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Урматтуу окурман!!! Колуъуздагы «Касыыда туубаа» аттуу 
китеби алгачкы жолу кыргыз тилине которулуп кыргызча окулушу 
менен даярдалып чыкты.
  Бул касыыда китеби Аллах Тааланын кереметтщщ ысымдары 
менен гана кёркёмдёлщп араб тилинде, араб тамгасы менен дуба 
иретинде жазылган.
   Касыыда туубаа китеби окурмандарга ёзгёчё жисманий(дене 
оорусу) жана руханий жактан кыйналып ооруп жщргёндёргё 
пайдалуу болот деген щмщттёбщз.
   Бул касыыда китеби жалпы мусулман эркек, аялдарга арналат.
Китепти даярдап, которгон жана чыгарууга колдоо кёрсёткён 
пенделериден Аллах Таалам ыраазы болсун жана Касыыда туубаа
китебин Аллахым жалпы  мусулман элибиз щчщн пайдалуу 
кылсын. (Аамиин)

Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин  башкармасы 
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Бисмиллаахир рохмаанир рохиим!

ÊÈÐÈØ Ñ¨Ç
               Мээримдщщ жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен 
баштаймын.
Баардык мактоолор ааламдардын роббусу жана жаратуучусу  Аллах 
таалага гана болсун.
Сщйщктщщ пайгамбарыбыз Мухаммад ъалайхис саламга, анын щй-
бщлёсщнё жана сахабаларына Аллах Тааланын салам-салаваттары 
болсун!

Бул «Касыыда туубаа» китебин Устаз  Шейхул-Ислам ,Шейхул хадис 
ва тафсир,астрономия илиминин чебер устазы Мавлаанаа Мухаммад 
Муса руухаани баазии(рохматуллоохи ъалайхи) кёпчщлщк (талапкер) 
окурмандардын суранычы боюнча, Аллах Тааладан дуба-тилек кылып 
жана истихаара намазын окуп, ыкылас менен жазган.
 Бул эмгек  жалпы мусулман элине пайдалуу болот- деген щмщттёбщз.

Анткени бул «Касыыда туубаа» китебинде Аллах тааланын 
кереметтщщ (99) токсон тогуз ысымдары менен биргеликте дагы (69) 
алтымыш тогуз ысымдары жазылган.
Аллах Тааланын жалпы ысымдары бул Касыыда Туубаада (168) жщз 
алтымыш сегиз ысым болуп жазылган.
Аллах Тааланын кереметтщщ ысымдарынын берекети менен ар кандай 
ооруулар (оору-сыркоолор) (Аллахтын уруксаты менен) кетет(айыгат).
Бул касыыданы  окуган инсандар жакшылык ийгиликтерге жана
кёптёгён пайдаларга жетишет( Иншаа Аллах). 
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1. Эъ оболу окуп амал кылуучу даараттуу болуу керек.
2. Кыбылага карап олтуруу керек.
3. Касыыданы окуудан мурда да жана окуп бщткёндён кийин 
да (3) щч жолудан «Салават» окуу керек.
Андан кийин эки колун кётёрщп «Фатиха» сщрёёсщн окуйт. 
Ёзщнщн кажеттерин(м: шыпаа суроо, щйлёнщщ тууралуу, 
жоголгон буюмду табуу щчщн ж.б.у.с.)дуба тилек кылып, Аллах 
тааладан сурайт.
Бул касыыданы окуучу ъаамил болбосо да, пайдасы боло 
берет. Эгерде ъаамил болсо, пайдасы ётё таасирдщщ болот.
Ъаамил-деген эмне? Ъаамил болуу щчщн тёмёндёгщ (3) щч 
тщрдщщ вазифанын бирине амал кылуу керек.

1.  41 кщн, кщнщнё (3) щч жолудан окуйт, андан кийин кщн 
         сайын     бир жолудан окуй берет.

2.  41 кщн, кщнщнё (11) он бир жолудан окуйт, андан кийин 
кщн сайын бир жолудан окуй берет.
3.  (3) щч кщн эъ,тикафка отуруп жана (3) щч кщн бою 
орозо кармап, (3) щч кщн бою кщнщнё 21 жолудан окуйт, 
андан кийин кщн сайын бир жолудан окуй берет.

Ушул жогорудагы айтылган (3) щч эреженин бирине амал 
кылган болсо-анда ал-Ъаамил болот.
Албетте Ъаамил болсун же болбосун, (5)беш  убакыт 
намазга бекем болуу шарт!

ÂÀÇÈÔÀ
(окуп амал кылуунун эрежеси)
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«ÊÀÑÛÛÄÀ ÒÓÓÁÀÀÍÛÍ ÏÀÉÄÀËÀÐÛ»
1. Ырыскысы берекелщщ мол болот.
2. Шыпаасы жок оорулар айыгат(шыпаа табат).
3. Ар кандай кыйынчылыктар оъой чечилет.
4. Дщкёндё азыктар мол болот(соодасы берекелщщ болот).
5. Сыйкырланып токтоп туруп калган соодасы, кайра калабына 
тушуп,  соодасы жакшы болот.
6. Сыйкырдын таасири (кщчщ) кетет (б.а. Сыйкыр кылынган киши 
сыйкырдан тазаланат.
7. Жщрёк жана башка денедеги оору болсо, айыгат (оорусу кетет).
8. Щйгё жиндер таш ыргытса же такылдатса ошол нерселер жок 
болот.
9. Жиндер зыян бере албайт.
10. Жаман тщштёр (щрёй учурган) тщшщнё кирбейт.
11. Тёрёбёс аял (перзентсиз аял) окуса Аллах таала перзент берет.
12. Жоголгон нерселер, буюмдар (м: унаа, жылкы ж.б.у.с.)табылат.
13. Щйдён качып кеткен адам, тез арада щйщнё кайра кайтып келет.
14. Жщрёктёрдщ ёзщнё баш ийдирет(ёзщнё моюн сундурат).
15. Адилетсиз соттоло турган болсо, ушул касыыданы окуй берсе 
сотту жеъип чыгат.
16. Душмандын кёзщн жойот жана анын зыяныдан (жамандыгынан ,   
зулумдугунан) кутулат.
17. Щйлёнё албай жщргён жигит тез арада щйлёнёт.
18. Турмушка чыга албай жщргён кыз, тез арада турмушка чыгат.
19. Бирёёнщ жактырып сщйщп калган болсо, никелешщщгё кабар           
жёнётсё, никелешщщнщ кабыл  кылат.
20. Кимдин баласы (наристеси) тёрёттён чарчай берсе (ёлё берсе) 
тирщщ калат.
21. Эгерде кимде ким сапарда жщрщп окуй берсе, щйщнё аман-эсен 
береке менен ийгиликтщщ кайтат(Иншаа Аллах).
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Минал аафаати жщсмаанавва диинаа

Хамааналлоохщ роббул ъааламиинаа

Ъалиимун  ъаалимун хакамур   рошиидун 

Муйассиру муъ,дылаатис  саа,илиинаа 

Самии,ъун саами,ъун  хамсан  хамиисан

Ва коххаарувва  коохиру коохириинаа 
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Муриидун хоофидул линнааси товрон

Рофии,ъур  роофи,ъуд дарожаати хиинаа

Мукоддимунаа му,аххирунаа макооман 

Васии,ъув вааси,ъул хукми розиинаа

Хафиизун хаафизул малакщщти ъадлун

Та,ъаалаа ъан ъукуулил ъаакылиинаа

Хщвал мутакаббирул муъ,тыы кабиирун

Ъазыымум баа,ъисщл лилмаййитиинаа. 

7



Фаиннал кибри,йаа,а ридаа,у роббии.

Ва муттазирум би,ъазматихии йакыынаа

Латыыфуъ зоохируъ сун,ъавва лаакин

Бикщнхим баатынун ъан наазыриинаа

Вахиидув ваахидун ахадур рокыыбун.

Ва саттаарул лизамбил мщзнибиинаа

Гофуурун гоофируъ  сомадуъ жамиилун

Ва гоффаарул лимай йастагфируунаа

8



Кодиируъ коодирув ваалив валиййун.

Ва муктадирум биахзиз зоолимиинаа

Рохиимун хаакимур рохмаану баррун

Жалиййуш шаани лаа йухсоо шу,уунаа

Ковиййун гоолибум баакывва шаафин

Ва жаббаарувва жаабиру жаабириинаа

Валаа маъ,бууда иллаллоохщ хаккон

Хщвал мавжуудщ иъдас сааликиинаа 
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Сиваахщх сабхщ зыллан ав хабаабан 

Файабкоо важхщ роббил ъааламиинаа

Фасуббуухувва куддуусувва фардун 

Тафаррода бил,ъулаа ва би,ай йакщщнаа

Салаамум му,минуъ  фаттааху ваадии

Хозаа,ини гойбихии лил,ъаарифиинаа

Кариимув ваахибун нуъ,маа хакиимун

Вадуудув вадда хизбал му,миниинаа
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Шахиидум мулхимув витрум матиинун

Ва коййуумун хамиидул хаамидиинаа

Мумиитум мубди,ун хаййувва мухйин

Муфиидув ваарисщл лилваарисиинаа

Бадии,ъул холкы хаадин нааси туррон

Сыроотод диини вал,ъукбаа мубиинаа

Гониййум маани,ъум мугним малиикщн

Ва доорун наафи,ъул мустаршидиинаа
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Ъазиизум мааликщл мщлки му,ъиззун

Музиллун иъ сахитнаа ав родыынаа 

Ва зщщ фадлин ъазыымиъ зщщ жалаалин  

Ва икроомим мужиирул мухты,иинаа

Ва маннаанувва ханнаанун ъафуввун 

Ва даййаануй йадиинул ъаамилиинаа

Мухайминунаа ва холлаакун насыырун 

Ва хоолику ъааламин холком матиинаа    
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Мукыытщм бааситум мухсым мажиидщн 

Хасиибум маажидум маждар рокиинаа

Хщваддахрул муколлибу лиллайаалии

Ва лил аййаами дахрод даахириинаа

Жалиилуъ саййидун нууруъ сарии,ъун 

Ро,ууфуъ сиййамаа бил муттакыынаа 

Хобиирув ваажидун ъаалин ъалиййун

Ва кообидунаа фуроодаа ав сщбиинаа 
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Ва муътакымувва жаами,ъунаа собуурун

Хайиййуъ таа,ибум биттаа,ибиинаа

Кодиимуъ соодикуъ фии кщлли ковлин 

Мужиибул лил,ъуфаатил мурмилиинаа

Ва аввалу сщмма аахиру кщлли шай,ин

Ва соони,ъу холкыхии сун,ъан хасиинаа 

Шакщщруъ шаакирум мавлав вакиилун

Сатиирул лаа йухиббул фаадыхиина 
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Кориибуъ каашифуддурри тобиибун

Мухиитуъ фаарижул хамми кориинаа

Ва фаъ,ъаалувва зщщ товлир рофиикун

Ланаа аъ,лаа ва хойрул хооликыынаа

Мудаббирунаа ва фаатырунаа кафиилун

Ва фаалику хаббатин адхат дафиинаа

Ва зщщ ъаршив вафиййуъ зщътикоомин

Мугыысщъ тоолибун хакком булиинаа 
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Муваффикунаа ва баариунаа халиимун

Жаваадщв вахва  хойрул ажвадиинаа 

Ва каафиъ даафи,ъул амрооды хаккун 

Ва коодыы хаажатил мустаъжидиинаа

Фалайса камислихии  шай,уй йусаамии

Та,ъаалаа ъаъ симаатин наакысыынаа 

Файаа роззааконал ваххааба хойрон

Ва роозиконаа ва кщъта бихии домиинаа 
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Мусоввиронаа ва йаа тавваабу ирхам

Ъалаш шаадии ва хизбил коори,иинаа

Хофиййал лутфи адрикнии билутфин

Хофиййин аъта хойрул мудрикиинаа

Хаваа асмаа,акал хуснаа нашиидии

Ка,ъикдиъ заана жиидал хуури ъиинаа

Фаговваро сщмма аъжада фил ароодыы

Ва шарроко сщмма горроба мустабиинаа 
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Ва соофаха кщлла щзниъ кобла изнин

Ва ъаанако кщлла колбис саами,ъиинаа

Файал лоохщмма ваффикнаа лихойрин

Ва маа йурдыыка ирдоо,ан амиинаа

18



АЛЛАХ ТААЛАНЫН
КЕРЕМЕТТЩЩ  99 ЫСЫМДАРЫ
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АЛЛАХ ТААЛАНЫН
КЕРЕМЕТТЩЩ  99 ЫСЫМДАРЫ

           Аллахтан башка кудай жок. Ал:
1. Ар- Рохмаан - Мээримдщщ
2. Ар-Рохиим - Ырайымдуу
3. Аль-Маалик - Чыныгы падыша
4. Аль-Куддус - Ар бир кемчиликтен таза
5. Ас-Салаам -Ар-бир аапаттан Сактоочу 
6. Аль-Му'мин - Бардык нерселерге амандык, 
тынчтык, бейпилдик Берщщчщ
7. Аль-Мухаймин - Макулуктардын щстщнён 
кщзётщп туруучу
8. Аль-Азииз - Ыззат жана кудурет Ээси
9. Аль-Жаббаар - Каалоосу мажбур тщрдё таасир 
этщщчщ
10. Аль-Мутакаббир - Улуулук Ээси
11. Аль-Хоолик - Ар бир нерсени жаратуучу
12. Аль-Баариу - Ар бир нерсени ёлчёп жоктон 
бар кылган.
13. Аль-Мусоввир -Сщрёт берщщчщ
14. Аль- Гоффаар -Кщнёёлёрдщ ётё кёп кечирщщчщ
15. Аль-Коххаар - Ааламдагы бардык 
макулуктарды Ёзщнщн кудурети менен баш 
ийдирщщчщ
16. Аль-Ваххааб - Белек берщщчщ
17. Ар-Роззаак -Бардык макулуктарга ырыскы 
жеткирип берщщчщ
18. Аль-Фаттаах - Бардыгына рахмат 
эшиктерин ачуучу
19. Аль-Алиим - Ётё билимдщщ
20. Аль-Кообиду - Ырыскыны азайтуучу
21. Аль-Баасит - Ырыскыны кёбёйтщщчщ
22. Аль-Хоофиду - Каапырлардын даражасын 
тёмёндётщщчщ
23. Ар-Роофиъу - Момундардын даражасын 
кётёрщщчщ
24. Аль-Муъиззу - Мартабалуу кылуучу
25. Аль-Музиллу - Кор кылуучу 
26.Ас-Саамиъу - Жашыруун жана ашкере болгон 
добуштардын баарын угуп туруучу
27. Аль-Басыыр - Бардык нерсени кёрщщчщ
28. Аль-Хакам - Эъ жакшы ёкщм чыгаруучу
29. Аль-Ъадл - Адилеттик кылуучу
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30. Аль-Латыыф - Сырларды билщщчщ
31. Аль-Хобиир - Кабардар
32. Аль-Халиим -Пенделерине жумшак
33. Аль-Азиим - Улук, Бийик
34. Аль-Гофуур - Толук кечирщщчщ
35. Аш-Шакуур - Аз эле ибадатка да кёп ажыр сооп 
берщщчщ
36. Аль-Алиййу - Эъ улук мартабалуу
37. Аль-Кабиир - Улук
38. Аль-Хафииз - Ёз паанасында сактоочу, 
коргоочу
39. Аль- Мукиит - Материалдык жана рухий азык 
берщщчщ
40. Аль-Хасииб - Баарына жетиштщщ 
41. Аль-Жалиил - Улук, Айбаттуу
42. Аль-Кариим - Жоомарт
43. Ар-Рокыыб - Пенделерди ар дайым кщзётщп 
туруучу
44. Аль-Мужииб - Кабыл кылуучу
45. Аль-Ваасиъу - Ётё кеъ
46. Аль-Хакиим -Чексиз даанышмандык жана акыл 
Ээси
47. Аль-Вадууд - Сщйщщчщ
48. Аль-Мажиид-Улуу урматтуу
49. Аль-Бааъис - Кайра тирилтщщчщ
50. Аш-Шахиид - Кёрщп билип туруучу
51. Аль-Хакку - Чындыгында бар
52. Аль-Вакиил - Бардык иштерди ёзщнщн 
кепилдигине алуучу
53. Аль-Ковиййу - Чыныгы кщчтщщ
54. Аль-Матиину - Бекем кщч кубаттуу
55. Аль-Валиййу — Жардам берщщчщ дос
56. Аль-Хамииду - Мактоого татыктуу
57. Аль-Мухсый - Эсептеп туруучу
58. Аль-Мубди - Биринчи жолу пайда кылуучу
59. Аль-Муьииду - Кайрадан жаратуучу
60. Аль-Мухйи - Тирилтщщчщ
61. Аль-Мумииту - Ёлтщрщщчщ
62. Аль-Хаййу - Тщбёлщк тирщщ
63. Аль- Коййуму - Бардык нерсени тургузуучу 
жана башкаруучу
64. Аль-Ваажиду - Каалаган нерсени табуучу
65. Аль-Маажиду - Ётё улуу
66. Аль-Ваахиду - Жападан жалгыз
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66. Аль-Ваахид - Жападан жалгыз
67. Аль-Ахад - Жалгыз
68.  Ас-Сомаду - Эч кимге жана эч нерсеге муктаж 
болбоочу
69. Аль-Коодиру - Кудуреттщщ
70. Аль-Муктадир - Ётё кудуреттщщ
71. Аль- Мукоддим — Ёзщнё жакын кылуучу
72. Аль-Муаххир - Ёзщнён узак кылуучу
73. Аль-Аввал - Баардык нерселерден мурдагы
74. Аль-Аахир - Тщбёлщктщщ акыры жок 
75. Аз-Зоохир - Далилдер менен ачык ашкере
76. Аль-Баатын - Зат жагынан жашыруун
77. Аль-Валий - Бардык макулуктарды башкаруучу 
ёкумдар
78. Аль-Мута,ъаали - Ётё улуу
79. Аль-Барру - Жакшылык кылуучу
80. Ат-Таввааб- Пенделерине тообону жеъил 
кылып беруучу жана ошол тооболорду кабыл 
кылуучу
81. Аль-Мунтакым - Ёч алуучу
82. Ал-Ъафувву - Каталарды жууп жиберуучу
83. Ар-Роууф - Ётё мээрбан
84. Мааликул-Мулк - Ааламдагы бардык 
нерселердин Ээси
85. Зулжалаали вал Икроом - Улуулук жана урмат 
Ээси
86. Аль-Мукситу -Акыретте ыза чеккендерге 
зулум кылуучулардан акысын алып беруу менен 
бирге Адилеттуу
87. Аль-Жаами,ъу - Топтоочу
88. Аль-Гоний - Бай
89. Аль- Мугни - Камсыз кылуучу
90. Аль- Маани,ъу - Кайтаруучу
91. Ад- Доорру - Зыян жеткирщщчщ
92. Ан-Наафи,ъу - Пайда берщщчщ
93. Ан-Нуур - Жарык кылуучу
94. Аль-Хаадии - Туура жолго баштоочу
95. Аль-Бадии,ъу -Щлгщсщз жаратуучу
96. Аль-Баакыы - Тщбёлщк калуучу
97. Аль- Ваарисщ - Мурас алуучу
98. Ар-Рошиид - Туура жол кёрсётщщчщ
99. Ас-Собуур - Сабырдуу.

22



Пайдалуу дубалар

«Алхамду лиллаахиллазии ъаафаании миммаб- 
талаака бихи ва фаддолании ъалаа касиирим мимман 
холако тафзиила». (Тирмизий)

Мааниси: Сага берген балээден мени аман кылган 
Аллага гана бардык мактоолор болсун! Ал макулук
тарынын кёпчщлщгщнён мага артыкчылык берди.
Ким кандайдыр бир кыйынчылыкты же оорулууну 
кёргёндё ушул дубаны окуса, анда ал ошондой 
кыйынчылыктан жана оорудан сак болот. (Тирмизий)

 «Аъуузу бикалимаатил лаахит тааммаати мин шарри 
маа холак»
Мааниси: Мен Аллахтын толук сёздёрщ менен ар бир 
жаралган нерсенин жамандыгынан паана тилеймин. 
Пайда: Кимде - ким эртели - кеч ушул дубаны щч жолу 
окуп жщрсё, Аллах Таала ар бир макулуктун ёзгёчё 
жылан, чаян жана башка уулуу жаныбарлар жана 
жырткыч жаныбарлардын жамандыгынан сактайт 
(Тирмизий). 

Анас (розияллооху ъанху) Пайгамбарыбыз 
(саллаллооху ъалайхи ва саллам) дан риваят 
кылат: Ким щйдён чыкканда:
«Бисмиллаахи таваккалту ъалал-лоохи лаа 
хавла ва лаа куввата илла биллаахи».
Мааниси: Мен Аллахтын аты менен щйдён 
чыктым. Ага гана тобокел кылдым.
Кщнёёлёрдён сактоо жана жакшылыка кщч- 

3.УЙДЁН ЧЫККАНДА ОКУЛУУЧУ ДУБА

1.БИРЁЁНЩН КАЙГЫСЫН КЁРГЁНДЁ ОКУЛУУЧУ ДУБА

2.АР БИР НЕРСЕНИН ЗЫЯНЫНАН САКТАНУУ ДУБАСЫ
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кубат берщщ Аллах тараптан гана болот!- деп 
окуса, анда ага (кайыптан): «Сен туура 
багытталдыъ, сага жетишээрлик болду жана сен 
зыяндуу нерселерден сакталындыъ» - деп 
айтылынат. Сон, шайтандар андан кетип калат». 
(Тирмизий)

«Лаа илааха иллаллоохщ вахдахщщ лаа 
шариикалахщщ, лахщл мщлкщ валахщл хамду,
йухйии ва йумииту, ва хщва хаййщл  лаа йамщщтщ 
бийадихил хойру ва хщва ъалаа кщлли шай-иъ 
кодиир».
Мааниси: Жалгыз жана Шериги жок болгон Башка 
ибадатка татыктуу зат жок! Баардык 
падышачылык жана бардык мактоо Ошол гана зат 
щчщн! Ал Зат тирилтет жана ёлщм берет. Баардык 
жакшылык Анын гана колунда жана Ал бардык 
нерсеге кудуреттщщ Зат.
Хадисте келген: «Ким ушул дубаны базарга 
киргенде окуса, Алла Таала ага миллион сооп 
берет, анын миллион кщнёёсщн кечирет, акыретте 
ал миллион даража кётёрщлёт жана ал щчщн 
Бейиште бир щй курулат.(Тирмизий)

4.БАЗАРГА КИРГЕНДЕ ОКУЛУУЧУ ДУБА
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Пайдалуу дубалар

«Бисмиллаахил лазии лаа йадурру маъасмихи шайьун 
фил арды валаа фис самааьи ва хувас самииъул ъалиим».

Мааниси:  Аллах Тааланын аты  менен 
баштаймын, Анын аты менен эч бир нерсе жерде да, 
асманда да зыян жеткире албайт. Ал Зат ар бир 
нерсени Угуп Туруучу жана ар бир нерсени Билип 
Туруучу. (Тирмизи)

Пайда: Кимде - ким ушул келмени эртен менен 
жана кечинде окуп жщрсё, ага эч нерсе зыян 
жеткизе албайт.

5.ЖЕР ЖАНА АСМАНДАГЫ ЗЫЯН БЕРЩЩЧЩ
НЕРСЕЛЕРДЕН САКТАНУУ

6.САПАРГА ЧЫГААРДА ОКУЛУУЧУ ДУБАЛАР

Окулушу: Аллохумма антас сахибу фис-сафар, вал-

халифату фил-ахли. Аллохуммас  бахнаа фи сафаринаа 

вах хлуфнаа фии ахлинаа. Аллохумма, иннии а,ъуузу 

бика мив-ваъ саа'ис-сафари ва ка,аабатил-мунколаби, 

ва мин ал-хаври баъ'дал-каври ва мин даъ'ватил-

мазлууми ва мин суу'ил-манзари фил ахли вал-маал.

Мааниси:  Аллахым Сен бул сапарда бизге 

жолдошсуъ жана щйдёгщлёрдщ сен сактоочусуъ. «Оо 

Аллах албетте мен сенин жардамыъ менен 

сапардын машакаттуулугунан сактоо тилеймин 

жана (анда боло турган) кайырлуу нерселерден , 

мал мщлктё, щй бщлёдё, бала чакада жамандыктын 
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(Эй Мухаммад!) Аларга: «билгендер менен 
билбегендер теъ боло алабы?»- деп  айт. 
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келип калышынан паана тилеймин, жана мен сенин 

жардамыъ менен ёнщгщп кетщщдён кийин, ылдыйлап 

тщшщп кетщщдён паана тилеймин жана мазлум (зулум) 

чеккен адамдын дубасынан паана тилеймин жана малда, 

щй-бщлёдё жаман кёрщнщштён паана тилеймин.( 

Тирмизий)

7.БИР НЕРСЕСИ ЖОГОЛУП, КЫЙЫНЧЫЛЫК
(мусыбат) БОЛГОНДО ОКУЛА ТУРГАН ДУБА 

  Окулушу: Иннаа лиллаахи ва иннаа илайхи 
роожи,ъуун. Аллоохумма ъиъдака ахтасибу 
мусыыбатии, фа,журнии фиихаа ва абдилнии 
бихаа хойром минхаа.
  Мааниси: Албетте биз Аллах щчщнбщз жана 
албетте биз Аллаага кайтуучубуз.Оо,Аллахым мен 
сенден кыйынчылыгымдын сообун щмщт кыламын,
Сен мага кыйынчылыкка сабыр кылганым щчщн
сообун бер жана анын ордуна андан да 
жакшыраагын бер.
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