаммад,  

Шамъи субул Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Ҷонони мо Муҳаммад,  

Дармони мо Муҳаммад,  

Райҳони мо Муҳаммад, 

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Сӯфиҳасаб Муҳаммад,  

Софинасаб Муҳаммад,  

Фахри араб Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Тутибаён Муҳаммад,  

Гавҳарфишон Муҳаммад,  

Ошӯби ҷон Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Мисбоҳи1 дин Муҳаммад,  

Шамъи яқин Муҳаммад,  

Дурри самин2 Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

                                                             
1 Мисбоҳ – чароғ. 
2 Дурри самин - гавҳари қиматбаҳо 
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Меҳри салаф Муҳаммад,  

Моҳи халаф Муҳаммад,  

Бурҷи шараф Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Ҷони ҷаҳон Муҳаммад,  

Рӯҳи равон Муҳаммад,  

Тоҷи сарон Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Ҳоҷатраво Муҳаммад,  

Мушкилкушо Муҳаммад,  

Ҳодии мо Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Вологуҳар Муҳаммад,  

Некӯсияр Муҳаммад,  

Хайрулбашар Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Абри карам Муҳаммад,  

Баҳри умам Муҳаммад,  

Ганҷи ҳакам Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Гулзори дин Муҳаммад,  

Ғамхори дин Муҳаммад,  

Сардори дин Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Бустони мо Муҳаммад,  

Райҳони мо Муҳаммад,  

Ризвони мо Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Садрулваро Муҳаммад,  
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Баҳри ато Муҳаммад,  

Зулматрабо Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Гӯёи Ҳақ Муҳаммад,  

Шунавои Ҳақ Муҳаммад,  

Шайдои Ҳақ Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Ҳарфи вафо Муҳаммад,  

Нури сафо Муҳаммад,  

Шарҳи зиё Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад.
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Нахли араб Муҳаммад,  

Ширин рутаб Муҳаммад,  

Некӯлақаб Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Рашки чаман Муҳаммад,  

Кокулшикан Муҳаммад,  

Симинзақан Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Наҷми фалак Муҳаммад,  

Боли малак Муҳаммад,  

Кони намак Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад. 

 

Ганҷи адаб Муҳаммад,  

Нақди тараб Муҳаммад,  

Маҷнуни Раб Муҳаммад,  

Салли ало Муҳаммад,  

Салавот бар Муҳаммад.1 

 

ГУЛЧИНЕ A3 КИТОБИ «ШАРҲИ АВРОДИ ФАТҲИЯ» 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ҳар кӣ бо зикри Худо унс бигирад шабу рӯз,  

Гар бувад мурдаи садсола, ки рӯҳаш бахшад,  

Ҳар кӣ дар фотиҳаи рӯз ба фатҳия шитофт,  

Ҳеҷ шак нест, ки Фаттоҳ футуҳаш бахшад. 

Дар «Саҳеҳи Муслим» омадааст: Нест, ки бинишинанд қавме, ки ёд кунанд 

Худойро субҳонаҳу магар ин, ки иҳота кунад эшонро малоика ва фурӯ гирад 

эшонро раҳмат ва фурӯд ояд бар эшон сакина, яъне суботу қарори дил. Ва ёд 

кунад эшонро Ҳақ субҳонаҳу ва таоло дар ҷамоате, ки назди Парвардгоранд. 

Ва низ дар «Саҳеҳи  Муслим» омадааст, ки гуфт Пайғамбар (с), ки: 

Худойро субҳонаҳу фариштагонанд сайркунанда, ки фозилони малоикаанд. 

Металабанд маҷлисҳои зикрро, пас ҳар гоҳ ки ёфтанд маҷлисе, ки дар вай зикр 

аст, менишинанд бо эшон ва мепечанд ба болҳои худ, то нур месозанд миёни 

худ ва миёни осмони дунёро. Ва ҳар гоҳ ки парешон шаванд аҳли зикр аз ин 

                                                             
1 Аз як баёзи қаламии қадима. 
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маҷлис уруҷ кунанд1 малоика ва бароянд ба осмон. Кайфият пурсад Ҳақ 

субҳонаҳу ва таоло аз эшон ва ҳол он, ки ӯ донотар аст: 

- Аз куҷо омадед? 

Гӯянд: 

- Аз пеши бандагони Ту, ки дар заминанд, тасбеҳ мегӯянд туро ва такбир 

мегӯянд ва «Ло илоҳа иллаллоҳ» мегӯянд ва аз Ту чизе металабанд. 

Гӯяд: 

- Чи металабанд аз Ман? 

Гӯянд: 

- Металабанд аз Ту биҳиштро. 

Гӯяд: 

- Оё дидаанд биҳишти Маро? 

Гӯянд: 

- Не, эй Парвардгори мо. 

Гӯяд ба тариқи тааҷҷуб, ки: 

- Чун бошад, агар бинанд биҳиштро? 

Гӯянд: 

- Амон металабанд аз Ту. 

Гӯяд: 

- Аз чи амон металабанд аз Ман? 

Гӯянд: 

- Аз дӯзахи Ту. 

Гӯяд: 

- Оё онҳо дидаанд дӯзахро? 

Гӯянд: 

-Н е.  

Гӯяд: 

- Оё чун бошад, агар бубинанд дӯзахи  Маро? 

Гӯянд малоика, ки: , 

- Омурзиш мехоҳанд аз Ту. 

Гӯяд, ки: 

- Омурзидаам эшонро ва бидодам он чи металабанд ва амон додам эшонро 

аз он чи мехоҳанд. 

Пас гӯянд малоика, ки: 

- Эй Парвардгори мо, дар миёни ин зокирон, ки омурзидаӣ, фалон банда 

бисёр гуноҳгор аст, ки мегузашт ин ҷо, пас бинишаст бо эшон. Гӯяд 

Парвардгор, ки: 

- Омурзидам, яъне вайро низ бахшидам. Ва ин низ қавмеанд, ки бадбахт 

намебошад ба сабаби эшон уммати эшон. 

                                                             
1 Уруҷ кунанд – боло раванд. 
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Байт: 

Нори хандон боғро хандон кунад,  

Суҳбати мардонат аз мардон кунад.  

Гар ту санги хорову мармар шавӣ,  

Чун ба соҳибдил расӣ гавҳар шавӣ.  

Ҳар маҳол аз ҳоли эшон ҳол шуд, 

Наҳс он ҷо рафту некӯфол шуд.  

Байт: 

Рӯзе падарам ҳикояте кард,  

К-аз хайли муҳаққиқон яке мард.  

Аз дарди фироқ худ барошуфт,  

Дар ҳолати сукр бо Худо гуфт:  

Кори дилу дида нурам аз Ту,  

Охир ба чӣ ҷурм дурам аз Ту?  

Гуфтанд: Туӣ ҳиҷоб кас нест,  

Ин зистан ҳиҷоб бас нест.  

Ҳай-ҳай ба худ ой ҳамчунин аст,  

Он ҷо гунаҳи кабир ин аст. 

Ин турфа касе бидид ҳаргиз, 

В-ин қисса касе шунид ҳаргиз.  

Девона шавад ҳазор оқил,  

Осуда касе, ки ҳаст ғофил. 

 

Ҳаққи банда аз сабаби ҷанозаву истиғфор бахшида нахоҳад шуд 

Дар «Саҳеҳи  Бухорӣ» омадааст, ки рӯзе пеши Пайғамбар (с) ҷанозае 

оварданду гуфтанд, ки: 

- Намоз кун бар вай.  

Гуфт: 

- Оё ҳаст бар вай қарз? 

Гуфтанд: 

- Ҳаст се динор. 

Гуфт: 

- Оё гузоштааст чизе? 

Гуфтанд: 

-Не. 

Бар вай намоз накард. Ва гуфтаанд ин намоз нокардан ба ҷиҳати он аст, ки 

намози ҷаноза истиғфор аст майитро ва ҳаққи  абд1 ба истиғфор рафъ 

намешавад. Ва ҳар гоҳ ки истиғфори Пайғамбар (с) дафъ накунад ҳаққи абдро 

аз касе, пас кадом истиғфор дафъ хоҳад кард. Балки ҳаққи банда аз касе ба ҳеҷ 

сабаб дафъ нашавад ва ба ғайр аз адо ва ё ба истеҳлол аз соҳиби ҳақ. 

 

                                                             
1 Абд – банда. 
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Фазилати гуфтани калимаи тайиба 

Ҳазрати Исо (а) фармояд, ки: Аъмоли уммати Муҳаммад (с) дар тарозуи 

маҳшар ба ин хотир аз ҳама сангинтар хоҳанд буд, ки забонашон одӣ ба 

калимае аст, ки бар умматони пешина сангин буд ва он калимаи «Ло илоҳа 

иллаллоҳ» аст. 

Тавзеҳ: Ин як амри везеҳу равшан аст. Он кадар, ки хондани ин калима дар 

миёни умматони Муҳаммадия (с) маъмул аст, дар миёни ҳеҷ уммате ба ин 

касрат маъмул набудааст. Теъдоди машоихи сулук ва орифон на ба садҳо ҳазор, 

балки ба милионҳо нафар мерасад. Ва боз ҳар шайх садҳо мурид дорад, ки 

тақрибан ҳар яке аз онҳо рӯзона ҳазорон бор ин калимаро зикр месозанд. 

Дар «Ҷомеу-л-усул» навишта шудааст, ки: Калимаи лафзи «Аллоҳ» ба 

унвони зикри рӯзона ҳадди камтарин панҷ ҳазор бор дар як рӯз аст ва зиёда аз 

инро ҳадде нест. Ва барои орифон ҳадди камтарин рӯзона бисту панҷ ҳазор бор 

аст. Ва дар мавриди зикри «Ло илоҳа иллаллоҳ» навиштааст, ки: «Ҳадди 

камтаринаш панҷ ҳазор бор дар як рӯз бошад». Ин миқдор бинобар таҷвизу 

ташхиси машоихи сулук каму зиёд ҳам мешавад. Ҳадафи ман ин аст, ки дар 

қувват додани қавли Исо (а) миқдори зикри машоихро нишон диҳам, ки ҳар 

яке рӯзона дар ҳадди камтар ин миқдор зикрро доштааст. 

Ҳазрати шоҳ Валийюллоҳ дар «Қавли ҷамил» аз падараш нақл мекунад, 

ки: «Ман дар ибтидои сулук дар ҳар нафасе дусад бор «Ло илоҳа иллаллоҳ»-ро 

зикр мекардам». 

Шайх Абӯязиди Қуртубӣ мефармояд: Ман шунида будам, ки ҳар кас 

ҳафтод ҳазор бор «Ло илоҳа иллаллоҳ»-ро бихонад, аз оташи ҷаҳаннам наҷот 

меёбад. Бо шунидани ин хабар ман як нисоб, яъне ҳафтод ҳазор барои зани 

худам хондам ва чандин нисоб барои худам хондам ва захира кардам. Наздики 

мо навҷавоне сукунат дошт, ки ба кашфу каромот машҳур буд. Ба тавре, ки 

биҳишту дӯзах ҳам барояш кашф мешуд ва ман дар сиҳҳати ин матлаб шак 

доштам. Боре ҳамин навҷавон бо мо ғазо мехурд, ки ногаҳон фарёде кашид ва 

нафасаш гирифта шуд ва гуфт: Ба назарам омад, ки модарам дар дӯзах дар 

ҳоли сӯхтан аст. 

Қуртубӣ мегӯяд: Дар ҳамин асно, ки ман тарсу ваҳшати ӯро медидам, ба 

зеҳнам расид, ки як нисоб аз калимаи тайибаро ба модараш бибахшам, ки дар 

зимни ин садоқату ростгӯии ин навҷавон ҳам таҷриба мешавад. Чунонки ман 

як нисобро ба миқдори ҳафтод ҳазор аз нисобҳоям, ки барои худам хонда 

будам, дар дили худ ба модари ӯ бахшидам ва ба ғайр аз Худои таоло касе 

хабар надошт. Аммо бефосила он навҷавон гуфт: 

- Эй амӯ, модарам аз азоб наҷот ёфт. 

Қуртубӣ мегӯяд: Аз ин воқеа ду фоида бароям ҳосил шуд: Яке таҷрибаи 

баракате, ки дар хондани ҳафтод ҳазор калимаи тайиба шунида будам. Дигар 

ин, ки ба садоқати ин навҷавон яқин пайдо кардам. 

Ин як воқеае аз воқеоти бешуморе буд, ки дар афроди ин уммат ёфт 

мешавад. 
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Дар «Танбеҳу-л-ғофилин» овардааст, ки гуфт Пайғамбар (с): Ҳар кӣ гӯяд 

«Ло илоҳа иллаллоҳ» бадар ояд аз даҳони вай мурғи сабз, ки бар вай бошад ду 

боли сафед мурассаъ ба дурру ёқут. Пас бадар ояд ин мурғ бар осмон, пас 

шунида шавад аз вай овозе паст дар зери Арш мисли овози занбури асал. Пас 

гуфта шавад ӯро, ки: 

- Сокин шав. Яъне овоз макун. 

Гӯяд: 

- Не, то он замон омурзида шавад соҳиби ман. 

Пас омурзида шавад соҳиби ӯро. Баъд аз он гардонида шавад барои ин 

мурғ ҳафтод забон, ки омурзиш гӯяд барои соҳиби худ то рӯзи қиёмат. Ва ҳар 

гоҳ қиёмат биёяд, ин мурғ биёяд ва бигирад дасти соҳиби худро ва бикашад 

ӯро ба биҳишт. 

Бояд донист, ки ин машрути он аст, ки ҳаққи ғайри мутаатилиқ дар 

зиммаи ӯ набошад. Ва агар гуфта шавад, ки чун соҳиби он мурғ омурзида 

шавад, пас чи бошад фоида истиғфори ин мурғ барои соҳиби худ то рӯзи 

қиёмат. Мегӯям фоидаи истиғфор баъд аз мағфират рафъи дараҷот аст. 

Чунончи дар «Мишкот» омада аз муснади Имом Аҳмад, ки гуфт Пайғамбар (с), 

ки: Баланд созад Ҳазрати субҳонаҳу дараҷаро аз барои банда, чунонки бандаи 

солеҳ дар биҳишт. Пас гӯяд ин банда, ки: 

- Эй Парвардгори ман, аз куҷост маро ин дараҷа? 

Пас гӯяд Худои азза ва ҷалла, ки: 

- Ба сабаби истиғфори фарзандони ту. 

Пас аз ин ҳадис маълум шуд, ки касе солеҳ ва бегуноҳ бошад, истиғфор 

кардан дар ҳаққи ӯ сабаби рафъи дараҷаи ӯ мегардад. 

Бояд донист, ки фоидаи калимаи тайиба на он аст, ки Ҳазрати Ҳақ 

субҳонаҳу ба тавҳиди мо воҳид гардад, зеро ки ӯ воҳид асту дар зоти Худ муҳтоҷ 

ба тавҳиди касе нест. Балки фоидаи тавҳид роҷеъ ба банда аст, ки ба гуфтани ин 

калима муваҳҳиду муъмин мегардад. Бояд донист, ки такрори ин калимаро 

чандон, ки бигзашт дар фазоили ӯ таъсире азим аст дар сақолат1 ва туҳури 

ғайбиёт ва таҷаллии зоти муқаддаси Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу. Ва аз ин ҷиҳат аст, 

ки машоихи тариқат (қаддасаллоҳу таоло асроруҳум) ин калимаро ихтиёр 

кардаанд аз миёни соири азкор ва соликони мутаваҷҷеҳи зоти ақдасро ба 

такрори ин калима маа шароити маъруфа амр кардаанд, то анвори қалбия ва 

маорифи яқиния ба зуҳур ояд, чунонки азизе гуфт.  

Байт: 

Бар тахти вуҷуд ҳар кӣ шоҳаншоҳ аст,  

Ӯро сӯйи олами ҳақиқат роҳ аст.  

Ҳар нури яқин, ки дар дили огоҳ аст,  

Аз гуфтани ло илоҳа иллаллоҳ аст. 

                                                             
1 Сақолат-сайқалхӯрдагӣ. 
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Ва аз калимоти тайиботи анфоси зокиёти Ҳазрати муршиди самадонӣ ва 

он муқтадои ҳақоиқ Ҳазрати Хоҷа Абдулхолиқи Ғиҷдувонӣ (қаддасаллоҳу 

сирруҳу), ки:  

Байт: 

Эй он, ки туро ғами ҷамолу ҷоҳ аст,  

Андешаи боғу роғу хидматгоҳ аст.  

Мо сӯхтагони олами таҷридем,  

Моро ғами ло илоҳа иллаллоҳ аст.  

Ҳазрати султону-л-мутааҳҳирин ва сулолату-л-мутақаддимин ва он ҳумои 

ҳумоюнсояи Ҳазрати Шайх Наҷмиддини Доия (қаддаса сирруҳу) фармудаанд.  

Байт: 

То дил зи баду неки ҷаҳон огоҳ аст,  

Дасташ зи баду неки ҷаҳон кӯтоҳ аст.  

3-ин пеш буду беҳазор андеша,  

Акнун ҳама ло илоҳа иллаллоҳ аст. 

Ва дигар бояд донист, ки дӯсттарини азкор назди Ҳазрати Парвардгор ин 

калима аст, зеро ки аъзам ва бадтарини гуноҳ назди Ҳазрати Аллому-л-ғуюб 

ҷалла зикруҳу ширк аст ва дар ин калима қатъи ин гуноҳи қабеҳ аст. 

Дар хабар аст, ки: Ҳар гоҳ дӯстии Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу бандаро бисёр 

шавад ӯро ҷудо гардонад аз амволу авлоду азвоҷ. Ва азизе фармуд. 

Байт: 

Бо фоқаву фақр ҳамнишинам кардӣ,  

Бехешу табору беқаринам кардӣ.  

Ин мартабаи муқаррабони дари туст,  

Ё Раб, ба чӣ хидмат ҳамчунинам кардӣ? 

Ва чун калимаи тайиба аз ин асмои нафӣ ширк ва нафӣ муҳаббати ғайр 

аст, пас такрори ин калима муфиди нуқсони муҳаббати ғайр бошад ва сабаби 

издиёди муҳаббати Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу. Ва ин муҳаббат зиёда мегардад ба 

такрори ин калима то ҳадде, ки банда ба дараҷаи муҳаббати зотӣ мерасад ва 

муҳаббати зотӣ самараи таҷаллии зотӣ мешавад ва ҳақиқати ширк он ҷо 

мунтафӣ мегардад. Ва муҳаббати Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу бар анвоъ аст. Як навъ 

он аст, ки аз тарси иқоб аст. Ва дуввум он аст, ки бар тамаъи савоб аст. Ва 

саввум он аст, ки на аз ҷиҳати хавф ва тамаъ аст ва ин муҳаббатро муҳаббати 

зотӣ мегӯянд ва ин муҳаббатро сабаби қурби таҷаллии зотӣ доштаанд. Ва 

аднои маротиби муҳаббат навъи аввал аст ва аълои он навъи охир аст ва 

муҳаббати орифон ва сиддиқону соликон аст. Ва Ҳамчунин тоати Ҳазрати Ҳақ 

субҳонаҳу бар ин се навъ аст, чунончи гуфтаанд: 

Халқи ҷаҳан, ки хидмати додор мекунанд,  

Ҳастанд бар се қисм, ки ин кор мекунанд.  

Қисме шуданд аз паи ҷаннат худопараст,  

В-ин расму одатест, ки туҷҷор мекунанд.  

Қавме дигар кунанд парастиш зи бими Ӯ,  

Ин кори бандагон-ст, на иҷбор мекунанд.  
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Ҷамъе назар аз ин ду ҷиҳат қатъ кардаанд,  

Бар кори ҳар ду тоифа инкор мекунанд.  

Ин аст роҳи ишқ, ки ин фирқа мераванд,  

Сайру сулуки роҳ ба ҳинҷор мекунанд.  

Ва гуфтаанд, ки: Мумкин нест, ки банда Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳуро дӯст 

дорад ва ӯ бандаро дӯст надорад, балки муҳаббати Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу 

ғолиб аст бар муҳаббати банда Ӯро, зеро ки ҳар сифате аз сифоти ӯ бар ваҷҳи 

камол аст ҳамчу зоти Ӯ. Пас ҳар кӣ хоҳад бидонад, ки Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу 

ӯро дӯст медорад ва ё не, назар бар дили худ кунад, агар дили худро ба 

муҳаббати Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу меёбад бетараддуд бидонад, ки Ҳазрати Ҳақ 

субҳонаҳу ӯро дӯст медорад ва илло не. Чунонки гуфтаанд:  

Ҷӯянда аз онӣ, ки туро ҷӯён аст,  

В-ар ҷуёнӣ, дон, ки туро ҷӯён аст.  

Маснавӣ: 

Ҳеҷ ошиқ худ набошад васлҷӯ,  

Гар на маъшуқаш бувад ҷӯёи ӯ.  

Майли маъшуқон ниҳон асту сатир,  

Майли ошиқ бо дусад таблу нафир.  

Лек майли ошиқон лоғар кунад,  

Майли маъшуқон хушу бофар кунад.  

Лек ишқи ошиқон тан зеҳ кунад,  

Майли маъшуқон хушу фарбеҳ кунад.  

Майли маъшуқ дӯзахи  афрӯхта,  

Майли ошиқ ҷони ӯро сӯхта.  

Қаҳрабо ошиқ ба шакли бениёз,  

Коҳ мекӯшад дар он роҳи дароз.  

Ишқ з-авсофи Худои бениёз,  

Ошиқӣ бар ғайри Ӯ бошад маҷоз.  

Ҳар кӣ ошиқ диданаш маъшуқ дон,  

К-ӯ наясту ҳаст з-ин ду ҳам аз он.  

Чун дар ин дил барқи меҳри дӯст ҷаст,  

Андар он дил дӯстӣ медон, ки ҳacm. 

Дар дили ту меҳри Ҳақ чун шуд дуту,  

Ҳаст Ҳақро бегумоне меҳри ту.  

Ҳеҷ бонги кафзадап ояд бадар  

Аз яке дасти ту бе дасти дигар.  

Бедилонро баҳри он ҷуста ба ҷон,  

Ҷумла маъшуқон шикори ошиқон.  

Ташнагон гар об ҷӯянд аз ҷаҳон,  

Об ҷӯяд ҳам ба олам ташнагон.  

Ташна менолад, ки: Ку оби гувор?  

Об ҳам нолад, ки: Ку он обхор?  

Ҷазби об аст ин аташ дар ҷони мо,  
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Мо аз они ӯву ӯ ҳам з-они мо.  

Нолаи саг дар паяш беҷазба нест,  

3-он ки ҳар роғиб асири раҳзанест.  

Ҳосил он, ки ҳар кӣ ӯ толиб бувад,  

Ҷони матлубаш бад-ӯ роғиб бувад.  

Дар «Саҳеҳайн» омада аз ривояти Анас ибни Молик (раз), ки ӯ гуфт, ки: 

Марде гуфт: 

- Ё Расулаллоҳ, (с), қиёмат куҷост?  

Гуфт: 

- Вой ба ту, чӣ омода кардаӣ барои қиёмат? Гуфт: 

- Омода накардаам аз барои қиёмат чизе, лекин ин ҳаст, ки дӯст медорам 

Худойро субҳонаҳу ва Расули ӯро (с). 

Гуфт Пайғамбар (с), ки: 

- Ту бо он касӣ, ки дӯст медорӣ ӯро дар охират. 

Гуфт Анас (раз): Надидам мусалмонеро, ки шодон шуда бошад баъд аз 

ислом, ҳамчу шодмонии эшон аз ин башорати Пайғамбар (с).  

Назм: 

Нориён мар нориёнро ҷозибанд,  

Нуриён мар нуриёнро толибанд.  

Ҷони Ҳомон ҷониби қибтӣ шуда,  

Ҷони Мӯсо ҷониби сибтӣ шуда.  

Ҷозибай ҷинсист акнун ту бубин,  

Ки ту ҷинси кистӣ аз куфру дин.  

Гар ба Ҳомон моилӣ ҳомониӣ,  

В-ар ба Мӯсо моилӣ субҳониӣ.  

Ва низ дар «Саҳеҳайн» омада, ки марде гуфт:  

- Ё Расулаллоҳ (с), чӣ мегуӣ дар ҳаққи касе, ки қавмеро дӯст медорад ва 

намерасад ба кирдори эшон? 

Гуфт: 

- Мард бо касест, ки ӯро дӯст дорад. 

Ва низ манқул аст аз Ҳазрати Султон Саид (қаддасаллоҳу сирруҳу) дар 

«Мақомот»-и эшон, ки гуфт Пайғамбар (с): 

- Ҳар кӣ дӯст дорад қавмеро аз барои аъмоли эшон, барангехта шавад 

дар ҷамоати эшон ва ҳисоб карда шавад ба ҳисоби эшон, агарчӣ накарда бошад 

аъмоли эшонро. 

 

Дуои «Исми аъзам» 

Дар «Тафсири Қозӣ» дар авали сураи «Оли Имрон» гуфта, ки гуфт 

Пайғамбар (с) : Исми Аъзами Худованди субҳонаҳу дар се сура аст. Дар сураи 

«Бақара» «Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм» ва дар сураи «Оли 

Имрон» «Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳу» ва дар сураи «Тоҳо» «Ва анати-л-вуҷуҳу ли-

л-Ҳайи-л-Қайюм». 

■ 
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Фазилати тавба 

Тавба дар урф тарки гуноҳ аст ва тафсири он ба бозгаштани ба Худои 

субҳонаҳу ишорат аст. Ва он касе, ки бетавба асту иртикоби маосӣ мекунад, 

бандаест бигрехта аз Худованди худ чун тавба кард ва тарки гуноҳ карду 

бозгардид ба соҳиби худ. Аз ин ҷо гуфтаанд, ки ҳар кӣ ба сабаби тавба банда 

мегардад, ҳамчунон бошад, ки бандаи бигрехтаро ба соҳибаш рад карда бошад. 

Ва дар тавба се чиз зарурист, ки бе он се чиз тавба вуҷуд нагирад. Яке аз 

онҳо тааллуқ ба мозӣ1 дорад, дуввум тааллуқ ба ҳол дорад, саввум тааллуқ ба 

истиқбол2 дорад. Он, ки тааллуқ ба мозӣ дорад, пушаймонист аз гуноҳи 

гузашта. Ва он, ки тааллуқ ба ҳол дорад, он аст, ки филҳол боз истода бошад. Ва 

он, ки тааллуқ ба истиқбол дорад, он аст, ки бад-ин азимат бошад, ки баъд аз 

ин ҳаргиз ба сари он гуноҳ наравад. Ва чун ин се чиз ба ҳосил омад, тавба 

дуруст шуда гуноҳ омурзида гардид. Ва агар боз ба сари он гуноҳ равад, агарчи 

тавба шикаста шавад, аммо ӯро аз гуноҳи пеш нахоҳанд пурсид. 

Бишнав, ки шарти тавба се чиз аст: Пушаймонӣ ба дил ва узр ба забон ва 

ба тан боз истодан аз гуноҳ 

Пас гуфт Амиралмуъминин Али (раз), ки: Тавба исмест, ки воқеъ мешавад 

бар шаш маънӣ, яъне шаш чиз мебояд то тавба дуруст ояд. Аввал мазаммат 

бар гуноҳони гузашта ва дигар қазои фароизи зоеъшуда ва дигар радди 

мазолим ва дигар гудохтани нафс бар тоат ҳамчунон, ки тарбият кардаӣ ӯро 

дар маъсият ва дигар чашонидани талхии тоат ҳамчунон, ки чашонидаӣ ӯро 

ширинии гуноҳ ва дигар гиря ба ҷои ханда кардан. 

Фозилтарини ҳамдҳо 

Ва гуфтаанд, ки фозилтарини ҳамдҳо ин аст, ки: 

«Ал-ҳамду лиллоҳи ҳамдан ювофӣ ниъамиҳи ва юкофӣ мазида 

карамиҳи». 

Агар шахсе савганд хурда бошад, ки фозилтарини ҳамдҳоро бигӯяд, чун 

ин ҳамдро гӯяд, савганди худро рост карда бошад. 

 

Фазилати «Ояту-л-Курсӣ» 

Дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с): “Ҳар кӣ хонад ин «Ояту-л-

Курсӣ»-ро дар ақиби ҳар намози фарз, кабз кунад рӯҳи ӯро Ҳазрати Ҳақ 

субҳонаҳу ба нафси Худ, яъне ба Азроил (а) нагузорад». 

Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с): “Ҳар кӣ хонад «Ояту-л-

Курсӣ»-ро, фиристад Ҳақ субҳонаҳу ва таоло фариштаеро, ки нависад аз 

некиҳои ӯ ва маҳв гардонад аз бадиҳои ӯ аз соати хондан то фардо». 

Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с): “Ҳар кӣ хонад «Ояту-л-

Курсӣ»-ро дар ақиби ҳар намози фарз, монеи ӯ набошад аз даромадани дар 

биҳишт ғайр аз марг ва мудовимат намояд, магар сиддиқе ё обиде». 

                                                             
1 Мозӣ – гузашта. 
2 Истиқбол — оянда. 
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Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с): “Ҳар кӣ хонад «Ояту-л-

Курсӣ»-ро дар вақте, ки дарояд ба ҷомаи хоб, эмин гардонад ӯро Худои 

субҳонаҳу бар нафси худаш ва бар ҳамсояи ӯ ва ҳамсояи ҳамсояи ӯ ва хонаҳое, 

ки дар гирди ӯст». 

Ва гуфтаанд мудовимат1 бар қироати ин оят амон аст аз чашмзахм ва 

сабаби зиёдат шудани мол асту асбоби дунявӣ ва наҷот аст аз шарри душманон 

ва сабаби иззату муҳобат аст назди мардумон ва ғолиб шудан аст бар 

душманон. 

 

Фазоили калимоти «Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳи» 

Ва дар мухтасари «Ҳисн» оварда аз «Мӯъҷами Табаронӣ», ки гуфт 

Пайғамбар (с): «Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳи» дӯсттар аст пеши Худои 

субҳонаҳу аз кӯҳи зар, ки сарфи ӯро касе дар роҳи Худо азза ва ҷалла кунад». 

Ва ба сиҳҳат пайваста аз Пайғамбар (с), ки ӯ гуфта: «Ҳар кӣ хурад таомеро, 

ё биёшомад чизеро ва баъд аз он ҳамди Худои субҳонаҳу гӯяд, албатта Ҳазрати 

Ҳақ субҳонаҳу аз вай розӣ гардад». 

Ва ин низ аз камоли марҳамат аст, ки ризои Ӯ, ки мақсуд аз ҳама ибодат 

асту сари ҳамаи давлатҳост, ба гуфтани як калима ҳосил шавад. 

Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с): «Ҳар кӣ хӯрад таом ва гӯяд 

баъд аз он ин дуоро, ки: 

«Ал-ҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ атъаманӣ ҳоза-т-таъоми ва разақанӣ мин 

ғайри ҳавлиин миннӣ ва ло қувваҳ». 

Биёмурзад Худои субҳонаҳу гуноҳони аввалу охири ӯро ва ҳамчунин аст, 

ки гуноҳони аввалу охири ӯ омурзида шавад». 

Ва агар ҷомаи нав пӯшад ва гӯяд: 

«Ал-ҳамду лиллоҳи-л-Лазӣ ҳозо ва разақиҳи мин ғайри ҳавлин миннӣ ва 

ло қувваҳ». 

Ва бояд донист, ки фоидаи тамҳид на он аст, ки ӯ сутуда шавад ба ҷиҳати 

тамҳиди мо, балки ӯ Сутуда аст дар зоти худ ба тамҳид, чунонки гуфта 

«Валлоҳу Ғанийюн Ҳамид». Балки фоидаи тамҳид ба мо роҷеъ аст, ки 

мустаҳиқи ситоиш мегардем. 

Дар ҳадис омада, ки: «Ҳар гоҳ ки касе бинад, ки оташ афтода дар чизе ва 

месӯзад, фурӯ нишонад онро ба гуфтани Аллоҳу Акбар». 

Ва аҳли ҳадис гуфтаанд, ки ин маънӣ муҷарраб аст. Пас дур нест, ки оташи 

дӯзах низ фурӯ нишинад ба гуфтани ин калима. 

Дар «Саҳеҳи  Муслим» омада, ки гуфт Пайғамбар (с), ки: “Ҳар кӣ гӯяд 

«Субҳоналлоҳ» дар ақиби ҳар намоз, яъне намози фарз «Субҳоналлоҳ» 33-бор 

ва «Ал-ҳамду лиллоҳ» 33-бор ва «Аллоҳу Акбар» 33-бор, пас маҷмӯъ наваду нӯҳ 

аст. Ва гӯяд дар ақиби намоз даҳ бор ин калимаро, ки: 

«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лаҳу Лаҳу-л- мулку ва Лаҳу-л-

ҳамду ва Ҳува ало кулли шайъин қадир». 

                                                             
1 Мудовимат — пайваста. 
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Омурзида шавад хатоҳои ӯ, агарчи бошад мисли кафи дарёҳо». 

Ва низ дар «Саҳеҳи Муслим» омада, ки гуфт Пайғамбар (с), ки: 

«Фозилтарини суханон чаҳор аст: 

«Субҳоналлоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи ва ло илоҳа иллаллоҳу валлоҳу 

Акбар». 

Ва дар ривояте омада, ки: «Дӯсттарини суханон назди Ҳақ субҳонаҳу ва 

таоло чаҳор аст ва зарар намекунад туро ба ҳар кадом, ки ибтидо кунӣ». 

Ва низ дар «Саҳеҳи  Муслим» омада, ки гуфт Пайғамбар (с), ки: “Ҳар оина 

ин, ки гӯям «Субҳоналлоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи ва ло илоҳа иллаллоҳу валлоҳу 

Акбар» дӯсттар аст пеши ман аз он чӣ офтоб бар вай тӯлуъ кардааст. Ва низ 

«Субҳоналлоҳ» гуфтан садақаест ва низ «Ал-ҳамду лиллоҳ» гуфтан садақаест ва 

низ «Аллоҳу Акбар» гуфтан садақаест ва низ «Ло илоҳа иллаллоҳ» гуфтан 

садақаест». 

Ва мурод ба он чӣ офтоб бар ӯ тӯлуъ карда, гуфтаанд амволи дунёст. 

Ва дигар дар «Саҳеҳи  мустадрак» омада, ки гуфт Пайғамбар (с), ки: 

«Субҳоналлоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи ва ло илоҳа иллаллоҳу валлоҳу Акбар» 

мегарданд дар гирди Арш ва эшонро овозест мисли овози занбури асал ба ёд 

мёдиҳанд соҳиби худро, оё дӯст намедорад баъзе аз шумо, ки бошад ҳамин 

касе, ки ба ёд диҳад уро». 

Ва низ дар ҳадис омада, ки: Ҳар кӣ «Субҳоналлоҳ» гӯяд, сад бор бомдод ва 

сад, бор шабонгоҳ бошад ҳамчу касе, ки сад ҳаҷ карда бошад. 

Ва ҳар кӣ «Ал-ҳамду лиллоҳ» гӯяд, сад бор бар бомдод ва сад бор 

шабонгоҳ бошад ҳамчун касе, ки бар сад асп савор шуда ғазо карда бошад бо 

кофирон дар роҳи Худой субҳонаҳу. 

Ва ҳар кӣ гӯяд «Ло илоҳа иллаллоҳ» сад бор, бомдод ва сад бор шабонгоҳ 

бошад ҳамчун касе, ки сад банда озод карда бошад аз фарзандони Исмоил (а). 

Ва ҳар кӣ гӯяд «Аллоҳу Акбар» сад бор шабонгоҳ ва сад бор бомдод, 

наёрад дар ин рӯз ҳеҷ савобе бештар аз он чӣ овардааст, магар касе, ки гуфта 

бошад мисли вай, ё зиёда карда бошад бар ин. 

Дар «Мӯъҷами Табаронӣ» омада, ки гуфт Пайғамбар (с), ки: 

- Оё наметавонад баъзе аз шумо, ки кунад ҳар рӯзе мисли кӯҳи Уҳуд амал? 

Гуфтанд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), кист он, ки тавонад ин кардан? 

Гуфт: 

- Ҳамаи шумо метавонед кардан. 

Гуфтанд: 

- Ё Расулаллоҳ (с), кадом аст ин амал? 

Гуфт: 

- «Субҳоналлоҳ» аъзам аст аз Уҳуд, яъне аз кӯҳи Уҳуд ва «Ло илоҳа 

иллаллоҳ» аъзам аст аз Уҳуд ва «Ал-ҳамду лиллоҳ» аъзам аст аз Уҳуд. 

Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с), ки: Уммати ман се 

синфанд: Синфе мушобеҳ ба анбиё ва синфе мушобеҳ ба малоика ва синфе 
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мушобеҳ ба чаҳорпоён. Онон, ки мушобеҳ ба анбиёанд, ҳиммати эшон намоз 

аст ва рӯзаву садақа аст. Ва онон, ки мушобеҳ ба малоикаанд ҳиммати эшон 

«Субҳоналлоҳ» гуфтан асту «Ло илоҳа иллаллоҳ» гуфтан. Ва онон, ки мушобеҳи 

чаҳорпоёнанд, ҳиммати эшон хӯрдан асту ошомидан ва шаҳват рондан. 

Ва низ дар ҳадис омадааст, ки гуфт Пайғамбар (с): Ҳар кӣ гӯяд дар ақиби 

намози бомдод ва намози шом пеш аз он, ки бозгардад ва бозгардонад пои 

худро, яъне пеш аз он, ки бозгардад аз ҳайъати нишастани дар қаъда ва 

баргардонад пои худро аз ин ҳайъат даҳ бор: 

«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лаҳу Лаҳу-л- мулку ва Лаҳул-

ҳамду ва Ҳува ало кулли шайъин қадир». 

Навишта шавад барои вай даҳ некӣ ва бардошта шавад барои вай даҳ 

дараҷа ва маҳв карда шавад аз вай даҳ бадӣ ва бошад дар он рӯз дар паноҳ аз 

шайтон.

Ва низ омадааст дар «Сунан»-и Абӯ Довуд ва Ибни Моҷа, ки гуфт 

Пайғамбар (с): “Ҳар кӣ гӯяд дар вақте, ки сабоҳ дарояд: 

«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лаҳу Лаҳу-л- мулку ва Лаҳул-

ҳамду ва Ҳува ало кулли шайъин қадир». 

Бошад ин гуфтан ӯро микдори озод кардани даҳ банда аз фарзандони 

Исмоил (а) ва навишта шавад барои вай даҳ некӣ ва фурӯ рехта шавад аз вай 

даҳ бадӣ ва баланд гардонида шавад барои вай даҳ дараҷа ва бошад дар паноҳ 

аз шарри шайтон то шаб дарояд ва агар гӯяд ин калимотро вақте, ки дарояд 

шом бошад вайро мисоли ин то дарояд дар сабоҳ». 

Ва пӯшида намонад, ки чун як бор гуфтан мисоли як банда озод кардан 

бошад, пас даҳ бор гуфтан даҳ банда озод кардан бошад. 

Ва дар «Мухтасари Ҳисн» оварда аз «Саҳеҳи  Муслим» ва «Сунани 

Тирмизӣ», ки гуфт Пайғамбар (с), ки: «Беҳтарини он чӣ гуфтам ман ва 

пайғамбарони пеш аз ман ин аст, ки: 

«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лаҳу Лаҳу-л-л-мулку ва Лаҳул-

ҳамду ва Ҳува ало кулли шайъин қадир».  

Дар «Ҳадиси қудсӣ» ворид шуда, ки: «Ло илоҳа иллаллоҳ» ҳисори ман аст 

ва ҳар кӣ дарояд дар ҳисори ман, эмин гардад аз азоби ман, яъне аз азоби 

абадии ман. Ё дар ҳолати ин калима амонест, омада аз ҷониби Худои субҳонаҳу 

ва таоло. Ва ба ҳар тақдир мурод аз он амонест амон аст. 

Дар ҳадис омада, ки: «Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-

Азим» давои наваду нӯҳ дард аст, ки осонтарини он дардҳо ғам аст. 

Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с) Абӯмусоро, ки: Гуй: «Ло 

ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи- л-Алийи-л-Азим», ки ӯ ганҷест аз ганҷҳои 

биҳишт. 

Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с): «Ло ҳавла ва ло қуввата 

илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим» дарест аз дарҳои биҳишт. 

Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с), ки: «Ло ҳавла ва ло қуввата 

илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим» ниҳоли биҳишт аст. 
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Дар хабар аст, ки дар он вақт, ки Арши Худои субҳонаҳу ва таоло бар об 

буд, аввал чизе, ки офарид баъд аз Арш малоикаи ҳомилони Арш будаанд. Чун 

эшонро биёфарид, гуфтанд: 

- Эй Парвардгор, аз барои чӣ кор моро офаридаӣ? 

Гуфт: 

- Аз барои бардоштани Арш. 

Гуфтанд: 

- Эй Парвардгор, кист, ки ӯро қуввати бардоштани Арш бошад ва ҳол он, 

ки бар вай аст азамати Ту ва ҷалоли Ту ва виқори Ту. 

Гуфт: 

- Шуморо барои ин офаридаам. 

Эшон борҳо такрор карданд ин суханро. Баъд аз он гуфт: Гуед: «Ло ҳавла 

ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим». Пас гуфтанд ва бардоштанд 

Аршро. 

Ва низ дар ҳадис омада, ки гуфт Пайғамбар (с): Ҳар кӣ гӯяд ҳар рӯз сад бор 

«Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи- л-Алийи-л-Азим» нарасад ӯро фақр. 

Дар «Сунани Тирмизӣ» ва Ибни Моҷа ворид шуда, ки гуфт Пайғамбар (с), 

ки: Ҳар кӣ дарояд дар бозор ва гӯяд: 

«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика Лаҳу Лаҳу-л-мулку ва Лаҳу-л-

ҳамду юҳйӣ ва юмиту ва Ҳува Ҳайю-л-ло ямуту ва Ҳува ало кулли шайъин 

қадир». 

Нависад Худои таоло аз барои вай ҳазор-ҳазор некӣ ва маҳв кунад аз вай 

ҳазор-ҳазор бадиро ва баланд гардонад барои вай ҳазор-ҳазор дараҷа ва бино 

кунад барои вай хонае дар биҳишт. 

Ҳар кӣ пеш аз он, ки ба зани худ наздик шавад, даҳ бор исми «Ё 

Мутакаббир»-ро бихонад ва баъд аз он наздики кунад, Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу 

ва таоло ӯро фарзанде рӯзӣ кунад, ки солеҳ ва бохавф бошад аз Ҳазрати Иззат. 

Ҳар кӣ исми «Ё Борӣ»-ро дар шаб бихонад, фариштае офаринад Худои 

субҳонаҳу ва таоло, ки то рӯзи қиёмат он фаришта тоат кунад ва савоби он аз 

они он гӯянда бошад. 

 

Дуои Хизр (а) 

Манқул аст аз Ҳазрати Хизр (а), ки: “Ҳар кӣ гӯяд, нест шифо маризро1, пас 

дар вақти ибодат ӯ саду дувоздаҳ бор «Аллоҳумма Анта-л-Малики-л-Ҳайи-л-

Лазӣ ло илоҳа илло Анта, ё Аллоҳу, ё Салому, ё Кофӣ» ва се бори дигар «Ё 

шафоа-л-қулуб» бигӯяд, марази ӯ мубаддал ба сиҳҳат шавад, ба инояти Ҳақ 

субҳонаҳу ва таоло». 

 

Фазилати исми Ваҳҳоб 

«Ё Ваҳҳоб» - эй бағоят бахшандаи анвоъи атоё ва ниами зоҳиру ботин 

бесабаб ва беғараз. Ва асҳоби даъвоти ин исм ва мустафидони хосиёти асмо 

                                                             
1 Мариз – бемор. 
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фармудаанд, ки ин исмест кассиру-л-баракот ва азиму-л-хосиёт ва сабаби 

суръати иҷобати даъват ва хосиёти ӯ аз он бештар аст, ки ба тақриру баён рост 

ояд. 

Ва акобирон фармудаанд, ки ҳар кӣ хоҳад дуое бикунад, ҳафт бор «Ё 

Ваҳҳоб» бигӯяд, албатта ӯро Ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу ва таоло иҷобат кунад. 

Ва ҳар кас, ки чизе талабад, ё ба дасти хасме дар қайд афтад ва гирифтор 

бошад, ё дар ризқи ӯ тангӣ бошад, ё дар касби ӯ бисёр манфиат набошад, ё 

соликеро дар роҳ фатҳе1 падид наёяд, бояд, ки се шаб, ё ҳафт шаб дар нимаи 

шаб вузу созад ва ду ракъат намоз бикунад ва cap бараҳна кунад ва ду даст 

бардорад ва сад бор «Ё Ваҳҳоб» бигӯяд ва баъд аз он рафъи ҳоҷот бикунад ба 

Ҷаноби Ҳазрати Қозию-л-ҳоҷот. Ва Ҳақ субҳонаҳу ва таоло ҳоҷати ӯро раво 

гардонад. 

Ва гуфтаанд, агар касе мудовимат намояд бар он, ки баъд аз намози чошт 

саҷда кунад ва ҳафт бор «Ё Ваҳҳоб» гӯяд, Ҳақ субҳонаҳу ва таоло ӯро тавонгарӣ 

бахшад. 

Ва ҳар кӣ бар адади тақсир (14 бор) даъват кунад, ин исмро муддати чиҳил 

рӯз ба ҳузури қалб ва меъдаи холӣ, он чӣ толиби он аст ёбад. 

Ва манқул аст, ки азизе яке аз машоихро дид, ки бо муридону асҳоб ҳама 

ағниёанд. Аз баъзе аз он муридон пурсид, ки: 

- Шайх шуморо аз асмо кадом исмро талқину таълим карда? 

Он мурид гуфт: 

- Мудовимати мо бар исми «Ваххоб» аст. 

Рубоӣ: 

Он ҷо, ки камоли Кибриёи Ту бувад,  

Олам наме аз баҳри атои Ту бувад. 

Моро чӣ ҳад(д)и ҳамду санои Ту бувад,  

Ҳам ҳамду санои Ту сазои Ту бувад. 

Ва дар «Сунани Тирмизӣ» омада, ки гуфт Пайгамбар (с), ки: Нест бандаи 

мусалмоне, ки гӯяд дар вақте, ки шом дарояд ва дар вақте, ки субҳ дарояд се 

бор: 

«Разийно биллоҳи таоло Раббан ва би-л-исломи динан ва би-Муҳаммадин 

саллаллоҳу алайҳи ва саллам набийян». 

Магар он, ки мебошад воҷиб бар Худои субҳонаҳу ва таоло ин, ки розӣ 

гардонад ӯро рӯзи қиёмат. 

Ва дар «Саҳеҳ»-и Муслим омада, ки марде пеши Ҳазрати Рисолатпаноҳӣ 

(с) омад ва гуфт, ки: 

- Ё Расулаллоҳ (с), васф наметавонам кард он чӣ бар душ кашидам аз 

газидани ақраб2. Пайғамбар (с) фармуд, ки: 

                                                             
1 Фатҳ – кушоиш. 
2 Ақраб – каждум. 
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- Бидон ва огоҳ бош, агар мегуфтӣ дар вақти шом «Аузу 

бикалимотиллоҳи-т-томмоти куллиҳо мин шарри мо халақ», зарар 

намерасонид туро ақраб. 

Ва низ дар «Саҳеҳи  Муслим» омада, ки фармуд Пайғамбар (с), ки: Ҳар кӣ 

фурӯд ояд дар манзиле, пас гӯяд: 

«Аузу бикалимогиллоҳи-т-томмоти куллиҳо мин шарри мо халақ». 

Ҳеҷ чиз зарар намерасонад ӯро, то он замон, ки куч кунад аз он манзил. 

Дар «Сунан»-и Тирмизӣ ва Ибни Моҷа омада ин маънӣ, ки гуфт 

Пайғамбар (с), ки: Ҳар кӣ гӯяд дар аввали ҳар рӯзе ва дар аввали ҳар шабе се 

бор: 

«Бисмиллоҳи-л-Лазӣ ло язурруҳу маа исмиҳи  шайъун фӣ-л-арзи ва ло 

фӣ-с-самои ва Ҳува-с-Самиъу-л-Алим». 

Зарар намерасонад ӯро ҳеҷ чиз. 

Агар касе «Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин фӣ кулли вақтин ва ҳин» 

гӯяд ва баъд аз он хомӯш нишинад, ҳамчунон аст, ки ҳамеша ба салавот гуфтан 

машғул бошад. Ва агар ин дурудро гӯяд ва хоб кунад, дар замони хоб карданӣ 

вай ҳукм кунад Худои таоло ба фариштагони худ, ки: Бар вай салавот гӯед. Ва 

агар ин дурудро як бор бигӯяд ва баъд аз он бимирад, замони хуфтидани ӯ дар 

гур ҳукми он дорад, ки ба салавот гуфтан машғул бошад вай ва баъд аз он низ. 

Байт: 

Бедил, аз сози дилу дасти тиҳӣ шармандаам,  

Ҷуз дуо дигар чӣ ояд аз мaнy сомони ман. 

 

САФАРИ ОХИРАТ 

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим 

Ал-ҳамду лиллоҳирабби-л-оламин. Ва-л-оқибату ли-л-муттақин. Ва-с-

салоту ва-с-салому ало ашрафи-л-анбиёи ва- л-мурсалина ва хотаму-н-

набийина ва ало олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин. 

Аммо баъд, он чи аз оятҳову ҳадисҳо маълум мегардад, ин ки аҷал ин 

амри ҳақиқист ва ҳеҷ кас аз мусалмону ғайри мусалмон аз вай раҳоӣ нахоҳад 

ёфт, зеро ҳамаи мо қариб ҳар рӯз шоҳиди мавту ҷанозаи бародарону хоҳарон 

ва волидайну фарзандон ва ҳамсоягону дӯстону душманони худ мебошем. Ва 

зиндагии дунё ҳар қадар тӯлонӣ бошад ҳам, боз поёне дорад, чунонки шоире 

гуфтааст: Рубоӣ: 

Ногоҳ бувад, к-аз ин ҷаҳонат бибаранд,  

Аз ҳалқаи ҷамъи дӯстонат бибаранд.  

Ғофил манишин замон-замонат бибаранд,  

Гар ту наравӣ кашон-кашонат бибаранд.  

Ва молу неъмат ва сарвати ин ҷаҳон низ ҷовидонӣ намемонад, чунончӣ:  

Байт: 

Бар молу ҷамоли хештан ғарра машав,  

К-онро ба шабе баранду инро ба табе.  

Ва низ: 
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Рубоӣ: 

Бар чархи  фалак ҳеҷ касе чир нашуд  

В-аз хӯрдани одамӣ замин сер нашуд.  

Мағрур бад-онӣ, ки нахӯрдаст туро,  

Таъҷил макун, ҳам бихӯрад, дер нашуд.  

Бинобар ин набояд аз омадани он рӯз одамӣ ғофил бошад ва мо бояд 

ҳамеша дар фикри сафари охират бошем. Чунончӣ Пайғамбар (с) 

мефармоянд, ки: «Оқилтарин ва фаҳмидатарин шахс он кас аст, ки маргро 

бисёр ёд мекунад».  

Назм: 

Ҳар ки ӯ қадри умрро донист,  

Умр додан ба бод натвонист.  

Умр ганҷеcm бас гаронмоя,  

Ганҷу гавҳар надорад oн поя.  

Ганҷу гавҳар, агар равад аз даст,  

Он, ки ояд ба даст имкон ҳаст.  

Даме аз умр гар шавад талафат,  

Н-ояд ин ганҷ, гар диҳӣ зи кафат.  

Умр аз каф ба ройгои надиҳӣ,  

Ройгон ганҷи шойгон надиҳӣ.  

Ва ҳамчунин Пайғамбар (с) мефармоянд, ки: «Ҳар кӣ ҳар рӯз бист 

маротиба маргро ёд кунад, дараҷаи шаҳодат ёбад». Зеро фикру зикри марг 

фоидаҳои зиёде дорад ва аз он ҷумла орзуву умедҳои ноҷоро барои инсон 

мухтасару кӯтоҳ менамояд ва аз ҷамъ карданӣ молу сарват инсонро 

бозмедорад. Ва инсонро ба сӯйи Парвардгораш наздик менамояд. Вале афсус, 

сад афсус, ки мо бандагон ҳамвора дар талаби молу сарват ва мансабу садорат 

буда, то ҳангоми омадани марг ғофилона ҳаёт ба cap мебарем, чунончи:  

Рубоӣ: 

Рӯзам ба ғами ҷаҳони фарсуда гузашт,  

Шаб дар ҳаваси будаву нобуди гузашт.  

Умре, ки аз ӯ даме ҷаҳоне арзад,  

Алқисса, ба фикрҳои беҳуда гузашт.  

Ин рисолае, ки дар даст доред камтар ҳам бошад баёне аз ҷон додан то 

ҷанозаву зиёрати қабристонро дар бар мегирад, ки аз китобҳои аҳодису фиқҳ 

гирдоварӣ шудааст ва хонандагонро бо вазъияти ин аъмол ошно месозад. 

Умедворем, ки барои шиносо карданӣ оммаи мардум дар ин аъмоли муҳим ин 

рисола кифоят хоҳад кард.  

Рубоӣ: 

Рӯзе бувад, ки оҳ барояд зи кӯйи мо,  

Гирад ғубори хоки лаҳад гирди руйи мо.  

Аз марги мо чу муддати се рӯз бигзарад  

Дар ҳеҷ кӯй кас накунад ҷустуҷӯйи мо. 
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Иброҳими Наққош. 

ш. Панҷакент.  

24 марти соли 2007. 

 

ҚИСМИ АВВАЛ: ДАР БАЁНИ ҶОН ДОДАН. 

Марг туҳфаи муъмин аст 

Худои таоло мефармояд: «Ҳар нафсе чашандаи марг аст; ва ҷуз ин нест, ки 

ба шумо рӯзи қиёмат музди шумо ба томом дода хоҳад шуд, пас, ҳар ки аз 

дӯзах дур дошта шавад ва ба биҳишт дароварда шавад, ҳамоно ба мурод 

расидааст. Ва зиндагонии дунё ба ҷуз баҳраи фиребанда (чизе) нест».1 

Байтҳо: 

Қомати хам монеи умри сабукрафтор нест, 

Обро аз мавҷ дар занҷир кардан мушкил аст.  

* * * 

Ғафлат нагашт боиси таъҷил умрро, 

Дар хоб низ қофилаи мо равона аст.  

* * * 

Дил ба тори нафаси суcm мабанд аз ғафлат, 

Ки ба ҳар дам задан омода ба гусехтан аст. 

(Мирзо Соиб). 

Дар ҳадиси Пайғамбари ислом (с) омадааст, ки: «Марг туҳфаи муъмин 

аст». Ва ба расидани туҳфа ҳар кас хушҳол мегардад. Марг пулест, ки ҳабибро 

ба ҳабиб мерасонад. Аммо ҳеҷ кас Ҳақ надорад, ки ба сабаби зарари дунявӣ 

маргро орзу намояд. Ҳазрати Пайғамбари Худо (с) фармудаанд, ки: «Дар 

ҳолати изтирори шадид ба ин ҳидоят амал намоед ва бигӯед: 

«Аллоҳумма аҳйинӣ мо конати-л-ҳаёту хайрал-лӣ ва таваффанӣ изо 

конати-л-вафоту хайрал-лӣ». (Муттафақун алайҳ).2 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, маро зинда нигаҳ дор, то замоне ки зиндагӣ бароям 

беҳтар бошад ва ба ман мавт бидеҳ, агар мавт бароям беҳтар аст. 

 

Аҳволи инсон ҳангоми ҷон додан ва зикри аъмоле, ки дар он вақт бояд ба 

ҷо оварда шавад 

Аломати қарибулмавт3 ин аст, ки зонуҳояш устувор намемонанд ва бинии 

ӯ каҷ шуда, пилки чашмонаш поён меояд ва нафаси ӯ боло мешавад. Ва дар ин 

ҳолат вайро ба пушт хобонида, пойҳояшро ба тарафи қибла намоянд ва дар 

зери сараш болишт бигузоранд, то каме боло шавад. Ва рӯяш ба тарафи осмон 

ва ҷониби қибла шавад, ба мисли ҳолати шахсе, ки намози беморро адо 

менамояд, ки дар ин ҳолат баромадани ҷон осонтар мебошад. Ва ба ин тариқа 

пӯшонидани чашмони ӯ ва печонидани либос осон шавад ва аз каҷ шудани 

                                                             
1 Сураи Оли Имрон, ояти 185. 
2 «Ал-ҳисну-л-ҳасин». Саҳ. 214. 
3 Қарибулмавт - шахси миранда. 
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андомҳо маҳфуз мемонад. Вале афзалтар он аст, ки ба китфи рост бихобонанд 

ва рӯяшро ба сӯйи қибла бигардонанд, зеро ки ин аз суннат аст. Ва Ҳазрати 

Пайғамбари Худо (с) фармудаанд, ки: «Каъба қиблаи шумост дар ҳолати ҳаёт 

ва мамот».1 Вале баъзе аз фақеҳони ислом мефармоянд, ки аз ин ду ҳолат 

кадомашро, ки барои соҳибони майит осонтар бошад, онро интихоб намоянд. 

Ва дар назди қарибулмавт бояд нишаста, ӯро талқини калимаи таййиба 

«Ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммадар-расулуллоҳ» ва ё калимаи шаҳодат «Ашҳаду 

ал-ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадар-расулуллоҳ,» карда шавад. 

Яъне бо овози баланд бихонанд, то ӯ бишнаваду бигӯяд. Вале набояд ӯро амр 

намоянд, ки чунин бигӯ, зеро дар ҳолати нозук ва ҳассос қарор дорад, Худо 

нахоста инкор кунад, ё аз даҳонаш калимаи номуносибе барояд. Ҳазрати 

Пайғамбари Худо (с) фармудаанд, ки: «Мурдагонатонро калимаи таййиба 

талқин намоед». Ва ҳамчунин Ҳазрати Пайғамбари Худо (с) фармудаанд, ки: 

“Ҳар касе, ки охирин каломе аз даҳанаш барояд ва он калимаи «Ло илоҳа 

иллаллоҳ» бошад, ба ҷаннат дохил хоҳад шуд». 

Бинобар ин ҳар гоҳ шахси қарибулмавт як бор ин калимотро хонд, шумо 

дубора такрор накунед. Ва агар боз ягон сухани дунявӣ гуфт, боз такрор 

намоед, то ин ки охирин суханаш калимаи тайибаву шаҳодат бошад. Ва агар аз 

даҳони шахси қарибулмавт сухане аз калимоти куфр содир шавад, ба ҳисоб 

гирифта намешавад.  

Ва ҳамчунин мустаҳаб аст, ки ба болои сараш касе сураи «Ёсин»-ро 

тиловат намояд. Зеро Ҳазрати Пайғамбари Худо (с) фармудаанд, ки: «Бар 

мурдагонатон сураи «Ёсин» бихонед».2 Ва шахси хонанда бояд бо таҳорат 

бошад, валекин фарқ надорад, ки хонанда мард аст ё зан ва ё болиғ аст ё 

ноболиғ, аз рӯйи Қуръон мехонад, ё азёд мехонад. Ба сабаби хондани сураи 

«Ёсин» азоби ҷонкандан осон мегардад. 

Ва ҳамчунин дар ин ҳангом ҳузури одамони ҷунуб ва ҳоизаву нуфасо дар 

назди қарибулмавт ҷоиз аст, вале беҳтар он аст, ки ҳузур надошта бошанд. Ва 

мустаҳаб аст, ки рафиқони беҳтарин ва хешоваидони меҳрубону шахсони 

парҳезгор ва ҳамсоягони хуб ҳузур дошта бошанд. Ва онҳо дар он маҷлис бояд 

суханҳое гӯянд, ки инсонро ба ёди Худо ва дунёи охират андозад. Ва ҳамчунин 

шахси қарибулмавтро об бинушонанд, зеро дар чунин ҳолат ташнагӣ бар 

инсон ғалаба мекунад ва шайтон фиреб медиҳад.  

Назм: 

Малак ояд ба амри бурдани ҷон,  

Қасдu имони мо кунад шайтон.  

Ӯ  расад  бо ҳазор фитнаву рев,  

Ту амон деҳ зи чангали3 он дев.  

                                                             
1 Абӯдовуд. 
2 Аз Маъқил ибни Ясор ривоят аст, ки Расули акрам (с) фармуданд: “Ҳар кас барои ризои 

Аллоҳ сураи «Ёсин»-ро бихонад, гуноҳони гузаштаи ӯ афв шаванд, лизо ин сураи муборакро 

бар болини мурдагони худ бихонед». (Байҳақӣ аз «Шуъабу-л-имон»). 
3 Чангал – чангол. 
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Ҳомии ҳоли банда Худ  бошӣ,  

Чист ҳоли лаинаки лошӣ.  

Ва ҳамчунин барои шахси қарибулмавт лозим аст, ки ба Худои таоло 

гумони нек дошта, умедвори раҳмату бахшиши Илоҳӣ бошад. Ва агар ҳушаш 

дар cap бошад ин дуоро бихонад: 

«Аллоҳума-ғфирлӣ ва-рҳамнӣ ва-лҳиқнӣ би-р-рафиқи-л-аъло».1 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, маро биёмурз ва бар ман раҳм бифармо ва ба рафиқи 

аъло мулҳақ гардон. 

Ва баъд аз хондани «Ло илоҳа иллаллоҳ» ин дуоро низ бихонад: 

 «Аллоҳумма аъинни ало ғамароти-л-мавти ва сакароти-л-мавт».2 

Тарҷума: Эй Аллоҳ, маро ба сахтиҳои мавт мадад фармо. 

Ҳазратӣ Пайғамбари Худо (с) фармудаанд, ки: «Вақте ки ҳозир шавед 

шумо ба назди бемор, ё майит, яъне он, ки наздик бошад ба мавт, пас, бигӯед 

суханони некро ва дуои хайр кунед барои худ ва барои бемор ва майит ба 

шифову мағфират, зеро ки фариштагон омин мегӯянд бар он чӣ мегуед шумо». 

 Рубоӣ: 

Дунё ҳама cap ба cap ба комат шуда гир,  

Пас умр бирафтаву аҷал омада гир.  

Гӯӣ ба муроди хеш дасте бизанам,  

Ин худ натавон, ту гар тавонӣ, зада гир. 

Қитъа: 

Ғофиле мегуфт, к:-Эй банно3, бинои хонаам,  

Соз маҳкам в-арна з-онам ғайри дарду ғам чӣ суд?  

Зираке бишниду гуфто:-Чун бинои умри мо  

Сахт суcm омад, бинои обу гил маҳкам чӣ суд? 

Рубоӣ: 

Бемояву суд xoҳӣ омад охир,  

Бегуфту шунуд хоҳӣ омад охир.  

Бисёр марав ба авҷи ҳастӣ боло,  

Зеро ки фурӯд хоҳӣ омад охир. 

 

Фазилати сабр бар мусибат 

Имом Муслим аз Умми Салама (раз) ривоят намуда, ки гуфт: Аз Расули 

Худо (с) шунидам, ки фармуд: «Ҳеҷ бандае нест, ки ба мусибате дучор шавад ва 

бигӯяд: «Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиун. Аллоҳуммаъ-ҷурнӣ фӣ 

мусибатӣ ва аҳлуф лӣ хайран минҳо», 4 ки Худои мутаол дар баробари 

                                                             
1 «Ал-ҳисну-л-ҳасин». Саҳ. 218. 
2 «Ал-ҳисну-л-ҳасин». Саҳ. 218. 
3 Банно – бинокор. 
4 Тарҷума: Бидуни тардид мо аз они Аллоҳ ҳастем ва ҳамоно ҳамагии мо ба сӯйи Ӯ муроҷиат 

хоҳем кард. Бор Худоё, дар ин мусибат беаҷру муздам магузор ва некутар аз ин ба ман аҷру 

подош иноят фармо. 
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мусибаташ ҷазои нек ба ӯ медиҳад ва беҳтар аз чизе, ки аз даст рафтааст, 

ҷойгузини он хоҳад намуд». 

Умми Салама (раз) фармуд: Чун Абӯсалама фавт кард, ончи ки Расули 

Худо (с) фармуда буд, гуфтам. Худованд Расули Худо (с)-ро ҳамсари ман 

гардонид, ки беҳтар аз Абӯсалама аст.1 

Анас ибни Молик (раз) аз Пайғамбар (с) ривоят мекунад, ки: «Худои 

мутаол мефармояд: «Ҳар гоҳ ба сӯйи бандае аз бандагонам мусибате дар бадан, 

ё дар фарзанд, ё дар молаш бифиристам, ба сабру шикебоии хуб аз он 

истиқбол намояд, шарм дорам дар рӯзи қиёмат барояш тарозуву мизон 

бигӯзорам ва ё номаи аъмолашро боз намоям».2 

Аз Абӯмусо (раз) ривоят аст, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: «Чун фарзанди 

банда бимирад, Худованд барои фариштагон мегӯяд: 

- Оё рӯҳи фарзанди бандаамро қабз намудед? 

Мегӯянд: 

- Бале. 

Пас мефармояд: 

- Оё меваи дилашро гирифтед? 

Мегӯянд: 

- Бале. 

Боз мефармояд: 

- Пас бандаам чӣ гуфт? 

Боз мегӯянд:  

«Ал-ҳамду лиллоҳ» ва «Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиун» гуфт. 

Худованд мефармояд: 

- Барои бандаам дар биҳишт хонае сохта ва онро «Байтулҳамд»3 

биномед».4 

Ибни Масъуд (раз) аз Пайғамбар (с) ривоят мекунад, ки: “Ҳеҷ мусалмоне 

нест, ки ба мусибате дучор шавад, агарчи он мусибат хоре бошад, ки ба пояш 

равад, Худои мутаол ҳамон тавре ки аз дарахт баргҳояш мерезад гуноҳони он 

бандаро пок ва маҳв месозад».5  

 

Зикри аъмоли пас аз марг 

Баъд аз берун шудани рӯҳ аз бадан ҳамаи аъзои майит дуруст карда шавад 

ва чашмонаш бо молидани ангушт баста ва бо пораи латтае аз зери манаҳ 

бурда бар болои сараҳ гиреҳ зананд, то даҳонаш боз намонад. Ва ҳар ду 

ангуштони бузурги пойҳояшро ба ҳамдигар бибанданд ва андомҳояшро ба 

дароз кашида шавад. Ба шикамаш шамшер ё оҳане гузошта шавад, вале бар 

                                                             
1 «Мухтору-л-аҳодис». Саҳ. 46. 
2 «Мухтору-л-аҳодис». Саҳ. 345. 
3 Байтулҳамд — хонаи ҳамду сано. 
4 «Риёзу-с-солеҳин». Саҳ. 573. 
5 «Мухтору-л-аҳодис». Саҳ. 405. 
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шикамаш Қуръони Карим гузошта нашавад. Ва чодаре бар болои майит 

кашида, дар фикри ғуслу кафан карданӣ ӯ шаванд. Ва дар вақти бастани даҳону 

дигар аъзои майит ин дуоро бихонанд: «Бисмиллоҳи ва ало миллати 

расулиллоҳ». 

Баъд аз мурдан хонае, ки дар он майит бошад, бо мушку дигар хушбӯиҳо 

хушбӯй карда шавад. Либосҳояш бадал карда шавад. Нохунҳои мурда ва ҳеҷ 

мӯйи вай гирифта нашавад. Риши мурдаро тарошидан ва ранг кардан гуноҳи 

сахт аст. Дандонҳои сунъии майит аз даҳони майит берун карда шавад, агар 

бидуни ҳараҷ1 берун карда шавад. Ва занони ҳоизаву нуфасо ва дигар ашхосе, 

ки эҳтиёҷ бар ғусл доранд, дар назди майит нанишинанд. 

Убайдуллоҳ ибни Абӯмалика (раз) гӯяд: Яке аз духтарҳои Усмон (раз) дар 

Макка фавт кард. Мо ҳам омадем, то дар маросими фавташ ширкат кунем. 

Ибни Умар (раз) ва Ибни Аббос (раз) ҳам ҳузур доштанд ва ман ҳам дар байни 

эшон нишаста будам. (ё гуфт2: Ман дар канори яке аз он ду нишаста будам, 

баъдан дуввумӣ омад ва дар канори ман нишаст). Абдуллоҳ ибни Умар (раз) ба 

Амр писари Ҳазрати Усмон (раз) гуфт: 

- Чаро зану бачаҳоро аз гиря манъ намекунӣ? Ба ҳақиқат Пайғамбар (с) 

фармуд, ки: «Мурда ба хотири гиряи наздиконаш дар азоб хоҳад буд». 

Ибни Аббос (раз) гуфт: 

- Умар (раз) ҳам инро ривоят мекард. 

Сипас Ибни Аббос (раз) гуфт: 

- Баъд аз маросими ҳаҷ бо Умар (раз) аз Макка ба Мадина муроҷиат 

кардем. Вақте ки ба Байдоъ3 расидем, қофилаеро дидем, ки дар сояи дарахти 

бузурги самура истироҳат мекарданд. Умар (раз) гуфт: 

- Бираву бибин чӣ касоне ҳастанд. 

Рафтам, дидам, ки Суҳайб ибни Синон аст, ба Умар (раз) хабар додам. 

Гуфт: 

- Бирав, ӯро биёвар. 

Рафтаму ба ӯ гуфтам: 

- Биё, бо амиралмуъминин ҳамроҳ бош. 

Омад ва то Мадина бо ӯ буд. Вақте ба ҷони Умар (раз) суиқасд шуд, 

Суҳайб гиря мекарду мегуфт: «Эй вой, бародарам. Эй вой, рафиқамро 

куштанд». Умар (раз) гуфт: 

- Эй Суҳайб, бар ман гиря мекунӣ? Дар ҳоле ки Пайғамбар (с) фармуд: 

«Мурда ба хотири миқдоре аз гиряи наздиконаш барои ӯ дар азоб мебошад». 

Ибни Аббос (раз) гуфт: Вақте Умар (раз) даргузашт, ин мавзуъро барои 

Оиша (раз) бозгӯ кардам. Оиша (раз) гуфт: 

- Худо Умар (раз)-ро биёмурзад, қасам ба Худо, Расулуллоҳ (с) инро 

нагуфта, ки: «Инсони муъмин ба хотири гиряи наздиконаш азоб дода мешавад». 

                                                             
1 Бидуни ҳараҷ - ба осонӣ. 
2 Ин ҷо шакки ровии ҳадис аст. 
3 Маҳаллест дар байни Маккаву Мадина. 
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Аммо Расули Худо (с) фармуд: «Худованд азоби кофирро ба хотири гиряи 

наздиконаш барои ӯ бештар менамояд».1 

Ва Оиша (раз) гуфт: 

- Дар ин маврид Қуръон барои шумо кофист, ки мефармояд: «Ҳеҷ нафсе 

ба гуноҳи нафси дигаре мавриди муохаза ва савол қарор намегирад». 

Он гоҳ Ибни Аббос (раз) гуфт: 

- Худост, ки инсонро ба хандаву гиря дармеоварад. (Яъне, хандаву гиря 

дар ихтиёри инсон нест. Ва ин гуфтаи Ибни Аббос (раз) таъйиди гуфтаи Ҳазрати 

Оиша (раз) мебошад). 

Ибни Абӯмалика гуфт: Валлоҳ, вақте ки Ибни Аббос (раз) гуфт: «Танҳо 

Худост, ки инсонро ба хандаву гиря дармеоварад». Ибни Умар (раз) дар 

ҷавобаш чизе нагуфт.2 

Расули акрам (с) мефармояд: «Худованд аз бандаи муъмини худ замоне, 

ки азизтарини дӯстони заминашро аз даст медиҳад ва дар баробари он сабру 

шикебоӣ аз худ нишон диҳад, ба ҳеҷ подошу ҷазое розӣ намешавад, ки ба ӯ 

бидиҳад, ҷуз ин ки биҳиштро ба ӯ ато фармояд».3 

Myғирa (раз) гӯяд: Аз Пайғамбар (с) шунидам, ки фармуд: «Касе, ки 

барояш навҳа ва гиряву зорӣ шавад, ба василаи ин амали хилоф нороҳат 

мебошад».4 

Лозими тавзеҳ аст, ба зоҳир дар байни аҳодисе, ки аз Умар (раз) ва Ибни 

Умар (раз) ривоят шуда, бо аҳодисе, ки аз Ибни Аббос (раз) ва Ҳазрати Оиша 

(раз) ривоят гардидааст, ихтилофе мавҷуд аст. Ва ҷумҳури уламо барои рафъи 

ин ихтилоф мегӯянд: Манзур аз ҳадиси Ҳазрати Умар (раз) ва писараш 

Абдуллоҳ (раз) ин аст, касоне, ки дар ҳоли ҳаёти худ хонаводаашонро ба гиряву 

зорӣ ва навҳа барои фавти ашхос одат медиҳанд ва онҳоро аз ин аъмол манъ 

намекунанд ё монанди одати арабони ҷоҳилият ба онон тавсия мекунанд, ки 

пас аз маргашон хонаводаи онон маросими гиряву навҳаро барояшон барпо 

созанд, чунин ашхос, вақте ки бимиранд, ба сабаби гиряи наздиконашон, ки 

худашон дар замони ҳаёт дар он дахолат доштаанд, азоб дода мешаванд. 

Ва Қозӣ Иёз дар тавҷеҳи5 рафъи ин ихтилоф мегӯяд: Манзур аз ҷумлаи 

«азоб карда мешавад бо гиряи аҳлаш» дар ҳадиси Умар (раз) ва Ибни Умар 

(раз) ин аст, ки мурда аз гиряи онҳо хушнуд нест, чун медонад ин гиря ба 

хотири дилбастагии онон ба дунё мебошад. Ва манзур аз ҷумлаи фавқ он нест, 

ки мурда ба хотири гиряи наздиконаш азоб дода мешавад, то ин эътироз пеш 

ояд, ки касе ба хотири гуноҳи дигаре азоб дода намешавад.6 

                                                             
1 Сураи Анъом, ояти 164. Ва ҳамчунин дар сураҳои Исро, ояти 15, Фотир, ояти 18 ва Зумар, ояти 

7 омадааст. 
2 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 389. 
3 Ин ҳадисро Имом Насоӣ аз Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос ривоят кардааст. «Мухтору-л-

аҳодис». Саҳ. 184. 
4 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 392. 
5 Тавҷеҳ - матлаберо хуб тавзеҳ додан ва нек баён кардан. 
6 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 392. 
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Эълон карданӣ мурда равост, то ҳаққи вай адо шавад. Дар масҷид эълон 

карданӣ ҷаноза ҷоиз аст, зеро ки Пайғамбар (с) эълони подшоҳи Наҷҷошӣ ва 

шуҳадои ҷанги Мавторо ба масҷид карда буд. Ба фироқи мурда андӯҳгин 

шудани дил, ашк рехтани чашмон ва калимоти дуруст гуфтан ҷоиз аст, вале ҳар 

чӣ навҳа кашидан ва калимоти ҷоҳилият гуфтан, либос пора кардан ва cap 

тарошидан раво нест. Аз барои занҳо ба таъзият нишастан манъ аст. Дар вақти 

ҳозир будани мурда ҳалво пухтан бидъат аст. 

Усома ибни Зайд (раз) гӯяд: Духтаре аз духтарҳои Пайғамбар (с) касеро 

пеши Пайғамбар (с) фиристод, ки яке аз писарҳояш дар ҳоли марг аст, ба 

назди мо биёяд. Пайғамбар (с) ба фиристодаи духтараш гуфт: 

- Баргард ва ба ӯ салом бирасон ва бигӯ: «Он чи, ки Худо мехоҳад аз мо 

бигирад, аз они Ӯст, ҳар чӣ дорем мулки Ӯст ва_барои муддати муайянест. 

Маргу зиндагӣ ҳарду ба амри Ӯст. Пас бояд ба манзури найл1 ба подошу савоби 

Парвардгор сабру шикебоӣ нишон диҳад ва ин бурдбориро аз рафтору аъмоли 

солеҳ ба ҳисоб оварад». 

Духтараш муҷаддадан касеро пеши Пайғамбар (с) фиристод ва қасам 

хурд, ки ҳатман бояд Пайғамбар (с) ба назди ӯ биравад. Пайғамбар (с) баланд 

шуд ва Саъд ибни Убода ва Муоз ибни Ҷабал ва Убайя ибни Каъб ва Зайд ибни 

Собит ва чанд нафари дигар бо ӯ ба назди духтараш рафтанд. Бачаро 

бардоштанд ва ба Пайғамбар (с) доданд дар ҳоле ки нафаси бача ба шиддат 

музтариб буд ва ба монанди машки об таккон мехӯрд ва садо медод. Ашк аз 

чашмони Пайғамбар (с) ҷорӣ шуд. Саъд гуфт: 

- Эй Расули Худо (с), ин ашк чист? 

Фармуд: 

- Ин раҳматест, ки Худованд онро дар дили бандагонаш қарор додааст. 

Худованд танҳо бандагони бораҳму меҳрубонашро мавриди меҳру раҳмат қарор 

медиҳад.2 

ҚИСМИ ДУВВУМ: ДАР БАЁНИ ҒУСЛИ МУРДА. 

Ғусли пайғамбарон (а) ба ҷиҳати таъзими эшон аст. Ва ғусли дигар 

мардум аз ҷиҳати наҷосат аст ва ё аз ҷиҳати ҳадас3 аст. 

Вақте ки ҳамаи асбоби ғусл ва кафану қабр шуданд, аввал ҳафт маротиба 

тахтае, ки майит бар болои он барои ғусл додан гузошта мешавад бо хушбӯӣ 

бишуянд ва баъдан майитро бар болои он гузошта, либоси майитро аз 

баданаш бароваранд ва аз ноф то зонуҳоро, ки аврат аст, бо порчае 

бипӯшонанд. Ва агар дар андоми ӯ олудагие бошад онро бишӯянд. 

Нияти ғусли майит чунин аст ва бояд ки паст хонда шавад: 

Навайту ани-ғтасала ғуслан лил майити татҳиран, ав нафсим-мин нафсин, 

канафсив-ва-хруҷи аъёли мин аъмоли дунё ва афъоли дунё ва ашғоли дунё ва 

фироқи дунё тақаррубан илаллоҳи таоло. 

                                                             
1 Найл – расидан. 
2 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 358. 
3 Ҳадас - бетаҳоратӣ, нопокӣ. 
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Тариқи ғусл додан ин аст, ки аввал майитро истинҷо диҳанд, ба ин тартиб, 

ки ғассол1 ба дасти худ латтаеро печонида ва дастро аз зери линги майит дохил 

карда, истинҷо диҳад. Ва сипас таҳорат диҳад бидуни мазмазаву истиншоқ.2 Як 

кас аз болои чодар оби гарм мерезад, мурдашӯй баъд аз истинҷо дасташро ба 

латтаи тоза иваз мекунад ва аввал рӯйи мурдаро мешӯяд, баъд аз он дастҳои 

ӯро то оринҷ шуста, сари майитро масҳ карда, пойҳояшро мешӯяд. Баъд ӯро 

бар паҳлӯи чап хобонида, паҳлӯи росташро се маротиба бишӯяд. Ва чунон 

обро бирезад, ки об аз зераш ҷорӣ гардад. Баъд аз он майитро бар паҳлӯи рост 

хобонида, паҳлӯи чапашро ба мисоли паҳлӯи рост бишӯяд. Об бояд бо ушон ва 

собун гарм карда шавад. Ва агар ин ду мавҷуд набошад, оби танҳо кофист. 

Баъд аз тамом шудани ғусл ғассол майитро бинишонад ва ба худ такя 

диҳад ва оҳиста шиками ӯро даст кашад ва агар чизе берун ояд, онро шуяд ва 

ғуслро дубора такрор накунад. Ва баъд аз он бадани майитро бо лунгии пок 

хушк карда, бар болои кафан бигӯзорад. Ва агар як маротиба тамоми бадани 

майит шуста шавад, фарз адо мешавад. Дар вақти ғусл додан гушҳову биниро 

бо пунба банд кунад, то об дохил нашавад. 

Агар майит ҷунуб мурда буд ва ё зан ҳоиз, ё нифос буд, дохил карданӣ об 

дар даҳону бинии ӯ лозим аст. Ва ба василаи пунба ва ё порча обро аз даҳонаш 

берун кунад. 

Вақте ки майитро бар болои кафан гузоштанд, бар сари ӯ атр бипошанд. 

Ва агар мард бошад, риши ӯро низ муаттар гардонанд. Сипас он ҳафт андоме, 

ки бад-он Худои таолоро саҷда мекард, яъне пешониву бинӣ ва кафи ду даст ва 

ҳар ду зону ва кафи ҳар ду пои майитро кофур ва ё хушбӯии дигар бизананд. 

Назди мурда Қуръон хондан ҷоиз аст, пас аз ғусл ва ҳам пеш аз ғусл. Вале дар 

вақти ғусл додан Қуръон хонда нашавад. 

Муйҳои майит ва нохунҳои ӯро кӯтоҳ карда нашавад, балки бар ҳоли худ 

боқӣ гузошта шавад. 

Агар кудак зинда таваллуд шавад, баъд бимирад, тариқаи ғуслаш ба 

мисли одами калонсол аст, фақат ғуслаш бетаҳорат иҷро карда мешавад. Зеро 

таҳорат ба касе лозим аст, ки дар ҳаёташ намоз ба ӯ фарз аст. Ва барои ин тифл 

номи хубе гузорида шавад. Ва агар тифле мурда ба дунё омад, ӯро шуста бо 

порчае печонида, ном гузошта бидуни ҷаноза гӯр карда шавад. 

Агар марде вафот кард ва дар миёни мардон касе пайдо нашуд, ки ӯро 

ғусл диҳад, зане ки маҳрами ӯ бошад, ӯро ғусл диҳад. Ва агар зани маҳрам 

набошад, пас он майитро таяммум диҳанд. Ва агар марде дар сафар бимурд ва 

марде, бо ӯ бошад, бояд ки он мард он мурдаро бишӯяд ва агар мард набошад 

ва занон бошанд, пас, агар дар байнашон зани он марди мурда бошад, ӯро 

бишӯяд ва кафан кунад ва занон бар вай намоз гузоранд, раво бошад, аммо он 

зан, ки имомат кунад дар пеш наравад ва дар миёни саф биистад. Ва агар зан 

зани он мурда набошад, аммо марде кофир бошад ва ҳамчунин занон бошанд, 

                                                             
1 Ғассол - мурдашӯй 
2 Мазмазаву истиншоқ - обро дар даҳону дар бинӣ кардан 
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он гоҳ он занон он марди кофирро биёмӯзанд, то он кофир он мурдаро тавонад 

бишӯяд ва кафан кунад ва он занон бар вай намоз кунанд. Ва агар кофир ҳам 

набошад, агар аз ин занон яке маҳрами ӯ бошад, он мурдаро бишӯяд. Ва агар 

маҳрам набошад, пас таяммум диҳанд. Ва агар таяммумдиҳанда номаҳрам 

бошад, дасти худро бо латтае печида таяммум диҳад. 

Таяммуми мурда чунин аст, ки ду дастро бар замин занад ва ангуштон 

бияфшонад ва бад-он ҳар ду даст рӯйи он мурдаро масҳ кашад, пас ҳар ду 

дастро бар замин занад ва ангуштонро бияфшонад, пас ҳар ду дасти он 

мурдаро масҳ кашад, то оринҷ ва оринҷ низ масҳ кунад. 

Агар ба воситаи набудани об майитро таяммум доданд ва баъд аз он об 

пайдо шуд, бояд ӯ ғусл дода шавад. Агар зане вафот кард ва дигар занҳо 

набошанд, ки ӯро ғусл диҳанд, пас маҳраме ӯро таяммум диҳад, бе чашмбанд 

ва бидуни либос. Аммо шавҳараш ӯро таяммум диҳад бе чашмбанд бо 

ҳамроҳии либос. Ва шахси аҷнабӣ (номаҳрам) ӯро таяммум диҳад бо ҳамроҳии 

чашмбанд ва либос. 

Агар шавҳари зан вафот кунад, зан метавонад, ки ӯро ғусл диҳад ва кафан 

кунад. Ва агар зан бимирад, шавҳараш наметавонад ӯро мисос кунад, албатта, 

назар кардан ва аз болои кафан гирифтани ҷасадаш ҷоиз аст. 

Зан дар ҳолати ҳайзу нифос наметавонад майитро ғусл диҳад. 

Барои шустани зан зане, ки аз хешовандони наздикаш бошад, беҳтар аст. 

Ва агар хешовандони наздик набошанд, ҳар зани диндору парҳезгор бошад, 

ҷоиз аст. 

Ғассол агар дар вақти шустани майит айберо мушоҳида кард, ё сурати ӯро 

дигаргуншуда дид, бар касе изҳор накунад. 

Агар касе дар дарё ғарқ шуда, вафот кард ва ҳар вақт ки ӯ аз об берун 

оварда шавад, ғусл додани ӯ лозим аст. Ва ғарқ, шудани дар об ҷойи ғуслро 

намегирад, албатта, агар вақти берун овардан ба нияти ғусл ӯро дар об ҳаракат 

дода бошанд, ғусл адо мешавад. Ва боридани борон бар майит ҳамин ҳукмро 

дорад. 

Агар танҳо сари касе пайдо шуд, ӯ ғусл дода нашавад, балки ҳамон тавр 

дафн карда шавад. Ва агар нисфи зиёди бадан пайдо шуд, хоҳ бо cap бошад, хоҳ 

бесар ғусл додани он воҷиб аст. Ва агар аз нисф камтар бошад, хоҳ бо cap 

бошад, хоҳ бесар, ғусл дода намешавад. 

Агар майите ёфт шуд, аммо маълум нашуд, ки ӯ мусалмон аст ва ё кофир, 

вале мардуми ноҳияе, ки он майитро аз он ҷо ёфтаанд, аз аҳли ислом ҳастанд, 

пас ӯро ғусл дода кафан кунанд ва ҷаноза бихонанд. 

Агар ҷасади мусалмонон ва кофирон бо ҳам омехта шуда бошанд ва 

маълум нагардад, ки кадоме аз онҳо мусалмон асту кадоме ғайри мусалмон, 

пас ҳамаро ғусл диҳанд. Ва агар шинохта шавад, пас танҳо ҷасади мусалмонон 

ғусл дода мешавад.

Агар яке аз хешованди мусалмонон кофир буд ва ӯ вафот кард, 

мусалмонон ҷасади ӯро ба ҳаммаслакони ӯ бидиҳанд. Ва агар ҳаммаслакони 

ӯро наёфтанд ва ё онҳо ӯро қабул накарданд, пас он гурӯҳи муслимин он 
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майитро ғусл диҳанд, вале на ба тариқи суннат, балки ба мисоли як чизи наҷас 

ӯро бишӯянд, агарчи кофир ба шустан пок намегардад. 

Барои шахсони боғӣ ва дуздон, ки ҳангоми задухӯрд бо сарбозони ислом 

кушта мешаванд, ғусл ҷоиз нест. 

Муртад1 агар бимирад, ғусл дода нашавад ва мурдаашро ба 

ҳаммазҳабонаш низ дода нашавад. 

Барои ғассол беҳтар аст, ки ба покӣ ғусл бидиҳад ва худаш низ баъд аз 

ғусли майит ғусл бикунад. (Дурру-л-мухтор). 

 

Дар баёни кафани мурда 

Мардро дар се порча кафан кардан суннат аст: 1) Лифофа. 2) Изор. 3) 

Пироҳан. Ва занонро дар панҷ порча кафан кардан суннат аст: 1) Лифофа. 2) 

Изор. 3) Пироҳан. 4) Сарбанд. 5) Синабанд. Ва шарҳи кафан чунин аст2: 

Агар занро дар панҷ порча кафан накарданд, балки ба се порча иктифо 

намуданд, ки ин иборат аз лифофа ва сарбанд бошад, ҷоиз аст. Ва аз ин камтар 

макрӯҳ, аст, магар дар сурати узр. 

Кафани суннат барои мард се порча мебошад, агар ба ду порча, ки иборат 

аз лифофа ва изор кифоят шуд, ҷоиз аст ва аз ин камтар макрӯҳ аст, магар дар 

сурати узр. 

Тариқи кафан кардани майит ин аст, ки аввал лифофаро паҳн карда 

шавад ва бар болои он изор ва дар болои изор пироҳан ва баъд аз он майитро 

бар болои он гузошта шавад. Ва агар майит зан бошад, мӯйи ӯро ду ҳисса карда 

як ҳиссаи онро ба тарафи рости болои пироҳан ва ҳиссаи дигарро ба тарафи 

чапи болои пироҳан ва сарбандро болои cap ва мӯйҳо бигузоранд ва 

набанданд. Баъд аз он тарафи чапи изорро болои он печида, сипас тарафи 

ростро баъди синабандро бибанданд ва баъд аз бастани синабанду лифофа 

аввал тарафи чап ва баъд тарафи рост бар майит гардонида шавад. 

                                                             
1 Муртад - касе, ки аз дини мубини ислом рӯй гардонида, дини дигарро қабул мекунад. 
2 Ҷадвали мазкур аз китоби «Хулосату-л-масоил», саҳифаи 107 оварда шуд. 

Ном Дарози Паҳно Андозаи лозима 

Лифофа 2-метр 1,10-метр Аз cap то по ва қадре 

изофа 

Изор 2-метр 1,10-метр Аз cap то по бидуни изофа 

Пироҳан 2-метр 1,10-метр Аз шона то нисфи соқ 

Сарбанд, ё 

чодар 

1-метр тақрибан 30 см Муйи сарро ду ҳисса карда, 

дар он печанд ва як ҳиссаи 

онро ба тарафи рости сина 

ва як тарафи онро ба 

тарафи чапи сина гузоранд. 

Синабанд 1,5-метр тақрибан 70 см Аз зери бағал то ноф. 
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Баъд аз кафан кардан суннат аст, ки фавран барои намоз ва дафн берун 

бурда шавад. Чун майитро аз хона берун оранд, аввал сарро берун оранд, пас аз 

он пойҳоро. Вале агар пойҳоро аввал берун оранд, боке нест. Чун майитро бар 

тобут ниҳанд, аввал сарро ниҳанд, пас аз он пойҳоро ниҳанд ва агар баръакс 

бошад ҳам, боке набошад. 

Дар болои кафан аҳднома, ё шаҷара ва ё дуоеро гузоштан ҷоиз нест ва 

ҳамчунин навиштани калимаи таййиба бар сина ва ё навиштани дуои дигар 

низ ҷоиз нест, албатта, гузоштан аз пардаи хонаи Каъба монеъ нест. Пас ғуслу 

кафан ва намоз бар он майит хонда шавад ва агар тифле мурда ба дунё омад, 

пас ғусл дода ва дар порчае печида бидуни ном гузоштан ва намози ҷаноза ӯро 

дафн кунанд. 

Агар ҳамл соқит шуд, бояд таваҷҷуҳ шавад, агар аъзои он дуруст шуда, 

ҳукми он ҳукми бачаи мурда аст ва агар дуруст нашуда бошад, пас дар порчае 

печида шавад ва дафн гардад. 

Агар сари бача берун омад ва зинда буд ва баъд аз он бимурд, ҳукми бачаи 

мурдаро дорад. Ва агар аксари он берун омад ва зинда буд ва баъд аз он мурд, 

ҳукми зинда бар он ҷорӣ мешавад.

Духтари наздик ба балоғат ҳукми занро дорад, ки бояд дар панҷ порча 

кафан шавад ва духтари хурдсол дар панҷ порча кафан беҳтар аст ва дар ду 

порча, ки иборат аз лифофаву изор аст, ҷоиз аст.  

Майит дар ҳар шаҳру маҳалле, ки вафот намояд, ҳамон ҷо дафн карда 

шавад ва аз ҷое ба ҷое бурдани он майит хуб нест, магар дар сурати узр. 

Агар узве аз аъзо, ё нисфи ҷасад бидуни cap пайдо шуд, бо порчае печида 

дафн карда шавад. Агар нисфи ҷасад ҳамроҳи cap бошад, ё аз нисф бештар 

пайдо шавад, пас ба тариқи суннат кафан карда дафн шавад. 

Агар қабре вайрон шавад ва ҷасади мурдае урён, бе кафан пайдо шавад, 

пас воҷиб аст, ки онро бояд кафан карда ба тариқи суннат гӯр карда шавад. 

Кафани муроҳиқ1 ва хуносои мушкил монанди болиғ аст. Кудаке, ки 

муроҳиқ набошад, ба як ҷома кафан карда мешавад. 

Кафани зан бар шавҳар воҷиб аст, агарчи зан молдор бошад. Агар 

шавҳараш набошад, пас кафанаш ба он кас аст, ки нафақааш ба ӯ воҷиб бувад, 

агар чунин кас пайдо нашавад, аз байтулмол ба ӯ кафан карда шавад. Агар 

байтулмол набошад ва ё бошаду ба ин кор сарф кардан набошад, пас микдори 

як ҷома, ки барои кафани зарурат аст, суол карда шавад. Ба кафан кардан 

матои сафед беҳтар аст. Занҳоро бо матои рангдор кафан кардан ҷоиз аст.  

 

ҚИСМИ САВВУМ: ДАР  БАЁНИ  НАМОЗИ  ҶАНОЗА 

Намози ҷаноза дар ҳақиқат дуост барои майит дар пешгоҳи  Арҳаму-р-

роҳимин. 

                                                             
1 Муроҳиқ - писаре, ки наздик ба балоғат бошад. 
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Шартҳои намози ҷаноза ҳамон шартҳои намоз аст ва илова бар ин агар 

хабари марг расида бошад. Агар касе аз барпо шудани намози ҷаноза хабар 

наёфт, пас ӯ маъзур аст ва бар ӯ намози ҷаноза воҷиб нест. 

Барои сиҳҳати намози ҷаноза ду шарт аст. Яке тааллуқ ба намозгузор ва 

дигаре тааллуқ бар майит дорад. 

 

Шартҳои намози ҷаноза барои намозгузорон 

Аввал: Таҳорат. Дуввум: Сатри аврат. Саввум: Истиқболи қибла. Чаҳорум: 

Ният. 

 

Шартҳои намози ҷаноза барои майит 

Аввал: Майит бояд мусалмон бошад, агарчи фосиқ ҳам бошад. Албатта, 

бар дузду ёғӣ, ки дар ҳолати ҷанг ва зудухӯрд бо сарбозони ислом кушта 

бошанд, ҳамчунин барои қотили падару модар намози ҷаноза хонда 

намешавад. 

Агар падару модари бачаи фавтида мусалмон ҳастанд, пас бар он бача 

намоз хонда шавад. 

Майит иборат аз касе аст, ки зинда бошад ва бимирад, агар мурда ба дунё 

биёмад, майит нест ва бар ӯ намози ҷаноза ҷоиз нест. 

Дуввум: Бадан ва кафани майит ҳаз наҷосати хақиқиву ҳукмия бояд пок 

бошад. Албатта, агар наҷосати ҳақиқия аз худи майит берун омада бошад ва 

дур кардани он боиси нороҳатии мардум аст, пас намози ҷаноза ҷоиз аст. 

Агар майит аз наҷосати ҳукми пок набошад, яъне онро ғусл ва ё таяммум 

надода бошанд, намоз ҷоиз нест. Вале агар бидуни ғусл дафн шуда бошад, бар 

қабри он намоз ҷоиз аст. Ва агар бидуни ғусл ва ё таяммум намоз хонда дафн 

кардаанд, пас бояд дигарбора бар қабри ӯ намоз хонда шавад ва намози аввала 

ҷоиз нест. 

Агар бидуни намози ҷаноза дафн шуда бошад, то се шабонарӯз бар қабри 

он майит намоз хондан ҷоиз аст. 

Таҳорати макон барои гузоштани майит шарт нест. Агар замин ва тахтаву 

тобут касиф1 бошанд, тавре ки кафан наҷас нашавад ва майитро бар он гузошта 

намоз хонда шавад, намоз ҷоиз аст. 

Саввум. Аврати майит бояд пӯшида бошад ва агар майит комилан 

бараҳна бошад, намоз ҷоиз нест. 

Чаҳорум. Майит дар пеши намозгузорон гузошта шавад. Ва агар дар ақиб 

бошад, намоз ҷоиз нест. 

Панҷум. Майит ва ё он чи майит бар болои он аст, бояд бар замин 

гузошта шавад, вале агар дар болои дасти мардумон ва ё мошин ва ё ғайри 

инҳо бошад, намоз ҷоиз нест. 

                                                             
1 Касиф - нопок, олуда. 
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Шашум. Мавҷуд будани майит аст ва агар майит мавҷуд набошад, намози 

ҷаноза ҷоиз нест. 

Дар намози ҷаноза ду чиз фарз аст: Аввал, чаҳор маротиба такбир гуфтан. 

Дуввум, қиём. Бидуни узр тарки қиём ҷоиз нест. Вале дар ин намоз рукуъу 

саҷда ва қаъда нест. 

Дар намози ҷаноза се чиз суннат аст: Аввал, ҳамди Худои таоло. Дуввум, 

дуруд бар Ҳазрати Муҳаммади Мустафо (с). Саввум, дуо барои майит. 

Ҷамоат дар намози ҷаноза шарт нест ва агар як нафар намози ҷанозаро аз 

ҷинси мард, зан, болиғ ё сағир бихонад, фарз адо мешавад. Албатта, ин намоз 

бо ҷамоат беҳтар аст. 

Абуҳурайра (раз) гӯяд: Пайғамбар (с) фармуд: «Касе, ки бар ҷанозае ҳозир 

шавад ва корҳои марбут бар онро анҷом диҳад, то ҷое ки бар майит намози 

ҷаноза бихонанд, савоби он кас як қирот аст ва касе, ки дар маросими ҷанозае 

аз аввал ширкат кунад, то ҷое ки майитро ба хок супоранд, савобаш ба андозаи 

ду қирот аст». Аз Пайғамбар (с) пурсида шуд: «Ду қирот чанд аст?» Фармуд: 

«Ба андозаи ду кӯҳи бузург аст». (Яъне, касе, ки дар ин маросим то охирин 

марҳила ширкат кунад, монанди он аст, ки ду кӯҳи бузург дар тарозуи 

аъмолаш қарор дода шудааст).1 

Ибни Аббос (раз) аз Пайғамбар (с) ривоят мекунад, ки: «Аввалин чизе ки 

Худованд баъд аз марг ба бандаи муъмин подош медиҳад, он аст, ки касоне, ки 

дар ташеъи ҷанозаи ӯ ширкат кардаанд, мавриди афву омурзиш қарор 

медиҳад».2 

 

Тариқаи хондани намози ҷаноза 

Тариқи суннати хондани намози ҷаноза ин аст, ки майитро дар пеш 

гузошта, имом дар муқобили синаи майит истода шавад. Ва ҳама ният кунанд, 

ки: 

Ният кардам бигузорам чаҳор такбири салоти ҷаноза сано мар Худойро, 

дуруд мар Муҳаммад Мустафоро, савобаш мар ин мутаваффоро. Рӯй овардам 

ба қибла, қибла ба ҷиҳати Каъба, иқтидо кардам ба имоми ҳозиристода, 

холисан лиллоҳи таоло. Аллоҳу акбар. 

Ҳар ду дастро бардошта ба нармии гушҳо расонида баъд поён намуда, дар 

зери ноф бибандад. Ва баъд аз он ин дуоро бихонад: 

Субҳонакаллоҳума ва биҳамдика ва таборака-смука ва таоло ҷаддука ва ло 

илоҳа ғайрук. Аллоҳу акбар. 

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо 

саллайта ало Иброҳима ва ало оли Иброҳима, иннака Ҳамидум-Маҷид. 

Аллоҳумма борик ало Муҳаммадив-ва ало оли Муҳаммадин камо боракта ало 

Иброҳима ва ало оли Иброҳима, иннака Ҳамидум-Маҷид. Аллоҳу акбар. 

                                                             
1 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 398. 
2 «Мухтору-л-аҳодис». Саҳ. 197. 

www.ansor.info


www.ansor.info 
 

 

Агар мурда шахси болиғ бошад, хоҳ мард бошад, хоҳ зан ин дуоро 

бихонад: 

Аллоҳумма-ғфирли ҳайино ва майитино ва шоҳидино ва ғоибино ва 

сағирино ва кабирино ва закарино ва унсоно. Аллоҳумма ман аҳяйтаҳу минно 

фа аҳйиҳҳу ала-л-исломи ва ман таваффайтаҳу минно фа таваффаҳу ала-л-

имон. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. Аллоҳу акбар. 

Агар майит писарбачаи хурдсол ва ё шахси девонае бошад, ки дар тамоми 

умраш ҳушёр нашуда бошад, ин дуоро бихонад: 

Аллоҳумма-ҷъалҳу лано фарратав-ва-ҷъалҳу лано аҷрав- ва зухрав-ва-

ҷъалҳу лано шофиъав-ва мушаффиъо. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

Агар майит духтарбачаи хурдсол бошад, ин дуоро бихонад: 

Аллоҳумма-ҷъалҳо лано фарратав-ва-ҷъалҳо лано аҷрав-ва зухрав-ва-

ҷъалҳо лано шофиъав-ва мушаффиъо. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. 

Баъд аз ин дуо такбири чаҳорумро гуфта, бидуни ин ки дастҳоро 

бардорад, ба ду тараф салом диҳад. 

 

Масъалаҳои намози ҷаноза 

Дар хондани дуоҳо ва ғайри онҳо дар намози ҷаноза имом ва 

иқтидокунандагон баробаранд, фақат ин қадар фарқ дорад, ки имом такбир ва 

саломро баланд мегӯяду муқтади оҳиста. 

Мустаҳаб аст, ки мардум се саф гарданд, агарчи ҳафт нафар бошанд. Як 

нафар имом, се нафар сафи аввал, ду нафар сафи дуввум ва як нафар сафи 

саввумро ташкил диҳанд. 

Ҳар чизе, ки намозро фосид мекунад, муфсиди намози ҷаноза низ ҳамон 

аст. Вале дар намози ҷаноза хандаи қаҳқаҳа таҳоратро намешиканад. Ва агар бо 

зане аз лиҳози саф муқобил шавад (яъне, агар зан дар сафи мардон бошад), 

фосидкунандаи намози ҷаноза нест, дар сурате, ки ин муқобала дар намози 

фарз намози мардро фосид мекунад ва низ хандаи қаҳқаҳа дар намози фарз 

таҳоратро ботил мекунад. 

Хондани намози ҷаноза дар масҷиде, ки намозҳои панҷгона ва ҷумъаву 

идайн хонда мешавад, макрӯҳ аст, чӣ майит дар дохили масҷид бошад ва чӣ 

дар беруни масҷид.1 («Хулосату-л-масоил», саҳ. 111) .  

Таъхир кардани намози ҷаноза барои зиёд шудани ҷамоат макрӯҳ аст. 

Хондани намози ҷаноза ба тариқи нишаста бидуни узр макрӯҳ аст. 

Агар якчандто ҷаноза бошад, ба ҳар яке алоҳида намози ҷаноза хондан 

беҳтар аст, вале агар чанд тобутро паҳлӯи ҳам гузошта, бар ҳамаашон як намоз 

хонда шавад, низ ҷоиз аст. 

                                                             
1 Аз Ҳазрати Абӯҳурайра (раз) ривоят шуда, ки Расулуллоҳ (с) фармуд: «Касе, ки дар масҷид 

намози ҷаноза хонад, барои ӯ ҳеҷ чиз нест», яъне на намози ҷанозааш дуруст аст ва на муҷиби 

подош мегардад. («Равиши намози Расулуллоҳ (с)», саҳ. 440). 
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Агар майитҳо аз аснофи мухталиф (яъне, марду зан ва писару духтари 

ноболиғ бошанд) бошанд, аввал мардҳо, дуввум писарҳо, саввум занҳо ва 

чаҳорум духтарҳо гузошта шаванд. 

Агар касе баъд аз ин, ки имом чанд такбирро гуфтааст, бирасид, фавран 

такбир нагӯяд, балки интизорӣ бикашад, то он замоне ки имом такбири 

сониро бигӯяд, ӯ низ такбир бигӯяд ва дохили ҷамоат гардад. Ҳангоме ки имом 

салом диҳад, бақияи такбиротро бидуни ин, ки чизе бихонад, бигӯяд. Ва агар 

вақте расад, ки имом такбири чаҳорумро гуфтаасг, фавран такбир бигӯяд ва 

дохили намоз шавад ва баъд аз салом додани имом такбироти фавтшударо 

бигӯяд. 

Агар касе дар аввали ҷамоат барои ширкат дар ҷамоат омодагӣ дошта 

буд, вале ба воситаи ғафлат дохили шуда натавонист. Ҳангоме ки имом баъд аз 

гуфтани такбир машғули хондани «Субҳонакаллоҳумма» мебошад, фавран 

такбири аввалро бигӯяд ва ба намоз шарик шавад. Иодаи он такбире, ки имом 

такбири дуввумро нагуфта бошад, ба намози ҷаноза шарик гаштааст, лозим 

нест. 

Барои имоматии намози ҷаноза муқаддамтар аз ҳар кас раиси ҷумхур, ё 

подшоҳи исломи вақт аст. Агар инҳо ҳозир набошанд, ҳокими шаҳр ва баъдан 

қозӣ ва баъдан ноиби қозӣ ва агар ноиби қозӣ низ набошад, имоми масҷиде, ки 

майит дар ҳоли ҳаёт он ҷо намоз мехонд ва ё валӣ1 ва ё касе, ки валӣ ба ӯ иҷозат 

диҳад, беҳтар аст. 

Агар касе, ки сазовори имомат набошад, бидуни иҷозати валӣ намози 

ҷанозаро хонад, валии майит метавонад он намозро иода кунад ва агар сазовор 

бошад, наметавонад. 

 

ҚИСМИЧАЗОРУМ: ДАР БАЁНИ ДАФНИ МУРДА 

Дафн кардани майит монанди ғусл ва намоз хондан бар он фарзи кифоя 

аст. Баъд аз намоз фавран майитро ба сӯйи қабристон бурдан мустаҳаб аст. 

Агар майит бачаи хурдсол бошад, даст ба даст бурдани он мустаҳаб аст. Агар 

бачаи калон бошад, дар тобут гузошта чаҳорпоя ва онро чаҳор нафар гирифта 

бибаранд. Бидуни узр майитро дар болои мошин ва ё ғайри он ва ё як нафар 

бурдан ҷоиз нест. 

Ва суннат аст бурдани майит ба суръат, на ба андозае, ки тобут ҳаракат 

кунад (яъне, алвонҷ хурад). Тариқаи суннат ин аст, ки барандаи тобут аз пояи 

рости тобут ибтидо ба бардоштан намуда, бигирад ва ба китфи рости худ 

биниҳад, боз пояи пасро ба китфи рости худ ниҳад. Боз пояи пеши чапи 

тобутро ба китфи чапи худ ниҳад, боз пояи паси тобутрр ба китфи чап ниҳода 

бибарад. Беҳтар он аст, ки аз ҳар тараф тобутро даҳ қадам бурда шавад. 

Абӯҳурайра (раз) гӯяд: Пайғамбар (с) фармуд: «Тобути майитро босуръат 

бибаред. Чун агар ин тобути инсоне солеҳ бошад, ӯро ба сӯйи хайру баракат 

                                                             
1 Вали - соҳиби мурда. 
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мебарад ва беҳтар аст, ҳар чӣ зуд ба он бирасад. Ва агар солеҳ набошад, ин 

шаррест ки беҳтар аст ҳар чӣ зудтар аз души шумо бардошта шавад».1 

Ҳамроҳони тобут пеш аз гузоштани майит ба замин набояд бинишинанд 

ва агар узре бошад нишастан макрӯҳ нест. 

Абӯсаиди Худрӣ (раз) гӯяд: Пайғамбар (с) фармуд: «Ҳар гоҳ ҷинозаеро2 

мушоҳида кардед, бархезед ва касе ташеъи ҷаноза мекунад, то тобутро бар 

замин гузошта нашавад, набояд бинишинад».3 

Абдурраҳмон ибни Абӯлайло (раз) гӯяд: Саҳл ибни (Ҳунайф (раз) ва Қайс 

ибни Саъд (раз) дар шаҳри Қодсия нишаста буданд, ки тобуте аз наздикии 

эшон гузашт. Ҳарду аз ҷойи худ ба хотири он бархостанд. Ба эшон гуфтанд, ки: 

- Ин ҷиноза марбут ба аҳли зимма4 мебошад. 

Ин ду саҳоба гуфтанд: 

- Тобуте аз наздикии Пайғамбар (с) гузашт ва Пайғамбар (с) аз ҷояш 

бархост. Ба Пайғамбар (с) гуфта шуд, ки: «Ин тобути яҳудист». Пайғамбар (с) 

фармуд: «Магар инсон нест?» (Яъне, бархостан ба хотири инсонияти ӯст, на ба 

хотири дини ӯ).5 

Рафтани мардум дар ақиби тобут мустаҳаб аст. Ва агар баъзе аз тобут 

пештар раванд ҳам, боке нест, вале ҳамаи мардум набояд аз тобут пештар 

бираванд. Ҳамроҳи ҷаноза зикру тиловатро бо овози баланд гуфтан макрӯҳ аст. 

Ва ҳамчунин рафтани занҳо бо ҳамроҳии тобут ҷоиз нест. Тобути занро ҳар кас 

бурда метавонад, хоҳ маҳрам бошад, хоҳ не. 

Пайғамбар (с) фармуданд: «Худованд хомӯширо дар се чиз дӯст медорад: 

Ҳангоми тиловати Қуръон, дар вақти ҷанг ва дар вақти маросими тадфини 

мурда».  

Анас ибни Молик (раз) гӯяд: «Иддае аз асҳоби Пайғамбар (с) бар як 

ҷанозае гузаштанд. Асҳоб ӯро ба некӣ ном бурданд. Пайғамбар (с) фармуд: 

- Воҷиб шуд. 

Сипас бар ҷанозаи дигаре гузаштанд. Асҳоб аз он ба бадӣ ёд карданд. Боз 

Пайғамбар (с) фармуданд: 

- Воҷиб шуд. 

Умар ибни Хаттоб (раз) пурсид: 

- Чӣ чизе воҷиб шуд? 

Пайғамбар (с) фармуд: 

- Ин яке, ки аз ӯ ба некӣ ном бурдед, биҳишт барояш воҷиб шуд. Ва ин яке, 

ки аз ӯ ба бадӣ ёд кардед, дӯзах барояш воҷиб гардид. Чун шумо гувоҳони Худо 

дар замин ҳастед».6 

                                                             
1 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 388. 
2 Ҷиноза - тобуте, ки дар он майит бошад. 
3 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 403. 
4 Аҳли зимма - касоне, ки ғайри аҳли исломанд. 
5 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 404. 
6 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 399. 
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(Инсони муъмин бояд хайрхоҳ бошад, забонашро ба бад гуфтани касе 

одат надиҳад, ё сокит бошад, ё фақат хубиҳои мардумро баён кунад). 

Қабр ба андозаи нисфи қад кофта шавад ва бештар аз қад набошад. Лаҳад 

кандан аз сандуқ гузоштан ва шак намудан, яъне дар миёнаи қабр лаҳадро 

кандан беҳтар аст, магар замин резиш дошта бошад, ки дар ин сурат майитро 

бар сандуқ гузоштан ҷоиз аст. 

Вақте ки қабр омода шуд, аз тарафи қибла майитро дохили қабр кунанд. 

Тоқ ё ҷуфт будани нафароне, ки майитро дар қабр мегузоранд, суннат нест. 

Ҳангоми гузоштани майит бар қабр гуфтани ин калима мустаҳаб аст:  

Бисмиллоҳи ва ало миллати расулиллоҳ. 

Майитро дар лаҳад рӯ ба қибла гузошта, он гиреҳҳое, ки бар кафан баста 

шудааст, боз кардан, суннат аст. 

Даҳони лаҳад ба хишти хом ва ё гил баста шавад, на ба оҷур ва чӯб, магар 

дар сурати узр. 

Дар вақти гузоштани зан дар қабр пушидани қабр мустаҳаб аст. 

Хоке, ки аз қабр берун меояд, дигарбора бар қабр рехта шавад ва зиёда аз 

он ҷоиз нест. 

Дар вақти рехтани хок мустаҳаб аст, ки аз тарафи cap шуруъ шавад ва 

мардум бо дастҳо хок бардошта, бирезанд. Ва дар маротибаи аввал «минҳо 

халақнокум» ва дар маротибаи дуввум «ва фиҳо нуидукум» ва дар маротибаи 

саввум «ва минҳо нухриҷукум торатан ухро»1 бигӯянд. 

Баъд аз дафн карданӣ майит миқдоре бар сари қабр истодан ва барои 

майит дуо кардан мустаҳаб аст. 

Ҳеҷ майитеро дар хона ва ё бинои махсус набояд дафн намоянд, зеро ин 

хосаи пайғамбарон аст. 

Мураббаъ2 кардани қабр макрӯҳ аст, балки мустаҳаб аст, ки сурати қабр 

мисли кӯҳони шутур ба андозаи 20 см баланд карда шавад ва аз ин бештар 

баланд кардан макрӯҳи таҳримӣ аст. 

Баъд аз дафн бар қабр сохтани иморат ба қасди зиннат ҳаром ва барои 

муҳофизати он макрӯҳ аст, балки бояд қабр дар ҳамон ҳоле, ки қаблан буд, 

гузошта шавад. 

 

Ғазали мавъиза 

Эй одамӣ, андеша кун дар қабр пурсанд аз амал,  

Кори накӯйӣ пеша кун, дар қабр пурсанд аз амал.  

Дунёст ин доруламал, исён ба тоат кун бадал,  

Дар вай макун як дам аҷал, дар қабр пурсанд аз амал.  

Мардум ба ғафлат хуфтаанд, зикраш ба дил кай гуфтаанд, 

                                                             
1 Ин калимот аз ояти 55-и сураи Тоҳо мебошад, ки: «Минҳо халақнокум ва фиҳо нуидукум ва 

минҳо нухриҷукум торатан ухро». Тарҷума: Аз замин шуморо офаридем ва ба замин шуморо 

бозмегардонем ва бори дигар шуморо аз он берун орем. 
2 Мураббаъ — чаҳоргӯша. 
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Ғафлат ба дил бинхуфтаанд, дар қабр пурсанд аз амал.  

Гӯр аст танҳо хонае, бошад яке вайронае,  

На хешу на бегонае, дар қабр пурсанд аз амал.  

Хобӣ дар он ҷо солҳо, дар вай бирӯяд хорҳо,  

Ҳасрат барӣ бисёрҳо, дар қабр пурсанд аз амал.  

Бошад гузорӣ мардумон, созад лагад дар ҳар замон,  

Кай ёбияш як дам амон, дар қабр пурсанд аз амал.  

Ҳастанд туро фарзанду зан дар роҳи хайрат роҳзан,  

Аз макри эшон дам мазан, дар қабр пурсанд аз амал.  

Гар оқилӣ, андеша кун, хайру саховат пеша кун,  

Ҳар дам ту тоат пеша кун, дар қабр пурсанд аз амал.  

Онҳо, ки рафтанд аз ҷаҳон, гашта ҷудо аз хонумон,  

Не ном монду не нишон, дар қабр пурсанд аз амал.  

Дорӣ, Ҳузурӣ, гуфтугӯ, афтодаӣ дар ҷустуҷӯ,  

Шабҳо махусб Аллоҳ гӯ, дар қабр пурсанд аз амал. 

 

Мавъиза 

Ба ривояти Анас ибни Молик (раз) омадааст, ки- Пайғамбари Худо (с) 

фармуданд: «Се чиз аз қафои мурда меравад, пас ду чиз бармегардад ва як чиз 

ҳамроҳи ӯ боқӣ мемонад. Аз қафои мурда мераванд: Хонавода ва молу амалаш. 

Пас, хонаводаву молаш бармегарданд ва амалаш боқӣ мемонад».  

Ғазали Ҳоқонӣ: 

Дилат бигрифт аз хона, бурун шав, то ҷаҳон бинӣ,  

Яке бихром дар бӯстон, ки то сарви равон бинӣ.  

Чу дидӣ бустонҳоро, яке бигзар ба гӯристон,  

Ки гӯристон ҳамегӯяд: Биё, то дӯстон бинӣ.  

«Аҳад»-гӯён, «Самад»-гӯён дар он кунҷи лаҳад хуфта,  

Ту маҳруёни оламро дар ин хоби гарон бинӣ.  

Басе бодомчашмонанд ба доғи марг ҳайронанд,  

Басе пистадаҳононро ту дар хоби гарон бинӣ.  

Зи мӯйи равшани пирон дамида ёсуман аз гил,  

Зи хатти сабзи маҳруён шукуфта арғувон бинӣ.  

Сари тобути шоҳонро, агар дар қабр бикшоянд,  

Фитода дар яке кунҷе ду пора устухон бинӣ.  

Шаҳаншоҳе, ки қасрашро ҳазорон посбон бошад,  

Биё, бигзар ба гӯри ӯ калоғе посбон бинӣ.  

Вазиреро, ки дар дасташ калиди ганҷҳо буда,  

Ба гирди гунбади қабраш зи мӯрон корвон бинӣ.  

Аё, эй хоҷаи ғофил, дар ин дунё ибодат кун,  

Ки худро аз саховат дар биҳишти ҷовидон бинӣ.  

Ало, Ҳоқонии мискин, чӣ дил бандӣ дар ин дунё,  

Ки то мижгон занӣ бар ҳам на ин бинӣ, на он бинӣ?! 
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Баёни баъзе аз масъалаҳои ҷаноза 

Агар дар қабр ба фаромӯшӣ рӯйи майитро ба тарафи қибла накарданд ва 

баъд ёдашон омад, агар хок рехта шуда бошад ва ё дари лаҳад баста гардида 

бошад, онро кушодан ҷоиз нест. 

Рафтани занҳо бо ҳамроҳии тобут макрӯҳ аст. Ва рафтани занҳои 

навҳакунанда ҳамроҳии тобут ҳаром ва мамнӯъ аст.

Мавқеи гузоштани майит дар лаҳад ва бад-ин муносибат азон додан 

макрӯҳ аст. 

Агар имом дар намози ҷаноза зиёда аз чаҳор такбир гӯяд, муқтадӣ 

пайравии имом накунад. 

Агар шахсе дар миёни киштӣ фавт намояд ва бандар низ дур бошад 

эҳтимол аст, ки ҷасад бадбӯй гардад, пас майитро ғусду кафан намуда, намози 

ҷаноза бихонанд ва ба дарё андозанд. Ва агар хавфи бӯй гирифтани майит 

набошад ва ё ба василаи сардхонаи киштӣ нигоҳ доштан мумкин бошад, пас 

нигоҳ доштани он майит то ба сӯйи хушкӣ ҷоиз аст. 

Агар шахсе дуои намози ҷанозаро аз ёд намедонад, пас “Аллоҳума-ғфир 

ли-л-муъминина ва-л-муъминот”-ро бигӯяд кофист. Ва агар ин дуоро ҳам аз ёд 

намедонад, пас фақат чаҳор такбирро бигӯяд кофист. 

Баъд аз дафн карданӣ майит баргашта онро аз қабр берун овардан бидуни 

узр ҷоиз нест. 

Агар зане фавт намояд ва бача дар шикамаш зинда бошад. Пас паҳлӯи ӯро 

шикофта он бачаро берун оварда шавад. Ҳамчунин агар майит моли касеро 

хӯрдааст ва он мол (ба мисоли тангаву тилло, ё чизе, ки дар шикам ғазм 

намегардад) дар шиками он майит мавҷуд аст, шиками онро чок карда шавад 

ва он мол берун оварда шавад. 

Таърифи майит ба шеър ва сухан гуфтан ҷоиз аст, ба шарте ки муболиға 

набошад. 

Тасаллият додани наздикони майит ва шунавонидани фазоилу савоби 

сабр ва дуо барои майит ва тарғиб додани онон ба сабру шикебоӣ ҷоиз аст ва 

инро таъзия мегӯянд. Таъзия беш аз се рӯз макрӯҳ аст, магар яке аз 

хешовандони наздики майит, ки дар сафар бошад, дар ин сурат баъд аз 

омадани ӯ таъзия ҷоиз аст, агарчи баъд аз чанд рӯз ҳам биёяд. 

Омода намудани кафан пеш аз вафот барои худ зараре надорад, вале 

омода намудани қабр макрӯҳ аст. 

Дар як қабр беш аз як майит дафн карда нашавад, магар дар ҳолати 

зарурат ҷоиз аст. Агар ҳамаи майитҳое, ки дар як қабр гузошта мешаванд, 

мардҳо бошанд, пас аввал уламо ва сонӣ дигарҳоро бигузоранд. Вале агар 

мардону занон бошанд, пас аввал мардҳо бигузоранду баъд аз мардҳо занҳоро 

Абӯқатода ибни Рибъии Ансорӣ (раз) гӯяд; Ҷинозаеро аз наздикии 

Пайғамбар (с) ташеъ намуданд, фармуд: 

- Ё худаш роҳат шуд, ё дигарон аз дасташ роҳат шуданд? 

Гуфтанд: 
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- Эй Расули Худо (с), яъне чӣ ё худаш роҳат шуд, ё дигарон аз 

дасташ роҳат шуданд? 

Фармуд: 

- Инсони муъмин вақте бимирад, аз нороҳативу гирифторӣ наҷот 

пайдо меёбад ва ба раҳмати Худо шод мешавад, вале инсони фосиду гунаҳгор 

вақте бимирад, ҳам бандагони Худо ва ҳам мамлакат ва ҳам дарахту ҳайвонот аз 

шарраш осуда мешаванд.1 

Байт: 

Ҷаҳонсӯзро кушта беҳтар чароғ,  

Яке беҳ дар оташ, ки халқе ба доғ. 

 

Аҳкоми шаҳид 

Шахси мусалмони оқил ва болиғ, ки аз ҷанобат ва аз ҳайзу нифос пок 

бошад ва ба василаи олати захмкунанда, бидуни ҷурму гуноҳе ба қатл расида 

бошад. Ва аз тарафи шариат дастури иваз содир нашавад, балки қасос воҷиб 

гардад. Ва баъд аз захмӣ шудан таматтӯе ҳосил накунад ва ба андозаи як вақт 

намоз баъд аз захм хӯрдан ба ҳуши худ набошад ва аз маҳалли маърака2 бидуни 

узр мунтақил нашуда бошад, шаҳид аст ва ҳукми шаҳид ба ӯ ҷоиз мегардад. 

Шаҳид ба маънии шуҳуд ва шуҳуд ба маънии ҳозиршуда дар пешгоҳи 

адли Илоҳӣ ва дар ҷаннат аст. Дар аҳодиси Пайғамбари акрам (с) ворид 

шудааст, ки ба муҷарради шаҳодати шаҳид Худованди мутаол рӯҳи муборакаи 

шаҳидро ҳозир мекунад ва мефармояд, ки: «Ҳар чӣ мехоҳӣ бихоҳ». Шаҳид дар 

пешгоҳи Худованди мутаол арз мекунад, ки: «Василае фароҳам гардад, ки 

баргардам ва ду маротиба дар роҳи ризои Ту шаҳид гардам». Худованди 

мутаол мефармояд, ки: «Ин мумкин нест ва паёми туро ба бандагони Худ 

худам мерасонам». 

Шаҳид ғусл дода ва хуни бадани ӯ шуста ва либоси ӯ берун оварда 

намешавад, магар либоси изофа ва аслиҳаву пустинашро гирифта мешавад. 

Дигар аҳдоми шаҳид аз уабили намоз ва дафну ғайри онҳо мисли боқии 

мурдагон мебошад. 

 

ҚИСМИ ПАНҶУМ: ДАР БАЁНИ ЗИЁРАТИ ҚАБРИСТОН 

Ҳар кӣ моро ёд кард, Эзид мар-уро ёр бод,  

Ҳар кӣ моро хор кард, аз умр бархурдор бод. 

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ 

Умми Салама мегӯяд, ки Пайғамбари акрам (с) фармуд: «Шуморо аз 

зиёрати қубур манъ карда будам, лекин акнун иҷозат дорам, зиёрат намоед. Ба 

таври яқин дар зиёрати қабр барои шумо ибрат ва панд аст».3  

Назми Низомии Ганҷавӣ: 

                                                             
1 «Ал-лӯълӯу ва-л-марҷон». Ҷилди аввал. Саҳ. 400. 
2 Маърака - майдони ҷанг. 
3 «Мухтору-л-аҳодис». Саҳ. 446. 
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Зиндадиле дар сафи афсурдагон,  

Рафт ба ҳамсоягии мурдагон.  

Ҳарфи фано хонд зи ҳap лавҳи пок,  

Рӯҳи бақо ҷуст зи ҳар рӯҳи пок.  

Коршиносе паи тафтиши ҳол,  

Кард аз ӯ бар сари роҳе савол.  

К:-Ин ҳама аз зинда рамидан чарост?  

Рахт сӯйи мурда кашидан чарост?  

Гуфт: Палидон ба мағок андаранд,  

Покниҳодон таҳи хок андаранд.  

Мурдадилонанд ба рӯйи замин,  

Баҳри чӣ бо мурда шавам ҳамнишин?  

Ҳамдамии мурда диҳад мурдагӣ, 

Сӯҳбати афсурдадил афсурдагӣ. 

Зери гил онон, ки парокандаанд,  

Гарчи ба тан мурда, ба дил зиндаанд.  

Мурда диле буд маро пеш аз ин,  

Бастаи ҳар чуну чаро пеш аз ин.  

Зинда шудам аз назари покашон,  

Оби ҳаёт аст маро хокашон. 

Мақсад аз зиёрати қабристон дуо ва ибрату нарм шудани дил мебошад. 

Пайғамбар (с) гуфт: Манзаре надидам, ки на гӯр аз он сахттару шанеътар1 аст. 

Ва Умар (раз) гуфт: Дар хизмати Пайғамбар (с) берун омадам ва ӯ ба 

гӯристон рафт ва наздики гӯре бинишаст ва ман наздиктари мардумон будам 

бад-ӯ. Пас бигирист ва ман ҳам бигиристам. Гуфт: 

- Туро чӣ мегирёнад? 

Гуфтам: 

- Ба гиряи ту мегирям. 

Гуфт: 

- Ин гӯри Омина аст духтари Ваҳб (яъне, модари Пайғамбари Худо (с). Аз 

Парвардгори худ дастурӣ хостам, ки гӯри вайро зиёрат кунам, дастурӣ фармуд. 

Ва дастурӣ хостам, ки омурзиш бихоҳам, дастурӣ нафармуд. Бад-он сабаб маро 

риққате омад, чунончӣ фарзандро ояд. 

Ва Усмон (раз) чун бар гӯре биистодӣ, бигиристӣ, чунонки риши ӯ тар 

шудӣ ва гуфтӣ, ки: Аз Пайғамбар (с) шунидам, ки мегуфт: «Қабр аввалин 

манзилест аз манозили охират, агар соҳиби он аз он бирасад, ончи пас аз он 

аст, осонтар бувад. Ва агар нараҳад, ончи пас аз он аст, сахттар бошад». 

Ва Муҷоҳид (раз) гуфт: Аввал чизе, ки бо фарзанди одам сухан гӯяд он 

гӯри ӯ бошад, гӯяд, ки: «Манам хонаи кирмон ва хонаи танхоӣ ва хонаи ғарибӣ 

ва хонаи торикӣ. Ин аст ончи ман барои ту сохтаам, пас ту барои ман чӣ 

сохтаӣ?» 

                                                             
1 Шанеътар – қабеҳтар. 
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Ва Бӯзар (раз) гуфт: Хабар бидиҳам шуморо аз рӯзи дарвешии худ? Рӯзе, 

ки дар гӯрам. 

Ва Бӯдардо (раз) бисёр наздики гӯр нишастӣ. Вайро аз он пурсиданд. 

Гуфт: Бо гурӯҳе менишинам, ки маро аз маод1 ёд медиҳанд ва агар бархезам 

маро ғайбат накунанд. 

Ва Ҳотами Асам гуфт: Ҳар кӣ ба гуристон бигзарад ва барои худ андеша 

накунад ва эшонро дуо нагӯяд, ҳам нафси худро ва ҳам нафси эшонро хиёнат 

карда бошад. 

Ва Пайғамбар (с) гуфт: Ҳеҷ шабе набошад, ки мунодие нидо накунад, ки: 

Эй аҳли гӯрҳо, аз кӣ орзу мебаред? Гӯянд: Аз аҳли масҷидҳо, ки рӯза медоранд 

ва мо намедорем ва намоз мегузоранд ва мо намегузорем ва зикри Худои таоло 

мегӯянд ва мо намегӯем. 

Ва Суфёни Саврӣ гуфт: Ҳар кӣ гӯрро бисёр ёд кунад, онро равзаи биҳишт 

ёбад ва ҳар кӣ аз зикри он ғофил шавад, ҳуфрае2 аз ҳуфраҳои оташ бинад. 

Ва Рабеи Хайсам дар хонаи худ гӯре сохта буд ва ҳар гоҳ ки дар дили худ 

қасовате3 дидӣ, дар гӯр рафтӣ ва ғалтидӣ ва соате даранг намудӣ, пас гуфтӣ: 

«Эй Рабеъ, бозгаштӣ, акнун коре кун пеш аз он, ки бозгаштан муяссар 

нашавад». 

Маймуни Меҳрон гуфт: Бо Умари Абдулазиз ба гӯристон рафтам. Чун ӯ 

дар гӯрҳо нигарист, бигирист ва гуфт: «Эй Маймун, ин гӯрҳои аслофи4 ман аст 

Банӣ Уммия, чунонасти ки эшон бо аҳли дунё дар лаззатҳои эшон шарик 

набудандӣ. Намебинӣ эшонро дарафтода ва уқубатҳо бар эшон нозил гашта ва 

хазандагон аз танҳои эшон ғизо сохтаанд». Пас бигиристу гуфт: «Ба Худой, ки 

касеро осудатар аз он надонам, ки ба гӯр равад ва аз азоби Худои таоло эмин 

бувад». 

Байт: 

Гардид тоза доғи фурӯрафтагони хок,  

Дар чашми дил маро зи томошои лолаҳо, 

Ва дар «Мишкот» аз Байҳақӣ мурсалан оварда, ки он Ҳазрат (с) фармуд: 

«Ҳар кӣ зиёрати волидайни худ кунад, ё яке аз он дуро рӯзи ҷумъа, омурзида 

шавад мар ӯро ва навишта шавад ӯро некӣ». Ва истиғфору тасаддуқ барои 

эшон низ ҳамин ҳукм дорад. 

Рубоӣ: 

Ба дунё дил набандад ҳар кӣ мард аст,  

Ки дунё cap ба cap андуҳу дард аст.  

Ба гӯристон гузар кун, то бибинӣ,  

Ки даврон бо ҳарифонаш чӣ кардаст. 

                                                             
1 Маод - ҷойи бозгашт. 
2 Ҳуфра - сурохӣ, чоҳ. 
3 Қасоват - сахт шудани дил. 
4 Аслоф – гузаштагон. 
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Муслим аз Ҳазрати Оиша (раз) ривоят менамояд, ки Ҳазрати Оиша (раз) 

фармуд: Ҳар шаб, ки Ҳазрат (с) ба манзили ман ташриф меовард. Дар охири 

шаб ба сӯйи Бақеъ ташриф мебурд ва мефармуд: «Салом бар шумо, эй аҳли 

Бақеъ, ончи ба шумо ваъда дода шуда, фардои қиёмат онро ба шумо хоҳанд 

дод ва мо ҳам ба шумо, иншоаллоҳ мепайвандем. Худоё, аҳли ин қабристонро 

бибахшой». 

Зиёрати қабристон суннат аст ҳам барои занон ва ҳам барои мардон. Дар 

ин замон занҳо на ба масҷид рафта метавонанд ва на ба зиёрати қубур аз 

ҷиҳати нолаву фарёде, ки аз онҳо содир мегардад, вале агар пиразанон барои 

панду ибрат гирифтан раванд, равост. (Дурру-л-мухтор). 

Дуои зиёрати қубур ин аст: 

«Ас-салому алайкум ё аҳла-л-қубури яғфируллоҳу лано ва лакум, лано 

халафун ва антум салафун ва наҳну лаҳу би-л-асари ва ано иншоаллоҳу бикуму-

л-лоҳиқун». 

 

Одоби зиёрати аҳли қубур - қабристон 

Тариқаи суннати зиёрати аҳли қубур ин аст, ки аз тарафи пойи майит 

истода шавад ва дуоро истода бикунад. Ва аз барои дуо даст боло кардан 

равост. Ва дар вақти дуо кардан рӯ ба қибла кардан афзал аст. Ва рӯ ба тарафи 

мурда низ равост. Ба қабр даст ниҳодан макрӯҳ аст. Ва ҳамчунин бӯсидани қабр 

ва сангҳои мазорот макрӯҳ аст ва ин одати насорост, валекин бӯсидани қабри 

волидайн равост. Саҷда кардан ба қабр, ё тавоф кардан ба даври қабр, агар 

барои ибодат бошад, куфр аст ва агар барои таъзим бошад, фисқ аст. Қабрҳоро 

куфта гузаштану нишастан ва дар болои онҳо таом хӯрдан ҳаром аст. Рӯ ба 

тарафи қабр намоз хондан ва дар гирду атрофи қабр намоз хондан макрӯҳ аст, 

зеро Пайғамбари Худо (с) фармудаанд, ки: «Метавон дар тамоми сатҳи  (руйи) 

замин намоз хонд, ба ҷуз қабристону ҳаммом». 

Ва аз қабр ҳоҷат хостан ба ақидаи тасаллути ғайбӣ ширк аст. Агар 

зиёраткунанда ин ақидаро дошта бошад, ки соҳиби қабр ҳар вақт аз ман 

бохабар аст ва ба ман ҳар чиз карда метавонад, ин ибодат аст ва агар ин 

ақидаро надошта бошад, ибодат нест. 

Ва аз ҷумлаи аъмоле, ки дар қабристону мазорот ҳаром аст, забҳ кардани 

бузу гӯсфанд ва дигар ҷонварон мебошад, ки имрӯзҳо ин амал бо фармудаҳои 

фолбинону бахшиҳо сурат мегирад. Агарчи он молҳоро бо номи Худо забҳ 

намоянд ҳам, гӯшти онҳо ҳаром аст ва назркунандаи он кофир аст, агарчи 

намоз хонда калима мегуфта бошад ҳам. Чунон ки Шайх Суфӣ Аллоҳёр (paҳ) 

дар китоби «Маслаку-л-муттақин» фармудааст. 

Назм: 

Ҷоҳилон, ки кунанд забҳ, аммо  

Назди қабри машоиху шуҳадо.  

Бар маризу ғайри инҳо гар,  

Забҳ созанд, кардаанд хабар:  

Ҳар чӣ гоҳе бувад лиғайриллоҳ,  
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Гарчи номи Худои гуфт он гоҳ.  

«Якфуруна бизолика»- бинвишт,  

Худ нигоҳ дор аз фиоли зишт. 

Агар барои қабр инро бигӯӣ, ки: «Эй бузург, аз Худо савол кун, ки ҳоҷати 

маро пурра кунад». Касе, ки шунидани мурдагонро қабул дорад, ин равост ва 

касе, ки қабул надорад абас1 аст. 

Шохи хурмо ба қабр мондан равост. Гулҳоро ба қабр - мондан равост, вале 

агар пули онро садақа намоянд, беҳтар аст. Ба қабр гулборӣ кардан расми аҳли 

дунёст, мамнӯъ аст. Аз қабр гиёҳ ва дарахти сабзро буридан макрӯҳ аст. 

Дар ҳадис омадааст, ки: Ҳар касе аз назди қабристоне бигзарад ва даҳ 

маротиба сураи «Ихлос»-ро хонда, савобашро бар аҳли он бахшад, ба адади 

аҳли он қабристон савоб ёбад. Ва агар сураи «Ёсин»-ро бихонад, азоби онрӯзаи 

аҳли он қабристон сабуктар гардад. Ва ҳамчунин тиловати сураҳои «Фотиҳа» ва 

«Фалақ»-у «Нос» ва «Ояту-л-Курсӣ» низ фазилате доранд. 

Ба гуристон рафтани мардҳо мустаҳаб аст. Ва беҳтар аст, ки рӯзҳои ҷумъа, 

шанбе, Душанбе ва ё панҷшанбе пеш аз баромадани офтоб бошад. Ва 

ҳамчунин дар вақтҳои шариф ва муборак, ки дар онҳо маҳалли иҷобати дуост, 

чун рӯзи ошуро ва арафа ва ғайри онҳо. Ва ҳамчунин зиёрати қабри бузургони 

дин, ба шарте ки амали хилофи шариат аз он содир нашавад, мустаҳаб аст. 

Дар ҳадис омадааст, ки: «Ҳар кӣ зиёрат кунад гузаштагонро, фариштагон 

баъд аз вафоти ӯ зиёрат кунанд ӯро». 

Ва ҳамчунин дар хабар омадааст, ки: Шахсе ба Пайғамбар (с) аз сахтии 

дили худ шикоят кард. Он Ҳазрат (с) фармуданд, ки: Се амал аст, ки дилро 

нарм кунад: Даст бар сари ятимон молидан. Беморпурсӣ кардан. Ба зиёрати 

гузаштагон рафтан. 

Аз Шайх Абӯлҳасан пурсиданд, ки: 

- Зиёрати гузаштагонро ба чӣ ният бояд кард? Фармуд, ки: 

- Ба чаҳор ният бикунад: Аввал, таъзими гузаштагон. Дуввум, он ки чун 

ӯ бимирад, дигаре низ ӯро зиёрат кунад. Саввум, ба ҷиҳати ибрат гирифтан, то 

ба тоат рӯй оварад ва аз гуноҳ боз истаду парҳез кунад. Чаҳорум, ният кунад, ки 

Худои таоло бар вай маишати зиндагониро фарох гардонад, то ба ғайр муҳтоҷ 

нашавад. 

Ғазали Саъдӣ: 

Чӣ дил бандӣ дар ин дунё, ки мурдори калоғон аст,  

Чӣ биншинӣ дар ин манзил, ки охир ҷумла вайрон аст.  

Тамошогоҳи Фиръавн асту ишратгоҳи  Намруд аст,  

Хазинадори Қорун аст, арӯсорои шайтон аст.  

Чӣ дил бандӣ дар ин манзил, накардӣ тушае ҳосил,  

Ҳама афсонаҳо ботил, ки бозиҳои шайтон аст.  

Нигар дар боғу дар бӯстон, иморатҳову шаҳристон,  

Назар кун сӯйи гӯристон, туро гӯяд чӣ фармон аст.  

                                                             
1 Абас – бефоида. 
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Макун бо симу зар кушиш, наёбӣ ҷуз кафан пӯшиш,  

Бикун бо хайрҳо кӯшиш, ки дӯзах ҷойи сӯзон аст.  

Биёранд маркаби чӯбин, на ӯро афсару не зин,  

Даруни чодари ғамгин на ӯро cap на сомон аст.  

Барандат сӯйи гӯристон, ҷудо аз хешу фарзандон,  

Лаби ширин, рухи хандон хӯроки мору мӯрон аст.  

Биё, эй модари мискин, ту биншин бар сари болин,  

Дуоямро бигӯ омин, ки дардамро чӣ дармон аст.  

Биё, Аҳмад, ту зорӣ кун, Худовандо, Ту ёрӣ кун, 

Бикун хайре дар ин олам, ки ҷон аз тан гурезон аст.  

Биё, эй Саъдии мискин, даме бар хоки ман биншин,  

Бихон ту сураи «Ёсин», савоби ӯ фаровон аст. 

Анас ибни Молик (раз) гӯяд: Пайғамбар (с) аз канори зане гузашт, ки бар 

қабре нишаста буд ва гиря мекард. Пайғамбар (с) фармуд: 

- Аз хавфи Худо аз гуноҳ, бипарҳез ва сабр дошта бош. 

Он зан гуфт: 

- Аз ман дур шав, ту ба мусибате, ки ман ба он дучор шудаам, дучор 

нашудаӣ. 

Он зан Пайғамбар (с)-ро намешинохт. Ба ӯ гуфта шуд, ки: «Ин Расули 

Худо (с) аст». Он зан барои узрхоҳӣ ба пеши дари хонаи Пайғамбар (с) омад. 

Дид, ки дарбоне дар он ҷо нест, то ӯро боздорад. Вақте ки ба хидмати 

Пайғамбар (с) расид, ба унвони маъзаратхоҳӣ гуфт: 

- Шуморо нашнохтам. 

Пайғамбар (с) фармуд: 

- Сабри комил ва дорои аҷр он аст, ки инсон дар соати аввали нузули 

мусибат аз худ нишон диҳад. 

Оиша (раз) гӯяд: Умми Ҳабиба ва Умми Салама (раз) дар бораи канисае,1 

ки онро дар Ҳабаша дида буданд ва дар он аксҳое вуҷуд дошт, суҳбат мекарданд 

ва ҷараёнро барои Пайғамбар (с) баён намуданд. Пайғамбар (с) фармуданд: «Ин 

ҷамоат ҳар вақт инсони солеҳе, ки дар миёни эшон буд, фавт мекард, бар рӯйи 

қабраш масҷиде месохтанд ва тасвири ӯро бар дару девор мекашиданд. Аммо 

ин ашхосе, ки бар қабри афроди солеҳ масҷид бино мекунанд ва акси ононро 

дар он ҷо ба дару девор овезон мекунанд, дар рӯзи қиёмат дар пешгоҳи Худо 

бадтарини мавҷудот мебошанд». 

Оиша (раз) гӯяд: Пайғамбар (с) дар марази вафоташ фармуд: «Лаънати 

Худо бар яҳуду насоро бод, чун қабри пайғамбарҳои худро ба сурати масҷид 

дароварданд». (Пайғамбар (с) мусалмононро аз ин амал бар ҳазар дошт). 

Оиша (раз) гӯяд: Агар ин тарс набуд, ки қабри Пайғамбар (с) низ ба 

сурати масҷид дарояд, онро баланд мекарданд, вале ман метарсам, ки ба 

сурати масҷид дарояд. 

Оиша (раз) гӯяд: Марде ба Пайғамбар (с) гуфт:  

                                                             
1 Каниса – калисо. 
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- Модарам сакта кард ва фавран мурд. Ақида дорам, агар метавонист ҳарф 

бизанад, васият ба садақаву эҳсон мекард. Агар барояш садақаву эҳсон анҷом 

диҳам, аҷру савобаш ба ӯ мерасад? 

Пайғамбар (с) фармуд: 

- Бале. (Аҷру савобаш ба ӯ мерасад). 

Тирмизӣ ва Абӯдовуд ва Насоӣ аз Ҷобир (раз) овардаанд, ки гуфт: «Наҳй1 

кард Расули Худо (с), ки гаҷ карда шавад қубур ва навишта шавад бар вай ва 

бино карда шавад болои он, ё гил карда шавад бар он ва зиёда карда шавад бар 

ӯ. Ва наҳй кард аз пайсипар2 кардани қубур ва нишастани бар он». Ва гуфтаанд 

баъзе аз аҳли илм, ки Ҳасани Басрӣ аз эшон аст дар гил кардани қубур рухсат 

намуда. Ва Шофеӣ низ ҳам бар ин аст. 

Ва низ Муслим ва Абӯдовуд ва Тирмизӣ аз Абӯлҳайёҷи Асадӣ овардаанд, 

ки: Гуфт маро Алӣ (раз), ки: Бифиристам туро бар чизе, ки фиристод маро бар 

он чиз Расули Худо (с). Ва гуфт: «Бирав ва магузор ҳеҷ тимсолро, магар он ки 

маҳв кунӣ нақшу сурати ӯро ва магузор ҳеҷ қабри баландро, магар он ки паст 

кунӣ онро». 

Баъзе аз аҳли илм макрӯҳ медоранд баланд кардани қабрро аз замин. 

Ва Шофеӣ гуфтааст, ки: Макрӯҳ медорам баланд кардани қабрро, магар 

ҳамин кадар, ки маълум шавад, ки ин ҷо қабр аст, то поймол карда нашавад 

онро ва нишаста нашавад бар вай. 

Ва қабри Ҳазрати Рисолат (с) ва соҳибайҳи низ ба замин баробар аст. Ва дар 

ҳадиси саҳеҳ омадааст, ки чун Усмон ибни Мазъунро дафн карданд ва вай аввали 

муҳоҷирин буд, ки баъд аз ҳиҷрат ба Мадина фавт кард. Ва он Ҳазрат (с) санги 

гарон бардошт ва чун он санг бас гарон буд, остинҳо бимолид ва ба зур ҳамла 

кард ва бардошта бар сари қабри вай ниҳод ва фармуд: «Аломатест, ки қабри 

бародари худро мекунам ва то дафн кунам назди вай ҳар касро, ки бимирад аз 

аҳлу аёли ман». (Абудовуд). Ва ин дар васати Бақеъ аст. Ва Иброҳимро низ ҳамон 

ҷо дафн кард ва баъд аз вай Зайнабро ва қабрҳои уммаҳоту-л-муъминин низ 

ҳамон ҷост. 

 

 

Ғазали Ҳоҷӯи Кирмонӣ: 

Пеши соҳибназарон мулки Сулаймон бод аст,  

Балки он аст Сулаймон, ки зи мулк озод аст.  

Он ки гӯянд, ки бар об ниҳодаст ҷаҳон,  

Машнав, эй хоҷа, ки чун дарнигарӣ бар бод аст. 

Хар нафас меҳри фалак бар дигаре меафтад,  

Чӣ тавон кард, ки ин сифла чунин афтодаст.  

Дил ба ин пиразани ишвагари даҳр мабанд,  

К-ин арӯсест, ки дар ақди ҳазор домод аст.  

                                                             
1 Наҳй - манъ кардан. 
2 Пайсипар - таҳи по кардан. 
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Ёд дор ин сухан аз ман, ки пас аз ман гӯӣ:  

Ёд бод он, ки маро ин сухан аз вай ёд аст.  

Он ки Шаддод дар айвони зар афкандӣ хишт,  

Хишти айвони шаҳ акнун зи сари Шаддод аст.  

Хоки Бағдод ба марги хулафо мегиряд,  

В-арна ин шатти равон чист, ки дар Бағдод аст.  

Гар пур аз лолаи сероб бувад домани кӯҳ  

Марав аз роҳ, ки он хуни дили Фарҳод аст.  

Хаймаи унс мазан бар дари ин куҳнаработ,  

Ки асосаш ҳама бемавқеу бебунёд аст.  

Ҳосиле нест ба ҷуз ғам зи ҷаҳон Ҳоҷуро,  

Шодии ҷони касе, к-аз ду ҷаҳон озод аст. 

 

Дар ҳадиси Муслим ва Тирмизӣ ва ғайруҳумо омада, ки: «Нанишинед бар 

қубур ва нагузоред намоз ба сӯйи онҳо». 

Ва Абӯдовуд ва Насоӣ оварда, ки гуфт Расули Худо (с), ки: “Ҳаройина 

бинишинад яке аз шумо бар ахтар ва бисӯзад ҷомаҳои вай ва бирасад то пусти 

вай беҳтар аст аз он, ки бинишинад бар қабр». 

Ва низ овардаанд, ки он Ҳазрат (с) мардеро дид дар миёни гӯристон, ки ба 

наълайн1 мерафт, фармуд: «Бикаш наълайни худро». 

Ва аз Ибни Аббос овардаанд, ки гуфт: «Лаънат кунад Худои таоло 

занонеро, ки зиёрати қубур кунанд ва он касонеро, ки бар қубур масоҷид 

гиранд ва чароғ афрӯзанд». Ва гуфтаанд, ки наҳй аз чароғ афрӯхтан бар қубур 

аз ҷиҳати тазеъи мол аст, зеро ки нафъ нест дар вай ҳеҷ аҳадеро ва аз ҷиҳати 

эҳтироз2 аз таъзими қубур, чунончи наҳй аз масоҷид гирифтан аз ин ҷиҳат аст. 

Ва дар «Саҳеҳ» оварда, ки: «Лаънат кунад Худои таоло яҳудро, ки 

гирифтанд қубури анбиёи3 худро масоҷид». 

Ва намоз гузоридан дар мавоҷеҳи қабр макрӯҳ аст. Ва баъзе дар мақбара 

низ макрӯҳ доранд. 

Танбеҳ. Он чӣ мусанниф зикр карда, Ҳақ аст ва аҳодиси саҳеҳа дар ин боб 

ворид ва асли суннат дар замони нубувват ва хулафои рошидин ва саҳоба ҳамин 

буд. Валекин баъд аз ин такаллуфот дар мақобир пайдо шуд ва муфохирату 

мубоҳот бад-он роҳ ёфта. Ва дар охири замон ба ҷиҳати иқтисори4 назари авом 

бар зоҳири маслиҳат дар таъмиру тарвиҷи мушоҳид ва мақобири машоих ва 

узамо дида чизҳо афзуданд, то аз он ҷо ибҳату5 шавкати аҳли ислом ва арбоби 

салоҳ пайдо ояд. Ва дафн дар ҷавори қубури сулаҳо ва ҳузуру шуҳуд дар соҳати 

иззати эшон муҷиби баракат ва нуронияту сафост ва зиёрати мақомоти 

                                                             
1 Наълайн — мӯза. 
2 Эҳтироз — парҳез кардан. 
3 Анбиё – пайғамбарон. 
4 Иқтисор - кӯтоҳ кардан. 
5 Ибҳат –шукӯҳ. 
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мутабаррука ва дуо дар он ҷо мутоварис аст. Ва дар зиёрати қубур эҳтироми 

аҳли онро дар истиқбол ва ҷулусу таъдиб ҳамон ҳукм аст, ки дар ҳолати ҳаёт буд. 

Бидон, ки он Ҳазрат (с) дар ибтидо наҳй карда буд аз зиёрати қубур ва дар 

охир рухсат кард ва фармуд: «Будам ман, ки наҳй мекардам шуморо аз зиёрати 

қубур, акнун бикунед зиёрати қубурро, ки он боиси берағбатӣ дар дунё ва 

ёддиҳанда аст охиратро». Ва ин мардонрост. Аммо занонро баъзе гӯянд, ки 

боқист бар наҳйи собиқ ва эшонро берун омадан ба зиёрати мақобир ҷоиз нест, 

илло ба зиёрати Ҳазрати Рисолатпаноҳ (с). Ва дар аҳодис лаънат воқеъ шуда бар 

заноне, ки ба зиёрати қубур бароянд. Ва баъзе бар онанд, ки ин манъу лаънат 

дар аввал буд, баъд аз рухсат занон низ дохиланд. Ва манъи эшон аз ҷиҳати 

камии сабр ва бисёрии фарёду фиғони эшон аст. 

Дар «Кабирӣ» мегӯяд: «Агар бар гӯри майит сабза барояд, то замоне, ки 

сабз бошад онро даравидан нашояд, ки модоме онҳо тар бошанд, тасбеҳ 

мегӯянд ва савоби он мар он мурдаро бошад. Ва замоне, ки он гиёҳ хушк 

шаванд, онҳоро шояд кандан, ки аз тасбеҳ мемонанд». 

 

Ғазали Шайх Аттори Валӣ: 

То дар ин зиндони фонӣ зиндагонӣ бошадат,  

Кунҷи узлат гир, то ганҷи маонӣ бошадат.  

Ин ҷаҳонро тарк кун, то чун гузаштӣ з-ин ҷаҳон,  

Ин ҷаҳонат гар набошад, он ҷаҳонӣ бошадат. 

Кому нокоми ин замон дар коми худ дарҳам шикан, 

То ба коми хеш фардо комронӣ бошадат.  

Рӯзаке чанде чу мардон сабр кун дар ранҷу ғам,  

То ки баъд аз ранҷ ганҷи шойгонӣ бошадат.  

Рӯйи худро заъфаронӣ кун ба бедории шаб,  

То ба рӯзи ҳашр рӯйи арғувонӣ бошадат.  

Гар ба тарки олами фонӣ бигӯйӣ мардвор,  

Олами боқиву завқи ҷовидонӣ бошадат,  

Субҳидам дарҳои давлатхонаҳо бикшодаанд,  

Арза кун гар он замон рози ниҳонӣ бошадат.  

То кай аз беҳосилӣ, эй пирамарди баччатабъ,  

Дар ҳавои нафс мастиву гаронӣ бошадат.  

Аз тани ту кай шавад ин нафси сагсерат бурун,  

То ба суратхонаи тан устухоне бошадат.  

Гар тавонӣ кушт ин сагро ба шамшери адаб,  

3-он пас ар ту давлате ҷӯйӣ, нишоне бошадат.  

Гар бимирӣ дар миёни зиндагӣ Атторвор,  

Чун дарояд марг айни зиндагонӣ бошадат. 

 

Дарзӣ низ дар куза афтод  
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Дар шаҳре марде дарзӣ1 буд, бар дарвозаи шаҳр дӯкон дошт бар дари 

гӯристон ва кӯзае дар мехе овехта буд ва ҳавасаш он будӣ, ки ҳар ҷанозае, ки аз 

дари шаҳр берун бурданд, вай санге дар он куза афганд ва ҳар моҳе ҳисоби он 

сангҳо кард, ки чанд кас берун бурданд ва он кӯзаро тиҳи  кард ва боз санг 

дарҳамеафканд. То рӯзгоре баромад. Дарзӣ низ бимурд. Марде ба талаби дарзӣ 

омад ва хабари марги ӯ надошт. Дари дӯконаш баста дид. Ҳамсояи ӯро пурсид, 

ки: 

- Ин дарзӣ куҷост, ки ҳозир нест? Ҳамсоя гуфт: 

-Дарзӣ низ дар куза афтод.  

Байт: 

Гар бар сари моҳ барниҳӣ пояи тахт  

В-ар ҳамчу Сулаймон шавӣ аз давлату бахт.  

Чун умри ту пухта гашт, барбандӣ рахт,  

К-он мева, ки пӯхта шуд, бияфтад зи дарахт. 

 

Муноҷот ба даргоҳи Қозию-л-ҳоҷот 

Эй Худои Аҳад, Кариму Самад,  

Холиқи осмон биғайри амад.  

Эй мукаффил ба рӯзии ҳар ҷинс,  

Эй такаллуматокунандаи ҳар инс.  

Эй нигорандаи замину замон,  

Дор имони мо зи нуқс амон.  

Эй тараҳҳумкунанда зери лаҳад,  

Раҳмататро на интиҳосту на ҳад.  

Эй намояндаи фурӯъу асл,  

Эй хатобахши банда явмулфасл.  

Малак ояд ба амри бурдани ҷон,  

Қасди имони мо кунад шайтон.  

Ӯ расад бо ҳазор фитнаву рев,  

Ту амон деҳ зи чангали он дев.  

Ҳомии ҳоли банда Худ бошӣ,  

Чист ҳоли лаинаки лошӣ?  

3-ин ҷаҳони фано шавад ғайбат,  

Манзили мост гӯри боҳайбат.  

Ҷисму ҷонҳо ҷудо ба ҳол оянд,  

Ду фаришта бари савол оянд.  

Гар кунанд заҳри чашм он ду пок,  

Синаҳои ҷибол гардад чок.  

Гар набошӣ Ту дастгир он ҷой,  

Вой бар ҳоли шармсорон, вой!  

Рӯзи охир, ки осмони дуруст,  

                                                             
1 Дарзӣ – дузанда. 
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Шавад аз ҳайбати қиёмат суст.  

Пора-пора фурӯ раванд аз хашм,  

Кӯҳҳои замин ҳамчун пашм.  

Инчунин гардад осмону замин,  

Вой бар ҷони осии мискин.  

Халқи олам шаванд як ҷо гирд,  

Шавад эҳзори ҷумла гирдо-гирд.  

Дар ҳисобу китобу вазну савол,  

Ақлҳо зоилу забонҳо лол.  

Дафъи ҷарҳу маҷоли гуфтан не,  

Аз ту як заррае нуҳуфтан не.  

Хасмҳо ояд аз ҷавону пир, 

Ояд он дам нидои гиро-гир.  

Малакони азоб омода,  

Вой бар ҳоли одамизода.  

Чун бигирад ҷаҳим ғурридан,  

Пардаҳои уюб дарридан.  

Он чаҳим аз шаби сияҳ торик,  

Ҳаст ӯро пуле зи мӯ борик.  

Ҳам зи шамшери тез бурротар,  

Ғайр аз ин роҳ нест роҳи дигар.  

Гӯянд он ҷо муаккалон: «По неҳ».  

Надиҳандаш кунанд деҳо-деҳ.  

Гар Ту осон насозӣ он мушкил,  

Вой бар ҷони бандаи ғофил.  

Аз ҳама сахту аз ҳама душвор,  

Тарсу шарми Ту Воҳиду-л-Қаҳҳор.  

Гарчи ҳастам ба ҷурму исён ғарқ,  

Ту макун рӯзи фарқ муҷиби ҳарқ.  

Ё Илоҳо, кушоӣ дидаи мо,  

Ба дурустӣ бибар ақидаи мо.  

Аҳли ҳақро ба лутф ёрам кун,  

Лавҳи тавфиқ дар канорам кун.  

Пайрави Ҳазрати Набӣ гардон,  

Дур кун аз сулуки номардон.  

Қоматамро либоси тақво деҳ  

Ҳар чӣ талбам, аз онам ақво деҳ.  

Дили мо кун зи аҳли бидъат сард,  

Гарчи даъвои қутбу ғавсӣ кард.  

Косаамро манеҳ шароби тамаъ,  

Заҳр кун дар даҳонам оби тамаъ.  

Аз таоми қаноатам кун сер,  

Раъси миннат ба пойи ҳиммат зер.  
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Дур гардон зи худфурӯшиву кибр,  

Ба маноҳӣ қарин макун як шибр.  

Аз умури шариати акрам,  

Кори моро макун зиёдаву кам.
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Ду рубоӣ 

Ё Раб, бинамо маро раҳе сӯйи наҷот,  

Муҳтоҷи Туам чӣ дар хаёту чӣ мамот.  

Аз ҷурму гуноҳи ман саросар бигӯзар, 

Шарманда макун маро ба рӯзи арасот.  

* * * 

Аллоҳ, ба фарёди мани бекас рас,  

Фазлу карамат ёри мани бекас бас.  

Ҳар кас ба касе ба ҳазрате менозад,  

Ҷуз ҳазрати Ту надорад ин бекас кас. 

 

Хотимату-л-китоб би авниллоҳи-л-Малики-л-Ваҳҳоб 

Дар хотимаи китоб ин муноҷотро аз забони Султон Иброҳими Ғозӣ дарҷ 

намуда, онро муносиби ҷамъбасти ин маҷмӯаи дурдонаҳои дурудҳои 

муҳаммадӣ (с) донистем. 

Назм: 

Илоҳо, ба олову наъмои Ту,  

Худоё, ба асмои ҳуснои Ту.  

Ба меҳри Набиву Абӯбакри ӯ,  

Ба адли Умар - шоҳи бообрӯ.  

Ба Усмони ҳилму вафои Алӣ,  

Ба ишқи Муҳаммад, ба сидқи Валӣ.  

Ба некон, ки дур аз бадӣ будаанд,  

Ба покон, ки чун мо наёсудаанд.  

Ки бар мо кунӣ раҳмат аз фазли Хеш,  

Ки донем аз хашм фазли Ту беш.  

Чӣ бошад, агар бандаи мустаманд,  

Ба раҳмат кунӣ оқибат арҷманд.  

Илоҳӣ, ба ҳаққи каломи Қадим,  

Ки моро камоле бибахш, эй Азим.  

Ҳар он кас, ки хонандаи маҷлис аст,  

Зараш кимиё кун, агар вай мис аст.  

Ба раҳмат биёмурз, эй Зулҷалол,  

Гуноҳи сағару кабиру камол.  

Гуноҳи кабиру caғира аз ӯ,  

Ба раҳмат биёмурз, эй некхӯ.  

Надорем мо ҳеҷ тоат, бибахш,  

Ба алтофи Хеш ин ҷамоат бибахш. 

Хусусан нависаидаи пургуноҳ,  

Бибахшу биомурз ин узрхоҳ.  

Ба дунёву уқбо Ту фарёд рас,  

Ки алҳақ, надорем ғайри Ту кас.  
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Нависанда дорад зи раҳмат умед,  

Ки дар ҳар ду гетӣ бувад рӯсафед.  

Ба ҳаққи Муҳаммад, ба авлоди ӯ,  

Ба асҳобу атбоъу азвоҷи ӯ.  

Биёмурз ин бандаи пургуноҳ,  

Ки ҳастӣ Ту Бахшандаву Узрхоҳ.  

Ҳазорон дуруду ҳазор офарин,  

Зи мо бод бар Сайиду-л-мурсалин.  

Ҳазорон дуруду ҳазорон салом,  

Зи мо бар Муҳаммад алайҳи-с-салом. 

 

Дар охири китоб чанде аз ашъори худро пешкаши хонандагон 

менамоям 

Рафтанд хубони ҷаҳон бо нола аз дасти аҷал,  

Барнову пиру нотавон бо нола аз дасти аҷал.  

Рафтанд аз боғи ҷаҳон Искандару шоҳаншаҳон,  

Ҷамшеду Доро ногаҳон, бо нола аз дасти аҷал.  

Ку Юсуфи гулпераҳан, Яъкуб дар байтулхазан,  

Оду Самуду анҷуман, бо нола аз дасти аҷал.  

Ин олами боғи фано бо Мустафо шуд бевафо,  

Ин дам чӣ меояд зи мо, бо нола аз дасти аҷал.  

Бубакру Умар шуд куҷо, Усмон, Алии Муртазо,  

Нурони чашми Мустафо, бо нола аз дасти аҷал.  

Ин арғувонат заъфарон, чашмони мастат хунфишон,  

Боғи ҳаёти тан хазон, бо нола аз дасти аҷал.  

Сад чораат бечора шуд, мардум ҳама овора шуд,  

Дил дар дарунат пора шуд, бо нола аз дасти аҷал.  

Сад пола бар афлок шуд, хоке ба сӯйи хок шуд,  

Дилҳо ҳама ғамнок шуд, бо нола аз дасти аҷал.  

Як лаҳза бар худ нола кун, домони дил пуржола кун,  

Рухсораҳоро лола кун, бо нола аз дасти аҷал.  

Чун мавҷи дил туғён бизан, дар хуни дил ҷавлон бизан,  

Сар бар дари Раҳмон бизан, бо нола аз дасти аҷал.  

Эй дил, сухан кӯтоҳ кун, Наққошро огоҳ кун,  

Рӯ ҷониби Аллоҳ кун, бо нола аз дасти аҷал. 

* * * 

Ё Раб, ту моро з-ин ҷаҳон бо гавҳари имон барӣ,  

Бар сӯйи гулзори чинон бо гавҳари имон барӣ.  

Тоат надорам, эй Аҳад, дармондаам дар кори бад,  

Гар аз ту алтофе расад, бо гавҳари имон барӣ.  

Нуре надорад манзилам, ёди ту мехоҳад дилам,  

Афсурдаву ҷо дар гилам, бо гавҳари имон барӣ.  

Он дам, ки назъи ҷон шавад, дар касди мо шайтон шавад,  
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Пирӯзӣ аз Раҳмон шавад, бо гавҳари имон барӣ.  

Ман толиби дидори ту, афтодаву бемори ту,  

Бар ҷаннату анҳори ту, бо гавҳари имон барӣ.  

Ё Раб, ба ҳаққи Мустафо, в-он офтоби «ва-з-зуҳо»,  

Деҳ синаи моро сафо, бо гавҳари имон барӣ.  

Бар ҳаққи ёрони Расул, он соҳиби роҳи вусул,  

Созӣ дуои ман қабул, бо гавҳари имон барӣ.  

Ё Раб, каромат фош кун, раҳме ту бар Наққош кун, 

Ҷанноти худ маъво-ш кун, бо гавҳари имон барӣ. 

* * * 

Ё Раб, аз лутфи амимат, ки гунаҳ бахшӣ маро,  

Ҳаққи Раҳмону Раҳимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Гаштаам саргашта чун сайде ба доми зиндагӣ,  

Ҳаққи асмои Азимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Ташнаам, аз соғари раҳмат маро сероб кун,  

Ҳаққи он Зоти қадимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Вақти назъи ҷон, ки ояд ҷони нофармон ба лаб,  

Ҳаққи Тавроги Калимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Гоҳи мурдан з-ин ҷаҳон бегавҳари имон мабар,  

Ҳаққи он номи Каримат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Дар даруни гӯри тангам мунисам лутфи Ту бас,  

Ҳаққи бахшишҳову бимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Рӯзи маҳшар кун шафеи ман Расули инсу ҷон,  

Бар Сироталмустақимат, ки гунаҳ бахшӣ маро.  

Рӯзии Наққош кун ҳам ҷаннату дидори Хеш,  

Ҳаққи Олову наъимат, ки гунаҳ бахшӣ маро. 

 

Ва саллаллоҳу таоло ало сайидино Муҳаммадив-ва ало олиҳи ва асҳобиҳи 

аҷмаина ва саллама таслиман доиман абадан касиран касиро ва-л-ҳамду 

лиллоҳи Рабби-л-оламин. 
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