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Транскрипция на буквите 

Съгласни [Х ̱ур ̣у ̄ф] 

ж ̱̱ с ج ̱̱ ̱̱   ء ’  ب б ت т ث ̱̱

з ز р, р ̣̣ з ر ̣̣ ̱̱ х د д  ذ ̱̱ ̣̣ х خ ̣̣ ̱̱  ح ̱̱

з ̣̣ т ظ ̣̣ ̣̣ д ط ̣̣ ̣̣ с ض ̣̣ ̣̣  س с ش ш ص ̣̣

л, л ̣̣ ̣̣, љ   ل         к ك к ̣̣ г ف ф ق ̣̣ ̣̣  ع ‘а ,‘ غ ̣̣

 й ي  ў و х هـ н ن м م 

Кратки гласни [Х ̱ар ̣акя ̄т] 

у, ю д ̣̣ ̣̣амме и кесра а, е  фетх ̱̱ ̱̱а 

Дълги гласни [Х ̱ур ̣у ̄ф ељ-медд] 

у ̄̄ ̄̄, ю ̄̄ ̄̄ ўа ̄̄ ̄̄ў и ̄̄ ̄̄ йа ̄̄ ̄̄ а ̄̄ ̄̄, о ̄̄ ̄̄, я ̄̄ ̄̄ елиф 

Чертичка отгоре означава, че буквата се изговаря удължено. 
Точка отдолу означава, че буквата се изговаря удебелено. 

 
Слава на Аллах, Господаря на световете и саляту-селям, благослов и приветствия за любимия ни пророк – 

Мухаммед i, и неговото семейство, и неговите сподвижници, и техните последователи до Съдния ден. 
Всевишният Аллах е създал повечето хора с определено количество енергия, която носят през целия си живот. 

Това са обикновените хора. 
Но някои от хората са създадени като “паразити” – хора, които несъзнателно изсмукват енергията на 

останалите. Такива хора трябва да се стремят да не влизат в излишни контакти с другите, за да не им вредят. 
Други хора са създадени като “дарители” – такива, които против своята воля предават своята енергия на 

другите и се товарят с техните проблеми. Такива хора трябва да се стремят ежедневно да се разтоварват от всичко 
негативно, което са натрупали през деня, за да не ги тормози и да не ги измъчва. 

А други хора Аллах е създал като “извор” на енергия, която те могат да ползват за лечение на останалите. Това 
са хората родени да правят “рукйа” – духовно и физическо лечение на останалите. 

Препоръчително е всеки един човек да се опита да лекува болките на другите чрез “рукйа” със сурите от 
Курана и дуите от хадисите на Пратеника на Аллах i, които са посочени по-долу. В никакъв случай не е условие 
човека, който извършва “рукйа” да бъде учен или пък безгрешен. Достатъчно е от неговото четене болката на другите 
хора да преминава. Ако неговото четене премахва болките на другите, това означава, че той има нужната дарба от 
Аллах � и че той трябва да използва тази дарба за добро, като помага на останалите. 

Всички болести, без значение дали са физически, психически или духовни, като магия [сихр], лош поглед 
[назар] и т.н. биват два вида: 1) болест по причина, 2) случайна болест и 3) болест, която е изпитание от Аллах за 
пречистване и въздигане на степента на раба. Като пример можем да посочим болестта на Еййуб �.  

Болестите по причина са болести, които даден човек преживява като наказание от Аллах � заради това, че той 
причинява болка или страдание на други хора, които нямат възможност да се защитят. Например – родители да бият 
своите деца, или мъжа да причинява страдание на жена си, или работодателя да ощетява своя работник, или силния да 
потиска слабия и т.н. И понеже тези хора не могат да се защитят сами, Аллах � ги защитава като праща болест на 
техните угнетители. Причина за такава болест може да стане дори и лошо отношение към животните. Например 
лишаване на кравите или овцете от редовна храна и вода, или пък претоварване и изтощаване на товарните животни, 
като коне, магарета и т.н. И ние виждаме само повода за болестта – катастрофа, настинка, износване на ставите и т.н. 
но в действителност истинската причина за тях е злото, което е извършено от самия човек. Тези болести не се лекуват 
нито чрез “рукйа”, нито по какъвто и да било друг начин. Опитите за тяхното лечение могат да доведат само до 
временно облекчение. Единственото истинско лечение на тези болести е самия човек да престане да извършва злото с 
което потиска другите хора. И ако човек потърси своята грешка и я намери и я поправи – с позволението на Аллах � 
неговата болест съвсем скоро ще изчезне. 
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А случайните болести са такива, които не са следствие от лошото отношение на човек спрямо другите хора или 
животни, а могат да бъдат по най-различни причини, като лош поглед от някой друг [назар, уруки] или магия, или дори 
физическо заболяване. Това са болестите, които могат да бъдат излекувани, както чрез “рукйа”, така и по всякакви 
други начини. 

Основните принципи при лечението чрез “рукйа” са, че всяко нещо, което не съдържа в себе си ширк – 
приписване на съучастници и партньори на Всевишния Аллах – може да бъде използвано като лечение, та дори и да не 
е айет от Курана или дуа от хадисите на Пратеника на Аллах i. И другото нещо е, че всеки който има дарбата или 
способността да помага на другите трябва да го стори, без значение дали те са вярващи мюсюлмани, или неверници, 
или дори животни, които са болни, и без значение дали хората, на които се прави “рукйа” вярват или не вярват, че тя 
може да помогне с позволението на Аллах. Единствения случай в който се отказва извършването на “рукйа” е на убиец, 
който иска да се излекува за да може да продължи да убива. Т.е. човек, за който е известно, че умишлено ще използва 
своето здраве за да вреди и да причинява болка и страдание на другите хора.  

Хората, които извършват “рукйа” не бива да изискват от болните да им бъде заплатено или да бъдат 
възнаградени. Защото от момента в който те започнат да изискват възнаграждение тяхната способност да лекуват ще 
изчезне. Но ако болните сами пожелаят да сторят подарък на човека, който ги лекува, без да бъдат подканвани към 
това – той трябва да приеме подаръка. 

Също така е много важно да се знае, че има две основни причини, които развалят лечението, както от страна на 
лечителя, така и от страна на болния. 

Първата от тях са грехове от сексуално естество – прелюбодеяние, докосване или целуване на жена или мъж, 
които са харам и техните подобни. 

Втората причина е гняв – разгневяване или силно ядосване. 
Ако някое от тези две неща бъде извършено от лечителя – това отслабва или премахва способността му да 

лекува за известно време. А ако бъде извършено от страна на болния – то разваля извършеното лечение. Затова болния 
трябва да се стреми да избягва тези неща поне минимум в период от четиридесет дена след извършване на “рукйата”. 

По долу са дадени някои от най-разпространението дуи от Пратеника на Аллах i и някои сури от Свещения 
Куран, които всеки човек, без значение от категорията в която попада, може да използва като лечение. 

Има няколко правила при лечението “рукйа” чрез тези дуи и сури.  
Първият от тях е, че всяка дуа или сура, за които е казано, че се четат веднъж, ние ги четем по седем пъти, 

освен ако изрично не е посочено, че те трябва да се прочетат различен от един брой пъти. Това е за да се компенсира 
евентуално погрешното изговаряне на буквите или пък слабото ниво на човека, който прави “рукйа”. 

Второто нещо е, че ако болестта, която се лекува е физическа, прочитането на дуата или сурата завършва чрез 
духване с частица от слюнката под формата на думата “шуф” –  

ْ
ف

ُ
 А ако болестта е от психическо естество или е .ش

свързана с магия, прочитането на дуата или сурата завършва чрез духване с частица от слюнката под формата на думата 
“с̣уф” –  

ْ
ف

ُ
 .ص

Третото нещо е, че при “рукйата” ръката се поставя върху болното място, но ако болното място е част от 
срамните части, тогава ръката може да се постави върху челото. Но единствено хората, които са запознати добре и 
имат голям опит с “рукйа” могат да поставят ръцете си върху болните, защото така начинаещите рискуват да предадат 
цялата си енергия на болния и самите те да се разболеят. Що се касае до начинаещите те трябва да инструктират 
болния сам да сложи ръката си върху болното място, а те само да четат “рукйата”. Това важи за всичките дуи и сури, 
при които е споменато ръката да се постави върху болното място, които са споменати по-долу.  

Четвъртото нещо е, че самата “рукйа” би трябвало да подейства още от първия път. Но ако тя не подейства на 
момента може да бъде прочетена още следния брой пъти: 3, 7, 9, 11, 21, 40. Ако “рукйата” не подейства дори и при 40-
тото четене повече не се чете, защото има някаква причина тя да не подейства – болестта да бъде по определена 
причина, която трябва да се премахне или пък човека, който прави “рукйа” да няма нужната сила. А може да се опита 
отново след време. 

Петото нещо е че различните случаи изискват различно лечение. И ако се случи така, че на лекуващия още в 
първия момент да му мине на ум от само себе си, без да се замисля, определена сура или дуа, която да прочете на 
болния – обикновено това е най-правилното и най-доброто, защото това е “лемме” – вдъхновение от меляике. Но ако 
не му мине нищо през ума, той чете онова, което прецени за подходящо според своите знания. 

Шестото нещо е че дуите и сурите по време на правене на “рукйа” задължително трябва да се четат на арабски 
и колкото по-точно е изговарянето на буквите, толкова по-голям е ефекта от лечението. Превода е даден само за 
информация. 
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А това са някои от дуите и сурите, които са препоръчани за лечение при правене на “рукйа”: 

نَْت الش� 
َ
َس رَب� ال�اِس َواْشِف أ

ْ
َأ

ْ
هِِب ال

ْ
ذ
َ
 ُيَغادُِر َسَقًماأ

َ
 ِشَفاُءَك ِشَفاًء "

�
 ِشَفاَء إِ"

َ
  اِف "

Ез ̱̱ ̱̱хибиљ бе‘се р ̣̣ ̣̣аббен ня ̄̄ ̄̄си ўешфи ентеш ша ̄̄ ̄̄фи ̄̄ ̄̄ ля ̄̄ ̄̄ шифа ̄̄ ̄̄‘е илля ̄̄ ̄̄ шифа ̄̄ ̄̄‘уке шифа ̄̄ ̄̄‘ен ля ̄̄ ̄̄ 
йуг ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄дир ̣̣ ̣̣у сек ̣̣ ̣̣амен. 

Премахни болестта Господарю на хората и излекувай – Ти си лечителя. Няма друго лечение освен твоето 
лечение. Лечение след, което няма болест. 

Друг начин: Тази дуа е едновременно за лекуване и за предпазване: 

ةٍ  م�
َ

ِ ِعْيٍ "
ّ ُ

ٍة َوِمْن ك ِ َشيَْطاٍن وََهام�
ّ ُ

ةِ مِْن ك ِ ال�ام� ُعوذُ بَِكلَِماِت ا45
َ
  أ

Е‘у ̄̄ ̄̄з ̱̱ ̱̱у бикелима ̄̄ ̄̄ тилля ̄̄ ̄̄хит тя ̄̄ ̄̄ммети мин кулли шейт ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄нин ўе ха ̄̄ ̄̄мметин ўе мин кулли ‘айнин 
ля ̄̄ ̄̄мметин. 

Търся закрила при съвършените думи на Аллах от всеки шейтан и отровно животно и от всяко лошо око. 

Друг начин: Постави ръката си върху онази част от тялото ти, която те боли и кажи три пъти: 

 ِ   بِْسِم ا45
Бисмилля ̄̄ ̄̄хи. 
С името на Аллах. 
А после кажи седем пъти: 

َحاذِرُ 
َ
ِجُد َوأ

َ
ِ َما أ ِ َوقُْدَرتِهِ مِْن َشّ ُعوذُ بِا45

َ
  أ

Е‘у ̄̄ ̄̄з ̱̱ ̱̱у билля ̄̄ ̄̄хи ўе к ̣̣ ̣̣удр ̣̣ ̣̣атихи мин шерри ма ̄̄ ̄̄ еж ̱̱ ̱̱иду ўе ух ̱̱ ̱̱а ̄̄ ̄̄з ̱̱ ̱̱ир ̣̣ ̣̣у. 
Търся закрила при Аллах и неговата сила от злото на онова, което намирам и се страхувам. 

Друг начин: 

رْقِيكَ 
ُ
ِ أ ُ يَْشفِيَك بِْسِم ا45 45

َ
ْو َحاِسٍد ا

َ
ْو َعْيٍ أ

َ
ِ َنْفٍس أ

ّ ُ
ِ ك ٍء يُْؤذِيَك مِْن َشّ ْ َ

ِ ش
ّ ُ

رْقِيَك مِْن ك
ُ
ِ أ   بِْسِم ا45

Бисмилля ̄̄ ̄̄хи ур ̣̣ ̣̣к ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄ке мин кулли шей‘ин йу’з ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄ке мин шерри кулли нефсин еў ‘айнин еў х ̱̱ ̱̱а ̄̄ ̄̄сидин 
ел ̣̣ ̣̣л ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄ху йешфи ̄̄ ̄̄ке бисмилля ̄̄ ̄̄хи ур ̣̣ ̣̣к ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄ке. 

С името на Аллах! Лекувам те от всяко нещо, което ти причинява страдание или от всяка душа или око или 
завистник. Аллах да те излекува! С името на Аллах те лекувам. 

Друг начин: Предава се от ‘А̄’ише ل, която казва: Когато Пратеникът на Аллах i почувстваше болка 
прочиташе ељ-Му‘аўўиз̱я ̄т, духаше върху себе си и разтриваше с ръцете си. А когато го застигна болестта от която 
умря, аз му четох ељ-Му‘аўўиз ̱я ̄т, който той самия си четеше преди това, и духах върху него, като хващах ръцете му и го 
разтривах с тях. [муттефек алейх] 

Ељ-Му‘аўўиз ̱я̄т са сурите ез-Зелзеле [из̱я̄ зуљзилетиљ ер̣д̣у], ет-Текя ̄с̱ур ̣ [ељха̄кумут текя ̄с̱ур ̣], ељ-Кеўс ̱ер ̣ [иння̄ 
еа‘т̣айня ̄кељ кеўс̱ер ̣], ељ-Кя ̄фир ̣ӯн [к̣уљ йа ̄ еййухељ кя ̄фир ̣ӯн], ељ-Их ̣ля ̄с̣ [к ̣уљ хуўел̣л̣о̄ху ех̱ад], ељ-Фелек̣ [к̣уљ е‘ӯз̱у 
бир ̣аббиљ фелек ̣] и ен-Ня̄с [к̣уљ е‘ӯз̱у бир ̣аббин ня ̄с].  

А ељ-Му‘аўўиз ̱етейн са сурите ељ-Фелек̣ [к̣уљ е‘ӯз̱у бир ̣аббиљ фелек ̣] и ен-Ня̄с [к ̣уљ е‘ӯз̱у бир ̣аббин ня ̄с]. 
Тази “рукйа” може да се направи по два начина: 
1) Като се духа върху тялото, а после се разтрива с ръцете 
2) Като се духа направо в ръцете и после се разтрива тялото с тях 

Друг начин: Ибн ‘Абба̄с ب казва: Каза Пратеникът на Аллах �: Който посети болен, на когото не му е 
писано да умре от болестта, която претърпява и каже седем пъти:  

ْن يَْشفِيَكَ 
َ
َعِظيِم أ

ْ
َعرِْش ال

ْ
َعِظيَم رَب� ال

ْ
َ ال  ا45

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
  أ

Ес’елюл ̣̣ ̣̣ л ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄хељ ‘аз ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄ме р ̣̣ ̣̣аббељ ‘ар ̣̣ ̣̣шиљ ‘аз ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄ми ен йешфийеке. 
Моля Великия Аллах, Господаря на Великия Арш, да те излекува! 
– то Аллах ще го излекува от тази болест. 

Друг начин за лекуване е следната дуа: 

 ُيَغادُِر َسَقًما
َ

نَْت ِشَفاًء "
َ
 أ

�
 َشاِف إِ"

َ
اِف " نَْت الش�

َ
ِس اِْشِف أ

ْ
َأ

ْ
هَِب ال

ْ
ُهم� رَب� ال�اِس ُمذ

4
لل

َ
  ا

Ел ̣̣ ̣̣л ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄хумме р ̣̣ ̣̣аббен ня ̄̄ ̄̄си муз ̱̱ ̱̱хибељ бе’си ишфи ентеш ша ̄̄ ̄̄фи ̄̄ ̄̄ ля ̄̄ ̄̄ ша ̄̄ ̄̄фи ̄̄ ̄̄ илля ̄̄ ̄̄ енте шифа ̄̄ ̄̄’ен ля ̄̄ ̄̄ 
йуг ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄дир ̣̣ ̣̣у сек ̣̣ ̣̣амен. 

О, Аллах, Господарю на хората, премахващия болестите, излекувай, защото Ти си лекуващия. Няма друг, който 
лекува освен Теб. Такъв лек, след който да няма болест. 
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Друг начин: Да постави ръката си върху мястото на болката, после да каже: 

ِجُد مِْن وََجِع هَٰذا
َ
ِ َما أ ِ َوقُْدَرتِهِ مِْن َشّ ُعوذُ بِعِز�ةِ ا45

َ
ِ أ   بِْسِم ا45

Бисмилля ̄̄ ̄̄хи е‘у ̄̄ ̄̄з ̱̱ ̱̱у би‘иззетилля ̄̄ ̄̄хи ўе к ̣̣ ̣̣удр ̣̣ ̣̣атихи мин шерри ма ̄̄ ̄̄ еж ̱̱ ̱̱иду мин ўеж ̱̱ ̱̱е‘и ̄̄ ̄̄ ха ̄̄ ̄̄з ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄. 
С името на Аллах, търся закрила при силата на Аллах и неговото могъщество от злото на болката, която 

изпитвам.  
После да вдигне ръката си и да повтори всичко това нечетен брой пъти. [Най-добре седем.] 

Друг начин: Да постави ръката си върху мястото на болката, а после да каже три пъти: 

 ِ   بِْسِم ا45

Бисмилля ̄̄ ̄̄хи. 
С името на Аллах! 
А после да каже седем пъти: 

َحاذِرُ 
ُ
ِجُد َوأ

َ
ِ َما أ ِ َوقُْدَرتِهِ مِْن َشّ ُعوذَ بِعِز�ةِ ا45

َ
  أ

Е‘у ̄̄ ̄̄з ̱̱ ̱̱у би‘иззетилля ̄̄ ̄̄хи ўе к ̣̣ ̣̣удр ̣̣ ̣̣атихи мин шерри ма ̄̄ ̄̄ еж ̱̱ ̱̱иду ўе ух ̱̱ ̱̱а ̄̄ ̄̄з ̱̱ ̱̱ир ̣̣ ̣̣у. 
Търся закрила при силата на Аллах и неговото могъщество от злото на онова, което намирам и се опасявам. 

Друг начин: Да наплюе показалеца на дясната си ръка и да го постави върху пръст, а после да го избърше върху 
мястото на болката казвайки: 

ِن َرّبِنَا
ْ
رِْضنَا بِرِيَقةِ َبْعِضنَا يُْشَف َسقِيُمنَا بِإِذ

َ
ِ تُْربَُة أ  بِْسِم ا45

Бисмилля ̄̄ ̄̄хи тур ̣̣ ̣̣бету ер ̣̣ ̣̣д ̣̣ ̣̣иня ̄̄ ̄̄ бири ̄̄ ̄̄к ̣̣ ̣̣ати беа‘д ̣̣ ̣̣иня ̄̄ ̄̄ йушфа ̄̄ ̄̄ сек ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄муня ̄̄ ̄̄ би’из ̱̱ ̱̱ни р ̣̣ ̣̣аббиня ̄̄ ̄̄. 
С името на Аллах, това е пръстта на нашата земя и с нашата слюнка бива излекувана болката на нашите 

болни, с позволението на Аллах. 

Други сури, които са подходящи за лечение или при учучасване [наз̣ар̣] са сура ељ-Фа̄тих ̱а, [ељ-х̱амду лилля ̄хи] 
например седем пъти, също сура ељ-Кеўс̱ер ̣ [иння ̄ еа‘т̣айнякељ кеўс̱ер ̣], а също А̄йетуљ Кур ̣си ̄ [ел̣л̣о̄ху ля ̄ иля ̄хе илля ̄ хӯ]. 

Един от най-силните видове лечение е прочитане на сура Йа̄ Си ̄н 40 пъти в рамките на три дни. А също и 
нейното въздействие е най-дълготрайно. 

Що се касае до местата, където има опасение, че е сторена магия или че има джинове, те могат да се 
“пречистят” по следните начини: 

1) Да се прочете цялата сура ељ-Бак̣ар̣а на това място. Така то ще бъде предпазено в продължение на 40 дена. 
2) Или пък във всяка от стаите на къщата да се прочете езан по един път и след като се прочете езан да се 

прочете А̄йетуљ Кур ̣си ̄ [ел̣л̣о̄ху ля ̄ иля ̄хе илля ̄ хӯ] във всеки от ъглите на стаята по един път. 
3) Или пък да се прочете на това място сура ез-Зелзеле [из̱я̄ зуљзилетиљ ер ̣д̣у] седем пъти. 
4) Или пък да се прочете някоя от гореспоменатите видове “рукйа” на бахур или друго нещо, което има 

приятна миризма след запалване, след което то да се запали на това място, като неговия дим ще прогони джиновете 
или пък ще развали магията с позволението на Аллах. 

 
А това е арабския текст и транскрипцията на някои от сурите, които се ползват за лечение – “рукйа”: 

сура ељ-Фа ̄̄ ̄̄тих ̱̱ ̱̱а 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$# ∩⊇∪   ß‰ ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈yèø9$# ∩⊄∪   Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$# ∩⊂∪   Å7Î=≈tΒ ÏΘ öθtƒ ÉÏe$! $# ∩⊆∪   

x‚$−ƒ Î) ß‰ ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î) uρ ÚÏètGó¡ nΣ ∩∈∪   $tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛ É)tGó¡ ßϑø9$# ∩∉∪   xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©! $# |Môϑyè÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î�ö�xî ÅUθàÒ øóyϑø9$# óΟ Îγ ø‹ n= tæ 

Ÿω uρ t Ïj9!$āÒ9$# ∩∠∪    

Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. Ељх ̲̲ ̲̲амду лилля ̅̅ ̅̅хи р ̣̣ ̣̣аббиљ ‘а ̅̅ ̅̅леми ̅̅ ̅̅не. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. 
Ма ̅̅ ̅̅лики йеўмид ди ̅̅ ̅̅ни. Иййа ̅̅ ̅̅ке неа‘буду ўе иййа ̅̅ ̅̅ке несте‘и ̅̅ ̅̅ну. Ихдинес ̣̣ ̣̣ с ̣̣ ̣̣ир ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅т ̣̣ ̣̣аљ мустек ̣̣ ̣̣и ̅̅ ̅̅ме. 
С ̣̣ ̣̣ир ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅т ̣̣ ̣̣аллез ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅не ен‘амте ‘алейхим. Г ̣̣ ̣̣айриљ мег ̣̣ ̣̣д ̣̣ ̣̣у ̅̅ ̅̅би ‘алейхим ўелед ̣̣ ̣̣ д ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅лли ̅̅ ̅̅не. А ̅̅ ̅̅ми ̅̅ ̅̅н. 
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А ̄̄ ̄̄йетуљ Кур ̣̣ ̣̣си ̄̄ ̄̄ 

Iω ª! $# tµ≈ s9Î) āω Î) uθèδ ÷y∏ ø9$# ãΠθ•‹ s)ø9$# 4 Ÿω … çν ä‹ è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿω uρ ×ΠöθtΡ 4 … çµ ©9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 3 tΒ #sŒ “ Ï%©! $# ßìx%ô± o„ 

ÿ… çν y‰ΨÏã āω Î) Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ 4 ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ š ÷ t/ óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& $tΒuρ öΝ ßγ x%ù= yz ( Ÿω uρ tβθäÜŠ Åsãƒ & óy Î́/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑù= Ïã āω Î) $yϑÎ/ u !$x© 4 yìÅ™uρ çµ •‹ Å™ö� ä. 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚ ö‘F{ $#uρ ( Ÿω uρ … çν ßŠθä↔ tƒ $uΚßγ Ýà ø%Ïm 4 uθèδ uρ ÷’Í?yèø9$# ÞΟŠ Ïà yèø9$# ∩⊄∈∈∪     

Ел ̣̣ ̣̣л ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄ху ля ̄̄ ̄̄ иля ̄̄ ̄̄хе илля ̄̄ ̄̄ хуўe. Ля ̄̄ ̄̄ те’х ̣̣ ̣̣уз ̱̱ ̱̱уху ̄̄ ̄̄ синетун ўеля ̄̄ ̄̄ неўмун. Леху ̄̄ ̄̄ ма ̄̄ ̄̄ фиссема ̄̄ ̄̄ўа ̄̄ ̄̄ти ўема ̄̄ ̄̄ 
фиљ ер ̣̣ ̣̣д ̣̣ ̣̣и. Мен з ̱̱ ̱̱еллез ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄ йешфе‘у ‘индеху ̄̄ ̄̄ илля ̄̄ ̄̄ би’из ̱̱ ̱̱нихи ̄̄ ̄̄. Йеа‘лему ма ̄̄ ̄̄ бейне ейди ̄̄ ̄̄хим ўема ̄̄ ̄̄ х ̣̣ ̣̣аљфехум. 
Ўеля ̄̄ ̄̄ йух ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄т ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не бишей’ин мин ‘иљмихи ̄̄ ̄̄ илля ̄̄ ̄̄ бима ̄̄ ̄̄ ша ̄̄ ̄̄’е. Ўеси‘а кур ̣̣ ̣̣сиййухус сема ̄̄ ̄̄ўа ̄̄ ̄̄ти ўељ ер ̣̣ ̣̣д ̣̣ ̣̣а ўеля ̄̄ ̄̄ 
йе’у ̄̄ ̄̄духу ̄̄ ̄̄ х ̱̱ ̱̱ифз ̣̣ ̣̣ухума ̄̄ ̄̄. Ўехуўељ ‘алиййуљ ‘аз ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄му. 

сура ез-Зељзеле 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$#    #sŒÎ) ÏMs9Ì“ ø9ã— ÞÚ ö‘F{ $# $oλ m;#t“ ø9Î— ∩⊇∪   ÏMy_t� ÷zr& uρ ÞÚ ö‘F{ $# $yγ s9$s)øOr& ∩⊄∪   tΑ$s%uρ ß≈|¡Ρ M} $# $tΒ $oλ m; 

∩⊂∪   7‹ Í× tΒöθtƒ ß Ï̂d‰ pt éB $yδ u‘$t7 ÷zr& ∩⊆∪   ¨βr'Î/ š�−/ u‘ 4yr÷ρr& $yγ s9 ∩∈∪   7‹ Í≥tΒöθtƒ â‘ß‰ óÁ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# $Y?$ tGô© r& (#÷ρu�ã�Ïj9 öΝ ßγ n=≈yϑôãr& ∩∉∪   yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ 

tΑ$s)÷W ÏΒ >ο §‘sŒ #\� ø‹ yz … çν t� tƒ ∩∠∪   tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ ;ο §‘sŒ #v� x© … çν t� tƒ ∩∇∪    

Бисмилля ̄̄ ̄̄хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱ма ̄̄ ̄̄нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄ми. Изя ̄̄ ̄̄ зуљзилетиљ ер ̣̣ ̣̣д ̣̣ ̣̣у зиљзя ̄̄ ̄̄леха ̄̄ ̄̄. Ўе ех ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аж ̱̱ ̱̱етиљ ер ̣̣ ̣̣д ̣̣ ̣̣у 
ес ̱̱ ̱̱к ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄леха ̄̄ ̄̄. Ўе к ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄лељ инся ̄̄ ̄̄ну ма ̄̄ ̄̄ леха ̄̄ ̄̄. Йеўме’из ̱̱ ̱̱ин тух ̱̱ ̱̱аддис ̱̱ ̱̱у ех ̣̣ ̣̣ба ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣аха ̄̄ ̄̄. Би’енне р ̣̣ ̣̣аббеке еўх ̱̱ ̱̱а ̄̄ ̄̄ леха ̄̄ ̄̄. 
Йеўме’из ̱̱ ̱̱ин йес ̣̣ ̣̣дур ̣̣ ̣̣ун ня ̄̄ ̄̄су ештя ̄̄ ̄̄тен лийур ̣̣ ̣̣аў еа‘ма ̄̄ ̄̄лехум. Фемен йеа‘мељ мис ̱̱ ̱̱к ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄ле з ̱̱ ̱̱ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣атин х ̱̱ ̱̱айр ̣̣ ̣̣ан 
йер ̣̣ ̣̣аху ̄̄ ̄̄. Ўемен йеа‘мељ мис ̱̱ ̱̱к ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄ле зер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣атин шер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣ан йер ̣̣ ̣̣аху ̄̄ ̄̄. 

сура ет-Текя ̄̄ ̄̄с ̲̲ ̲̲ур ̣̣ ̣̣ 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$#   ãΝ ä39 yγ ø9r& ã� èO%s3 −G9$# ∩⊇∪   4®Lym ãΛ än ö‘ã— t�Î/$ s)yϑø9$# ∩⊄∪   āξ x. š’ôθy™ tβθßϑn= ÷ès? ∩⊂∪   §Ν èO āξ x. t∃ ôθ y™ 

tβθßϑn= ÷ès? ∩⊆∪   āξ x. öθs9 tβθßϑn= ÷ès? zΝ ù= Ïæ È É)u‹ ø9$# ∩∈∪   āχãρu�tI s9 zΟŠ Åspg ø:$# ∩∉∪   ¢Ο èO $pκ ¨Ξ ãρu�tI s9 š ÷ tã È É)u‹ ø9$# ∩∠∪   ¢Ο èO £è= t↔ ó¡ çF s9 >‹ Í≥tΒöθtƒ Çtã 

ÉΟŠ Ïè̈Ζ9 $# ∩∇∪    

Бисмилля ̄̄ ̄̄хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱ма ̄̄ ̄̄нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄ми. Ељха ̄̄ ̄̄кумут текя ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱ур ̣̣ ̣̣у. Х ̱̱ ̱̱аття ̄̄ ̄̄ зур ̣̣ ̣̣тумуљ мек ̣̣ ̣̣обир ̣̣ ̣̣а. Келля̄̄̄̄ 
сеўфе теа‘лему ̄̄ ̄̄не. С ̱̱ ̱̱умме келля ̄̄ ̄̄ сеўфе теа‘лему ̄̄ ̄̄не. Келля ̄̄ ̄̄ леў теа‘лему ̄̄ ̄̄не ‘иљмељ йек ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄ни ̄̄ ̄̄. 
Летер ̣̣ ̣̣аўуннељ ж ̱̱ ̱̱ех ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄ме. С ̱̱ ̱̱умме летер ̣̣ ̣̣аўуннеха ̄̄ ̄̄ ‘айнељ йек ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄ни. С ̱̱ ̱̱умме летус‘елюнне йеўме‘из ̱̱ ̱̱ин 
‘анин не‘и ̄̄ ̄̄ми. 

сура ељ-Кеўс ̱̱ ̱̱ер ̣̣ ̣̣ 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$#    !$̄Ρ Î) š�≈oΨø‹ sÜôãr& t� rOöθs3 ø9$# ∩⊇∪   Èe≅|Á sù y7În/ t� Ï9 ö� pt ùΥ$#uρ ∩⊄∪   āχÎ) š�t∞ ÏΡ$x© uθèδ ç�tI ö/ F{ $# ∩⊂∪    

Бисмилля ̄̄ ̄̄хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱ма ̄̄ ̄̄нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄ми. Иння ̄̄ ̄̄ еа‘т ̣̣ ̣̣айня ̄̄ ̄̄кељ кеўс ̱̱ ̱̱ер ̣̣ ̣̣а. Фес ̣̣ ̣̣алли лир ̣̣ ̣̣аббике ўенх ̱̱ ̱̱ар ̣̣ ̣̣. 
Инне ша ̄̄ ̄̄ни’еке хуўељ ебтер ̣̣ ̣̣у. 

сура ељ-Кя ̄̄ ̄̄фир ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄н 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$#  ö≅è% $pκ š‰r'̄≈tƒ šχρã� Ï%≈x6 ø9$# ∩⊇∪   Iω ß‰ ç6 ôãr& $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∪   Iω uρ óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈tã !$tΒ ß‰ ç7 ôãr& ∩⊂∪   

Iω uρ O$tΡ r& Ó‰ Î/% tæ $̈Β ÷Λ –n‰ t6 tã ∩⊆∪   Iω uρ óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈tã !$tΒ ß‰ ç6 ôãr& ∩∈∪   ö/ä3 s9 ö/ä3 ãΨƒÏŠ u’Í< uρ ÈÏŠ ∩∉∪     

Бисмилля ̄̄ ̄̄хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱ма ̄̄ ̄̄нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄ми. К ̣̣ ̣̣уљ йа ̄̄ ̄̄ еййухељ кя ̄̄ ̄̄фир ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не. Ля ̄̄ ̄̄ еа‘буду ма ̄̄ ̄̄ теа‘буду ̄̄ ̄̄не. Ўеля̄̄̄̄ 
ентум ‘а ̄̄ ̄̄биду ̄̄ ̄̄не ма ̄̄ ̄̄ еа‘буду. Ўеля ̄̄ ̄̄ ене ‘а ̄̄ ̄̄бидун ма ̄̄ ̄̄ ‘абеттум. Ўеля ̄̄ ̄̄ ентум ‘абиду ̄̄ ̄̄не ма ̄̄ ̄̄ еа‘буду. Лекум 
ди ̄̄ ̄̄нукум ўелийе ди ̄̄ ̄̄ни. 
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сура ељ-Их ̣̣ ̣̣ля ̄̄ ̄̄с ̣̣ ̣̣ 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$#  ö≅è% uθèδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪   ª! $# ß‰ yϑ¢Á9$# ∩⊄∪   öΝ s9 ô$Î# tƒ öΝ s9uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪   öΝ s9uρ ä3 tƒ … ã& ©! #·θà%à2 7‰ ymr& 

∩⊆∪     

Бисмилля ̄̄ ̄̄хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱ма ̄̄ ̄̄нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄ми. К ̣̣ ̣̣уљ хуўел ̣̣ ̣̣л ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄ху ех ̱̱ ̱̱адун. Ел ̣̣ ̣̣л ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄хус ̣̣ ̣̣ с ̣̣ ̣̣амеду. Лем йелид ўелем 
йу ̄̄ ̄̄лед. Ўелем йекун леху ̄̄ ̄̄ куфуўен ех ̱̱ ̱̱адун. 

сура ељ-Фелек ̣̣ ̣̣ 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$# ö≅è% èŒθããr& Éb>t� Î/ È, n= x%ø9$# ∩⊇∪   ÏΒ Îh�Ÿ° $tΒ t, n= y{ ∩⊄∪   ÏΒuρ Îh�Ÿ° @, Å™%yñ #sŒÎ) |=s%uρ ∩⊂∪   ÏΒuρ Ìh� x© 
ÏM≈sV≈¤%̈Ζ9 $# † Îû Ï‰ s)ãèø9$# ∩⊆∪   ÏΒuρ Ìh� x© >‰Å™%tn #sŒÎ) y‰ |¡ ym ∩∈∪     

Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. К ̣̣ ̣̣уљ е‘у ̅̅ ̅̅з ̲̲ ̲̲у бир ̣̣ ̣̣аббиљ фелек ̣̣ ̣̣и. Мин шерри ма ̅̅ ̅̅ х ̣̣ ̣̣алек ̣̣ ̣̣а. Ўе мин 
шерри г ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅сик ̣̣ ̣̣ин из ̲̲ ̲̲я ̅̅ ̅̅ ўек ̣̣ ̣̣абе. Ўе мин шеррин неффа ̅̅ ̅̅с ̲̲ ̲̲я ̅̅ ̅̅ти фиљ ‘ук ̣̣ ̣̣ади. Ўе мин шерри х ̲̲ ̲̲а ̅̅ ̅̅сидин из ̲̲ ̲̲я ̅̅ ̅̅ 
х ̲̲ ̲̲аседе. 

сура ен-Ня ̄̄ ̄̄с 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$# ö≅è% èŒθããr& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪   Å7Î= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪   Ïµ≈ s9Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪   ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθó™uθø9$# Ä¨$ ¨Ψsƒ ø:$# 

∩⊆∪   “ Ï%©! $# â¨ Èθó™uθãƒ † Îû Í‘ρß‰ ß¹ ÄZ$̈Ψ9$# ∩∈∪   zÏΒ Ïπ ¨ΨÉfø9$# Ä¨$ ¨Ψ9$#uρ ∩∉∪     

Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. К ̣̣ ̣̣уљ е‘у ̅̅ ̅̅з ̲̲ ̲̲у бир ̣̣ ̣̣аббин ня ̅̅ ̅̅си. Меликин ня ̅̅ ̅̅си. Иля ̅̅ ̅̅хин ня ̅̅ ̅̅си. Мин 
шерриљ ўесўа ̅̅ ̅̅сиљ х ̣̣ ̣̣ання ̅̅ ̅̅си. Еллез ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ йуўесўису фи ̅̅ ̅̅ с ̣̣ ̣̣уду ̅̅ ̅̅рин ня ̅̅ ̅̅си. Минељ ж ̲̲ ̲̲иннети ўен ня ̅̅ ̅̅си.  


