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Транскрипция на буквите 

Съгласни [Х ̱ур̣у ̄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 ̱ар̣акя ̄т] 

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

Дълги гласни [Х ̱ур̣у ̄ф ељ-медд] 

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

Дългите гласни [буквите на медд] са отбелязвани с чертичка над буквата: за елиф - 
а ̄̄ ̄̄, о ̄̄ ̄̄ и я ̄̄ ̄̄, за йа̄ - и ̄̄ ̄̄ и за ўа̄ў - у ̄̄ ̄̄ и ю ̄̄ ̄̄. 

Дебелите букви на тефх̣ӣм [с ̣о̄д, д ̣о̄д, т̣о̄, з̣о̄, к̣о̄ф, г ̣айн и х̣о̄] са отбелязвани чрез 
точка под буквата: с ̣̣ ̣̣, д ̣̣ ̣̣, т ̣̣ ̣̣, з ̣̣ ̣̣, к ̣̣ ̣̣, г ̣̣ ̣̣, х ̣̣ ̣̣. 

Буквите на лӣн са отбелязвани с ченгелче над буквата – й и ў. 
За тънката буква ля̄м е използвана съгласната л, а за дебелата – л ̣̣ ̣̣. За тънката буква 

ля̄м в положение на сукӯн е използван символа љ. По същия начин за тънката буква ро̄ е 
използвана съгласната р, а за дебелата – р ̣̣ ̣̣. 

Макар, че буквата джӣм напълно съответства на звука дж, за нейно отбелязване е 
използвана комбинацията ж ̱̱ ̱̱, за да се улесни четенето на удвоените букви с шедде. 

За ‘айн с огласовка е използван апостроф [‘], а за ‘айн със сукӯн комбинацията [‘а]. 
За отбелязване на фетх̱а, която се намира се след деветте букви 

възпрепятствуващи има̄ле – т̣о̄, д ̣о̄д, с ̣о̄д, з̣о̄, к̣о̄ф, г ̣айн, х̣о̄, ‘айн и х̱а̄ се използва гласната а. За 
отбелязване на фетх̱а намираща се след останалите букви се използва гласната е. 

За отбелязване на елиф, който се намира след седемте букви на исти‘ля̄’ – д ̣о̄д, т̣о̄, 
с ̣о̄д, з̣о̄, к̣о̄ф, г ̣айн и х̣о̄ се използва гласната о ̄̄ ̄̄. За отбелязване на елиф, който се намира след 
буквите от средата на гърлото – ‘айн и х̱а̄, буквите от средата на езика и небцето – джӣм, 
шӣн и йа̄ и буквите от устните – ба̄, мӣм, ўа̄ў и фа̄ е използвана гласната а ̄̄ ̄̄. За отбелязване на 
елиф, който се намира след буквите от върха на езика и небцето ля̄м и нӯн и всички останали 
букви – кя̄ф, дя̄л и тя̄, зя̄й и сӣн, з̱я̄л и ся̄ се използва гласната я ̄̄ ̄̄. 

За отбелязване на д ̣амме след буквата ля̄м е използвана гласната ю. За отбелязване 
на д ̣амме след всички останали букви е използвана гласната у. За отбелязване на ўа̄ў след 
буквата ля̄м е използвана гласната ю ̄̄ ̄̄. За отбелязване на ўа̄ў след всички останали букви е 
използвана гласната у ̄̄ ̄̄. 

При всички положения за отбелязване на кесра е използвана гласната и, а за 
отбелязване на йа̄ е използвана гласната и ̄̄ ̄̄. 



  

 

 

 

 

Въведение
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Бележка на преводача 

С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния 
Слава на Аллах, Господаря на световете, и мир и благослов за 

Повелителя на всички пратеници – Мухаммед �, и за неговото семейство, и 
неговите сподвижници, и онези, които се придържат към тяхното 
напътствие до Съдния ден. 

Всевишният Аллах казва думи със смисъл: “О, вярващи, често 
споменавайте Аллах! И Го прославяйте сутрин и вечер!” [ел-Ех ̲зя ̅б: 41-42] От 
широко застъпените обичаи на праведните ни предци е наред с 
изпълнението на задължителните ибадети, също и спазването на 
всекидневен ўирд – кланяне на определен брой ракяти нощен намаз, или 
четене на определена част от Свещения Куран, или отправяне на саляту-
селям към Пратеника на Аллах � и т.н. Това е един чудесен начин за 
поддържане на връзката между раба и неговия Създател �, и едно 
прекрасно средство човек да се откъсне от всекидневните си грижи и 
проблеми, поне за кратко време. 

Отправянето на молитви-дуи към Аллах � също е един от 
възможните начини, чрез които може да се поддържа такъв ўирд. 
Настоящият сборник ељ-Х̲избу-љ-Еа‘з̣ам ўе-љ-Ўирду-љ-Ефх̣ам на прословутия 
ханефийски учен, факих, мухаддис и мутекеллим – Мулля ̅ ‘Али ̅ ел-К̣о̅ри ̅, 
Аллах да се смили над него, е едно прекрасно средство за осъществяването 
на тази цел. Той представлява сборник с молитви от Свещения Куран, 
хадисите на Пратеника на Аллах � и есер от сахаба, табиин, и праведните 
предци. Източниците на тези предания, посочени в края на книгата са 
почерпени от изданието на сборника от Мектебе ес ̣-С̣идди̅к ̣, Ж̲а̅ми‘а ељ-
Исля ̅миййе Теа‘ли̅м ед-Ди̅н, Гуджурат, Индия, и извлечени от ебу̅ Бекр̣ 
Мус ̣т ̣афа ̅ ел-Фет ̣ани ̅, като много малка част от тях са цитирани директно от 
Мулля ̅ ‘Али ̅ ел-К̣о̅ри ̅ в качеството му на мухаддис, без да бъде посочен 
източник. Молитвите са придружени от кратки бележки поставени в по-
дребен шрифт, които са пояснение на превода или са разяснение на смисъла 
им, извлечено от Фейд̣у-љ-Ер ̣х̲ам ўе Фетх̲у-љ-Екр ̣ам на Ибр̣а ̅хи ̅м ибн 
‘Абдул ̣л ̣а ̅х ес-Ся ̅к̣ази ̅, Аллах да се смили над него! Тези бележки не са 
цялостен превод на Фейд̣у-љ-Ер ̣х̲ам ўе Фетх̲у-љ-Екр ̣ам, а само кратка извадка 
от него, почерпена от ръкописа на Х ̲асен ибн Ибр̣а ̅хи ̅м, Аллах да се смили 
над него! Сборника е условно разделен на седем части, по една част за всеки 
ден от седмицата, започвайки от събота и завършвайки в петък, но това 
разделяне не е направено от автора и няма какъвто и да било задължителен 
характер, а е единствено с цел улеснение. Читателят е напълно свободен да 
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чете колкото желае и от който раздел пожелае, като главната цел е да се 
задълбочи в смисъла на молитвите, да оцени величието на Аллах � и 
неговата безкрайна щедрост, да усвои прекрасния пример на Пророка � и 
да осъзнае дълбочината на неговата мъдрост, и да пречисти сърцето си и да 
извиси своя характер.  

От възвеличаване на Аллах � и уважение към Мухаммед � всяко 
име, качество или описание, което се отнася до тях са изписвани с главна 
буква. Също при цитирането на айети или хадиси след името на Аллах � или 
Пратеника на Аллах � е добавяно “думи със смисъл” не защото те са 
цитирани по памет, а защото дори и най-добрия превод не може да обхване 
цялостното им значение, което съдържат в арабския си оригинал, и за да не 
попаднем по този начин в категорията на онези, които изричат лъжа за 
Аллах � и неговия Пратеник �. Както вече отбелязахме мнозинството от 
текста в по-дребен шрифт са извадки от Фейд̣у-љ-Ер ̣х̲ам ўе Фетх̲у-љ-Екр ̣ам, а 
текста в скобите е уточнение или допълнение към самия превод. 

Нека Аллах стори този скромен труд средство за спечелване на 
неговото задоволство и достигане на най-високите степени в Дженнета. 
Амин! 
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Предговор на тълкувателя 

С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния 
Слава на Аллах, който подготви награда за покорните и 

добродетелните, и отслужващите молитвата, и за онези, които го споменават 
често, и стори нощта и денят да се следват за желаещия да се поучи или 
желаещия да е признателен, и благослов и приветствие за онзи, който бе 
изпратен като милост, и свидетел, и благовестител, и предупредител, 
предводител към доброто, и водач на всички богобоязливи, и бе търпелив, и 
[благослов и приветствие] за неговия род и неговите сподвижници, които 
заблестяха със светлината на най-яркото светило [Мухаммед �], искрените 
и предани, които предадоха посланието, което им бе поверено, чието 
добротворство бе непрестанно, и чийто труд бе възнаграден [от Аллах �]. 

След това, ељ-Х̲избу-љ-Еа‘з̣ам ўе-љ-Ўирду-љ-Ефх̣ам, е сборник с 
предадени молитви, които се свързват с Най-почтения пратеник, Аллах да го 
благослови и приветства, в които се намира следването на Мухаммед �, и 
тайните на Ахмед �, и които обхващат най-възвишените достойнства, 
приписани на пречистените аскети, и чрез които се излекува душевното 
състояние и се насърчават физическите дела, постига се цялостност и 
съвършенство, и се избавя от порицаните черти на характера. Това е така, 
защото достойнството на човека в двата дома [този свят и отвъдния], и 
постигането на степените на съвършенството в двата свята става единствено 
чрез делата на религията и чрез пречистване на неговата душа, посредством 
ислямските убеждения.  

Но тези молитви се нуждаят от разбулване на скрития им смисъл и 
въпреки тази нужда не намерих нито един автор, който да е зает с тази 
задача. А Всевишният Аллах е казал [думи със смисъл]: “И си помагайте в 
доброто и в праведността!” [ел-Ма ̅’иде: 2]. Затова вниманието ми бе 
привлечено да напиша негово разяснение [на ељ-Х̲избу-љ-Еа‘з̣ам ўе-љ-Ўирду-
љ-Ефх̣ам], което да обхване онова, което е нужно. И потърсих помощта на 
Аллах и неговото напътствие, та да го стори искрен труд, целящ единствено 
неговото задоволство, наистина той е Благонравния, Милосърдния, и да ме 
дари със задоволството на Повелителя на всички пратеници, Аллах да го 
благослови и приветства безкрайно и вечно, и да го стори полезна книга за 
търсещите и за устремените. И побързах с най-голямо усърдие, и се 
отправих към целта си, уповавайки се на Господаря на всички творения, 
казвайки: “Аллах ми е достатъчен и колко прекрасен покровител е Той!”, и 
очаквайки най-прекрасна награда от Него. И го нарекох [разяснението]: 
Фейд̣у-љ-Ер ̣х̲ам ўе Фетх̲у-љ-Екр ̣ам ‘але-љ-Х̲избу-љ-Еа‘з̣ам ўе-љ-Ўирду-љ-Ефх̣ам. 
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Предговор на автора 
С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния 

Слава на Аллах, който ни призова към вярата и ни напъти чрез 
Курана, и приема нашите молби, чрез своята щедрост и своята милост. И 
благослов и мир над най-превъзходния от всички творения и приканващ към 
зова на истината, и над неговия род, и над неговите сподвижници, и над 
техните последователи – призоваващи към неговото слово и пастири на 
неговата общност. 

След което, казва рабът, зовящ за опрощението на своя Всевишен 
Създател, ‘Али ̅ ибн Суљт ̣о̅н Мух ̲аммед ељ-К̣о̅ри ̅, Аллах да прикрие техните 
недостатъци и да опрости греховете им [на него и родителите му]. Като 
видях някои от хората, проявяващи стремеж и усърдие да се придържат към 
сборниците с дуи [молитви] и зикр, препоръчани от уважаемите шейхове и 
почитаемите учени и то до такава степен, че някои от тях се ограничават 
единствено с четенето на дуи, за които няма съмнение, че са погрешни и 
изфабрикувани, реших да събера дуите предадени в хадисите, които се 
намират в най-известните сборници, като “Ељ-ез̲кя ̄р” на ен-Неўеўи ̅, “Ељ-
Х̲ис ̣н” на ељ-Ж̲езери ̅, “Ељ-келиму-т̣-Т̣аййиб” и “ељ-Ж̲а̅ми‘у-љ-Кеби̅р” и “ељ-
Ж̲а̅ми‘у-с ̣-С̣аг̣и̅р” и “ед-Дур ̣р ̣у-љ-Менс ̲у̅р ̣” на ес-Суйу̅т ̣и ̅ и “ељ-К ̣аўлю-љ-Беди̅а‘” 
на ес-Сех ̣о̅ўи ̅, Аллах да се смили над всички тях. Като започнах този сборник 
с дуите от Свещения Куран и го завърших с най-светлите форми на 
отправяне на благослов към Мухаммед Мустафа �, очаквайки дуа за мен от 
онзи, който го чете и се моли на Аллах, защото онзи, който насочи към 
извършването на добро, е като онзи, който го извършва. И моля Аллах да 
приеме моя труд и да пречисти моето намерение. Този сборник е добър 
източник за всяка дуа и добро начало за всяка възхвала отправена към 
Всевишния Аллах и изречена от езиците на молещите. И той е непокътнат от 
изопачаването на фалшификаторите и от преиначаването на безбожниците. 

Нарекох го “ељ-Х̲избу-љ-Еа‘з̣ам ўе-љ-Ўирду-љ-Ефх̣ам” заради 
принадлежността на дуите му към уважаемия Пратеник, Аллах да го 
благослови и приветства, и да го дари с почит и уважение. И най-доброто за 
теб е да запомниш текста му, да размишляваш върху значението му и да 
прилагаш мъдростите, които той съдържа. Защото той обхваща всички 
видове спасение [за които човек може да помоли] и всички видове гибел 
[които могат да го сполетят]. И тъй като [Пратеникът на Аллах], Аллах да го 
благослови и да го приветства, не е подминал добрина или похвално 
качество без да ги поиска от Аллах, нито пък е пропуснал злина или 
порицано качество без да потърси защита при Аллах от тях – както накратко, 
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така и подробно, и цялостно и завършено, известявайки ни и учейки ни на 
това. Нека Всевишният Аллах му надбави чест, възхвала, уважение и почит. 

Това е пътя на следване на Пророка � и извисената степен на 
Аллаховите приближени. И ако имаш сила да го прочиташ всеки ден това е 
най-разкошното. Ако не – всяка седмица. Ако не – всеки месец. Ако не – 
всяка година. И дори да го прочетеш веднъж в своя живот – това пак е 
голяма придобивка. А ако решиш да го прочетеш на Арафат добави “Ля ̅ иля ̅хе 
иллел̣л̣о̅ху ўах̲деху ля ̅ шери̅ке леху лехуљ муљку ўе лехуљ х̲амду ўе хуўе ‘аля ̅ кулли 
шей’ин к ̣ади̅р ̣ун” – “Няма друг бог освен Аллах, един е Той, няма Той 
съдружник, негово е владението и за Него е възхвалата, и Той над всяко 
нещо има сила.” – сто пъти. И сура Их ̣ля ̅с ̣ [К ̣уљ хуўел̣л̣о̅ху ех̲ад] – сто пъти. И 
“Субх̲а̅нел̣л̣о̅хи ўељ х̲амду лилля ̅хи ўе ля ̅ иля ̅хе иллел̣л̣о̅ху ўел̣л̣о̅ху екбер ̣” – 
“Пречист е Аллах, и слава на Аллах, и няма друг бог освен Аллах, и Аллах е 
най-велик.” – сто пъти. И истигфар – искане на опрощение – сто пъти. И 
отправяне на саляту-селям – благослов към Пророка � – сто пъти. И 
добавяй телбиййе “Леббейкел̣л̣о̅хумме…” между различните дуи, и плач и 
смирение, за да бъдат изпълнени твоите нужди. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Превод  
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Оригинал 
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Първи ден 

1. Търся закрила при Аллах от проклетия Шейтан. 
2. С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. 

[Ебу ̅ Хурайра ت предава от Пратеника на Аллах �: “Всяко важно дело, което не започне с 

името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния, остава прекъснато.” А в друго предание се 

казва “без възхвала” към Всевишния Аллах. Под важно дело се разбира всяко 

добродетелно, почтено и достойно дело. А “прекъснато дело” означава без голяма 

полза и благодат в него. За целта може да се спомене, което и да било от прекрасните 

имена на Аллах, а също да се изрекат каквито и да било думи имащи смисъл на 

възхвала към Аллах � и иншааллах ще се постигне същата полза. Но въпреки това 

най-доброто, което може да се каже са думите “С името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния” [Бисмилля̅хир рах̲ма̅нир рах̲и̅м], и “Слава на Аллах” [Елх̲амду 

лилля̅хи], и това дело е суннет. Също се предава от Пратеника на Аллах �: “Първото 

нещо, което писалката [калемът, писалката, която записва всяко нещо] записа бе – С името на 

Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Затова, когато пишете книга, запишете го [името на 

Аллах] в началото й, защото то е ключът на всяка низпослана книга. А когато Джебра’и ̅л � 

дойде с него при мен го повтори три пъти и каза: “То е за теб и за твоята общност, затова им 

заповядай да не го изоставят никога, защото аз не съм го изоставял дори колкото едно премигване 

[на окото], откакто то бе низпослано на твоя баща А ̅дем �.”” И също се предава от 

Пратеника на Аллах � да казва на ебу̅ Хурайра ت: “О, ебу ̅ Хурайра, когато вземаш ўуду 

[абдест] кажи “С името на Аллах” [Бисмилля ̅х], защото ангелите [меляикетата, които 

записват делата] не престават да ти записват добрини, докато не се освободиш. И когато 

извършваш полов акт с твоите съпруги кажи “С името на Аллах”, защото ангелите 

[меляикетата] не престават да ти записват добрини чак докато вземеш гусл. И ако от това ти се 

роди дете, не престават да ти се записват добрини толкова, колкото са вдишванията на него и 

неговото потомство, чак докато не остане [жив] никой от тях.” И също се предава от 

Пратеника на Аллах �: “Който вдигне от земята лист на който е записано името на Аллах, 

Всемилостивия, Милосърдния, от възвеличаване към Всевишния Аллах, бива записан при Аллах, че 

е от правдивите и се облекчава мъчението на родителите му, та дори и да са били съдружаващи.”]  
3. Хвала на Аллах – Господа на световете, [Предава се от Пратеника на Аллах �: 

“Когато Аллах почете с добрина своя раб, а той каже “Слава на Аллах”, тогава Всевишният 

Аллах казва: “Вижте моя раб, дадох му онова на което не е способен, а той ми даде онова, което е 

безценно.”” Защото всяка една възхвала, която се споменава в Курана, независимо дали е 

под формата на тех̲ми̅д, или теж̲ми̅д, или тесби̅х̲, или техли̅л, или текби̅р, или тез̲ки̅р, 

или с ̲ена̅’ , или шукр, или ду‘а̅’ – всичко това е събрано в думата “слава” [ел-х̲амду]. И 

всяко едно име на Аллах или негово качество, споменато в Курана е събрано в името 

“Аллах”. И всяко нещо споменато в Курана – небесата, и земята, и хората, и 

джиновете, и пратениците, и пророците, и вярващите, и безверниците, и ангелите 
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  امل�ل األول
يۡ اهللاِ أَعُوُذ بِ  � جِ  مَِن الّشَ   يِم َطاِن الّرَ

ِ بِسۡ  � ۡمحٰ ِم ا!  حِ  الّرَ   يِم ِن الّرَ

ِ رَّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي ٱلر�' ٱلر�ِحيِم َمٰلِِك يَۡوِم ٱّلِيِن إِي�اَك َنۡعُبُد �ي�اَك نَۡسَتعُِي ٱۡهـِدنَا  � ٱۡلَۡمُد ِ-�
َرَٰط ٱلُۡمسۡ  آّلِيَ ٱلّصِ ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َو4َ ٱلض�

َ
ِيَن أ    آِميَ َتقِيَم ِصَرَٰط ٱل�
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[меляикетата], и животните, и най-различните светове се съдържа в думата “светове” 

[‘а̅леми̅н]. Аллах � е абсолютния господар на световете, а “световете” са всяко нещо 

различно от Аллах �.] Всемилостивия, Милосърдния, [Всемилостивия на този 

свят и Милосърдния на отвъдния [ахирета], защото неговата милост обхваща всяко 

нещо – и вярващи и безверници, затова Той � е Рах̲ма̅н, Всемилостив, но в отвъдното 

[ахирета] милостта му ще бъде единствено за вярващите, затова Той � е Рах̲и̅м, 

Милосърден.] Владетеля на Съдния ден! [Буквално: Деня на религията, защото в 

този ден единственото нещо, което ще е от значение за човека ще е неговата религия – 

т.е. вяра. Вярващите ще бъдат избавени с милостта на Аллах �, а безверниците ще 

бъдат наказани с неговата справедливост.] Само на Теб служим и Теб за подкрепа 
зовем. [И след като Аллах е абсолютния господар на всяко нещо, ние 

засвидетелстваме пълната си безпомощност и абсолютната си зависимост от Него �, 

защото Той � е единствения, който заслужава да му се покланяме [ибадет], и Той � е 

единственият, който е способен да помогне. Дуата е в множествено число “Само на 

Теб служим и Теб за подкрепа зовем.” вместо “Само на Теб служа и Теб за подкрепа 

зова.” за да бъде включен ибадета на молещия се заедно с ибадета на всички вярващи, 

а неговата нужда в техните нужди, та да бъде прието от него с позволението на Аллах, 

заради техния беракет [на останалите вярващи по света].] Насочи ни по правия път, 
[Все едно Аллах � пита: “За какво искаш моята помощ и моята подкрепа?”, а раба 

отговаря: “Да ме напътиш по правия път.” Защото напътствието е извор на всички 

добрини, и никоя добрина не ще бъде от полза на раба без да е придружена от вяра.] 
пътя на тези, които си дарил с благодат, [А най-голямата благодат на Аллах над 

неговия раб е вярата, и вярващите са дарените с благодат. А също е казано – това е 

пътя на пророците – най-приближените раби на Аллах.] а не на тези, над които 
тегне гняв, нито на заблудените! [Тълкувателите дават различни обяснения: онези 

над които тегне гняв са евреите, а заблудените – християните. Или: онези над които 

тегне гняв са непокорните към Аллах �, а залудените са невежите. Или: онези над 

които тегне гняв са безверниците, а заблудените са лицемерите.] Амин! [Предава се 

от ибн ‘Абба̅с ت от Пратеника на Аллах �, че значението на тази дума е “Изпълни 

го!”, т.е. онова за което те молим. А също се предава, че Аллах помилва онзи раб, 

който каже Амин.] 
4. Опазил ме Аллах да съм от невежите! 
5. Господи, приеми от нас! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия. И 

приеми нашето покаяние! Ти си Приемащия покаянието, Милосърдния. 
6. Господи, въздай ни добрина в земния живот [всяко дело, което ще ни доближи 

до Теб] и добрина – в отвъдния [твоята милост и твоя Дженнет]! И опази ни от 
мъчението на Огъня [освен огъня на Джехеннем може да се разбира и страстите и 

греховете, защото те също водят до него]! 
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B  َُكوَن ِمَن ٱۡلَجِٰهلِي
َ
ۡن أ

َ
ِ أ ُعوُذ بِٱ-�

َ
  أ
J  ٓ ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  َرب�َنا َتَقب�ۡل ِمن�ا نَت ٱلس�

َ
ٓ  إِن�َك أ نَت َوتُۡب َعلَۡيَنا

َ
  ٱل�و�اُب ٱلر�ِحيمُ  إِن�َك أ

U  ٗۡنَيا َحَسَنة Xَوقَِنا َعَذاَب ٱل�ارِ َوِف ٱ[ِخَرةِ َحَسَنةٗ  َرب�َنآ َءاتَِنا ِف ٱل     
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7. Господи, излей търпение над нас [търпението е задоволство със съдбата отредена 

от Аллах �, а също посрещане на изпитанията без оплакване на никой друг, и това е 

най-добрия ибадет] и стъпките ни затвърди [по време на битка], и ни подкрепи 
срещу неверниците [когато човек е търпелив и посреща врага с непоколебимост, 

той ще получи подкрепа от Аллах]! 
8. Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането. 

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е 
придобила и против нея е онова, което е придобила. Господи наш, не ни 
наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай 
с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни 
натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и 
ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите 
хора! 

9. Господи, не отклонявай нашите сърца, след като си ни напътил! [Казва 

Пратеникът на Аллах �: “Сърцето на раба е между два от пръстите на Всемилостивия, ако 

пожелае го утвърждава, ако пожелае го оставя в заблуда.” Думата “пръст” не трябва да се 

разбира буквално, Пречист е Аллах от всякакво подобие с творенията!] И дари ни с 
милост от Теб [за да се придържаме към истината и да бъдем от спасените]! Ти си 
Вседаряващия. Господи, Ти ще събереш хората в Деня, за който няма 
съмнение. Аллах не нарушава обещаното. 

10. Господи наш, повярвахме! Опрости греховете ни и опази ни от мъчението 
на Огъня! 

11. Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението на 
когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш 
когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. 
Ти за всяко нещо имаш сила. Ти въвеждаш нощта в деня и Ти въвеждаш деня 
в нощта, и изваждаш живото от мъртвото, и изваждаш мъртвото от живото 
[може да се разбира по много начини: правиш безверника вярващ и обратно, 

изваждаш чистото от мърсотията и обратното, изваждаш яйцето от пилето и 

обратното], и безмерно даваш препитание комуто пожелаеш .” 
12. Господи мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си Чуващия зова. 
13. Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме 

пратеника. Впиши ни редом със свидетелите! 
14. Господи наш, опрости греховете ни [малките грехове] и нашата 

невъздържаност в делата [големите грехове, прекрачването на всякакви граници], и 
укрепи нашите стъпки, и ни помогни срещу невярващите хора! 

15. Господи наш, Ти не си сътворил това [небесата и земята, и всичко останало] 
напразно. Пречист си Ти [от всякаква прилика с творенията и от всяко нещо, което 
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b  ٗۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡب
َ
ۡقَداَمَنا َوٱنَرب�َنآ أ

َ
نَا kََ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِينَ ا َوَثّبِۡت أ    ُصۡ

m َطۡعَنا
َ
نَاَرانََك َرب�َنا �َلَۡك ٱلَۡمِصُي َرب�َنا 4َ تَُؤاِخۡذنَآ  ُغفۡ َسِمۡعَنا َوأ

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
�ِسيَنآ أ  َرب�َنا َو4َ إِن ن

ِيَن ِمن َقۡبلَِناا َكَما َحَۡلَتهُ َتِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗ   َنا َما 4َ َطاقَـَة َلَـا بِـهِۦَو4َ ُتَّمِلۡ  َرب�َنا ۥ kََ ٱل�
ٓ َوٱۡعُف َعن�  نَا kََ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِينَ ا َوٱۡغفِۡر َلَا َوٱرَۡحَۡنا نَت َمۡولَ�َٰنا فَٱنُصۡ

َ
   أ

نَك رَۡحَةً إِۡذ َهَديۡتََنا وَهَ  َرب�َنا 4َ تُزِۡغ قُلُوَبَنا َبۡعدَ  � ُ َك ۡب َلَا ِمن ل� اُب َرب�َنـآ إِنـ� نَت ٱلۡوَه�
َ
 إِن�َك أ

َ 4َ ُيۡلُِف ٱلِۡميَعادَ �4 َرۡيَب فِيهِ  َجاِمُع ٱل�اِس ِلَۡواٖ      إِن� ٱ-�
َنآ َءاَمن�ا فَٱۡغفِۡر َلَا ُذنُوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب ٱل�ارِ  �    َرب�َنآ إِن�
ن تََشآُء َوتُعِـزX  قُِل ٱلل�ُهم� َمٰلَِك ٱلُۡمۡلِك تُۡؤِت ٱلُۡمۡلَك َمن � تَـَشآُء  َمـن تََشآُء َوتَنُِع ٱلُۡمۡلَك ِمم�

ءٖ َوتُِذلX َمن تََشآُء بَِيِدَك ٱۡلَۡيُ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َkَ َۡل  إِن�َك تُولُِج ٱل�َهاَر ِف ِف ٱل�َهارِ وَ  قَِديٞر تُولُِج ٱل�

ۡلِ  ِ رُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ  َوُتۡرُِج ٱۡلَح� ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُتۡ ٱل�    َغۡيِ ِحَساٖب  َوتَۡرُزُق َمن تََشآُء ب
نَك ُذّرِي�ةٗ    ُ َعٓءِ َطّيَِبةً  رَّبِ َهۡب ِ¡ ِمن ل� Xإِن�َك َسِميُع ٱل ِ    
 ا آمَ َرب�نَ  £

َ
َبعۡ َت وَ َزلۡ نۡ ن�ا بَِما أ   يَن اهِدِ َع الش� َنا مَ ُتبۡ اكۡ وَل فَ َنا الر�سُ ات�

مۡ  ¥
َ
اَفَنا ِفٓ أ نَا kََ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِينَ َرب�َنا ٱۡغفِۡر َلَا ُذنُوَبَنا �ۡسَ ۡقَداَمَنا َوٱنُصۡ

َ
   رِنَا َوَثّبِۡت أ

§  ٗ̈ اَر َفَقـۡد َك فَقَِنا َعَذاَب ٱل�ارِ َرب�َنآ إِن�َك َمن تُـۡدِخلِ  ُسۡبَحٰنَ َرب�َنا َما َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰط  ٱلـ�
ۡخَزۡيَتُهۥ

َ
ٰلِِمَي ِمنۡ أ نَصارٖ   َوَما لِلظ�

َ
ٓ  ر� أ َنـا َسـِمۡعَنا ُمَنادِٗيـب�َنا ۡن  إِن�

َ
يَمٰـِن أ ُنـواْ َءامِ ا ُيَنـادِي لِۡلِ

بَۡرارِ َرب�َنا َوَءاتَِنا َما  َٔ  َرب�َنا فَٱۡغفِۡر َلَا ُذنُوَبَنا َوَكّفِۡر َعن�ا َسّيِ اَمن�ا َٔ بَِرّبُِكۡم َف 
َ
َنا َمَع ٱۡل اتَِنا َوتَوَف�

زِ 
ٰ رُُسلَِك َو4َ ُتۡ َkَ َنا     إِن�َك 4َ ُتۡلُِف ٱلِۡميَعادَ نَا يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ وََعدت�
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не ти подобава]! Опази ни от мъчението на Огъня! Господи наш, когото 
вкараш в Огъня, опозорил си го. За угнетителите няма избавители. Господи 
наш, чухме вестител да зове към вярата: “Вярвайте в своя Господ!” И 
повярвахме. Господи, опрости греховете ни и отмахни от нас лошите ни 
постъпки, и ни прибери с праведниците! И дари ни, Господи, онова, което 
си ни обещал чрез Твоите пратеници [Дженнет за нашето покорство към Теб], и 
не ни опозорявай в Деня на възкресението! Ти никога не нарушаваш 
обещанието. 

16. Господи наш, изведи ни от това селище, обитателите на което са угнетители! 
И стани наш покровител, и стани наш избавител! 

17. О, Аллах, Господи наш, спусни ни трапеза от небето! Тя ще е за нас празник, 
за първия и за последния от нас – знамение от Теб. И ни нахрани! Ти си 
Най-добрият от даващите препитание. [Макар този айет да описва случката, 

където Аллах � спуска трапеза от небето за Иса � и неговите ученици, по своята 

същност всяка една трапеза и всяко едно препитание е от небето, защото ние самите 

не сме способни на нищо без помощ от Аллах �. Т.е. колкото и обикновено и 

нормално да ни изглежда всяка наша трапеза, тя е чудо от чудесата на Аллах за които 

трябва да сме благодарни.] 
18. Господи наш, повярвахме, впиши ни със свидетелите! И защо да не 

повярваме в Аллах и в истината, дошла при нас, и да не копнеем да ни въведе 
нашият Господ заедно с праведните хора? 

19. Господи наш, не ни слагай заедно с хоратаугнетители! 
20. Ти си нашият Покровител, опрости ни, помилвай ни! Ти си Най-добрият от 

прощаващите. Пиши ни добрина и в земния живот, и в отвъдния! Ние се 
завърнахме покаяни при Теб. 

21. Господи наш, Ти знаеш какво спотайваме и какво разгласяваме. Нищо не е 
скрито за Аллах нито на земята, нито на небето. 

22. Господи наш, угнетихме себе си [извършихме грях] и ако Ти не ни опростиш, 
и не ни помилваш, ще сме от губещите. [Дори и извършения грях да е малък, ако 

той не бъде опростен от Аллах, раба ще бъде подложен на наказание заради него.] 
23. Господи наш, отсъди между нас и нашия народ с правдата! Ти си Най-

добрият съдник. 
24. Господи наш, изпълни ни с търпение [за да издържим на изпитанията] и 

прибери ни отдадени на Теб [свидетелстващи, че няма друг бог освен Теб]! 
25. Господи, опрости мен и брат ми, и ни въведи в Твоето милосърдие! Ти си 

Най-милосърдният от милосърдните. 
26. На Аллах се уповаваме. Господи наш, не сторвай от нас изкушение за 

угнетяващите хора [не ги дарявай с власт над нас за да ни подлагат на мъчение]! И 
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نَك َوِلّٗ  ¹ ُ َا ِمن ل� ۡهلَُها َوٱۡجَعل ل�
َ
الِِم أ ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلظ�

َ
َا َرب�َنآ أ نَك ا َوٱۡجَعل ل� ُ مِن ل�
  نَِصًيا

نزِۡل َعلَۡيَنا َمآئَِدةٗ  ¼
َ
مَ  ّمَِن ٱَرب�َنآ أ ِلَ آءِ تَُكوُن َلَا ِعيدٗ لس� و�

َ
َكۖ َوٱۡرزُۡقَنـا  ّمِنـا َوَءاِخرِنَا َوَءايَةٗ ا ّلِ

ٰزِقِيَ  نَت َخۡيُ ٱلر�
َ
   َوأ

ٰلِِحيَ  ¿ ن يُۡدِخلََنا َربXَنا َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلص�
َ
ِٰهِديَن َوَنۡطَمُع أ   َرب�َنآ َءاَمن�ا فَٱۡكُتۡبَنا َمَع ٱلش�

Ã  4َ ٰلِِميَ َرب�َنا   َتَۡعۡلَنا َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلظ�
Å  َنXنَت َوِل

َ
ۡنَيا َحَسَنةٗ ا فَٱۡغفِۡر َلَا َوٱرَۡحَۡناأ Xنَت َخۡيُ ٱۡلَغٰفِرِيَن َوٱۡكُتۡب َلَا ِف َهِٰذهِ ٱل

َ
 َوِف  َوأ

    إِن�ا ُهۡدنَآ إَِلَۡك ٱ[ِخَرةِ 
Ç  ۡءٖ َما ُنۡعلِنُ لَُم َما ُنِۡف وَ َرب�َنآ إِن�َك َتع ِ ِمن َشۡ مَ  َوَما َيَۡفٰ kََ ٱ-� Ëِض َو4َ ِف ٱلس�

َ
    آءِ  ِف ٱۡل

Ì  نُفَسَنا �ن ل�ۡم َتۡغفِۡر َلَا َوتَرَۡحَۡنا َلَُكوَنن�
َ
  ِمَن ٱۡلَخِٰسِينَ  َرب�َنا َظلَۡمَنآ أ

Ñ  ِّنَت َخۡيُ ٱۡلَفٰتِِحيَ َرب�َنا ٱۡفَتۡح بَۡيَنَنا َوَبۡيَ قَۡوِمَنا بِٱۡلَق
َ
   َوأ

Õ  ٗۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡب
َ
َنا ُمۡسلِِميَ ا َرب�َنآ أ   َوتَوَف�

Ö  ِخ
َ
ۡدِخۡلَنا ِف رَۡحَتَِك رَّبِ ٱۡغفِۡر ِ¡ َوِل

َ
ِٰحِيَ  َوأ رَۡحُم ٱلر�

َ
نَت أ

َ
    َوأ

Ø  َٗۡنا َرب�َنا 4َ َتَۡعۡلَنا فِۡتَنة ِ تََوك� ٰلِِميَ  ّلِلۡ kََ ٱ-�    َوَنَِّنا بِرَۡحَتَِك ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِينَ َقۡوِم ٱلظ�
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спаси ни със Своето милосърдие от невярващите хора! 
27. Господи, моля Те, опази ме да не Те питам за нещо, за което нямам знание 

[да те моля за нещо, което е в моя вреда]! И ако не ме опростиш, и не ме 
помилваш, ще съм от губещите. 

28. Творецо на небесата и на земята, Ти си моят Покровител и в земния живот, 
и в отвъдния! Прибери ме отдаден на Теб и ме приобщи към праведниците! 

29. Наистина моят Господ е Чуващият зова. Господи мой, стори мен и 
потомството ми да отслужваме молитвата! Господи наш! И приеми зова ми! 
Господи наш, опрости мен и родителите ми, и вярващите в Деня, когато ще 
настане равносметката! 

30. Господи мой, помилвай ги [родителите ми], както и те ме отгледаха от малък! 
31. Господи мой, въведи ме [в гроба] с достойнство и ме изведи [съживи ме на 

Съдния ден] с достойнство! [айета има и други значения] И дай ми за подкрепа 
власт от Теб! 

32. Господи наш, дай ни милосърдие от Теб и ни приготви напътствие за 
нашето дело! 

33. Господи мой, разтвори гръдта ми! И улесни делото ми! 
34. Господи, надбави ми [полезно] знание! [Предава се следната дуа от Пратеника на 

Аллах �: “О, Аллах, стори полезно за мен онова, на което си ме научил, и ме научи на 

онова, което ми е от полза, и ми надбави знание. И слава на Аллах при всяко 

положение.”] 
35. Господи! Засегна ме беда, а Ти си Най-милосърдният от милосърдните. 

[Предава се че болестта на Еййу̅б � продължила дълги години. Съпругата му го 

попитала: “Защо не помолиш Аллах да те излекува така, както отправяше дуа към Него 

във времената на изобилие?” А той � отговорил: “Срамувам се да помоля Аллах да ме 

излекува при положение, че годините на затруднение още не са се изравнили с 

годините на изобилие!”] 
36. Няма друг бог освен Теб! Пречист си Ти! Наистина бях несправедлив. 

[Предава се от Пратеника на Аллах �: “Никой опечален не призовава [Аллах] с тази дуа, без 

да му бъде отвърнато!”] 
37. Господи, не ме оставяй сам! [Наследството, което оставят пророците е знанието, а 

причината Зекериййа̅ � да иска наследник не е за да има кой да наследи имота му, а 

да има на кого да предаде своето познание и мъдрост.] Ти си Най-добрият 
наследник. [Т.е. “И дори да не ме дариш с наследник аз съм доволен от Теб при 

всяко положение.”] 
38. Господи, отсъди с правдата! Нашият Господ е Всемилостивия, Моления за 

помощ против това, което Му приписвате. 
39. Господи мой, посели ме на благословено място! Най-добре Ти поселяваш. 
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Û  ۡس
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ ُكـن ّمِـَن  ��4 لََك َما لَۡيَس ِ¡ بِـهِۦ ِعۡلـمٞ  َٔ رَّبِ إِّنِ

َ
َتۡغفِـۡر ِ¡ َوتَـرَۡحِۡنٓ أ

  ٱۡلَخِٰسِينَ 
à  نَت

َ
Ëِض أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡنَيا َوٱ[ِخَرةِ  َوِلِّ فَاِطَر ٱلس� Xٰلِِحيَ  تََوف�ِن ُمۡسلِمٗ ۦ ِف ٱل ۡلِۡقِن بِٱلص�

َ
  ا َوأ

ä  ََعٓءِ رَّبِ ٱۡجَعۡلِن ُمقِيم Xلَٰوةِ َوِمن ُذّرِي�ِت إِن� َرّبِ لََسِميُع ٱل  َرب�َنا َوَتَقب�ۡل ُدَعٓءِ َرب�َنا ٱۡغفِۡر  ٱلص�
ي� َولِۡلمُ    ۡؤِمنَِي يَۡوَم َيُقوُم ٱۡلَِساُب ِ¡ َولَِوِٰلَ

ç  ٗار�ّبِ ٱرَۡحُۡهَما َكَما َرب�َياِن َصغِي  
è  ٖۡدِخۡلِن ُمۡدَخَل ِصۡدق

َ
ۡخرِۡجِن ُمَۡرَج ِصۡدقٖ ر�ّبِ أ

َ
نَك ُسۡلَطٰنٗ   َوأ ُ   اا ن�ِصيٗ َوٱۡجَعل ّ¡ِ ِمن ل�

ë  ٗنَك رَۡحَة ُ ۡمرِنَا رََشدٗ  وََهّيِئۡ َرب�َنآ َءاتَِنا ِمن ل�
َ
  ا َلَا ِمۡن أ

î ۡمرِي
َ
ۡ ِ¡ٓ أ ۡح ِ¡ َصۡدرِي َويَّسِ   رَّبِ ٱۡشَ

ò  ٗار�ّبِ زِۡدِن ِعۡلم  
ó  ِِٰحِيَ  رَّب رَۡحُم ٱلر�

َ
نَت أ

َ
X َوأ Xِنَ ٱلض ّنِ َمس�

َ
  أ

õ  َٰلِِمي نَت ُسۡبَحَٰنَك إِّنِ ُكنُت ِمَن ٱلظ�
َ
ٓ أ ٓ إَِلَٰه إ�4ِ �4  

نَت َخۡيُ ٱۡلَوٰرِثِيَ  4َ تََذۡرِن فَۡردٗ رَّبِ  ÷
َ
   ا َوأ

ù  َما تَِصُفونَ بِٱۡلَقِّ رَّبِ ٱۡحُكم ٰ َkَ َنا ٱلر�ۡحَمُٰن ٱلُۡمۡسَتَعاُنXَوَرب   
ú  4ٗنزِۡلِن ُمَن

َ
َباَرٗك ر�ّبِ أ Xنَت  م

َ
   َخۡيُ ٱلُۡمنِلِيَ  َوأ
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40. Господи мой, не ме поставяй сред хората-угнетители [та да бъда наказан заедно 

с тях, или: опази ме от злото на собствената ми душа]! 
41. Господи мой, пази ме от подстрекателствата на сатаните! И ме пази, 

Господи мой, да не ме спохождат [особено при четене на Куран и отслужване на 

молитвата [намаза]]! 
42. Господи наш, ние повярвахме. Опрости ни и помилвай! Ти си Най-

милосърдният. 
43. Господи, опрости и помилвай! Ти си Най-милосърдният. 
44. Господи, отклони от нас мъчението на Ада! Неотменимо е неговото 

мъчение. И колко лош е той за обиталище и пребивание! 
45. Господи наш, дари ни със съпруги и потомци – радост за очите ни [стори ги 

вярващи, които са покорни на Теб]! И ни стори водители на богобоязливите 
[водители на нас самите и на семействата ни, или: стори ни да се придържаме към 

водителите на богобоязливите]! 
46. Господи, дари ми мъдрост и ме приобщи към праведните [дари ме със знание и 

дела, чрез които да ме наредиш сред праведните]! И стори достойно 
споменаването ми пред идните [поколения], и ме стори да бъда от 
наследниците на блажения Рай! И опрости баща ми! Той наистина е от 
заблудените. И не ме опозорявай в Деня, когато [тварите] ще бъдат 
възкресени, в Деня, когато нито богатство, нито синове ще помогнат, освен 
който дойде при Аллах с чисто сърце. [Дори и човек да използва богатството си 

за добрини и да има праведни вярващи деца, които да се молят за него, това няма да му 

е от полза ако той умре неверник.] 
47. Господи, спаси мен и моето семейство от това, което вършат! 
48. Господи, моят народ ме взе за лъжец. Затова отсъди между нас и спаси мен и 

вярващите, които са заедно с мен! 
49. Господи мой, отреди ми да бъда признателен за дара, който Ти дари на мен и 

на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш, и ме 
въведи с Твоята милост сред праведните Си раби! 

50. Господи, аз угнетих себе си. Опрости ме! 
51. Господи, спаси ме от хората-угнетители! 
52. Господи, нуждая се от благо, което да ми спуснеш. 
53. Господи, подкрепи ме срещу хората, сеещи развала! 
54. Прославяйте Аллах, когато замръквате и когато осъмвате! За Него е 

прославата на небесата и на земята, и по мрак, и по пладне! Той изважда 
живото от мъртвото [сътвори човека от глина, от земя] и изважда мъртвото от 
живото [и отново го превръща в такава след смъртта му], и съживява земята след 
нейната смърт [като поникват от нея най-различни растения]. Така и вие ще 
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ü َتَۡعۡلِن ِف ٱۡلَقۡوِم ٱ َ̈ ٰلِِميَ رَّبِ فَ    لظ�
ý  ِون ن َيُۡضُ

َ
ُعوُذ بَِك رَّبِ أ

َ
َيِٰطِي َوأ ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزِٰت ٱلش�

َ
   ر�ّبِ أ

ِٰحِيَ َرب�َنآ َءاَمن�ا  � نَت َخۡيُ ٱلر�
َ
   فَٱۡغفِۡر َلَا َوٱرَۡحَۡنا َوأ

ِٰحِيَ  � نَت َخۡيُ ٱلر�
َ
  ر�ّبِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ

َها َسآَءۡت ُمۡسَتَقرّٗ ۡصِۡف َعن�ا َعَذاَب َجَهن�مَ َرب�َنا ٱ �    اا َوُمَقامٗ  إِن� َعَذاَبَها َكَن َغَراًما إِن�
ۡعُيٖ  �

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُر� ۡزَوِٰجَنا َوُذّرِي�

َ
  لِۡلُمت�قَِي إَِماًما َوٱۡجَعۡلَنا َرب�َنا َهۡب َلَا ِمۡن أ


ۡلِۡقِن رَّبِ َهۡب ِ¡ ُحۡكمٗ  
َ
ٰلِِحَي ا َوأ  ِف ٱ[ِخرِيَن َوٱۡجَعلِۡن مِن َوٱۡجَعل ّ¡ِ لَِساَن ِصۡدقٖ  بِٱلص�

زِِن يَۡوَم ُيۡبَعُثوَن يَـۡوَم 4َ يَنَفـُع َوَرثَةِ َجن�ةِ 
آّلَِي َو4َ ُتۡ ِبٓ إِن�ُهۥ َكَن ِمَن ٱلض�

َ
ٱل�عِيِم َوٱۡغفِۡر ِل

َت ٱَمالٞ 
َ
َ بَِقۡلبٖ  َو4َ َبُنوَن إ�4ِ َمۡن أ    َسلِيمٖ  -�

ا َيۡعَملُونَ  � ۡهِل ِمم�
َ
  رَّبِ َنِِّن َوأ

بُوِن فَٱۡفَتۡح بَۡيِن َوَبۡيَنُهۡم َفۡتحٗ  � ِعَ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَ ا َوَنِِّن َوَمن رَّبِ إِن� قَۡوِم َكذ�   م�
ۡوزِۡعِنٓ  �

َ
ۡنَعۡمَت رَّبِ أ

َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱل�ِتٓ أ

َ
ۡن أ

َ
ٰ َوٰ أ َkََو � َkَ  ٗۡعَمـَل َصٰـلِح

َ
ۡن أ

َ
ي� َوأ �ُٰه ا تَۡرَضـِلَ

ٰلِِحيَ  ۡدِخۡلِن بِرَۡحَتَِك ِف ِعَبادَِك ٱلص�
َ
  َوأ
  رَّبِ إِّنِ َظلَۡمُت َنۡفِس فَٱۡغفِۡر ِ¡  �
ٰلِِميَ رَّبِ َنِِّن ِمَن ٱۡلَقوۡ  �   ِم ٱلظ�
نَزۡلَت إَِ¡� مِ  �

َ
   فَقِيٞ ۡن َخۡيٖ رَّبِ إِّنِ لَِمآ أ

�ِن kََ ٱۡلَقۡوِم ٱلُۡمۡفِسِدينَ     رَّبِ ٱنُصۡ
�Ëِض وََعـِشيّٗ  

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ِحَي ُتۡمُسوَن وَِحَي تُـۡصبُِحوَن َوَلُ ٱۡلَۡمـُد ِف ٱلـس� ا فَُسۡبَحَٰن ٱ-�

Ëَض َبۡعَد َمۡوتَِهاّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ َويُ ٱلۡمَ وَِحَي ُتۡظِهُروَن ُيۡرُِج ٱۡلَح� ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج 
َ
 ۡحِ ٱۡل

  َوَكَذٰلَِك ُتۡرَُجونَ 
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бъдете извадени [от гробовете]. [Колкото просто и елементарно да ни изглежда 

поникването и на най-незначителното растение от земята, толкова лесно е и за Аллах 

да ни съживи отново, след като сме били умъртвени.] 
55. Господи мой, дари ме с праведни потомци! 
56. О, Аллах, Творецо на небесата и на земята, знаещ и скритото, и явното, Ти 

ще отсъдиш сред Своите раби в онова, по което са били в разногласие. 
57. Господи наш, Ти обгръщаш всяко нещо с Твоята милост и знание. Опрости 

онези, които се покаят и следват Твоя път, и ги опази от мъчението на Ада! 
Господи наш, и въведи ги в Градините на Адн, които си обещал на тях и на 
праведниците сред бащите им и съпругите им, и потомците им! Ти си 
Всемогъщия, Премъдрия. И опази ги от злините! И когото опазиш от 
злините в този Ден, него си помилвал. Това е великото спасение. 

58. Господи мой, отреди ми да Ти бъда признателен за дара, който си дарил на 
мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш! И 
дай ми праведно потомство! Аз се покайвам пред Теб и само на Теб се 
отдавам. 

59. Господи наш, опрости нас и братята ни, които ни изпревариха във вярата, и 
не влагай в сърцата ни омраза към онези, които повярваха! Господи наш, Ти 
си състрадателен, милосърден. 

60. Господи наш, на Теб се уповаваме и пред Теб се покайваме, и към Теб е 
завръщането. Господи наш, не ни подлагай на изпитание чрез неверниците и 
ни опрости! Господи наш, наистина Ти си Всемогъщия, Премъдрия. 

61. Господи, придай ни още светлина и ни опрости [Някои тълкуватели казват, че 

степента на светлината в Съдния ден ще се различава според степента на делата. Други 

казват, че това е молба за доближаване до Аллах след като те вече са били дарени със 

светлина. Или че това е светлината осветяваща моста над Джехеннем – сират.]! Ти 
над всяко нещо имаш сила. 

62. Господи мой, опрости на мен и на родителите ми, и на всеки вярващ, който 
влезе в моя дом, и на вярващите мъже, и на вярващите жени, и надбавяй на 
угнетителите само гибел! 

63. С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Кажи [о, Мухаммед]: 
“Опазил ме Господът на разсъмването [буквално: Господът на разпукването. 

Господът на разпукващата зора. Но има още много неща, които влизат в тази 

категория: изворите от планините, дъждовете от облаците, растенията от земята, децата 

от утробите] от злото на онова, което е сътворил [безверие, гнет, пожари, потопи 

и всички останали човешки и природни бедствия], и от злото на тъмнината, 
когато настъпи [защото нощта прикрива извършването на злини и затруднява 

тяхното отблъскване], и от злото на духащите по възлите [магьосници], и от 
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ٰلِِحيَ  !   رَّبِ َهۡب ِ¡ ِمَن ٱلص�
نَت َتُۡكُم َبۡيَ ِعَبـادَِك ِف َمـا  "

َ
َهَٰدةِ أ Ëِض َعٰلَِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلش�

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قُِل ٱلل�ُهم� فَاِطَر ٱلس�

  هِ َيَۡتلُِفونَ َكنُواْ فِي
َبُعـواْ َسـبِيلََك َوقِِهـۡم َعـَذاَب  % ِيـَن تَـابُواْ َوٱت� ءٖ ر�ۡحَٗة وَِعۡلٗما فَـٱۡغفِۡر لِل� َرب�َنا وَِسۡعَت ُك� َشۡ

ُهۡم َوَمـن َصـلََح ِمـۡن َءابَـآئِِهۡم وَ  ِٰت َعۡدٍن ٱل�ِت وََعدت� ۡدِخۡلُهۡم َجن�
َ
ۡزَوٰجِ ٱۡلَِحيِم َرب�َنا َوأ

َ
ِهـۡم أ

ٰتِِهمۡ  نَت ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيمُ َوُذّرِي�
َ
ّيِ  إِن�َك أ ّيِ اتِ  َٔ  َوقِِهُم ٱلس�   يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد رَِحَۡتُهۥاتِ  َٔ  َوَمن تَِق ٱلس�

  َوَذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ 
,  ٰ َkََو � َkَ ۡنَعۡمَت

َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱل�ِتٓ أ

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِنٓ أ

َ
ۡعَمـَل َصٰـلِٗحا تَۡرَضـ�ُٰه رَّبِ أ

َ
ۡن أ

َ
ي� َوأ  َوِٰلَ

ۖ إِّنِ ُتۡبُت إَِلَۡك �ّنِ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِميَ  ۡصلِۡح ِ¡ ِف ُذّرِي�ِتٓ
َ
   َوأ
.  ِ  ّلِل�

ّٗ̈ يَمِٰن َو4َ َتَۡعۡل ِف قُلُوبَِنا ِغ ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡلِ يَن َءاَمُنواْ َرب�نَآ َرب�َنا ٱۡغفِۡر َلَا َوِلِۡخَوٰنَِنا ٱل�
  إِن�َك رَُءوٞف ر�ِحيمٌ 

ِيَن َكفَ ر�  1 نَۡبَنا �َلَۡك ٱلَۡمِصُي َرب�َنا 4َ َتَۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِل�
َ
َۡنا �َلَۡك أ ُرواْ َوٱۡغفِـۡر ب�َنا َعلَۡيَك تََوك�

 ٓ نَت ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيمُ َلَا َرب�َنا
َ
   إِن�َك أ

ٓ َرب�  2 تِۡمۡم َلَا نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر َلَا
َ
ءٖ قَِديرٞ َنآ أ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َkَ إِن�َك   
3  ِ ي� َولَِمن َدَخَل بَۡيِتَ ُمۡؤِمٗنا َول   ۡلُمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت ر�ّبِ ٱۡغفِۡر ِ¡ َولَِوِٰلَ
ِ ٱلر�' ٱلر�ِحيمِ  4 ُعوُذ بَِرّبِ ٱلۡ  5 ٱ-�

َ
ِ َغِسـٍق إَِذا َوقَـَب قُۡل أ ِ َما َخلََق َوِمن َشّ َفلَِق ِمن َشّ

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  َٰثِٰت ِف ٱۡلُعَقِد َوِمن َشّ ِ ٱل�ف�   َوِمن َشّ
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злото на завистник, когато завиди [онзи който бива опечален от щастието на 

другите и е твърдо решен да го отнеме]!” 
64. С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Кажи [о, Мухаммед]: 

“Опазил ме Господът на хората, Владетелят на хората, Богът на хората, от 
злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия, който нашепва в гърдите 
на хората [когато човек забрави за Аллах Шейтана нашепва в гърдите му, а когато 

човек спомене Аллах Шейтана побягва], [сатана] от джиновете и от хората!” 
65. “Пречист си Ти, о, Аллах!”, а поздравът им там ще бъде: “Мир!”, а краят на 

зова им ще бъде: “Слава на Аллах, Господа на световете!” 
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ِ ٱلر�' ٱلر�ِحيمِ  8 ِ ٱلۡوَ  5 ٱ-� ُعوُذ بَِرّبِ ٱل�اِس َملِِك ٱل�اِس إَِلٰهِ ٱل�اِس ِمـن َشّ
َ
ۡسـَواِس قُۡل أ

ن�ةِ َوٱل�اِس  ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱل�اِس ِمَن ٱۡلِ   ٱۡلَن�اِس ٱل�
ِ رَّبِ  َوَءاِخـُر َدۡعـوَ َدۡعَو;ُٰهۡم فِيَها ُسۡبَحَٰنَك ٱلل�ُهم� َوَتِي�ُتُهۡم فِيَهـا َسـَلٰمٞ  9 ِن ٱۡلَۡمـُد ِ-�

َ
;ُٰهۡم أ

 ٱۡلَعٰلَِميَ 
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Втори ден 

С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. 
1. Всевишният Аллах казва [думи със смисъл]: “Аллах има Най-прекрасните 

имена. Зовете Го с тях!” 
2. И казва Пророкът � [думи със смисъл]: “Аллах има деветдесет и девет имена, 

който ги изброи ще влезе в Дженнета.” А в друго предание: “Който ги 
запомни.” 
Той е Аллах, няма друг Бог освен Него. Всемилостивия, Милосърдния, 
Владетеля, Пресветия, Даряващия мир, Даряващия вяра и сигурност, 
Наблюдаващия, Всемогъщия, Всеподчиняващия, Превеликия, Сътворителя, 
Създателя, Ваятеля, Многоопрощаващия, Покоряващия, Вседаряващия, 
Даряващия препитание, Разкриващия, Всезнаещия, Сграбчващия, 
Разпростиращия, Снижаващия, Възвисяващия, Въздигащия, Унижаващия, 
Всечуващия, Всевиждащия, Всевластващия, Справедливия, Благосклонния, 
Всеизвестения, Всеблагия, Превеликия, Опрощаващия, Признателния, 
Всевишния, Големия, Пазителя, Въздаятеля, Правещия равносметка, 
Великолепния, Прещедрия, Надзорника, Откликващия, Всеобхватния, 
Премъдрия, Любящия, Всесилния, Непоколебимия, Покровителя, 
Всеславния, Преброяващия, Творящия, Пресъздаващия, Съживяващия, 
Умъртвяващия, Вечноживия, Неизменния, Намиращия, Славния, Единния, 
Единствения, Вечния – Целта, Способния, Мощния, Извеждащия на преден 
план, Оставящия на заден план, Изначалния, Безкрайния, Явния, Скрития, 
Управляващия, Всевишния, Благонравния, Приемащия покаянието, 
Отмъщаващия, Извиняващия, Състрадателния, Владетеля на владението, 
Притежателя на величието и почитта, Справедливия, Събиращия, 
Пребогатия, Обогатяващия, Препятстващия, Нанасящия вреда, 
Принасящия полза, Светлината, Напътстващия, Великолепния творец, 
Вечния – Безкрайния, Наследяващия, Мъдрия – Благоразумния, 
Дълготърпеливия. 

3. Най-голямото име [най-великото, исмул е‘з̣ам] на Аллах е онова, чрез което, 
когато бъде помолен – отговаря, и когато се поиска от Него – дарява. Няма 
друг бог освен Теб, пречист си Ти, наистина бях от угнетителите! 

4. О, Аллах, наистина аз те моля, заради това, че засвидетелствам, че наистина 
Ти си Аллах, няма друг бог освен Теб, Единствения, Вечния, който не е 
раждал и не е раждан, и няма равен нему. 

5. О, Аллах, наистина аз те моля, заради това, че на Теб принадлежи всичката 
слава, няма друг бог освен Теб, Ти си Единствения, нямаш съдружник, 
Милосърдния, Щедрия, Твореца на небесата и земята, Ти си Притежателя 
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  امل�ل الثاين
ۡمح ''ِم بِسۡ   الّرَ ِ ِحي'ـمِ  ا!    ـِٰن الّرَ

ُ َتَعاَ¡ اقَ  > ِ  :َل ا-=  َوِ-=
َ
    ُعوهُ بَِهاَن فَادۡ سۡ  الُۡ َماءُ سۡ  اۡل

ُ َعلَيۡ   ال�ِب? اَل قَ وَ  < ِ ن� إِ  :هِ وََسل�مَ َصل� ا-= ِ ًة وَ عَ اَ¡ تِسۡ عَ  تَ  ِ-=  ماً َمـنۡ َي اسۡ عِ سۡ ت
َ
 اهاَ َدَخـَل َص ۡحـ أ

       َحفَِظَهاٍة َمنۡ ايَ وَ  رِ ِف  وَ – ن�ةَ الَۡ 
 ُ ِ ُهَو ا-= ۡ ُن الر�حِ  ُهَو الر�ۡحٰ �4  إِ ٰلَ  إِ ي 4َ  ال� َ̈ َملُِك الۡ يُم ال وُس الس� Xُقد ۡ ۡ ُمؤۡ ُم ال يُز َعزِ ِمُن الۡ ُمَهيۡ ِمُن ال

ۡ  ب�ارُ الَۡ  ُ الَۡ ال ۡ الُِق اۡلَ ُمَتَكّبِ ـاُر الۡ ُمَصّوُِر الۡ ارُِئ ال ـَغف� ۡ ارُ َقه� ز�اُق الۡ  ال ـاُب الـر� يُم َعلِـت�ـاُح الۡ فَ وَه�
ۡ اِسُط الَۡ َقابُِض اۡلَ الۡ  افُِع ال ۡ افُِض الر� مِ ُمعِزX ال يـُف ُل الل�طِ دۡ َعـُم الۡ َكـُي الَۡ ِص يُع اۡلَ ُمِذلX الس�

كُ َغفُ يُم الۡ َعظِ يُم الۡ لِ ُي الَۡ بِ الَۡ  ۡ يُظ فِ ُي الَۡ َكبِ  الۡ ِلX عَ وُر الۡ وُر الش� يـُل لِ يُب الَۡ سِ ُمقِيـُت اۡلَـ ال
ۡ قِ يُم الر� َكرِ الۡ  ۡ ُمجِ يُب ال ۡ كِ َواِسُع الَۡ يُب ال ۡ يُم ال هِ يُد اۡلَ َمجِ َوُدوُد ال ۡ يُد اۡلَـاِعـُث الـش� يـُل َوكِ قX ال
ۡ وِ قَ الۡ  ۡ تِ مَ يX ال ۡ مِ  الَۡ ِلX وَ ُي ال ۡ ِص ُمحۡ يُد ال ۡ ئُ دِ ُمبۡ  ال ۡ ُمعِ  ال ۡ ِي ُمحۡ يُد ال ۡ  الۡ َحX يُت الۡ ُممِ  ال َواِجُد َقيXوُم ال
 ۡ ۡ َماِجُد ال  ال

َ
َمُد الۡ َواِحُد اۡل ۡ َحُد الص� ۡ ُمقۡ َقادُِر ال ۡ ُمقَ َتِدُر ال ُم ال  ُمؤَ ّدِ

َ
ُر اۡل ُل اۡل ّخِ اهُِر اۡلَ و� اِطُن ِخُر الظ�

 ۡ ۡ َواِ¡ ال ۡ  الۡ اِ¡ عَ ُمتَ  ال ۡ قُِم الۡ تَ ُمنۡ َبX ال�و�اُب ال اِم رَ ۡكـاۡلِ ِل وَ َ̈ ِك ُذو اۡلَـُمۡلـَعُفـوX الـر�ُءوُف َمالِـُك ال
 ۡ ۡ ِنX غَ  الۡ عُ امِ الَۡ  ِسُط ُمقۡ ال ۡ ِن ُمغۡ  ال ارX ال�افِ  ال ۡ َمانُِع الض� َوارُِث  الۡـاِق يُع اۡلَـدِ ادِي اۡلَـَهـُع الXوُر  ال

  ُبورُ يُد الص� الر�شِ 
ِ اسۡ وَ  �  ُم ا-=

َ
ِ ظَ عۡ  اۡل ِ ذَ ي إِ ُم ال�  ا ُدِعَ ب

َ
ِ َجاَب �هِ أ  هِ َذا ُسئَِل ب

َ
 �4  إِ ٰلَ  إِ  4َ :َطيعۡ  أ

َ
 انََك حَ َت ُسـبۡ نۡ  أ

ِ ّنِ ُكنۡ إِ  ال   يَ مِ ُت ِمَن الظ�
B   َُهم� إِ لل= ا 

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ِ أ  لَُك ب

َ
 ّنِ أ

َ
 شۡ  أ

َ
 َهُد أ

َ
ُ نۡ ن�َك أ   إِ ٰلَ  إِ  4َ َت ا-=

َ
 نۡ �4 أ

َ
ِ َت اۡل َمُد ال�  لَمۡ  وَ  يَِلۡ ي لَمۡ َحُد الص�

 اوً  ُكفُ  َلُ ُكنۡ  يَ لَمۡ  وَ وَلۡ يُ 
َ
  َحدٌ  أ

J  َإِ ُهم� لل= ا  
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ِ أ  لَُك ب

َ
َ أ   إِ ٰلَ  إِ َد 4َ مۡ َك الَۡ ن� ل

َ
َ  َشِ َك 4َ دَ حۡ َت وَ نۡ �4 أ ۡ َك الَۡ يَك ل يُع ن�اُن بَـدِ مَ ن�اُن ال

 اِت وَ وَ مٰ الس� 
َ
  ا َقيXوُم ا َحX يَ اِم يَ رَ كۡ اۡلِ ِل وَ َ̈ ا الَۡ اذَ ِض يَ Ëاۡل
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на величието и почитта, Ти си Вечноживия, Неизменния. 
6. О, Най-Милостив сред милостивите! 
7. Пречист е моят Господар, Всевишният, Най-Възвишеният, Вседаряващият. 
8. Търся закрила чрез съвършените слова на Аллах от злото, което е сътворил. 
9. С името на Аллах, с чието име нищо на земята или небето не може да 

навреди, и Той е Всечуващия, Всезнаещия. 
10. Осъмнахме и осъмна владението на Аллах, и слава на Аллах, няма друг бог 

освен Аллах, един е Той, няма Той съдружник, негово е владението и негова 
е славата, и Той над всяко нещо има сила. Господарю мой, моля те за 
доброто в този ден и доброто след него, и те моля да ме опазиш от злото на 
този ден и злото след него. Господарю мой, търся закрила при Теб от 
мързела и лошата гордост [гордост, която е причина за загуба на разума, за 

заслепяване, за отричане на истината, за изпадане в неподчинение]. Господарю мой, 
търся закрила при Теб от наказание в огъня и наказание в гроба. 

11. О, Аллах, Творецо на небесата и земята, Знаещият скритото и явното, 
Господар на всяко нещо и негов Владетел, засвидетелствам, че няма друг бог 
освен Теб, един си Ти, нямаш Ти съдружник, търся закрила при Теб от злото 
на своята душа и от злото на Шейтана и неговите клопки [изпадане в безверие, 

лицемерие, съдружаване… или пък попадане в неговите клопки, и извършване на 

грехове], и от това да извърша зло срещу себе си, или да го навлека на вярващ. 
12. О, Аллах, аз осъмнах вземайки Теб за свидетел, и вземайки за свидетели 

носачите на твоя Арш, и твоите ангели, и всички твои творения, че наистина 
Ти си Аллах, няма друг бог освен Теб, и че Мухаммед е твой раб и твой 
пратеник.  

13. О, Аллах, наистина аз те моля да пречистиш от недостатъци земния ми 
живот и отвъдното ми. О, Аллах, наистина аз те моля за помилване, и за 
пречистване от недостатъци в моята религия, в земния ми живот, в 
семейството ми и в богатството ми. О, Аллах, прикрий моите слабости и ми 
дай сигурност в страха. О, Аллах, опази ме отпред и отзад, отдясно и отляво, 
и отгоре. И търся закрила при твоето величие да бъда погълнат отдолу [т.е. 

от всяко зло, което се случва внезапно]. 
14. Доволни сме Аллах да бъде нашия Господар, Ислямът да бъде нашата 

религия, и Мухаммед, Аллах да го благослови и приветства, да бъде нашия 
пратеник и нашия пророк. 

15. О, Аллах, с каквото и благо да осъмнахме аз или някое от твоите творения, то 
е единствено от Теб, единствен си Ти, нямаш Ти съдружник, за Теб е 
благодарността и за Теб е признателността. 
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U  
َ
اِحِ رۡ يَا أ   َي َحَم الر�

b  ۡحَ ُسب َ  ِلِّ عَ  الۡ اَن َرّبِ
َ
ۡ kَۡ  اۡل اِب  ال   وَه�

m  
َ
ِ ُعوذُ أ ِ لِمَ كَ  ب اِت ِمنۡ اِت ا-= ِ مَ  ال�ام�   ا َخلََق  َشّ
� 5 ِ ِ  ا-=  ٌء ِف ِمهِ َشۡ َع اسۡ  يَُضX مَ ي 4َ  ال�

َ
مَ  ِف 4َ ِض وَ Ë اۡل مِ اءِ وَ  الس�   يُم َعلِ يُع الۡ ُهَو الس�

�  
َ
 َنا وَ َبحۡ ۡص أ

َ
ۡ ۡص أ ِ ُك ُملۡ َبَح ال ِ مۡ الَۡ  وَ ِ-= ُ �4  إِ ٰلَ  إِ  4َ ُد ِ-= ۡ  َلُ يـَك َلُ  َشِ َدهُ 4َ ۡحـ وَ  ا-=  َلُ ُك وَ ُمۡلـ ال

ِ َشۡ ُهَو kََ ُد وَ مۡ الَۡ 
 رَ  يرٌ ٍء قَدِ  ُكّ

َ
 سۡ ّبِ أ

َ
 َدهُ وَ  َما َبعۡ َخۡيَ ِم وَ وۡ ا اۡلَ ذَ  هٰ  َما ِف لَُك َخۡيَ أ

َ
ِ أ َك ُعوُذ ب

ِ مَ نۡ مِ    رَ َدهُ ا َبعۡ  مَ َشِّ ِم وَ وۡ َذا اۡلَ  هٰ ا ِف  َشّ
َ
ِ ُعوذُ ّبِ أ  ُسوءِ الۡ َكَسِل وَ َك ِمَن الۡ  ب

َ
ُعـوُذ ِكـَبِ رَّبِ أ

 ِ   َقۡبِ  الۡ اٍب ِف َعذَ ارِ وَ  ال� اٍب ِف ذَ  عَ َك ِمنۡ ب
ُهم� فَاِطرَ اَ  � مٰ لل=  اِت وَ وَ  الس�

َ
َهادَ ِب وَ َغيۡ ِض َعلَِم الۡ Ëاۡل ِ َشۡ الش�

 َملِ ٍء وَ ةِ رَب� ُكّ
َ
 ۡشـيَكـُه أ

َ
  4َ نۡ َهُد أ

  إِ ٰلَ إِ 
َ
  َشِ َدَك 4َ حۡ َت وَ نۡ �4 أ

َ
ِ يَك لََك أ يۡ ِمـنۡ  وَ ِس  َنفۡ  َشِّ َك ِمنۡ ُعوُذ ب ِ الـش� كِـهِ ِشۡ اِن وَ طَ  َشّ

 وَ 
َ
 نۡ أ

َ
  ُسوءً ِس  َنفۡ َتَِف kََ قۡ  أ

َ
 وۡ  أ

َ
هُ إِ  أ   لٍِم  ُمسۡ َ¡ ُجر�

 ُهم� إِ لل= اَ   
َ
شۡ َبحۡ ۡص ّنِ أ

ُ
شۡ ِهُدَك وَ ُت أ

ُ
 قَِك لۡ يَع خَ َجِ ئَِكَتَك وَ َ̈ مَ ِشَك وَ  َعرۡ ةَ ِهُد َحَلَ أ

َ
 أ

َ
ُ نۡ ن�َك أ  َت ا-=

  إِ ٰلَ  إِ 4َ 
َ
 َت وَ نۡ �4 أ

َ
داً َعبۡ ن� ُمَ أ   ُسولَُك رَ  وَ ُدكَ م�

 ُهم� إِ لل= اَ  £
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
نۡ  ِف َيةَ َعافِ لَُك الۡ أ Xُهـم� إِّنِ ةِ ِخـرَ اۡل  وَ َيا ال ۡسـ اَلل=

َ
لَُك الۡ  أ

َ
َعافَِيـَة ِف دِيـِن َو َوالۡ َعۡفـأ

هۡ َوُدنۡ 
َ
ُهم� اسۡ َياَي َوأ ُهم� احۡ  َروۡ َراِت َوآِمنۡ  َعوۡ ُتۡ ِل َوَماِ¡ اَلل=   يََدي� َوِمـنۡ  َبۡيِ ِن ِمنۡ َفظۡ َعِت اَلل=

  فَوۡ  ِشَماِ¡ َوِمنۡ  يَِميِن وََعنۡ ِف وََعنۡ َخلۡ 
َ
نۡ ِق َوأ

َ
غۡ ُعوُذ بَِعَظَمتَِك أ

ُ
  ِت  َتۡ َتاَل ِمنۡ  أ

¥  Vَرب ِ دٍ سۡ  َوبِاۡلِ ارَِضيَنا بِا-= ُ َعلَيۡ َِ̈م دِيًنا َوبُِمَحم� ا هِ وََسل�مَ  َصل� ا-= Vرَُسو4ً َونَبِي    
 ُهم� مَ لل= اَ  §

َ
ِ  ِمنۡ  ِب َبحَ ۡص ا أ  عۡ  ن

َ
ِ وۡ َمٍة أ   ب

َ
َ  َشِ  4َ َدكَ حۡ َك وَ ِمنۡ َك فَ قِ  َخلۡ َحٍد ِمنۡ أ ُد مۡ لََك الَۡ َك فَ يَك ل

َ وَ  كۡ ل Xرُ َك الش   
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16. О, Аллах, помилвай тялото ми, о Аллах, помилвай слуха ми, о, Аллах 
помилвай зрението ми. [Помилването има както физическо така и духовно 

измерение. Физическото измерение е здравето на тялото и предпазване от глухота и 

слепота. Духовното измерение е предпазване на органите от извършване на злини, и 

поглеждане или слушане на непристойности.] Няма друг бог освен Теб [казва се 

три пъти]. О, Аллах, търся закрила при Теб от безверието и бедността, о, 
Аллах търся закрила при Теб от наказанието в гроба. [Бедността е нищетата и 

недоволството на сърцето, нуждата на човек от други хора, недоволство към онова, с 

което Всевишният ни е дарил, страха от бедност, а не самата бедност. Затова бедността 

и безверието се споменават редом едно до друго.] Няма друг бог освен Теб [казва 

се три пъти]. 
17. Пречист е Аллах и всичката възхвала е за Него. Няма сила и няма мощ освен 

при Аллах. Каквото Аллах пожелае става, а каквото не пожелае не става. 
Знам, че Аллах над всяко нещо има сила и че Аллах всяко нещо обхваща със 
знание. 

18. О, Вечножив, о, Неизменен, чрез твоята милост искам помощ от Теб, дари с 
изправност всичките ми дела, и не ме поверявай на себе си дори колко едно 
премигване [на окото]. [Това е израз на абсолютното господство на Всевишния 

Създател и израз на абсолютната зависимост на раба от Него. Ако рабът бъде оставен 

на себе си, лишен от подкрепата на Вседаряващия дори и за секунда, неминуемо ще 

пропадне.] 
19. [“Господарят на молитвите за опрощение”:] О, Аллах, Ти си моя Господар, 

няма друг бог освен Теб, създаде ме, а аз съм твой раб, и аз спазвам обета си 
към Теб и съм убеден в твоето обещание до колкото ми е по силите [т.е. 

спазвам до колкото ми е по силите]. Търся закрила при Теб от злото, което съм 
извършил. Потвърждавам [не отричам] благата с които си ме дарил и 
признавам греховете, които съм извършил. Затова ми опрости, защото 
никой друг освен Теб не опрощава греховете. [Пратеникът на Аллах � казва 

думи със смисъл: “Който изрече тези думи през деня, убеден в тях и умре [през деня], той е от 

обитателите на Дженнета. И който ги изрече през нощта убеден в тях, [и умре] преди да осъмне, 

той е от обитателите на Дженнета.”] 
20. О, Аллах, само Ти заслужаваш истински да бъдеш споменаван, и само Ти 

заслужаваш истински да ти се молим [да ти се прави ибадет], и Ти си Най-
добрия помощник от който бива искано, и Ти си Най-милосърдния, който 
владее, и Ти си Най-великодушния, който бива молен, и Ти си Най-щедрия, 
който въздава. О, Аллах, Ти си Владетеля, нямаш Ти съдружник, и Ти си 
Единствения, който няма подобен Нему. Всичко погива освен Теб. Не се 
извършва подчинение освен с твоето позволение, и не се извършва 
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 �4  إِ ٰلَ  إِ 4َ  ي بََصِ  ِف فِِن ُهم� َع لل=  اَ ِع  َسمۡ  ِف ُهم� َعفِِن لل=  اَ  بََدِن  ِف ُهم� َعفِِن لل= اَ  ¹
َ
َث َ̈ ثَـ(َت نۡ  أ

اٍت مَ   ُهم� إِ لل=  اَ )]3[ر�
َ
ِ ّنِ أ  ُهم� إِ لل= رِ اَ َفقۡ الۡ رِ وَ ُكفۡ َن الۡ َك مِ ُعوُذ ب

َ
ِ ّنِ أ   4َ َقۡبِ اِب الۡ ذَ  عَ َك مِنۡ ُعوُذ ب

  إِ ٰلَ إِ 
َ
   )]3[اٍت ر� َث مَ َ̈ ثَ (َت نۡ �4 أ

ِ حَ ُسبۡ  ¼ ِ  إِ  قُو�ةَ 4َ َل وَ  َحوۡ هِ 4َ دِ بَِحمۡ  وَ اَن ا-=  ب
�4 ِ ُ  َما شَ ا-=  شَ  يَـا لَـمۡ مَ  َكَن وَ اَء ا-=

ۡ
 نۡ  يَُكـ لَـمۡ أ

 
َ
 عۡ أ

َ
َ لَُم أ  يٌر وَ ٍء قَدِ  َشۡ  ُكِّ  kََ ن� ا-=

َ
َ أ   قَدۡ ن� ا-=

َ
ِ  أ   ماً ٍء ِعلۡ  َشۡ ُكّلِ َحاَط ب

 ا َقيXوُم بِرَۡحَ  يَ ا َحX يَ  ¿
َ
 َتغِ سۡ تَِك أ

َ
  شَ  ِ¡ لِحۡ ۡص يُث أ

ۡ
  فََة َعۡيٍ  َطرۡ ِس  َنفۡ َ¡  إِ ِن  تَِكلۡ 4َ ِن ُك�ُه وَ أ

Ã ِلل= اَ  :ارِ فَ تِغۡ سۡ  َسّيُِد اۡل 
َ
  إِ ٰلَ  إِ َت َرّبِ 4َ نۡ ُهم� أ

َ
 َتـِن وَ َت َخلَقۡ نۡ �4 أ

َ
 ُدَك وَ ا َعۡبـنَـأ

َ
ِدَك ا kََ َعۡهـنَـأ

 عۡ َتطَ ا اسۡ ِدَك مَ وَعۡ وَ 
َ
ِ ُت أ ِ مَ َك ِمنۡ ُعوُذ ب  ا َصَنعۡ  َشّ

َ
َ ُت أ ِ بُوُء ل   وَ َمتَِك �kَ عۡ نِ َك ب

َ
 ِب بَِذنۡ لََك بُوُء أ

نُ غۡ  يَ ن�ُه 4َ إِ  فَ  ِ¡ فِرۡ اغۡ فَ  X�4 وَب إِ فُِر ال 
َ
   َت نۡ  أ

Å  َلل= ا 
َ
 نۡ ُهم� أ

َ
  ُذكَِر وَ َحقX َمنۡ َت أ

َ
 وَ  ُعبَِد َحقX َمنۡ أ

َ
 ُتِغَ وَ  ابۡ نِ َصُ مَ نۡ أ

َ
ُف َمنۡ رۡ أ

َ
  َملََك وَ أ

َ
 ُد َمـنۡ وَ ۡجـأ

 ُسئَِل وَ 
َ
 َسُع َمنۡ وۡ أ

َ
 لل= ي اَ طَ عۡ  أ

َ
ۡ نۡ ُهم� أ َ ُد 4َ َفرۡ الۡ يَك لََك وَ  َشِ َملُِك 4َ َت ال الٌِك ٍء هَ َك ُكX َشۡ  نِد� ل

 بِ  ُتَطاَع إِ  لَنۡ َهَك �4 وَجۡ إِ 
فِـُر َتغۡ َص فَ ُتۡعـُر وَ كُ اُع فَتَـشۡ ِمَك ُتطَ �4 بِعِلۡ  إِ َص  ُتعۡ لَنۡ نَِك وَ ذۡ إِ �4

 
َ
 يٍد وَ هِ َرُب شَ قۡ أ

َ
 َت ُدوَن الXُفوِس وَ يٍظ ُحلۡ  َحفِ َن دۡ أ

َ
ِ َخذۡ أ َت نََسخۡ اَر وَ ثَ َت اۡل َكَتبۡ  وَ اِص ال�وَ َت ب

َ َجاَل الۡ اۡل  X ِعنۡ ٌة وَ يَ ضِ َك ُمفۡ ُقلُوُب ل َ̈ َدكَ الّسِ  َ̈ ٌة الَۡ نِيَ  َع
َ
ۡمـَراُم مَ الَۡ َت وَ لَلۡ حۡ ُل َما أ َت ا َحر�

 وَ  َت ا َشَعۡ اّلِيُن مَ وَ 
َ
  وَ ُدكَ ُد َعۡبـَعۡبـالۡ  وَ ُقَك ُق َخلۡ لۡ الَۡ  َت ا قََضيۡ ُر مَ مۡ اۡل

َ
ُ نۡـأ وُف  الـر�ءُ َت ا-=

 ال
َ
 سۡ ر�ِحيُم أ

َ
ِ أ ِ هِ جۡ  وَ ُنورِ لَُك ب  َك ال�

َ
مٰ قَۡت ۡشَ ي أ  اُت وَ وَ  َلُ الـس�

َ
بُِكـّلِ َحـّقٍ ُهـَو لَـَك ُض وَ Ëاۡل

ِ وَ  ِ حَ ب ائ  يۡ َي َعلَ لِ ّقِ الس�
َ
  وَ َعِشي�ةِ َغَداةِ َوِف ٰهِذهِ الۡ  ِف ٰهِذهِ الۡ يلَِن قِ  تُ نۡ َك أ

َ
ارِ ِن ِمـيَ  ُتِ نۡ أ َن الـ�

 ِ ِ ُقدۡ ب   َك َرت
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неподчинение освен с твоето знание. И когато се извърши подчинение Ти 
си Признателен, а когато се извърши неподчинение Ти си Опрощаващ. Ти 
си Най-близкия свидетел и Най-приближеният пазител. Ти препятстваш 
душите и сграбчваш за перчемите [имаш абсолютна власт над творенията], и 
записваш делата, и преопределяш сроковете [на живот]. Сърцата са 
разтворени за Теб, а тайната е явна за Теб. Позволеното е онова, което Ти 
си разрешил, а забраненото е онова, което Ти си забранил. Религията е това, 
което Ти си постановил, а делото е онова, което Ти си отредил. Творението 
е твое творение, а рабите са твои раби. И Ти си Състрадателният, 
Милосърдният. Моля те, заради твоята светлина, чрез която засияват 
небесата и земята, и заради всяко право, което рабите имат над Теб, и заради 
правото на онези, които искат от Теб, … и да ме избавиш от огъня с твоята 
мощ. [Право на рабите над техния Създател � е Той � да им откликне, когато те го 

позоват. И не защото Той � е задължен с нещо към своите творения, а защото така е 

обещал. А обещанието на Аллах е истина.] 
21. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от грижата и тъгата, и търся 

закрила при Теб от безсилието и мързела, и търся закрила при Теб от страха 
и скъперничеството, и търся закрила при Теб да ме надвие дълга и от 
хорските огорчения. 

22. Откликнах на Теб, о, Аллах, откликнах ти и ти се отзовах. И [всичкото] добро 
е от Теб, и [всичкото добро] е при Теб. О, Аллах, каквато и дума да съм 
изрекъл, или клетва да съм положил, или обещание да съм се врекъл – всичко 
това е по твоята воля. Каквото пожелаеш се случва и каквото не пожелаеш не 
се случва, и няма сила и няма мощ освен при Теб, Ти над всяко нещо имаш 
сила. О, Аллах, каквато и благословия да съм отправил, отправил съм я към 
онези, които Ти си благословил. И каквото и проклятие да съм отправил, 
отправил съм го към онези, които Ти си прокълнал. Ти си моя Владетел в 
земния живот и в отвъдното, прибери ме [от този свят] отдаден на Теб, и ме 
присъедини към праведниците. О, Аллах, наистина аз те моля да ме сториш 
доволен от онова, което си предписал, и свеж [прохладен, приятен] живот след 
смъртта, и [да изпитам] сладостта от погледа към Теб [което ще бъде най-

голямата награда за обитателите на Дженнета], и копнеж по срещата с Теб, без [да 

изпитам] нещастие, което да ми навреди, нито зло, което да ме заблуди. И 
търся закрила при Теб от това да угнетя или да бъда угнетен, или да проявя 
вражда или да бъде проявена вражда спрямо мен, или пък да придобия 
грешка или грях, които да не опростиш. О, Аллах, Творецо на небесата и 
земята, Знаещия скритото и явното, Притежателя на величието и почитта, 
наистина аз ти давам обет в този земен живот и вземам Теб за свидетел, а Ти 
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Ç  َُهم� ا   إِ لل=
َ
ۡ ّنِ أ ُعوُذ بَِك ِمَن الۡ نِ زۡ الُۡ َهّمِ وَ ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الُۡ زِ َوالۡ َعجۡ  َوأ

َ
 ۡبِ َكَسِل َوأ

  وَ لِ خۡ َواۡلُ 
َ
ِ أ يۡ  َغلََبةِ َك ِمنۡ ُعوُذ ب    الِ رِ الرِّجَ َقهۡ ِن وَ  ال�

Ì  ٍۡل  قَـوۡ ُت ِمنۡ ا قُلۡ ُهم� مَ لل= َك اَ َلۡ َك �ِمنۡ َك وَ يۡ  يَدَ  ِف ۡيُ الَۡ َك وَ يۡ دَ َسعَ وَ َك َل�يۡ َك ُهم� َل�يۡ َك الل= َل�ي
 
َ
  َحلۡ ُت ِمنۡ  َحلَفۡ وۡ أ

َ
ِ  ذٰ يۡ دَ  يَ يَئُتَك َبۡيَ َمشِ ٍر فَ  نَذۡ ُت ِمنۡ  نََذرۡ وۡ ٍف أ ا مَ َت َكَن وَ ا ِشئۡ  مَ َك ُكِّهِ ل

 َ َ مۡ ل   ت
ۡ
ِ  قُو�ةَ إِ 4َ َل وَ  َحوۡ 4َ ُكوُن وَ  يَ  4َ َشأ  ب

ِ َشۡ َك إِ �4
 ُت ِمـنۡ ا َصل�يۡ ُهم� مَ لل= اَ  قَِديرٌ ٍء ن�َك kََ ُكّ

 َ̈  َعنۡ  لَ  َمنۡ ٍن َفَعَل  لَعۡ ُت ِمنۡ َما لََعنۡ َت وَ  َصل�يۡ  َمنۡ َل ٍة َفعَ َص
َ
نۡ ّيِ ِف لِ َت وَ نۡ َت أ Xِخـَرةِ اۡل ا وَ يَ  ال

 لِماً وَ  ُمسۡ َوف�ِن تَ 
َ
ِ ِن قۡ ۡلِ أ اِلِ  ب  ُهم� إِ لل= َي اَ الص�

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
َد ِش َبعۡ َعيۡ َد الۡ َبرۡ وَ َضاءِ َد القَ اَء َبعۡ لَُك الّرَِض أ

 ۡ ةَ ال�َظرِ إِ ِت وَ َموۡ ال ةٍ  َغـۡيِ  لَِقائِـَك ِف َ¡  إِ قًاوۡ شَ ِهَك وَ  وَجۡ َ¡ َل� اَء ُمـِض�  ٍة ُمـِضل�ةٍ َنـ فِتۡ 4َ  وَ  َض�
 وَ 
َ
ِ أ  ُعوُذ ب

َ
 نۡ َك أ

َ
 ظۡ  أ

َ
ظۡ وۡ لَِم أ

ُ
  أ

َ
 وۡ لََم أ

َ
 َتِديَ عۡ  أ

َ
� تَ  ُيعۡ وۡ  أ َkَ َدى 

َ
 وۡ  أ

َ
 يَئـطِ ِسَب خَ ۡكـ أ

َ
 بـاً 4َ نۡ  ذَ وۡ ًة أ

 اِت وَ وَ مٰ اِطَر الس� ُهم� فَ لل= اَ  فُِرهُ َتغۡ 
َ
هَ ِب وَ َغيۡ ِض َعلَِم الۡ Ëاۡل  ّنِ إِ اِم فَ رَ كۡ ۡلِ ِل وَ َ̈ ا الَۡ ةِ ذَ ادَ الش�

َ
َهُد عۡ  أ

نۡ اةِ يَ هِ الَۡ ذِ  هٰ َك ِف َلۡ إِ  Xشا وَ يَ  ال
ُ
ِ َف كَ ِهُدَك وَ أ  هِ َك شَ  ب

َ
 يداً أ

َ
 شۡ ّنِ أ

َ
 �4  إِ ٰلَ  إِ  4َ نۡ َهُد أ

َ
َدَك ۡحـَت وَ نۡ  أ

َ  َشِ 4َ  َ يَك ل ۡ َك ل َ ُك وَ ُملۡ َك ال  ُد وَ مۡ َك الَۡ ل
َ
  وَ يرٌ دِ ٍء قَ  َشۡ  ُكِّ َت kََ نۡ أ

َ
 شۡ أ

َ
ـًد  ُمَ  َسـّيَِدنَان� َهُد أ م�

ُ َعلَيۡ   ولَُك وَ رَسُ ُدَك وَ َعبۡ هِ وََسل�َم َصل� ا-=
َ
 شۡ أ

َ
اَعَة آتِ  وَ  َحق? اَءكَ لِقَ  وَ َدَك َحق? عۡ ن� وَ َهُد أ َيـٌة الس�

 ا وَ يهَ َب فِ  َريۡ 4َ 
َ
 ُقُبورِ وَ  الۡ  ِف َعُث َمنۡ  َتبۡ ن�َك أ

َ
ٍف  َضعۡ َ¡  إِ ِن  تَِكلۡ ِس  َنفۡ َ¡  إِ ِن  تَِكلۡ نۡ  إِ ن�َك أ

 ٍة وَ يئَ َخطِ ٍب وَ َذنۡ ٍة وَ رَ َعوۡ وَ 
َ
  4َ ّنِ أ

َ
ِ ثُِق إِ  أ  ب

نُـوَب  َيغۡ ن�ُه 4َ ا إِ  ُك�هَ  ُذنُوِب  ِ¡ فِرۡ اغۡ َك فَ تِ رَۡحَ �4 Xفُِر ال
 إِ 

َ
� تُۡب َت وَ نۡ �4 أ َkَ  ِن�َك  إ 

َ
  يمُ اُب الر�حِ َت ال�و� نۡ  أ
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си достатъчен за свидетел, че потвърждавам, че няма друг бог освен Теб, че 
Ти си Единствения, нямаш Ти съдружник, твое е владението и за Теб е 
възхвалата, и Ти над всяко нещо имаш сила. И потвърждавам, че нашия 
повелител Мухаммед, Аллах да го благослови и приветства, е твой раб и твой 
пратеник. И засвидетелствам, че обещанието ти е истина, и че срещата с Теб 
е истина, и че Часът е истина и няма съмнение в него, и че Ти ще съживиш 
обитателите на гробовете, и че ако Ти ме повериш на собствената ми душа 
ме поверяваш на слабост и на недостатък, и на грях, и на грешки. И аз не 
заслужавам доверие, освен чрез твоята милост. Затова опрости всичките ми 
грехове, защото никой освен Теб не опрощава греховете. И приеми 
покаянието ми, Ти си Приемащия покаянието, Милосърдния. 

23. О, Аллах, наистина аз те моля за здраве придружено от вяра, и вяра 
придружена от добър характер, и спасение [в земния живот] последвано от 
блаженство [в отвъдния], и за твоята милост и благополучие, и за твоето 
опрощение и задоволство. 

24. О, Аллах, аз търся закрила при твоето съвършенство и съвършените ти слова 
от всяко зло над което Ти се разпореждаш. О, Аллах, Ти разкриваш дълга и 
греха. О, Аллах, твоето войнство не търпи поражение, и твоето обещание не 
се нарушава, и не е от полза никоя власт без твоето благоволение. Пречист 
си ти, и за Теб е възхвалата. 

25. Няма друг бог освен Теб, нямаш Ти съдружник, пречист си Ти. О, Аллах, 
търся опрощението ти за своите грехове, и искам от Теб твоята милост. О, 
Аллах, надбави ми знание, и не отклонявай сърцето ми след като си ме 
напътил, и ми надбави от твоята милост, наистина Ти си Вседаряващия. 

26. О, Аллах, опрости греховете ми, разшири местопребиванието ми [в земния 

живот, в гроба и в отвъдното] и ме дари с изобилие в онова, което си ми дал за 
препитание. [Когато Аллах дари изобилие – беракет – в дадено нещо, дори и 

неговото количество да е малко, то ползата от него е голяма. И когато Аллах лиши от 

беракет дадено нещо, дори и неговото количество да е голямо, то ползата от него е 

нищожна.] 
27. О, Аллах, стори ме от покайващите се, и ме стори от пречистващите се [дари 

ме с физическа и духовна чистота]. 
28. О, Аллах, Господарю на небесата и Господарю на земята, и Господар на 

великия Арш, наш Господар и Господар на всяко нещо, Разпукващия семето 
и костилката, Низпослал Тората [Теўрат] и Евангелието [Инджил], и 
Разграничението [Курана], търся закрила при Теб от всяко нещо над което 
Ти се разпореждаш. О, Аллах, Ти нямаш начало, а всичко останало има 
начало. О, Аллах, Ти нямаш край, а всичко останало има край. О, Аллах, Ти 
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Ñ  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ًة ِف أ َ̈ َنَاةً يَتۡ ِن ُخلٍُق وَ  ُحسۡ اناً ِف يمَ اٍن �يمَ إِ  لَُك ِصح� َك ًة ِمۡنـرَۡحَ  وَ حٌ َبُعَها فَ

  َواناً ۡض رِ َك وَ ةً ِمنۡ فِرَ َمغۡ ًة وَ يَ َعفِ وَ 
Õ  َُهم� إِ لل= ا 

َ
ةِ بَِكلِمَ يِم وَ َكرِ َك الۡ هِ ُعوُذ بِوَجۡ ّنِ أ   مَ  َشِّ  ِمنۡ اتَِك ال�ام�

َ
ِ نۡ ا أ ُهـم� لل= تِهِ اَ يَ َناِصـَت آِخٌذ ب

 
َ
ۡ َت تَكۡ نۡ أ ۡ َرَم وَ َمغۡ ِشُف ال   ال

ۡ
ّدِ ا الَۡ َفُع ذَ  َينۡ 4َ ُدَك وَ لَُف وَعۡ  ُيۡ 4َ ُدَك وَ َزُم ُجنۡ  ُيهۡ ُهم� 4َ لل= َثَم اَ َمأ

  دX َك الَۡ ِمنۡ 
Ö  ۡإِ ٰلَ  إِ  4َ ِدكَ بَِحمۡ  وَ َحانََك ُسب  

َ
َ َت 4َ نۡ �4 أ  لل= اَ  انََك حَ َك ُسبۡ  َشِيَك ل

َ
نۡ فِرُ َتغۡ سۡ ُهم� أ   وَ ِب َك ِلَ

َ
 سۡ أ

َ
لَُك أ

نۡـ ِمـنۡ  ِ¡ َهۡب  وَ تَِن  َهَديۡ ذۡ َد إِ  َبعۡ ِب  قَلۡ  تُزِغۡ 4َ ماً وَ  ِعلۡ ِن ُهم� زِدۡ لل=  اَ َتَك رَۡحَ  َك ًة إِ َك رَۡحَـ َلُ  نـ�
 
َ
ۡ نۡ أ اُب َت ال   وَه�

Ø  َعۡ  وَ ِب  َذنۡ  ِ¡ فِرۡ ُهم� اغۡ لل= ا    ِق  رِزۡ  ِف  ِ¡ َبارِكۡ ي وَ  َدارِ  ِف  ِ¡ وَّسِ
Û  َابِ  مِ ِن َعلۡ ُهم� اجۡ لل= ا ۡ نَ  مِ ِن َعلۡ اجۡ َي وَ َن ال�و�   يَن رِ هِّ طَ تَ مُ  ال
à  َاِت وَ وَ مٰ ُهم� رَب� الس� لل= ا 

َ
ّبِ ٍء فَـالَِق اۡلَـ َشۡ رَب� ُكِّ ا وَ يِم َرب�نَ ظِ عَ ِش الۡ َعرۡ رَب� الۡ ِض وَ Ëرَب� اۡل

 قَ ُفرۡ الۡ يِل وَ ۡنِ اۡلِ اةِ وَ رَ َل ال�وۡ ُمۡنِ ى وَ ال�وَ وَ 
َ
ِ اِن أ ِ َشۡ َك ِمنۡ ُعوُذ ب

ِ ُكّ  ٍء  َشّ
َ
 هِ تِ يَ َت آِخٌذ بَِناِصـنۡ أ

 لل= اَ 
َ
 نۡ ُهم� أ

َ
ُل فَلَ َت اۡل  ٌء وَ لََك َشۡ َس َقبۡ يۡ و�

َ
 ٌء وَ َدَك َشۡ َس َبۡعـيۡ ِخـُر فَلَـَت اۡل نۡ أ

َ
ـاهُِر نۡـأ َت الظ�

 ٌء وَ َك َشۡ قَ وۡ َس فَ يۡ فَلَ 
َ
ِ ءٌ  َشۡ َس ُدونََك لَيۡ ُن فَ اطِ َت اۡلَ نۡ أ يۡ قۡ  ا  َن وَ ِض َعن�ا ال�

َ
   رِ قۡ فَ لۡ نَِنا ِمَن اغۡ أ
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си Явния [чрез твоите качества], и нищо друго не е по-явно от Теб. О, Аллах, 
Ти си Скрития [чрез твоята същност], и нищо друго не е по-скрито от Теб. 
Изплати нашите дългове [към Теб и към твоите раби] и ни избави от бедността 
[нуждата]. 

29. О, Аллах, Господарю на седемте небеса и онова над което хвърлят сянка, и 
Господарю на земите и онова, което носят върху себе си, и Господарю на 
сатаните и онова, което заблуждават, бъди ми защитник от злото на всички 
твои творения, за да не ме ощети никое от тях, нито пък да престъпят 
спрямо мен. Могъщ е онзи, който защитаваш и достоен е онзи, който те 
благославя. 

30. О, Аллах, за Теб е възхвалата, Ти си Пазителя на небесата и земята, и онези, 
които се намират в тях. И за Теб е възхвалата, Ти си Владетеля на небесата и 
земята, и онези, които се намират в тях. И за Теб е възхвалата, Ти си 
Светлината на небесата и земята, и онези, които се намират в тях. И за Теб е 
възхвалата, Ти си Истината, и твоето обещание е истина, и срещата с Теб е 
истина, и твоята дума е истина, и Дженнета е истина, и Огънят е истина, и 
пророците са истина, и нашият повелител Мухаммед, Пратеникът на Аллах, 
Аллах да го благослови и приветства, е истина, и Часът е истина. О, Аллах, на 
Теб се отдадох, и в Теб повярвах, и на Теб се уповах, и към Теб се завърнах 
[пред Теб се покаях], и за Теб спорих [с доводите, които Ти ми даде, срещу онези, 

които отричаха], и според твоята повеля отсъждах [или: към Теб се обръщах за 

отсъждане]. Ти си нашия Господар и към Теб е завръщането. Затова опрости 
ми онова, което съм извършил и онова, което предстои да извърша, и онова, 
което скрих и онова, което изявих, и онова в което прекалих, и онова за 
което Ти знаеш по-добре от мен [т.е. за което аз не знам]. Ти си Ускоряващия и 
Ти си Забавящия, няма друг бог освен Теб. И няма сила и няма мощ освен 
при Аллах. 

31. О, Аллах, опрости [греховете] ми, и ме помилвай, и ме избави [от бедите на 

земния живот, възпиращи благата на отвъдното], и ме напъти, и ме дари с 
[позволено и приятно] препитание, и ме обогати [от униженията на крайната 

нужда], и ме издигни [сред твоите творения].  
32. Наистина аз съм в огромна нужда от всяка твоя добрина с която ме даряваш. 
33. О, Аллах, Господарю на Джебра’и ̅л, и Ми ̅кя ̅’и ̅л, и Исра ̅фи ̅л, Творецо на 

небесата и земята, Знаещия скритото и явното, Ти отсъждаш между твоите 
раби онова, за което те са в разногласие. Напъти ме към истината за онова, 
за което те са в разногласие, с успех от Теб. Наистина Ти напътваш по 
правия път когото пожелаеш. 

34. О, Аллах, напъти ме заедно с онези, които си напътил. И ме помилвай заедно 
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ä  َمٰ لل= ا بۡ وَ ُهم� رَب� الس�  ِع وَ اِت الس�
َ
  وَ َظل�ۡت َما أ

َ
قَل�ـۡت َمـَي وَ ِضـËرَب� اۡل

َ
يَ ب� ارَ  وَ ا أ َمـا ِي وَ اطِ لـش�

 
َ
ِ َخلۡ اراً ِمنۡ  جَ  ِ¡  ُكنۡ ل�ۡت َض أ   َشّ

َ
 عِ ۡجَ قَِك أ

َ
�  َيفۡ نۡ َي أ َkَ ُرَط 

َ
 ُهمۡ ٌد ِمنۡ حَ  أ

َ
 وۡ  أ

َ
ز�  َعـَغ  َيۡطـنۡ  أ

  ُمَك  اسۡ اَركَ بَ تَ َجاُرَك وَ 
ç  َدُ مۡ  الَۡ ُهم� لََك لل= ا 

َ
مٰ َت قَ نۡ  أ   وَ اتِ وَ ّيُِم الس�

َ
 مۡ لََك الَۡ ن� وَ يهِ  فِ َمنۡ ِض وَ Ëاۡل

َ
مٰ نۡ ُد أ اِت وَ َت َملُِك الس�

 وَ 
َ
َ ن� وَ يهِ  فِ َمنۡ ِض وَ Ëاۡل  مۡ  الَۡ َك ل

َ
مٰ َت نُ نۡ ُد أ  اِت وَ وَ وُر الس�

َ
 مۡ لََك الَۡ  وَ ن� يهِ  فِ َمنۡ ِض وَ Ëاۡل

َ
 َت نۡ ُد أ

َسيِِّدنَا يXوَن َحق? وَ ال�بِ ال�اُر َحق? وَ ن�ُة َحق? وَ الَۡ لَُك َحق? وَ قَوۡ َك َحق? وَ اؤُ لِقَ  وَ قُ الَۡ ُدَك وَعۡ قX وَ الَۡ 
 ِ ٌد رَُسوُل ا-= ُ َعلَيۡ  ُمَم� اَعُة َحق?  وَ  َحق? هِ وََسل�مَ َصل� ا-=  ُهم� لل= اَ  الس�

َ
ُت بَِك آَمۡنـُت وَ لَمۡ سۡ لََك أ

ۡ وَ َك تَ َعلَيۡ وَ   َلۡ ُت �ك�
َ
ِ ُت وَ َنبۡ َك أ نۡ ُت َك َحاَكمۡ َلۡ ُت �اَصمۡ َك خَ ب

َ
ۡ َت َربXَنا �َلۡـ َوأ  َمـِصيُ َك ال

مۡ ا قَ  مَ  ِ¡ فِرۡ اغۡ فَ   مَ ُت وَ د�
َ
 ُت وَ رۡ خ� ا أ

َ
 مَ ُت وَ رۡ ۡسَ َما أ

َ
 وَ ُت نۡ لَ عۡ ا أ

َ
 مَ ُت وَ فۡ ۡسَ َما أ

َ
 نۡ ا أ

َ
 هِ لَـُم بِـعۡ َت أ

 
َ
ۡ نۡ ِمّنِ أ ُم وَ ُمقَ َت ال  ّدِ

َ
ۡ نۡ أ ُر 4َ ُمؤَ َت ال   إِ ٰلَ  إِ ّخِ

َ
ِ �4  قُو�ةَ إِ 4َ َل وَ  َحوۡ 4َ َت وَ نۡ �4 أ ِ  ب    ا-=

è  َِن َفعۡ ارۡ ِن وَ ُبۡ جۡ اِن وَ زُقۡ ارۡ وَ  ِدِن هۡ ا وَ َعفِِن ِن وَ َحۡ رۡ ا وَ  ِ¡ فِرۡ اغۡ ُهم� لل= ا   
ë  ِإِ رَّب ِ  ّنِ ل

َ
  يٌ قِ  فَ  َخۡيٍ  ِمنۡ َ¡� َت إِ َزلۡ نۡ َما أ

î  َۡبَ ُهم� رَب� جَ لل= ا ِ ِ يكَ مِ يَل وَ ئ مٰ يَل فَ افِ ۡسَ يَل �ئ  اِت وَ وَ اِطَر الس�
َ
هَ ِب وَ َغۡيـ َعلِـَم الۡ ِض Ëاۡل اَدةِ الـش�

 
َ
نَِك ذۡ إِ  بِ قِّ  الَۡ نَ  مِ يهِ ُتلَِف فِ خۡ  لَِما اِدِن اهۡ  لُِفونَ تَ  َيۡ يهِ ا َكنُوا فِ يمَ  ِعَبادَِك فِ ُكُم َبۡيَ َت َتۡ نۡ أ
َ ِدي َمنۡ ن�َك َتهۡ إِ     يمٍ قِ تَ اٍط ُمسۡ  ِصَ َ¡ اُء إِ شَ  ت

ò  َۡـ تَوَ يَمنۡ  فِـتَـَول�ِن َت وَ  َعَفيۡ يَمنۡ  فِ َعفِِن َت وَ  َهَديۡ يَمنۡ  فِ ِدِن  اهۡ ُهم� لل= ا يَمـا  فِ  ِ¡ َبـارِكۡ َت وَ ل�
 
َ
 4َ َت وَ اَلۡـ وَ  يَِذلX َمـنۡ ن�ُه 4َ َك إِ يۡ لَ َض عَ  ُيقۡ 4َ  وَ ِض  َتقۡ ن�َك إِ فَ  َت ا قََضيۡ  َش� مَ قِِن َت وَ َطيۡ عۡ أ

ُ َص َك وَ َلۡ َنُتوُب إِ فُِرَك وَ َتغۡ َت نَسۡ َتَعاَلۡ ا وَ َت َرب�نَ َباَركۡ َت تَ  َعَديۡ يَعِزX َمنۡ    ِبِّ ال�   kََ ل� ا-=
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с онези, които си помилвал. И ме опази заедно с онези, които си опазил. И 
ме дари с благодат в онова, което си ми дал. И ме опази от лошото, което си 
отсъдил. Наистина Ти отсъждаш и никой не съди на Теб. Наистина онзи, 
който покровителстваш не бива унизен, нито пък онзи с когото враждуваш 
бива извисен [силен, могъщ]. Благословен си Ти и Всевишен. Искаме твоето 
опрощение и се покайваме пред Теб. И нека Аллах благослови Пророка. 

35. О, Аллах, опрости на мен и на вярващите мъже [му’мини̅н], и на вярващите 
жени [му’мина̅т], и на отдадените мъже [мюсюлманите] и на отдадените жени 
[мюсюлманките], и събери техните сърца [все едно са един човек], и поправи 
делата между тях, и ги подкрепи срещу враговете ти и враговете им. О, 
Аллах, проклятието ти [да бъдат лишени от твоята милост] да бъде над 
безверниците, които се отвръщат от твоя път, вземат за лъжа твоите 
пратеници и убиват твоите приближени [вярващите]. О, Аллах, всей раздор в 
техните думи, и разтърси краката им, и спусни над тях твоето наказание 
[твоята мощ], което не се отклонява от престъпниците. [Аллах � казва думи със 

смисъл: “И почетохме Ние синовете на А ̅дем, и ги пренасяме по сушата и морето, и им даваме 

от благата. И ги предпочетохме да превъзхождат повечето от онези, които сътворихме.” Исра̅’ : 

70. Аллах � е почел всеки един човек, без значение от неговата религия, а след като 

Всевишния ни Създател е почел всички хора, за нас не остава нищо друго освен да 

приемем неговата воля. Също Пратеникът на Аллах � казва думи със смисъл: “Никой 

от вас не е повярвал докато не заобича за своя брат онова, което обича за себе си!” Имам ен-

Неўеўи ̅ разяснява, че братството за което се говори в хадиса, е братството между 

хората, всички от които са синове на А̅дем �, а не за братството по вяра. Смисъла на 

въпросната молитва не е да се поставят всички немюсюлмани под един знаменател, а 

да се потърси избавление от злодеите и тираните, които престъпват всякакви божии и 

човешки закони. Що се отнася до извисяването и унизяването, наградата и 

наказанието, благословията и проклятието, те се отсъждат единствено от Всевишния 

Създател, а не от неговите създания.] 
36. О, Аллах, наистина Теб молим за помощ, и Теб молим за опрощение, и Теб 

молим за напътствие, и [само] в Теб вярваме, и пред Теб се покайваме, и на 
Теб се уповаваме, и Теб възхваляваме за всички добрини, и към Теб 
отправяме благодарност, и не те отричаме, и се разграничаваме и изоставяме 
престъпващия спрямо Теб. О, Аллах, само на Теб служим [правим ибадет], и 
само на Теб се молим [само на Теб се кланяме, отслужваме намаз], и само на Теб 
се покланяме [правим седжде], и към Теб сме забързани, и Теб целим [с 

извършването на делата]. И на твоята милост се надяваме, а от огромното ти 
мъчение се страхуваме. Наистина огромното ти мъчение застига 
неверниците. 
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ó  َوَ  ِ¡ فِرۡ ُهم� اغۡ لل= ا  ِ ۡ وَ َي نِ مِ ُمؤۡ لۡ ل ۡ اِت وَ ِمنَ ُمؤۡ ال ۡ َي وَ مِ لِ ُمسۡ ال  َماِت وَ لِ ُمسۡ ال
َ
  وَ  قُلُوبِِهمۡ  َبۡيَ ّلِۡف أ

َ
 لِحۡ ۡص أ

ِ َعـِن الۡ ُهـم� الۡ لل=  اَ َعُدّوِهِمۡ  َعُدّوَِك وَ  kََ ُهمۡ ُصۡ انۡ  وَ مۡ نِهِ َذاَت بَيۡ  وَن َعـنۡ َكَفـَرةَ ال� Xيـَن يَـُصد 
بُ ُيكَ وَ  َك يلِ بِ سَ   اتِلُوُيقَ وَن رُُسلََك وَ ّذِ

َ
ۡ  وَ مۡ  َكَِمتِهِ  َبۡيَ ُهم� َخالِۡف لل=  اَ َك ائَ ِلَ وۡ َن أ  زِۡل َزل

َ
 اَمُهمۡ دَ قۡ  أ

 وَ 
َ
  بَ  بِِهمۡ زِۡل نۡ أ

ۡ
ِ أ هُ عَ ي 4َ َسَك ال� Xَقوۡ ِن الۡ  تَُرد ۡ   يَ رِمِ ُمجۡ ِم ال

õ  =نُؤۡ يَك وَ دِ هۡ تَ نَسۡ ُرَك وَ فِ َتغۡ نَسۡ  وَ َتعِيُنَك ن�ا نَسۡ ُهم� إِ اَلل ِ ُ نَ َك وَ َلۡ إِ َنُتوُب َك وَ ِمُن ب ِن نُثۡ َك وَ يۡ  َعلَ َتَوك�
َ ُبُد وَ ي�اَك َنعۡ ُهم� إِ لل=  اَ ُجُركَ فۡ  يَ َمنۡ ُك َنۡتُ لَُع وَ َنۡ ُفُرَك وَ كۡ  نَ 4َ ُكُرَك وَ نَشۡ وَ  ُك�ُه ۡيَ  الَۡ َك َعلَيۡ  َك ل
د� ن� َعَذابََك الِۡ  إِ د�  الِۡ َذابََك َش عَ َنۡ َتَك وَ ُجو رَۡحَ نَرۡ وَ فُِد َنۡ َع وَ َك نَسۡ َلۡ ُجُد �نَسۡ ّلِ وَ نَُص 

 ِ ارِ ُملۡ الۡ ب   ِحقٌ ُكف�



OOO OOO OOO OOO 40 ooo ooo ooo ooo 

37. О, Аллах, аз търся закрила при твоето задоволство от твоя гняв, и при твоето 
помилване от твоето наказание, и търся закрила при Теб от [самия] Теб. И 
никоя прослава не може да те възхвали така, както Ти самият си възхвалил 
Себе си. 

38. О, Аллах, Господарю на Джебра’и ̅л, и Ми ̅кя ̅’и ̅л, и Исра ̅фи ̅л, и нашия 
повелител Мухаммед, Аллах да го благослови и приветства, търся закрила 
при Теб от Огъня [на Джехеннем]. 

39. О, Аллах, аз търся закрила при Теб от това да заблудя или да бъда заблуден, 
или да се подхлъзна [да сгреша] или да бъда подхлъзнат [да бъда подведен], да 
угнетя или да бъда угнетен, да проявя невежество или да бъде проявено 
невежество спрямо мен. 

40. О, Аллах, сложи светлина в сърцето ми, и светлина в зрението ми, и светлина 
в слуха ми, и светлина отдясно на мен, и светлина отляво на мен, и светлина 
зад мен, и светлина пред мен, и светлина над мен, и светлина под мен. О, 
Аллах, дари ме със светлина, и стори за мен светлина, и светлина в 
сухожилията ми, и светлина в плътта ми, и светлина в кръвта ми, и светлина в 
косата ми, и светлина в кожата ми, и светлина в езика ми, и светлина в душата 
ми, и увеличи светлината ми, и ме стори светлина. 

41. О, Аллах, разтвори за нас вратите на твоята милост и улесни за нас вратите 
на твоето препитание. 

42. О, Аллах, опази ме от проклетия Шейтан. 
43. О, Аллах, напъти ме към най-добрия характер, и никой не напътва към най-

добрия характер освен Теб. И отстрани от мен лошия характер [завист, 

ненавист, горделивост, суета…], и никой не отстранява лошия характер от мен 
освен Теб. 

44. О, Аллах, отдалечи ме от греховете ми така, както си отдалечил изтока и 
запада. О, Аллах, пречисти греховете ми с вода, сняг и градушка [защото те 

трите символизират небесната чистота, и защото както те трите потушават огъня, така 

и тяхното опрощение потушава огъня на Джехеннем], и ме пречисти от греховете 
така, както пречистваш бялата дреха от мърсотията. 

45. О, Аллах, за Теб е възхвалата толкова, колкото небесата и колкото земята, и 
колкото пространството между тях, и колкото всяко нещо което си пожелал 
след това [това е намек към творенията скрити от нас, като Арш например, които не 

са по-малки от небесата и земята] – Достойния за възхвала и възвеличаване с 
най-доброто, което раба може да изрече, а всички ние сме твои раби. Няма 
пречка за онова, което си дал, нито пък сдобиване с онова, което си възпрял, 
и няма връщане назад след като си повелил, и не е от полза никоя власт без 
твоето благоволение. 
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 ُهم� إِ لل= اَ  ÷
َ
  ُعُقوَبتَِك وَ افَاتَِك ِمنۡ عَ بِمُ  َسَخِطَك وَ ُعوُذ بِرَِضاَك ِمنۡ ّنِ أ

َ
حۡ َك 4َ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ

ُ
 صِ  أ

 اًء َعلَيۡ َثنَ 
َ
 نۡ َك أ

َ
  ِسَك َت kََ َنفۡ نَيۡ ثۡ َت َكَما أ

ù  َۡبَ جَ م� رَب� هُ لل= ا ِ ِ يكَ مِ  وَ يَل ئ ٍد َص ُمَ َسّيِِدنَا يَل وَ افِ ۡسَ يَل �ئ ُ م�  سَ هِ وَ  َعليۡ ل� ا-=
َ
ِ ل�َم أ َن َك مِ ُعوُذ ب

  ال�ارِ 
ú  َإِ ُهم� لل= ا  

َ
ِ ّنِ أ  ُعوُذ ب

َ
 نۡ َك أ

َ
  أ

َ
 وۡ ِضل� أ

َ
َضل� أ

ُ
 وۡ  أ

َ
  أ

َ
 وۡ زِل� أ

َ
َزل� أ

ُ
 وۡ  أ

َ
 ظۡ  أ

َ
ظۡ وۡ لَِم أ

ُ
  أ

َ
 وۡ لَـَم أ

َ
 جۡ  أ

َ
َهـَل  ُيۡ وۡ َهـَل أ

 � َkَ  
ü  َاِ¡  ِشـمَ َعـنۡ  نُوراً وَ يِن  يَمِ نۡ عَ  نُوراً وَ ِع ِف َسمۡ ي نُوراً وَ  بََصِ ِف  نُوراً وَ ِب  قَلۡ  ِف َعۡل ُهم� اجۡ لل= ا

 ِمنۡ ِف نُوراً وَ  َخلۡ ِمنۡ نُوراً وَ 
َ
 ُهم� لل= اَ  ِت نُوًرا َتۡ ِق نُوًرا َوِمنۡ  فَوۡ  ِمنۡ َعۡل  َواجۡ اِم نُوراً مَ  أ

َ
 ِطـِن عۡ  أ

 َوِف ي نُـوراً رِ ِف َشـعۡ  َدِم نُـوراً وَ ِف ِم نُوراً وَ  لَۡ ِف  نُوراً وَ  َعَصِب ِف  نُوراً وَ  ِ¡ ۡل عَ اجۡ نُوراً وَ 
  نُوراً وَ ِس ِف َنفۡ  َعۡل اجۡ  وَ بََشِي نُوًرا َوِف لَِساِن نُوًرا

َ
   نُوراً ِن َعلۡ اجۡ  ِ¡ نُوراً وَ ِظمۡ عۡ أ

ý  ََتحۡ م� افۡ هُ لل= ا 
َ
 ۡل َسهِّ تَِك وَ اَب رَۡحَ وَ بۡ  َلَا أ

َ
  َك قِ اَب رِزۡ وَ بۡ  َلَا أ

يۡ ِن ِصمۡ ُهم� اعۡ لل= اَ  �   يمِ  الر�جِ َطانِ  ِمَن الش�
 ِدِن ُهم� اهۡ لل= اَ  �

َ
 حۡ  ِل

َ
  َيۡهـ4َ  قِ َ̈ ۡخـَسِن اۡل

َ
 َسنَِها إِ ۡحـِدي ِل

َ
 ا 4َ  َعـّنِ َسـّيَِئهَ ۡف اۡصِ َت وَ نۡـ�4 أ

 ا إِ ّنِ َسّيَِئهَ ُف عَ يَۡصِ 
َ
  َت نۡ �4 أ

ۡ َت َبۡيَ دۡ  َكَما بَاعَ ايَ  َخَطايَ َبۡيَ  وَ ِن  بَيۡ ُهم� بَاِعدۡ لل= اَ  � ۡ ِق وَ َمۡشِ  ال اَي  َخَطايَ ِسۡل ُهم� اغۡ لل= اَ  رِِب َمغۡ ال
 ِ  ب

يۡ نَ ا ا َكمَ َطايَ َنّقِِن ِمَن الَۡ وَ َبَدِ الۡ ِج وَ ال�لۡ لَماءِ وَ اۡ   َب َت ال�وۡ ق�
َ
نَِس َض يَ بۡ اۡل    ِمَن ال�

مٰ ُد ِمۡل مۡ  لََك الَۡ ُهم� لل= اَ  �  ِمۡل اِت وَ وَ َء الس�
َ
ٍء  َشۡ َت ِمـنۡ َء َما ِشئۡ ِمۡل ا وَ َنُهمَ ا بَيۡ َء مَ ِمۡل ِض وَ Ëَء اۡل

 دُ َبعۡ 
َ
ۡ اءِ وَ نَ  ال� َل هۡ  أ  َمجۡ ال

َ
ِ  مَ ٌد 4َ ُكXَنا لََك َعبۡ ُد وَ َعبۡ اَل الۡ ا قَ قX مَ حَ ِد أ  مَ انَِع ل

َ
َي طِ  ُمعۡ 4َ َت وَ َطيۡ عۡ ا أ

  دX َك الَۡ ّدِ ِمنۡ َفُع َذا الَۡ نۡ  يَ 4َ َت وَ اد� لَِما قََضيۡ  رَ 4َ َت وَ لَِما َمَنعۡ 
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46. О, Аллах, опрости всичките ми грехове, малките и големите [малките са 

споменати първо, защото упорстването върху малки грехове води до големи], и 
първия и последния, и явните и скритите. 

47. Господарю мой, дари душата ми с богобоязън и я пречисти, Ти си най-
добрия Пречистващ, Ти си нейния Повелител и нейния Господар. 

48. О, Аллах, наистина аз угнетих себе си с огромен гнет, и никой друг освен 
Теб не опрощава греховете, опрости ми изцяло и ме помилвай, наистина Ти 
си Опрощаващия, Милосърдния. 

49. О, Аллах, направи ми лека равносметка. 
50. О, Аллах, наистина аз те моля за всички добрини: онези за които знам и 

онези за които на зная, и търся закрила при Теб от всички злини: онези за 
които знам и онези за които не зная. О, Аллах, наистина аз те моля за онези 
добрини, за които те молят твоите праведни раби, и търся закрила при Теб 
от онези злини, от които търсят закрила при Теб твоите праведни раби. 
Господарю наш, дари ни с добрина в земния живот и добрина в отвъдния, и 
ни избави от мъчението на Огъня. Господарю наш, наистина ние 
повярвахме, затова опрости греховете ни, и премахни злините ни, и ни 
прибери с праведниците. Господарю наш, дари ни с онова, което си ни 
обещал чрез твоите пратеници и не ни унизявай в Кияметския ден, наистина 
Ти не нарушаваш обещанието. 

51. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от наказанието на Джехеннем, 
и търся закрила при Теб от наказанието в гроба, и търся закрила при Теб от 
злото на лъжемесията Деж ̲ж ̲а ̅л, и търся закрила при Теб от злото на живото 
и мъртвото, и търся закрила при Теб от греха и лошия дълг [сторен заради 

грях, или който не мога да изплатя]. 
52. О, Аллах, улесни ме да те споменавам, и да ти благодаря, и да ти служа по 

най-прекрасния начин. 
53. О, Аллах, Господарю наш, и Господар на всяко нещо! Аз засвидетелствам, че 

наистина Ти си Господаря, Единствен си Ти, нямаш Ти съдружник. О, 
Аллах, Господарю наш, и Господар на всяко нещо! Аз засвидетелствам, че 
нашия повелител Мухаммед, Аллах да го благослови и приветства, е твой раб 
и твой пратеник. О, Аллах, Господарю наш, и Господар на всяко нещо! Аз 
засвидетелствам, че всички раби са братя. О, Аллах, Господарю наш, и 
Господар на всяко нещо! Стори ме предан на Теб, и семейството ми 
[предано на Теб] във всеки един момент от земния и отвъдния живот. О, 
Притежателю на величието и почитта, чуй [молбата ми] и [я] приеми. Аллах е 
най-велик от всичко велико [“от всичко велико” – не като форма на сравнение на 

Създателя с неговите творения, а като утвърждаване на неговото неописуемо величие]. 
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 ل�ُه وَ جِ  ُك�ُه دِق�ُه وَ ِب  ِ¡ َذنۡ فِرۡ ُهم� اغۡ لل= اَ  
َ
َلُ وَ أ َ̈ آِخَرهُ وَ و� هُ نِيََتُه وَ َع   ِس�

�  
َ
 ّكِهَ زَ ا وَ اهَ وَ  َتقۡ ِس ِط َنفۡ عۡ رَّبِ أ

َ
هَ  َمنۡ َت َخۡيُ نۡ ا أ   َزك�

َ
  اهَ 4َ َموۡ َها وَ ِلX َت وَ نۡ ا أ

نُـوَب إِ فِرُ  َيغۡ 4َ ياً وَ ثِ ماً كَ لۡ  ظُ ِس ُت َنفۡ ّنِ َظلَمۡ ُهم� إِ لل= اَ  � X�4  ال 
َ
 ِمـنۡ  فِـرةً  َمغۡ ِ¡  فِرۡ اغۡ َت فَـنۡـ أ

 ن�َك  إِ ِن َحۡ ارۡ ِدَك وَ ِعنۡ 
َ
  يمُ ُفوُر الر�حِ غَ َت الۡ نۡ  أ

  ياً اباً يَسِ سَ  حِ نِ اِسبۡ ُهم� حَ لل= اَ  �
 ُهم� إِ لل= اَ  �

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ُ أ  َما لَمۡ ُه وَ ُت ِمنۡ مۡ  ُكِّهِ َما َعلِ ۡيِ َك ِمَن الَۡ ل

َ
 لَُم وَ عۡ  أ

َ
ِ ُكِّـأ ّ ا هِ َمـُعوُذ بَِك ِمَن الـش�

َ مَ ُه وَ ُت ِمنۡ َعلِمۡ   مۡ ا ل
َ
 إِ ُهم� لل=  اَ لَمۡ عۡ  أ

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
لََك مِ  َمـَخۡيِ  لَُك ِمنۡ أ

َ
اِلُ ُه ِعَبـۡنـا َسـأ وَن اُدَك الـص�

 وَ 
َ
ِ أ ِ مَ َك ِمنۡ ُعوُذ ب اِلُ ُه ِعَبادُ َتَعاَذَك ِمنۡ ا اسۡ  َشّ نۡ ا آتَِنـا ِف ب�َنـوَن رَ َك الـص� Xِف ا َحـَسَنًة وَ َيـ ال 
َنا آَمن� ا إِ ب�نَ رَ  قَِنا َعَذاَب ال�ارِ ِخَرةِ َحَسَنًة وَ اۡل  َنـا َوَكّفِرۡ ا ُذنُوَبَنا  َلَ فِرۡ اغۡ  فَ ان�  َعن�ا َسـّيِآتَِنا َوتَوَف�

 
َ
ۡ  ُتۡ ن�َك 4َ قَِياَمةِ إِ َم الۡ زِنَا يَوۡ  ُتۡ 4َ  رُُسلَِك وَ ا kََ َتنَ َعدۡ ا وَ آتَِنا مَ  َرب�َنا وَ َرارِ بۡ َمَع اۡل   ِميَعادَ لُِف ال

 ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
  َعَذِب َجَهن�َم وَ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ

َ
ِ وذُ عُ أ   وَ َقۡبِ  َعَذاِب الۡ َك ِمنۡ  ب

َ
ةِ َنـتۡ  فِ ُعـوُذ بِـَك َمـنۡ أ

 ۡ ج� َمسِ ال ُعوُذ بَِك ِمنۡ الِ يِح ال�
َ
ۡ  فِتۡ  َوأ ۡ َمحۡ َنةِ ال   وَ َمَماتِ َيا َوال

َ
ۡ أ  ُعوُذ بَِك ِمَن ال

ۡ
ۡ ثَِم وَ َمأ   َرمِ َمغۡ ال

 لل= اَ  �
َ
ِ ِن ِعبَ ُحسۡ رَِك وَ ُشكۡ رَِك وَ  ذِكۡ ِعّنِ kََ ُهم� أ   َك اَدت

�ِ َشۡ ُهم� َرب�َنا وَ لل= اَ  
 ءٍ رَب� ُكّ

َ
 ا َشهِ نَ  أ

َ
 يٌد أ

َ
رَب� ُهم� َرب�َنا وَ لل= اَ  يَك لََك  َشِ َدَك 4َ حۡ َت الر�بX وَ نۡ ن�َك أ

ِ َشۡ 
 ُكّ

َ
 نَا َشهِ ٍء أ

َ
داً ُمَ َسّيَِدنَا ن� يٌد أ ُ َعلَيۡ م� ُهـم�  رَُسـولَُك ُدَك وَ َعۡبـهِ وََسل�َم َصل� ا-= َرب�َنـا اَلل=

ِ َشۡ 
نَ َورَب� ُكّ

َ
ن� الۡ ٍء أ

َ
ِ َشۡ ا وَ ُهم� َرب�نَ اَلل= َوةٌ  إِخۡ ُهمۡ عَِباَد ُك� ا َشِهيٌد أ

لِـصاً ِن ُمۡ َعلۡ ٍء اجۡ رَب� ُكّ
 َ  َك وَ ل

َ
ِ سَ  ِف ِل هۡ أ

نۡ اَعٍة ِف  ُكّ Xاَ َتِجۡب اۡسـ وَ َمعۡ اِم اۡسـرَ ۡكـاۡلِ ِل وَ َ̈ اۡلَـا اذَ  يَـِخَرةِ اۡل ا وَ يَ  ال  ُ =- 
 
َ
 َبُ كۡ أ

َ
ُ َبُ كۡ  اۡل   اَ-=

َ
ٰمَواِت َواۡل كۡ Ë نُوُر الس�

َ
ُ أ  ِض اَ-=

َ
ُ ِبَ  َحسۡ َبُ كۡ َبُ اۡل ۡ نِعۡ  وَ  ا-= يـُل كِ وَ َم ال

ُ اَ  =- 
َ
 َبُ كۡ  أ

َ
  َبُ كۡ  اۡل
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Аллах е Светлината на небесата и земята. Аллах е най-велик от всичко 
велико. Достатъчен ми е Аллах, и колко прекрасен покровител е Той. Аллах е 
най-велик от всичко велико. 

54. О, Аллах, поправи религията ми, която е пазител на моите дела, и поправи 
земния ми живот, в който се намира препитанието ми, и поправи отвъдното 
ми, където е завръщането ми. Остави ме да живея дотогава, докато живота е 
добър за мен, и ме прибери тогава, когато смъртта е добра за мен. И стори за 
мен живота да бъде увеличение на всяка добрина, и стори за мен смъртта 
отдих от всяко зло.  

55. О, Аллах, наистина аз те моля за приятно [и позволено] препитание, и 
полезно знание, и приети [от Теб] дела. 

56. О, Аллах, Ти ни нахрани и напои, затова стори ги [храната и питието] приятни 
за нас. И Ти ни дари с обилно и приятно препитание, затова увеличи го 
[препитанието] за нас. 

57. О, Аллах, стори достатъчно за мен онова, с което си ме дарил за препитание, 
и го стори благословено. И замени с добрина всяко нещо, което ми липсва. 

58. Господарю мой, опрости ми и ме помилвай, Ти си Всемогъщия, Прещедрия. 
59. О, Аллах, разтвори гърдите ми [сърцето ми], и улесни делото ми. Търся 

закрила при Теб от нашепванията на душата, и разсеяност в земните дела 
[съзнанието ми да бъде обхванато от различните грижи на земния живот, а който 

стори своята грижа – грижата за отвъдното, Аллах го избавя от грижите на земния 

живот], и изпитанието в гроба. О, Аллах, аз търся закрила при Теб от злото, 
което прониква в нощта, и от злото, което прониква в деня, и от злото, което 
с което духат ветровете. 

60. О, Аллах, напъти ме с прекрасно напътствие, и ме пречисти с богобоязън, и 
опрости греховете ми в отвъдното и на земята [първо се споменава ахирета, 

защото той е много по-важен от земния живот, и благополучния земен живот е нищо в 

сравнение със спасението в ахирета]. 
61. О, Аллах, наистина аз те моля за полезно знание, и обилно препитание, и лек 

за всяка болест. 
62. О, Аллах, Ти си моя помощник и моята подкрепа. Чрез Теб отклонявам 

[коварството на враговете, чрез твоята сила и мощ се отвръщам от злините към 

добрините], с твоята сила нападам, и с твоята подкрепа се сражавам [срещу 

злото на собствената си душа, срещу Шейтана, и срещу твоите врагове]. И няма сила 
[, която избавя от злините] и няма мощ [за извършване на добрините] освен Теб. 

63. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала, няма ограничение за онова, което си 
разпрострял, нито разпростиране на онова, което си ограничил. И няма 
напътствие за онзи, когото си оставил в заблуда, нито заблуда за онзи, когото 
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� لل= اَ  
َ
ِ  دِيِنَ  ِ¡ لِحۡ ۡص ُهم� أ  ي ُهَو ِعۡص  ال�

َ
  وَ رِيمۡ َمُة أ

َ
 اِش وَ يَها َمعَ  فِ ِت اَي ال� يَ  ُدنۡ  ِ¡ لِحۡ ۡص أ

َ
 لِحۡ ۡصـأ

 ا َمَعادِي وَ  فِيهَ ِت  ال�  آِخَرِتَ ِ¡ 
َ
ۡ تََوف�ِن إِ  وَ اً ِ¡ اةُ َخۡي يَ  الَۡ ا َكنَِت  مَ يِِن حۡ أ اً َوفَاةُ َخـۡي َذا َكنَِت ال

ِ َخۡيٍ َياةَ زَِياَدةً ِ¡ ِف َعِل الَۡ اجۡ  وَ ِ¡ 
ۡ اجۡ  وَ  ُكّ ِ َشٍّ  ِمنۡ َت َراَحًة ِ¡ َموۡ َعِل ال

    ُكّ
  إِ م� هُ لل= اَ  !

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ً̈ افِعاً وَ ماً نَ ِعلۡ قاً َطّيِباً وَ لَُك رِزۡ أ ً̈ ُمَتَقب�   َعَم

 ُهم� لل= اَ  "
َ
 َت وَ َبعۡ شۡ  أ

َ
كۡ  فَ َناتَ َرزَقۡ َنا وَ َت َفَهّنِئۡ َويۡ رۡ أ

َ
 َت وَ َثۡ أ

َ
  نَاَت فَزِدۡ َطبۡ أ

    ِبَۡيٍ ٍة ِ¡  َغئِبَ  kََ ُكِّ لُۡف اخۡ يهِ وَ  فِ  ِ¡ َبارِكۡ وَ  َتِن ِن بَِما َرزَقۡ ُهم� َقّنِعۡ لل= اَ  %
  إِن�َك حمۡ ارۡ  وَ فِرۡ رَّبِ اغۡ  ,

َ
 نۡ  أ

َ
 َت اۡل

َ
  َرمُ كۡ َعزX اۡل

ۡ رِي وَ  َصدۡ  ِ¡ حۡ ُهم� اۡشَ لل= اَ  .  يَّسِ
َ
 ي وَ رِ مۡ  ِ¡ أ

َ
دۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ  رِ وَ  وََسـاوِِس الـص�

َ
رِ ۡمـَشـَتاِت اۡل

 ُهم� إِ لل=  اَ  الَقۡبِ َنةِ فِتۡ وَ 
َ
ِ َما يَلُِج ِف ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ ِ مَ ِمنۡ ِل وَ يۡ  الل�  َشّ  ِمـنۡ ارِ وَ  ال�َهـا يَلُِج ِف  َشّ

ِ مَ  ِ َشّ   هِ الّرَِياحُ ا َتُهبX ب
ِ ِدِن ُهم� اهۡ لل= اَ  1 ۡ  ب ِ نَ ُهَدى وَ ال  ِخَرةِ وَ  اۡل  ِف  ِ¡ فِرۡ اغۡ ى وَ وَ ال�قۡ ّقِِن ب

ُ
  وَل اۡل

 ُهم� إِ لل= اَ  2
َ
ُ سۡ ن� أ ل

َ
ِ دَ ِشَفاًء ِمنۡ اِسعاً وَ قاً وَ رِزۡ ماً نَافِعاً وَ َك ِعلۡ أ

  اءٍ  ُكّ
 لل= اَ  3

َ
 يِ نَِص وَ َت َعُضِدي نۡ ُهم� أ

َ
 ُحوُل وَ ي بَِك أ

َ
قَاتُِل وَ ُصوُل وَ بَِك أ

ُ
  �4 بَِك  قُو�ةَ إِ 4َ َل وَ  َحوۡ 4َ بَِك أ

ِ  بَ 4َ َت وَ  قَابَِض لَِما بََسطۡ ُه 4َ ُد ُكX مۡ ُهم� لََك الَۡ لل= اَ  4 ۡضـَي لَِمنۡ  َهادِ 4َ َت وَ َما َقَبۡض اِسَط ل
َ
َت لَلۡ  أ

  َمانَِع لِمَ 4َ َت وَ  لَِما َمَنعۡ ِطيَ  ُمعۡ 4َ َت وَ  َهَديۡ  ُمِضل� لَِمنۡ 4َ وَ 
َ
ِ 4َ َت وَ َطيۡ عۡ ا أ َت اَعدۡ ا بَ مَ  ُمَقّرَِب ل

ِ 4َ وَ  بۡ  ُمَباِعَد ل ۡ هُ لل=  اَ َت َما قَر� ّنِ ُهـم� إِ لل= اَ  قَِك رِزۡ لَِك وَ فَۡض تَِك وَ رَۡحَ تَِك وَ  بََرَك ا ِمنۡ نَ  َعلَيۡ ُسۡط م� اب
 
َ
لَُك ال�عِ سۡ أ

َ
ۡ أ ِ ُمقِ يَم ال  ُهم� إِ لل= اَ   يَُزوُل 4َ  َيُوُل وَ ي 4َ يَم ال�

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
 أ

َ
ُهـم� لل= ِف اَ وۡ َم اۡلَـَن يَوۡ مۡ لَُك اۡل

  مَ  َشِّ ّنِ َعئٌِذ بَِك ِمنۡ إِ 
َ
ِ مَ ِمنۡ تََنا وَ َطيۡ عۡ ا أ  ُه ِف َزّيِۡنـاَن وَ يمَ َنا اۡلِ لۡ  إِ ُهم� َحّبِۡب لل=  اَ َتَناا َمَنعۡ  َشّ

اِشـدِ َعلۡ اجۡ َياَن وَ عِـۡص الۡ ُفـُسوَق وَ الۡ َر وَ ُكۡفـَنا الۡ َلۡ  إِ َكّرِهۡ قُلُوبَِنا وَ  َنـا ينَ َنـا ِمـَن الر� ُهـم� تَوَف�  اَلل=
ۡلِ ُمسۡ 

َ
اِلَِي َغـۡيَ نَ قۡ لِِمَي َوأ ِ َكَفـَرةَ ُهـم� قَاتِـِل الۡ لل= اَ  ُتـونِيَ  َخَزايَـا َو4َ َمفۡ ا بِالـص� يـَن  ال�

وَن َعنۡ وَن رُُسلََك وَ بُ ذِّ يُكَ  Xّقِ آِميَ  الَۡ ٰلَ  إِ َعَذابََك َزَك وَ  رِجۡ ِهمۡ  َعلَيۡ َعۡل اجۡ َك وَ يلِ  َسبِ َيُصد  
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си напътил. И няма сдобиване с онова, което си възпрял, нито възпиране на 
онова, с което си дарил. И няма доближаване към онова, което си отдалечил, 
нито отдалечаване от онова, което си приближил. О, Аллах, разпростри над 
нас твоята благодат, и твоята милост, и твоето изобилие, и твоето 
препитание. О, Аллах, наистина аз те моля за постоянно благоденствие, 
което не се изменя и не изчезва. О, Аллах, наистина аз те моля за сигурност в 
Деня на страха. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от злото на 
онова, с което си ни дарил [богатства, положение и всички останали земни блага, 

които могат да навлекат гордост, нехайство, неподчинение и прекрачване на 

границите и да ми навредят в земния живот и в ахирета] и от злото на онова от 
което си ни лишил [липсата на което предизвиква мъка и печал, които пречат на 

човек да се заеме с важните неща]. О, Аллах, стори вярата обичана за нас, и я 
разкраси в сърцата ни, и стори ненавиждани за нас безверието, безпътството 
и неподчинението, и ни стори от благоразумните [напътените]. О, Аллах, 
прибери ни мюсюлмани и ни присъедини към праведниците, без да бъдем 
унизени или наказани. О, Аллах, срази безверниците, които вземат за лъжа 
твоите пратеници, и се отвръщат [и отвръщат другите хора] от твоя път. 
Спусни над тях твоята напаст и твоето наказание, о, Истинни Господарю. 
Амин. 

64. О, Аллах, Низпослалия Курана, Движещия облаците, Съкрушителя на 
съюзилите се против Теб – разгроми ги, и ни подкрепи против тях. 

65. О, Аллах, ние те поставяме в гърлата им [т.е. поставяме те между нас и тях, търсим 

подкрепа от Теб срещу тях, молим те да ги отстраниш от нас], и търсим закрила 
при Теб от тяхното зло. [За по-подробно разяснение на 31-ва, 32-ра и завършека на 

30-та молитва виж бележката към “Молитва номер 2” от “Втори ден”.] 
66. О, Аллах, на твоята милост се надявам, затова не ме поверявай на себе си 

дори колкото едно премигване [на окото]. О, Аллах, поправи всичките ми 
дела. Няма друг бог освен Теб. 

67. О, Вечножив, о, Неизменен, чрез твоята милост искаме помощ. 
68. О, Аллах, наистина аз съм твой слуга, син на твой слуга и син на твоя слугиня, 

аз съм под абсолютната ти власт, твоята повеля се изпълва над мен, а 
предопределението ти над мен е справедливо. Аз те моля чрез всяко име с 
което Ти си нарекъл Себе си, или си низпослал в твоята Книга [Куранът и 

останалите откровения], или си научил на него някой от твоите раби [ангел или 

пророк], или си избрал за себе си и си оставил в неведомото [, което знаеш 

единствено Ти], да сториш Великия Куран спътник на сърцето ми, и 
светлината на зрението ми, и отдушник на скръбта ми, и изход от грижите 
ми. 
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ُهم� ُمۡنِ اَ  8 َحاِب وَ يَ رِ ُمۡ ِكَتاِب وَ َل الۡ لل=   الس�
َ
  ِهمۡ نَا َعلَيۡ ُصۡ انۡ  وَ ُهمۡ زِمۡ َزاِب اهۡ حۡ َهازَِم اۡل

ورِهِمۡ ِمنۡ َنُعوُذ بَِك  وَ  ُنُورِهِمۡ َعلَُك ِف ن�ا َنۡ ُهَم إِ لل= اَ  9     ُشُ
t  ََتَك ُهم� رَۡحَ لل= ا 

َ
  وَ فََة َعۡيٍ  َطرۡ ِس  َنفۡ َ¡  إِ ِن  تَِكلۡ َ̈ ُجو فَ رۡ أ

َ
  شَ  ِ¡ لِحۡ ۡص أ

ۡ
  إِ ٰلَ  إِ ُه 4َ ِن ُك� أ

َ
  َت نۡ �4 أ

u  َيَ ي Xوُم بِرَۡحَ ا َحXا َقي 
َ
  َتغِيُث سۡ تَِك أ

v  َابۡ ِدَك وَ ُن َعبۡ ابۡ  وَ ُدكَ ّنِ َعبۡ ُهم� إِ لل= ا 
َ
 ٌل ِف� ُمـَك َعـدۡ اٍض ِف� ُحكۡ  بَِيـِدَك َمـاِصـَيِت َمتِـَك نَ ُن أ

 
َ
 سۡ قََضاُؤَك أ

َ
يۡ لَُك بُِكّلِ اسۡ أ ِ َت ٍم ُهَو لََك َسم�  هِ َنفۡ  ب

َ
 وۡ َسَك أ

َ
  كِتَ ُه ِف ۡلَ زَ نۡ  أ

َ
  َعل�مۡ وۡ ابَِك أ

َ
َحداً َتُه أ

  َخلۡ ِمنۡ 
َ
 تَ  اسۡ وِ قَِك أ

ۡ
ِ ثَرۡ أ  َدكَ ِب ِعنۡ َغيۡ ِم الۡ  ِعلۡ هِ ِف َت ب

َ
ِ َعِظـآَن الۡ ُقرۡ َعَل الۡ  َتۡ نۡ  أ  ِب يـَع قَۡلـيَم َرب

َ̈ وَ ي نُوَر بََصِ وَ    اَب َهّمِ َذهَ ِن وَ َء ُحزۡ َج
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69. О, Аллах, няма леснина освен онова, което Ти си сторил лесно, и ако Ти 
пожелаеш тъгата се понася лесно. 

70. Няма друг бог освен Аллах, Всеблагия, Прещедрия. Пречист е Аллах, 
Господаря на Великия Арш. Слава на Аллах, Господаря на световете. Моля 
те да ме дариш с причините [водещи до] твоята милост, и средствата за 
спечелване на твоето опрощение, и предпазване от всички престъпления, и 
дял от всяка добродетел, и избавление от всеки грях. Не ми оставяй грях, 
който да не опростиш, нито грижа без да ме избавиш от нея, нито печал без 
да я разсееш, нито вреда без да я отстраниш [от мен], нито нужда в която се 
крие твоето задоволство без да я изпълниш, о, Най-милостив сред 
милостивите! 
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w  َوَ َتُه َسهۡ لۡ ا َجعَ �4 مَ َل إِ  َسهۡ م� 4َ هُ لل= ا ً̈ 
َ
  َت ا ِشئۡ ذَ ً̈ إِ هۡ َن سَ زَ َعُل الَۡ َت َتۡ نۡ أ

x  َ4 ِإِ ٰلَ  إ  ُ ِ حَ يُم ُسبۡ َكرِ يُم الۡ لِ  الَۡ �4 ا-= ِ ۡمـ الَۡ يمِ َعِظـِش الۡ َعرۡ  رَّبِ الۡ اَن ا-= َ  الۡ  رَّبِ ُد ِ-= َي مِ َعـال
 
َ
 سۡ أ

َ
ِ َذنۡـَمَة ِمنۡ عِۡص الۡ فَِرتَِك وَ َعَزائَِم َمغۡ تَِك وَ َباِت رَۡحَ لَُك ُموجِ أ

ِ بِـيَمـَة ِمـنۡ َغنِ الۡ ٍب وَ  ُكّ
 رٍّ  ُكّ

َ̈ وَ  ِ إِ َمَة ِمنۡ الس�
ـسۡ باً إِ  َكرۡ 4َ ُه وَ تَ �4 فَر�جۡ ا إِ  َهمV 4َ تَُه وَ �4 َغَفرۡ باً إِ  َذنۡ  ِ¡  تََدعۡ ٍم 4َ ثۡ  ُكّ َتُه �4 َنف�

َ  َحاَجًة ِهَ 4َ َتُه وَ َشفۡ �4 كَ ا إِ  ُضV 4َ وَ   ا يَ َتهَ �4 قََضيۡ َك رًِض إِ  ل
َ
اِحِ رۡ ا أ   يَ َحَم الر�
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Трети ден 

С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния 
1. О, Аллах, помилвай ме чрез изоставяне на неподчиненията винаги в земния 

живот, и ме помилвай да не се нагърбвам с нещата, които не ме засягат [в 

земния живот и не ми допринасят полза в ахирета], и ме дари с пълноценно 
размишление върху онова, което ще ме дари с твоето задоволство [казва ел-

Х ̲асен: чиито думи не съдържат мъдрост – това е празнословие, и чието мълчание не 

съдържа размишление – това е нехайство]. О, Аллах, Създателю на небесата и 
земята, Притежателю на величието и почитта, и [Притежател] на могъщество, 
което не пропада. Моля те, о, Аллах, о, Всемилостиви, заради твоето величие 
и твоята светлина, да обвържеш сърцето ми със запомнянето [и разбирането] 
на твоята Книга така, както си ме научил, и да ме дариш с нейното четене 
така, че да бъдеш доволен от мен. О, Аллах, Създателю на небесата и земята, 
Притежателю на величието и почитта, и [Притежател] на могъщество, което 
не пропада. Моля те, о, Аллах, о, Всемилостиви, заради твоето величие и 
твоята светлина, да озариш зрението ми с твоята Книга, и да оживиш езика 
ми с нея, и да облекчиш сърцето ми с нея, и да разтвориш гърдите ми с нея, и 
да подчиниш тялото ми на нея, защото никой друг освен Теб не е способен 
да ми помогне за истината, и никой друг освен Теб не може да ми разкрие 
истината. И няма сила, и няма мощ освен Аллах, Всевишния, Превеликия. 

2. О, Аллах, наистина аз се покайвам пред Теб от неподчинението, към което 
никога повече няма да се завърна. 

3. О, Аллах, твоето опрощение е по-всеобхватно от моите грехове, а твоята 
милост е по-голям източник на надежда за мен, отколкото собствените ми 
дела. 

4. О, Аллах, Ти си Опрощаващ, обичаш опрощението, опрости ми! 
5. О, Аллах, възпри ме от онова, което си ми забранил чрез онова, което си ми 

позволил [нека позволеното бъде достатъчно за мен, за да не търся забраненото], и 
ме обогати чрез твоята щедрост [за да не искам] от онова, което е при 
другите. 

6. О, Аллах, Премахващия грижата, Снемащия мъката, Откликващия зова на 
нуждаещия, Всемилостивия на този свят и отвъдния и Милосърдния, както 
ме помилва [до сега], помилвай ме така, че да не се нуждая от милостта на 
никой друг. 

7. О, Аллах, Господарю на небесата и земята, Знаещия скритото и явното, аз ти 
давам обещание, че засвидетелствам, че няма друг бог освен Теб, Единствен 
си Ти, нямаш Ти съдружник, и че нашия повелител Мухаммед, Аллах да го 
благослови и приветства, е твой раб и твой пратеник. Затова не ме поверявай 
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  امل�ل الثالث
ۡمح بِسۡ   الّرَ ِ ِحي'ـمِ ''ِم ا!    ـِٰن الّرَ

ۡ  بَِتۡ ِن َحۡ ُهم� ارۡ لل= اَ  >  اِص َمعَ ِك ال
َ
 بَداً مَ  أ

َ
 َحۡ ارۡ  وَ تَِن َقيۡ بۡ ا أ

َ
 نۡ ِن أ

َ
ِن زُۡقـارۡ  وَ يِن نِ َيعۡ  ا 4َ تََكل�َف مَ  أ

ُهم� اَ  يَك َعّنِ ضِ ا يُرۡ يمَ َن ال�َظرِ فِ ُحسۡ  مٰ  بَدِ لل=  اِت وَ وَ يَع الس�
َ
عِز�ةِ الۡ اِم وَ رَ كۡ اۡلِ ِل وَ َ̈  َذا الَۡ ِض Ëاۡل

  4َ ِت ال� 
َ
لَُك يَ سۡ  تَُراُم أ

َ
ُ ا اَ أ  نُورِ وَجۡ لَِك وَ َ̈ ُن ِبَ  يَا رَۡحٰ -=

َ
َظ كَِتابَِك َكماَ  ِحفۡ ِب زَِم قَلۡ  تُلۡ نۡ ِهَك أ

 ِن زُقۡ ارۡ وَ  َتِن َعل�مۡ 
َ
 نۡ  أ

َ
ِ هُ kََ ال�حۡ لُوَ تۡ  أ مٰ ُهم� بَدِ لل= اَ  يَك َعّنِ ضِ ي يُرۡ وِ ال�  اِت وَ وَ يَع الس�

َ
ا  ذَ ِض Ëاۡل

  4َ ِت  ال� عِز�ةِ الۡ اِم وَ رَ كۡ اۡلِ ِل وَ َ̈ الَۡ 
َ
 سۡ  تَُراُم أ

َ
ُ ا اَ لَُك يَ أ  نُورِ وَجۡ لَِك وَ َ̈ ِبَ ُن ا رَۡحٰ  يَ -=

َ
َر  ُتنَّوِ نۡ هَِك أ

 ي وَ َتابَِك بََصِ بِكِ 
َ
ِ  ُتطۡ نۡ أ  اِن وَ هِ لِسَ لَِق ب

َ
ِ نۡ أ   وَ ِب  قَلۡ هِ َعنۡ  ُتَفّرَِج ب

َ
ِ  تَۡشَ نۡ أ  رِي وَ هِ َصدۡ َح ب

َ
 نۡ أ

 إِ يهِ تِ  يُؤۡ 4َ  وَ كَ ّقِ َغۡيُ  الَۡ ينُِن kََ  يُعِ ن�ُه 4َ إِ  فَ  بََدِن ِمَل بِهِ َتعۡ تَسۡ 
َ
�4  إِ  قُو�ةَ 4َ َل وَ  َحوۡ 4َ َت وَ نۡ �4 أ

 ِ ِ ب   يمِ ظِ عَ  الۡ ِلِّ عَ  الۡ ا-=
 ُهم� إِ لل= اَ  <

َ
ۡ َلۡ تُوُب إِ ّنِ أ   4َ َمَعاِص َك ِمَن ال

َ
 َلۡ ِجُع إِ رۡ  أ

َ
  بَداً َها أ

ُهم� َمغۡ  � وۡ اَلل=
َ
رۡ  ُذنُوِب َورَۡحَ َسُع ِمنۡ فَِرتَُك أ

َ
   َعَمِل ِدي ِمنۡ َج ِعنۡ ُتَك أ

B  َالۡ ُهم� إِ لل= ا Xُف َعّنِ َو فَاعۡ َعفۡ ن�َك َعُفو? ُتِب  
J  َفِِن ُهم� اكۡ لل= ا َ̈   َحَراِمَك وَ لَِك َعنۡ  ِبَ

َ
نۡ نِِن بَِفۡض غۡ أ    ِسَواَك لَِك َعم�

U  َاَج ُهم� فَارِ لل= ا ۡ ۡ يَب َدعۡ َغّمِ ُمِ ِشَف الۡ َهّمِ كَ ل نۡ نَ َطّرِيَن رَۡحٰ ُمۡض َوةِ ال Xرَِحيَمُهَمـا ِخـَرةِ وَ اۡل  وَ اَيـ ال
 
َ
ِ ِن َحۡ ارۡ َحُِن فَ َت تَرۡ نۡ أ ِ نِيِن ٍة ُتغۡ رَۡحَ  ب    ِسَواكَ نۡ ةِ مَ  رَۡحَ نۡ َها عَ  ب

b  َاِت وَ وَ مٰ ب� الس� ُهم� رَ لل= ا 
َ
َهاَدةِ إِ ِب وَ َغيۡ ِض َعلَِم الۡ Ëاۡل  الش�

َ
نۡ هِ الَۡ ذِ  هٰ َك ِف َلۡ ُد إِ هَ عۡ ّنِ أ Xا َيـَيـاةِ ال

 
َ
 ّنِ أ

َ
 شۡ  أ

َ
 �4  إِ ٰلَ  إِ  4َ نۡ َهُد أ

َ
َ  َشِ َدَك 4َ حۡ َت وَ نۡ  أ  َك وَ يَك ل

َ
داً  ُمَ  َسّيَِدنَان� أ ُ َعلَيۡ  م�  هِ وََسل�مَ َصل� ا-=

ِ  ِمـِن  ُتَقـّرِبۡ ِس  َنفۡ َ¡  إِ ِن  تَِكلۡ نۡ ن�َك إِ إِ  فَ ِس  َنفۡ َ¡  إِ ِن  تَِكلۡ َ̈ رَُسولَُك فَ ُدَك وَ َعبۡ  ّ َن الـش�
 4َ ّنِ � ۡيِ َن الَۡ  مِ ِن ِعدۡ ُتَباوَ 

َ
اَمةِ قِيَ َم الۡ يهِ يَوۡ ينِ فِ داً تُوَدَك َعهۡ  ِعنۡ  ِ¡ َعۡل اجۡ تَِك فَ �4 بِرَۡحَ ثُِق إِ  أ

ۡ  ُتۡ ن�َك 4َ إِ    اَد ِميعَ لُِف ال
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на себе си [на собствената ми душа], защото ако Ти ме повериш на себе си ме 
доближаваш до злото и ме отдалечаваш от доброто, тъй като аз не се крепя 
на нищо друго, освен твоята милост. Приеми обета ми при Теб и го изпълни 
в Кияметския ден, наистина Ти не нарушаваш обещанието. [Имам Ах̲мед 

предава от ибн Мес‘у̅д ت: “Който сключи този договор, изрече тази молитва, то Аллах � 

ще каже на приближените си меляикета в Кияметския ден: “Наистина моят раб ми даде обет, 

който ще изпълня!” И Аллах � ще го въведе в Дженнета.”] 
8. Искам опрощение от Аллах, освен който няма друго божество, Вечноживия, 

Неизменния, и се покайвам пред него. [С ̲еўба ̅н предава от Пратеника на Аллах �: 

“Който изрече [горепосочените думи искрено], Аллах му опрощава дори да е дезертирал от бойното 

поле.”] 
9. О, Аллах, опрости ми и приеми покаянието ми. Наистина Ти си Приемащия 

покаянието, Милосърдния. 
10. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от безсилието, и мързела, и 

старческата слабост [и изглупяване], и дълга [, който съм заел за да извърша грях 

или пък съм неспособен да изплатя], и греха. О, Аллах, наистина аз търся 
закрила при Теб от мъчението на Огъня, и изпитание, което води в Огъня, и 
изпитанието в гроба, и мъчението в гроба, [и изпитание, което води до мъчение 

в гроба], и от злото изпитание на богатството [което води до високомерие, 

надменност, скъперничество – без да се дава зекят и садака, или пък разхищение за 

неща, които са харам или ненужни и т.н.], и от злото изпитание на бедността 
[завист, липса на търпение и благодарност към Аллах, пристъпване към харам и т.н.]. 

11. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от суровостта и жестокостта 
[на сърцето], и нехайството [към твоето споменаване и извършването на добрини], 
и крайната нужда [от други създания], и унижението, и мизерията. И търся 
закрила при Теб от крайната нужда [бедността], и безверието, и порочността, 
и враждата [породена от разногласия], и показността [да извърша нещо за да бъда 

чут или видян, а не заради Аллах]. И търся закрила при Теб от глухотата, и 
немотата, и побеляване на кожата [вид болест на кожата], и лудостта, и 
проказата, и всички лоши болести. [Всички лоши болести, защото сред самите 

болести има такива, при които нечистотиите на тялото, като кръв, гной и урина 

излизат на показ и са противни и отблъскващи както за самия болен, така и за 

останалите хора. А има и такива болести, които макар и да са придружени с голяма 

болка не са придружени от такива нечистотии. Причината да не се иска закрила от 

всички болести, като цяло е това, че на най-големи изпитания биват подложени 

пророците – енбийа̅’ , и приближените – еўлийа̅’ , т.е. хората на най-висока степен при 

Аллах �. И ако потърсим закрила при Аллах от всички болести това би означавало, че 

ние не желаем тази висока степен при Аллах.] 
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m  
َ
َ َتغۡ سۡ أ ِ فُِر ا-= تُوُب إِ َقيXوُم وَ َحX الۡ �4 ُهَو الۡ  إِ ٰلَ  إِ ي 4َ  ال�

َ
  هِ َلۡ أ

�  ِ¡ َوتُۡب فِرۡ رَّبِ اغۡ  � َkَ  ِإ  
َ
  َت ال�و�اُب الر�ِحيمُ نۡ ن�َك أ

 ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
ۡ  وَ ۡبِ  َوالُۡ َكَسلِ الۡ وَ  زِ َعجۡ  الۡ نَ ُعوُذ بَِك مِ ّنِ أ ۡ َهَرِم وَ ال ۡ َرِم وَ َمغۡ ال  ال

ۡ
  ثَمِ َمأ

 ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
ِ فِتۡ  وَ َقۡبِ َعَذاِب الۡ  وَ ۡبِ قَ َنةِ الۡ فِتۡ ارِ وَ َنةِ ال� فِتۡ اِب ال�ارِ وَ  َعذَ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ  َن غِ نَةِ الۡ َشّ

ِ فِتۡ وَ  ُعوُذ بَِك ِمَن الۡ رِ وَ َفقۡ َنةِ الۡ َشّ
َ
ۡ اّلِل�ةِ وَ لَةِ وَ َعيۡ الۡ لَةِ وَ َغفۡ الۡ َوةِ وَ َقسۡ أ  َكَنةِ وَ َمسۡ ال

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن أ

قَ ُفُسوِق وَ الۡ رِ وَ ُكفۡ الۡ رِ وَ َفقۡ الۡ  مۡ  وَ اقِ الّشِ Xالّرَِياءِ وَ َعةِ وَ الس 
َ
َكـِم اۡلَ ِم وَ مَ َك ِمـَن الـص� ُعـوُذ بِـأ

 ءِ َسِّ َذاِم وَ الُۡ  وَ ُنونِ الُۡ َبَِص وَ الۡ وَ 
َ
  امِ قَ سۡ  اۡل
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12. О, Аллах, наистина аз търся закрила при твоето могъщество, няма друг бог 
освен Теб, от това да ме оставиш в заблуда. Ти си Вечноживия, който не 
умира, а джиновете и хората умират. [Споменават се само джиновете и хората, 

макар меляикетата, животните и растенията също да умират, защото единствено на 

тези две групи е даден избор между доброто и злото, правия път и заблудата.] 
13. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от непосилните изпитания 

[например: малко богатство и силна зависимост от другите, придружено с липсата на 

търпение и изявата на безсилие. Или: изпитание от Аллах при което липсва търпение, 

защото награда от изпитанието получава единствено онзи, който прояви търпение. 

Или: силна нужда, която принуждава търсене от другите хора, без да бъде дадено на 

искащия], и дъното на нещастието [в ахирета], и лошата участ [или лошо 

отсъждане], и злорадството на враговете. 
14. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от злото на онова, което зная 

[заради гордост в случай, че знанието е полезно, а в случай, че това знание не е 

полезно вредата от него е по-ясна от слънцето], и от злото на онова, което не зная 
[например задължения, които са ми предписани от Аллах, без да съм осведомен за тях, 

или без да знам по какъв начин трябва да бъдат изпълнени]. 
15. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от злото на онова, което съм 

извършил [ако то е грях вредата му е очевидна, а ако то е добрина злото в него може 

да е заради гордост или показност], и от злото на онова, което не съм извършил 
[пропускане на дадено дело, което да навреди в бъдеще, или пък гордост от 

въздържането от грехове].  
16. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от прекъсване на твоята 

благодат, и промяна на твоето благополучие [Разликата между прекъсването и 

промяната е, че в първия случай губим благо, което сме притежавали – например 

доходи или средство за препитание, а във втория случай има подмяна, например 

здраве със болест и т.н.], и внезапното ти наказание, и всичкия ти гняв. 
17. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от злото на моя слух [да слушам 

злословене, клевети…], и злото на моето зрение [да гледам към забранено], и 
злото моя език [да изричам лъжи и да говоря за онова, което не ме засяга], и злото 
на моето сърце [да ме налегнат лоши мисли], и злото на половите ми органи [да 

поема пътя към прелюбодеянието]. 
18. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от затискане, и търся закрила 

при Теб от падане от високо, и търся закрила при Теб удавяне, и търся 
закрила при Теб от изгаряне, и търся закрила при Теб от старческа немощ, и 
търся закрила при Теб да ме подмами Шейтана при смъртта ми, и търся 
закрила при Теб да умра по твоя път обърнал гръб [дезертирал по време на 

битка], и търся закрила при Теб от това да умра ухапан [или отровен, т.е. от 
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 ُهم� إِ لل= اَ   
َ
تَِك 4َ ّنِ أ   إِ ٰلَ  إِ ُعوُذ بِعِز�

َ
 نۡ �4 أ

َ
  تُِضل�ِن نۡ َت أ

َ
ِيَحX َت الۡ نۡ  أ ۡ اۡلِ نX وَ الِۡ وُت وَ مُ  يَ  4َ  ال� ُس ن

    َيُموتُونَ 
َقاءِ وَ َدرۡ ءِ وَ َ̈ ِد اۡلَ هۡ  جُ ن�ا َنُعوُذ بَِك ِمنۡ ُهَم إِ لل= اَ  £  َقَضاءِ وَ ُسوءِ الۡ ِك الش�

َ
  َداءِ عۡ َشَماتَةِ اۡل

 ُهم� إِ لل= اَ  ¥
َ
ِ عُ ّنِ أ ِ مَ َك ِمنۡ وُذ ب ِ مَ ِمنۡ ُت وَ ا َعلِمۡ  َشّ َ  َشّ  مۡ ا ل

َ
   لَمۡ عۡ  أ

ُهم�  § ُعوُذ بَِك ِمنۡ  إِّنِ اَلل=
َ
ِ َما َعمِ أ ِ َما لَمۡ ُت َوِمنۡ لۡ  َشّ عۡ  َشّ

َ
   َمۡل  أ

 ُهم� إِ لل=  اَ ¹
َ
ِل َعفِ َتَ َمتَِك وَ ِل نِعۡ ا َزوَ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ Xَجاَءةِ نِقۡ َك وَ َيتِ و   يِع َسَخِطَك َجِ َمتَِك وَ فُ

ُعوُذ بَِك ِمنۡ ُهم� إِ لل= اَ  ¼
َ
ِ َسمۡ ّنِ أ ِ لَِساِن ِمنۡ ي وَ  بََصِ  َشِّ ِمنۡ  وَ ِع  َشّ ِ قَلۡ نۡ مِ  وَ  َشّ ِ مِنۡ ِب وَ  َشّ  َشّ

  َمنِّيِ 
 ُهم� إِ لل= اَ  ¿

َ
ِ ّنِ أ ۡ ُعوُذ ب ُعوُذ بَِك ِمنَ مِ َهدۡ َك ِمَن ال

َ
َّدِي وَ   َوأ  الت�

َ
ِ أ ۡ ِق وَ رَ الَۡ َغَرِق وَ َك ِمَن الۡ ُعوُذ ب َهَرِم ال

 وَ 
َ
ِ أ  ُعوُذ ب

َ
يۡ َخب�َطِنَ تَ  يَ نۡ َك أ ۡ اُن ِعنۡ طَ  الش�  ِت وَ َموۡ َد ال

َ
 َك ُعوُذ بِـأ

َ
 نۡ  أ

َ
بِراً َك ُمـدۡ يلِ  َسـبِ ُمـوَت ِف  أ

 وَ 
َ
ِ أ  ُعوُذ ب

َ
 نۡ َك أ

َ
  ُموَت َلِيغاً  أ
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внезапната смърт]. 
19. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от лошия характер, и лошите 

дела, и лошите копнежи [защото има такава обич или любов, която може да 

спомогне човек по правия път, като обичта към Мухаммед �, към Свещения Куран, 

към добрите хора и т.н.], и лошите болести. 
20. О, Аллах, наистина аз те моля за доброто, за което те е молил твоя пророк 

Мухаммед, Аллах да го благослови и приветства, и търся закрила при Теб от 
лошото, от което е търсил закрила при Теб твоя пророк Мухаммед, Аллах да 
го благослови и приветства. И Ти си Единствения помощник, и Ти си 
Предела на всяка молба, и няма сила и няма мощ освен Аллах, Всевишния, 
Превеликия. 

21. О, Аллах, аз търся закрила при Теб от лошия съсед в постоянното ми 
пребиваване [съседа вкъщи, или пък Шейтана, който никога не изоставя човек], 
защото временните съседи се променят [спътник при пътуване например]. И 
[търся закрила при Теб] от глада, защото той е много лош спътник [от което 

разбираме, че не става въпрос от здравословното за тялото и душата въздържане от 

храна, а за непрекъснатото гладуване, което изтощава тялото и мисълта]. И [търся 

закрила при Теб] от предателството, защото то е толкова противна черта [на 

душата и характера]. 
22. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от знание, което не носи полза, 

и сърце, което не изпитва страх [от Аллах], и молитва на която не се отвръща, 
и душа, която няма насита, [и търся закрила при Теб] от тези четири неща. 

23. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб да се отвърнем от вярата си, 
или да ни сполети беда в религията ни. 

24. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от лошия ден, и лошата нощ, и 
лошия час, и лошия другар, и лошия съсед в постоянния ми дом. 

25. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от раздора, и от лицемерието, и 
от лошия характер. 

26. О, Аллах, прости [грешките] ми и когато съм сериозен, и когато съм 
несериозен, и онова, което съм извършил погрешка и онова, което съм 
извършил преднамерено, и всички мои недостатъци. 

27. О, Аллах, Променящия сърцата, утвърди сърцето ми върху твоето 
покорство. 

28. О, Аллах, наистина аз те моля за напътствие, и богобоязън, и помилване, и 
богатство [, което да задоволи нуждите ми и да ме избави от просия]. 

29. О, Аллах, помогни ми [да те споменавам, и да ти благодаря, и да ти служа по най-

прекрасния начин] и не помагай на другите срещу мен [да ме възпрат да те 

споменавам, и да ти благодаря, и да ти служа], и ме подкрепи и не подкрепяй 
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Ã  َُهم� إِ لل= ا 
َ
ِ ّنِ أ  رَ كَ  ُمنۡ نۡ َك مِ ُعوُذ ب

َ
 ِق وَ َ̈ خۡ اِت اۡل

َ
 اِل وَ مَ عۡ اۡل

َ
 اءِ وَ وَ هۡ اۡل

َ
  َواءِ دۡ اۡل

Å  َّنِ ُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ أ

َ
لََك ِمنۡ  مَ  َخۡيِ لَُك ِمنۡ أ

َ
ُ يXَك ُمَ ُه نَبِ ا َسأ ٌد َصل� ا-= ُعوُذ بَِك ِمنۡ َسل�َم وَ هِ وَ يۡ  َعلَ م�

َ
 أ

ِ مَ  ُ ُه نَبِيXَك  ِمنۡ اذَ َتعَ ا اسۡ َشّ ٌد َصل� ا-=  َسل�َم وَ  وَ هِ  َعلَيۡ  ُمَم�
َ
ۡ نۡ أ  4َ ُغ وَ َ̈ َك اۡلَ َعلَيۡ اُن وَ َتعَ ُمسۡ َت ال

ِ �4  إِ  قُو�ةَ 4َ  وَ َل َحوۡ  ِ  ب   َعِظيمِ  الۡ َعِلِّ  الۡ ا-=
Ç  َُهم� إِ لل= ا 

َ
وءِ ِف ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ Xَدارِ  َجارِ الس  ۡ ُل وَ ادِ ن� َجاَر اۡلَ إِ ُمَقاَمةِ فَ  ال وِع ِمـَن اۡلُـيَةِ َيَتَحو�

ِجيُع وَ ن�ُه بِئۡ إِ فَ  ِ إِ انَةِ فَ يَ ِمَن اۡلِ َس الض� َها ب   َطانَةُ اۡلِ َسِت ئۡ ن�
Ì  َُهم� إِ لل= ا 

َ
َبُع  تَـشۡ ٍس 4َ َنۡفـُع وَ مَ  يُـسۡ ُدَعٍء 4َ َشُع وَ  َيۡ ٍب 4َ قَلۡ َفُع وَ  َينۡ  4َ مٍ  ِعلۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ

 ُؤ4ٓ  هٰ ِمنۡ وَ 
َ
  َبعِ رۡ ءِ اۡل

Ñ  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 ِجَع kََ  نَرۡ نۡ ن�ا َنُعوُذ بَِك أ

َ
 عۡ  أ

َ
  َنانِ دِي َتَ َعنۡ  ُنفۡ وۡ َقابَِنا أ

Õ  َُهم� إِ لل= ا 
َ
وءِ وَ  يَوۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ Xوءِ وَ  َلۡ ِمنۡ ِم الس Xوءِ وَ ِمنۡ لَةِ الس Xوءِ ِمنۡ  َساَعةِ الس Xَصاِحِب الـس 

وءِ ِف ِمنۡ وَ  Xَجارِ الس  ۡ   ُمَقاَمةِ  َدارِ ال
Ö  َُهم� إِ لل= ا 

َ
َقاِق وَ ّنِ أ  ُسوءِ االَِّفاِق وَ ُعوُذ بَِك ِمَن الّشِ

َ
  قِ َ̈ خۡ ۡل

Ø  َِدي وَ َعمَ ي وَ َخَطئِ  وَ ِل َهزۡ  ِجّدِي وَ  ِ¡ فِرۡ ُهم� اغۡ لل= ا Xِدي ذٰلَِك ِعنۡ ُك  
Û  ََِف الۡ ُهم� مُ لل= ا ِۡف َصّ   َنا kََ َطاَعتَِك بَ  قُلُوُقلُوِب َصّ
à  َُهم� إِ لل= ا 

َ
ۡ سۡ ّنِ أ لَُك ال

َ
َق وَ ُهَدى وَ أ Xغَِن الۡ َعَفاَف وَ الۡ ال  

ä  ِرَّب 
َ
�  تُعِنۡ 4َ ِعّنِ وَ  أ َkَ  َُصۡ  َتنۡ 4َ ِن وَ ُصۡ انۡ  و � َkَ  َوَ ُكرۡ  َتمۡ 4َ  ِ¡ وَ ُكرۡ امۡ  و � َkَ ِدِن اۡهـ ۡ ُهـَدى ال

ِ وَ  ۡ يَّسِ �  َبَغ ِن kََ َمنۡ ُصۡ انۡ ُهَدى ِ¡ وَ  ال َkَ  َراً ِن لََك ذَ َعلۡ ّبِ اجۡ  ر اباً لََك ك� راً لََك رَه�  لََك َشك�
 َلۡ بِتاً إِ َواعً لََك ُمۡ ِمطۡ 

َ
اهاً ُمنِيباً رَ َك أ ِجۡب  وَ َبِت  َحوۡ ِسۡل اغۡ  وَ َبِت  تَوۡ ّبِ َتَقب�ۡل و�

َ
  َوَثّبِۡت َوِت  َدعۡ أ

ِت وَ  دۡ ُحج�   رِيَة َصدۡ يمَ  َسخِ لُۡل اسۡ ِب وَ ِد قَلۡ اهۡ  وَ  لَِساِن َسّدِ
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другите срещу мен, и стори твоята хитрост в моя полза, а не в моя вреда, и ме 
напъти и улесни напътствието за мен, и ме подкрепи срещу онези, които 
престъпват спрямо мен. О, Аллах, стори ме Теб споменаващ, на Теб 
благодарен, от Теб да се страхувам, на Теб да съм покорен, пред Теб да съм 
смирен, Теб да умолявам безпределно, и [при Теб] да се завръщам. О, Аллах, 
приеми покаянието ми, и пречисти греховете ми, и приеми молбата ми, и 
укрепи доводите ми [против твоите врагове], и дай правдивост на езика ми, и 
напъти сърцето ми, и изцеди злобата от сърцето ми [т.е. премахни от сърцето 

ми всички отрови до последната капка]. 
30. О, Аллах, опрости ни, и ни помилвай, и бъди доволен от нас, и приеми от нас, 

и ни въведи в Дженнета, и ни избави от Огъня, и поправи всичките ни дела. 
31. О, Аллах, наистина аз те моля да ме укрепиш в делата [на религията ми], и за 

непоколебима мъдрост, и те моля да ме сториш благодарен за твоите 
благодеяния над мен, и да ти служа по най-прекрасния начин, и те моля за 
правдив език, и здраво сърце [пречистено от заблуда, завист, злоба и всички 

останали пороци], и прекрасен нрав. И търся закрила при Теб от злото на 
онова, което знам, и те моля за доброто на онова, което знам. И търся твоето 
опрощение за онова, което знаеш [греховете, които сме извършили без дори да 

подозираме], Ти си Знаещия неведомото. 
32. О, Аллах, събери сърцата ни, и поправи отношенията между нас, и ни насочи 

по пътищата на благополучието, и ни изведи от тъмнините към светлината, и 
ни избави от непристойностите – и явните и скритите, и ни дари с благодат в 
слуха ни, и зрението ни, и сърцата ни, и съпругите ни, и потомствата ни, и 
приеми покаянието ни, наистина Ти си Приемащия покаянието. И ни стори 
благодарни, да приемаме твоите блага и да те възхваляваме за тях, и ги 
изпълни [благата ти] над нас. 

33. О, Аллах, разпредели между нас страха ни към Теб така, че да е достатъчен да 
ни възпре от непокорството към Теб, и [разпредели между нас] покорството 
към Теб така, че да ни бъде достатъчно да спечели твоя Дженнет, и 
[разпредели между нас] увереността ни [в Теб] така, че да облекчи нещастията 
ни на този свят, и ни дари с изпитване на сладост от нашия слух, и зрение, и 
сила докато сме живи, и ги стори наследство [насладата от сетивата], което да 
остане след нас [деца, потомство]. И стори възмездието ни да бъде върху 
нашите угнетители, и ни подкрепи срещу онези, които враждуват против 
нас, и не давай да ни сполети беда в религията ни [погрешни убеждения и 

схващания, недостатъци при извършване на ибадетите, неподчинение към Аллах и 

т.н.], и не превръщай земния живот в най-голямата ни грижа, нито пределът 
на нашите познания, и не давай власт над нас на онези, които не са 
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ç  َِمن�ا وَ ب�ۡل قَ تَ وَ َض َعن�ا ارۡ َنا وَ َحۡ ارۡ  َلَا وَ فِرۡ ُهم� اغۡ لل= ا  
َ
 َنَِّنا ِمَن ال�ارِ وَ ن�َة وَ َنا الَۡ ِخلۡ دۡ أ

َ
ا  َلَـلِحۡ ۡصـأ

 
ۡ
  َنَنا ُك�هُ َشأ

è  َُهم� إِ لل= ا 
َ
ُ سۡ ّنِ أ ل

َ
 اَت ِف َك ال�بَ أ

َ
 رِ وَ مۡ  اۡل

َ
 سۡ أ

َ
سۡ دِ يَمَة الرXشۡ لَُك َعزِ أ

َ
لَُك ُشكۡ  َوأ

َ
َن َمتِـَك وَُحـسۡ َر نِعۡ أ

  وَ ِعَباَدتَِك 
َ
ُ سۡ أ ل

َ
سۡ باً َسلِيماً وَ قَلۡ َك لَِساناً َصادِقاً وَ أ Xيماً وَ َتقِ ُخلُقاً م 

َ
ِ َما َتعۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ لَـُم  َشّ

 وَ 
َ
لَُك ِمنۡ سۡ أ

َ
 لَُم وَ  َما َتعۡ  َخۡيِ أ

َ
ا َتعۡ َتغۡ سۡ أ  لَُم إِ فُِرَك ِمم�

َ
̈�ُم الۡ نۡ ن�َك أ   ُغُيوِب َت َع

ë  =اَلل 
َ
  قُلُوبَِنا وَ  َبۡيَ ّلِۡف ُهم� أ

َ
َ̈ اهۡ وَ َنا نِ  َذاَت بَيۡ لِحۡ ۡص أ لَُمـاِت إِ ِم وَ ِدنَا ُسُبَل الس� Xَنَِّنـا ِمـَن الظ ¡َ 

  َلَا ِف َبارِكۡ َما َبَطَن وَ َها وَ َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنۡ َنا الۡ َجّنِبۡ الXورِ وَ 
َ
 َماِعَنا وَ سۡ  أ

َ
 قُلُوبَِنـاَصارِنَا وَ بۡـأ

 وَ 
َ
 َنا إِ يۡ  َعلَ تُۡب ي�اتَِنا وَ ُذّرِ ا وَ َواِجنَ زۡ أ

َ
َي نِ َمتَِك ُمثۡ َنا َشاكِرِيَن ِلِعۡ َعلۡ اجۡ وَ  َت ال�و�اُب الر�ِحيمُ نۡ ن�َك أ

 يَها وَ قَابِلِ بَِها 
َ
َها َعلَيۡ أ   انَ تِم�

î  ََخشۡ ا ِمنۡ  َلَ ِسمۡ ُهم� اقۡ لل= ا  ِ هِ ا بِـ َطاَعتَِك َما ُتَبّلُِغنَ ِمنۡ يَك وَ  َمَعاصِ َبۡيَ َنَنا وَ هِ بَيۡ يَتَِك َما َتُوُل ب
ِ ِي َما ُتهَ قِ ِمَن اۡلَ ن�َتَك وَ جَ  نۡ َنا َمَص هِ َعلَيۡ ّوُِن ب Xَمّتِعۡ َيا وَ ائَِب ال ِ  َنا ب

َ
 َماِعَنا وَ سۡ أ

َ
تَِنـا َصارِنَا وَ بۡـأ قُو�

 
َ
ۡ َعلۡ اجۡ َتَنا وَ َييۡ حۡ َما أ   ثَ َعۡل اجۡ َوارَِث ِمن�ا وَ ُه ال

ۡ
 4َ ا وَ َدانَـ َع  َمـنۡ نَا kََ ُصۡ انۡـ َظلََمَنا وَ َرنَا kََ َمنۡ أ

 نۡ َعِل الX  َتۡ 4َ َنا وَ نِ  دِي ُمِصيبََتَنا ِف َعۡل َتۡ 
َ
ا َنـ َعلَيۡ  تُـَسّلِۡط 4َ ِمَنا وَ لََغ ِعلۡ  َمبۡ 4َ َبَ َهّمَِنا وَ كۡ َيا أ

  َحُناَ  يَرۡ  4َ َمنۡ 
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милостиви към нас. 
34. О, Аллах, надбави ни и не ни отнемай, и ни почети и не ни унижавай, и ни 

дари и не ни лишавай, и ни подкрепи [срещу угнетителите ни] и не подкрепяй 
срещу нас, и ни стори доволни и бъди доволен от нас. 

35. О, Аллах, дари ме с благоразумие и ме избави от злото на собствената ми 
душа. 

36. О, Аллах, наистина аз те моля за извършване на добрини, и изоставяне на 
порицаното, и обич към бедняците, и да ми опростиш и да ме помилваш. И 
когато пожелаеш да накажеш даден народ, прибери ме без да съм изпитал 
твоето наказание. О, Аллах, наистина аз те моля за твоята обич [и Ти да ме 

обичаш, и аз да те обичам], и обичта на онзи, който те обича, и дела с които да 
спечеля твоята обич. 

37. О, Аллах, стори твоята обич по-любима за мен от собствената ми душа, и 
семейството ми, и от студената вода. [По принцип водата не се счита за нещо 

ценно, но е възможно това да е препратка към айета “И създадохме всяко живо нещо от 

вода” т.е. водата е олицетворение на живота. Затова когато вкусиш приятна студена 

вода възхвали Аллах.] 
38. О, Аллах, дари ме с твоята обич, и обичта на онзи, чиято обич ще ми е от 

полза при Теб [т.е. обич към пророците - енбийа̅’ , приближените раби - еўлийа̅’ , и 

праведните раби - со̅лих̲и̅н]. О, Аллах, така както си ме дарил с онова, което аз 
обичам, стори го сила за мен в онова, което Ти обичаш. О, Аллах, така както 
си ме лишил от онова, което обичам стори го свободно време, което да 
използвам за онова, което Ти обичаш. [Когато сърцето на човек се освободи от 

обичта към земния живот, то е готово да се изпълни с обич към Всевишния.] 
39. О, Преобръщащия сърцата, утвърди сърцето ми върху твоята религия. 
40. О, Аллах, наистина аз те моля за вяра, след която няма безверие, и 

блаженство, което няма край, и съпровождане на нашия пророк, повелителя 
ни Мухаммед, Аллах да го благослови и приветства, в най-високата степен на 
Дженнета, Дженнета на вечността. 

41. О, Аллах, стори полезно за мен онова, на което си ме научил, и ме научи на 
онова, което ми е от полза, и увеличи знанието ми. Слава на Аллах при всяко 
положение и търся закрила при Аллах от положението на обитателите на 
Огъня. 

42. О, Аллах, чрез знанието ти за неведомото и властта ти над творенията, 
остави ме да живея дотогава, докато живота е добър за мен, и ме прибери 
тогава, когато смъртта е добра за мен. И те моля да ме дариш с богобоязън и 
наяве и в уединение, и да говоря истина и в гняв и в задоволство, и те моля за 
целеустременост и в бедност и в богатство [ако съм беден да търпя и да съм ти 
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ò  َا وَ نَ ُقۡص  َتنۡ 4َ نَا وَ ُهم� زِدۡ لل= ا 
َ
 ن�ا وَ  تُهِ 4َ َنا وَ رِمۡ كۡ أ

َ
َنـا  َعلَيۡ ثِرۡ ؤۡ  تُـ4َ نَـا وَ آثِرۡ َنـا وَ رِمۡ َتۡ  4َ ِطَنـا وَ عۡ أ

 وَ 
َ
  َض َعن�اارۡ ِضَنا وَ Ëأ

ó  َلل= ا 
َ
ۡ ُهَم أ  ي وَ دِ ِن رُشۡ ِهمۡ ل

َ
   ِس  َنفۡ  َشِّ ِن ِمنۡ ِعذۡ أ

õ  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ۡ كَ تَرۡ اِت وَ ۡيَ َل الَۡ لَُك فِعۡ أ ۡ اِت وَ َكرَ ُمنۡ  ال  اكَِي وَ سَ مَ ُحب� ال

َ
 َحَِن تَـرۡ  وَ ِ¡ فِـَر غۡ  تَ نۡ أ

� 
َ
ِ َردۡ َذا أ  ُهـم� إِ لل= اَ  ُتونٍ  َمفۡ  َغۡيَ َتَوف�ِن ًة فَ نَ ٍا فِتۡ َقوۡ َت ب

َ
لَُك ُحب�ـَك وَ ۡسـّنِ أ

َ
 ُيِبXـَك ُحـب� َمـنۡ أ

ِ الۡ وَ    ي ُيَبّلُِغِن ُحب�َك َعَمَل ال�
ُهم� ااَ  ÷  َعۡل جۡ لل=

َ
 ِس وَ  َنفۡ  ِمنۡ َ¡� َحب� إِ  ُحب�َك أ

َ
ۡ  وَ ِل هۡ أ    ارِدِ َماءِ اۡلَ ِمَن ال

ù  َُه ِعنۡ َفُعِن  َينۡ ُحب� َمنۡ ِن ُحب�َك وَ زُقۡ ُهم� ارۡ لل= اXفَ  مِ َتِن ُهم� فََكَما َرزَقۡ لل= َك اَ دَ  ُحب Xِحب
ُ
ا أ ُه َعلۡ اجۡ م�

ِحبX فَ َت َعّنِ مِ َما َزَويۡ ُهم� وَ لل= يَما ُتِبX اَ  فِ قُو�ةً ِ¡ 
ُ
ا أ   يَما ُتِبX  فِ  ِ¡ ُه فََراغً َعلۡ اجۡ م�

ú  َِب  قَلۡ ِب َثّبِۡت وُقلُ ا ُمَقّلَِب الۡ ي َkَ َك نِ  دِي  
ü  َسۡ ُهم� إِ لل= ا

َ
 ّنِ أ

َ
ُ ّمِـٍد َصـُمَ َسـّيِِدنَا ّيَِنـا َقـَة نَبِ ُمَرافَ َفُد وَ  َينۡ نَعِيماً 4َ تَدX وَ  يَرۡ اناً 4َ يمَ لَُك إِ أ  ل� ا-=

 َسل�َم ِف هِ وَ يۡ َعلَ 
َ
  ۡلِ ن�ةِ َجن�ةِ الُۡ رََجةِ الَۡ  دَ kَۡ  أ

ý  ََفعۡ ُهم� انۡ لل= ا ِ ِ مۡ ماً الَۡ  ِعلۡ ِن زِدۡ َفُعِن وَ ا َينۡ  مَ ِن َعّلِمۡ  وَ َتِن ل�مۡ َما عَ ِن ب   َحاٍل وَ  ُكِّ  kََ ُد ِ-=
َ
ُعـوُذ أ

 ِ ِ ب   ِمنۡ ا-=
َ
  ِل ال�ارِ هۡ  َحاِل أ

ِ قُدۡ  وَ بِ َغيۡ ِمَك الۡ  بِعِلۡ ُهم� لل= اَ  �  قِ لۡ  الَۡ َك kََ َرت
َ
َذا  إِ َوف�ِن تَـ وَ اً ِ¡ اةَ َخـۡي َيـَت الَۡ يِِن َما َعلِۡمـحۡ  أ

ۡ َعلِمۡ    وَ  ِ¡ اً اةَ َخۡي َوفَ َت ال
َ
ُ سۡ أ ل

َ
َهاَدةِ وَ ِب وَ َغيۡ  الۡ يََتَك ِف َك َخشۡ أ  الّرَِضـا ِص ِف َ̈ ۡخـَكَِمَة اۡلِ الش�

 وَ (َغَضِب الۡ وَ 
َ
ُ سۡ أ ل

َ
  وَ )غَِن الۡ  وَ رِ َفقۡ  الۡ َد ِف َقۡص َك الۡ أ

َ
 سۡ أ

َ
ةَ َعۡيٍ  وَ َفدُ  َينۡ لَُك نَعِيماً 4َ أ َقِطُع  َتنۡ  4َ قُر�

 وَ 
َ
 سۡ أ

َ
ِ لَُك الّرِ أ ۡ ِش َبۡعـَعيۡ َد الۡ َبرۡ َقَضاءِ وَ الۡ َضا ب ةَ ال�َظـرِ إِ ِت وَ َمـوۡ َد ال وۡ ِهـَك وَ  وَجۡ َ¡ َل�  َ¡ َق إِ الـش�

 لَِقائَِك وَ 
َ
ٍة وَ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ اَء ُمِض� ُهم� َزّيِن�ا بِزِيَنةِ اۡلِ َنٍة ُمِضل�ةٍ تۡ فِ  َض� َنا ُهـَداةً َعلۡ يَماِن َواجۡ  اَلل=

  َتِدينَ ُمهۡ 
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благодарен, ако съм богат да съм ти признателен и да раздавам по твоя път], и те 
моля за блаженство, което не свършва, и радост за очите, която не прекъсва, 
и те моля да ме сториш доволен от съдбата, и свеж [прохладен] живот след 
смъртта, и за сладостта то погледа към Теб, и копнеж по срещата с Теб. И 
търся закрила при Теб от нещастие, което да ми навреди [заради липсата ми на 

търпение, която да ме лиши от награда], или изпитание, което да ме заблуди. О, 
Аллах, украси ни с прелестта на вярата, и ни стори напътстващи и напътени. 

43. О, Аллах, наистина аз те моля за всички добрини, и близките [скорошните] и 
далечните [в бъдещето], и онези за които знам, и онези за които не зная. И 
търся закрила при Теб от всички злини, и близките и далечните, и онези за 
които знам, и онези за които не зная. О, Аллах, наистина аз те моля за 
Дженнета и онова, което доближава до него от думите и делата. И търся 
закрила при Теб от Огъня и онова, което доближава до него от думите и 
делата. И те моля да сториш добро за мен във всяко твое отсъждане, и те 
моля всяко едно дело, което си ми отредил да завършва с успех. 

44. О, Аллах, стори добър завършека на всяко наше дело, и ни опази от 
унижение в земния живот и наказание в отвъдното. 

45. О, Аллах, опази ме чрез Исляма докато съм прав, и ме опази чрез Исляма 
докато съм седнал, и ме опази чрез Исляма докато спя [т.е. при всичките ми 

положения]. И не позволявай враг или завистник да злорадства над мен. О, 
Аллах, наистина аз те моля за всяко добро, чиито хазни са под твое 
разпореждане, и търся закрила при Теб от всяко зло, чиито хазни са под твое 
разпореждане, и търся закрила при Теб от всяко зло, което е под твоята 
повеля. 

46. О, Аллах, наистина аз те моля за чист [неопетнен, праведен] живот, и праведна 
смърт, и завръщане [при Теб] без да бъда унижен или опозорен. 

47. О, Аллах, наистина аз съм слаб, затова дари ме със сила чрез, която да 
спечеля твоето задоволство, и ме стори средство за извършване на добрини, 
и стори Исляма предела на моето задоволство. О, Аллах, наистина аз съм 
слаб, затова ме дари със сила, и аз съм нищожен, затова ме укрепи, и аз съм 
нуждаещ [от твоето напътствие, и подкрепа, и препитание], затова задоволи 
нуждите ми. 
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سۡ ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
لَُك ِمَن الَۡ ّنِ أ

َ
 َما لَمۡ ُه وَ ُت ِمنۡ  َما َعلِمۡ آِجلِهِ  ُكِّهِ َعِجلِهِ وَ ۡيِ أ

َ
 لَُم وَ عۡ  أ

َ
َن ُعوُذ بَِك ِمـأ

ِ ُكِّهِ َعِجلِ  ّ  َما لَمۡ وَ ُه ِمنۡ ُت هِ َما َعلِمۡ آِجلِ هِ وَ الش�
َ
سۡ ُهم� إِ لل= اَ  لَمُ عۡ  أ

َ
ُ ّنِ أ ل

َ
َها َلۡ َما قَر�َب إِ  وَ ن�ةَ َك الَۡ أ

 ٍل وۡ  قَ ِمنۡ 
َ
 َعَمٍل وَ  وۡ أ

َ
 ٍل  قَوۡ َها ِمنۡ َلۡ َما قَر�َب إِ َن ال�ارِ وَ ُعوُذ بَِك مِ أ

َ
 َعَمٍل وَ  وۡ أ

َ
 سۡ أ

َ
 لَُك أ

َ
َعـَل  َتۡ نۡ  أ

 اً وَ  َخۡي  ِ¡ اءٍ ُك� قََض 
َ
 سۡ أ

َ
  ِمنۡ َت ِ¡ ا قََضيۡ  مَ لَُك أ

َ
 مۡ  أ

َ
  داً قَِبَتُه رُشۡ َعَل َع  َتۡ نۡ ٍر أ

 لل= اَ  �
َ
  َعقَِبتََنا ِف ِسنۡ حۡ ُهم� أ

ُ
ِجرۡ ا وَ ُمورِ ُكِّهَ  اۡل

َ
نۡ  ِخزۡ نَا ِمنۡ أ Xِخَرةِ َعَذاِب اۡل ا وَ يَ ِي ال  

ِ َفظۡ ُهم� احۡ لل= اَ  � ِ ِن َفظۡ احۡ اً وَ ِم قَائِمَ̈ سۡ اۡلِ ِن ب ِ َفظۡ احۡ اِعداً وَ ِم قَ َ̈ سۡ اۡلِ  ب  4َ وَ  ِم َراقِـداً َ̈ ۡسـاۡلِ ِن ب
ا وَ ِمۡت تُشۡ  Vسۡ ُهم� إِ لل= اَ   َحاِسداً 4َ  ِب َعُدو

َ
ُ ّنِ أ ل

َ
ِ َخۡيٍ  ِمنۡ َك أ

 َيِدَك وَ  َخَزائُِنُه بِ  ُكّ
َ
 ُعوُذ بِـَك ِمـنۡ أ

ُعوُذ بَِك 
َ
ٍ َخَزائُِنُه بَِيِدَك َوأ ِ َشّ

  َشِّ  ِمنۡ ُكّ
َ
  َت آِخٌذ بَِناِصَيتِهِ نۡ  َما أ


سۡ ُهم� إِ لل= اَ  
َ
ُ ّنِ أ ل

َ
يٌف  َضعِ ّنِ ُهم� إِ لل=  فَاِضٍح اَ 4َ  وَ زِّيٍ  َمۡ ا َغۡيَ َمَردV ي�ًة وَ ِميَتًة َسوِ َك ِعيَشًة نَقِي�ًة وَ أ
   َتَه رَِضائِيَم ُمنۡ َ̈ سۡ  اۡلِ َعلِ اجۡ  وَ  بَِناِصَيِت ۡيِ  الَۡ َ¡  إِ ُخذۡ  وَ ِف  َضعۡ َفَقّوِ ِف رَِضاكَ 

 ٌل فَ ّنِ َذِل  �َقّوِِن ّنِ َضعِيٌف فَ ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
ِن أ   ِن زُقۡ ارۡ ّنِ فَقٌِي فَ  �ِعز�
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Четвърти ден 

С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. 
1. О, Аллах, наистина аз те моля за най-доброто от всяка молба, и най-доброто 

от всяка молитва, и най-доброто от всеки успех, и най-доброто от всяко 
дело, и най-доброто от всяка награда, и най-добрия живот, и най-добрата 
смърт. [О, Аллах,] утвърди ме, и стори тежка везната [с добрините ми], и 
утвърди [поправи] вярата ми, и издигни степента ми, и приеми молитвата ми, 
и опрости греховете ми, и те моля за най-високите степени на Дженнета. 
Амин! О, Аллах, наистина аз те моля за началото на всяка добрина и нейния 
завършек, и всеобхватните добрини и цялостните добрини [които носят полза 

както на този свят, така и в ахирета], и явните добрини [или материалните] и 
скритите добрини [или духовните], и те моля за най-високите степени на 
Дженнета. Амин! О, Аллах, избави ме от Огъня, и ме дари с опрощение и 
през нощта и през деня, и с най-прекрасна степен в Дженнета. Амин! О, 
Аллах, наистина аз те моля да ме опазиш непокътнат от Огъня, и да ме 
въведеш невредим в Дженнета. О, Аллах, наистина аз те моля за доброто на 
онова, което изричам, и доброто на онова, което върша [със своите органи], и 
доброто на онова, което върша [със сърцето си, като помисли, намерения и т.н.], 
и скритото добро, и явното добро, и най-високите степени на Дженнета. 
Амин! О, Аллах, наистина аз те моля да издигнеш моето споменаване [да 

извисиш положението ми], да разтовариш от мен бремето [на греховете ми], да 
поправиш делата ми, да пречистиш сърцето ми, да опазиш целомъдрието ми, 
да ме дариш със светлина в гроба, да опростиш греховете ми, и те моля за 
най-високите степени на Дженнета. Амин! О, Аллах, наистина аз те моля да 
ме дариш с благодат в слуха ми, и в зрението ми, и в душата ми, и в тялото ми, 
и в характера ми, и семейството ми, и богатството ми, и живота ми, и 
смъртта ми, и делата ми. О, Аллах, приеми добрините ми и ме дари с най-
високите степени на Дженнета. Амин! 

2. О, Аллах, дари ме най-обилно [със сила на тялото и съвършенство на вярата], 
когато съм най-възрастен и смъртта е близо до мен. 

3. О, Ти, Когото очите не могат да видят, въображението не може да си 
представи, мислителите не могат да го опишат, случките не могат да го 
променят, не се страхува от бедите, знае тежестта на планините, и обема на 
моретата, и броя на капките в дъждовете, и броя на листата по дърветата, и 
броя на всичко над което нощта се стъмва, и броя на всичко над което деня 
осветява, и не се скрива от Него нищо на небесата или земята [буквално: “едно 

небе зад друго, нито една земя зад друга” т.е. Аллаховото знание обхваща всичко, за 

Него няма разлика между извисено и принизено, скрито и явно, малко и голямо, 
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  امل�ل الرابع
ۡمح بِسۡ   الّرَ ِ ِحي'ـمِ ''ِم ا!    ـِٰن الّرَ

سۡ ُهم� إِ لل= اَ  >
َ
ُ ّنِ أ ل

َ
ۡ َك َخۡيَ أ  َمسۡ  ال

َ
َعءِ وَ َخۡيَ لَةِ وَ أ Xوَخۡيَ  ال�َوابِ َخۡيَ  وَ َعَملِ  الۡ َخۡيَ اِح وَ  ال�جَ َخۡيَ  ال  

ۡ َخۡيَ َياةِ وَ الَۡ  َ̈ َتَقب�ـۡل  وَ  َدرََجـِت َفعۡ ارۡ  وَ يَماِن  إِ َحّقِقۡ  وَ  َمَوازِيِن َثّقِۡل ِن وَ ثَّبِتۡ َماِت وَ مَ  ال  ِت  َصـ
  وَ  َخِطيَئِت فِرۡ غۡ وَ 

َ
 سۡ أ

َ
رََجاِت الۡ أ ۡسـُهـم� إِ لل= اَ  ن�ةِ آِميَ ُعَل ِمَن الَۡ لَُك ال�

َ
لَُك فَـَواتَِح اۡلَـّنِ أ

َ
 ۡيِ أ

  وَ  َوَكَواِملَهُ َجَواِمَعهُ ُه وَ َخَواتِمَ وَ 
َ
َلُ وَ أ رََجاِت الۡ َباِطَنُه وَ َظاهَِرهُ وَ آِخَرهُ وَ و�  ن�ةِ آِمـيَ ُعَل ِمَن الَۡ ال�

ِ  َمغۡ ِن قۡ زُ رۡ اَنِِّن ِمَن ال�ارِ وَ ُهم� لل= اَ  ۡ ال�َهارِ وَ ِل وَ الل�يۡ فَِرةً ب الَِح ِمَن الَۡ َمۡنِ ال ُهم� لل= اَ  ةِ آِميَ ن� َل الص�
سۡ إِ 

َ
ُ ّنِ أ ل

َ
َ̈ أ  صاً ِمَن ال�ارِ َسالِماً وَ َك َخ

َ
سۡ ُهم� إِ لل= اَ  ن�َة آِمناً  الَۡ ِخلَِنَ  تُدۡ نۡ أ

َ
ُ ّنِ أ ل

َ
 َمـا آِت َك َخۡيَ أ

 ا مَ َخۡيَ وَ 
َ
  مَ َخۡيَ  وَ َعُل فۡ  أ

َ
رََجاِت الۡ ا َظَهَر وَ  مَ َخۡيَ ا َبَطَن وَ  مَ َخۡيَ َمُل وَ عۡ ا أ ن�ـةِ  ِمـَن الَۡ ُعـَل ال�

سۡ ُهم� إِ لل= اَ  آِميَ 
َ
ُ ّنِ أ ل

َ
 أ

َ
 تُۡص رِي وَ تََضَع وِزۡ رِي وَ َفَع ذِكۡ  تَرۡ نۡ َك أ

َ
َن ِب وَ ُتَطّهَِر قَلۡ رِي وَ مۡ لَِح أ ُتَّصِ

  وَ ِب  َذنۡ فَِر ِ¡ َتغۡ ي وَ  َقۡبِ  ِف ّوَِر ِ¡ ُتنَ ِج وَ فَرۡ 
َ
رَجَ سۡ أ لَُك ال�

َ
 ّنِ م� إِ هُ لل= اَ  ن�ةِ آِميَ ُعَل ِمَن الَۡ اِت الۡ أ

سۡ 
َ
ُ أ ل

َ
 أ

َ
  وَ  ُخلُـِق ِف ِق وَ  َخلۡ ِف  ُروِح وَ ِف ي وَ ِف بََصِ ِع وَ  َسمۡ  ِف  ُتَبارَِك ِ¡ نۡ َك أ

َ
ِف  وَ ِل ۡهـِف أ

  َحَسَناِت وَ َتَقب�ۡل م� وَ هُ لل= اَ   َعَمِل ِف َماِت وَ  مَ ِف َياَي وَ  َمۡ ِف  وَ اِ¡ مَ 
َ
 سۡ أ

َ
رََجاِت الۡ أ ُعَل ِمـَن لَُك ال�

  ن�ةِ آِميَ الَۡ 
 َعۡل ُهم� اجۡ لل= اَ  <

َ
� َسَع رِزۡ وۡ  أ َkَ ي رِ قَِطاِع ُعمۡ انۡ َد كَِبِ ِسّنِ وَ  ِعنۡ قَِك  

ُنونُ  ُتَالِطُ 4َ ُعُيوُن وَ اهُ الۡ  تَرَ  4َ يَاَمنۡ  � X4َ وَ  ُه الظ ۡ ُهُ اۡلَـ4َ َواِصـُفوَن وَ  يَِصُفُه ال  4َ َوادُِث وَ  ُتَغـّيِ
ِ َيۡ  َوائ ِ كَ مَ َباِل وَ  الِۡ يَل لَُم َمَثاقِ  َيعۡ رَ َش ال�  َعـَدَد َقۡطـَحـارِ وَ يَل اۡلِ ئ

َ
َعـَدَد َوَرِق َطـارِ وَ مۡ رِ اۡل

 
َ
ظۡ َعَدَد مَ َجارِ وَ شۡ اۡل

َ
 ُل وَ هِ الل�يۡ لََم َعليۡ ا أ

َ
 4َ ُه َسَماٌء َسـَماًء وَ  تَُوارِي ِمنۡ 4َ  وَ هِ ال�َهارُ َق َعليۡ ۡشَ أ

 
َ
 Ëأ

َ
ِ  وَعۡ ا ِف  َجَبٌل مَ 4َ رِهِ وَ  َقعۡ ا ِف ٌر مَ  َبۡ 4َ ضاً وَ Ëٌض أ   َعَمِل َخۡيَ رِي آِخَرهُ وَ  ُعمۡ  َخۡيَ َعۡل  اجۡ رِه

 َخۡيَ يَمُه وَ َخَواتِ 
َ
  يَوۡ ي�اِم  أ

َ
  يهِ َقاَك فِ لۡ َم أ
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частно и общо], нито [може да се скрие от Него каквото и да било] в дълбините на 
моретата, нито в проходите на планините. Стори най-доброто време от моя 
живот неговия край, най-добрата част от делата ми техния завършек, и най-
добрия от дните ми деня, в който те срещна. 

4. О, Покровителю на Исляма и мюсюлманите, утвърди ме чрез него, докато се 
срещна с Теб. 

5. О, Аллах, наистина аз те моля да ме дариш с богатство [задоволство от това, 

което притежавам], и да дариш с богатство моите ближни [хората, които ми 

помагат да ти служа по-добре]. 
6. О, Аллах, опрости ми, и ме помилвай, и ме въведи в Дженнета. 
7. О, Аллах, стори ме търпелив, и ме стори благодарен, и ме стори нищожен в 

собствените ми очи [да виждам своите грешки и недостатъци, та да не се 

самозабравя], и велик в очите на другите [за да въздействат върху тях моите думи, 

когато ги приканвам към добрините и ги възпирам от злините]. 
8. О, Аллах, наистина аз те моля за полезно знание, и приети дела, и честно 

спечелено [халал] и приятно препитание. 
9. О, Аллах, наистина аз те моля да опростиш греховете ми, и те моля за 

напътствие в делата ми, и те моля да ме избавиш от злото на собствената ми 
душа, и се покайвам пред Теб, затова приеми покаянието ми, наистина Ти си 
моя Господар. О, Аллах, стори надеждата ми да бъде в Теб, и стори 
богатството ми да е в гърдите ми [сърцето ми], и ме дари с благодат в онова, 
което си ми дал за препитание, и приеми от мен, наистина Ти си моя 
Господар. 

10. О, Ти, Който изкарваш красивото у мен на показ, а скриваш моите пороци, 
о, Ти, Който не сграбчваш [на момента] за извършените престъпления [когото 

пожелаеш] и не разобличаваш [греховете на когото пожелаеш], о, Ти, Най-
безпределно помилващия, о, Ти, Най-прекрасно извиняващия, о, Ти, Най-
всеобхватно опрощаващия, о, Ти, Разстилащия безграничната си милост над 
своите раби, о, Ти, Свидетеля на всяка тайна, о, Ти, Крайния предел на всяка 
жалба, о, Ти, Най-щедро извиняващия, о, Ти, Даряващия с най-велика 
благодат, о, Ти, Започващия всяка добрина преди да бъде изпълнена, о, Ти, 
Господарю наш, о, Ти, Повелителю наш, о, Ти, Покровителю наш, о, Ти, 
Цел на нашите желания, умолявам те, о, Аллах, да не гориш тялото ми в 
огъня. 

11. О, Аллах, наистина аз те моля за твоята благодат и твоята милост, защото 
никой друг освен Теб не ги владее. 

12. О, Аллах, Ти разкраси моето тяло, затова разкраси и моя характер. 
13. Господарю мой, опрости ми, и ме помилвай, и ме напъти по най-правия път. 
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B  َِم وَ َ̈ سۡ  اۡلِ ِل� ا وَ ي 
َ
ِ  ثَّبِتۡ لِهِ هۡ أ   حَ هِ ِن ب

َ
  َقاكَ لۡ ت� أ

J  َسۡ ُهم� إِ لل= ا
َ
ُ ّنِ أ ل

َ
   يَ 4َ وۡ َك ِغَناَي وَِغَن مَ أ

U  َِن وَ َحۡ ارۡ  وَ  ِ¡ فِرۡ ُهم� اغۡ لل= ا 
َ
  ن�ةَ  الَۡ ِن ِخلۡ دۡ أ

b  َِف ياً وَ  َصغِ ِن  َعيۡ  ِف ِن َعلۡ اجۡ  َشُكوراً وَ ِن َعلۡ اجۡ ِن َصُبوراً وَ َعلۡ ُهم� اجۡ لل= ا 
َ
  ياً  ال�اِس َكبِ ُيِ عۡ  أ

m  َسۡ ُهم� إِ لل= ا
َ
ُ ّنِ أ ل

َ
ً̈ وَ ماً نَافِعاً وَ َك ِعلۡ أ ً̈ ُمَتَقب� َ̈ رِزۡ َعَم   4ً َطّيِباً قاً َح

 ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
نۡ َتغۡ سۡ ّنِ أ   وَ ِب فُِرَك ِلَ

َ
 ِديَك َتهۡ سۡ أ

َ
 رِي وَ مۡ لَِمَراِشِد أ

َ
ِ َنۡفـنۡ ُيَك ِمـَتجِ سۡ أ   وَ ِس  َشّ

َ
تُـوُب أ

� إِ َك َفُتۡب َلۡ إِ 
َkَ  ن� 

َ
 َبارِكۡ ي وَ رِ  َصدۡ  ِغَناَي ِف َعۡل اجۡ َك وَ َلۡ  إِ َبِت  رَغۡ َعۡل اجۡ ُهم� فَ لل= َت َرّبِ اَ نۡ َك أ

  ِمّنِ إِ َتَقب�ۡل  وَ َتِن يَما َرزَقۡ  فِ ِ¡ 
َ
  َت َرّبِ نۡ ن�َك أ

 يَاَمنۡ  �
َ
� َسَتَ ِميَل وَ َهَر الَۡ ظۡ  أ َkَ  ۡيُؤَ  4َ اَمنۡ يَح يَ َقبِ  ال  ِ ۡتَ  َيهۡ 4َ يَرةِ وَ رِ الَۡ اِخُذ ب َم ِظـيا عَ  يَ تُِك الّسِ

ۡ َجاُوزِ يَ ا َحَسَن ال� وِ يَ َعفۡ الۡ  ِ نِ َديۡ ا بَاِسَط اۡلَ فَِرةِ يَ َمغۡ ا َواِسَع ال ِ َنۡ ةِ يَ الر�ۡحَ  ب
ا َوى يَ ا َصاِحَب ُكّ

ِ َشكۡ ُمنۡ 
فۡ ا َكرِ َوى يَ َتَه ُكّ ۡ ا َعظِ ِح يَ يَم الص� ب�َنـا ا رَ َقاقَِها يَ تِحۡ َل اسۡ  الَِّعِم َقبۡ ئَ دِ ا ُمبۡ َمّنِ يَ يَم ال

 يََة رَغۡ ا غَ يَ نَا وَ 4َ َيا َموۡ ا َسّيَِدنَا وَ يَ وَ 
َ
ُ سۡ َبتَِنا أ ل

َ
ُ ا اَ َك يَ أ =- 

َ
ِ  َخلۡ وِيَ  تَشۡ  4َ نۡ  أ   ال�ارِ ِق ب

سۡ ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
ُ ّنِ أ ل

َ
 ا إِ لُِكهَ  َيمۡ ن�ُه 4َ إِ تَِك فَ ۡحَ رَ وَ لَِك ۡض  فَ نۡ َك مِ أ

َ
  َت نۡ �4 أ

 لل= اَ   
َ
 َت َخلۡ َسنۡ حۡ ُهم� أ

َ
ِق ِسنۡ حۡ ِق فَأ    ُخلُ

 اهۡ  وَ َحمۡ ارۡ  وَ فِرۡ رَّبِ اغۡ  £
َ
بِيَل اۡل   َومَ قۡ ِدِن الس�
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14. О, Аллах, Господарю на нашия пророк и нашия повелител Мухаммед, Аллах 
да го благослови и приветства, опрости греховете ми, и премахни от мен 
гнева в сърцето ми [и всичко, което го поражда, като завист, ненавист и т.н.], и ме 
избави от заблудите на изпитанията докато съм жив. 

15. О, Аллах, дари ме с добро препитание и добри дела. 
16. О, Аллах, наистина аз те моля за неочакваното добро и търся закрила при 

Теб от внезапното зло. 
17. О, Аллах, Ти си благополучието, и от Теб идва благополучието, и при Теб се 

завръща благополучието. Моля те, о, Притежателю на величието и почитта, 
да отговориш на нашата молба, и да изпълниш нашите желания, и да сториш 
ненужни за нас онези от твоите творения, за които ние самите сме ненужни. 

18. Господарю мой, избави ме от твоето мъчение в деня, когато ще съживиш 
творите раби. 

19. О, Аллах, постави за моя цел [най-добрите дела] и избери за мен [измежду тях]. 
20. [В достоверни предания [ел-Бух̣а̅ри̅, Муслим, ебу Да ̅ўу ̅д, ен-Ниса̅’и̅ от Енес ت] се 

споменава, че най-честата дуа на Пророка, Аллах да го благослови и приветства бе:] 
О, Аллах, Господарю наш, дари ни с добрина в земния живот [всичко онова, 

което ще ни спомогне да спечелим твоето задоволство], и с добрина в отвъдния 
[улесняване на сметката, на преминаването през моста, опрощение, влизане в 

Дженнета, издигане на степента в Дженнета…], и ни избави от мъчението на 
Огъня [който е крайната спирка на всяка злина]. 

21. С името на Аллах [търся помощ и благодат] за себе си, и семейството ми, и 
религията ми. О, Аллах, стори ме доволен от съдбата и ме дари с благодат в 
онова, което си ми отредил така, че да не желая ускоряването на онова, 
което си забавил, нито забавянето на онова, което си ускорил. [Защото онзи, 

който е доволен с онова, което му е отредено се задоволява с малко и не бърза да 

получи още. И защото обмислянето е от Аллах, а бързането от Шейтана.] 
22. О, Аллах, няма живот освен живота в отвъдното. [Защото земният живот дори и 

да е обичан за душите е преходен и несъвършен и бледнее пред вечността и прелестта 

на живота в ахирета.] 
23. О, Аллах, съживи ме беден, и ме умъртви беден, и ме събери с компанията на 

бедните. [Под бедност се има предвид покорството на сърцето към Аллах, 

скромност, смирение и липса на гордост, надменност и високомерие. А също се 

предава от Пратеника на Аллах �, че стоенето с бедните е знак за смирение и то е по-

добро отколкото борба по пътя на Аллах. Това е така, защото това е признак 

дружелюбност и е причина човек да покълне от техните мисли и черти, като 

скромност и смирение и така да възпита своята душа, а именно това е голямата борба 

по пътя на Аллах.] 
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ٍد  َسّيِِدنَاُهم� رَب� ال�ِبِّ لل= اَ  ¥ ُ َعلَيۡ  ُمَم�  ِب وَ  َذنۡ  ِ¡ فِرۡ  اغۡ َسل�مَ هِ وَ َصل� ا-=
َ
ِب َظ قَلۡ  َغيۡ  َعّنِ هِۡب ذۡ أ

ِجرۡ وَ 
َ
̈�ِت الۡ ِن ِمنۡ أ   ُمِض

َ
   َتَناَييۡ حۡ فَِتِ َما أ

   ِن َطّيِباً ِملۡ َتعۡ اسۡ ِن َطّيِباً وَ زُقۡ ُهم� ارۡ لل= اَ  §
سۡ  إِّنِ ُهم� لل= اَ  ¹

َ
لَُك ِمنۡ  أ

َ
جَ أ   وَ ۡيِ اَءةِ الَۡ  فُ

َ
ِّ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ َجاَءةِ الش�    فُ

 لل= اَ  ¼
َ
َ̈ نۡ ُهم� أ َ̈ ِمنۡ ُم وَ َت الس� َ̈ َلۡ  �مُ َك الس�  َك َيُعوُد الس�

َ
لَُك يَاَذا اۡلَـسۡ ُم أ

َ
 ۡكـاۡلِ ِل وَ َ̈ أ

َ
 نۡ َراِم أ

 َوَتَنا وَ َتِجيَب َلَا َدعۡ تَسۡ 
َ
 َبتََنا وَ غۡ ِطَيَنا رَ  ُتعۡ نۡ أ

َ
 نۡ َنا َعم� نِيَ  ُتغۡ نۡ أ

َ
  قَِك  َخلۡ ن�ا ِمنۡ َتُه عَ َنيۡ غۡ  أ

  َعُث ِعَباَدكَ َم َتبۡ ابََك يَوۡ رَّبِ قِِن َعذَ  ¿
Ã  ََتۡ اخۡ  ِ¡ وَ ُهم� ِخرۡ لل= ا ¡ِ   
Å  َحِ ِف و   الص�

َ
ُ َثُ ُدَعءِ ال�ِبِّ كۡ يِح َكَن أ ُهم� َرب�  اَ :َسل�مَ هِ وَ  َتَعاَ¡ َعلَيۡ  َصل� ا-= نۡ َنا آتَِنا ِف لل= Xَيا  ال

  قَِنا َعَذاَب ال�ارِ ِخَرةِ َحَسَنًة وَ ِف اۡل ًة وَ َحَسنَ 
Ç 5 ِ  لل= اَ  َماِ¡ َودِيِن ِس وَ  kََ َنفۡ  ا-=

َ
َر ِ¡  ِ¡ فِ رِكۡ َباِضِن بَِقَضائَِك وَ Ëُهم� أ   4َ ت�  َحـيَمـا قُـّدِ

ِحب� َتعۡ 
ُ
 يَل مَ جِ أ

َ
رۡ ا أ  4َ َت وَ خ�

ۡ
لۡ  تَأ   َت ِخَي َما َعج�

Ì  َِخَرةِ  اۡل ُش  َعيۡ �4 َش إِ َعيۡ م� 4َ هُ لل= ا  
Ñ  َلل= ا 

َ
 ِكيناً وَ يِِن ِمسۡ حۡ ُهم� أ

َ
ۡ ِن ِف ُزمۡ ُشۡ احۡ ِكيناً وَ ِن ِمسۡ ِمتۡ أ   يِ َمَساكِ َرةِ ال
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24. О, Аллах, стори ме от онези, които като сторят добрина се радват [не се 

гордеят със себе си, а се радват, че Аллах ги е дарил с успех], а когато извършат 
прегрешение се покайват. [Затова “най-доброто” прегрешение е онова, което води 

до искрено покаяние, а “най-лошата” добрина е онази, която води до гордост и 

самовъзхищение.] 
25. О, Аллах, наистина аз те моля за твоята милост, с която да напътиш сърцето 

ми, и да обхванеш делата ми [така, че да не се нуждая от помощта на друг], и да 
обгърнеш разпокъсаността [в делата] ми, и да поправиш религията ми, и да 
изплатиш дълга ми, и да опазиш скритото в мен [вътрешните ми качества – 

вярата и искреността ми], и да извисиш явното от мен [делата ми и чертите на 

характера ми], и да сториш сияйно лицето ми, и да пречистиш делата ми [от 

показност и лицемерие], и да ми вдъхнеш благоразумие, и да напътиш 
любимите ми [близки, роднини, семейство], и да ме предпазиш от всяко зло. О, 
Аллах, дари ме с вяра, която никога да не изгубя, и убеденост след която 
няма безверие, и милост чрез която да получа твоята височайша щедрост на 
този свят и на отвъдния. О, Аллах, наистина аз те моля да ми отредиш 
избавление, и да ме дариш с угощението на мъчениците [шехидите], и живота 
на щастливците [избавените от Огъня], и съпровождане на пророците, и 
подкрепа срещу враговете. Наистина Ти откликваш на молбата. О, Аллах, 
наистина аз те моля да изпълниш моите нужди, дори и да не проумявам кое е 
най-доброто за мен, а делата ми [моя ибадет] да са толкова немощни. Аз имам 
най-голяма нужда от твоята милост, затова те умолявам, о, Ти, Изпълващия 
нуждите, о, Ти, Лекуващия сърцата, така както преграждаш моретата едно от 
друго [“Пусна Той двете морета да се срещнат, но между тях има преграда, която не 

престъпват. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?” ер-Рах̲ма̅н: 19-21], да ме 
предпазиш от мъчението на Огъня, и от призовите за гибел [обитателите на 

Джехеннем ще молят да бъдат умъртвени, но на тяхната молба не ще се отвърне и те 

ще останат в пламъците вечно, Аллах да ни опази!], и от изпитанието в гроба. О, 
Аллах, за нещата, които не схващам как да постигна, нито пък имам сила да 
сторя, а също за целите и желанията ми, които не съм постигнал измежду 
добрините, които Ти самия си обещал на някое от твоите творения [човек, 

джин или меляике] или пък си дал на някой от твоите раби, умолявам те Ти 
самия да ме дариш с него [защото аз самият съм неспособен да го постигна], и те 
умолявам [за тези неща] чрез безкрайната ти милост, о, Господарю на 
световете. О, Аллах, Притежателю на най-здравото въже [Свещения Куран и 

Исляма, а също и семейството на Пратеника на Аллах � - ехли бейт, защото те няма да 

се разделят от Курана, докато не стигнат при езерото Х ̲аўд̣] и най-мъдрата повеля, 
умолявам те за сигурност в Деня на страха, и за Дженнет в Деня на 
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Õ  ََعلۡ ُهم� اجۡ لل= ا ِ  يَن إِ ِن ِمَن ال�
َ
وا �َتبۡ َسُنوا اسۡ حۡ َذا أ  َشُ

َ
  َفُرواَتغۡ َساُءوا اسۡ َذا أ

Ö  َسۡ  إِ ُهم� لل= ا
َ
ُ ّنِ أ ل

َ
 َتۡ ِب وَ ِدي بَِها قَلۡ ِدَك َتهۡ  ِعنۡ ًة ِمنۡ َك رَۡحَ أ

َ
ِث تَلُـمX بَِهـا َشـعۡ رِي وَ ۡمـَمـُع بَِهـا أ

ِ َتقۡ ِن وَ لُِح بَِها دِيتُۡص وَ  ّيُِض بَِهـا تُبَـي وَ َفـُع بَِهـا َشـاهِدِ تَرۡ  وَ َفُظ بَِها َغئِِب َتۡ ِن وَ ا َديۡ هَ ِض ب
لۡ ِدي وَ ِهُمِن بَِها رُشۡ تُلۡ  َعَمِل وَ تَُزّكِ بَِهاِه وَ وَجۡ 

ُ
  ُك� ُسـوءٍ نۡ ِصُمِن بَِهـا ِمـَتعۡ َفِت وَ تَُردX بَِها أ

 لل= اَ 
َ
 رَۡحَ ٌر وَ َدهُ ُكفۡ َس َبعۡ يۡ َيقِيناً لَ تَدX وَ  يَرۡ يَماناً 4َ ِطِن إِ عۡ ُهم� أ

َ
َف َكَراَمتِـَك ِف ًة أ  نَاُل بَِها َشَ

نۡ  Xُهم� إِ لل= ِخَرةِ اَ اۡل َيا وَ ال 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
َهَداءِ وَ َقَضاءِ وَ  الۡ َز ِف َفوۡ لَُك الۡ أ Xَعدَ َعيۡ نُُزَل الش Xُمَراَفَقَة اءِ وَ َش الس

 
َ
 ال�ۡصَ بَِياءِ وَ نۡ اۡل

َ
َعءِ َداءِ إِ عۡ  kََ اۡل Xنۡ ُهم� إِ لل= اَ  ن�َك َسِميُع ال

ُ
 نۡ زُِل بَِك َحاَجِت �ّنِ أ

ۡ
 ِي  قَُصَ َرأ

 تَِك فَ  رَۡحَ َ¡ ُت إِ َتَقرۡ َمِل افۡ َضُعَف عَ وَ 
َ
ُ سۡ أ ل

َ
 َك يَ أ

ُ
ُدورِ َكَما ُتِـُي َيا َشاِفَ ُمورِ وَ ا قَاِضَ اۡل Xالص 

  اۡلُ َبۡيَ 
َ
عِيِ وَ  ُتَِيِن ِمنۡ نۡ ُحورِ أ ُهـم� َمـا لل= اَ  َنةِ الُقُبـورِ  فِتۡ ِمنۡ ورِ وَ َوةِ الXبُ  َدعۡ ِمنۡ  َعَذاِب الس�

  رَ هُ قَُصَ َعنۡ 
ۡ
 َمسۡ ِت وَ يَ ُه ُمنۡ لُغۡ  َتبۡ لَمۡ ُه َعَمِل وَ َضُعَف َعنۡ  وَ ِي أ

َ
 َعدۡ  وَ  َخۡيٍ لَِت ِمنۡ أ

َ
 َحداً ِمـنۡ تَُه أ

 َخلۡ 
َ
  َخۡيٍ وۡ قَِك أ

َ
 طِ َت ُمعۡ نۡ  أ

َ
 إِ  ِعَبادَِك فَ َحداً ِمنۡ يهِ أ

َ
 يهِ وَ َك فِ َلۡ َغُب إِ رۡ ّنِ أ

َ
لَُك بِرَۡحَ سۡ أ

َ
تَِك رَب� أ

دِ بۡ  َذا الَۡ ُهم� لل= اَ  يَ َعالَمِ الۡ   يِد وَ ِل الش�
َ
 يِد رِ الر�شِ مۡ اۡل

َ
 سۡ أ

َ
 أ

َ
ۡ َن يَـوۡ ۡمـلَُك اۡل َم ن�ـَة يَـوۡ الَۡ يـِد وَ وَعِ َم ال

ۡ الُۡ  ِ لُودِ َمَع ال ب ۡ ُمَقر� ُجودِ ال Xِع الس ك� Xُهودِ الر Xُموفِ َي الش ِ َعـُل ن�َك َتفۡ ن�َك رَِحيٌم َوُدوٌد إِ ُعُهودِ إِ الۡ َي ب
  ُمِضّلَِي ِسـلۡ 4َ َي وَ  َضاّلِ يَن َغۡيَ َتدِ يَن ُمهۡ َنا َهادِ َعلۡ جۡ ُهم� الل= اَ  ا تُرِيدُ مَ 

َ
بـاً َحرۡ ائِـَك وَ ِلَ وۡ ماً ِل

 
َ
 َدائَِك ُنِبX ِبُّبَِك َمنۡ عۡ ِل

َ
ِ ُنَعادِ َحب�َك وَ  أ ُهـم� ٰهـاَ  قَِك  َخلۡ  ِمنۡ  َخالََفَك َعَداَوتَِك َمنۡ ي ب َذا لل=

َعُء وَ  Xَعلَيۡ ُد وَ هۡ َذا الُۡ هٰ َجابَُة وَ َك اۡلِ َعلَيۡ ال Xنُـوراً ِب وَ  ِ¡ نُوراً ِف قَۡلـَعۡل ُهم� اجۡ لل= اَ  نُ ۡ�َ َك ال
نُـوراً  ِشـَماِ¡ وَ نُوراً َعنۡ  وَ  يَِميِن نُوراً َعنۡ ِف وَ  َخلۡ نُوراً ِمنۡ  وَ  يََدي� َبۡيِ  ِمنۡ نُوراً ي وَ ِف َقۡبِ 

نُوراً ِف بََشِي رِي وَ عۡ نُوراً ِف شَ نُوراً ِف بََصِي وَ ِع وَ نُوراً ِف َسمۡ ِت وَ  َتۡ نُوراً ِمنۡ ِق وَ  فَوۡ ِمنۡ 
 لل=  اَ نُوراً ِف ِعَظاِم  وَ  َونُوًرا ِف ُمّخِ نُوراً ِف َدِم ِم وَ نُوراً ِف لَۡ وَ 

َ
  ِ¡ نُوراً وَ ِظمۡ عۡ ُهم� أ

َ
ِطِن عۡ أ

ِ ِن نُوراً ُسبۡ زِدۡ ِن نُوراً وَ زِدۡ ِن نُوراً وَ زِدۡ  ِ¡ نُوراً وَ َعۡل اجۡ نُوراً وَ  ِ َحاَن ال� َف ب قَـاَل عِّزِ وَ الۡ ي َتَعط�
 ِ ِ َحانَ هِ ُسبۡ ب ۡ  ال� ِ َد وَ َمجۡ ي لَبَِس ال َم ب ِ هِ ُسبۡ تََكر� َحاَن �4 َلُ ُسـبۡ بِيُح إِ َبِغ الت�سۡ  يَنۡ ي 4َ َحاَن ال�
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вечността, заедно с приближените мъченици, извършващите руку и седжде, 
и изпълняващите своите обещания. Наистина Ти си Милосърдния, 
Любящия, наистина Ти правиш каквото пожелаеш. О, Аллах, стори ни 
напътстващи и напътени, а не заблудени и заблуждаващи, помирени с твоите 
приближени, враждуващи с твоите врагове, обичащи искрено единствено 
заради Теб онези, които също те обичат, и враждуващи искрено заради Теб 
с онези от твоите творения, които ти се противят. [За повече детайли виж 

бележката към “Молитва номер 2” от “Втори ден”.] О, Аллах, това е дуата ми, а 
нейния отговор е [само] от Теб. И това е по моите сили, а упованието ми е 
[само] в Теб. О, Аллах, стори светлина в сърцето ми, и светлина в гроба ми, и 
светлина пред мен, и светлина зад мен, и светлина отдясно на мен, и светлина 
отляво на мен, и светлина над мен, и светлина под мен, и светлина в слуха ми, 
и светлина в зрението ми, и светлина в косата ми, и светлина в кожата ми, и 
светлина в плътта ми, и светлина в кръвта ми, и светлина в мозъка ми, и 
светлина в костите ми. О, Аллах, увеличи светлината ми, и ме дари със 
светлина, и стори за мен светлина, и ми надбави светлина, и ми надбави 
светлина, и ми надбави светлина. Пречист е Онзи, който притежава 
всичкото могъщество и покорява чрез него, пречист е Онзи, който 
притежава всичкото величие и дарява чрез него, пречист е Онзи, който 
единствен заслужава всичката възхвала, пречист е Онзи, който знае броя на 
всяко нещо чрез в своето знание, пречист е Притежателя на всичкото 
достойнство и сила, пречист е Притежателя на всичката милост и 
благодеяния, пречист е Притежателя на всичката слава и щедрост, пречист е 
Притежателя на величието и почитта. 

26. О, Аллах, не ме поверявай на себе си [на собствената ми душа] дори колкото 
едно премигване [на окото], и не отнемай от мен добрините с които си ме 
дарил. [Тази дуа е изпълнена, защото ако Аллах ни остави дори за секунда, ние ще 

изчезнем на момента. И въпреки това Пратеникът на Аллах � ни учи на нея за да 

изразим своята благодарност към Всевишния Аллах по този начин.] 
27. О, Аллах, Ти не си бог, който ние сами сме си сторили, нито господар, който 

сме измислили и чието споменаване изчезва, нито имаш съдружници, които 
да отсъждат заедно с Теб, нито сме имали друго божество преди Теб, при 
което да търсим убежище, а Теб да изоставим, нито пък някой ти е помагал 
при нашето сътворение, та да го вземем за съдружник заедно с Теб, 
Благословен си Ти и Всевишен, и те молим, няма друг бог освен Теб, 
опрости греховете ни. 

28. О, Аллах, Ти чуваш думите ми, и виждаш мястото ми, и знаеш тайното и 
скритото у мен, нищо от моите дела не ти убягва, а аз съм бедния, нуждаещ, 
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 َمنۡ 
َ
وۡ ِل وَ َفۡض اَن ذِي الۡ حَ ِمهِ ُسبۡ ٍء بِعِلۡ َص ُك� َشۡ حۡ  أ ۡ ِل ُسبۡ الط� َحاَن  ُسبۡ الَِّعمِ َمّنِ وَ َحاَن ذِي ال

 ۡ     امِ رَ كۡ اۡلِ ِل وَ َ̈ َحاَن ذِي الَۡ  ُسبۡ َكَرمِ ِد َوالۡ َمجۡ ذِي ال
Ø  َعۡ  َتۡنِ 4َ  وَ فََة َعۡيٍ ِس َطرۡ  َنفۡ َ¡ ِن إِ  تَِكلۡ ُهم� 4َ لل= ا 

َ
  تَِن َطيۡ عۡ  ِمّنِ َصالَِح َما أ

Û  َ4َ َناهُ وَ َدثۡ حۡ تَ  اسۡ ٰلٍ إِ َت بِ ن�َك لَسۡ ُهم� إِ لل= ا ِ َكُء َيقۡ  َعلَيۡ 4َ  وَ َناهُ َتَدعۡ  ابۡ ُرهُ  يَبِيُد ذِكۡ َرّبٍ  ب ُضوَن َك ُشَ
 إِ جَ  نَلۡ ٰلٍ  إِ لََك ِمنۡ ا َقبۡ  َكَن َلَ 4َ َمَعَك وَ 

ُ
 4َ نََذُرَك وَ  وَ هِ َلۡ أ

َ
 َعنََك kََ َخلۡ  أ

َ
ُه كَ َحـٌد فَنُـۡشِ قَِنـا أ

 َت فَنَسۡ َتَعاَلۡ َت وَ اَركۡ بَ فِيَك تَ 
َ
 �4  إِ ٰلَ  إِ لَُك 4َ أ

َ
   ِ¡ فِرۡ َت اغۡ نۡ  أ

à  َِي وَ َتعۡ وَ ى َمَكِن تَرَ ِم وَ َمُع َ�َ ن�َك تَسۡ ُهم� إِ لل= ا َ̈ لَُم ِسّ  ٌء ِمـنۡ َك َشۡ َف َعلَۡيـ َيۡـنِيَِت 4َ َع
 
َ
 رِي وَ مۡ أ

َ
ۡ َفقِ ائُِس الۡ نَا اۡلَ أ ۡ يُث َتغِ ُمسۡ ُي ال ۡ َتجِ سۡ مُ  ال ۡ ُي ال ۡ ُمشۡ وَِجُل ال ۡ فُِق ال ِب َذنۡ ُف بِـَتِ ُمۡعـُمقِـرX ال

 
َ
 سۡ أ

َ
 لَُك َمسۡ أ

َ
ۡ أ  ِي وَ كِ ِمسۡ لََة ال

َ
ۡ تِ َك ابۡ َلۡ َتِهُل إِ بۡ أ ِلـُمـذۡ َهاَل ال  ِل وَ نِِب ال�

َ
ائِِف ُعـوَك ُدَعَء اۡلَـدۡ أ

 ِ َ  وَ تُهُ ۡبَ  لََك عَ فَاَضۡت  لََك َرَقَبُتُه وَ  َخَضَعۡت ُدَعَء َمنۡ يرِوَ الض� َ ُمُه وَ َك ِجسۡ َذل� ل  رَِغَم ل
َ
 ُفهُ نۡ َك أ

ا وَ ِن بُِدَع َعلۡ  َتۡ ُهم� 4َ لل= اَ  Vا َخۡيَ ُؤوفاً رَِحيماً يَ  رَ  ِ¡ ُكنۡ ئَِك َشقِي ۡ ۡ ا َخۡيَ يَ َي وَ ولِ ئُ َمسۡ  ال   ِطيَ ُمعۡ  ال
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молещ за подкрепа и търсещ помощ от Теб, който се страхува и бои от Теб, 
който признава и осъзнава своите грехове пред Теб. Моля те с молбата на 
смирения бедняк, и те умолявам с молбата на унизения съгрешил [спрямо 

Теб], и те призовавам с дуата на изпитващия страх принуден, и дуата на 
навелия глава пред Теб [буквално: огъналия шия], и на проливащия сълзи 
заради Теб, и отдаващия своето тяло на Теб, и заравящия своя нос в земята 
заради Теб [Това е израз на абсолютно преклонение пред Аллах �]. О, Аллах, не 
ме оставяй нещастен в дуата ми към Теб, а бъди състрадателен и милосърден 
към мен, о, Ти, Най-добрия от когото искам и Най-добрия който ме дарява. 

29. О, Аллах, пред Теб оплаквам своята слабост, и своята немощ, и унижението 
ми пред хората. [Аллах � ненавижда онзи, който се оплаква пред творенията, а 

откликва на онзи, който се оплаква пред Него. Оплакването пред Аллах � – това е 

най-вече търпението.] О, Ти, Най-милостивия сред милостивите, на кого ме 
поверяваш? На груб с мен враг или на близък, който да се разпорежда с мен? 
Ако Ти не си ми разгневен това е без значение за мен [въпреки унижението, 

което изпитвам] макар, че твоята благосклонност е най-доброто нещо за мен. 
Моля те чрез светлината на твоята щедрост, заради която засияват небесата, 
и заблестяват тъмнините, и влизат в порядък делата на този свят и на 
отвъдния [ахирета], да не се излива твоя гняв над мен, и да не ме връхлита 
твоята ярост. И не преставам да искам твоето задоволство, докато не ме 
дариш с него. И няма сила, и няма мощ, освен у Теб. 

30. О, Аллах, опази ме така, както биват пазени децата. 
31. О, Аллах, наистина ние те молим да ни дариш със смирени, успокоени и 

покайващи се пред Теб сърца. 
32. О, Аллах, наистина аз те моля за вяра, която да проникне в сърцето ми 

[Когато вярата докосне повърхността на сърцето, човек започва да обича ахирета 

редом със земния живот, но когато вярата проникне дълбоко в сърцето, човек започва 

да обича ахирета и да ненавижда земния живот.], и дълбоко убеждение докато 
разбера, че ще ме сполети единствено онова, което Ти си ми предписал, и 
задоволство от онова, което си ми отредил за препитание. 

33. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала така, както Ти си възхвалил Себе си, и 
много повече от онова, с което ние те възхваляваме. О, Аллах, за Теб е моята 
молитва, и моето служене, и моя живот, и моята смърт, и към Теб е 
завръщането ми, и за Теб е моето наследство [садаката и добрините, които човек 

е сторил]. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от наказанието в 
гроба, и нашепванията на душата, и разпиляност в делата. О, Аллах, наистина 
аз те моля за доброто с което духат ветровете и търся закрила при Теб от 
злото с което духат ветровете. 
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ä  ََلۡ ُهم� إِ لل= ا 
َ
ِت وَ ُكو َضعۡ شۡ َك أ   ال�اِس يَ َواِن kََ هَ قِل�َة ِحيلَِت وَ َف قُو�

َ
اِحِ رۡ ا أ  َ¡ َمـنۡ َي إِ َحَم الـر�

 تَِكلُِن إِ 
َ
ُمِن أ   قَرِيٍب َمل�كۡ َ¡  إِ مۡ َ¡ َعُدّوٍ َيَتَجه�

َ
� تَُكنۡ   ل�مۡ نۡ رِي إِ مۡ َتُه أ َkَ ًبَ َ̈  فَ  َساِخطا

ُ
اِ¡  أ

 َغۡيَ 
َ
  أ

َ
 َسُع ِ¡ وۡ ن� َعفِيَتَك أ

َ
ِ كَ ِهَك الۡ ُعوُذ بُِنورِ وَجۡ أ  رِيِم ال�

َ
مٰ َضاَءۡت ي أ  اُت وَ وَ  َلُ الس�

َ
 قَـۡت ۡشَ أ

لُمَ  Xَصلَُح َعلَيۡ اُت وَ َلُ الظ 
َ
نۡ مۡ هِ أ Xاۡل َيا وَ ُر ال 

َ
� َغـنۡ ِخَرةِ أ َkَ َسـَخَطَك ُتـۡنِ َضَبَك وَ  ُتِل� � َkَ َل

    بَِك �4  قُو�ةَ إِ 4َ َل وَ  َحوۡ 4َ َض وَ َب َحت� تَرۡ تۡ عُ لََك الۡ وَ 
ç  َةِ يَ اقِ وَ ًة كَ ُهم� َواقِيَ لل= ا ۡ   دِ َوِل  ال
è  َُهم� إِ لل= ا َ  سۡ ن�ا ن

َ
 أ

َ
اَهًة ُمۡ لَُك قُلُوباً أ   َك لِ ًة ِف َسبِيبَِتًة ُمنِيبَ و�

ë  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
 ِب وَ اناً ُيَباِشُ قَلۡ مَ يلَُك إِ أ

َ
 عۡ َيقِيناً َصادِقاً َحت� أ

َ
َت  َما َكَتبۡ �4  إِ يبُِن  يُِص ن�ُه 4َ لََم أ

 ¡ِ ۡ   َت ِ¡ يَشةِ بَِما قََسمۡ َمعِ  َورًِض ِمَن ال
î  َُد كَ مۡ ُهم� لََك الَۡ لل= ا ِ ا َنُقوُل اَ َخۡي ي َتُقوُل وَ ل� َ̈ لل= اً ِمم�  اِت َمَمـاَي وَ يَ َمۡ نُُسِك وَ ِت وَ ُهم� لََك َص

َ  وَ َك َمآِب َلۡ �  ّنِ ُهم� إِ لل= اَ  اِث َك رَّبِ تُرَ ل
َ
دۡ وَسۡ  وَ َقۡبِ  َعَذاِب الۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ  أ َشَتاِت رِ وَ وََسةِ الص�

 
َ
سۡ (ّنِ ُهم� إِ لل= اَ  رِ مۡ اۡل

َ
ُ أ ل

َ
 ) ُء بِهِ الّرَِياُح وَ ا تَِج  مَ  َخۡيِ َك ِمنۡ أ

َ
ِ َمـُعوُذ بَِك ِمنۡ أ هِ ِجُء بِـا تَـ َشّ

  احُ الّرِيَ 
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34. О, Аллах, умножи благодарността ми към Теб, и ме стори често да те 
споменавам, и да следвам твоите наставления, и да спазвам обета към Теб. 

35. О, Аллах, наистина нашите сърца, и ние самите, и нашите органи са в твоята 
власт, а ние не владеем нищо от тях. И след като е така, бъди нашия 
покровител и ни напъти по правия път. 

36. О, Аллах, стори обичта ми към Теб най-любимото нещо за мен, и стори 
страха ми към Теб най-тревожното нещо за мен, и премахни от мен земните 
нужди чрез копнежа по срещата с Теб. И когато радваш очите на хората със 
земните им придобивки, зарадвай очите ми с покорството ми [ибадета ми] 
към Теб. 

37. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от [злото на] двете слепоти: 
ручея и необуздания кон. [Защото и двете “поемат” натам накъдето пожелаят без 

да се “съобразяват” с нищо така, както и слепеца.] 
38. О, Аллах, наистина аз те моля да ме дариш със здраве [на тялото], и 

помилване [въздържане от злини], и доверие, и добър характер, и доволство от 
съдбата. [По този начин Пратеникът на Аллах � ни учи как да възпитаваме душите 

си със задоволство от съдбата, защото сърцето на човек, който не е доволен от съдбата 

винаги е заето с грижи: “Защо стана така? Защо не стана иначе?”. А след като сърцето 

е заето с тези грижи как да се освободи за правене на ибадет и за размишление върху 

ахирета?] 
39. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала [чрез която ти благодарим] и на Теб 

принадлежат всичките блага [с които ни почете]. 
40. О, Аллах, наистина аз те моля да ме дариш с успех да извършвам всичко 

онова, което Ти обичаш, и [да ме дариш] с истинско упование в Теб [защото 

всеки един дар и всяко едно лишение са единствено от Аллах], и с “най-добро 
предположение” за Теб [“х̲усн ез ̣-з ̣анн”. Който изостави своята алчност и своята 

настоятелност, повери делата си на Аллах, доволен е с онова, което Аллах му е 

отредил, и се надява на добро и на благословия от Аллах, то Аллах � ще утвърди 

доброто му предположение за Всевишния Създател.] 
41. О, Аллах, разтвори слуха на моето сърце за твоето споменаване [“Онези, които 

вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах. О, да, при споменаването на 

Аллах сърцата се успокояват.” ер-Ра‘д: 28.], и ме дари с покорство към Теб, 
покорство към твоя Пратеник [Мухаммед �], и дела според твоята Книга 
[Свещения Куран]. 

42. О, Аллах, дари ме със страх от Теб все едно те виждам винаги, докато те 
срещна, и ме зарадвай с богобоязън [защото богобоязънта е източника на всяко 

щастие на този свят и на отвъдния], и не ме опечалявай с непокорство [защото по 

същия начин непокорството към Аллах е източник на всякакво нещастие], и избери 
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ò  ََعلۡ ُهم� اجۡ لل= ا 
ُ
ُم ُشكۡ ِن أ  َرَك وَ َعّظِ

ُ
 َرَك وَ ِثُ ذِكۡ كۡ أ

َ
 ت�بُِع نَِصيَحَتَك وَ أ

َ
  َفُظ َوِصي�َتَك حۡ أ

ó  ََك بَِنـا لِـَت ذٰ ا َفَعۡلـذَ إِ ئاً فَـَها َشيۡ َنا ِمنۡ  ُتَمّلِكۡ ارَِحَنا بَِيِدَك لَمۡ َجوَ َنا وَ نََواِصيَ ن� قُلُوَبَنا وَ ُهم� إِ لل= ا
 ُكنۡ فَ 

َ
بِ َ¡ ِدنَا إِ اهۡ َت َوِل�َنا وَ نۡ  أ   يلِ  َسَواءِ الس�

õ  ََعۡل ُهم� اجۡ لل= ا 
َ
  ُحب�َك أ

َ
  َخشۡ َعۡل اجۡ  وَ َ¡� َياءِ إِ شۡ َحب� اۡل

َ
 خۡ يََتَك أ

َ
  َعّنِ َطعۡ اقۡ ِدي وَ َياءِ ِعنۡ شۡ وََف اۡل

نۡ  Xوۡ َيا َحاَجاِت ال قۡ بِالش�
َ
عۡ َررۡ ِق إَِ¡ لَِقائَِك �َذا أ

َ
هۡ َت أ

َ
نۡ ُيَ أ Xقۡ  فَ َياُهمۡ  ُدنۡ ِمنۡ َيا ِل ال

َ
 ِن ۡيـ عَ رِرۡ أ

   ِعَباَدتَِك ِمنۡ 
 ُهم� إِ لل= اَ  ÷

َ
 ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ

َ
ِ اۡل ُؤولِ عِ اۡلَ ِل وَ يۡ  الس� َمَيۡيِ عۡ  َشّ   يِ الص�

ù  َُهم� إِ لل= ا 
َ
ُ سۡ ّنِ أ ل

َ
َة وَ أ ح� َة وَ الۡ َك الّصِ  عِف�

َ
ِ لُِق وَ َن الُۡ ُحسۡ َمانََة وَ اۡل   رِ َقدۡ الۡ الّرَِضا ب

ú  َراً وَ ُد ُشكۡ مۡ ُهم� لََك الَۡ لل= ا ۡ   ً̈ َمنX فَۡض لََك ال
ü  َُهم� إِ لل= ا 

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
 فِيَق لَِمحَ لَُك ال�وۡ أ

َ
ِ َعلَيۡ ِصدۡ َماِل وَ عۡ ابَِّك ِمَن اۡل

Xّنِ بَِك ُحسۡ َك وَ َق ال�َوك
   َن الظ�

ý  ُۡهم� اف ً̈ بِِكَتابَِك ِن َطاَعَتَك َوَطاَعَت زُقۡ رَِك َوارۡ ِب ِلِكۡ  َمَساِمَع قَلۡ َتحۡ اَلل=   رَُسولَِك وََعَم
 َعلۡ ُهم� اجۡ لل= اَ  �

َ
 خۡ ِن أ

َ
 َشاَك َكأ

َ
 ّنِ أ

َ
 َراَك أ

َ
 َقاَك وَ لۡ بَداً َحت� أ

َ
ِصيَتَِك قِِن بَِمعۡ  تُشۡ 4َ َواَك وَ ِن بَِتقۡ عِدۡ سۡ أ

 ت� 4َ  حَ كَ رِ دۡ  ِ¡ ِف قَ َبارِكۡ َضائَِك وَ  قَ  ِ¡ ِف ِخرۡ وَ 
ُ
 يَل َمـجِ ب� َتعۡ حِ  أ

َ
ـا أ   تَـ4َ َت وَ رۡ خ�

ۡ
ا ِخَي َمـأ

لۡ    ِس  َنفۡ  ِف  ِغَنائِيَعۡل اجۡ َت وَ َعج�
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най-доброто за мен [и в двата свята], и ме дари с благодат в онова, което си ми 
отредил, до такава степен, че да не желая ускоряването на онова, което си 
забавил, нито забавянето на онова, което си ускорил. И стори богатството 
ми да се намира в сърцето ми. 

43. О, Аллах, бъди благосклонен към мен в улесняването на всяка трудност, 
защото улесняването на всяка трудност е лесно за Теб. И те моля за 
облекчение и за помилване в земния живот и в отвъдното [ахирета]. 

44. О, Аллах, помилвай ме, наистина Ти си Извиняващ, Прещедър. 
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إِ سِ  ِب ِف تَيۡ ُطۡف ُهم� الۡ لل= اَ  � ِ َعِسٍي فَ
ِ َعسِ سِ ن� تَيۡ يِ ُكّ

ۡسـَك ٍي َعلَيۡ َي ُكّ
َ
لَُك الۡ يَِسٌي َوأ

َ
 يُـۡسَ أ

 ۡ نۡ َوال Xِخَرةِ اۡل وَ َيا ُمَعافَاَت ِف ال  
إِ عۡ ُهم� الل= اَ  �    َعُفو? َكرِيمٌ ن�َك ُف َعّنِ فَ
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Пети ден 

С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. 
1. О, Аллах, пречисти сърцето ми от лицемерие [когато онова, което човек изявява 

на показ е противоположно на онова, което таи в себе си], и делата ми от 
показност [когато човек се стреми да придобие земното, чрез делата за отвъдното], и 
езика ми от лъжи, и очите ми от измамни погледи [буквално: предателските 

погледи, или погледите на изневяра, т.е. поглеждане към забранено], защото 
наистина Ти знаеш измамните погледи и какво спотайват сърцата. 

2. О, Аллах, дари очите ми с проливане на сълзи от страх от Теб, които да 
напоят сърцето ми, преди сълзите да се превърнат в кръв, а зъбите да станат 
на въглени [заради наказанието в Джехеннем]. 

3. О, Аллах, отреди помилване за мен, и ме въведи в твоята милост, и отреди 
живота ми да премине в подчинение към Теб, негов завършек да бъдат 
добрите дела, а неговата награда – Дженнета. 

4. О, Аллах, обогати ме със знание, и ме украси с добродушие [нежност, мекота], 
и ме почети с богобоязън, и ме разхубави с помилване. [Казва Джунейд: Четири 

неща издигат раба до най-високи степени дори и да не му достигат знанието и делата: 

добродушието, скромността, щедростта и добрия характер.] 
5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от приятел измамник – очите 

му ме наблюдават, а сърцето му ме надзирава. Ако види добрина я скрива, а 
ако види прегрешение го разгласява. 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от крайната нужда и нейното 
изявяване пред хората [защото това ще доведе до тяхното презрение към мен и до 

злорадството на враговете ми]. 
7. О, Аллах, не давай да ме застигне време, нито пък другарите ми да бъдат 

застигнати от време в което ученият няма да бъде следван [хората от това 

време няма да се вслушват в наставленията на учените], нито от мъдрия [още: 

благия, добродушния, кроткия] ще се изпитва срам. Сърцата им ще бъдат сърца 
на чуждоземци [т.е. ще имат лош характер, ще бъдат превзети от лицемерие и 

показност], а езиците им – езици на араби [ще говорят ясно и красноречиво, но 

ще дебнат като лисици и ще оплюват утвърдените мезхеби]. 
8. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб дългът да ме надвие, и врагът да 

ме надвие, и да остана задълго неженен [или неомъжена], и от изпитанието на 
лъжемесията Деж ̲ж ̲а ̅л. 

9. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от изпитанието на жените [по 

думите на Пратеника на Аллах �: “Не оставих след себе си по-лошо изпитание за мъжете от 

жените.”], и от мъчението в гроба. 
10. О, Аллах, наистина аз вземам обет от Теб, който няма да бъде нарушен: 
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  امل�ل اخلامس
ۡمح بِسۡ   الّرَ ِ ِحي'ـمِ ''ِم ا!    ـِٰن الّرَ

َيانَـةِ ِن ِمـَن اۡلِ َعۡيـِب وَ ِكـذۡ  ِمَن الۡ لَِساِن  الّرَِياءِ وَ  ِمنَ َعَمِل ِب ِمَن الَِّفاِق وَ  قَلۡ ُهم� َطّهِرۡ لل= اَ  >
 ن�َك َتعۡ إِ فَ 

َ
ُدورُ َما ُتۡ ُيِ وَ عۡ لَُم َخائَِنَة اۡل Xِف الص  

اَلَۡيِ نَۡيِ ِن َعيۡ زُقۡ ُهم� ارۡ اَلل=  < ۡمـَب َقۡلـاِن الۡ قِيَ  تَسۡ  َهط�  ۡبـيَتَِك قَ شۡ  َخـِع ِمـنۡ  بِـُذُروِف ال�
َ
 نۡ َل أ

ُموُع َدمتَ  Xاً وَ ُكوَن ال 
َ
  راً اُس َجۡ ۡضَ اۡل

 َرتَِك وَ  ِف قُدۡ ُهم� َعفِِن لل= اَ  �
َ
 ِض اقۡ تَِك وَ ِف رَۡحَ ِن ِخلۡ دۡ أ

َ
ۡيِ تِمۡ اخۡ َجِل ِف َطاَعتَِك وَ  أ

  َعَمِل  ِ¡ ِبَ
  ن�ةَ  ثََوابَُه الَۡ َعۡل اجۡ وَ 

B  َلل= ا 
َ
ِ غۡ ُهم� أ ِ ِم وَ لۡ عِ الۡ نِِن ب  ِم وَ لۡ اۡلِ َزّيِّنِ ب

َ
ِ رِمۡ كۡ أ ِ َجِّلۡ َوى وَ ال�قۡ ِن ب    َعافَِيةِ الۡ ِن ب

J  َُهم� إِ لل= ا 
َ
  رَ نۡ َعِن إِ ُبُه يَرۡ قَلۡ  وَ َناهُ تََرَياِن اكٍِر َعيۡ يٍل مَ  َخلِ  ِمنۡ ُعوُذ بَِك ّنِ أ

َ
 نۡ ا �ى َحَسَنًة َدَفَنهَ أ

 رَ 
َ
 أ

َ
  اَذاَعهَ ى َسّيَِئًة أ

U  َُهم� إِ لل= ا 
َ
  ال�َباؤُِس ِس وَ ؤۡ ُعوُذ بَِك ِمَن اۡلُ ّنِ أ

b  َيِم لِـيهِ ِمَن الَۡ َي فِ َتحۡ  يُسۡ 4َ يُم وَ لِ عَ يهِ الۡ  يُت�َبُع فِ  4َ  زََماناً وارِكُ دۡ يُ  4َ  زََماٌن وَ ِن رِكۡ  يُدۡ ُهم� 4َ لل= ا
 قُلُوُبُهمۡ 

َ
 َعِجِم وَ  قُلُوُب اۡل

َ
ۡ أ  ِسنَُتُهمۡ ل

َ
ۡ  أ   َعَرِب ِسَنُة الۡ ل

m  َُهم� إِ لل= ا 
َ
يۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ   بَـوَ ِمـنۡ َعُدّوِ وَ َغلََبةِ الۡ ِن وَ  َغلََبةِ ال�

َ
ۡ فِتۡ  ِمـنۡ  وَ ّيِـمِ ارِ اۡل يِح َمـسِ َنـةِ ال

الِ  ج�   ال�
 ُهم� إِ لل= اَ  �

َ
 ةِ الّنَِساءِ وَ نَ  فِتۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ

َ
  َقۡبِ  َعَذاِب الۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ

 ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
ُِذ ِعنۡ ّنِ أ  إِ لَِفنِيهِ فَ  ُتۡ داً لَنۡ  َعهۡ َدكَ ت�

َ
َما أ   فَ نَا بََشٌ ن�

َ
َما ُمـؤۡ أ  ُتـِمٍن آَذيۡ ي�

َ
 َشـَتمۡ  وۡ ُه أ

َ
 وۡ ُتُه أ

 َجَلۡ 
َ
َ̈ َعلۡ ُتُه فَاجۡ  لََعنۡ وۡ تُُه أ   َك َلۡ ا إِ َبًة ُتَقّرُِبُه بِهَ قُرۡ َزَكةً وَ ةً وَ َها َلُ َص
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Наистина аз съм човек [и имам своите недостатъци], затова който и вярващ да 
съм наранил, или наругал, или ударил, или прокълнал стори това да бъде 
причина за неговото помилване, и неговото пречистване, и приближаването 
му към Теб. 

11. О, Аллах, Ти ме създаде и Ти ще ме прибереш [от този свят], на Теб 
принадлежи моя живот и моята смърт, ако ме оставиш да живея опази ме 
така, както пазиш твоите праведни раби, а ако ме прибереш – опрости ми, и 
ме помилвай. О, Аллах, наистина аз те моля за благополучие. 

12. О, Аллах, укрепи целомъдрието ми и улесни делата ми. 
13. О, Аллах, наистина аз те моля за цялостно изпълване на ўуд ̣у – абдеста [с 

всички неща, които са фард̣, суннет, мустех ̲абб и едеб. Абдест, който е причина за 

влизане в Дженнета, и изтриване на греховете, и извисяване на степента. Абдест, който 

премахва злобата, и завистта, и омразата, и всички лоши чувства.], и цялостно 
изпълване на молитвата – намаза [с всички неща, които са фард̣, суннет, 

мустех ̲абб и едеб. Намаз, който е ключ към Дженнета. Намаз изпълнен със смирение 

на тялото, и смирение на органите, и смирение на сърцето. Намаз, който възпира от 

извършване на грехове. Х̲асен ел-Бес ̣ри̅ казва: “Всеки намаз, който не е извършен от 

сърце ускорява наказанието.” А някои от праведните предци са казали: “Не 

приключих нито един намаз без да изпитам след това по-голям срам отколкото жена 

след извършване на прелюбодеяние.” – заради недостатъците с които е изпълнен, и 

защото няма граници за неговото усъвършенстване.], и съвършено изпълване на 
твоето задоволство [към мен. Предава се от Пратеника на Аллах �: “Всевишния 

Аллах ще каже на обитателите на Дженнета: Доволни ли сте? А те ще кажат: Как да не 

сме доволни при положение, че ни даде каквото не си давал на никое от твоите 

творения? Ще каже �: Аз ще ви дам още по-добро от това! Ще кажат: А какво е по-

добро от това? Ще каже �: Ще ви даря с моето задоволство и няма да ви се гневя.”], и 
цялостно изпълване на твоето опрощение [към мен, т.е. дори да не бъда 

разпитван на Съдния ден, нито да ми бъдат показани моите грехове]. 
14. О, Аллах, дай ми книгата с делата ми отдясно [и ми направи лека равносметка, и 

ме отпрати зарадван към моето семейство]. 
15. О, Аллах, стори лицето ми сияйно в деня когато лицата [на приближените – 

еўлийа̅’  и праведниците – с̣идди̅к̣и̅н] ще сияят. 
16. О, Аллах, покрий ме с твоята милост и ме отстрани от твоето наказание. 
17. О, Аллах, утвърди краката ми в Деня, когато краката ще се подхлъзват. 
18. О, Аллах, дари ни с успех [да се сдобием с всички добрини и да се избавим от 

всичките злини.] 
19. О, Аллах, разтвори ключалките на сърцата ни чрез твоето споменаване, и 

изпълни над нас твоята благодат, и ни обсипи с твоите дарове, и ни стори от 
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 لل= اَ  �
َ
  وَ ِس َت َنفۡ َت َخلَقۡ نۡ ُهم� أ

َ
 نۡ َياَهـا إِ َمۡ َت تََوف�اَها لََك َمَماُتَها وَ نۡ أ

َ
َهـا بَِمـا َفظۡ احۡ َتَهـا فَ َييۡ حۡ  أ

ِ َتۡ  اِلِ َفُظ ب  نۡ َي �هِ ِعَباَدَك الص�
َ
 ُهم� إِ لل= اَ  َهاَحۡ ارۡ  لََها وَ فِرۡ اغۡ ت�َها فَ مَ  أ

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
  َعافَِيةَ لَُك الۡ أ

نۡ لل= اَ    ۡ ِج وَ  فَرۡ ُهم� َحّصِ  يَّسِ
َ
   رِيمۡ  ِ¡ أ

 ُهم� إِ لل= اَ  £
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ۡ أ َ̈ وُُضوءِ وَ لَُك َتَماَم ال   فَِرتَِك َماَم َمغۡ تَ َوانَِك وَ ۡض َتَماَم رِ ةِ وَ َتَماَم الص�

 لل= اَ  ¥
َ
  ِن َتاِب بَِيِميِطِن كِ عۡ ُهم� أ

ۡ يَ َم تَبۡ ِه يَوۡ  وَجۡ  َبّيِۡض ُهم� لل= اَ  §   وُُجوهُ ضX ال
ِن بِرَ لل= اَ  ¹   ِن َعَذابََك تَِك وََجّنِبۡ ۡحَ ُهم� َغّشِ
 َم تَزِلX فِ  يَوۡ  قََدَم� ُهم� َثّبِۡت لل= اَ  ¼

َ
  َدامُ قۡ يهِ اۡل

ُهم� اجۡ اَ  ¿   يَ لِحِ َنا ُمفۡ َعلۡ لل=
Ã  ََتحۡ ُهم� افۡ لل= ا 

َ
 رَِك وَ َفاَل قُلُوبَِنا بِِذكۡ قۡ  أ

َ
 َمَتَك وَ َنا نِعۡ  َعلَيۡ ِممۡ تۡ أ

َ
َنـا َعلۡ اجۡ لَِك وَ  فَـۡض َنا ِمنۡ  َعلَيۡ بِغۡ سۡ أ

اِلِ ِمنۡ    يَ  ِعَبادَِك الص�
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праведните ти раби. 
20. О, Аллах, търся закрила при Теб от Иблис [Шейтана] и неговата армия. 
21. О, Аллах, дари ме с най-доброто с което даряваш праведните си раби 

[постоянство в покорството пред Теб и спазване на твоите права]. 
22. О, Аллах, аз търся закрила при Теб от това да отклониш погледа си от мен в 

Кияметския ден. О, Аллах, стори ме да живея като мюсюлманин, и ме 
прибери [от този свят] като мюсюлманин. 

23. О, Аллах, нека мъчението ти бъде над безверниците, [о, Аллах,] всели страх в 
техните сърца, и всей разногласие в техните думи, и спусни над тях твоето 
наказание и твоето мъчение. 

24. О, Аллах, нека твоето мъчение бъде над онези безверници, хора на 
писанието и съдружаващи, които отричат твоите знамения, и вземат за лъжа 
твоите пратеници, и възпират [себе си и останалите хора] от твоя път, и 
престъпват твоите граници, и зоват други божества заедно с Теб. Няма друг 
бог освен Теб, Благословен си Ти и Всевишен, [и Пречист] от огромната 
лъжа, която изричат. [Предишната молитва трябва да се разглежда в контекста на 

тази. За повече детайли виж бележката към “Молитва номер 2” от “Втори ден”] 
25. О, Аллах, опрости на нас, и на вярващите мъже, и на вярващите жени, и на 

отдадените [на Теб] мъже [мюсюлмани], и на отдадените [на Теб] жени 
[мюсюлманки], и ги дари с праведност, и поправи отношенията между тях, и 
събери сърцата им, и изпълни сърцата им с вяра и мъдрост, и ги утвърди като 
хора от общността на твоя Пратеник, и ги подбуди да ти бъдат благодарни за 
всички блага с които Ти си ги дарил, и да изпълнят своя обет, който са дали 
към Теб, и ги подкрепи срещу твоите врагове и техните врагове, о, 
[Единствен] истински господарю! 

26. Пречист си Ти, няма друг бог освен Теб, опрости греховете ми, и поправи 
делата ми, наистина Ти опрощаваш греховете на когото пожелаеш, Ти си 
Опрощаващия, Милосърдния. О, Ти, Опрощаващия – опрости ми! О, Ти, 
Приемащия покаянието – приеми покаянието ми! О, Ти, Всемилостиви – 
помилвай ме! О, Ти, Извиняващия – извини ме! О, Ти, Милосърдния – бъди 
милосърден към мен! О, Господарю мой, подбуди ме да ти бъда благодарен 
за благата ти над мен, и ми дай сила да ти служа по най-прекрасния начин. О, 
Господарю мой, моля те за всяка добрина. О, Господарю мой, започни [всяко 

мое дело] с добро и завърши [всяко мое дело] с добро, и ме дари с копнеж по 
срещата с Теб, без [да изпитам] нещастие, което да ми навреди, нито 
изпитание, което да ме заблуди. И ни опази от злините! И когото опазиш от 
злините в този Ден, него си помилвал. Това е великото спасение. 

27. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала, и за Теб е всичката благодарност, и на 
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Å  =ُهم� إِ الل 
َ
ِ يَس وَ لِ بۡ  إِ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ    ُجُنودِه

Ç  َُهم� آتِِن لل= ا 
َ
اِلِ ا تُؤۡ َضَل مَ فۡ  أ   يَ ِت ِعَباَدَك الص�

Ì  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 ّنِ أ

َ
 لل= اَ  قَِياَمةِ َم الۡ َهَك يَوۡ  تَُصد� َعّنِ وَجۡ نۡ ُعوُذ بَِك أ

َ
 لِماً وَ يِِن ُمسۡ حۡ ُهم� أ

َ
  لِماً ِن ُمسۡ ِمتۡ أ

Ñ  َِب ُهم� لل= ا   وَ َكَفَرةَ  الۡ َعّذِ
َ
  وَ  َكَِمتِِهمۡ  َبۡيَ َخالِۡف َب وَ لرXعۡ ابِِهُم ِق ِف قُلُولۡ أ

َ
َزَك  رِۡجـِهمۡ  َعلـيۡ ۡل زِ نۡ أ

  َعَذبََك وَ 
Õ  َِب ُهم� لل= ا  َكَفَرةَ الۡ  َعّذِ

َ
ۡ ِكَتاِب وَ  الۡ َل هۡ  أ ِ كِ ُمۡشِ ال بُوَن رُُسلََك َحُدوَن آيَاتَِك وَ يَن َيۡ َي ال� ُيَكّذِ

وَن َعنۡ وَ  Xوۡ َيتَ َك وَ يلِ  َسبِ َيُصد ٰ ُعوَن َمَعـَك إِ َيـدۡ َن ُحـُدوَدَك وَ َعـد�   إِ ٰلَ  إِ هـاً آَخـَر 4َ ل
َ
َت نۡـ�4 أ

ا َيُقوُل َتَعاَلۡ وَ  َت َتَباَركۡ  ا َكبِياً َت َعم� Vالُِموَن ُعلُو   الظ�
Ö  ََلَا وَ فِرۡ ُهم� اغۡ لل= ا  ِ ۡ َي وَ ِمنِ ُمؤۡ لۡ ل ۡ ِمَناِت وَ ُمؤۡ ال ۡ َي وَ لِمِ ُمسۡ ال  ِت وَ لَِماُمسۡ ال

َ
  وَ ُهمۡ لِحۡ ۡصـأ

َ
 َذاَت لِحۡ ۡصـأ

  وَ نِِهمۡ بَيۡ 
َ
 ِمل�ـةِ رَُسـولَِك  kََ ُهمۡ ثَّبِـتۡ َمَة وَ كۡ اۡلِ يَماَن وَ  اۡلِ مُ  قُلُوبِهِ  ِف َعۡل اجۡ  وَ مۡ وبِهِ  قُلُ ۡيَ  بَ ّلِۡف أ

 وَ 
َ
 ُهمۡ زِعۡ وۡ أ

َ
 َمَتَك ال� ُكُروا نِعۡ  يَشۡ نۡ  أ

َ
  وَ مۡ هِ َت َعلَيۡ َعمۡ نۡ ِت أ

َ
ِ هۡ  يُوفُوا بِعَ نۡ أ هِ  َعلَيۡ َتُهمۡ ي َعَهدۡ ِدَك ال�

  ّقِ  الَۡ ٰلَ  إِ َعُدّوِهِمۡ  َعُدّوَِك وَ  kََ ُهمۡ ُصۡ انۡ وَ 
Ø  ِۡب وَ  ِ¡ َذنۡ فِرۡ َك اغۡ  َغۡيُ ٰلَ  إِ  4َ َحانََك ُسب 

َ
نُوَب لَِمنۡ افُِر َتغۡ ن�َك  َعَمِل إِ  ِ¡ لِحۡ ۡص أ Xتََشاُء وَ ل  

َ
َت نۡ أ

اُر اغۡ ا غَ َغُفوُر الر�ِحيُم يَ الۡ  � ا تَو�اُب تُۡب  ِ¡ يَ فِرۡ ف� َkَ  َاعۡ ِن يَ َحۡ ُن ارۡ ا رَۡحٰ  ي Xا ُف َعـّنِ يَـا َعُفو
 رَُءوُف ارۡ 
ُ
  ِب يَ ۡف أ

َ
 زِۡعـوۡ ا رَّبِ أ

َ
 نۡ ِن أ

َ
 َمَتـَك ال�ـُكَر نِعۡ ۡشـ أ

َ
� َعۡمـنۡ ِت أ َkَ َن ِن ُحـسۡ َطـّوِقۡ  وَ َت

 ِعَباَدتَِك يَ 
َ
 سۡ ا رَّبِ أ

َ
 َ¡ آتِِن تََشوXقاً إِ  وَ  ِبَۡيٍ  ِ¡ تِمۡ اخۡ  وَ  ِ¡ ِبَۡيٍ َتحۡ ا رَّبِ افۡ  ُكِّهِ يَ ۡيِ لَُك ِمَن الَۡ أ

ٍة وَ  َغۡيِ لَِقائَِك ِمنۡ  اَء ُمِض� ّيِئَ ِضل�ٍة وَ َنٍة مُ  فِتۡ 4َ  َض� ّيِئَ َمنۡ اِت وَ قِِن الس� ٍذ ئِـمَ اِت يَوۡ  تَـِق الـس�
ِ ذٰ َتُه وَ  رَِحۡ َفَقدۡ    َعِظيمُ ُز الۡ َفوۡ َك ُهَو الۡ ل

Û  َُه وَ مۡ ُهم� لََك الَۡ لل= اXكۡ ُد ُك Xُه وَ لََك الشXُر ُك َ ۡ ل ُه بِ لۡ لََك الَۡ ُك ُكXُه وَ ُملۡ َك ال
Xُه ۡيُ ِدَك اۡلَـيَ ُق ُك Xُكـ 

 َك يَرۡ �َلۡ 
َ
  ُر ُكXهُ مۡ ِجُع اۡل
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Теб принадлежи цялото владение, и всичките създания са твои, и при Теб е 
всичкото добро, и при Теб се завръщат всичките дела. 

28. Моля те за всички добрини и търся закрила при Теб от всички злини. 
29. С името на Аллах, когото няма друг бог освен Него. О, Аллах, премахни от 

мен грижата и тъгата. 
30. О, Аллах, чрез твоята възхвала се отстранявам от онова, което не ти 

подобава към онова, което подобава на Теб [не ти приписвам качества, които не 

ти подобават като дрямка, сън, слабост, немощ, а утвърждавам единствено качествата, 

които ти подобават като вечност, единственост, всемогъщество и т.н.], и признавам 
[а също осъзнавам и разбирам] своите грехове, и търся закрила при Теб от 
злото, което съм извършил, и търся закрила при Теб от непосилните 
изпитания и мъчението в отвъдното [ахирета]. 

31. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от всяко дело, което ми навлича 
унижение [а те са всички дела при които липсва искреност на намерението], и 
търся закрила при Теб от всеки другар, който ми вреди [а те са всички другари, 

които не ме възпират от извършването на злини и не ми помагат за извършването на 

добрини], и търся закрила при Теб от всяка надежда, която ме увлича по себе 
си [и ме възпира от твоето споменаване], и търся закрила при Теб от всяка 
нужда [бедност], която ме кара да забравя [и да не се вслушвам в онова, което ще 

ми помогне и ще премахне страха и тревогата ми, а ме обзема до такава степен, че 

мисля единствено за нея, и дори става причина да попадна в забранено], и търся 
закрила при Теб от всяко богатство, което ме кара да престъпвам [твоите 

правата или правата на другите хора, заради гордост, високомерие и самозабравяне]. 
32. О, Аллах, Господарю мой, и Господар на Ибра ̅хи ̅м, и Исх ̲а ̅к̣, и Я‘к̣у̅б, [не се 

споменава пророкът Мухаммед �, Аллах да го благослови и приветства, защото 

неговото превъзходство над всички други творения е очевидно и всеизвестно, т.е. 

неговото включване на първо място в списъка се подразбира] и Господар на 
Джебра’и ̅л, и Ми ̅кя ̅’и ̅л, и Исра ̅фи ̅л, моля те да приемеш молбата ми, защото 
аз изпитвам крайна нужда от това, и да опазиш вярата ми, защото съм 
подложен на изпитание, и да ме дариш с твоята милост, защото аз съм 
грешник, и да премахнеш нуждата от мен, защото аз се намирам в 
безизходица. 

33. О, Аллах, наистина аз те моля, заради правото на всички молещи от Теб, 
защото молещите имат право над Теб [рабите имат право над техния Създател, не 

защото Той � им е задължен по някакъв начин, а защото Той � им е обещал своята 

помощ и подкрепа, а обещанието на Всевишния Аллах е истина], на който и твой 
слуга или слугиня на сушата или в морето да си приел техния зов и да си 
откликнал на тяхната молба, стори ни съдружници в доброто за което те 



OOOOOOOOOOOO    87 oooooooooooo 

à  ۡس
َ
لَُك ِمَن الَۡ أ

َ
  وَ  ُكِّهِ ۡيِ أ

َ
ِ أ      ُكِّهِ ُعوُذ بَِك ِمَن الش�

ä 5 ِ ِ  ا-=  لل= هُ اَ  َغۡيُ ٰلَ  إِ ي 4َ  ال�
َ
ۡ هِۡب ذۡ ُهم� أ   نَ زۡ الُۡ َهم� وَ  َعّنِ ال

ç  َفۡ ِدَك انۡ ُهم� ِبَمۡ لل= ا  وَ ُت َتفۡ ِب اعۡ بَِذنۡ ُت وَ َصَ
َ
ِ مَ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ  ُت وَ َتَفۡ ا اقۡ  َشّ

َ
 ُذ بِـَك ِمـنۡ وُعـأ

  ِخَرةِ َعَذاِب اۡل  ِمنۡ ءِ وَ َ̈ ِد اۡلَ هۡ جُ 
è  َُهم� إِ لل= ا 

َ
ِ َعَمٍل ُيۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ

  وَ يِن زِ  ُكّ
َ
ِ َصاِحٍب يُؤۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ

  وَ يِن ذِ  ُكّ
َ
ُعـوُذ بِـَك أ

 نۡ مِ 
َ
ِ أ

  وَ ِهيِن ِمٍل يُلۡ  ُكّ
َ
ِ َفقۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ

  وَ يِن سِ ٍر يُنۡ  ُكّ
َ
   غِيِن  ِغًن ُيطۡ  ُكِّ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ

ë  َُهم� إِ لل= ا ٰ ِ ۡبَ جَ  ٰلَ ُقوَب �َيعۡ اَق وَ حَ سۡ يَم �َراهِ بۡ  إِ ٰلَ  �ِه ل  افِ ۡسَ يَكئِيَل �مِ يَل وَ ئ
َ
 ۡسـيـَل أ

َ
 أ

َ
 نۡ لَُك أ

  فَ َوِت يَب َدعۡ َتجِ تَسۡ 
َ
نٌِب  ُمذۡ ّنِ إِ تَِك فَ الَِن بِرَۡحَ َتنَ َتًل وَ ّنِ ُمبۡ إِ  فَ  دِيِن ِصَمِن ِف َتعۡ َطر? وَ ا ُمۡض نَ أ

  ِكنٌ ّنِ ُمَتَمسۡ إِ َر فَ َفقۡ ّنِ الۡ  عَ ِفَ َتنۡ وَ 
î  َُهم� إِ لل= ا 

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ِ أ ائ ِ إِ َك فَ َي َعلَيۡ لِ لَُك ِبَّقِ الس� ائِِل َعلَيۡ ن� ل  لس�

َ
ا أ Vَما َعبۡ َك َحق  ي�

َ
 وۡ ٍد أ

َ
 َمٍة ِمنۡ  أ

َ
ِل هۡ  أ

ِ وَ الۡ   َت ُدَعَءُهمۡ بۡ َتجَ اسۡ  وَ َوَتُهمۡ عۡ َت دَ رِ َتَقب�لۡ حۡ اۡلَ َبّ
َ
يـهِ  فِ ُعونََك َكَنا ِف َصالِِح َمـا يَـدۡ  تُۡشِ نۡ  أ

 وَ 
َ
 يهِ وَ ُعوَك فِ دۡ ا نَ ِح مَ  َصالِ  ِف َكُهمۡ  تُۡشِ نۡ أ

َ
  وَ ي�اُهمۡ َنا � ُتَعافِيَ نۡ أ

َ
  وَ ُهمۡ ِمنۡ  َتَقب�َل ِمن�ا وَ نۡ أ

َ
اَوَز َتَ   نۡ أ

نَ إِ  فَ ُهمۡ َعنۡ َعن�ا وَ   ن�
َ
َبعۡ َت وَ َزلۡ نۡ ا آَمن�ا بَِما أ اهِدِ ُتبۡ اكۡ َنا الر�ُسوَل فَ ات�   ينَ َنا َمَع الش�
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молят, и стори тях съдружници в доброто за което те молим, и помилвай и 
нас и тях, и приеми и от нас и от тях, и опрости и на нас и на тях, защото 
наистина ние повярвахме в онова, което си низпослал и последвахме 
Пратеника, затова запиши ни сред свидетелите. 

34. О, Аллах, дари нашия повелител Мухаммед със средството – ел-ўеси ̅ле [най-

високата степен в Дженнета], и постави обичта към него сред избраните, и 
степента му сред най-извисените, и споменаването му сред най-
приближените. [Тези групи са пророците и пратениците в частност и хората и 

меляикетата като цяло. Чрез тази молитва Пратеникът на Аллах � ни учи на почитта и 

уважението, които трябва да изпитваме към него �.] 
35. О, Аллах, напъти ме с напътствие от Теб, и излей над мен твоята благодат, и 

изпълни над мен твоята милост, и спусни над мен твоето изобилие. 
36. О, Аллах, опрости ми, и ме помилвай, и приеми покаянието ми. Наистина Ти 

си Приемащия покаянието, Милосърдния. 
37. О, Аллах, наистина аз те моля да ме дариш със сполуката на напътените 

[онези, които са усвоили Аллаховите разпоредби, и житието на неговия Пратеник �, и 

суннета на неговия Пророк �], и с делата на убедените [онези, които служат на 

Аллах � все едно го виждат], и искреността на покайващите се [онези, които 

служат на Аллах не заради стремежа към наградата или страха от наказанието, а заради 

самия Аллах, Благословен е Той и Всевишен. Онова, заради което извършват покаяние 

обикновените хора са греховете. Онова, заради което извършват покаяние избраните е 

нехайството на сърцето. А онова, заради което извършват покаяние избраните сред 

избраните е всяко нещо освен Възлюбения Аллах �. И така греховете на всеки са 

според степента в която се намира. Затова и коренът на думата грях в арабски “з̲енб” е 

най-ниското положение на раба.], и решителността на търпеливите [онези, които 

са доволни със съдбата и предопределеното от Аллах и се намират под степента на 

пророците], и сериозността на изпитващите страх от Теб [които по тази 

причина са носители на величественост и обаяние], и старанието на 
целеустремените [казват мъдреците: корените на знанието са целеустремеността, а 

плодовете му са благополучието, и корените на въздържането [зухд] от земния живот 

са страха, а плодовете му са служенето на Аллах. И когато знанието и въздържането се 

съберат заедно, се изпълват до край благополучието и добродетелта.], и служенето 
на богобоязливите [чиито сърца са изпълнени с мъдрост, а органите им са заети с 

извършването на ибадет по толкова прекрасен начин, че дори малко ибадет от тяхна 

страна се равнява на много ибадет от останалите хора], и познанието на учените 
[свидетелстващи за Аллах] докато те срещна. О, Аллах, наистина аз те моля да 
ме дариш със страх, който да е преграда за неподчиненията към Теб, докато 
чрез своето покорство спечеля твоето задоволство, и докато постигна 
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ò  َا 
َ
ُهم� أ ۡ َسّيَِدنَا ِط عۡ لل= داً ال ۡ  ِف َعۡل اجۡ ِسيلََة وَ وَ ُمَم�  ِف  َمَب�َتـُه وَ ۡيَ َطفَ ُمۡص  ال

َ
 ِف  َدرََجَتـُه وَ لَـۡيَ عۡ  اۡل

 ۡ بَِي ذِكۡ ال   َرهُ ُمَقر�
ó  َفِۡض َك وَ دَ  ِعنۡ  ِمنۡ ِدِن ُهم� اهۡ لل= ا

َ
� أ َkَ  ۡلَِك وَ  فَۡض  ِمن 

َ
� بِغۡ سۡ أ َkَ  ۡتِـَك وَ  رَۡحَ  ِمـن 

َ
� زِۡل نۡـأ َkَ  ِۡمـن  

  تَِك بََرَك 
õ  َتُۡب ِن وَ َحۡ ارۡ  وَ  ِ¡ فِرۡ ُهم� اغۡ لل= ا � َkَ  ِإ  

َ
  يُم َت ال�و�اُب الر�حِ نۡ ن�َك أ

 ّنِ ُهم� إِ لل= اَ  ÷
َ
 سۡ  أ

َ
ۡ يَق أهۡ فِ لَُك تَوۡ أ  ى وَ ُهدَ ِل ال

َ
 عۡ أ

َ
 وَ ِي قِ ِل اۡلَ هۡ َماَل أ

َ
 َعزۡ  وَ َبةِ ِل ال�وۡ هۡ ُمَناَصَحَة أ

َ
ِل هۡ َم أ

ۡبِ    وَ الص�
َ
 َيةِ وَ شۡ ِل الَۡ هۡ ِجد� أ

َ
 َبةِ وَ ِل الر�غۡ هۡ َطلََب أ

َ
ۡ هۡ َتَعبXَد أ  فَ ِعرۡ َوَرِع وَ ِل ال

َ
ت� ِم َحـعِلۡ ِل الۡ هۡ اَن أ

 
َ
 ُهم� إِ لل= اَ  كَ َقالۡ أ

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
 يَك حَ  َمَعاصِ  َعنۡ ُجُزِن فًَة َتۡ لَُك َمَاأ

َ
 َمَل بَِطاَعتَِك َعمَ عۡ ت� أ

َ
َتِحقX سۡ ً̈ أ

 ِ ِ ت� حَ هِ رَِضاَك وَ ب نَاِصَحَك ب
ُ
خۡ حَ َك وَ فاً ِمنۡ َبةِ َخوۡ ال�وۡ  أ

ُ
َ ت� أ ِص لَِص ل َك يَحَة َحَيـاًء ِمۡنـَك الـ�

 حَ وَ 
َ
َ َعلَيۡ ت� أ  َك ِف تََوك�

ُ
  رِ اَن َخالِِق الXوحَ ّنٍ بَِك ُسبۡ  ظَ نَ ُحسۡ ا وَ ُمورِ ُكِّهَ  اۡل
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искреност в покаянието си към Теб, заради страха ми, и докато пречистя до 
край искреността си от срам пред Теб [Четири неща заслужават размишление 

над тях: размишление над благата на Аллах, а плодът от него е обичта към Аллах, 

размишление над наградата обещана от Аллах, а плодът от него е стремежа към Аллах, 

размишление върху наказанието с което Аллах е заплашил, а плодът от него е страха 

от Аллах, и размишление над безчувствеността на душата към милостта на Аллах, а 

плодът от него е срама от Аллах �], и докато се доверя на Теб във всичките дела 
и постигна “най-добро предположение” [х̲усн ез ̣-з ̣анн] за Теб. Пречист е 
Създателя на светлината. 

38. О, Аллах, не ме погубвай внезапно, и не ме сграбчвай неочаквано, и не ни 
оставяй нехайни към правда или завещание [Който умре с добро завещание 

умира опростен, а свидетелите на завещанието са негови свидетели пред Аллах.]. 
39. О, Аллах, стори ми другар срещу страха и самотата в гроба. О, Аллах, 

помилвай ме с Великия Куран и го стори за мен водач, и светлина, и 
напътствие, и милост. О, Аллах, припомни ми онова, което съм забравил от 
него, и ме научи на онова, което не знам [от него], и ме дари с неговото 
четене през часовете на нощта и часовете на деня, и го стори доказателство 
за мен, о, Господарю на световете. [Когато човек остане сам в гроба и започне да 

изпитва страх и самота добрите му дела и най-вече Свещения Куран ще бъдат негов 

другар и негова радост. Споменава се гроба, защото той е първата спирка по пътя към 

отвъдното.] 
40. О, Аллах, аз съм твой слуга, син на твой слуга и син на твоя слугиня. Ти се 

разпореждаш с мен както пожелаеш. Потвърждавам срещата с Теб и вярвам 
в твоето обещание. Ти ми повели, а аз проявих непокорство и Ти ми 
забрани, а аз пренебрегнах забраната ти. Това е положението на онзи, който 
търси закрила при Теб от Огъня. Няма друг бог освен Теб. Пречист си Ти! 
Угнетих себе си и те моля да ми опростиш, наистина никой освен Теб не 
опрощава греховете. 

41. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала, и пред Теб е оплакването, и от Теб е 
помощта, и от Теб е подкрепата, и няма сила, и няма мощ, освен Аллах. 

42. О, Аллах, наистина аз те моля заради Мухаммед, Аллах да го благослови и 
приветства, твоя пророк, и Ибра ̅хи ̅м – твоя приятел, и Му̅са ̅ – твоя доверен, 
и ‘И ̅са ̅ – твоя дух и твоята дума, и откровението на Му̅са ̅ [свещените страници 

– С ̣ух ̲уф и свещената книга – Теўра̅т], и Инж ̲и ̅л на ‘И ̅са ̅, и Зебу̅р на Да ̅ўу̅д, и 
Разграничението [Курана] на нашия повелител Мухаммед, Аллах да го 
благослови и приветства, и всяко откровение, което си низпослал, или 
повеля, която си отсъдил, или молещ на който си дал, или нуждаещ, който си 
задоволил, или задоволен, който е изпаднал в нужда по твоята воля 
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ù  ََجاَءةً لِكۡ  ُتهۡ ُهم� 4َ لل= ا   تَ 4َ  وَ َنا فُ
ۡ
  ةٍ ي�  َوصِ 4َ  َحّقٍ وَ  َعنۡ َنافِلۡ ُتغۡ  4َ َتًة وَ نَا َبغۡ ُخذۡ أ

ú  ََحۡ ُهم� ارۡ لل= اَ  ي َقۡبِ َشِت ِف  وَحۡ ُهم� آنِۡس لل= ا ِ ُهدًى نُوراً وَ اً وَ َمام إِ ِ¡ ُه َعلۡ جۡ ايِم وَ َعظِ آِن الۡ ُقرۡ الۡ ِن ب
َ̈ ِن زُۡقـارۡ ُت وَ لۡ ا َجهِ ُه مَ ِن ِمنۡ َعّلِمۡ يُت وَ ا نَسِ ُه مَ ِن ِمنۡ ُهم� َذّكِرۡ لل= اَ  ةً رَۡحَ وَ  ِ ِل ۡيـ الل� اءَ َوتَـُه آنَـ ت
ةً ُه ِ¡ َعلۡ اجۡ ارِ وَ اَء ال�هَ آنَ وَ    يَ َعالَمِ  الۡ ا رَب�  يَ  ُحج�

ü  َلل= ا 
َ
 ابۡ ِدَك وَ ُن َعبۡ ابۡ وَ ُدَك نَا َعبۡ ُهم� أ

َ
 ِت َمتَِك نَاِصـيَ ُن أ

َ
ُق َضتَِك وَ  َقۡبـَتَقل�ـُب ِف  بَِيـِدَك أ َصـّدِ

ُ
أ

 بِلَِقائَِك وَ 
ُ
 ِدكَ وِمُن بِوَعۡ أ

َ
  فَ تَِن َنَهيۡ ُت وَ تَِن َفَعَصيۡ َمرۡ  أ

َ
ِ ُن الۡ َذا َمكَ ُت هٰ يۡ بَ أ ارِ َعائِِذ ب َك ِمَن الـ�

  إِ ٰلَ  إِ 4َ 
َ
 �4 نُوَب إِ فُِر الX غۡ  يَ ُه 4َ ن�  إِ  ِ¡ فِرۡ اغۡ  فَ ِس ُت َنفۡ لَمۡ انََك ظَ حَ َت ُسبۡ نۡ �4 أ

َ
  َت نۡ  أ

ý  ََلۡ ُد �مۡ ُهم� لََك الَۡ لل= ا ۡ ۡ َك وَ تَ ُمشۡ َك ال  َتَغاُث وَ ُمسۡ بَِك ال
َ
ۡ نۡ أ �4  إِ  قُـو�ةَ 4َ َل وَ  َحوۡ 4َ اُن وَ َتعَ ُمسۡ َت ال

 ِ ِ ب   ا-=
 ُهم� إِ لل= اَ  �

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ِ أ ُ َعلَيۡ ّيَِك ٍد نَبِ حم� مُ لَُك ب ّيِـَك ُمـوَس َنِ اهِيَم َخلِيلِـَك وَ رَ بۡ  �هِ وََسل�َم َصل� ا-=

ِ يَس ُروِحَك وَكَِمتَِك وَ عِ وَ  ٍد ا ُمَ نَ يِّدِ اِن سَ قَ فُرۡ َزُبورِ َداُوَد وَ  وَ يِل ِعيَس ۡنِ  �ِم ُموَس َ̈ كَ ب م�
ُ َص    وَۡحٍ بُِكّلِ َسل�َم وَ  وَ هِ  َعلَيۡ ل� ا-=

َ
 َحيۡ وۡ  أ

َ
  قََضاٍء قَـَضيۡ وۡ َتُه أ

َ
 وۡ َتُه أ

َ
 َطيۡ عۡ  َسـائٍِل أ

َ
قِـٍي  فَ وۡ َتـُه أ

 
َ
 َنيۡ غۡ أ

َ
 ِنٍّ  غَ وۡ َتُه أ

َ
 تَ رۡ قَ فۡ  أ

َ
 ُه وَ تَ يۡ اّلٍ َهدَ  َض وۡ ُه أ

َ
 سۡ أ

َ
ِ أ ِ اسۡ لَُك ب  ِمَك ال�

َ
  وَ  ُموَس ُه kََ َزۡلَ نۡ ي أ

َ
 ۡسـأ

َ
لَُك أ

 ِ ِ ِمَك اسۡ ب  ُه kََ تَ ي َوَضعۡ  ال�
َ
 اِل فَرََسۡت بَ  الِۡ kََ  وَ َتَقل�ۡت اسۡ  فَ اتِ وَ مٰ  الس� kََ  وَ َتَقر�ۡت اسۡ ِض فَ Ë اۡل

 وَ 
َ
 سۡ أ

َ
ِ أ ِ اسۡ لَُك ب ِ ي اسۡ ِمَك ال�   وَ ُشَك هِ َعرۡ َتَقر� ب

َ
 ۡسـأ

َ
ِ أ ۡ اۡسـلَُك ب ـرِ ال ـاهِرِ الُمَطه� ِل ِف ِمَك الط�  ُمـَن�

ِ َك وَ نۡ  َلُ ابَِك ِمنۡ تَ كِ  ِ اسۡ ب  ِل فَ  الل�يۡ kََ اَر وَ تَنَ اسۡ  ال�َهارِ فَ ُه kََ تَ ي َوَضعۡ ِمَك ال�
َ
ِ لََم وَ ظۡ أ َعَظَمتَِك ب

 بُِنورِ وَجۡ ائَِك وَ يَ كِۡبِ وَ 
َ
ي بََصِ ِع وَ َسمۡ وَ  َدِم ِم وَ لَِطُه بِلَحۡ ُتۡ يَم وَ َعظِ آَن الۡ ُقرۡ  الۡ ِنَ زُقَ  تَرۡ نۡ ِهَك أ

ِ َتعۡ تَسۡ وَ  تَِك فَ لَِك وَ ي ِبَوۡ هِ َجَسدِ ِمَل ب   �4بَِك  إِ  قُو�ةَ 4َ َل وَ  َحوۡ  4َ ن�هُ إِ قُو�
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[споменава се изпадането в нужда, макар то да е се възприема като нещо лошо, защото 

в него има мъдрост, а в мъдростта голяма полза], или заблуден, който си напътил. 
И те моля заради името, което си разкрил на Му̅са ̅, и те моля заради името, 
което си поставил над земята и тя се е застояла, и над небесата, а те са се 
издигнали, и над планините, а те са се закрепили, и те моля заради името с 
което твоя Арш стои, и те моля заради твоето пречисто име, което си 
низпослал в твоята книга, и заради името, което си поставил над деня и той 
сияе, и над нощта и тя е тъмна. И заради твоето великолепие, и величие, и 
прелест, да нахраниш [душата ми] с Великия Куран, и да го съединиш с плътта 
ми, и слуха ми, и зрението ми, и да покориш на него тялото ми, чрез твоята 
сила и твоята мощ, защото няма сила и няма мощ, освен при Теб. 

43. С името на Аллах, Притежателя на всичкото достойнство, и най-силните 
доказателства, и най-голямата власт. Става онова, което Аллах пожелае, и 
търся закрила при Аллах от проклетия Шейтан. 

44. О, Аллах, благослови ме в смъртта ми и в онова, което е след смъртта. [казва 

се двадесет и пет пъти] [От ‘А̅’ише ل се предава: “Който изрече “О, Аллах, благослови 

ме в смъртта ми и в онова, което е след смъртта.” двадесет и пет пъти на ден и умре в 

постелята си Аллах ще го дари с наградата на мъченик – шехид.”] 
45. О, Аллах, не ни оставяй да се почувстваме в безопасност пред твоя замисъл 

[“Само губещите хора смятат, че са в безопасност пред замисъла на Аллах.” ел-Еараф: 99], 
нито да забравим твоето споменаване, и не премахвай твоето покривало от 
нас та да ни опозориш [та да излязат на показ нашите недостатъци и нашите 

грехове], и не ни прави от нехайните. 
46. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от теснината в земния живот 

[липсата на препитание] и теснината в Кияметския ден [държането на 

равносметка и всички останали изпитания в ахирета]. 
47. О, Аллах, наистина аз те моля за бързо опрощение, и отблъскване на бедите, 

напускане от този свят към твоята милост. 
48. О, Ти, Който си достатъчен да заместиш всеки, но никой не е достатъчен да 

те замести, о, Ти, Единствения [помощник] който няма нито едни 
[помощник], о, Ти, Опората, която не се крепи на други опори, прекъсна 
всяка надежда, освен надеждата в Теб, избави ме от онова в което съм 
попаднал [беди, нещастия, проблеми…] и ме подкрепи да изпълня своите 
задължения, заради безкрайната ти щедрост и заради правото на Мухаммед, 
Аллах да го благослови и приветства, над Теб [което Ти си обещал на него �, а 

твоето обещание е истина]. Амин. 
49. О, Аллах, опази ме с твоите очи, които не спят [Това в никакъв случай не трябва 

да се разбира буквално. Пречист е Аллах от всякаква прилика с творенията. Това се 
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� 5 ِ   ذِ  ا-=
ۡ
أ لۡ َهاِن َشدِ ُبۡ  الۡ ِن َعِظيمِ ي الش� Xاِن َمـطَ يِد الـس ُ  ا َشـاَء ا-=

َ
ِ ُعـوُذ بِـ َكَن أ  ِمـَن ا-=

يۡ     الر�ِجيمِ انِ طَ الش�
ۡ  ِف  ِ¡ ُهم� بَارِكۡ لل= اَ  � ۡ يماَ َبعۡ فِ ِت وَ َموۡ  ال ةً يَن مَ ۡشِ عِ ساً وَ َخۡ ( تِ َموۡ َد ال    )]25[ر�
  يَ َغافِلِ َنا ِمَن الۡ َعلۡ  َتۡ 4َ َك وَ  َعن�ا ِسۡتَ تِۡك  َتهۡ 4َ َك وَ رَ َنا ذِكۡ سِ  تُنۡ 4َ َرَك وَ ن�ا َمكۡ  تَُؤمِّ ُهم� 4َ لل= اَ  �

 ُهم� إِ لل= اَ  

َ
ِ ّنِ أ نۡ يقِ  ضِ َك ِمنۡ ُعوُذ ب Xاَمةِ قِيَ ِم الۡ يِق يَوۡ ضِ َيا وَ  ال  

 ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
َ̈ َع َدفۡ َك وَ يَل َعفَِيتِ جِ لَُك َتعۡ أ نۡ ئَِك وَ بَ Xتَِك  رَۡحَ َ¡ َيا إِ ُخُروجاً ِمَن ال  

 ِف َعنۡ  يَكۡ يَا َمنۡ  �
َ
ِ أ

 ِف ِمنۡ  يَكۡ 4َ ٍد وَ حَ  ُكّ
َ
 َحٌد يَ ُه أ

َ
  4َ َحَد َمنۡ ا أ

َ
  4َ ا َسـَنَد َمـنۡ  يَـَحـَد َلُ  أ

 َك َنِِّن مِ  ِمنۡ �4  الر�َجاُء إِ عَ َقطَ  انۡ َسَنَد َلُ 
َ
ا أ  يهِ وَ نَا فِ م�

َ
 ِعّنِ kََ مَ أ

َ
ا مِ هِ نَا َعلَيۡ ا أ  ِبَـاهِ  ِب  نََزَل م�

دٍ بَِحّقِ يِم وَ َكرِ ِهَك الۡ وَجۡ  ُ  َص ُمَم�    آِميَ َك  َعلَيۡ َسل�مَ  وَ هِ  َعلَيۡ ل� ا-=
ِ كۡ ِن بِرُ فۡ نُ اكۡ اُم وَ  َتنَ  4َ ِت نَِك ال� ِن بَِعيۡ رُسۡ ُهم� احۡ لل= اَ  � � ِن بُِقـدۡ َحۡـارۡ  يَُراُم وَ ي 4َ نَِك ال� َkَ َرتَِك 

 َ̈ فَ 
َ
 لُِك وَ هۡ  أ

َ
ِ نۡ أ   نِعۡ  ِمنۡ َكمۡ ي فَ َت رََجائ

َ
� َعمۡ نۡ َمٍة أ َkَ ِمـنۡ َكـمۡ ي وَ رِ  قَل� لََك بَِهـا ُشـكۡ َت بَِها  

ِ َتلَيۡ ي�ٍة ابۡ بَلِ   َيـاَمنۡ ِن وَ رِمۡ  َيۡ رِي فَلَمۡ هِ ُشكۡ َمتِ َد نِعۡ  قَل� ِعنۡ ي َفَيا َمنۡ َها َصۡبِ تَِن بَِها قَل� لََك ب
ۡ  يَ ِن َضحۡ  َيفۡ َطايَا فَلَمۡ  الَۡ  َرآِن kََ َيا َمنۡ ِن وَ ُذلۡ  َيۡ ي فَلَمۡ ي�تِهِ َصۡبِ َد بَلِ قَل� ِعنۡ  ُروِف َمعۡ اَذا ال

 ِ  َقِض  َينۡ ي 4َ ال�
َ
 َص  ُتۡ  4َ ِت َماءِ ال� ا ال�عۡ َياذَ بَداً وَ  أ

َ
 بَ  أ

َ
 سۡ داً أ

َ
 لَُك أ

َ
َ نۡ  أ ـٍد  ُمَ  kََ  تَُصّلِ َصـل� م�

ُ َعلَيۡ  ٍد  ُمَ  آلِ kََ  وَ هِ وََسل�مَ ا-= ُ َعلَيۡ م�   وَ هِ وََسل�مَ َصل� ا-=
َ
 ِف رَ دۡ بَِك أ

ُ
 أ

َ
  َبابَِرةِ الَۡ َداءِ وَ عۡ  ُنُورِ اۡل
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разбира в смисъл, опази ме чрез твоето внимание.], и ме защити чрез безкрайната 
си мощ [, която не може да бъде проумяна], и ме помилвай чрез твоята сила, за да 
не бъда погубен. Ти си моята надежда. Колко често ме даряваше с блага, за 
които не ти благодарих достатъчно [заради моето нехайство], и колко често ме 
подлагаше на изпитания, за които не проявих достатъчно търпение [заради 

моето безсилие]. О, Ти, на когото не благодарих достатъчно за неговите блага 
над мен – не ме лишавай! И, о, Ти, към чиито изпитания не проявих 
достатъчно търпение – не ме унизявай! И, о, Ти, който вижда моите грехове 
– не ме разобличавай [не ме опозорявай]! О, Ти, чиито добрини нямат край! 
О, Ти, чиито благодеяния нямат изброяване! Моля те да благословиш 
Мухаммед, Аллах да го благослови и приветства, и родът на Мухаммед, Аллах 
да го благослови и приветства. Чрез Теб възпираме враговете и тираните. 

50. О, Аллах, помогни ми за отвъдното чрез земния ми живот [защото посятото в 

земния живот дава своите плодове на ахирета], и ми помогни за ахирета чрез 
богобоязън [защото страха от Теб издига степента на неговия притежател в 

Дженнета], и ме опази там, където отсъствам [семейството ми, имота ми, честта 

ми и т.н.] и не ме поверявай на себе си там, където присъствам [защото ако ме 

повериш на себе си дори за момент непременно ще бъда погубен]. О, Ти, който не 
изпитва вреда заради греховете [които съм извършил], нито изпитва ущърб 
заради опрощението [на моите грехове], дари ме с онова, от което не 
изпитваш ущърб [твоето опрощение] и ми опрости онова, което не ти вреди 
[моите грехове], наистина Ти си Вседаряващия. Моля те за скорошна утеха, и 
добро търпение [т.е. да не се оплаквам на другите хора], и обилно препитание, и 
помилване от всички беди. И те моля да изпълниш твоето помилване [над 

мен], и да продължиш завинаги твоето помилване [над мен], и да ти благодаря 
за твоето помилване [над мен], и [те моля] да не изпитвам нужда от хората. И 
няма сила, и няма мощ, освен Аллах, Всевишния, Превеликия. 

51. О, Господарю мой, О, Господарю мой, О, Господарю мой! 
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 لل= اَ  �
َ
ِ  دِيِن ِعّنِ kََ ُهم� أ نۡ  ب Xَيا وَ ال َkَ آِخَرِت  ِ ِن ِكلۡ  تَ 4َ ُه وَ ُت َعنۡ  فِيَما ِغبۡ ِن َفظۡ احۡ َوى وَ ال�قۡ  ب

نُوُب وَ  4َ ا َمنۡ تُُه يَ يَما َحَضۡ  فِ ِس  َنفۡ َ¡ إِ  Xهُ ال Xَتنۡ 4َ  تَُض  ۡ ُقُصَك  َينۡ  َما 4َ  ِ¡ فَِرةُ َهۡب غۡ مَ ُقُصُه ال
َك إِ  َما 4َ  ِ¡ فِرۡ اغۡ وَ  Xن�َك  يَُض  

َ
ۡ نۡ أ  َت ال

َ
اُب أ  سۡ وَه�

َ
ً̈ وَ اً َجِـَصۡب يباً وَ لَُك فَرَجاً قَرِ أ اِسـعاً قـاً وَ رِزۡ ي

 ءِ وَ َ̈ يِع اۡلَ  َجِ َة ِمنۡ يَ َعافِ الۡ وَ 
َ
 سۡ أ

َ
 ةِ وَ افِيَ عَ لَُك َتَماَم الۡ أ

َ
 سۡ أ

َ
  وَ َعافَِيةِ  الۡ امَ لَُك َدوَ أ

َ
 سۡ أ

َ
كۡ أ Xلَُك الش َkَ َر 

 ةِ وَ يَ َعافِ الۡ 
َ
 سۡ أ

َ
ِ  قُو�ةَ إِ 4َ َل وَ  َحوۡ 4َ َعِن ال�اِس وَ  غَِن لَُك الۡ أ  ب

�4 ِ    يمِ َعظِ  الۡ ِلِّ عَ  الۡ ا-=
  ا رَّبِ ا رَّبِ يَا رَّبِ يَ يَ  �
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Шести ден 

С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния 
1. О, Аллах, о, Ти, Преголемия, о, Ти, Всечуващия, о, Ти, Всевиждащия, о, Ти, 

Който нямаш съдружник, нито помощник [, който да следи за твоите дела], о, 
Ти, Създателю на слънцето и на сияйната луна [Аллах � е създател на всяко 

нещо, но тук са упоменати специално слънцето и луната, защото те са две от най-

великите му знамения.], о, Ти, Покровителю на бедния [попаднал в крайна нужда 

и затруднение], страхуващ се и търсещ закрила [от наказанието], о, Ти, 
Хранещия малкото дете [“Плачът на детето до два месеца е засвидетелстване, че няма друг 

бог освен Аллах, до четири месеца е вяра в Аллах, до осем месеца е отправяне на благослов към 

Пророка � и до две години е опрощение за неговите родители…” изведен от ед-Дейлеми ̅.], о, 
Ти, Изцелителю на счупената кост, призовавам те с молбата на изпитващия 
крайна нужда и молбата на принудения, и те моля чрез величието на твоя 
Арш, и чрез ключовете на милостта записани в твоята книга [книгата е леўх̲ул 

мех̲фу ̅з ̣, а ключовете са различните добрини, които привличат Аллаховата милост, 

като засвидетелстването, че няма друг бог освен Аллах, и че Мухаммед � е негов раб и 

пратеник, кланянето на намаз, държането на оруч, даването на зекят и т.н.] и чрез 
осемте имена изписани върху рога на слънцето, да сториш Курана спътника 
на сърцето ми, и утешителя на скръбта ми. Господарю мой, моля те да ме 
дариш в земния живот с това и това… 

2. О, Ти, Другар на всеки самотен, о, Ти, Спътник на всеки единак, о, Ти, 
Ближен, а не далечен, о, Ти, Присъстващ, а не отсъстващ, о, Ти, Вечножив, о, 
Ти, Неизменен, о, Ти, Притежател на величието и почитта! 

3. О, Ти, Светлината на небесата и земята, о, Ти, Украсата на небесата и 
земята, о, Ти, Подчинител на небесата и на земята, о, Ти, Опора на небесата 
и земята, о, Ти, Създател на небесата и земята, о, Ти, Крепител на небесата и 
земята, о, Ти, Притежател на величието и почитта, о, Ти, Отклик на 
зовящите за помощ, и Последно убежище на търсещите закрила, и 
Облекчение за оскърбените, и Утеха за опечалените, и Откликващ зова на 
принудените, о, Ти, Успокоение за натъжените, о, Ти, Господар на 
световете, о, Ти, Най-милостив сред милостивите. Поверявам на Теб всяка 
своя нужда! 

4. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от това да умра угрижен [може 

да се разбира и да умра от грижа], и търся закрила при Теб да умра опечален 
[или да умра от печал], и търся закрила при Теб от глада, и колко лош спътник 
е той [Гладът и въздържането от храна са похвални черти за мюсюлманина. Предава 

се от Пратеника на Аллах � “Най-обичания пред Аллах от вас е онзи, който яде най-малко.” 

Гладът от който се търси закрила е прекаления глад, който кара тялото да изнемощее, а 
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  امل�ل السادس
ۡمح بِسۡ   الّرَ ِ ِحي'ـمِ ''ِم ا!    ـِٰن الّرَ

مۡ اا خَ يَ  وَ  َلُ  َوزِيرَ 4َ يَك َلُ وَ  َشِ  4َ ُي يَا َمنۡ ِص ا بَ يُع يَ ُي يَا َسمِ ا َكبِ ُهم� يَ لل= اَ  > َقَمرِ الۡ ِس وَ لَِق الش�
 ۡ ِ َمَة اۡلَ َيا ِعۡص يِ وَ ُمنِ ال ۡ ائِِف ِس الَۡ ائ فۡ يَ وَ يِ َتجِ ُمسۡ  ال غِ ا َرازَِق الّطِ ِ يِ وَ ِل الص� ِم َعۡظـَر الۡ َيا َجـاب
 َكسِ الۡ 

َ
ۡ يِ َكُدَع َفقِ ائِِس الۡ  ُدَعَء اۡلَ ُعوكَ دۡ يِ أ ِ ُمۡض ءِ ال  يرِ َطّرِ الض�

َ
 سۡ  أ

َ
 عِـّزِ ِمـنۡ اقِـِد الۡ لَُك بَِمعَ أ

ۡ سۡ  كَِتابَِك َوبِا4َۡ ةِ ِمنۡ ۡحَ يِح الر� اتِ فَ بِمَ ِشَك وَ َعرۡ  مۡ ُتوَبةِ kََ قَرۡ َمكۡ َماءِ ال�َمانَِيةِ ال  ِس ِن الـش�
َ
 نۡ أ

ََ̈ء ُحزۡ آَن َربِيَع قَلۡ ُقرۡ  الۡ َعَل َتۡ  نۡ َرب�َنا آتَِنا ِن ِب وََج Xاَكذَ ا و َكذَ َياِف ال [Да назове нуждата си.] 

ِ وَحِ يَا ُمؤۡ  <
ِ فَرِ يٍد وَ نَِس ُكّ

َيـا  َغئٍِب وَ َيا َشاهِداً َغۡيَ يٍد وَ  بَعِ يباً َغۡيَ ا قَرِ يَ يٍد وَ َيا َصاِحَب ُكّ
  َراِم كۡ اۡلِ ِل وَ َ̈ ا َقيXوُم يَا َذا الَۡ ا َحX يَ ٍب يَ ولُ  َمغۡ اً َغۡيَ َغلِ 

مٰ يَ  �  اِت وَ وَ ا نُوَر الس�
َ
مٰ ا زيۡ ِض يَ Ëۡل   وَ اتِ وَ َن الس�

َ
مٰ ِض يَ Ëاۡل  اِت وَ وَ ا َجب�اَر الـس�

َ
ا ِعَمـاَد ِض يَـËاۡل

مٰ   اِت وَ وَ الس�
َ
مٰ ا بَدِ ِض يَ Ëاۡل  اِت وَ وَ يَع الس�

َ
مٰ ي�ـا قَ ِض يَ Ëاۡل  اِت وَ وَ اَم الـس�

َ
ِل َ̈ ا َذا اۡلَـِض يَـËاۡل

ۡ ا َصِيَراِم يَ كۡ اۡلِ وَ  ِ  الۡ َتَه ُمنۡ َي وَ خِ ۡصِ تَ ُمسۡ َخ ال ۡ يَن وَ ذِ َعائ ۡ ال ِ َمۡكـُمَفّرَِج َعـِن ال ۡ َي وَ ُروب ُمـَرّوَِح ال
ۡ َعنِ  ۡ ُمِ َي وَ ُمومِ َمغۡ  ال  َيـَي وَ لَمِ اَعـ الۡ ٰلَ ا إِ ُكَرِب يَـَيا َكِشَف الۡ َطّرِيَن وَ ُمۡض يَب ُدَعءِ ال

َ
َحـَم رۡ ا أ

اِحِ     وٌل بَِك ُكX َحاَجةٍ َي َمۡنُ الر�
B  َُهم� إِ ل= لا 

َ
ۡ  َموۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ  َهّمِ وَ ِت ال

َ
 َغّمِ وَ ِت الۡ  َموۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ أ

َ
ُه إِ  فَ وعِ ُعوُذ بَِك ِمَن اۡلُـأ نـ�

ِجيُع وَ بِئۡ   َس الض�
َ
َها بِئۡ إِ انَةِ فَ يَ ُعوُذ بَِك ِمَن اۡلِ أ    َطانَةُ َسِت اۡلِ ن�
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разума да бъде замъглен.], и търся закрила при Теб от предателството, и колко 
лоша проява [на душата] е то! 

5. О, Аллах, стори скритото у мен по-добро от онова, което изявявам, и стори 
онова, което изявявам да бъде праведно [в някои предания се споменава, че 

скритите дела са по-добри от явните със седемдесет пъти, а за онзи, който съумее да е 

искрен пред Аллах явните дела са по-добри за него]. О, Аллах, наистина аз те моля 
за доброто от богатствата, семействата и децата, с които си дарил хората, без 
да бъдат заблудени или да заблуждават другите. [От най-големите блага на 

Аллах над неговия раб е децата му да приличат на него по тяло и характер. Първото, 

защото тогава никой няма да се съмнява кои са истинските родители на тези деца. И 

второто, защото тогава няма да възникват противоречия и разногласия между тях, 

които да са причина за нарушаване на правата на родителите от страна на децата или 

обратното. Защото, когато двама човека имат различна природа и характер всеки от 

тях се стреми да промени другия по подобие на себе си. И само невежите не 

възхваляват Аллах за това благо над неговите раби.] 
6. О, Аллах, стори ни от избраните ти раби, със сияйни лица и крайници 

[Буквално, това са черните коне, които имат бели петна на своите чела и своите 

ходила, които не превишават коленете, което им придава изключителна красота. По 

същия начин в достоверни предания се споменава, че на Съдния ден хората от 

общността на Мухаммед �, ще бъдат със сияйни лица и крайници, заради вземането 

на абдест и по този начин те ще се различават от останалите общности и ще бъдат 

радост за Пророка �.], пълномощници на които се откликва [пълномощници 

или представители – искрените учени, които прилагат на практика своето знание, 

защото те са наследници на пророците и те установяват повелите на Аллах � сред 

общността на Мухаммед �. На които се откликва, защото когато помолят Аллах той 

отвръща на дуата им, когато извършат дадено дело Аллах го приема и когато помолят 

за опрощение Аллах им опрощава]. 
7. О, Аллах, аз търся закрила при Теб от това да съдружа нещо с Теб знаейки, и 

те моля да ми опростиш за онова за което не зная. [Така търсим опрощение от 

Аллах � за всички грехове, защото често се случва човек да извърши грешка без дори 

да подозира за това.] 
8. О, Аллах, наистина аз търся закрила при твоята щедрост и най-голямото ти 

име [най-великото име на Аллах, исмул е‘з̣ам] от безверието и крайната нужда. 
[Защото крайната нужда може да принуди човек да извърши дела, които дори и да не 

са безверие са далеч от задоволството на Аллах � или пък да е причина за завист, 

която анулира добрините и т.н.] 
9. О, Аллах, опази ме от злото на собствената ми душа и ме дари с решителност 

за извършване на най-мъдрите дела. 
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J  َاً ِمنۡ  َخۡي يَرِت  َسِ َعۡل ُهم� اجۡ لل= ا َ̈ َ̈ َعۡل اجۡ  وَ نِيَِت  َع  ُهـم� إِ لل= اَ   َصاِلَةً نِيَِت  َع
َ
 ۡسـّنِ أ

َ
 لَُك ِمـنۡ أ

ۡ ا تُؤۡ  مَ َصالِحِ   َماِل وَ ِت ال�اَس ِمَن ال
َ
ۡ ِل وَ هۡ اۡل    ُمِضّلٍ 4َ اّلٍ وَ  َض َوَلِ َغۡيَ ال

U  ََنا ِمنۡ َعلۡ ُهم� اجۡ لل= ا ۡ ۡ َي الۡ َتَخبِ نۡ مُ  ِعَبادَِك ال لِ مُ ُغّرِ ال ۡ يَ َحج� ۡ َوفۡ  ال   يَ ُمَتَقب�لِ ِد ال
b  َُهم� إِ لل= ا 

َ
 ِمنۡ  وُذ بَِك عُ ّنِ أ

َ
ۡشِ  نۡ  أ

ُ
 ئاً وَ َك بَِك َشيۡ أ

َ
 أ

َ
 لَُم بِهِ وَ عۡ نَا أ

َ
ِ َتغۡ سۡ أ  َما 4َ فُِرَك ل

َ
   بِهِ لَمُ عۡ  أ

m  َُهم� إِ لل= ا 
َ
ِ ّنِ أ ِ يِم وَ رِ كَ ِهَك الۡ وَجۡ ُعوُذ ب   رِ قۡ فَ الۡ رِ وَ ُكفۡ يِم ِمَن الۡ َعظِ ِمَك الۡ اسۡ ب

  kََ  ِ¡ زِمۡ اعۡ  وَ ِس ُهم� قِِن َش� َنفۡ لل= اَ  �
َ
 رۡ  أ

َ
  رِيمۡ َشِد أ
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10. О, Аллах, не ме поверявай на собствената ми душа дори колкото едно 
премигване [на окото], и не отнемай от мен добрините с които си ме дарил 
[не само материални, но и духовни, като постоянство, търпение, благоразумие, 

благодарност, богобоязън, искреност и т.н.], защото никой не може да отнеме 
онова което си дарил, и никоя сила не може да защити от Теб [от твоя гняв и 

твоето наказание]. 
11. О, Аллах, аз те моля да дариш с богатство семейството и приближените ми 

[които следват твоите повели] и търся закрила при Теб от това да се помоли 
против мен роднина с който съм прекъснал връзката си. [Предава се от 

Пратеника на Аллах �: “Кръвното родство е прикрепено за Арш и казва: “Който ме свърже – 

Аллах да го свърже, а който ме прекъсне – Аллах да го прекъсне!”” И също опазването на 

роднинските връзки е чрез помощ при нужда, и задоволяване на нуждите, и 

приветливо лице, и дуа за тяхното добро. Или привличане на всички добрини към тях 

и отблъскване на всички злини от тях доколкото е по силите на човек. И още 

добрината към живите роднини е в доброто отношение към тях, приветливия поглед и 

помощ в техните дела, а добрината към умрелите роднини е в правенето на дуа за тях, 

и молене за Аллаховото опрощение над тях.] 
12. О, Аллах, аз те моля за душа, която се успокоява с твоето споменаване, и 

която е убедена в срещата с Теб, и която е доволна от онова, което си и 
отредил. [Казва Пратеникът на Аллах � [думи със смисъл]: “Най-доброто споменаване е 

скритото, и най-доброто препитание е онова, което достатъчно.” изведен от Ах̲мед, ел-

Бейхак̣и̅ и ибн Х ̲ибба̅н. И казва � [думи със смисъл]: “Дойде при мен Джебра’и ̅л � и каза: 

“Ей, Мухаммед, живей както искаш, но знай, че ще умреш. Обичай каквото пожелаеш, но знай, че 

ще се разделиш с него. Прави каквото искаш, но знай, че ще получиш въздаяние за него. И знай, че 

достойнството на вярващия е в стоенето [извършването на ибадет] през нощта, а силата му в 

независимостта му [самостоятелност, липса на нужда от който и да било освен Аллах �] от 

другите хора.”” изведен от еш-Ши̅ро̅зи ̅, ел-Х ̲а̅ким и ел-Бейхак̣и̅. Казва ел-Г̣аза̅ли̅: “В 

тези думи е събрана мъдростта и на първите и на последните и те са достатъчни за 

размишление над тях за цял живот.” А също е казано: “Бъди независим от когото 

пожелаеш и ще бъдеш негов равен, прояви нужда към когото пожелаеш и ще бъдеш 

негов пленник, и прояви добротворство към когото пожелаеш и ще бъдеш негов 

господар.” И още: “Нуждата от Аллах е облеклото на свободните, а [търсенето на] 

богатството при Аллах е облеклото на благочестивите.”] 
13. О, Аллах, аз търся закрила при Теб от злото на онова, което пълзи върху своя 

корем, и от злото на онова, което ходи на два крака, и от злото на онова, 
което ходи на четири крака. 

14. О, Аллах, аз търся закрила при Теб от жена, заради която да побелеят косите 
ми преди да остарея [по думите на Пратеника на Аллах �: “Не оставих след себе си по-
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 َح مَ ّنِ َصالِ  مِ عۡ  َتۡنِ 4َ  وَ فََة َعۡيٍ رۡ  طَ ِس  َنفۡ َ¡  إِ ِن  تَِكلۡ ُهم� 4َ لل= اَ  �
َ
ُه 4َ إِ  فَ تَِن َطيۡ عۡ ا أ  نَـازَِع نـ�

 ِ  مَ ل
َ
  دX  الَۡ َك ّدِ ِمنۡ ا الَۡ ِصُم ذَ  َيعۡ 4َ َت وَ َطيۡ عۡ ا أ

 ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
 أ

َ
ۡ ِل وَ هۡ لَُك ِغَن اۡل  َل وَ َموۡ ال

َ
 ُعوُذ بَِك أ

َ
�  يَدۡ نۡ أ َkَ ُتَها رَِحٌم َقَطعۡ ُعَو  

 ُهم� إِ لل= اَ   
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ِ ن�ًة تُؤۡ َمئِ ساً بَِك ُمطۡ لَُك َنفۡ أ   ائَِك َنُع بَِعطَ َتقۡ ائَِك وَ َض بَِقَض تَرۡ لَِقائَِك وَ ِمُن ب

 ّنِ ُهم� إِ لل= اَ  £
َ
ِ َمنۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ  أ ِ َمنۡ ِمنۡ نِهِ وَ  َبطۡ  kََ ِش  َيمۡ  َشّ ِ ِمنۡ  وَ لَۡيِ  kََ رِجۡ ِش  َيمۡ  َشّ  َشّ

  kََ ِش  َيمۡ َمنۡ 
َ
  َبٍع رۡ  أ

 ُهم� إِ لل= اَ  ¥
َ
 رَ ُعوُذ بَِك ِمِن امۡ ّنِ أ

َ
ۡ  َقبۡ ّيُِبِن ٍة تُشَ أ  يِب وَ شِ مَ َل ال

َ
ِ أ � نۡ َك مِ ُعوُذ ب َkَ َبـا4ً  وَ  َوَلٍ يَُكوُن

 وَ 
َ
ِ أ �  مَ َك ِمنۡ ُعوُذ ب َkَ اباً وَ  َعذَ اٍل يَُكوُن 

َ
  رَ نۡ ٍة إِ يَعـاِحِب َخدِ  َصـُعوُذ بَِك ِمنۡ أ

َ
ًة ى َحـَسنَ أ

 نۡ ا �َدَفَنهَ 
َ
 ى َسّيِئَ  َرأ

َ
  اَشاهَ فۡ ًة أ
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лошо изпитание за мъжете от жените.”], и търся закрила при Теб от дете, което да 
бъде бедствие за мен [което да отвлича вниманието ми от покорството ми към Теб 

и към твоя Пратеник �, и да спори с мен по въпросите на религията и земния живот. 

“О, вярващи, сред вашите съпруги и деца имате и врагове  пазете се от тях!” ет-Тег ̣о̅бун: 14], и 
търся закрила при Теб от богатство, което да бъде наказание за мен [което ме 

отклонява от покорството към Теб, не използвам за вършене на добрини и което съм 

похарчил за харам], и търся закрила при Теб от приятел-измамник, види ли 
добро го скрива, а види ли лошо го разгласява. [предава се от Пратеника на 

Аллах �: “Който прикрие свой брат в земния живот, Аллах не ще го опозори, разкривайки 

тайните му, в отвъдния”] 
15. О, Аллах, Ти знаеш и скритото и явното у мен, затова приеми моето 

извинение, и знаеш моята нужда, затова дари ме с онова, което искам от Теб, 
и знаеш какво таи душата ми, затова опрости греховете ми. О, Аллах, 
наистина аз те моля за вяра, която да проникне в сърцето ми, и истинска 
убеденост докато разбера, че няма да ме сполети нищо друго, освен онова, 
което си ми предписал [Казва ибн ‘Араби̅: “Задоволството от съдбата не значи 

задоволство от онзи на когото е предписана. Съдбата е отсъждането на Аллах и Той 

ни повелява да сме доволни от нея, а онзи на който тя е отсъдена е човека и това не 

значи, че ние трябва да сме доволни от самия него.” С други думи задоволството от 

съдбата не е причина да се примирим със собствените си недостатъци.], и 
задоволство от количеството, което си ми отредил [за препитание]. Наистина 
Ти над всяко нещо имаш сила. 

16. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала във вечността, и за Теб е всичката 
възхвала в безкрайността, и за Теб е всичката възхвала за която няма друг 
предел освен твоята воля, и за Теб е всичката възхвала във вечността, 
възхвала с единствена цел – твоето задоволство. И за Теб е всичката възхвала 
при всяко премигване и всяка въздишка. 

17. О, Аллах, разтвори сърцето ми за твоята религия, и ни опази от онова, което 
е зад нас [от бедите, които не забелязваме и не съзнаваме] чрез твоята милост. 

18. О, Аллах, укрепи ме [върху истината] за да не се подхлъзна, и ме напъти за да 
не се заблудя. 

19. О, Аллах, така както стори преграда между мен и сърцето ми [Казва ибн 

‘Абба̅с: “Аллах е прегражда между вярващия, и безверието и неподчинението, и между 

безверника, и вярата и подчинението.”], направи преграда между мен, и Шейтана 
и неговите дела. 

20. О, Аллах, дари ни с твоята благодат, и не ни лишавай от твоите дарове, и ни 
дари с изобилие в онова, което си ни дал, и стори богатствата ни да са в 
душите ни, и стори стремежите ни да са към онова, което е при Теб. 
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ِي وَ َك َتعۡ ن� ُهم� إِ اَلل=  § َ̈ لَُم ِسّ   فَ لَُم َحاَجِت َتعۡ  وَ ِذَرِت  َمعۡ َبۡل اقۡ  فَ نِيَِت َع
َ
ا لَُم َمـَتعۡ  وَ ِل  ُسؤۡ ِطِن عۡ أ

 ّنِ ُهم� إِ لل=  اَ  ُذنُوِب  ِ¡ فِرۡ اغۡ  فَ ِس  َنفۡ ِف 
َ
 سۡ أ

َ
 يناً َصادِقاً َحـَيقِ  وَ ِب يَماناً ُيَباِشُ قَلۡ لَُك إِ أ

َ
لَـَم عۡ ت� أ

 
َ
ِ  وَ َت ِ¡ ا َكَتبۡ  مَ �4  إِ يبُِن  يُِص ن�ُه 4َ أ ِ َشۡ ن�َك kََ  إِ َت ِ¡ َسمۡ قَ ا مَ رًِض ب

  يرٌ ٍء قَدِ  ُكّ
ُهم� لََك الَۡ  ¹ اُد َحۡ مۡ لََك الَۡ وَ  داً َدائِماً َمَع َدَواِمَك ُد َحۡ مۡ اَلل= ُد ۡمـلََك الَۡ  وَ كَ ودِ َع ُخلُ  مَ داً َخاِلً

َ يَئتَِك وَ  َلُ ُدوَن َمشِ َتَه  ُمنۡ داً 4َ َحۡ  لَـَك  رَِضـاَك وَ �4 يُد قَائِلُُه إِ  يُرِ 4َ َدائًِما داً ُد َحۡ مۡ َك الَۡ ل
ِ َطرۡ داً ِعنۡ ُد َحۡ مۡ الَۡ 

ِ َنفۡ نَ تَ  وَ فَةِ َعۡيٍ َد ُكّ
ِس ُكّ Xٍس ف  

 لل= اَ  ¼
َ
ِ بِۡل قۡ ُهم� أ   تَِك ا بِرَۡحَ نَ اءِ رَ  وَ نۡ  مِ َفۡظ حۡ اَك وَ نِ ي دِ َ¡  إِ ِب َقلۡ  ب

 ُهم� ثَّبِتۡ لل= اَ  ¿
َ
 نۡ ِن أ

َ
 ِدِن هۡ ازِل� وَ  أ

َ
 نۡ  أ

َ
  ِضل�  أ

Ã  َيۡ َبۡيَ  وَ ِن  بَيۡ ۡل ِب فَحُ  قَلۡ َبۡيَ  وَ ِن َت بَيۡ ُهم� َكَما ُحلۡ لل= ا    هِ َعَملِ طاَِن وَ  الش�
Å  َنَـا ِف ءَ ا ِغنَ َعـۡل اجۡ َتَنـا وَ يَمـا َرزَقۡ ا فِ  َلَـَبارِكۡ قََك وَ َنا رِزۡ مۡ رِ  َتۡ 4َ لَِك وَ  فَۡض َنا ِمنۡ زُقۡ ُهم� ارۡ لل= ا 

 
َ
  يَما ِعنَدكَ َبتََنا فِ  رَغۡ ۡل عَ اجۡ ُفِسَنا وَ نۡ أ
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21. О, Аллах, наистина Ти си Превелик Създател, наистина Ти си Всечуващ, 
Всевиждащ, наистина Ти си Опрощаващ, Милосърден, наистина Ти си 
Господарят на великия Арш. О, Аллах, наистина Ти си Благонравния, 
Великодушния, Прещедрия. Опрости ми, и се смили над мен, и ме помилвай, 
и ме дари [с препитание], и ме прикрий, и ми замени [с по-добро онова, което 

съм пропуснал], и ме издигни, и ме напъти, и не ме оставяй в заблуда, и ме 
въведи в Дженнета чрез твоята милост, о, Най-милостив сред милостивите. 

22. Господарю мой, обикни ме! И ме стори нищожен в душата ми пред Теб, и ме 
възвеличи в очите на хората, и ме отстрани от лошия характер. 

23. О, Аллах, Ти поиска от нас онова, което не е под наша власт, освен чрез Теб, 
затова дари ни с онова, чрез което ще бъдеш доволен от нас. 

24. О, Аллах, наистина аз те моля за вяра, която не престава никога, и за сърце, 
което се страхува [от Теб], и те моля за истинска убеденост, и те моля за 
правилна религия [т.е. вярата ми в Теб да бъде правилна, пречистена от всякакви 

заблуди и грешни убеждения, а също от погрешно изпълняване на задълженията ми 

към Теб], и те моля за помилване от всяка беда, и те моля за непрестанно 
помилване, и те моля за благодарност към твоето помилване, и те моля за 
независимост от другите хора [да не изпадам в крайна нужда]. 

25. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от надменността на богатия и 
унижението на бедния [буквално: “надменността на богатството и унижението на 

бедността” или пък: “от надменността на задоволения и унижението на нуждаещия”]. 
О, Ти, който обещаваш и изпълняваш, и заплашваш и опрощаваш, о, Ти, 
който си радостен [който е доволен] от моето покорство, и не ти вреди моето 
непокорство, дари ме с онова, което те радва, и ми опрости онова, което не 
ти вреди [дари ме с покорство и ми опрости непокорството]. 

26. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от съмнение след убеждението, 
и търся закрила при Теб от проклетия Шейтан, и търся закрила при Теб от 
злото на Деня на религията [Съдния ден, нарича се деня на религията, защото 

съдбата на всяка душа ще се определи според нейната вяра]. 
27. О, Аллах, наистина аз те моля за твоето опрощение за онова, за което се 

покаях, а после се завърнах към него, и те моля за опрощение за онова, което 
ти обещах, но не го изпълних, и те моля за опрощение за благата ти, които 
използвах в непокорство към Теб, и те моля за опрощение за всяка добрина с 
която целях твоето задоволство, но я примесих с неподобаващи за Теб неща 
[лицемерие, показност, самовъзхищение и т.н.]. О, Аллах, Ти най-добре ме 
познаваш, затова не ме унизявай, и Ти имаш пълна власт над мен, затова не 
ме наказвай. 

28. О, Аллах, стори ме от онези, които се уповават на Теб [за всяко нещо] и Ти си 
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Ç  َ̈�ٌق عَ ُهم� إِ لل= ا َك رَبX الۡ  إِ مٌ لِيٌم إِن�َك َغُفوٌر رَِحـي إِن�َك َسِميٌع عَ يمٌ ظِ ن�َك َخ  يمِ َعِظـِش الۡ َعـرۡ نـ�
ِن ُبۡ اۡجـِن وَ ُتۡ اۡسـِن وَ زُۡقـارۡ  وَ َعفِـِن وَ ِن َحۡـارۡ  وَ  ِ¡ فِـرۡ يُم اغۡ َكـرِ اُد الۡ و� َبX الَۡ ن�َك الۡ  إِ ُهم� لل= اَ 
  تُِضل�ِن وَ 4َ  وَ ِدِن اهۡ ِن وَ َفعۡ ارۡ وَ 

َ
  بِرَۡحَ ن�ةَ ِن الَۡ ِخلۡ دۡ أ

َ
اِحِ رۡ تَِك يَا أ   َي َحَم  الر�

Ì  ِِس ِف َنفۡ  وَ ِن َك رَّبِ فََحّبِبۡ َلۡ إ َ  ِف ِن وَ َذّلِلۡ َك رَّبِ فَ  ل
َ
اِس فَ ۡعـ أ ۡمـُيِ الـ�   َسـّيِئِ ِمـنۡ  وَ ِن َعّظِ

 
َ
  ِن َجّنِبۡ ِق فَ َ̈ خۡ اۡل

Ñ  َن�َك سَ ُهم� إِ لل= ا 
َ
 َنا ِمنۡ ۡلَ أ

َ
  بَِك فَ �4 لُِكُه إِ  َنمۡ ُفِسَنا َما4َ نۡ  أ

َ
  يَك َعن�اضِ َها َما يُرۡ ِطَنا ِمنۡ عۡ أ

Õ  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
 ائِماً وَ يَماناً دَ لَُك إِ أ

َ
 سۡ أ

َ
 اِشعاً وَ باً خَ لَُك قَلۡ أ

َ
 سۡ أ

َ
   وَ قاً ينـاً َصـادِ لَُك يَقِ أ

َ
 ۡسـأ

َ
لَُك دِينـاً أ

 َقّيِماً وَ 
َ
 سۡ أ

َ
ِ بَلِ َة ِمنۡ يَ َعافِ لَُك الۡ أ

 ي�ٍة وَ  ُكّ
َ
 سۡ أ

َ
 ةِ وَ َيـَعافِ اَم الۡ لَُك َدوَ أ

َ
 ۡسـأ

َ
كۡ أ Xلَُك الـش َkَ ةِ َعافَِيـ الۡ َر 

 وَ 
َ
 سۡ أ

َ
  غَِن َعِن ال�اِس لَُك الۡ أ

Ö  َُهم� إِ لل= ا 
َ
  وَ  وََعَد فََوَف ا َمنۡ رِ يَ َفقۡ ةِ الۡ َمَذل�  وَ غَِن  َبَطرِ الۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ أ

َ
  لَِمـنۡ فِـرۡ ا اغۡ َعَد َفَعفَ وۡ أ

َ ا َمنۡ آَس يَ  وَ َظلَمَ  هُ َطاعَ  ي Xهُ َمعۡ  تَ 4َ  وَ ِت ُس Xَك وَ  ِ¡ ِت َهـۡب يَ ِص ُض Xا 4َ  َمـ ِ¡ فِـرۡ اغۡ  َمـا يَـُس 
  يَُضXكَ 

Ø  َُهم� إِ لل= ا 
َ
ّكِ ِف ّنِ أ  ِي وَ قِ َد اۡلَ ّقِ َبعۡ  الَۡ ُعوُذ بَِك ِمَن الش�

َ
ِ أ يۡ ُعوُذ ب  يِم وَ َطاِن الر�جِ َك ِمَن الش�

َ
ُعوُذ أ

ِ يَوۡ بَِك ِمنۡ    ِم اّلِيِن  َشّ
Û  َُهم� إِ لل= ا 

َ
ِ َتغۡ سۡ ّنِ أ سۡ ُه ُثم� ُعدۡ َك ِمنۡ ُت إَِلۡ  ُتبۡ امَ فُِرَك ل

َ
 فُِرَك لَِماَتغۡ ُت فِيهِ َوأ

َ
ِس ۡفـ نَ ُتَك ِمنۡ يۡ طَ عۡ  أ

 م� لَمۡ ثُ 
ُ
 ِف لََك بهِ وَ و أ

َ
ِ َتغۡ سۡ أ يۡ ِت لّنَِعِم ال� فُِرَك ل ِ  َتَقو�  تَِك وَ ِصيَ  َمعۡ َها kََ ُت ب

َ
ِ َخـۡيٍ َتغۡ سۡ أ

 فُِرَك لُِكّ
 
َ
ِ َردۡ أ َخالََطِن فِيهِ َما لَيۡ  وَجۡ هِ ُت ب َك ِب إِ  فَ زِِن  ُتۡ ُهم� 4َ لل= اَ َس لََك َهَك فَ بۡ 4َ  َعلِـٌم وَ نـ�  ِن  ُتَعـّذِ
� إِ فَ  َkَ قَادِرٌ ن�َك   

à  َنۡ َعلۡ ُهم� اجۡ لل= ا َ َعلَيۡ ِن ِمم�   تَهُ َنَصۡ  فَ َصَكَ تَنۡ اسۡ َتُه وَ َهَديۡ َداَك فَ َتهۡ اسۡ َتُه وَ َك فََكَفيۡ  تََوك�
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им достатъчен [“Нима Аллах не е достатъчен за Своя раб?” ез-Зумер: 36, “Това е 

наставление за онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще 

стори изход, и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава на 

Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъществява Своята повеля. Аллах направи мярка за всяко 

нещо.” ет̣-Т ̣аля̅к̣: 2-3. Мюсюлманинът се уповава на Прещедрия и Вседаряващия и се 

осланя и иска от Него убеден, че Той � е Единствения, който дава и Той � е 

Единствения, който възпира. И по този начин не се осланя на други и не изпитва 

никаква нужда от тях.], и те молят за напътствие и Ти ги напътстваш, и Те 
молят за подкрепа [срещу злото на собствената си душа, Шейтана и всички врагове] 
и Ти ги подкрепяш. 

29. О, Аллах, стори шепота на сърцето ми да бъде страха към Теб и твоето 
споменаване [Казва Пратеникът на Аллах � [думи със смисъл]: “Наистина Аллах 

казва: “Аз съм с моя раб докато ме споменава и докато устните му ме споменават.”” Казва ен-

Неўеўи ̅: “Той [Аллах �] е с онзи, който го споменава със сърцето си, и с онзи който го 

споменава с езика си.” И казва още Пратеникът на Аллах � [думи със смисъл]: 

“Ибадетът на най-висока степен при Аллах в Кияметския ден ще бъде честото споменаване на 

Аллах от хората.” предаден от ебу Се‘и̅д ел-Х ̣удри̅ и изведен от Ах̲мед и от ет-

Тирмиз ̲и̅], и насочи моята решителност и моята обич към нещата, които Ти 
обичаш и си доволен от тях. О, Аллах, с каквото и да ме изпиташ – изобилие 
или недоимък – привържи ме към закона на истината и пътя на Исляма. 

30. О, Аллах, наистина аз те моля да изпълниш твоята благодат над мен във всяко 
нещо, и да не преставам да ти бъда благодарен за това, докато спечеля твоето 
задоволство, и [да продължавам да ти бъда благодарен] след като спечеля твоето 
задоволство, и да ми предоставиш избор за всяко нещо, в което съществува 
избор, и за всяко улеснение във всяко мое дело, а не за неговото 
затруднение, о, Вседаряващия! 

31. О, Аллах, Разпукващия зората, и Превръщащия нощта в спокойствие, и 
слънцето и луната по изчисление [движещи се по изчисление, за да се отброяват 

дните и годините по тях], изплати дълга ми, и ме избави от нуждата, и укрепи 
тялото ми в борбата по твоя път. 

32. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала и по време на изпитание и по време на 
благодат към всичките ти творения [Хората посрещат по различен начин 

Аллаховите изпитания в зависимост от своята степен. Едни от тях проявяват липса на 

търпение, голямо притеснение и оплакване на хората. Втори проявяват търпение, без 

да изпитват притеснение или да се оплакват на други хора, а тялото им с лекота 

проявява покорство пред Аллах. А трети понасят изпитанието със задоволство и 

спокойствие, а телата и сърцата им с лекота продължават да извършват добрини.], и 
за Теб е всичката възхвала и по време на изпитание и по време на благодат 
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ä  َِت َعۡل اجۡ َرَك وَ ذِكۡ يََتَك وَ  َخشۡ ِب  وََساوَِس قَلۡ َعۡل ُهم� اجۡ لل= ا ُهم� لل= اَ  َض تَرۡ يَما ُتِبX وَ َهَواَي فِ  وَ  هِم�
ِ َتلَيۡ ا ابۡ مَ وَ  ٍة فَ اٍء وَ  رَخَ هِ ِمنۡ تَِن ب كۡ ِشد� ِ ِن َمّسِ   مِ َ̈ سۡ ةِ اۡلِ يعَ َشِ ّقِ وَ ُسن�ةِ الَۡ  ب

ç  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
 َمةِ ِف اَم الِّعۡ لَُك َتمَ أ

َ
ِ شۡ  اۡل كۡ ا وَ هَ َياءِ ُكّ Xالش َ َض َد الّرِ َبعۡ  وَ َض ت� تَرۡ َها حَ يۡ لَ َك عَ َر ل

 ُسورِ يِع َميۡ بَِجمِ َيَةُ وَ يهِ اۡلِ ا يَُكوُن فِ  مَ عِ ي َجِ َيةَ ِف ۡلِ ا
ُ
  يمُ ا َكرِ ُسورَِها يَ  بَِمعۡ  4َ ُمورِ ُكِّهِ  اۡل

è  َمۡ  وَ ِل َسَكناً َجاِعَل الل�يۡ َباِح وَ ۡص ُهم� فَالَِق اۡلِ لل= ا ِ بَ َقَمَر ُحـسۡ الۡ َس وَ الش� َن ّنِ اّلۡيـ َعـِض ۡقـاناً ا
 وَ 
َ
  َك لِ يبِ  سَ َهادِ ِف  الِۡ  kََ قَّوِِن رِ وَ َفقۡ  الۡ نَ  مِ نِِن غۡ أ

ë  َُد ِف مۡ ُهم� لََك الَۡ لل= ا َ̈ َ̈  ِف دُ مۡ لََك الَۡ قَِك وَ  َخلۡ َ¡ يعَِك إِ َصنِ ئَِك وَ  بَ هۡ َ¡ يعَِك إِ َصنِ ئَِك وَ  بَ
َ
ِل  أ

َ̈  ِف دُ مۡ لََك الَۡ  وَ ُبُيوتَِنا  َ¡ يعَِك إِ َصنِ ئَِك وَ  بَ
َ
ًة وَ ِسنَ فُ نۡ  أ َ ا َخاص� ِ مۡ َك الَۡ ل  َولَـَك تََناَما َهـَديۡ ُد ب

كۡ مۡ الَۡ 
َ
ِ ۡمـَك الَۡ لَـآِن وَ رۡ قُ الۡ ُد بِـمۡ لََك الَۡ  وَ َتَناُد بَِما َسَتۡ مۡ َتَنا َولََك الَۡ َرمۡ ُد بَِما أ  ُد ب

َ
ِل ۡهـاۡل

ۡ وَ  َ َماِل وَ ال ِ مۡ َك الَۡ ل ۡ ُد ب َ ُمَعافَاةِ وَ ال  َت يَـيَذا رَِضـُد إِ ۡمـَك الَۡ لَـ وَ َض ت� تَرۡ ُد حَ مۡ َك الَۡ ل
َ
َل ۡهـا أ

 ى وَ وَ ال�قۡ 
َ
ۡ هۡ أ   فَِرةِ َمغۡ َل ال
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към семействата ни [Праведната съпруга и праведното потомство са сред най-

големите блага, които човек може да получи в земния живот и за които трябва да 

отправя огромна благодарност към Всевишния Аллах.], и за Теб е всичката 
възхвала по време на изпитание и по време на благодат към самите нас, и за 
Теб е всичката възхвала за това, че ни напъти, и за Теб е всичката възхвала за 
това, че ни почете, и за Теб е всичката възхвала за това, че ни прикри, и за 
Теб е всичката възхвала заради Курана, и за Теб е всичката възхвала, заради 
семействата и богатствата ни, и за Теб е всичката възхвала, заради твоето 
помилване, и за Теб е всичката възхвала докато бъдеш доволен от нас, и за 
Теб е всичката възхвала след като си доволен от нас, о, Ти, Даряващия с 
богобоязън и Даряващия с опрощение. 

33. О, Аллах, дари ме с успех за думите, и делата, и действията, и намеренията, и 
напътствието, които обичаш и от които си доволен. Наистина Ти над всяко 
нещо имаш сила. 

34. О, Аллах, Господарю на седемте небеса и Господарю на великия Арш. О, 
Аллах, бъди ми достатъчен при всяка грижа, когато пожелаеш и където 
пожелаеш. 

35. Достатъчен ми е Аллах за моята религия, достатъчен ми е Аллах за всичките 
ми грижи, достатъчен ми е Аллах за онзи, който е престъпил спрямо мен, 
достатъчен ми е Аллах за онзи, който ми завижда, достатъчен ми е Аллах за 
онзи, който коварства злини против мен, достатъчен ми е Аллах при смъртта, 
достатъчен ми е Аллах при разпита в гроба, достатъчен ми е Аллах при 
теглилката [отмерваща добрините и злините на Съдния ден], достатъчен ми е 
Аллах при [преминаването на] моста, достатъчен ми е Аллах, няма друг бог 
освен Него, на Него се уповах, и Той е Повелителя на великия Арш. 

36. О, Аллах, стори смъртта обичана за онзи, който знае, че Мухаммед, Аллах да 
го благослови и приветства е твой пратеник. [Това не трябва да се разбира, като 

жажда и копнеж за самата смърт, а като жажда и копнеж за срещата с Всевишния 

Аллах. Който желае срещата с Аллах, то и Аллах желае срещата с него, а който не 

желае срещата с Аллах, то и Аллах не желае срещата с него. А също най-добрите хора 

са онези, които имат дълъг живот и извършват добри дела, и най-лошите хора са 

онези, които имат дълъг живот и извършват лоши дела.] 
37. О, Аллах, наистина Ти си велик Господар. Нищо от онова, което си сътворил 

не те обхваща. Ти виждаш [всичко], а нищо не те вижда… На Теб 
принадлежи отвъдното и земния живот, и на Теб принадлежи смъртта и 
живота, при Теб е предела и при Теб е завръщането. Търся закрила при Теб 
да не бъда унижен или опозорен. 

38. О, Аллах, наистина аз те моля за наградата на търпеливите, и за степента на 
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î  َُهم� َوّفِقۡ لل= ا ِ ۡ الِّي�ةِ وَ ِل وَ فِعۡ الۡ َعَمِل وَ الۡ ِل وَ َقوۡ َض ِمَن الۡ تَرۡ َما ُتِبX وَ ِن ل ِ َشۡ ن�َك kََ ُهَدى إِ ال
ٍء  ُكّ

  قَِديرٌ 
ò  َمٰ لل= ا بۡ اِت وَ ُهم� رَب� الس� َت ُث ِشـئۡ  َحۡيـ ُك� ُمِهّمٍ ِمنۡ فِِن ُهم� اكۡ لل= َعِظيِم اَ ِش الۡ َعرۡ رَب� الۡ ِع وَ الس�

 ِمنۡ وَ 
َ
  َت َن ِشئۡ يۡ  أ

ó  ِۡبَ َحس ُ ُ ِبَ  َحسۡ يِن  ِلِ  ا-= =-  
َ
ِن َحسۡ هَ  لَِما أ ُ ِبَ م� �  لَِمنۡ  ا-= َkَ ِبَ  َحسۡ  َبَغ ُ   َحَسَدِن  لَِمنۡ  ا-=

ُ ِبَ َحسۡ  ِ  كَ  لَِمنۡ  ا-= ُ ِبَ ُسوٍء َحسۡ َدِن ب ۡ  ِعنۡ  ا-= ُ ِبَ ِت َحسۡ َموۡ َد ال ۡ  ِعنۡ  ا-=  َمـسۡ َد ال
َ
 َقـۡبِ  الۡ  ِف ةِ لَ أ

ُ ِبَ َحسۡ  ۡ  ِعنۡ  ا-= ُ ِبَ اِن َحسۡ ِميَ َد ال َ ِعنۡ   ا-= ُ ِبَ سۡ اِط حَ َد الّصِ ۡـ ُهَو َعليۡ �4  إِ ٰلَ  إِ  4َ  ا-= ُت هِ تََوك�
  يِم ظِ عَ ِش الۡ َعرۡ  رَبX الۡ ُهوَ وَ 

õ  َبِ ُهم� َحّبِ لل= ا ۡ   َيعۡ  َمنۡ َ¡ َت إِ َموۡ  ال
َ
داً ّيَِدنَا ُمَ ن� سَ لَُم أ ُ َعلَيۡ م�   رَُسولَُك هِ وََسل�َم َصل� ا-=

ا َخلَ ٌئ مِ يۡ  يََسُعَك شَ يٌم 4َ ن�َك رَب? َعظِ ُهم� إِ لل= اَ  ÷  َت وَ قۡ م�
َ
 ى وَ  تُـرَ 4َ ى وَ َت تَرَ نۡ أ

َ
ۡ َت بِـنۡـأ َظرِ نۡ مَ ال

 
َ
  وَ kَۡ اۡل

َ
َ أ  ِخَرةَ وَ َك اۡل ن� ل

ُ
َ  وَ وَل اۡل ۡ ل ۡ َمَماُت وَ َك ال ۡ َلۡ َيا �َمحۡ ال ِ َع الرXجۡ  وَ َتَه ُمنۡ َك ال   َنُعوذُ ب

َ
 نۡ َك أ

  َزىَنۡ نَِذل� وَ 
ù  َُهم� إِ لل= ا 

َ
 سۡ ّنِ أ

َ
اكِرِ أ ۡ نُزُ يَن وَ لَُك ثََواَب الش� بَِي وَ َل ال يقِ َي الّصِ َيقِ بِّيَِي وَ َة ال� اَفقَ رَ مُ ُمَقر� ذِل�َة َي وَ ّدِ

 ۡ ۡ خۡ َي �ّقِ ت� مُ ال   ذٰ ت� تََوف�اِن kََ َي حَ ُموقِنِ َباَت ال
َ
اِحِ رۡ لَِك يَا أ   يَ َحَم الر�
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приближените, и за съпровождане на пророците, и за убедеността на 
правдивите, и за скромността на богобоязливите, и за смиреността на 
убедените, докато ни прибереш [от този свят] в това положение, о, Най-
милостив сред милостивите. 

39. О, Аллах, наистина аз те моля заради благата, които си ми отредил, и заради 
добрите изпитания на които си ме подложил, и заради благодатта с която си 
ме почел, да ме въведеш в Дженнета чрез твоето благодеяние, и твоята 
благодат, и твоята милост. [Влизането в Дженнета става единствено по милостта на 

Аллах �, а не заради делата на раба. Делата са причина за спечелване на тази милост. 

Аллах � казва думи със смисъл: “Милостта на Аллах е близо до добродетелните.” ел-

Е‘ра̅ф: 56. А също делата ще бъдат причина за издигането до различни степени след 

влизането в Дженнета.] 
40. О, Аллах, наистина аз те моля, заради твоята щедрост и твоето величие, да ме 

избавиш от Огъня и безверието, и нуждата. 
41. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от внезапна смърт [защото тя 

лишава човек от възможността да се подготви за нея и да уреди своите дела. Що се 

касае до приближените на Аллах � те винаги са готови за смъртта. Също така се 

предава за някои от пророците и праведниците, че са умрели внезапно, без болест, 

защото в това има милост и облекчение за тях.], и от ухапване от змия [и всичко 

отровно, защото това също влиза в категорията на внезапната смърт. Но ако това не е 

причина за внезапна смърт – такива са примерите с Пратеника на Аллах �, който 

умира много по-късно, заради въздействието на отровата от овцата поднесена му от 

евреите, и по същия начин ебу̅ Бекр ес ̣-С ̣идди̅к̣ ت, който умира заради въздействието 

на отровата от змията, която го ухапва в пещерата. Така и двамата, Аллах да ги 

благослови и приветства, си отиват от този свят шехиди.], и от диви зверове, и от 
удавяне, и от изгаряне, и от това да падне нещо върху мен, или да бъда убит 
при бягство в разгара на битката. [Всичко това също може да се разглежда, като 

различни примери за внезапна смърт.] 
42. О, Аллах, наистина аз те моля за постоянна вяра [след която няма безверие], и 

за истинско напътствие [след което няма заблуда], и за полезно знание. 
[Полезното знание е онова, което е причина за избавяне от мъчението и от 

наказанието. То е онова знание, с което се цели единствено Аллах �, и се прилага в 

делата, и осветява сърцата, и пречиства от всички мърсотии – злоба, завист и т.н. И 

така както няма валиден намаз, който е ибадет извършван с външните органи на 

човека, без тези органи да са пречистени чрез абдест и гусл, по същия начин няма 

полезно знание, което е ибадет извършван чрез сърцето на човека, без сърцето да е 

пречистено от скверни качества и лош характер.] 
43. О, Аллах, не давай на нечестивец да има добрина при мене, която да му 
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ú  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ابِقَ َمتِ عۡ لَُك بِنِ أ � َك الس� َkَ ِوَ ة  َ̈ ِ ئَِك الَۡ َب ِ فَـۡض هِ وَ  بِـتَِن َتلَيۡ ي ابۡ َسِن ال�  يلَِك ال�

لۡ  � فَض� َkَ َت 
َ
  تَِك رَۡحَ لَِك وَ فَۡض ن�َة بَِمّنَِك وَ  الَۡ ِخلَِنَ  تُدۡ نۡ  أ

ü  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
 يِم وَ َكرِ ِهَك الۡ لَُك بِوَجۡ أ

َ
 َعظِ رَِك الۡ مۡ أ

َ
  رِ َفقۡ الۡ رِ وَ ُكفۡ الۡ َيِن ِمَن ال�ارِ وَ  ُتِ نۡ يِم أ

ý  َّنِ ُهم� إِ لل= ا 
َ
ُبِع ي�ةِ وَ َغةِ الَۡ  َلۡ ِمنۡ ُفَجاَءةِ وَ ِت الۡ  َموۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ  أ ِمـَن وَ َغـَرِق َوِمـَن الۡ ِمـَن الـس�

 ِمنۡ َرِق وَ الَۡ 
َ
 نۡ  أ

َ
  ِف َد فَِرارِ الز�حۡ ِل ِعنۡ َقتۡ ِمَن الۡ ٍء وَ  َشۡ ِخر� kََ  أ

 ُهم� إِ لل= اَ  �
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
  ماً نَافِعاً ِعلۡ  َقّيِماً وَ ُهًديئِماً وَ يَماناً َدالَُك إِ أ

كَ ِدي نِعۡ  لَِفاِجٍر ِعنۡ َعۡل  َتۡ ُهم� 4َ لل= اَ  �
ُ
ِ افِيهِ َمًة أ نۡ َها ِف  ب Xِخَرةِ اۡل ا وَ يَ  ال  
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изплатя в земния живот или отвъдното. 
44. О, Аллах, опрости греховете ми, и подобри характера ми [буквално: увеличи, 

разшири. Предава се, че най-тежкото нещо, което ще бъде поставено на везните в 

Съдния ден е добрия характер.], и стори чисто и добро препитанието, което съм 
придобил [Проникването в делата от земния живот макар и да е муба̅х̲ [нито х̲ара̅м – 

забранено, нито ўа̅ж ̲иб – задължително] от една страна, е задължително от друга 

страна, защото човек не може да се отдаде на ибадет без преди това да е задоволил 

своите нужди. Затова задоволяването на насъщните му нужди [и нуждите на тези, за 

които той носи отговорност, като съпруга, деца и т.н.] е задължително – ўа̅ж ̲иб, защото 

всяко нещо без, което не може да се изпълни дадено задължение, също става 

задължение. И ако той не е задоволил своите нужди не може да се впуска в правенето 

на ибадет и да бъде в тежест на другите, защото в такъв случай той става угнетител, и 

постъпва против човешката природа, и дори постъпва против животинската природа 

като цяло, като приравнява себе си на мъртъвците.], и ме задоволи с онова, което 
си ми дал за препитание, и не отправяй моите желания към онова, което си 
отклонил от мен [защото по този начин моя стремеж ще остане напразен]. 

45. Аллах е Превелик, Аллах е Превелик, Аллах е Превелик. С името на Аллах за 
моята душа и моята религия, с името на Аллах за моето семейство и моето 
богатство, с името на Аллах за всяко нещо с което ме дари моя Господар, с 
името на Аллах – най-доброто име, с името на Аллах – Господаря на земята и 
небесата, с името на Аллах с чието име никоя болест не може да навреди, с 
името на Аллах започвам и на Аллах се уповавам. Аллах, Аллах е моя 
Господар, никого не съдружавам с Него. Моля те, о, Аллах, за твоята 
благодат, която никой друг не е способен да даде, опазен е онзи, който търси 
твоето спасение, и достоен онзи, който те прославя, и няма друг бог освен 
Теб. Стори ме от онези на които си дал убежище при Теб и от закриляните 
от Теб от всяко зло и от проклетия Шейтан. О, Аллах, наистина аз те моля да 
ме опазиш от всяко нещо, което си създал, и търся защита при Теб от всички 
тези неща, … С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Кажи [о, 

Мухаммед]: “Той е Аллах – Единствения, Аллах, Целта [на всички въжделения]! 
Нито е раждал, нито е роден, и няма равен Нему.” Пред мен, и зад мен, и 
отдясно на мен, и отляво на мен, и над мен, и под мен. 

46. Създаде Господарю наш и осъразмери [създаде всяко нещо по най-съвършения 

начин, и създаде нас хората в превъзходен облик], и предопредели Господарю 
наш [всяко нещо в своето вечно и безкрайно познание] и отсъди, и над твоя Арш 
се разпореди, и умъртви и съживи, и нахрани и задоволи, и поля и напои, и 
пренесе по твоята суша и твоите морета върху твоите кораби, и върху твоите 
твари, и върху твоя добитък. Въведи ме в твоята щедрост и твоята милост, и 
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عۡ  وَ ِب  َذنۡ  ِ¡ فِرۡ ُهم� اغۡ لل= اَ  � ِق  ِ¡ وَّسِ ِ ۡعـ وَقّنِ ِب  ِ¡ َكسۡ  َوَطّيِۡب  ُخلُ  هِۡب  تُـذۡ 4َ َتـِن وَ َمـا َرزَقۡ ِن ب
  َتُه َعّنِ فۡ َص� ٍء  َشۡ َ¡  إِ َطلَِب 

ُ اَ  � =- 
َ
ُ  اَ َبُ كۡ  أ =- 

َ
ُ  اَ َبُ كۡ  أ =- 

َ
ِ َبُ 5كۡ  أ ِ  5 َودِيِن ِس  َنفۡ  kََ  ا-=   kََ  ا-=

َ
  5َماِ¡  وَ ِل هۡ  أ

 ِ ِ َشۡ  kََ ا-=
  ُكّ

َ
ِ ّبِ 5اِن رَ طَ عۡ ٍء أ   َخۡيِ  ا-=

َ
ِ َماءِ 5ۡسـ اۡل   ا-=

َ
 َماءِ 5الـس� ِض وَ Ë رَّبِ اۡل

 ِ ِ ا-= ِ هِ َداٌء 5مِ َع اسۡ  يَُضX مَ ي 4َ  ال� ِ kََ ُت وَ حۡ َتتَ  افۡ  ا-= ۡ  ا-= ۡ ُت اَ  تََوك� ۡ  اَ -= ۡشِ  َرّبِ 4َ -=
ُ
ُك  أ

 ِ  ب
َ
  َحداً هِ أ

َ
 سۡ أ

َ
ۡيِ لَُك الل= أ

ِ  َخۡيِ َك ِمنۡ ُهم� ِبَ  4َ اُؤَك وَ َجل� َثنَ  وَ َك َعز� َجاُركَ يهِ َغۡيُ طِ  ُيعۡ ي 4َ َك ال�
 �4  إِ ٰلَ إِ 

َ
ِ ُسـوٍء وَ ِجَوارَِك ِمنۡ اذَِك وَ ِن ِف ِعيَ َعلۡ َت اجۡ نۡ  أ

يۡ  ُكّ ّنِ ُهـم� إِ لل= اَ يِم َطاِن الـر�جِ ِمـَن الـش�
 
َ
ِ شۡ يعِ  َجِ ُيَك ِمنۡ َتجِ سۡ أ

 َت وَ ٍء َخلَقۡ  ُكّ
َ
ِ حۡ أ قَـدِّ ُهن� وَ َك ِمـنۡ َتُِس ب

ُ
ِ  5( ي� دَ  يَـَبـۡيَ ُم أ  ا-=

َحدٌ الر�ِحيِم قُۡل  نِ الر�ۡحٰ 
َ
ُ أ َمدُ   ُهَو ا-� ُ الص� َحدٌ  َلُ  يَُكنۡ َولَمۡ   يُوَلۡ  َولَمۡ  يَِلۡ لَمۡ  ا-�

َ
  ِمنۡ ) ُكُفًوا أ

 
َ
  ِت  َتۡ ِمنۡ ِق وَ  فَوۡ نۡ مِ  وَ  ِشَماِ¡ َعنۡ  وَ  يَِميِن َعنۡ ِف وَ  َخلۡ ِمنۡ  وَ َماِم أ

يۡ َت َرب�َنا فَ َخلَقۡ   رۡ َت وَ َسو�  وَ َت َتَويۡ ِشـَك اۡسـ َعرۡ kََ َت وَ َقـَضيۡ َت َرب�َنـا فَ قَد�

َ
 َمـت� فَ أ

َ
َت َيۡيـحۡ أ

 وَ 
َ
 َت فَ َعمۡ طۡ أ

َ
 َت وَ َبعۡ شۡ أ

َ
 َت فَ َقيۡ سۡ أ

َ
 َدَوابِّـَك kََ ِكـَك وَ  فُلۡ  kََ رِكَ َبۡحـ بَّرَِك وَ َت ِف َحَلۡ َت وَ َويۡ رۡ أ

 kََ وَ 
َ
ِن َعۡلـاجۡ آٍب وَ َن َمـُحـسۡ َف وَ َدَك ُزلۡ  ِعنۡ  ِ¡ َعۡل اجۡ  وَ َجةً ِل َدَك وَ  ِعنۡ  ِ¡ َعۡل اجۡ َعاِمَك فَ نۡ  أ

نۡ َعلۡ اجۡ اَءَك وَ قَ ُجو لِ َيرۡ  وَ يَدكَ وَعِ  وَ اُف َمَقاَمَك  َيَ نۡ ِمم�  َبـًة نَـُصوحاً َك تَوۡ َلۡـ َيُتـوُب إِ ِن ِمم�
 وَ 
َ
 سۡ أ

َ
ً̈ وَ ً̈ ُمتَ لَُك َعمَ أ    َتُبورَ ِتَاَرةً ل�نۡ وراً وَ كُ ياً َمشۡ َسعۡ ماً َنِيحاً وَ ِعلۡ َقب�
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[ме приеми с] най-прекрасното завръщане при Теб. Стори ме от онези, които 
се страхуват от твоето наказание и копнеят за срещата с Теб. И ме стори от 
онези, които искрено се покайват пред Теб. И те моля да ме дариш с приети 
дела, и полезно знание, и възнаградено старание, и търговия, която не 
пропада. 

47. О, Аллах, наистина аз свидетелствам онова, което Ти си засвидетелствал за 
Себе си, и [засвидетелствам онова, което] са засвидетелствали за Теб твоите 
ангели [меляикета] и пророци, и дарените със знание [че няма друг бог освен 

Теб]. А онзи, който не засвидетелства онова, което Ти си засвидетелствал за 
Себе си, запиши моето свидетелство на мястото на неговото. Ти си мирът 
[спасението, избавлението] и от Теб е мирът. Благословен си Ти, Притежателю 
на величието и почитта. О, Аллах, наистина аз те моля да избавиш гърлото 
ми [и цялото ми тяло] от Огъня. 

48. О, Аллах, подкрепи ме при бедата на смъртта и агонията [силната болка и 

загуба на разума] на смъртта. [Казва ел-К̣урт̣уби ̅: “Силната болка при смъртта е 

изпълване на тяхното достойнство и издигане на тяхната степен, а не е порок или 

наказание.”] 
49. [Последната дуа на Пратеника на Аллах �:] О, Аллах, опрости ми, и ме помилвай, 

и ме присъедини към най-висшия спътник. [Най-висшия спътник: в различни 

тълкувания се казва, че това са пророците, меляикетата и праведниците…] 
50. Пречист е твоят Господ, Господът на мощта, от онова, което му приписват! 

Мир за пратениците! И слава на Аллах, Господа на световете! 
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 ُهم� إِ لل= اَ  �
ُ
ِ كَ دُ هِ شۡ ّنِ أ ِ َما َشِهدۡ  ب ِ ِسَك وََشِهَدۡت  َنفۡ هِ kََ َت ب ِ  ب ئ

َ̈  وَ َك َكتُ هِ ِم
َ
 َياُؤَك وَ بِ نۡ أ

ُ
ِم عِلۡ ولُو الۡ أ

ِ  بَِما َشِهدۡ َهدۡ  يَشۡ  لَمۡ َمنۡ وَ    َمَكَن َشَهاَدتِهِ  َشَهاَدِت ُتۡب  فَاكۡ هِ َت ب
َ
َ̈ نۡ  أ َ̈ ِمۡنـُم وَ َت الس� ُم َك الـس�

 ُهم� إِ لل= اَ  َرامِ كۡ اۡلِ ِل وَ َ̈ ا الَۡ َت يَا ذَ َركۡ اَتبَ 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
   ِمَن ال�ارِ َكَك َرَقَبِت لَُك فِ أ

 لل= اَ  �
َ
ۡ ُهم� أ ۡ ِت وَ َموۡ ِعّنِ kََ َغَمَراِت ال   تِ وۡ مَ َسَكَراِت ال

ُ آِخُر ُدَعئِهِ َص وَ  �  ِن وَ َحۡ ارۡ  ِ¡ وَ فِرۡ ُهم� اغۡ لل=  اَ :َسل�مَ هِ وَ  َعلَيۡ ل� ا-=
َ
ِ قۡ ۡلِ أ  ِن ب

َ
  kَۡ الر�فِيِق اۡل

ا يَِصُفوَن وَ َحاَن رِّبَِك رَّبِ الۡ  ُسبۡ  � ۡ عِز�ةِ َعم� ٌَ̈م kََ ال ِ مۡ الَۡ َي وَ َسلِ ُمرۡ َس َ  رَّبِ الۡ ُد ِ-=   ِميَ َعال
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Седми ден 

Завършек с молитви за отправяне на благословия към последния 
Пророк – Всевишният Аллах да го благослови и приветства – и най-

доброто, което се предава от тях, след тешеххуд. 

С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния 
[Знай, че отправянето на благословия [саляту-селям] към Пророка � има десет 

достойнства: (1) Благословията на Всеподчиняващия Владетел (2) Застъпничеството на 

Избрания пророк � (3) Подражаване на избраните меляикета (4) Разграничаване от 

лицемерите и безверниците (5) Изтриване на греховете и тяхното бреме (6) Помощ 

при изпълване на нуждите и постигане на целите (7) Озаряване на видното и 

прикритото (8) Избавление от Дома на гибелта – Джехеннем (9) Влизане в Дома на 

вечния покой – Дженнет (10) Приветствие от Милосърдния, Опрощаващия.] 
1. О, Аллах, благослови Мухаммед [Значението на думата “благослови” [с̣алли] е 

следното: възвеличи Мухаммед � като издигнеш неговото споменаване, и го дариш 

със застъпничество за неговата общност, и покажеш неговото превъзходство и на 

първите и на последните, и го дариш с най-високата степен и още толкова много 

други благодеяния, че не могат да бъдат изброени. Пълното име [родословието] на 

Пратеника на Аллах � до ‘Адна̅н е следното: Мух̲аммед ибн ‘Абдулла̅х ибн 

‘Абдулмут̣т�алиб ибн Ха̅шим ибн ‘Абдмена̅ф ибн К�ус �айй ибн Киля̅б ибн Муррах ибн 

Кя‘аб ибн Лю’ейй ибн Г�а̅либ ибн Фихр ибн Ма̅лик ибн Нед�р ибн Кина̅нех ибн 

Х �узеймах ибн Мудрикех ибн Илйа̅с ибн Муд �ар ибн Низа̅р ибн Ме‘адд ибн ‘Адна̅н �] 
и родът на Мухаммед [Като цяло родът на Мухаммед � са всички мюсюлмани, а в 

частност това са ехли бейт – семейството на Пратеника на Аллах �, потомците на 

неговите внуци – Х ̲асен и Х ̲усейн ب. В многобройни хадиси се набляга на 

значението и важността на семейството на Мухаммед �. Селеме ибн ел-Екўе‘а ت 

предава: “Звездите са сигурност за обитателите на небесата, а семейството ми [ехли бейт] е 

сигурност за общността ми.”1 Също Зейд ибн Ерк̣ам ت предава: “Оставям сред вас две 

неща към които ако се придържате няма да се заблудите след мен. Едното от тях е по-велико от 

другото – книгата на Аллах, която е въже протегнато от небето към земята и семейството ми – 

моя ехли бейт. И те няма да се разделят едно от друго, докато не се завърнат при мен при 

[езерото] ел-Х ̱аўд ̣. Затова внимавайте как ще ме заместите в отношението си към тях!”2] така, 
както благослови Ибра ̅хи ̅м и родът на Ибра ̅хи ̅м [Учените са единодушни, че 

отправянето на благослов към Мухаммед � е по превъзходно отколкото отправянето 

                                                 
1 “Муснед ебу̅ Йе‘ля ̅”, 6/200, 7239-ти номер 
2 “Ет-Тирмиз ̲и̅”, номера от 3786 до 3788, “Х̣ас̣а̅’ис̣ ‘Али̅” на ен-Неса̅’и̅, 79-ти номер, “Джа̅ми‘ ел-Ус̣у̅л” 

на ибн Ес̲и̅р, 1-ви том, 277-ма стр, “Ел-Бида̅йе ўен-Ниха̅йе” на ибн Кес̲и̅р, 5-ти том, 209-та стр, и 
“Тефси̅р ел-К̣ур’а̅н ел-‘Аз ̣и̅м” на ибн Кес̲и̅р, 6-ти том, 199-та стр. Х̲ади̅с̲ът има множество различни 
непрекъснати вериги на предаване и затова много учени са на мнение, че има степента на мутеўа̅тир. 
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  امل�ل السابع
 ۡ الَِة 8ََ9 َخاتَِم النَّبِيَِّني َخاِمتٌَة ِيف أَل ۡ فَاِظ الّصَ  اهللاُ تَعَاَىل 9َلَي ۡ َوأَفۡ ِه وََسلََّم َص8َّ   التََّشهُّدِ  َب َضلُهَا مَا َوَردَ ُعقَي

ۡمح بِسۡ   الّرَ ِ ِحي'ـمِ ''ِم ا!    ـِٰن الّرَ
دٍ ُهم� َصّلِ kََ لل= اَ  >  إِ ٍد َكَما َصل�يۡ kََ آِل ُمَم�  وَ ُمَم�

َkَ آِل إِ يَم وَ َراهِ بۡ َت َkَ ۡيـٌد ن�َك َحِ يَم إِ اهِ رَ ب
ٍد وَ  ُمَ  kََ ُهم� بَارِكۡ لل= اَ  دٌ َمِي ٍد َكَما بَاَركۡ kََ آلِ م� َك َراهِ بۡ  إِ َراهِيَم َوkََ آلِ َت kََ إِبۡ  ُمَم� يَم إنـ�
   يدٌ ٌد َمِ َحِي
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на благослов към Ибрахим � и който и да било друг пророк. Защо тогава се казва 

“благослови Мухаммед и рода на Мухаммед така, както благослови Ибрахим и рода на 

Ибрахим”? В Свещения Куран Аллах � казва думи със смисъл: “О, вярващи, предписано 

ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас.” ел-Бакара: 183. Което значи, че както 

говеенето бе задължение за предишните общности, по същия начин то е задължение и 

за нас. Но в същото време не означава, че начина по който те са говеели и начина по 

който ние говеем е един и същ. Аналогично смисъла на тези думи е сходство в самото 

отправяне на саляту-селям, а не в начина на отправяне. Т.е. “О, Аллах, Ти благослови 

Ибрахим �, благослови също и Мухаммед �”, а не “О, Аллах, благослови Мухаммед 

� по същия начин, както благослови и Ибрахим �”, защото несъмнено 

благословията – сяляту-селям – към Мухаммед � е по-превъзходна от благословията 

към Ибрахим �.], наистина Ти си Всеславен, Предостоен [или още Прещедър, 

Най-облагодетелстващ]. О, Аллах, дари с благодат Мухаммед [Благодатта, 

беракета на Аллах в дадено нещо има най-различни аспекти, както количествени, така 

и качествени. Например благодат в препитанието – с малко препитание да се 

задоволяват големи нужди, благодат във времето – за кратко време да се свърши много 

работа и т.н. Т.е. да има много голяма полза в даденото нещо.] и родът на 
Мухаммед, така както дари с благодат Ибра ̅хи ̅м и родът на Ибра ̅хи ̅м. 
Наистина Ти си Всеславен, Предостоен. 

2. О, Аллах, спусни твоята милост над Мухаммед [Има разногласие между учените 

дали може да молим Аллах � да помилва Мухаммед �, тъй като Пратеникът на    

Аллах � бе предпазен от грешки от Аллах, Той � е най-превъзходното творение на 

Аллах �, на него � му е гарантирана най-високата степен в Дженнета. А и самият 

Пратеник на Аллах � ни е повелил да отправяме саляту-селям [мир и благослов], а не 

да се молим за неговото опрощение. Затова група учени казват, че това е забранено. 

По-голямата част от учените обаче казват, че това е допустимо, но в никакъв случай то 

не трябва да бъде изолирано, а задължително да бъде предхождано от саляту-селям. 

Т.е. грешно е да се каже “Аллах да се смили над Мухаммед”, а правилното е “Аллах да 

благослови и да се смили над Мухаммед” или “Аллах да благослови и приветства, и да 

се смили на Мухаммед” и т.н.] и рода на Мухаммед така, както спусна твоята 
милост над Ибра ̅хи ̅м и рода на Ибра ̅хи ̅м, наистина Ти си Всеславен, 
Предостоен. О, Аллах, спусни твоето милосърдие над Мухаммед и рода на 
Мухаммед така, както спусна твоето милосърдие над Ибра ̅хи ̅м и родът на 
Ибра ̅хи ̅м, наистина Ти си Всеславен, Предостоен. О, Аллах, приветствай 
Мухаммед и рода на Мухаммед така, както приветства Ибра ̅хи ̅м и родът на 
Ибра ̅хи ̅м, наистина Ти си Всеславен, Предостоен. 

3. О, Аллах, благослови Мухаммед – неграмотния Пророк, и неговите съпруги 
– майките на вярващите, и неговото потомство, и неговото семейство така, 
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مۡ تَرَ ُهم� وَ لل= اَ  < دٍ   kََ ح� ۡـ وَ ُمَم� ٍد َكَما تَرَح� َك يَم إِ َراهِ بۡـkََ آِل إِ يَم وَ اهِ رَ بۡـ إِ َت kَ َkََ آِل ُمَم� نـ�
ۡ ُهم� وَ لل= اَ  َحِيٌد َمِيدٌ  ـٍد وَ َتَـن� ـٍد كَ  kََ ُمَم�  إِ َمـا َتَن�ۡنـkََ آِل ُمَم�

َkَ آِل يَم وَ َراهِ بۡـَت َkَ
ٍد وَ َسّلِمۡ ُهم� وَ لل= اَ  ن�َك َحِيٌد َمِيدٌ يَم إِ اهِ رَ بۡ إِ  ٍد َكَما َسـل�مۡ  kََ ُمَم�  إِ kََ آِل ُمَم�

َkَ يَم َراهِ بۡـَت
  يٌد يٌد َمِ ن�َك َحِ يَم إِ َراهِ بۡ kََ آِل إِ وَ 

ٍد ال�ِبِّ لل= اَ  �  ُهم� َصّلِ kََ ُمَم�
ُ
ِ وَ  اۡل ّ  ّمِ

َ
 زۡ أ

ُ
ۡ م� َواِجهِ أ  ُذّرَِيتِـهِ وَ َي وَ ِمنِ ؤۡ ُمـَهـاِت ال

َ
تِـهِ َكَمـا ِل بَيۡ ۡهـأ

ٍد ال�ِبِّ كۡ َبارِ يَم وَ َراهِ بۡ kََ آِل إِ يَم وَ َراهِ بۡ  إِ َت kََ َصل�يۡ    kََ ُمَم�
ُ
ِ وَ  اۡل ّ ٍد وَ ِل ُمَ kََ آّمِ  م�

َ
 َواِجهِ زۡ أ

هۡ 
َ
 إِ اَركۡ هِ َكَما بَ تِ ُذّرِي�  وَ تِهِ ِل بَيۡ َوأ

َkَ آِل إِ يَم وَ َراهِ بۡ َت َkَ ۡيدٌ ن�َك َحِيٌد َمِ َعالَِمَي إِ  الۡ يَم ِف َراهِ ب  
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както благослови Ибра ̅хи ̅м и родът на Ибра ̅хи ̅м. И дари с благодат 
Мухаммед – неграмотния Пророк, и родът на Мухаммед, и неговите 
съпруги, и неговото семейство, и неговото потомство така, както дари с 
благодат Ибра ̅хи ̅м и родът на Ибра ̅хи ̅м в световете [отправянето на благослов 

към Пратеника на Аллах � не се ограничава само до хората, а до всички творения], 
наистина Ти си Всеславен, Предостоен. 

4. О, Аллах, настани го на най-приближеното място при Теб [Това не трябва да се 

разбира в буквалния смисъл, а като метафора, защото думи като близо, далече, горе, 

долу, ляво, дясно, отпред, отзад, нямат смисъл отнесени към Всевишния създател.] в 
Кияметския ден. 

5. О, Аллах, благослови, и помилвай, и дари с благодат Повелителя на 
пратениците, и Водача на богобоязливите, и Завършека пророците – 
Мухаммед – твоя Раб и твоя Пратеник, Водача към доброто, и Предводителя 
към доброто, и Пратеника на милостта. О, Аллах, настани го на възхваленото 
място за което ще му завиждат [с добрата завист при която човек желае да получи 

същото за което завижда, но без то да бъде премахнато от онзи на когото завижда] и 
първите и последните. 

6. О, Аллах, благослови, и помилвай, и дари с благодат Мухаммед и родът на 
Мухаммед, както Ибра ̅хи ̅м и рода на Ибра ̅хи ̅м, наистина Ти си Всеславен, 
Предостоен. 

7. О, Аллах, благослови Мухаммед и го дари със средството [учените дават 

различни тълкувания – най-високата степен в Дженнета, а също и застъпничеството му 

� за неговата общност] и с най-високата степен в Дженнета. О, Аллах, стори 
обичта към него да бъде сред избраните, и любовта към него сред най-
приближените [към Теб], и споменаването му сред най-извисените. И 
приветствията да бъдат над него, и милостта на Аллах, и неговата благодат. 

8. О, Аллах, Разпростиращия разпростряното, Създателя на издигнатото 
[небесата], и Вдъхващия на сърцата тяхната природа, и нещастните [сърца, т.е. 

безверниците], и щастливите [сърца, т.е. вярващите], дари с най-достойната си 
благословия, и най-безпределната си благодат, и най-нежното си помилване 
Мухаммед, твоя Раб и твоя Пратеник, Завършека на онова, което го 
предшествува [пратеничеството и пророчеството], и Ключът към възпряното 
[Защото чрез него Аллах � дари общността му � с добрини и щастие, с които никой 

друг не бе дарен, и дари с мъдрост и познание, които никога преди не бяха достигани, 

и създаде вселената след като светлината на Пратеника на Аллах � бе първото 

създание на Аллах �, и отключи чрез него вратите на милосърдието за неговата 

общност, и ще разтвори за него вратите на Дженнета след като няма да бъдат 

разтворени за никой друг преди него, Аллах да го благослови и приветства!], и 
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B  َلل= ا 
َ
ۡ زِۡلُ نۡ ُهم� أ ۡ َمقۡ  ال   قَِياَمةِ َم الۡ َدَك يَوۡ ُمَقر�َب ِعنۡ َعَد ال

J  َوَ َتَك َورَۡحَ  َصلََواتَِك َعۡل ُهم� اجۡ لل= ا ۡ ۡ َمامِ َي �َسلِ ُمرۡ َبَرَكتَِك kََ َسّيِِد ال ّيَِي َخاتَِم ال�بِ ُمت�قَِي وَ  ال
دٍ ُمَ  ُمـوداً ُه َمَقامـاً َمۡ َعۡثـُهـم� ابۡ لل= اَ  ةِ رَُسوِل الر�ۡحَ  ۡيِ قَائِِد الَۡ  وَ ۡيِ َماِم الَۡ رَُسولَِك إِ ِدَك وَ  َعبۡ م�
ِ غۡ يَ   بُِطُه ب

َ
لُوَن وَ هِ اۡل   ِخُروَن اۡل و�

U  َرَۡحَ َكتِـَك وَ َبرَ  َصلََواتَِك وَ َعۡل ُهم� اجۡ لل= ا َkَ ـٍد ُمَ  َتـَك ـدٍ kََ آِل ُمَ وَ م� َتَهـا kََ  َكَمـا َجَعلۡ م�
  يدٌ ن�َك َحِيٌد َمِ يَم إِ َراهِ بۡ kََ آِل إِ يَم وَ َراهِ بۡ إِ 

b  َُمَ لل= ا َkَ ِـٍد وَ ُهم� َصـّل  م�
َ
ۡ لِۡغـبۡ أ رََجـَة الر�فِيَعـَة ِمـَن الَۡ وَِسـيلََة وَ ُه ال  ِف َعـۡل ُهـم� اجۡ لل=  اَ ن�ـةِ ال�

 ۡ ۡ ِف  َمَب�َتُه وَ ۡيَ َطفَ ُمۡص ال ِ  ال ب تَُه وَ ُمَقر�  َي َمَود�
َ
َ̈ َرهُ وَ  ذِۡكـلَـۡيَ عۡ ِف اۡل ِ رَۡحَـهِ وَ ُم َعلَۡيـالـس�  ُة ا-=

  تُهُ َبَرَك وَ 
m  َلل= ا ۡ ۡ ئَ ارِ بَ ُحو�اِت وَ َمدۡ ُهم� َداِحَ ال يِدَها َسـعِ ّيَِها وَ قِ َرتَِها َشـفِطۡ ُقلُوِب kََ َجب�اَر الۡ ُموَكِت وَ َمسۡ  ال

ائَِف َصلَوَ َعۡل اجۡ   نََواِمَ بََرَكتَِك وَ اتَِك وَ  َشَ
ۡ
ٍد َعبۡ فََة َتَ َرأ اتِِم رَُسولَِك اۡلَـِدَك وَ نXنَِك kََ ُمَم�

غۡ فَ الۡ لَِما َسَبَق وَ 
ُ
ۡ لَِق وَ اتِِح لَِما أ ِ ق�  الَۡ لِنِ عۡ مُ ال اِمِغ ِلَيۡ ّقِ وَ الَۡ  ب  شَ ال�

َ
ا ُحِّـَل َمـيـِل كَ بَاطِ اِت اۡل

ِ طَ ۡض افَ   لََع ب
َ
ِ فِزاً ِف َمرۡ َتوۡ  ُمسۡ رَِك لَِطاَعتَِك مۡ أ ٍا  َعـزۡ  ِف نٍ  وَۡهـ4َ  وَ  قََداٍ َكٍل َعنۡ  نَ ۡيِ غَ َضاتَِك ب
 ِدَك َماضِ يَِك َحافِظاً لَِعهۡ َواِعياً لِوَحۡ 

َ
 رَِك َحـمۡ ياً kََ َنَفاذِ أ

َ
ِ وۡ ت� أ ِ 4َ  آٍس َرى قَبَـساً لَِقـاب  ُء ا-=

 ِ  تَِصُل ب
َ
 هۡ أ

َ
ِ َبابَهُ سۡ لِهِ أ  ِم وَ ثۡـاۡلِ فِـَتِ وَ َضـاِت الۡ َد َخوۡ ُقلُوُب َبعۡ يَِت الۡ هِ ُهدِ  ب

َ
َهـَج ُموِضـَحاِت بۡ أ

 
َ
 نَـ وَ مِ َ̈ ۡسـَياِت اۡلِ ُمنِ ِم وَ َ̈ عۡ اۡل

َ
 َكمِ ۡحـائَِراِت اۡل

َ
ۡ  َفُهـَو أ  ِميُنـَك ال

ۡ
 ِمـَك َخـازُِن ِعلۡ ُموُن وَ َمـأ

 ۡ ِ َمًة وَ يُثَك نِعۡ َم اّلِيِن وَبعِ يُدَك يَوۡ َشهِ  وَ ُزونُ َمخۡ ال َسحاً  َلُ َمفۡ َسحۡ ُهم� افۡ لل= اَ  ةً ّقِ رَۡحَ الَۡ رَُسولَُك ب
رَ لَِك ُمَهّنَِئـاٍت َلُ َغـۡيَ  فَۡض  ِمنۡ ۡيِ زِهِ ُمَضاَعَفاِت الَۡ اجۡ نَِك وَ ِف َعدۡ   ُوفُـورِ اٍت ِمـنۡ  ُمَكـّدِ
ۡ ثََوابَِك  ۡ َجزِ  وَ ُنونِ َمۡض  ال  لل= اَ  ُزونِ َمخۡ يِل َعَطائَِك ال

َ
 انَِي بَِنـاَءهُ وَ ِل kََ بَِنـاءِ اۡلَـعۡ ُهم� أ

َ
 مۡ رِ ۡكـأ

يۡ ثۡ مَ   نُُزَلُ وَ  وَ َك َواهُ َلَ
َ
َهاَدةِ وَ َك َلُ َمقۡ َعاثِ بِ نۡ  ازِهِ ِمنِ اجۡ  وَ  َلُ نُوَرهُ ِممۡ تۡ أ ۡ َمرۡ ُبوَل الش� َمَقالَةِ َذا ِض� ال

ةٍ ٍل وَ ِطٍق َعدۡ َمنۡ  ٍة وَ ٍل وَ  فَۡص ُخط� ُ َعلَيۡ َهاٍن َعِظيمٍ ُبرۡ ُحج�   هِ وََسل�مَ  َصل� ا-=
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Известителя на истината [религията на Аллах] чрез истината [чрез довереност, 

искреност и безпогрешност гарантирана от Всевишния Аллах], и Неопровержимия 
за войнството на заблудата така, както му бе възложено, и той [Мухаммед �] 
смирено пое твоята повеля [на Аллах �], устремен към твоето покорство, без 
да се отклони дори с една крачка, и без да прояви ни най-малка слабост или 
нерешителност, бдящ над твоето откровение, спазващ обета към Теб [да 

оповести твоята религия и твоето послание], непрестанно изпълняващ твоята 
повеля, искрящ със светлината на напътствието за онзи, който го желае, 
водещ своите последователи по пътищата към благата на Аллах. Чрез него 
[Мухаммед �] сърцата биват напътени след като са били потопени в 
изпитания и грехове, Най-яркия предводител по пътя [към Аллах], и Най-
разбрания тълкувател [на правилата] на Исляма, и Най-светлия учител [на 

законите] на Шериата. Той [Мухаммед �] е твоя [на Аллах �] Най-доверен, 
Съкровищницата на твоето познание [на всички науки, които Ти си научил 

Мухаммед � и не си разкрил на никой друг преди него, и също на онова знание, което 

си разкрил само на него без да бъде оповестено хората от неговата общност], и твоя 
Свидетел [по твоята воля] в Деня на религията [Съдния ден], и Изпратения 
като благодат от Теб, и Пратеник на истината като милост [за световете]. О, 
Аллах, стори за него най-просторно място в твоя Адн [Дженнета Адн], и го 
награди с най-преумножени добрини от твоята благодат, в най-голям размер 
и в най-пречистен вид, и от богатствата на твоите най-скъпи награди, и от 
съкровищниците на твоите най-ценни дарове. О, Аллах, издигни неговата 
степен над световете, и стори неговата обител най-прекрасна и неговото 
блюдо най-разкошно, и изпълни светлината му, и го удостои с приемане на 
неговото свидетелство [и неговото застъпничество на Съдния ден], и с най-
задоволителното изказване, и най-точни думи [когато започне своята възхвала 

към Теб на Съдния ден, с която никой друг не те е възхвалявал], и най-ясно 
разграничение [между истината и лъжата], и най-голям довод, и най-голямо 
доказателство. Аллах да го благослови и приветства. 

9. О, Аллах, стори ни вслушващи се и покорни, и другари на искрените, и 
приятели на твоите приближени. О, Аллах, извести го с нашето приветствие 
[селям] и върни при нас неговото приветствие [неговия отговор]. 

10. О, Аллах, благослови пророка Мухаммед толкова, колкото е броя на 
отправящите благослов към него от твоите творения, и благослови пророка 
Мухаммед така, както подобава да отправяме благослов към него, и 
благослови пророка Мухаммед така, както си ни повелил да отправяме 
благослов към него. 

11. О, Аллах, благослови Мухаммед докато не остане нищо от твоите 
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 َي وَ َي ُمِطيعِ َنا َساِمعِ َعلۡ ُهم� اجۡ لل= اَ  �
َ
 لل= اَ  يَ رَُفَقـاَء ُمـَصاِحبِ َي وَ لِـِص اَء ُمۡ ِلَ وۡ أ

َ
ُه ِمن�ـا لِۡغـبۡ ُهـم� أ

 َ̈ َ̈ َنا ِمنۡ  َعلَيۡ ُددۡ ارۡ َم وَ الس�   مَ ُه الس�
ٍد ال�ِبِّ ُهم� َصّلِ kََ لل= اَ  � ِبِّ قَِك وَ  َخلۡ هِ ِمنۡ  َصل� َعلَيۡ  َعَدَد َمنۡ ُمَم� ـٍد الـ�  َكَمـا َصّلِ kََ ُمَم�

  َلَ َبِغ يَنۡ 
َ
َ َعلَيۡ نۡ ا أ ٍد ال�ِبِّ هِ وَ  نَُصّلِ مَ َصّلِ kََ ُمَم�

َ
 رۡ  َكَما أ

َ
َ َعلَيۡ نۡ َتَنا أ   هِ  نَُصّلِ

ٍد ُهم� لل= اَ  � ٍد كۡ َبارِ  وَ ءٌ  َصلََواتَِك َشۡ َق ِمنۡ َحت� 4َ َيبۡ  َصّلِ kََ ُمَم�  َق ِمنۡ َحت� 4َ َيبۡ  kََ ُمَم�
ٍد  kََ ُمَ َسّلِمۡ  وَ ءٌ بََرَكتَِك َشۡ  َِ̈م َشۡ َحت� 4َ َيبۡ م� ًدا  ُمَ َحمۡ ارۡ  وَ ءٌ َق ِمَن الس� َق َحت� 4َ َيـبۡ م�

   ءٌ َك َشۡ تِ  رَۡحَ ِمنۡ 
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благословии [т.е. благослови Мухаммед без никакви ограничения, защото онова, 

което е при Аллах няма изчерпване, като в същия смисъл се разбират и останалите 

изречения от тази молитва], и дари с благодат Мухаммед докато не остане 
нищо от твоята благодат, и приветствай Мухаммед докато не остане нищо от 
твоите приветствия, и помилвай Мухаммед докато не остане нищо от твоята 
милост. 

12. Аллах да възнагради Мухаммед заради нас [т.е. заради безбройните добрини, с 

които той � е облагодетелствал своята общност] с най-подобаващата [най-

превъзходната] за това награда. 
13. О, Аллах, благослови душата на Мухаммед сред душите [на вярващите], и 

благослови тялото на Мухаммед сред телата [на вярващите], и благослови 
гроба на Мухаммед сред гробовете [на вярващите]. 

14. Аллах и Неговите ангели [меляикета] благославят Пророка. О, вярващи, 
благославяйте го и вие, и го поздравявайте с почит! Откликнах на Теб, о, 
Аллах, и ти се отзовах. Благословиите на Аллах, Благонравния, 
Милосърдния, и на приближените ангели [меляикета], и на пророците, и на 
правдивите, и на свидетелите [шехидите, мъчениците], и на праведните, и на 
всяко нещо, което те възхвалява [всяко нещо възхвалява Аллах �: “Прославят Го 

седемте небеса и земята, и всичко по тях. И няма нищо, което да не прославя Неговата възхвала. 

Ала вие не разбирате прославата им. Той е Всеблаг, Опрощаващ.” ел-Исра: 44. “Всичко на 

небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.” ел-Хадид: 1.], о, 
Господарю на световете, да бъдат над Мухаммед ибн Абдуллах, Последния 
пророк, и Повелителя на пратениците, и Водача на богобоязливите, и 
Пратеника на Господаря на световете, Свидетеля и Благовестителя, 
Призоваващия към Теб по твоята воля, Сияйното светило. И нека 
приветствията да бъдат над него. 

15. О, Аллах, приеми най-голямото застъпничество от Мухаммед 
[застъпничеството да започне равносметката след като хората повече няма да издържат 

на напрежението от очакването в Съдния ден. Други застъпничества са 

застъпничеството дадени хора да влязат в Дженнета без да им бъде държана 

равносметка, застъпничество хората заслужили Огъня да не влизат в него, 

застъпничество да бъде извисена степента в Дженнета на дадени хора, и 

застъпничеството цялата общност на Мухаммед � да бъде избавена от Огъня, докато 

нито един човек от нея не остане в него. Така са споменати от ес-Субки̅. Още 

застъпничество за всички праведни вярващи да им бъдат опростени недостатъците в 

тяхното покорство [т.е. в ибадетите им към Аллах �], … , застъпничество децата на 

съдружаващите да не влязат в Огъня, и застъпничество за семейството на Пратеника на 

Аллах � – ехли бейт – никой от тях да не влезе в Огъня. Така е споменато в ел-Фейд̣], 
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   ُ ُ ن�ا ُمَ  عَ َجَزى ا-= داً َصل� ا-=  َسل�مَ هِ وَ  َعلَيۡ م�
َ
  لُهُ هۡ  بَِما ُهَو أ

 ٍد ِف م�  ُروِح ُمَ ُهم� َصّلِ kََ لل= اَ  £
َ
ٍد ِف  َجَسِد ُمَ َصّلِ kََ اِح وَ وَ رۡ  اۡل  م�

َ
 َصّلِ kََ َقـۡبِ َسادِ وَ جۡ  اۡل

ٍد ِف    ُقُبورِ  الۡ ُمَم�
َ إِ  ¥ َ̈  وَ ن� ا-=  ٰـ  يَ ئَِكَتُه يَُصلXوَن kََ ال�ِبِّ َم

َ
ِ أ َك َل�يۡ  لِيماً َسّلُِموا تَسۡ هِ وَ يَن آَمُنوا َصلXوا َعلَيۡ ُيَها ال�

ِ َديۡ َسعۡ ُهم� َرّبِ وَ الل=  ِ الر�حِ  الۡ َك َصلََواُت ا-= ۡ يِم وَ َبّ َ̈ ال ۡ َم ِ ُمقَ ئَِكةِ ال ب يقِ َي وَ ّيِـال�بِ َي وَ ر� ّدِ َي الـّصِ
َهدَ وَ  Xاِلِ اءِ وَ الش ِد بۡ َعالَِميَ ٍء يَارَب� الۡ  َشۡ َما َسب�َح لََك ِمنۡ َي وَ الص� ِ َخاتَِم ِن َعبۡ  kََ ُمَم� ِد ا-=

 ۡ ۡ ُمرۡ ال�بِّيَِي وََسّيِِد ال اهِِد الۡ َعالَِميَ ُمت�قَِي َورَُسوِل رَّبِ الۡ َسلَِي �َماِم ال اِع إِ بَشِ  الش� َك َلۡـيِ ال�
ۡ ذۡ إِ بِ  اِج ال َ َ̈ َعلَيۡ يِ وَ ُمنِ نَِك الّسِ   ُم هِ الس�

ٍد الۡ ُهم� َتَقب�ۡل لل= اَ  §  ُعلۡ  َدرََجَتُه الۡ َفعۡ ارۡ ى وَ ُكۡبَ  َشَفاَعَة ُمَم�
َ
 ِخـَرةِ وَ  اۡل َلُ ِف ِطـهِ ُسـؤۡ عۡ َيا َوأ

ُ
وَل اۡل

  ُموَس يَم وَ َراهِ بۡ َت إِ َما آَتيۡ كَ 
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и въздигни до най-големи висини неговата степен, и изпълни молбата му в 
отвъдното и този свят, така както даде и на Ибра ̅хи ̅м и Му̅са ̅. 

16. О, Аллах, стори Мухаммед най-достойния раб при Теб, и с най-извисена 
степен при Теб, и с най-голяма обител при Теб, и с най-силно 
застъпничество при Теб. О, Аллах, отреди му толкова [много] последователи 
от неговата общност [уммет] и неговото семейство [ехли бейт], че очите му да 
бъдат зарадвани, и го възнагради с най-доброто с което е възнаграждаван 
[който и да било] пророк за неговата общност, и възнагради всички пророци 
[с] прекрасно [въздаяние], и нека приветствията бъдат над пратениците, и 
слава на Аллах, Господаря на световете. 

17. О, Аллах, благослови Мухаммед и родът на Мухаммед, и неговите 
сподвижници, и неговите деца [момчетата: К̣а̅сим ت, Ибра̅хи̅м ت, ‘Абдулла̅х 

 Рук̣иййе ,ل който също е наричан и Т̣а̅хир и Т̣аййиб, и момичетата: Зейнеб ,ت

Умм Кулс ,ل ̲у ̅м ل. Всички те са деца на Х̣ади̅ж ̲е ل с изключение на Ибра̅хи̅м 

Х ,ت се раждат пет деца: Х̲асен ت и ‘Али̅ ل От женитбата на Фа̅т̣има .ت ̲усейн 

Умм Кулс ,ت Мух̲син ,ت ̲у ̅м ل и Рук̣иййе ل, но живи след смъртта на 

Пратеника на Аллах � остават само първите две. От тях двамата ب са и всичките 

потомци на Мухаммед �.], и неговото семейство [ехли бейт], и неговото 
потомство [Значенията на “семейство” и “потомство” на Мухаммед � почти 

съвпадат, защото неговите потомци също са част от семейството му], и неговите 
възлюбени, и неговите последователи, и неговите привърженици, и всички 
нас заедно с тях, о, Най-милостив сред милостивите! 

18. О, Аллах, благослови Мухаммед, колкото този свят и колкото отвъдния [с 

количество, което да изпълни този свят и отвъдния, т.е. в най-голяма степен, най-

много, най-всеобхватно], и дари с благодат Мухаммед, колкото този свят и 
колкото отвъдния, и помилвай Мухаммед, колкото този свят и колкото 
отвъдния, и приветствай Мухаммед, колкото този свят и колкото отвъдния. 

19. О, Аллах, наистина аз те моля, о, Аллах, о, Всемилостиви, о, Милосърдни, о, 
Пазителю на търсещите закрила, о, Безопасност за страхуващите се, о, [Ти, 

който си] Опора, която не се крепи на други опори [Аллах � е над всяка нужда. 

А може да се прочете и по следния начин: О, Ти, Опора за онзи, който няма опора.], 
о, Поддръжнико, който не е поддържан от нищо друго [отново значението е – 

Аллах � е над всяка нужда. А може да се прочете и по следния начин: О, Ти, 

поддръжник на онзи, който няма поддръжка.], о, Източнико, който не черпи от 
други източници, о, Защитнико на слабите, о, Съкровищнице на бедняците, 
о, Най-велика надеждо, о, Избавителю от гибелта, о, Спасителю от удавяне, 
о, Разхубавителю, о, Разкрасителю, о, Благодетелю, о, Вседаряващи, о, 
Всемогъщи, о, Всепокоряващи, о, Пресветли, Ти си този на когото се 
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داً ِمنۡ َعۡل ُهم� اجۡ لل= اَ  ¹   ُمَم�
َ
 نۡ  َكَراَمًة َوِمـَك  َعلَيۡ  ِعَبادِكَ َرمِ كۡ  أ

َ
 ِمـنۡ َدرََجـًة وَ َدَك  ِعۡنـفَعِِهـمۡ رۡ  أ

 
َ
 ِمنۡ  َخَطراً وَ َدكَ  ِعنۡ َظِمِهمۡ عۡ أ

َ
 لل= اَ  َدَك َشَفاَعةً  ِعنۡ َكنِِهمۡ مۡ  أ

َ
تِهِ وَ ُه ِمنۡ بِعۡ تۡ ُهم� أ م�

ُ
 رX َقـا تَ ُذّرِي�تِهِ مَ  أ

ِ اجۡ ُه وَ نُ يۡ بِهِ عَ  ا َعنۡ َت نَبِ ا َجَزيۡ  مَ  َعن�ا َخۡيَ زِه Vي 
ُ
تِهِ َواجۡ  أ  م�

َ
َ̈ اً وَ  َخـۡي َياَء ُك�ُهمۡ بِ نۡ زِ اۡل ٌم kََ َسـ

 ۡ ِ مۡ الَۡ َي وَ َسلِ ُمرۡ ال   يَ َعالَمِ ّبِ الۡ  رَ ُد ِ-=
ٍد وَ لل= اَ  ¼ ٍد وَ ُهم� َصّلِ kََ ُمَم�  kََ آِل ُمَم�

َ
ِ َحاۡص أ  هِ وَ ب

َ
 دِهِ وَ 4َ وۡ أ

َ
 ُمِّبِيهِ وَ ُذّرِي�تِهِ وَ تِهِ وَ ِل بَيۡ هۡ أ

َ
َباِعهِ تۡ أ

 وَ 
َ
 َنا َمَعُهمۡ َعلَيۡ َياِعهِ وَ شۡ أ

َ
 عَِي يَ ۡجَ  أ

َ
اِحِ رۡ ا أ    يَ َحَم الر�

ٍد ِمۡل لل= اَ  ¿ نۡ ُهم� َصّلِ kََ ُمَم� Xُمَم� َبارِكۡ ِخَرةِ وَ َء اۡل ِمۡل َيا وَ َء ال َkَ  ِنۡ ۡل ٍد م Xِخَرةِ َء اۡل ِمۡل َيا وَ َء ال 
ًدا ِمۡل َحمۡ َوارۡ  نۡ  ُمَم� Xٍد ِمۡل ِخَرةِ وََسّلِمۡ َء اۡل َيا َوِمۡل َء ال نۡ  kََ ُمَم� Xِخَرةِ َء اۡل َيا َوِمۡل َء ال  

Ã  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ُ ا اَ لَُك يَ أ   يَ ينَ َتِجيِ ا َجاَر الُمسۡ ا رَِحيُم يَ ُن يَ ا رَۡحٰ  يَ -=

َ
ا ِعَمـاَد َي يَـائِفِ َن الَۡ امَ ا أ

 ا َكـۡنَ َعَفاءِ يَـَز الـضX رۡ ا ِحـيَ  َر َلُ  ُذخۡ  4َ َر َمنۡ ا ُذخۡ  َسَنَد َلُ يَ  4َ ا َسَنَد َمنۡ  ِعَماَد َلُ يَ  4َ َمنۡ 
ۡ ا ُمنۡ يَم الر�َجاءِ يَ ا َعظِ اءِ يَ ُفَقرَ الۡ  ا عُِم يَـا ُمـنۡ ِمـُل يَـا ُمۡ  يَ ِسنُ ا ُمۡ َق يَ َغرۡ  الۡ ِجَ ا ُمنۡ َك يَ َهلۡ قَِذ ال

 ا ُمنِ ا َجب�اُر يَ  يَ  يَا َعزِيزُ ِضُل ُمفۡ 
َ
ِ نۡ ُي أ ُشـَعاُع ُء ال�َهـارِ وَ َضـوۡ ِل وَ يۡ َد لََك َسَواُد الل� ي َسجَ َت ال�

مۡ  ۡ َجرِ وَ َخفِيُق الش� َقَمرِ وَ نُوُر الۡ ِس وَ الش� ُ ا اَ َماءِ يَ َدوِيX ال =- 
َ
ُ نۡ  أ   َشِ  4َ َت ا-=

َ
 سۡ يَك لََك أ

َ
 أ

َ
 نۡ لَُك أ

ٍد َعبۡ  َ kََ ُمَم� دٍ رَُسولَِك وَ ِدَك وَ تَُصّلِ   kََ آِل ُمَم�
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покланя тъмнината на нощта, и светлината на деня, и лъчите на слънцето, и 
сиянието на луната, и шумоленето [на листата] на дърветата [при духане на 

вятър], и шумоленето на водата. О, Аллах, Ти си Аллах и нямаш съдружник, 
моля те да благословиш Мухаммед – твоя Раб и твоя Пратеник – и рода на 
Мухаммед. [Хадис предаден от ‘Абдул‘ази̅з ибн ‘Умер ел-‘Абдул‘ази̅з от ебу ̅ Хурайра 

 към него [Пратеника на Аллах �] се обърна бедуин от бени Селеме, плачейки. Каза …“ :ت

Пророкът �: Какво те кара да плачеш братко от бени Селеме? Каза: Понякога се изправям за 

молитва, но губя концентрация. Понякога ме спохождат [лоши] мисли в съня ми. А понякога ме 

обземат нашепвания, които едвам не засягат религията [вярата] ми. А Пророкът � каза: О, 

братко от бени Селеме, това е от делата на Иблис, проклятието да бъде над него. Да те науча ли 

на деветнадесет имена на които ме научи Господаря на световете по време на възнесението ми към 

седемте небеса [исра̅]? Четири от тях са записани от страната на Исра̅фи ̅л �, и четири от тях 

са записани от страната на Ми̅кя̅’и ̅л ل, и четири от тях са записани от страната на 

Джебра̅’и ̅л ل, и четири от тях са записани от страната на ‘Азра̅’и ̅л �, и три от тях са 

записани от страната на Най-големия доверен [На̅му ̅с ел-екбер], който е един от носачите на Арш. 

Едното му крило се разпростира на изток, а другото на запад. Вратът му е извит под подпора от 

подпорите на Арш. Ако Всепокоряващият � му нареди да погълне небесата, и онова между тях, и 

онова в тях, и онова над тях, това ще бъде по-лесно за него от едно премигване [на окото]. Каза 

[бедуинът]: Да, о, Пратенико на Аллах! Каза [Пратеникът на Аллах �]: О, братко от бени 

Селеме, това са деветнадесет имена. Никой угрижен не призовава с тях Аллах, без грижите му да 

бъдат облекчени, нито натъжен, без тъгата му да бъде утешена от Аллах, нито отсъстващ, без да 

бъде върнат от Всевишния Аллах, нито болен, без да бъде излекуван от Всевишния Аллах, нито 

задлъжнял, без дългът му да бъде изплатен от Всевишния Аллах. И където се намират тези имена 

Иблис и неговото войнство биват прогонени от там. И когато замръкнеш и когато осъмнеш кажи: 

“О, Аллах, наистина аз те моля, о, Аллах, о, Всемилостиви, о, Милосърдни… моля те да 

благословиш Мухаммед – твоя Раб и твоя Пратеник – и рода на Мухаммед.” [т.е. да изрече 

настоящата молитва], а после назови своята нужда.” Дори и хадисът да е слаб той показва 

превъзходството от споменаването на Аллах � отправянето на саляту-селям към 

Мухаммед � в което няма никакво съмнение.] 
20. О, Аллах, благослови Мухаммед и рода на Мухаммед сред първите, и сред 

последните, и сред знатните до Деня на религията [Съдния ден]. 
21. О, Аллах, благослови Мухаммед и рода на Мухаммед така, както обичаш и 

така, както си доволен [да бъде благославян]. 
22. О, Аллах, благослови Мухаммед и рода на Мухаммед с благословия от която 

да бъдеш доволен и да бъде отплата към неговото право, и го дари със 
средството и прославеното място, което си му обещал, и го награди заради 
нас така, както подобава, и го награди заради нас с най-доброто с което 
награждаваш пророк заради неговата общност, и благослови всичките му 
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Å  ٍَد وَ لل= ا ٍد ِف ُهم� َصّلِ kََ ُمَم�  kََ آِل ُمَم�
َ
لَِي وَ  اۡل ۡ ِف يَن وَ ِخرِ اۡل و�  َمَلِ  ال

َ
  نِ ِم اّلِي يَوۡ َ¡  إِ kَۡ  اۡل

Ç  َُمَ ُهم� َصّلِ لل= ا َkَ ٍَد و ٍد َكَما ُتِبX وَ kََ آِل ُمَ م�    َض َلُ تَرۡ م�
Ì  ٍَد وَ لل= ا َ̈ةً تَ ُهم� َصّلِ kََ ُمَم� ٍد َص َداءً ُكوُن لََك رَِضاًء وَ kََ آِل ُمَم�

َ
  وَ ِلَّقِهِ أ

َ
ۡ عۡ أ يلََة وَِسـِطهِ ال

ۡ وَ  ۡ قَ مَ ال ِ حۡ مَ اَم ال  زِهِ عَ اجۡ تَُه وَ ي وََعدۡ ُموَد ال�
َ
 اجۡ لُُه وَ هۡ ن�ا َما ُهَو أ

َ
ـا ا َجَزۡيـَضَل مَ فۡ زِهِ َعن�ا أ Vَت نَبِي

 َعنۡ 
ُ
تِهِ وَ  أ اِلِ ّيَِي وَ َوانِهِ ِمَن ال�بِ خۡ يِع إِ َصّلِ kََ َجِ م�  ا َي يَ الص�

َ
اِحِ رۡ أ   يَ َحَم الر�
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братя сред пророците и праведниците, о, Най-милостивия сред 
милостивите! 

23. О, Аллах, благослови Мухаммед сред първите, и благослови Мухаммед сред 
последните, и благослови Мухаммед сред пророците, и благослови 
Мухаммед сред Пратениците, и благослови Мухаммед сред знатните до 
Съдния ден [буквално: Деня на религията]. О, Аллах, благослови Мухаммед 
докато бъдеш доволен [от тази благословия], и благослови Мухаммед след като 
бъдеш доволен, и благослови Мухаммед завинаги. О, Аллах, благослови 
Мухаммед така, както си ни повелил да го благославяме, и благослови 
Мухаммед така, както обичаш да бъде благославян, и благослови Мухаммед 
така, както желаеш да бъде благославян. О, Аллах, благослови Мухаммед 
колкото е броя на твоите творения, и благослови Мухаммед, колкото е 
твоето задоволство, и благослови Мухаммед колкото е красотата на твоя 
Арш, и благослови Мухаммед колкото е мастилото на твоите думи, които не 
се изчерпват никога. О, Аллах, дари Мухаммед със средството [според някои 

тълкувания това е застъпничеството], и най-голямата чест, и най-голямото 
достойнство, и най-възвишената степен. О, Аллах, възвеличи неговите 
доводи, и дари с превъзходство неговите доказателства, и изпълни неговите 
очаквания [надежди] за неговото семейство [ехли бейт] и неговата общност 
[уммет]. О, Аллах, нека твоят благослов, и твоята благодат, и твоята 
състрадателност, и твоето милосърдие бъдат на Мухаммед [Думите 

състрадателност и милосърдие по никакъв начин не означават приписване на човешки 

качества на Аллах � – Пречист е той от всякакво подобие със своите творения.] – 
твоя възлюбен, и твоя избраник – и над неговото най-добро и най-
пречистено семейство. О, Аллах, благослови Мухаммед с най-доброто с 
което благославяш някое от твоите творения, и дари Мухаммед с благодат 
по същия начин [т.е. с най-добрата благодат, която си разстилал над някое от твоите 

творения], и помилвай Мухаммед по същия начин. О, Аллах, благослови 
Мухаммед, когато се спусне нощта, и благослови Мухаммед, когато засияе 
денят, и благослови Мухаммед в отвъдното и на този свят. О, Аллах, 
благослови Мухаммед с най-съвършената благословия, и спусни над 
Мухаммед най-прекрасната благодат, и приветствай Мухаммед с най-
доброто приветствие. О, Аллах, благослови Мухаммед – Напътстващия към 
доброто, и Предводителя към доброто, и Пратеника на милостта. О, Аллах, 
благослови Мухаммед безпределно и безкрайно, и благослови Мухаммед 
вечно и завинаги. О, Аллах, благослови Мухаммед – Неграмотния пророк – 
ел-‘Араби ̅, ел-К̣ураши ̅, ел-Ха ̅шими ̅, ел-Ебт ̅ах ̲и ̅, ет-Тиха ̅ми ̅, ел-Мекки ̅ [това са 

племена и местности от които произхожда Пратеника на Аллах �], Притежателя [в 
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Ñ  ٍَد ِف لل= ا  ُهم� َصّلِ kََ ُمَم�
َ
لِ  اۡل ٍد ِف  ُمَ َصّلِ kََ َي وَ و� ٍد ِف يَن وَ ِخرِ  اۡل م� ّيِـَي  ال�بِ َصّلِ kََ ُمَم�

ٍد ِف َصّلِ kََ ُمَ وَ  ۡ م� ٍد ِف َصّلِ َي وَ َسلِ ُمرۡ  ال ۡ  kََ ُمَم�  َلِ مَ  ال
َ
 ُهم� َصّلِ kََ لل= اَ  نِ ِم اّلِي يَوۡ َ¡  إِ kَۡ  اۡل

ٍد َحت� تَرۡ  ٍد َبعۡ َصّلِ kََ ُمَ َض وَ ُمَم�  َد الّرَِض وَ م�
َ
ٍد أ  َصّلِ kََ ُمَم�

َ
َصـّلِ kََ ُهـم� لل= اَ  داً بَ بَداً أ

 
َ
ٍد َكَما أ ِ َمرۡ ُمَم� َ̈ َت ب ٍد َكمَ َصّلِ kََ ُمَ هِ وَ ةِ َعلَيۡ الص�  ا ُتِـبX م�

َ
 kََ َصـّلِ هِ وَ  يُـَصل� َعلَۡيـنۡ أ

ٍد َكمَ   ُمَم�
َ
 دۡ رَ ا أ

َ
ٍد َعَدَد َخلۡ ُهم� لل= اَ  هِ يۡ  يَُصل� َعلَ نۡ َت أ ٍد رََضاَء قَِك وَ  َصّلِ kََ ُمَم� َصّلِ kََ ُمَم�

ٍد زِنََة َعرۡ ِسَك وَ َنفۡ  ٍد ِمَداَد َكِمَ َصّلِ kََ ِشَك وَ َصّلِ kََ ُمَم� ُهـم� لل= اَ  َفـدُ  َتنۡ  4َ ِت اتَِك ال�ـ ُمَم�
 وَ 
َ
ۡ عۡ أ داً ال رَ  وَ يلَةَ ضِ فَ الۡ َل وَ َفۡض الۡ َة وَ يلَ وَسِ ِط ُمَم� ـمۡ لل= اَ  يَعـةَ َة الر�فِ جَ ال�  َهانَـُه وَ  بُرۡ ُهـم� َعّظِ

َ
 لِـجۡ فۡ أ

َتُه وَ   ُحج�
َ
 لِغۡ بۡ أ

ۡ
 ُموَلُ ِف ُه َمأ

َ
تِهِ تِهِ وَ ِل بَيۡ هۡ  أ م�

ُ
 تَِك وَ َبَرَك اتَِك وَ  َصلَوَ َعۡل ُهم� اجۡ لل= اَ  أ

ۡ
 تََك رَۡحَ َفتََك وَ َرأ

 َkَ ٍِد َحبِيب  kََ َصفِّيَِك وَ َك وَ  ُمَم�
َ
ّيِبِـِل بَيۡ هۡ  أ ـاهِرِ تِهِ الط� ـٍد الل=  ينَ َي الط� ُهـم� َصـّلِ kََ ُمَم�

 ِ  ب
َ
 ا َصل�يۡ َضِل مَ فۡ أ

َ
ٍد ِمثۡ ارِكۡ بَ قَِك وَ  َخلۡ َحٍد ِمنۡ َت kََ أ ـداً ِمۡثـَحـمۡ ارۡ لَِك وَ َل ذٰ  kََ ُمَم� َل  ُمَم�

ٍد ِف الل� لل= اَ  لَِك ذٰ  ٍد ِف َش وَ ا َيغۡ ذَ ِل إِ يۡ ُهم� َصّلِ kََ ُمَم�  َصـّلِ ا َتَـل� وَ ذَ  ال�َهـارِ إِ َصّلِ kََ ُمَم�
ٍد ِف اۡل    وَ ِخَرةِ kََ ُمَم�

ُ
دٍ ُهم� َصّلِ kََ لل=  اَ وَل اۡل َ̈  ُمَم� َة وَ  الص� ٍد الۡ َبارِكۡ ةَ ال�ام� َكـَة َبَ  kََ ُمَم�

َة وَ  َ̈ َسّلِمۡ ال�ام� ٍد الس� ٍد إِ لل= اَ  َم ال�ام�  kََ ُمَم� رَُسـوِل  وَ ۡيِ قَائِِد الَۡ  وَ ۡيِ َماِم الَۡ ُهم� َصّلِ kََ ُمَم�
 لل= اَ  ةِ الر�ۡحَ 

َ
ٍد أ ٍد َدهۡ بِِديَن وَ َد اۡل بَ ُهم� َصّلِ kََ ُمَم� اهِرِ َصّلِ kََ ُمَم� ُهـم� َصـّلِ kََ لل= اَ  ينَ َر ال�

ٍد ال�ِبِّ   ُمَم�
ُ
ِّ  اۡل ۡ ُقرَِشِّ  الۡ َعَرِبِّ  الۡ ّمِ  َهاِشِمِّ  ال

َ
ۡ َطِحِّ اّلَِهاِمِّ بۡ  اۡل ِّ  ال ۡ  وَ  َصاِحِب ال�اِج َمّكِ ِهَراَوةِ ال

ۡ َكَراَمةِ وَ الۡ َهادِ وَ الِۡ وَ  ۡ َنِم وَ َمغۡ ال ۡ  وَ ۡيِ َسِم َصـاِحِب اۡلَـَمقۡ ال ايَ َمـۡيِ ال َ ا َعَطايَـالۡ ا وَ  َصـاِحِب الـس�
ۡ اۡل وَ  َ̈ الۡ ِجَزاِت وَ عۡ مُ يَاِت ال ۡ اهَِراِت وَ َماِت اۡلَ َع ۡ ال ۡ وۡ الَۡ ُهودِ وَ َمشۡ َمَقاِم ال َفاَعةِ دِ وَ ُروَمـوۡ ِض ال الـش�
ِ وَ  ُجودِ ل Xالس ۡ ِ لل= اَ  ُمودِ َمحۡ لر�ّبِ ال ٍد ب ٍد بَِعَددِ َص هِ وَ  َصل� َعلَيۡ َعَددِ َمنۡ ُهم� َصّلِ kََ ُمَم� ّلِ kََ ُمَم�

َ َمنۡ    هِ  َعلَيۡ  يَُصّلِ مۡ  ل
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конкретния случай може още да се разбира и като: другар, спътник, владетел] на 
почитта и достойнството [буквално: Притежателя на чалмата и на тоягата, която 

носеше и на която се подпираше. Във вещите и предметите, които Пратеникът на 

Аллах � е ползвал приживе също има благодат и беракет.], и [Повелителя] на 
борбата [по пътя на Аллах] и [Притежателя] на превъзходството [като 

достойнствата с които Аллах � го отличи са неизброими], и [Повелителя] на 
придобитото [по време на битките] и разпределеното [по най-справедливия 

начин], … , Повелителя на отрядите [войските] и [Разпределителя на] даровете, 
изпълващи нуждите [на изпадналите в нужда], и [Разкриващия] най-
невероятните знамения, и на най-удивителните знаци, и [Притежателя] на 
най-забележителната степен, и на обиколеното [от хора от всички страни] 
езеро [ел-Х ̣аўд̣, само една глътка от което утолява жаждата завинаги], и на 
застъпничеството [в най-различните му видове], и на поклона пред Всеславния 
Господар [с който той � ще отправи дуа към Всевишния Аллах да започне 

равносметката на хората на Съдния ден, които ще са изтощени от чакането]. О, 
Аллах, благослови Мухаммед толкова, колкото са онези, които го 
благославят, и благослови Мухаммед толкова, колкото са онези, които не 
благославят. 

24. О, Аллах, благослови нашия повелител Мухаммед [Сеййид – отнесено към 

Пратеника на Аллах � – най-добрия, който световете са засвидетелствали.] с чиято 
светлина тъмнините засияват. О, Аллах, благослови нашия повелител 
Мухаммед изпратен като милост за световете. О, Аллах, благослови нашия 
повелител Мухаммед, който бе избран за водачеството и посланието преди 
да бъдат създадени скрижала [леўх ̲ ел-мех̲фу ̅з ̣ – опазената книга, където всичко е 

записано] и писалката [която записва всичко]. О, Аллах, благослови нашия 
повелител Мухаммед – притежателя на най-прекрасния характер и качества. 
О, Аллах, благослови нашия повелител Мухаммед отличен с най-
красноречивите слова [слова изказани с малко думи, които съдържат много смисъл 

и могат да се тълкуват по различни начини, всеки от които съдържа най-различни 

ползи], и най-редките мъдрости. О, Аллах, благослови нашия повелител 
Мухаммед в чиято компания [буквално: седянка] свещеното не се 
оскверняваше, а гнета не се подминаваше. О, Аллах, благослови нашия 
повелител Мухаммед, който бе съпровождан от сянката на облаците 
накъдето и да се насочеше. О, Аллах, благослови нашия повелител 
Мухаммед, заради когото луната се разцепи, а камъните проговориха, 
потвърдиха пратеничеството му и замълчаха. О, Аллах, благослови нашия 
повелител Мухаммед, който бе възхвален със задоволство от Господаря на 
могъществото [т.е. от Теб] в предвечността [а може да се разбира, че неговото 
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Õ  ََسّيِِدنَ لل= ا َkَ ُِهم� َصّل ِ ٍد ال�  ا ُمَم�
َ
لَـمُ قَۡت ۡشَ ي أ Xَسـّيِِدنَ لل= اَ   بُِنـورِهِ الظ َkَ ِـٍد ُهـم� َصـّل ا ُمَم�

 ۡ  ُعوِث رَۡحَ بۡ مَ ال
ُ
ِ اۡل

ۡ لل= اَ  َممِ ًة لُِكّ ٍد ال ِ ُمخۡ ُهم� َصّلِ kََ َسّيِِدنَا ُمَم� َل الرَِّسـاَلةِ َقۡبـوَ َياَدةِ لـسِّ َتـارِ ل
ۡ ُهم� َصّلِ kََ َسّيِِدنَ لل= اَ  َقلَمِ الۡ ِح وَ ِق الل�وۡ َخلۡ  ٍد ال ِ َموۡ ا ُمَم�  ُصوِف ب

َ
 فۡ أ

َ
َيمِ ِق وَ َ̈ خۡ َضِل اۡل ُهم� لل= اَ  الّشِ

 ۡ ٍد ال  َصّلِ kََ َسـّيِِدنَا ُهم� لل= اَ  َكمِ َخَواّصِ اۡلِ َكِِم وَ  الۡ ُصوِص ِبََواِمعِ َمخۡ َصّلِ kََ َسّيِِدنَا ُمَم�
ِ ُمَ  ٍد ال� ُهـم� َصـّلِ kََ لل= اَ   َظلَـمَ  َمـنۡ  َعـنۡ ِض  ُيغۡ 4َ َرُم وَ هِ الُۡ َتَهُك ِف َمَالِسِ  تُنۡ ي َكَن 4َ م�

 ِ ٍد ال� مَ ا يَ ُث مَ َماَمُة َحيۡ غَ َذا َمَش تُِظلXُه الۡ ي َكَن إِ َسّيِِدنَا ُمَم� ٍد  َسّيِِدنَ ُهم� َصّلِ kََ لل= اَ  م� ا ُمَم�
 ِ ۡ ال�  َجُر وَ َك�َمُه الَۡ َقَمُر وَ َشق� َلُ الۡ ي ان

َ
ِ أ مَ رَِساَلِهِ وَ قَر� ب ِ لل= اَ  َصم� ـٍد ال� ي ُهم� َصّلِ kََ َسّيِِدنَا ُمَم�

ثۡ 
َ
ُهم� َصّلِ kََ َسّيِدِ عِز�ةِ رًِضا ِف َسالِِف الۡ  رَبX الۡ هِ  َعلَيۡ َن أ ِي َصل� َعلَۡيـقَِدِم اَلل= ٍد ال�  هِ نَا ُمَم�

 َكِم كَِتابِهِ وَ  ُمۡ َربXَنا ِف 
َ
 أ

َ
ُ  يَُصل� َعلَيۡ نۡ َمَر أ   آِلِ وَ kََ هِ وَ  َعلَۡيـهِ ويُـَسل�َم َصـل� ا-=

َ
َحابِهِ ۡصـأ

 وَ 
َ
ۡ َما ُجر�ۡت َهل�ِت اّلَِيُم وَ ا انۡ َواِجهِ مَ زۡ أ  نِبِ ُمذۡ  kََ ال

َ
َف لِ َسـل�َم تَـسۡ ِم وَ َكـرَ يَـاُل الۡ ذۡ َي أ يماً َوَش�

  َكر�مَ وَ 
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пратеничество е отбелязано в свещените книги пред Курана]. О, Аллах, благослови 
нашия повелител Мухаммед, който бе благословен от нашия Господар [т.е. от 

Теб] в ясната му книга [Курана] и повели да бъде благославян и приветстван. 
Аллах да благослови него, и родът му, и сподвижниците му, и съпругите му 
докато дъжда се лее, и докато има милост за грешниците, и да ги приветства, 
и да ги дари с почит [знатност, чест], и да ги дари с уважение [изобилие, 

щедрост].  
25. О, Аллах, благослови нашия повелител Мухаммед, чиято светлина предхожда 

всички творения и чиято поява е милост за световете, толкова, колкото е 
броя на твоите отминали и на твоите бъдещи творения, и [толкова, колкото е 

броя] на щастливите от тях [вярващите] и на нещастните [безверниците]. 
Благословия, която да задмине броя [на нещата] и да прекрачи всякакви 
граници [т.е. благословия, която да бъде безкрайна], благословия, която няма 
предел и няма край, нито граница, нито свършване. Благословия, която да 
продължи докато продължава твоето съществуване [т.е. безкрайно]. И по 
същия начин [благослови] неговия род и неговите сподвижници. И слава на 
Аллах за всичко това. 

26. О, Аллах, благослови Мухаммед – твоя Раб и твоя Пратеник – и благослови 
вярващите мъже и вярващите жени, и отдадените [на Теб] мъже [мюсюлмани] 
и отдадените [на Теб] жени [мюсюлманки]. 

27. О, Аллах, благослови Мухаммед и родът на Мухаммед и ни дари с позволено, 
приятно и благодатно препитание от Теб, което да опази лицата ни от 
противопоставяне на някое от твоите творения. И стори за нас лесен път 
към него [към препитанието], о, Аллах, без затруднение, и без страдание, и без 
да изразяваме признателност [вероятно се има предвид без да се подлагаме на 

унижение], и без да бъдем преследвани от грехове. И отстрани от нас 
забраненото [харама] когато и да е, и където и да е, и у когото и да е, и стори 
преграда между нас и неговите извършители, и възпри от нас ръцете им, и 
отклони от нас сърцата им, докато започнем да се обръщаме единствено към 
онова, от което си доволен, и [докато] не започнем да използваме твоите 
блага единствено за онова, което обичаш, о, Най-милостив сред 
милостивите. 

28. О, Аллах, обръщам се към Теб с най-прекрасната молба, и с най-обичаните 
имена при Теб, и най-достойните за Теб, и заради това, че ни почете с нашия 
пророк Мухаммед, Аллах да го благослови и приветства, и чрез него ни 
избави от заблудата, и ни повели да го благославяме, и стори нашите 
благословии към него да бъдат [издигане] на степента [ни], и изкупление [за 

греховете ни], и успех, и благодеяние от твоите дарове, затова те моля, 
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Ö  ٍَد اللل= ا ابِقِ ُهم� َصّلِ kََ َسّيِِدنَا ُمَم� ِ س� ِ الر�ۡحَ ِق نُوُرهُ وَ َخلۡ لۡ  ل َ لۡ ةِ ل  َمـَض  َمنۡ َي ُظُهوُرهُ َعَددَ مِ َعال
َ̈ َمنۡ  وَ ُهمۡ  َسعَِد ِمنۡ َمنۡ  بَِقَ وَ َمنۡ قَِك وَ  َخلۡ ِمنۡ  َ  َشِقَ َص ِ َعد� وَ رُِق الۡ َتغۡ سۡ ةً ت َ̈ الَۡ ُتِيُط ب ةً ّدِ َص
 َ4 َ  4َ تَِهاَء وَ  انۡ 4َ َها وَ  َغيًَة ل

َ
َ  أ َ̈  انۡ 4َ َها وَ َمَد ل بِهِ َصـحۡ  وَ kََ آِلِ ةً َدائَِمـًة بِـَدَواِمَك وَ قَِضاَء َص

ِ مۡ الَۡ لَِك وَ َكذٰ     kََ ذٰلَِك ُد ِ-=
Ø  َـٍد عَ لل= ا ۡ رَُسـولَِك وَ ِدَك وَ ۡبـُهم� َصّلِ kََ ُمَم� ۡ َي وَ ِمنِ ؤۡ ُمـَصـّلِ kََ ال ۡ ِمَنـاِت وَ ُمؤۡ ال َي لِمِ ُمـسۡ ال

ۡ وَ    لَِماِت ُمسۡ ال
Û  َلل= ا َkَ ٍِد وَ ُهم� َصّل ٍد وَ  ُمَم� ّيِ َ̈ قَِك الَۡ  رِزۡ ُهم� ِمنۡ  َلَا الل= َهۡب kََ آِل ُمَم� ۡ ِل الط� ا َباَرِك مَ مُ ِب ال

 ِ  َ¡ َعرXِض إِ َنا َعِن ال� ُجوهَ هِ وُ تَُصوُن ب
َ
ُهم� ا َلَ َعۡل اجۡ وَ قَِك  َخلۡ َحٍد ِمنۡ  أ ً̈ هِ َطرِيقـاً َسـهۡ َلۡ  إِ  الل=

 ُث َكَن وَ َراَم َحۡيـُهـم� اۡلَـَنا الل= َجّنِبۡ  تَبَِعٍةوَ 4َ ٍة وَ  ِمن� 4َ  نََصٍب وَ 4َ وَ  َتَعٍب  َغۡيِ ِمنۡ 
َ
َن َكَن ۡيـأ

 َبۡيَ َنَنا وَ  بَيۡ ُحۡل  َكَن وَ َد َمنۡ ِعنۡ وَ 
َ
 بِۡض اقۡ لِهِ وَ هۡ  أ

َ
  4َ ت�  َحـ َعن�ـا قُلُـوَبُهمۡ ۡف اۡصِ  وَ ِدَيُهمۡ يۡ  َعن�ا أ

 ا ُتِبX يَ  مَ kَ �4َ َمتَِك إِ عۡ  بِنِ يَ َتعِ  نَسۡ 4َ يَك وَ ضِ رۡ �4 فِيَما يُ إِ  َنَتَقل�َب 
َ
اِحِ رۡ ا أ   يَ َحَم الر�

à  َُهم� إِ لل= ا 
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ِ أ  لَُك ب

َ
  َمسۡ َضلِ فۡ أ

َ
ِ َلَِك وَ أ  ب

َ
 أ

َ
 َك وَ َلۡ َمائَِك إِ سۡ َحّبِ أ

َ
َت بَِما َمَنۡنـَك وَ َرِمَها َعلَيۡ كۡ أ

 ِ ُ ٍد نَبِ َنا بُِمَحم� هِ َعلَيۡ ب ِ َتنَ َقذۡ تَنۡ اسۡ َسل�َم وَ هِ وَ  َعلَيۡ ّيَِنا َصل� ا-= َ̈لَةِ وَ  مِ هِ ا ب  َن الض�
َ
ِ َمرۡ أ َ̈ َتَنا ب  ةِ الص�

َ̈ َجَعلۡ هِ وَ َعلَيۡ  اَرةً وَ هِ َدرََجًة وَ ا َعلَيۡ َتنَ َت َص ا ِمـفاً وَ لُطۡ َكف� Vَك فَـَطائِـ عَ نۡ َمن 
َ
ِظيمـاً ُعوَك َتعۡ دۡ أ

 
َ
ِ ِعدِ ِجياً لَِموۡ َتنۡ اعً لِوَِصي�تَِك وَ اّتِبَ رَِك وَ مۡ ِل ُ بِ َما َيُِب ِلَ َك ب  َنا ِف َسل�َم َعلَيۡ هِ وَ يۡ لَ  عَ ّيَِنا َصل� ا-=
 
َ
  قَِبلََنا وَ َداءِ َحّقِهِ أ

َ
ِ َت الۡ َمرۡ أ َ̈ عَِباَد ب   فَنَـسۡ ِهمۡ َتَها َعلَـيۡ ۡض َتَ يَضًة افۡ هِ فَرِ ةِ َعلَيۡ الص�

َ
َ̈ أ ِل لَُك ِبَـ

 ِهَك وَ وَجۡ 
َ
َ  تَُص نۡ نُورِ َعَظَمتَِك أ  ّلِ

َ
ـٍد َعۡبـئَِكُتَك َ̈ مَ َت وَ نۡ  أ  ّيِـَك نَبِ رَُسـولَِك وَ ِدَك وَ  kََ ُمَم�

 َصفِ وَ 
َ
ِ ا َصل�يۡ َضَل مَ فۡ ّيَِك أ  هِ َت ب

َ
  َدرََجَتـهُ َفـعۡ ُهـم� ارۡ لل= اَ  يٌد َمِيدٌ ن�َك َحِ قَِك إِ  َخلۡ َحٍد ِمنۡ  kََ أ

 وَ 
َ
  ِمَيانَُه وَ ّقِۡل ثَ  َمَقاَمُه وَ رِمۡ كۡ أ

َ
  ثََوابَُه وَ زِۡل جۡ أ

َ
َتُه وَ لِجۡ فۡ أ   ُحج�

َ
  ِمل�َتـُه وَ ِهرۡ ظۡ أ

َ
  نُـوَرهُ وَ ِضـئۡ أ

َ
 دِمۡ أ

  ُذّرِي�تِهِ وَ َكَراَمَتُه ِمنۡ 
َ
ِ تِهِ مَ ِل بَيۡ هۡ أ مۡ ُنُه وَ هِ َعيۡ ا َتَقرX ب ِ  ال�بِ ُه ِف َعّظِ ُهـم� لل= اَ  لَهُ ا َقبۡ يَن َخلَوۡ ّيَِي ال�

 َعۡل اجۡ 
َ
داً أ  وَ   ال�بِّيَِي َتَبعاً َثَ كۡ  ُمَم�

َ
 َثَُهمۡ كۡ أ

َ
 راً وَ زۡ  أ

َ
 نُوراً وَ  َكَراَمًة وَ َضلَُهمۡ فۡ أ

َ
 َدرََجـًة َُ̈همۡ عۡ أ
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откликвайки [спазвайки, възвеличавайки] на твоята повеля, и спазвайки твоя 
завет към нас [да отправяме саляту-селям към Мухаммед �], и изпълвайки твоето 
обещание към нас така, както сме задължени да изплатим своя дълг към 
нашия пророк, Аллах да го благослови и приветства, и така, както повели на 
рабите отправянето на благословия към него да бъде тяхно задължение, 
затова те моля, заради твоето великолепие и твоето сияйно величие: 
благословете Ти и твоите ангели [меляикета] Мухаммед – твоя Раб, и твоя 
Пратеник, и твоя Избраник – с най-добрата благословия, която отправяш 
към някое от твоите творения, наистина Ти си Всеславен, Предостоен. О, 
Аллах, издигни неговата степен, и почети неговото местопребивание, и 
натежи везните му, и изпълни наградата му, и стори съкрушителни 
[категорични, безусловни, неопровержими] неговите доказателства, и въздигни 
[над всички останали] неговата общност, и изпълни светлината му, и стори 
безпределна почитта му сред неговото потомство, и неговото семейство, за 
да бъде зарадван от нея, и го възвеличи сред пророците отминали преди 
него. О, Аллах, стори Мухаммед пророка с най-много последователи, и с 
най-много подкрепа, и с най-голяма почит, и с най-ярка светлина, и с най-
висока степен, и с най-просторна обител в Дженнета, и най-велика награда, 
и с най-приближено място [до Теб, в преносен смисъл], и най-укрепена 
позиция, и най-красноречиви [точни, убедителни, истинни] думи, и най-
успешна молба [отговорена, изпълнена, задоволена от Теб], и с най-пълен дял 
при Теб, и с най-голяма надежда [най-силно очакване при Теб], и го настани в 
най-извисената обител от най-издигнатата степен на Фирдеўс. О, Аллах, дари 
Мухаммед с най-правдивите думи, и най успешната молба, и го стори първия 
застъпник [за грешниците, за хората от общността му � и т.н.], и най-добрия 
застъпник [т.е. застъпник с прието застъпничество], и го дари със 
застъпничество за неговата общност, заради което да му завидят и първите и 
последните [с добрата завист, която не желае премахването на благодатта от нейния 

притежател]. И когато разграничаваш с най-съвършената точност степените 
на твоите раби стори Мухаммед най-правдивия сред правдивите, и най-
добродетелния сред добродетелните, и най-напътения сред напътените. О, 
Аллах, стори Пророка ни утолител [на жаждата ни в Съдния ден], а неговия ел-
Х ̲аўд ̣ [басейн, езеро в Съдния ден, който отпие от него никога повече няма да изпита 

жажда] извора на нашето питие. О, Аллах, съживи ни сред неговата компания, 
и стори делата ни според суннета му, и ни прибери [от този свят като хора] от 
общността му [т.е. като мюсюлмани], и ни постави в неговата компания и сред 
неговите привърженици. О, Аллах, събери ни с него така, както повярвахме в 
него без да сме го видели [без да сме се срещали с него приживе, защото вярващия 
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 وَ 
َ
 4ً وَ ةِ َمۡنِ ن�  الَۡ  ِف َسَحُهمۡ فۡ أ

َ
  ثََواباً وَ َيَدُهمۡ زۡ أ

َ
 لِساً وَ  َمۡ َرَبُهمۡ قۡ أ

َ
 اً وَ  َمَقامبََتُهمۡ ثۡ أ

َ
 مـاً  َ�َ َوَبُهمۡ ۡصـأ

 وَ 
َ
  َمسۡ َحُهمۡ ۡنَ أ

َ
 لًَة وَ أ

َ
يۡ مۡ فَرَهُ وۡ أ  وَ يباً َك نَِص  َلَ

َ
 وَ  َبةً َدَك رَغۡ يَما ِعنۡ  فِ َواُهمۡ قۡ أ

َ
  ِف زِۡلُ نۡـأ

َ
 ُغـَرِف kَۡ  أ

رَجَ ِس َدوۡ فِرۡ الۡ   َعۡل ُهم� اجۡ لل= اَ  ُعَل اِت الۡ ِمَن ال�
َ
داً أ  َدَق قَائٍِل وَ ۡص  ُمَم�

َ
 وَ  َح َسـائِلٍ ۡنَـأ

َ
َل َشـأ افٍِع و�

 وَ 
َ
ٍع وَ فۡ أ  ُه ِف َشّفِعۡ َضَل ُمَشف�

ُ
تِهِ َشَفاَعةً  أ ِ  َيغۡ م�  بُِطُه ب

َ
لُـوَن وَ َهـا اۡل ۡ ِخـُروَن �اۡل و�  َت َبـۡيَ َذا َمـي�

ـداً ِف َعـۡل اجۡ  فَ َضاءِ قَ  الۡ لِ َفۡص ِعَبادَِك لِ    ُمَم�
َ
ً̈ وَ َدقِ ۡصـ اۡل  َي قِـي

َ
ً̈ وَ َسنِ ۡحـِف اۡل  ِف َي َعَمـ

 ۡ ً̈ يَِّي َسبِ دِ هۡ مَ ال َرتِـهِ نَا ِف ُزمۡ ُشۡ ُهـم� اۡحـلل= اَ  رِداً ا َموۡ َضُه َلَ َحوۡ ا فََرطاً وَ ي�َنا َلَ  نَبِ َعۡل ُهم� اجۡ لل= اَ  ي
ِ ِملۡ َتعۡ اسۡ وَ  َنا kََ  وَ هِ ُسن�تِ َنا ب ُهم� اۡجَ بِهِ ِحزۡ َرتِهِ وَ َنا ِف ُزمۡ َعلۡ جۡ ا ِمل�تِهِ وَ تَوَف� َنُه َكَمـا َنَنا َوَبيۡ  بَيۡ عۡ  اَلل=

َفَقائِـهِ َمـَع  رُ َنـا ِمـنۡ َعلَ َتۡ َخلَـُه وَ ِخلََنا ُمدۡ ت� تُـدۡ َنُه حَ َبيۡ َنَنا وَ  بَيۡ َفّرِۡق  تُ 4َ  نََرهُ وَ آَمن�ا بِهِ َولَمۡ 
يقِ َي وَ ّيِ ال�بِ  ّدِ َهَداءِ وَ َي وَ الّصِ Xاِلِ الش  َي وَ الص�

ُ
ٍد نُـورِ لل= اَ  ولٰئَِك رَفِيقاً َحُسَن أ ُهم� َصّلِ kََ ُمَم�

 ۡ اِع  وَ ۡيِ  الَۡ َ¡ َقائِِد إِ الۡ ُهَدى وَ ال ـةِ �ِشـِف الۡ َك ةِ وَ  الر�ۡحَـِبِّ ِد نَ  الرXشۡ َ¡  إِ ال� ۡ ُغم� َي ُمت�قِـَمـاِم ال
َغ رَِسا4َ َعالَمِ ُسوِل رَّبِ الۡ رَ وَ  ِ َي َكَما بَل� َ̈  وَ َك ت  نََصَح لِعَِبادَِك وَ  آيَاتَِك وَ تَ

َ
ف� وَ قَاَم ُحـُدوَدَك وَ أ

 ِدَك وَ بَِعهۡ 
َ
 َمَك وَ َفَذ ُحكۡ نۡ أ

َ
َعاِصيَنَه َعنۡ َمَر بَِطاَعتَِك وَ أ ِ  َوِل�ـَواَ¡ َك وَ  م�  َك ال�

َ
 نۡ ي ُتِـبX أ

ِ َعدَ ِلَُه وَ اتُوَ   ى َعُدو�َك ال�
َ
ُ  ُتَعادِيَُه وَ نۡ ي ُتِبX أ ٍد وَ َصل� ا-=  ُهـم� َصـّلِ kََ لل= اَ  َسـل�مَ  kََ ُمَم�

 َجَسِدهِ ِف 
َ
 َسادِ َوkََ ُروِحـهِ ِف ۡجـ اۡل

َ
ۡ قِفِـهِ ِف kََ َموۡ َواِح وَ رۡ  اۡل ِ kََ َمـشۡ َمَواقِـِف وَ  ال   ِف َهِده

 ۡ ِ  ذِكۡ kََ َمَشاهِِد وَ ال  لل= اَ  ّيَِنا نَبِ ةً ِمن�ا kََ َ̈ َذا ُذكَِر َص  إِ رِه
َ
َ̈ لِۡغـبۡ ُهم� أ  َم ُك�َمـا ُذكِـرَ ُه ِمن�ـا الـس�

َ̈ وَ  ِ ُة ارَۡحَ  وَ  ال�ِبِّ ُم kََ الس� َ̈ ُهم� َصّلِ kََ لل= اَ  َبَرَكتُهُ  وَ -= ۡ  َم ِ ئَِكتَِك ال ب  َي وَ ُمَقر�
َ
َك ائِـبِيَ نۡ kََ أ

 ۡ ۡ رِيَن وَ ُمَطه� ال   َحَلَـةِ َعرۡ kََ َي وَ َسلِ ُمرۡ kََ رُُسلَِك ال
َ
ِ ۡبَ kََ جَ َي وَ عِـۡجَ ِشـَك أ ِ ِميكَ يـَل وَ ئ يـَل ئ

ۡ يَل وَ افِ ۡسَ �  َي وَ َكتِبِ  الۡ َرامِ كِ  الۡ َصّلِ kََ الٍِك وَ مَ واَن وَ ۡض رِ ِت وَ َموۡ َملَِك ال
َ
ِ ِل َبيۡ هۡ kََ أ ي�َك ِت نَب

 ُ  هِ وَ  َعلَيۡ َصل� ا-=
َ
 ا آَتيۡ  مَ َضَل فۡ َسل�َم أ

َ
 َحداً ِمنۡ َت أ

َ
ۡ ۡهـ أ  َي َواۡجـَسـلِ ُمرۡ ِل ُبُيـوِت ال

َ
َحاَب ۡصـزِ أ

ُ نَبِ   هِ وَ  َعلَيۡ ّيَِك َصل� ا-=
َ
 َت ا َجَزيۡ  مَ َضَل فۡ َسل�َم أ

َ
 َحداً ِمنۡ  أ

َ
ۡ ۡص  أ  فِـرۡ ُهـم� اغۡ لل= اَ  يَ َسـلِ ُمرۡ َحاِب ال

 ِ ۡ َي وَ ِمنِ ُمؤۡ لۡ ل ۡ اِمَناِت وَ ُمؤۡ ال ۡ َي وَ لِمِ ُمسۡ ل  لِمَ ُمسۡ ال
َ
  وَ ُهمۡ َياءِ ِمنۡ حۡ اِت اۡل

َ
ِ وَ خۡ ِلِ َواِت وَ مۡ اۡل يـَن انَِنـا ال�
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може да види Пратеника на Аллах � на сън, а това виждане е истинно], и не ни 
разделяй с него докато не ни въведеш в неговата обител и не ни сториш от 
неговите другари заедно с пророците, и правдивите, и мъчениците 
[шехидите], и праведниците, и колко прекрасни другари са те! О, Аллах, 
благослови Мухаммед – Светлината на напътствието, и Предводителя към 
доброто, и Призоваващия към истината [мъдростта, напътствието], и Пророка 
на милостта, и Утешителя на скръбта, и Водача на богобоязливите, и 
Пратеника на Господаря на световете, защото той оповести твоето 
послание, и прочете твоите знамения, и даде наставление на твоите раби, и 
установи твоите закони, и спази твоето обещание, и изпълни твоята повеля, 
и повели към твоето подчинение, и възбрани непокорството към Теб, и 
покровителства твоите приближени, които Ти обичаш, и се противопостави 
на твоите врагове, на които Ти се противопоставяш. И нека Аллах да 
благослови Мухаммед и да го приветства. О, Аллах, благослови тялото му 
сред телата, и душата му сред душите, и местата на които е стоял от всички 
места, и местата, където е присъствал от всички места [Може да се разбира още: 

отличи тези места от всички останали като спуснеш твоята благодат над тях. Но по 

принцип това е израз на безпределната обич към Мухаммед �, защото когато обичаме 

с цялото си сърце и от дъното на душата си даден човек, обичаме и всяко нещо, което 

е свързано с него.], и неговото споменаване, когато бъде споменат [Да се 

благослови споменаването – т.е. неговото споменаване да бъде разпространено на 

длъж и на шир, и да проникне дълбоко в сърцата. А може да се разбира и още: 

благослови местата, където Мухаммед � се споменава.] – благословия от нас към 
нашия Пророк [т.е. нека изброеното до момента да бъде благословия от нас към 

нашия Пророк �]. О, Аллах, извести го за приветствията ни към него всеки 
път, когато бъде споменат, и нека приветствията бъдат над Пророка, а също 
и милостта на Аллах [да бъде над него �], и неговата благодат. О, Аллах, 
благослови твоите приближени ангели [меляикета], и твоите пречистени 
пророци, и твоите избрани пратеници, и всички носачи на твоя Арш, и 
Джебра’и ̅л [меляикето натоварено с разкриване на откровението от Аллах � към 

пророците и с командването небесните войски], и Ми ̅кя ̅’и ̅л [меляикето натоварено с 

препитанието, и съкровищниците за раздаване, и дъждовете, и посевите, земните дела 

като цяло], и Исра ̅фи ̅л [меляикето натоварено с протръбяването на Съдния ден], и 
Ангела [меляикето] на смъртта, и Ридўа ̅н [меляикето пазител на Дженнета], и 
Ма ̅лик [меляикето пазител на Джехеннема], и Благородните писари [двете 

меляикета, които записват добрините и злините извършени от човек], и [благослови] 
семейството на твоя Пророк, Аллах да го благослови и приветства, с най-
добрата благословия, която отправяш към семейството на който и да било 
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 ِ ِ َعۡل  َتۡ 4َ يَماِن وَ اۡلِ َسَبُقونَا ب V̈ ل ِ  ِف قُلُوبَِنا ِغ   ن�َك رَُءوٌف رَِحيمٌ َنا إِ يَن آَمُنوا َرب� ل�
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пророк, и възнагради сподвижниците [сахаба] на твоя Пророк, Аллах да го 
благослови и приветства, с най-добрата награда с която удостояваш 
сподвижниците на който и да било пророк. О, Аллах, опрости на вярващите 
мъже, и вярващите жени, и отдадените [на Теб] мъже [мюсюлмани], и 
отдадените [на Теб] жени [мюсюлманки], и живите от тях, и мъртвите, и на 
нашите братя, които ни изпревариха във вярата [т.е. вярващите, които са 

напуснали този свят преди нас], и не оставяй ненавист в сърцата ни към 
вярващите, о, Господарю наш, наистина Ти си Състрадателен, Милосърден. 

29. О, Аллах, благослови Мухаммед – твоя Раб, и твоя Пророк, и твоя Пратеник, 
Неграмотния пророк – и [благослови] неговия род, и неговите сподвижници, 
и ги приветствай. 

30. О, Аллах, благослови Мухаммед всеки път, когато го споменат 
споменаващите и благослови Мухаммед всеки път, когато останат нехайни 
към неговото споменаване нехайните. 

31. О, Аллах, благослови Мухаммед – твоя Раб и твоя Пратеник, Неграмотния 
пророк, който повярва в Теб и в твоята Книга – и го възвиси [почети] над 
твоите творения до Кияметския ден, и му изплати най-доброто въздаяние. И 
нека приветствията, милостта на Аллах и неговата благодат бъдат над него 
[Мухаммед �]. 

32. Пречист е твоят Господ, Господът на мощта, от онова, което му приписват! 
Мир за пратениците! И слава на Аллах, Господа на световете! 
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ä  ٍَد َعبۡ لل= ا  رَُسولَِك ال�ِبِّ ّيَِك وَ نَبِ وَ ِدَك ُهم� َصّلِ kََ ُمَم�
ُ
ِّ  اۡل ۡص kََ آِلِ وَ  وَ ّمِ

َ
   َسّلِمۡ بِهِ وَ َحاأ

ç  َاكُِروَن وَ لل= ا ٍد ُك�َما َذَكَرهُ ال� دٍ ُهم� َصّلِ kََ ُمَم�   َغافِلُونَ رِهِ الۡ  ذِكۡ نۡ  ُك�َما َغَفَل عَ َصّلِ kََ ُمَم�
è  َُمَم� لل= ا َkَ ِِبِّ رَُسولَِك الـ�ِدَك وَ ٍد َعبۡ ُهم� َصّل 

ُ
ِ  اۡل ِ ال� ّ  بِِكَتابِـَك وَ ي آَمـَن بِـَك وَ ّمِ

َ
ِطـهِ عۡ أ

 
َ
َف kََ َخلۡ تَِك وَ َضَل رَۡحَ فۡ أ َ ِ اجۡ قَِياَمةِ وَ َم الۡ قَِك يَوۡ آتِهِ الش� َ̈ َزاءِ وَ  اۡلَـ َخۡيَ زِه هِ ُم َعلَۡيـالـس�
ِ رَۡحَ وَ    تُُه َبَرَك  وَ ُة ا-=

ë  ۡا يَِصُفوَن وَ َحاَن َرّبَِك رَّبِ الۡ ُسب ۡ عِز�ةِ َعم� ٌَ̈م kََ ال ِ مۡ الَۡ َي وَ َسلِ ُمرۡ َس   َي آِميَ َعالَمِ  رَّبِ الۡ ُد ِ-=



 
 
 

 
 
 
 

Транскрипция
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Ељмензилюљ еўўељ [Първи ден] 

1. Е‘у ̅̅ ̅̅з ̲̲ ̲̲у билля ̅̅ ̅̅хи минеш шейт ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣аж ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. 
2. Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. 

3. Ељх̲амду лилля̅хи р̣аббиљ ‘а̅леми̅не. Ер̣р̣ах̲ма̅нир̣ р̣ах̲и̅ми. Ма̅лики 
йеўмид ди̅ни. Иййа̅ке неа‘буду ўе иййа̅ке несте‘и̅ну. Ихдинес̣ с̣ир̣о̅т̣аљ 
мустек̣и̅ме. С̣ир̣о̅т̣аллез̲и̅не ен‘амте ‘алейхим. Г̣айриљ мег̣д̣у̅би ‘алейхим 
ўелед̣ д̣о̅лли̅не. А̅ми̅н. 

4. Е‘у̅з̲у билля̅хи ен еку̅не минељ ж̲а̅хили̅не. 
5. Р̣аббеня̅ тек̣аббељ миння̅ иннеке ентес семи̅‘уљ ‘али̅му. Ўе туб ‘алейня̅ 

иннеке ентет теўўа̅бур̣ р̣ах̲и̅му. 
6. Р̣аббеня̅ а̅тиня̅ фиддунйа̅ х̲асенетен ўе фиљ а̅х̣ир̣ати х̲асенетен ўе к̣иня̅ 

‘аз̲я̅бен ня̅ри.  
7. Р̣аббеня̅ ефриг̣ ‘алейня̅ с̣абр̣ан ўе с̲еббит ек̣дя̅меня̅ ўенс̣ур̣ня̅ ‘алељ 

к̣аўмиљ кя̅фири̅не.  
8. Семиа‘ня̅ ўе ет̣аа‘ня̅ г̣уфр̣о̅неке р̣аббеня̅ ўе илейкељ мес̣и̅р̣у. Р̣аббеня̅ ля̅ 

ту’а̅х̣из̲ня̅ ин неси̅ня̅ еў ех̣т̣а’ня̅. Р̣аббеня̅ ўе ля̅ тех̲миљ ‘алейня̅ ис̣р̣ан кема̅ 
х̲амељтеху ‘алеллез̲и̅не мин к̣аблиня̅. Р̣аббеня̅ ўе ля̅ тух̲аммиљня̅ ма̅ ля̅ 
т̣о̅к̣ате леня̅ бихи. Ўеа‘фу ‘ання̅ ўег̣фир леня̅ ўер̣х̲амня̅. Енте меўля̅ня̅ 
фенс̣ур̣ня̅ ‘алељ к̣аўмиљ кя̅фири̅не. 

9. Р̣аббеня̅ ля̅ тузиг̣ к̣улю̅беня̅ беа‘де из̲ хедейтеня̅ ўе хеб леня̅ мин ледунке 
р̣ах̲метен иннеке ентељ ўехха̅б. Р̣аббеня̅ иннеке ж̲а̅ми‘ун ня̅си ли йеўмин 
ля̅ р̣айбе фи̅хи. Иннел̣л̣о̅хе ля̅ йух̣лифуљ ми̅‘а̅де. 

10. Р̣аббеня̅ инненя̅ а̅мення̅ фег̣фир леня̅ з̲уну̅беня̅ ўе к̣иня̅ ‘а̅зя̅бен ня̅ри. 
11. К̣улил ля̅хумме ма̅ликељ муљки ту’тиљ муљке мен теша̅’у ўе тензи‘уљ 

муљке мин мен теша̅’у ўе ту‘иззу мен теша̅’у ўе туз̲иллю мен теша̅’у би 
йедикељ х̣айр̣у иннеке ‘аля̅ кулли шей’ин к̣ади̅р̣ун. Ту̅лиж̲ул лейле фин 
неха̅ри ўе ту̅лиж̲ун неха̅р̣а фил лейли ўе тух̣риж̲уљ х̲аййе минељ 
меййити ўе тух̣риж̲уљ меййите минељ х̲аййи ўе тер̣зук̣у мен теша̅’у 
биг̣айри х̲ися̅бин. 

12. Р̣абби хеб ли̅ мин ледунке з̲урриййетен т̣аййибетен иннеке семи̅‘уд 
ду‘а̅’и. 

13. Р̣аббеня̅ а̅мення̅ бима̅ ензељте ўеттебеа‘нер̣ р̣асу̅ле фектубня̅ ме‘аш 
ша̅хиди̅не. 

14. Р̣аббенег̣фир леня̅ з̲уну̅беня̅ ўе иср̣о̅феня̅ фи̅ емриня̅ ўе с̲еббит ек̣дя̅меня̅ 
ўенс̣ур̣ня̅ ‘алељ к̣аўмиљ кя̅фири̅не. 

15. Р̣аббеня̅ ма̅ х̣алек̣те ха̅з̲я̅ ба̅т̣илен субх̲а̅неке фек̣иня̅ ‘аз̲я̅бен ня̅ри. 
Р̣аббеня̅ иннеке мен тудх̣илин ня̅р̣а фек̣ад ех̣зейтеху ўе ма̅ лиз̣з̣о̅лими̅не 
мин енс̣о̅рин. Р̣аббеня̅ инненя̅ семиа‘ня̅ муня̅дийен йуня̅ди̅ лиљ и̅ма̅ни 
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ен а̅мину̅ бир̣аббикум фе’а̅мення̅. Р̣аббеня̅ фег̣фир леня̅ з̲уну̅беня̅ ўе 
кеффир ‘ання̅ сеййи’а̅тиня̅ ўе теўеффеня̅ ме‘аљ ебр̣о̅ри. Р̣аббеня̅ ўе 
а̅тиня̅ ма̅ ўе‘аттеня̅ ‘аля̅ р̣усулике ўе ля̅ тух̣зиня̅ йеўмељ к̣ийа̅мети. Иннеке 
ля̅ тух̣лифуљ ми̅‘а̅де. 

16. Р̣аббеня̅ ех̣риж̲ня̅ мин ха̅з̲ихиљ к̣ар̣йетиз̣ з̣о̅лими ехлюха̅ ўеж̲‘ал леня̅ мин 
ледунке ўелиййен ўеж̲‘ал леня̅ мин ледунке нес̣и̅р̣ан. 

17. Р̣аббеня̅ ензиљ ‘алейня̅ ма̅’идетен минес сема̅’и теку̅ну леня̅ ‘и̅ден ли 
еўўелиня̅ ўе а̅х̣ириня̅ ўе а̅йетен минке. Ўер̣зук̣ня̅ ўе енте х̣айр̣ур̣ р̣о̅зик̣и̅не. 

18. Р̣аббеня̅ а̅мення̅ фектубня̅ ме‘аш ша̅хиди̅не. Ўе нет̣ме‘у ен йудх̣иленя̅ 
р̣аббуня̅ ме‘аљ к̣аўмис̣ с̣о̅лих̲и̅не. 

19. Р̣аббеня̅ ля̅ теж̲‘аљня̅ ме‘аљ к̣аўмиз̣ з̣о̅лими̅не. 
20. Енте ўелиййуня̅ фег̣фир леня̅ ўер̣х̲амня̅ ўе енте х̣айр̣уљ г̣о̅фири̅не. 

Ўектуб леня̅ фи̅ ха̅з̲ихид дунйа̅ х̲асенетен ўе фиљ а̅х̣ир̣ати иння̅ худня̅ 
илейке. 

21. Р̣аббеня̅ иннеке теа‘лему ма̅ нух̣фи̅ ўе ма̅ нуа‘лину. Ўе ма̅ йех̣фа̅ 
‘алел̣л̣о̅хи мин шей’ин фиљ ер̣д̣и ўе ля̅ фис сема̅’и. 

22. Р̣аббеня̅ з̣алемня̅ енфусеня̅ ўе ин лем тег̣фир леня̅ ўе тер̣х̲амня̅ 
ленеку̅ненне минељ х̣о̅сири̅не. 

23. Р̣аббенефтех̲ бейненя̅ ўе бейне к̣аўминя̅ биљ х̲ак̣к̣и ўе енте х̣айр̣уљ 
фа̅тих̲и̅не. 

24. Р̣аббеня̅ ефриг̣ ‘алейня̅ с̣абр̣ан ўе теўеффеня̅ муслими̅не. 
25. Р̣аббиг̣фир ли̅ ўе ли ех̣и̅ ўе едх̣иљня̅ фи̅ р̣ах̲метике ўе енте ер̣х̲амур̣ 

р̣о̅х̲ими̅не. 
26. ‘Алел̣л̣о̅хи теўеккељня̅ р̣аббеня̅ ля̅ теж̲‘аљня̅ фитнетен лиљ к̣аўмиз̣ 

з̣о̅лими̅не. Ўе неж̲ж̲иня̅ бир̣ах̲метике минељ к̣аўмиљ кя̅фири̅не. 
27. Р̣абби инни̅ е‘у̅з̲у бике ен ес’елеке ма̅ лейсе ли̅ бихи ‘иљмун. Ўе’илля̅ 

тег̣фир ли̅ ўе тер̣х̲амни̅ екун минељ х̣о̅сири̅не. 
28. Фа̅т̣ир̣ас сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и енте ўелиййи̅ фиддунйа̅ ўељ а̅х̣ир̣ати. 

Теўеффени̅ муслимен ўе ељх̲ик̣ни̅ бис̣с̣о̅лих̲и̅не. 
29. Инне р̣абби̅ лесеми̅‘уд ду‘а̅’и. Р̣аббиж̲‘аљни̅ мук̣и̅мес̣ с̣аля̅ти ўе мин 

з̲урриййети̅. Р̣аббеня̅ ўе тек̣аббељ ду‘а̅’и. Р̣аббенег̣фир ли̅ ўе ли̅ 
ўа̅лидеййе ўе лиљ му’мини̅не йеўме йек̣у̅муљ х̲ися̅бу. 

30. Р̣аббир̣х̲амхума̅ кема̅ р̣аббейа̅ни̅ с̣аг̣и̅р̣ан. 
31. Р̣абби едх̣иљни̅ мудх̣але с̣идк̣ин ўе ех̣риж̲ни̅ мух̣р̣аж̲е с̣идк̣ин ўеж̲‘ал ли̅ 

мин ледунке суљт̣о̅нен нес̣и̅р̣ан.  
32. Р̣аббеня̅ а̅тиня̅ мин ледунке р̣ах̲метен ўе хеййи’ леня̅ мин емриня̅ р̣ашедя̅. 
33. Р̣аббишр̣ах̲ ли̅ с̣адри̅ ўе йессир ли̅ емри̅. 
34. Р̣абби зидни̅ ‘иљмен. 
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35. Р̣абби енни̅ мессенийед̣ д̣ур̣р̣у ўе енте ер̣х̲амур̣ р̣о̅х̲ими̅не. 
36. Ля̅ иля̅хе илля̅ енте субх̲а̅неке инни̅ кунту минез̣ з̣о̅лими̅не. 
37. Р̣абби ля̅ тез̲ер̣ни̅ фер̣ден ўе енте х̣айр̣уљ ўа̅рис̲и̅не. 
38. Р̣аббих̲кум биљ х̲ак̣к̣и ўе р̣аббунер̣ р̣ах̲ма̅нуљ мусте‘а̅ну ‘аля̅ ма̅ тес̣ифу̅не. 
39. Р̣абби ензиљни̅ мунзелен муба̅р̣акен ўе енте х̣айр̣уљ мунзили̅не. 
40. Р̣абби феля̅ теж̲‘аљни̅ фи̅љ к̣аўмиз̣ з̣о̅лими̅не. 
41. Р̣абби е‘у̅з̲у бике мин хемезя̅тиш шейа̅т̣и̅ни. Ўе е‘у̅з̲у бике р̣абби ен 

йех̲д̣ур̣у̅ни. 
42. Р̣аббеня̅ а̅мення̅ фег̣фир леня̅ ўер̣х̲амня̅ ўе енте х̣айр̣ур̣ р̣о̅х̲ими̅не. 
43. Р̣аббиг̣фир ўер̣х̲ам ўе енте х̣айр̣ур̣ р̣о̅х̲ими̅не. 
44. Р̣аббенес̣риф ‘ання̅ ‘аз̲я̅бе ж̲ехеннеме инне ‘аз̲я̅беха̅ кя̅не г̣ар̣о̅мен. 

Иннеха̅ ся̅’ет мустек̣ар̣р̣ан ўе мук̣о̅мен. 
45. Р̣аббеня̅ хеб леня̅ мин езўа̅ж̲иня̅ ўе з̲урриййа̅тиня̅ к̣ур̣р̣ате е‘йунин 

ўеж̲‘аљня̅ лиљ муттек̣и̅не има̅мен. 
46. Р̣абби хеб ли̅ х̲укмен ўе ељх̲ик̣ни̅ бис̣с̣о̅лих̲и̅не. Ўеж̲‘аљ ли̅ лися̅не 

с̣идк̣ин фиљ а̅х̣ири̅не. Ўеж̲‘аљни̅ мин ўер̣ас̲ети ж̲еннетин не‘и̅ми. 
Ўег̣фир ли’еби̅ иннеху кя̅не минед̣ д̣о̅лли̅не. Ўе ля̅ тух̣зини̅ йеўме 
йуб‘ас̲у̅не. Йеўме ля̅ йенфе‘у ма̅люн ўе ля̅ бену̅не. Илля̅ мен етел̣л̣о̅хе 
бик̣аљбин сели̅мин. 

47. Р̣абби неж̲ж̲ини̅ ўе ехли̅ мимма̅ йеа‘мелю̅не. 
48. Р̣абби инне к̣аўми̅ кез̲з̲ебу̅ни. Фефтех̲ бейни̅ ўе бейнехум фетх̲ан ўе 

неж̲ж̲ини̅ ўе мен ме‘ийе минељ му’мини̅не. 
49. Р̣абби еўзиа‘ни̅ ен ешкур̣а ниа‘метекел лети̅ ен‘амте ‘алеййе ўе ‘аля̅ 

ўа̅лидеййе ўе ен еа‘меле с̣о̅лих̲ан тер̣д̣о̅ху ўе едх̣иљни̅ бир̣ах̲метике фи̅ 
‘иба̅дикес̣ с̣о̅лих̲и̅не. 

50. Р̣абби инни̅ з̣алемту нефси̅ фег̣фир ли̅. 
51. Р̣абби неж̲ж̲ини̅ минељ к̣аўмиз̣ з̣о̅лими̅не. 
52. Р̣абби инни̅ лима̅ ензељте илеййе мин х̣айрин фек̣и̅р̣ун. 
53. Р̣аббин с̣ур̣ни̅ ‘алељ к̣аўмиљ муфсиди̅не. 
54. Фесубх̲а̅нел̣л̣о̅хи х̲и̅не тумсу̅не ўе х̲и̅не тус̣бих̲у̅не. Ўе лехуљ х̲амду фис 

сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и ўе ‘ашиййен ўе х̲и̅не туз̣хир̣у̅не. Йух̣риж̲уљ х̲аййе 
минељ меййити ўе йух̣риж̲уљ меййите минељ х̲аййи ўе йух̲йиљ ер̣д̣а 
беа‘де меўтиха̅. Ўе кез̲я̅лике тух̣р̣аж̲у̅не. 

55. Р̣абби хеб ли̅ минес̣ с̣о̅лих̲и̅не. 
56. К̣улил ля̅хумме фа̅т̣ир̣ас сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и ‘а̅лимељ г̣айби ўешшеха̅дети 

енте тех̲куму бейне ‘иба̅дике фи̅ ма̅ кя̅ну̅ фи̅хи йех̣телифу̅не. 
57. Р̣аббеня̅ ўесиа‘те кулле шей’ин р̣ах̲метен ўе ‘иљмен фег̣фир лиллез̲и̅не 

тя̅бу̅ ўеттебе‘у̅ себи̅леке ўе к̣ихим ‘аз̲я̅бељ ж̲ех̲и̅ми. Р̣аббеня̅ ўе едх̣иљхум 
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ж̲ення̅ти ‘аднинил лети̅ ўе‘аттехум ўе мен с̣алех̲а мин а̅ба̅’ихим ўе 
езўа̅ж̲ихим ўе з̲урриййа̅тихим. Иннеке ентељ ‘ази̅зуљ х̲аки̅му. Ўе к̣ихимус 
сеййи’а̅ти. Ўе мен тек̣ис сеййи’а̅ти йеўме’из̲ин фек̣ад р̣ах̲имтеху. Ўе 
з̲я̅лике хуўељ феўзуљ ‘аз̣и̅му. 

58. Р̣абби еўзиа‘ни̅ ен ешкур̣а ниа‘метекел лети̅ ен‘амте ‘алеййе ўе ‘аля̅ 
ўа̅лидеййе ўе ен еа‘меле с̣о̅лих̲ан тер̣д̣о̅ху ўе ес̣лих̲ ли̅ фи̅ з̣урриййети̅. 
Инни̅ тубту илейке ўе инни̅ минељ муслими̅не. 

59. Р̣аббенег̣ фирленя̅ ўе ли’их̣ўа̅нинел лез̲и̅не себек̣у̅ня̅ биљ и̅ма̅ни ўе ля̅ 
теж̲‘аљ фи̅ к̣улю̅биня̅ г̣иллен лиллез̲и̅не а̅мену̅. Р̣аббеня̅ иннеке р̣а’у̅фур̣ 
р̣ах̲и̅му. 

60. Р̣аббеня̅ ‘алейке теўеккељня̅ ўе илейке енебня̅ ўе илейкељ мес̣и̅р̣у. 
Р̣аббеня̅ ля̅ теж̲‘аљня̅ фитнетен лиллез̲и̅не кефер̣у̅ ўег̣фир леня̅ р̣аббеня̅. 
Иннеке ентељ ‘ази̅зуљ х̲аки̅му. 

61. Р̣аббеня̅ етмим леня̅ ну̅р̣аня̅ ўег̣фир леня̅. Иннеке ‘аля̅ кулли шей’ин 
к̣ади̅р̣ун. 

62. Р̣аббиг̣фир ли̅ ўе лиўа̅лидеййе ўе лимен дех̣але бейтийе му’минен ўелиљ 
му’мини̅не ўељ му’миня̅ти. 

63. Бисмилля̅хир̣ р̣ах̲ма̅нир̣ р̣ах̲и̅ми. К̣уљ е‘у̅з̲у бир̣аббиљ фелек̣и. Мин 
шерри ма̅ х̣алек̣а. Ўе мин шерри г̣о̅сик̣ин из̲я̅ ўек̣абе. Ўе мин шеррин 
неффа̅с̲я̅ти фиљ ‘ук̣ади. Ўе мин шерри х̲а̅сидин из̲я̅ х̲аседе. 

64. Бисмилля̅хир̣ р̣ах̲ма̅нир̣ р̣ах̲и̅ми. К̣уљ е‘у̅з̲у бир̣аббин ня̅си. Меликин 
ня̅си. Иля̅хин ня̅си. Мин шерриљ ўесўа̅сиљ х̣ання̅си. Еллез̲и̅ йуўесўису 
фи̅ с̣уду̅рин ня̅си. Минељ ж̲иннети ўен ня̅си. 

65. Субх̲а̅некел̣ л̣о̅хумме ўе тех̲иййетухум фи̅ха̅ селя̅мун. Ўе а̅х̣ир̣у деа‘ўа̅хум 
ениљ х̲амду лилля̅хи р̣аббиљ ‘а̅леми̅не. 
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Ељмензилюс ̲̲ ̲̲ с ̲̲ ̲̲я ̅̅ ̅̅ни ̅̅ ̅̅ [Втори ден] 

Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. 
1. К̣о̅лел̣л̣о̅ху те‘а̅ля̅: Ўе лилля̅хиљ есма̅’уљ х̲усня̅ фед‘у̅ху биха̅. 
2. Ўе к̣о̅лен небиййу с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме: Инне лилля̅хи те‘а̅ля̅ 

тис‘атен ўе тис‘и̅не исмен. Мен ех̲с̣о̅ха̅ дех̣алељ ж̲еннете. Ўе фи̅ 
риўа̅йетин: Мен х̲афиз̣аха̅. 
Хуўел̣л̣о̅хул лез̲и̅ ля̅ иля̅хе илля̅ хуўе. Ер̣р̣ах̲ма̅ну. Ер̣р̣ах̲и̅му. Ељмелику. 
Ељк̣удду̅су. Есселя̅му. Ељму’мину. Ељмухеймину. Ељ‘ази̅зу. Ељж̲ебба̅р̣у. 
Ељмутекеббир̣у. Ељх̣о̅лик̣у. Ељба̅ри’у. Ељмус̣аўўир̣у. Ељг̣аффа̅р̣у. 
Ељк̣ахха̅р̣у. Ељўехха̅бу. Ер̣р̣аззя̅к̣у. Ељфеття̅х̲у. Ељ‘али̅му. Ељк̣о̅бид̣у. 
Ељба̅сит̣у. Ељх̣о̅фид̣у. Ер̣р̣о̅фи‘у. Ељму‘иззу. Ељмуз̲иллю. Ессеми̅‘у. 
Ељбес̣и̅р̣у. Ељх̲акему. Ељ‘адлю. Еллет̣и̅фу. Ељх̣аби̅р̣у. Ељх̲али̅му. 
Ељ‘аз̣и̅му. Ељг̣афу̅р̣у. Ешшеку̅р̣у. Ељ‘алиййу. Ељкеби̅р̣у. Ељх̲афи̅з̣у. 
Ељмук̣и̅ту. Ељх̲аси̅бу. Ељж̲ели̅лю. Ељкери̅му. Ер̣р̣ак̣и̅бу. Ељмуж̲и̅бу. 
Ељўа̅си‘у. Ељх̲аки̅му. Ељўеду̅ду. Ељмеж̲и̅ду. Ељба̅‘ис̲у. Ешшехи̅ду. 
Ељх̲ак̣к̣у. Ељўеки̅лю. Ељк̣аўиййу. Ељмети̅ну. Ељўелиййу. Ељх̲ами̅ду. 
Ељмух̲с̣и̅. Ељмубди’у. Ељму‘и̅ду. Ељмух̲йи̅. Ељмуми̅ту. Ељх̲аййу. 
Ељк̣аййу̅му. Ељўа̅ж̲иду. Ељма̅ж̲иду. Ељўа̅х̲иду. Ељ’ех̲аду. Ес̣с̣амеду. 
Ељк̣о̅дир̣у. Ељмук̣тедир̣у. Ељмук̣аддиму. Ељму’ех̣х̣ир̣у. Ељ’еўўелю. 
Ељ’а̅х̣ир̣у. Ез̣з̣о̅хир̣у. Ељба̅т̣ину. Ељўа̅ли̅. Ељмуте‘а̅ли̅. Ељбер̣р̣у. 
Еттеўўа̅бу. Ељмунтек̣иму. Ељ‘афуўўу. Ер̣р̣а’у̅фу̣. Ма̅ликуљ муљки з̲уљ 
ж̲еля̅ли ўељ икр̣о̅ми. Ељмук̣сит̣у. Ељж̲а̅ми‘у. Ељг̣аниййу. Ељмуг̣ни̅. 
Ељма̅ни‘у. Ед̣д̣о̅р̣р̣у. Ення̅фи‘у. Енну̅р̣у. Ељха̅ди̅. Ељбеди̅‘у. Ељба̅к̣и̅. 
Ељўа̅рис̲у. Ер̣р̣аши̅ду. Ес̣с̣абу̅р̣у. 

3. Ўесмул̣л̣о̅хиљ еа‘з̣амул лез̲и̅ из̲я̅ ду‘ийе бихи еж̲а̅бе ўе из̲я̅ су’иле бихи 
еа‘т̣о̅. Ля̅ иля̅хе илля̅ енте субх̲а̅неке инни̅ кунту минез̣ з̣о̅лими̅не. 

4. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке би’енни̅ ешхеду еннеке ентел̣л̣о̅ху ля̅ иля̅хе 
илля̅ ентељ ех̲адус̣ с̣амедул лез̲и̅ лем йелид ўе лем йу̅лед ўе лем йекун 
леху куфуўен ех̲адун. 

5. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке би’енне лекељ х̲амде ля̅ иля̅хе илля̅ енте 
ўах̲деке ля̅ шери̅ке лекељ х̲ання̅нуљ мення̅ну беди̅‘ус сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и 
йа̅ з̲ељ ж̲еля̅ли ўељ икр̣о̅ми йа̅ х̲аййу йа̅ к̣аййу̅му. 

6. Йа̅ ер̣х̲амер̣ р̣о̅х̲ими̅не. 
7. Субх̲ане р̣аббийељ ‘алиййиљ еа‘лељ ўехха̅би. 
8. Е‘у̅з̲у бикелима̅тил ля̅хит тя̅мма̅ти мин шерри ма̅ х̣алек̣а. 
9. Бисмилля̅хил лези̅ ля йед̣ур̣р̣у ме‘асмихи шей’ун фиљ ер̣д̣и ўе ля̅ фис 

сема̅’и ўе хуўес семи̅‘уљ ‘али̅му. 
10. Ес̣бех̲ня̅ ўе ес̣бех̲аљ муљку лилля̅хи ўељ х̲амду лилля̅хи ля̅ иля̅хе 
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иллел̣л̣о̅ху ўах̲деху ля̅ шери̅ке леху лехуљ муљку ўе лехуљ х̲амду ўе хуўе 
‘аля̅ кулли шей’ин к̣ади̅р̣ун. Р̣абби ес’елюке х̣айр̣а ма̅ фи̅ ха̅з̲ељ йеўми ўе 
х̣айр̣а ма̅ беа‘деху ўе е‘у̅з̲у бике мин шерри ма̅ фи̅ ха̅з̲ељ йеўми ўе шерри 
ма̅ беа‘деху. Р̣абби е‘у̅з̲у бике минељ кесели ўе су̅’иљ кибери. Р̣абби е‘у̅з̲у 
бике мин ‘аз̲я̅бин фин ня̅ри ўе ‘аз̲я̅бин фиљ к̣абри. 

11. Ел̣л̣о̅хумме фа̅т̣ир̣ас сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и ‘а̅лимељ г̣айби ўеш шеха̅дети 
р̣аббе кулли шей’ин ўе мели̅кеху ешхеду елля̅ иля̅хе илля̅ енте ўах̲деке ля̅ 
шери̅ке леке. Е‘у̅з̲у бике мин шерри нефси̅ ўе мин шерриш шейт̣о̅ни ўе 
ширкихи ўе ен ек̣терифе ‘аля̅ нефси̅ су̅’ен еў еж̲ур̣р̣аху иля̅ муслимин. 

12. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес̣бех̲ту ушхидуке ўе ушхиду х̲амелете ‘ар̣шике ўе 
меля̅’икетеке ўе ж̲еми̅‘а х̣аљк̣ике еннеке ентел̣л̣о̅ху ля̅ иля̅хе илля̅ енте ўе 
енне мух̲аммеден ‘абдуке ўе р̣асу̅люке. 

13. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюкељ ‘а̅фийете фиддунйа̅ ўељ а̅х̣ир̣ати. 
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюкељ ‘афўе ўељ ‘а̅фийете фи̅ ди̅ни̅ ўе дунйа̅йе ўе 
ехли̅ ўе ма̅ли̅. Ел̣л̣о̅хум местур̣ ‘аўр̣о̅ти̅ ўе а̅мин р̣аў‘а̅ти̅. Ел̣л̣о̅хум 
мех̲фез̣ни̅ мин бейни йедеййе ўе мин х̣аљфи̅ ўе ‘ан йеми̅ни̅ ўе ‘ан 
шима̅ли̅ ўе мин феўк̣и̅ ўе е‘у̅з̲у би‘аз̣аметике ен уг̣тя̅ле мин тех̲ти̅. 

14. Р̣ад̣и̅ня̅ билля̅хи р̣аббен ўе биљ исля̅ми ди̅нен ўе бимух̲аммедин 
с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме р̣асу̅лен ўе небиййен. 

15. Ел̣л̣о̅хумме ма̅ ес̣бех̲а би̅ мин ниа‘метин еў би’ех̲адин мин х̣аљк̣ике фе 
минке ўах̲деке ля̅ шери̅ке леке фелекељ х̲амду ўе лекеш шукр̣у. 

16. Ел̣л̣о̅хумме ‘а̅фини̅ фи̅ бедени̅. Ел̣л̣о̅хумме ‘а̅фини̅ фи̅ сем‘и̅. Ел̣л̣о̅хумме 
‘а̅фини̅ фи̅ бес̣ари̅. Ля̅ иля̅хе илля̅ енте [три пъти]. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у 
бике минељ куфри ўељ фек̣ри. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин ‘аз̲я̅биљ 
к̣абри. Ля̅ иля̅хе илля̅ енте [три пъти]. 

17. Субх̲анел̣л̣о̅хи ўе бих̲амдихи. Ля̅ х̲аўле ўе ля̅ к̣уўўете илля̅ билля̅хи. Ма̅ 
ша̅’ел̣л̣о̅ху кя̅не ўе ма̅ лем йеше’ лем йекун. Еа‘лему еннел̣л̣о̅хе ‘аля̅ кулли 
шей’ин к̣ади̅р̣ун ўе еннел̣л̣о̅хе к̣ад ех̲а̅т̣а би кулли шей’ин ‘иљмен. 

18. Йа̅ х̲аййу йа̅ к̣аййу̅му бир̣ах̲метике естег̣и̅с̲у. Ес̣лих̲ ли̅ ше’ни̅ куллеху ўе 
ля̅ текиљни̅ иля̅ нефси̅ т̣ар̣фете ‘айнин. 

19. Сеййидуљ истиг̣фа̅ри: Ел̣л̣о̅хумме енте р̣абби̅ ля̅ иля̅хе илля̅ енте. 
Х̣алек̣тени̅ ўе ене ‘абдуке ўе ене ‘аля̅ ‘ахдике ўе ўеа‘дике местет̣аа‘ту. Е‘у̅з̲у 
бике мин шерри ма̅ с̣анеа‘ту. Ебу̅’у леке биниа‘метике ‘алеййе ўе ебу̅’у 
леке биз̲енби̅ фег̣фир ли̅ фе’иннеху ля̅ йег̣фир̣уз̲ з̲уну̅бе илля̅ енте. 

20. Ел̣л̣о̅хумме енте ех̲ак̣к̣у мен з̲укир̣а ўе ех̲ак̣к̣у мен ‘убиде ўе енс̣ар̣у мениб 
туг̣ийе ўе ер̣’ефу мен мелеке ўе еж̲ўеду мен су’иле ўе еўсе‘у мен еа‘т̣о̅. 
Ел̣л̣о̅хумме ентељ мелику ля̅ шери̅ке леке ўељ фер̣ду ля̅ нидде леке. 
Куллю шей’ин ха̅ликун илля̅ ўеж̲хеке. Лен тут̣о̅‘а илля̅ би’из̲нике ўе лен 
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туа‘с̣о̅ илля̅ би‘иљмике. Тут̣о̅‘у фетешкур̣у ўе туа‘с̣о̅ фетег̣фир̣у. Ек̣р̣абу 
шехи̅дин ўе едня̅ х̲афи̅з̣ин х̲уљте ду̅нен нуфу̅си ўе ех̣аз̲те бин неўа̅с̣и̅ ўе 
кетебтељ а̅с̲я̅ри ўе несех̣тељ а̅ж̲а̅ле. Ељк̣улюбу леке муфд̣ийетун ўессир̣р̣у 
‘индеке ‘аля̅нийетун, ељх̲аля̅лю ма̅ ех̲лељте ўељ х̲ар̣о̅му ма̅ х̲ар̣р̣амте ўед 
ди̅ну ма̅ шер̣а‘те ўељ емр̣у ма̅ к̣ад̣айте. Ељх̣аљк̣у х̣аљк̣уке ўељ ‘абду ‘абдуке 
ўе ентел̣л̣о̅хур̣ р̣а’у̅фур̣ р̣ах̲и̅му. Ес’елюке би ну̅ри ўеж̲хикел лези̅ ешр̣ак̣ат 
лехус сема̅ўа̅ту ўељ ер̣д̣у ўе би кулли х̲ак̣к̣ин хуўе леке ўе бих̲ак̣к̣ис 
ся̅’или̅не ‘алейке ен тук̣и̅лени̅ фи̅ ха̅з̲ихиљ г̣адя̅ти ўе фи̅ ха̅з̲ихиљ 
‘ашиййети ўе ен туж̲и̅р̣ани̅ минен ня̅ри бик̣удр̣атике. 

21. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике минељ хемми ўељ х̲узни ўе е‘у̅з̲у бике минељ 
‘аж̲зи ўељ кесели ўе е‘у̅з̲у бике минељ ж̲убни ўељ бух̣ли ўе е‘у̅з̲у бике мин 
г̣алебетид дейни ўе к̣ахрир риж̲а̅ли. 

22. Леббейкел̣ л̣о̅хумме леббейке леббейке ўе сеа‘дейке ўељ х̣айр̣у фи̅ 
йедейке ўе минке ўе илейке. Ел̣л̣о̅хумме ма̅ к̣уљту мин к̣аўлин еў х̲алефту 
мин х̲аљфин еў нез̲ер̣ту мин нез̲рин фемеши̅’етуке бейне йедей з̲я̅лике 
куллихи. Ма̅ ши’те кя̅не ўе ма̅ лем теше’ ля̅ йеку̅ну. Ўе ля̅ х̲аўле ўе ля̅ 
к̣уўўете илля̅ бике иннеке ‘аля̅ кулли шей’ин к̣ади̅р̣ун. Ел̣л̣о̅хумме ма̅ 
с̣аллейту мин с̣аля̅тин фе‘аля̅ мен с̣аллейте ўе ма̅ ле‘анту мин леа‘нин 
фе‘аля̅ мен ле‘анте енте ўелиййи̅ фиддунйа̅ ўељ а̅х̣ир̣ати теўеффени̅ 
муслимен ўе ељх̲ик̣ни̅ бис̣с̣о̅лих̲и̅не. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюкер рид̣о̅’е 
беа‘дељ к̣ад̣о̅’и ўе бер̣дељ ‘айши беа‘дељ меўти ўе лез̲з̲етен нез̣ари иля̅ 
ўеж̲хике ўе шеўк̣ан иля̅ лик̣о̅’ике фи̅ г̣айри д̣ар̣р̣о̅’е муд̣ир̣р̣атин ўе ля̅ 
фитнетин муд̣иллетин.  Ўе е‘у̅з̲у бике ен ез̣лиме еў уз̣леме еў еа‘тедийе еў 
йуа‘тедя̅ ‘алеййе еў ексибе х̣ат̣и̅’етен еў з̲енбен ля̅ тег̣фир̣уху. Ел̣л̣о̅хумме 
фа̅т̣ир̣ас сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и ‘а̅лимељ г̣айби ўешшеха̅дети з̲ељ ж̲еля̅ли ўељ 
икр̣о̅ми фе’инни̅ еа‘хеду илейке фи̅ ха̅з̲ихиљ х̲айа̅тид дунйа̅ ўе ушхидуке 
ўе кефа̅ бике шехи̅ден енни̅ ешхеду елля̅ иля̅хе илля̅ енте ўах̲деке ля̅ 
шери̅ке леке лекељ муљку ўе лекељ х̲амду ўе енте ‘аля̅ кулли шей’ин 
к̣ади̅р̣ун. Ўе ешхеду енне сеййиденя̅ мух̲аммеден с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе 
селлеме ‘абдуке ўе р̣асу̅люке. Ўе ешхеду енне ўеа‘деке х̲ак̣к̣ун ўе лик̣о̅’еке 
х̲ак̣к̣ун ўес ся̅‘ате а̅тийетун ля̅ р̣айбе фи̅ха̅ ўе еннеке теб‘ас̲у мен фиљ 
к̣убу̅ри ўе еннеке ин текиљни иля̅ нефси̅ текиљни̅ иля̅ д̣аа‘фин ўе 
‘аўр̣атин ўе з̲енбин ўе х̣ат̣и̅’етин ўе енни̅ ля̅ ес̲ик̣у илля̅ бир̣ах̲метике. 
Фег̣фир ли̅ з̲уну̅би̅ куллеха̅ иннеху ля̅ йег̣фир̣уз̲ з̲уну̅бе илля̅ енте ўе туб 
‘алеййе иннеке ентет теўўа̅бур̣ р̣ах̲и̅му. 

23. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке с̣их̲х̲атен фи̅ и̅ма̅нин ўе и̅ма̅нен фи̅ х̲усни 
х̣улюк̣ин ўе неж̲а̅тен йетбе‘уха̅ феля̅х̲ун ўе р̣ах̲метен минке ўе ‘а̅фийетен 
ўе мег̣фир̣атен минке ўе рид̣ўа̅нен. 
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24. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у биўеж̲хикељ кери̅ми ўе бикелима̅тикет тя̅ммети 
мин шерри ма̅ енте а̅х̣из̲ун биня̅с̣ийетихи. Ел̣л̣о̅хумме енте текшифуљ 
мег̣р̣аме ўељ ме’с̲еме. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ йухзему ж̲ундуке ўе ля̅ йух̣лефу 
ўеа‘дуке ўе ля̅ йенфе‘у з̲ељ ж̲едди минкељ ж̲едду. Субх̲а̅неке ўе 
бих̲амдике. 

25. Ля̅ иля̅хе илля̅ енте ля̅ шери̅ке леке субх̲а̅некел̣ л̣о̅хумме естег̣фир̣уке 
лиз̲енби̅ ўе ес’елюке р̣ах̲метеке. Ел̣л̣о̅хумме зидни̅ ‘иљмен ўе ля̅ тузиг̣ 
к̣аљби̅ беа‘де из̲ хедейтени̅ ўе хеб ли̅ мин ледунке р̣ах̲метен иннеке ентељ 
ўехха̅бу. 

26. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир ли̅ з̲енби̅ ўе ўессиа‘ ли̅ фи̅ дя̅ри̅ ўе ба̅рик ли̅ фи̅ ризк̣и̅. 
27. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљни̅ минет теўўа̅би̅не ўеж̲‘аљни̅ минељ мутет̣аххири̅не. 
28. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббес сема̅ўа̅ти ўе р̣аббељ ер̣д̣и ўе р̣аббељ ‘ар̣шиљ ‘аз̣и̅ми 

р̣аббеня̅ ўе р̣аббе кулли шей’ин фа̅лик̣аљ х̲абби ўеннеўа̅ ўе мунзилет 
теўр̣о̅ти ўељ инж̲и̅ли ўељ фур̣к̣о̅ни е‘у̅з̲у бике мин шерри кулли шей’ин 
енте а̅х̣из̲ун биня̅с̣ийетихи. Ел̣л̣о̅хумме ентељ еўўелю фелейсе к̣аблеке 
шей’ун ўе ентељ а̅х̣ир̣у фелейсе беа‘деке шей’ун ўе ентез̣ з̣о̅хир̣у фелейсе 
феўк̣аке шей’ун ўе ентељ ба̅т̣ину фелейсе ду̅неке шей’ун. Ик̣д̣и ‘аннед 
дейне ўе ег̣ниня̅ минељ фек̣ри. 

29. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббес сема̅ўа̅тис себ‘и ўе ма̅ ез̣аллет ўе р̣аббељ ер̣д̣и̅не ўе ма̅ 
ек̣аллет ўе р̣аббеш шейа̅т̣и̅ни ўе ма̅ ед̣аллет кун ли̅ ж̲а̅р̣ан мин шерри 
х̣аљк̣ике еж̲ме‘и̅не ен йефр̣ут̣а ‘алеййе ех̲адун минхум еў ен йет̣г̣о̅. ‘Аззе 
ж̲а̅р̣уке ўе теба̅р̣акес муке. 

30. Ел̣л̣о̅хумме лекељ х̲амду енте к̣аййимус сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и ўе мен 
фи̅хинне. Ўе лекељ х̲амду енте меликус сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и ўе мен 
фи̅хинне. Ўе лекељ х̲амду енте ну̅р̣ус сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и ўе мен 
фи̅хинне. Ўе лекељ х̲амду ентељ х̲ак̣к̣у ўе ўеа‘дукељ х̲ак̣к̣у ўе лик̣о̅’уке 
х̲ак̣к̣ун ўе к̣аўлюке х̲ак̣к̣ун ўељ ж̲еннету х̲ак̣к̣ун ўен ня̅р̣у х̲ак̣к̣ун ўен 
небиййу̅не х̲ак̣к̣ун ўе сеййидуня̅ мух̲аммедун р̣асу̅люл̣л̣о̅хи с̣аллел̣л̣о̅ху 
‘алейхи ўе селлеме х̲ак̣к̣ун ўес ся̅‘ату х̲ак̣к̣ун. Ел̣л̣о̅хумме леке еслемту ўе 
бике а̅менту ўе ‘алейке теўеккељту ўе илейке енебту ўе бике х̣о̅с̣амту ўе 
илейке х̲а̅кемту ўе енте р̣аббуня̅ ўе илейкељ мес̣и̅р̣у. Фег̣фир ли̅ ма̅ 
к̣аддемту ўе ма̅ ех̣х̣ар̣ту ўе ма̅ еср̣ар̣ту ўе ма̅ еа‘ленту ўе ма̅ еср̣афту ўе ма̅ 
енте еа‘лему бихи минни̅ ентељ мук̣аддиму ўе ентељ му’ех̣х̣ир̣у ля̅ иля̅хе 
илля̅ енте ўе ля̅ х̲аўле ўе ля̅ к̣уўўете илля̅ билля̅хи. 

31. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир ли̅ ўер̣х̲амни̅ ўе ‘а̅фини̅ ўехдини̅ ўер̣зук̣ни̅ ўеж̲бур̣ни̅ 
ўер̣феа‘ни̅. 

32. Р̣абби инни̅ лима̅ ензељте илеййе мин х̣айрин фек̣и̅р̣ун. 
33. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббе ж̲ебр̣а’и̅ле ўе ми̅кя̅’и̅ле ўе иср̣о̅фи̅ле фа̅т̣ир̣ас сема̅ўа̅ти 
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ўељ ер̣д̣и ‘а̅лимељ г̣айби ўешшеха̅дети енте тех̲куму бейне ‘иба̅дике фи̅ма̅ 
кя̅ну̅ фи̅хи йех̣телифу̅не. Ихдини̅ лимех̣тулифе фи̅хи минељ х̲ак̣к̣и 
би’из̲нике. Иннеке техди̅ мен теша̅’у иля̅ с̣ир̣о̅т̣ин мустек̣и̅мин. 

34. Ел̣л̣о̅хум мехдини̅ фи̅мен хедейте ўе ‘а̅фини̅ фи̅мен ‘а̅фейте ўе 
теўеллени̅ фи̅мен теўеллейте ўе ба̅рик ли̅ фи̅ма̅ еа‘т̣айте ўе к̣ини̅ шер̣р̣а 
ма̅ к̣ад̣айте фе’иннеке тек̣д̣и̅ ўе ля̅ йук̣д̣о̅ ‘алейке. Иннеху ля̅ йез̲иллю мен 
ўа̅лейте ўе ля̅ йе‘иззу мен ‘а̅дейте теба̅р̣акте р̣аббеня̅ ўе те‘а̅лейте 
нестег̣фир̣уке ўе нету̅бу илейке ўе с̣аллел̣л̣о̅ху ‘ален небиййи. 

35. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир ли̅ ўе лиљ му’мини̅не ўељ му’миня̅ти ўељ муслими̅не 
ўељ муслима̅ти ўе еллиф бейне к̣улюбихим ўе ес̣лих̲ з̲я̅те бейнихим 
ўенс̣ур̣хум ‘аля̅ ‘адуўўике ўе ‘адуўўихим. Ел̣л̣о̅хум мељ‘аниљ кефер̣ател 
лез̲и̅не йес̣удду̅не ‘ан себи̅лике ўе йукез̲з̲ибу̅не р̣усулеке ўе йук̣о̅тилю̅не 
еўлийа̅’еке. Ел̣л̣о̅хумме х̣олиф бейне келиметихим ўе зељзиљ ек̣дя̅мехум 
ўе ензиљ бихим бе’секел лез̲и̅ ля̅ тер̣уддуху ‘аниљ к̣аўмиљ муж̲рими̅не. 

36. Ел̣л̣о̅хумме иння̅ несте‘и̅нуке ўе нестег̣фир̣уке ўе нестехди̅ке ўе ну’мину 
бике ўе нету̅бу илейке ўе нетеўеккелю ‘алейке ўе нус̲ни̅ ‘алейкељ х̣айр̣а 
куллеху ўе нешкур̣уке ўе ля̅ некфур̣уке ўе нех̣ле‘у ўе нетр̣уку мен 
йефж̲ур̣уке. Ел̣л̣о̅хумме иййа̅ке неа‘буду ўе леке нус̣алли̅ ўе несж̲уду ўе 
илейке нес‘а̅ ўе нех̲фиду ўе нер̣ж̲у̅ р̣ах̲метеке ўе нех̣ша̅ ‘аз̲я̅бекељ ж̲идде 
инне ‘аз̲я̅бекељ ж̲идде биљ куффа̅ри муљх̲ик̣ун. 

37. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бирид̣о̅ке мин сех̣ат̣ике ўе биму‘а̅фа̅тике мин 
‘ук̣у̅бетике ўе е‘у̅з̲у бике минке. Ля̅ ух̲с̣и̅ с̲еня̅’ен ‘алейке енте кема̅ ес̲нейте 
‘аля̅ нефсике. 

38. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббе ж̲ебр̣а’и̅ле ўе ми̅кя̅’и̅ле ўе иср̣о̅фи̅ле ўе сеййидиня̅ 
мух̲аммедин с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме е‘у̅з̲у бике минен ня̅ри. 

39. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике ен ед̣илле еў уд̣алле еў езилле еў узелле еў 
ез̣лиме еў уз̣леме еў еж̲хеле еў йуж̲хеле ‘алеййе. 

40. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ фи̅ к̣аљби̅ ну̅р̣ан ўе фи̅ бес̣ари̅ ну̅р̣ан ўе фи̅ сем‘и̅ ну̅р̣ан 
ўе ‘ан йеми̅ни̅ ну̅р̣ан ўе ‘ан шима̅ли̅ ну̅р̣ан ўе мин х̣аљфи̅ ну̅р̣ан ўе мин 
ема̅ми̅ ну̅р̣ан ўеж̲‘аљ мин феўк̣и̅ ну̅р̣ан ўе мин тех̲ти̅ ну̅р̣ан. Ел̣л̣о̅хумме 
еа‘т̣ини̅ ну̅р̣ан ўеж̲‘ал ли̅ ну̅р̣ан ўе фи̅ ‘ас̣аби̅ ну̅р̣ан ўе фи̅ лех̲ми̅ ну̅р̣ан ўе 
фи̅ деми̅ ну̅р̣ан ўе фи̅ шеа‘ри̅ ну̅р̣ан ўе фи̅ бешери̅ ну̅р̣ан ўе фи̅ лися̅ни̅ 
ну̅р̣ан ўеж̲‘аљ фи̅ нефси̅ ну̅р̣ан ўе еа‘з̣им ли̅ ну̅р̣ан ўеж̲‘аљни̅ ну̅р̣ан. 

41. Ел̣л̣о̅хум мефтех̲ леня̅ ебўа̅бе р̣ах̲метике ўе сеххил леня̅ ебўа̅бе ризк̣ике. 
42. Ел̣л̣о̅хум меа‘с̣имни̅ минеш шейт̣о̅нир̣ р̣аж̲и̅ми. 
43. Ел̣л̣о̅хум мехдини̅ ли’ех̲сениљ ех̣ля̅к̣и ля̅ йехди̅ ли’ех̲сениха̅ илля̅ енте 

ўес̣риф ‘анни̅ сеййи’еха̅ ля̅ йес̣рифу ‘анни̅ сеййи’еха̅ илля̅ енте. 
44. Ел̣л̣о̅хумме ба̅‘ид бейни̅ ўе бейне х̣ат̣о̅йа̅йе кема̅ ба̅‘атте бейнељ мешрик̣и 
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ўељ мег̣риби. Ел̣л̣о̅хум мег̣сиљ х̣ат̣о̅йа̅йе биљ ма̅’и ўес̲с̲ељж̲и ўељ бер̣ади 
ўе нек̣к̣ини̅ минељ х̣ат̣о̅йа̅ кема̅ нек̣к̣айтес̲ с̲еўбељ ебйед̣а минед денеси. 

45. Ел̣л̣о̅хумме лекељ х̲амду миљ’ес сема̅ўа̅ти ўе миљ‘ељ ер̣д̣и ўе миљ’е ма̅ 
бейнехума̅ ўе миљ’е ма ши’те мин шей’ин беа‘ду ехлес̲ с̲еня̅’и ўељ меж̲ди 
ех̲ак̣к̣у ма̅ к̣о̅лељ ‘абду ўе куллюня̅ леке ‘абдун ля̅ ма̅ни’а лима̅ еа‘т̣айте ўе 
ля̅ муа‘т̣ийе лима̅ менеа‘те ўе ля̅ р̣о̅дде лима̅ к̣ад̣айте ўе ля̅ йенфе‘у з̲ељ 
ж̲едди минкељ ж̲едду. 

46. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир ли̅ з̲енби̅ куллеху дик̣к̣аху ўе ж̲иллеху ўе еўўелеху ўе 
а̅х̣ир̣аху ўе ‘аля̅нийетеху ўе сир̣р̣аху. 

47. Р̣абби еа‘т̣и̅ нефси̅ тек̣ўа̅ха̅ ўе зеккиха̅ енте х̣айр̣у мен зеккя̅ха̅ енте 
ўелиййуха̅ ўе меўля̅ха̅. 

48. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ з̣алемту нефси̅ з̣уљмен кес̲и̅р̣ан ўе ля̅ йег̣фир̣уз̲ з̲уну̅бе 
илля̅ енте фег̣фир ли̅ мег̣фир̣атен мин ‘индике ўер̣х̲амни̅. Иннеке ентељ 
г̣афу̅р̣ур̣ р̣ах̲и̅му. 

49. Ел̣л̣о̅хумме х̲а̅сибни̅ х̲ися̅бен йеси̅р̣ан. 
50. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке минељ х̣айри куллихи: ма̅ ‘алимту минху ўе ма̅ 

лем еа‘лем ўе е‘у̅з̲у бике минеш шерри куллихи̅ ма̅ ‘алимту минху ўе ма̅ 
лем еа‘лем. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке мин х̣айри ма̅ се’елеке минху 
‘иба̅дукес̣ с̣о̅лих̲у̅не ўе е‘у̅з̲у бике мин шерри месте‘а̅з̲еке минху ‘иба̅дукес̣ 
с̣о̅лих̲у̅не. Р̣аббеня̅ а̅тиня̅ фид дунйа̅ х̲асенетен ўе фиљ а̅х̣ир̣ати 
х̲асенетен ўе к̣иня̅ ‘аз̲я̅бен ня̅ри. Р̣аббеня̅ инненя̅ а̅мення̅ фег̣фир леня̅ 
з̲уну̅беня̅ ўе кеффир ‘ання̅ сеййи‘а̅тиня̅ ўе теўеффеня̅ ме‘аљ ебр̣о̅ри. 
Р̣аббеня̅ ўе а̅тиня̅ ма̅ ўе‘аттеня̅ ‘аля̅ р̣усулике ўе ля̅ тух̣зиня̅ йеўмељ 
к̣ийа̅мети иннеке ля̅ тух̣лифуљ ми̅‘а̅де. 

51. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин ‘аз̲я̅би ж̲ехеннеме ўе е‘у̅з̲у бике мин 
‘аз̲я̅биљ к̣абри ўе е‘у̅з̲у бике мин фитнетиљ меси̅х̲ид деж̲ж̲а̅ли ўе е‘у̅з̲у 
бике мин фитнетиљ мех̲йа̅ ўељ мема̅ти ўе е‘у̅з̲у бике минељ ме’с̲еми ўељ 
мег̣р̣ами. 

52. Ел̣л̣о̅хумме е‘инни̅ ‘аля̅ з̲икрике ўе шукрике ўе х̲усни ‘иба̅детике. 
53. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббеня̅ ўе р̣аббе кулли шей’ин ене шехи̅дун еннеке ентер̣ 

р̣аббу ўах̲деке ля̅ шери̅ке леке. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббеня̅ ўе р̣аббе кулли 
шей’ин ене шехи̅дун енне сеййиденя̅ мух̲аммеден с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе 
селлеме ‘абдуке ўе р̣асу̅люке. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббеня̅ ўе р̣аббе кулли шей’ин 
ене шехи̅дун еннељ ‘иба̅де куллехум их̣ўетун. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббеня̅ ўе 
р̣аббе кулли шей’иниж̲ ‘аљни̅ мух̣лис̣ан леке ўе ехли̅ фи̅ кулли ся̅‘атин 
фид дунйа̅ ўељ а̅х̣ир̣ати йа̅ з̲ељ ж̲еля̅ли ўељ икр̣о̅мисмеа‘ ўестеж̲иб. 
Ел̣л̣о̅ху екбер̣уљ екбер̣. Ел̣л̣о̅ху ну̅р̣ус сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и. Ел̣л̣о̅ху 
екбер̣уљ екбер̣. Х̲асбийел̣л̣о̅ху ўе ниа‘мељ ўеки̅лю. Ел̣л̣о̅ху екбер̣уљ 
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екбер̣. 
54. Ел̣л̣о̅хумме ес̣лих̲ ли̅ ди̅нийел лез̲и̅ хуўе ‘ис̣мету емри̅. Ўе ес̣лих̲ ли̅ 

дунйа̅йел лети̅ фи̅ха̅ ме‘а̅ши̅. Ўе ес̣лих̲ ли̅ а̅х̣ир̣атийел лети̅ фи̅ха̅ ме‘а̅ди̅. 
Ўе ех̲йини̅ ма̅ кя̅нетиљ х̲айа̅ту х̣айр̣ан ли̅ ўе теўеффени̅ из̲я̅ кя̅нетиљ 
ўефа̅ту х̣айр̣ан ли̅. Ўеж̲‘алиљ х̲айа̅те зийа̅детен ли̅ фи̅ кулли х̣айрин. 
Ўеж̲‘алиљ меўте р̣о̅х̲атен ли̅ мин кулли шеррин. 

55. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке ризк̣ан т̣аййибен ўе ‘иљмен ня̅фи‘ан ўе 
‘амелен мутек̣аббелен. 

56. Ел̣л̣о̅хумме ешбеа‘те ўе ер̣ўейте фехенни’ня̅ ўе р̣азек̣теня̅ фе’екс̲ер̣те ўе 
ет̣абте фезидня̅. 

57. Ел̣л̣о̅хумме к̣анниа‘ни̅ бима̅ р̣азек̣тени̅ ўе ба̅рик ли̅ фи̅хи ўех̣люф ‘аля̅ 
кулли г̣о̅’ибетин ли̅ бих̣айрин. 

58. Р̣аббиг̣фир ўер̣х̲ам иннеке ентељ е‘аззуљ екр̣ам. 
59. Ел̣л̣о̅хум мешр̣ах̲ ли̅ с̣адри̅ ўе йессир ли̅ емри̅ ўе е‘у̅з̲у бике мин 

ўеся̅ўисис̣ с̣адри ўе шетя̅тиљ емри ўе фитнетиљ к̣абри. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ 
е‘у̅з̲у бике мин шерри ма̅ йелиж̲у фил лейли ўе мин шерри ма̅ йелиж̲у 
фин неха̅ри ўе мин шерри ма̅ техуббу бихир рийа̅х̲у. 

60. Ел̣л̣о̅хум мехдини̅ биљ худя̅ ўе нек̣к̣ини̅ биттек̣ўа̅ ўег̣фир ли̅ фиљ 
а̅х̣ир̣ати ўељ у̅ля̅. 

61. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке ‘иљмен ня̅фи‘ан ўе ризк̣ан ўа̅си‘ан ўе шифа̅’ен 
мин кулли дя̅’ин. 

62. Ел̣л̣о̅хумме енте ‘ад̣уди̅ ўе нес̣и̅ри̅ бике ех̲у̅лю ўе бике ес̣у̅лю ўе бике 
ук̣о̅тилю. Ўе ля̅ х̲аўле ўе ля̅ к̣уўўете илля̅ бике. 

63. Ел̣л̣о̅хумме лекељ х̲амду куллюху ля̅ к̣о̅бид̣а лима̅ бесет̣те ўе ля̅ ба̅сит̣а 
лима̅ к̣абед̣те ўе ля̅ ха̅дийе лимен ед̣лељте ўе ля̅ муд̣илле лимен хедейте 
ўе ля̅ муа‘т̣ийе лима̅ менеа‘те ўе ля̅ ма̅ни‘а лима̅ еа‘т̣айте ўе ля̅ мук̣аррибе 
лима̅ ба̅‘атте ўе ля̅ муба̅‘иде лима̅ к̣ар̣р̣абте. Ел̣л̣о̅хум мебсут̣ ‘алейня̅ мин 
бер̣акя̅тике ўе р̣ах̲метике ўе фед̣лике ўе ризк̣ике. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ 
ес’елюкен не‘и̅мељ мук̣и̅мел лез̲и̅ ля̅ йех̲у̅лю ўе ля̅ йезу̅лю. Ел̣л̣о̅хумме 
инни̅ ес’елюкељ емне йеўмељ х̣аўфи. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ‘а̅’из̲ун бике мин 
шерри ма̅ еа‘т̣айтеня̅ ўе мин шерри ма̅ менеа‘теня̅. Ел̣л̣о̅хумме х̲аббиб 
илейнељ и̅ма̅не ўе зеййинху фи̅ к̣улю̅биня̅ ўе керрих илейнељ куфр̣а ўељ 
фусу̅к̣а ўељ ‘ис̣йа̅не ўеж̲‘аљня̅ минер̣ р̣о̅шиди̅не. Ел̣л̣о̅хумме теўеффеня̅ 
муслими̅не ўе ељх̲ик̣ня̅ бис̣с̣о̅лих̲и̅не г̣айр̣а х̣азя̅йа̅ ўе ля̅ мефту̅ни̅не. 
Ел̣л̣о̅хумме к̣о̅тилиљ кефер̣ател лез̲и̅не йукез̲з̲ибу̅не р̣усулеке ўе 
йес̣удду̅не ‘ан себи̅лике ўеж̲‘аљ ‘алейхим риж̲зеке ўе ‘аз̲я̅беке иля̅хељ 
х̲ак̣к̣и. А̅ми̅н. 

64. Ел̣л̣о̅хумме мунзилељ китя̅би ўе муж̲рийес сех̲а̅би ўе ха̅зимељ ех̲зя̅бих 
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зимхум ўенс̣ур̣ня̅ ‘алейхим. 
65. Ел̣л̣о̅хумме иння̅ неж̲‘алюке фи̅ нух̲у̅рихим ўе не‘у̅з̲у бике мин 

шур̣у̅рихим. 
66. Ел̣л̣о̅хумме р̣ах̲метеке ер̣ж̲у̅ феля̅ текиљни̅ иля̅ нефси̅ т̣ар̣фете ‘айнин ўе 

ес̣лих̲ ли̅ ше’ни̅ куллеху ля̅ иля̅хе илля̅ енте. 
67. Йа̅ х̲аййу йа̅ к̣аййу̅му бир̣ах̲метике естег̣и̅с̲у. 
68. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ‘абдуке ўебну ‘абдике ўебну еметике ня̅с̣ийети̅ 

бийедике ма̅д̣ин фиййе х̲укмуке ‘адлюн фиййе к̣ад̣о̅’уке. Ес’елюке бикул 
лисмин хуўе леке семмейте бихи̅ нефсеке еў ензељтеху фи̅ китя̅бике еў 
‘аллемтеху ех̲аден мин х̣аљк̣ике еўисте’с̲ер̣те бихи фи̅ ‘иљмиљ г̣айби 
‘индеке ен теж̲‘алељ к̣ур̣’а̅нељ ‘аз̣и̅ме р̣аби̅‘а к̣аљби̅ ўе ну̅р̣а бес̣ари̅ ўе 
ж̲еля̅’е х̲узни̅ ўе з̲еха̅бе хемми̅. 

69. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ сехле илля̅ ма̅ ж̲е‘аљтеху сехлен ўе енте теж̲‘алюљ х̲азене 
сехлен из̲я̅ ши’те. 

70. Ля̅ иля̅хе иллел̣ л̣о̅хуљ х̲алимуљ кери̅му. Субх̲а̅нел̣л̣о̅хи р̣аббиљ ‘ар̣шиљ 
‘аз̣и̅ми. Ељх̲амду лилля̅хи р̣аббиљ ‘а̅леми̅не. Ес’елюке му̅ж̲иба̅ти 
р̣ах̲метике ўе ‘азя̅’име мег̣фир̣атике ўељ ‘ис̣мете мин кулли з̲енбин ўељ 
г̣ани̅мете мин кулли биррин ўес селя̅мете мин кулли ис̲мин. Ля̅ тедеа‘ ли̅ 
з̲енбен илля̅ г̣афер̣теху ўе ля̅ хеммен илля̅ фер̣р̣аж̲теху ўе ля̅ кер̣бен илля̅ 
неффестеху ўе ля̅ д̣ур̣р̣ан илля̅ кешефтеху ўе ля̅ х̲а̅ж̲етен хийе леке рид̣ан 
илля̅ к̣ад̣айтеха̅ йа̅ ер̣х̲амер̣ р̣о̅хими̅не. 



OOO OOO OOO OOO 155 ooo ooo ooo ooo 

Ељмензилюс ̲̲ ̲̲ с ̲̲ ̲̲я ̅̅ ̅̅лис ̲̲ ̲̲ [Трети ден] 

Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. 
1. Ел̣л̣о̅хум мер̣х̲амни̅ битер̣киљ ме‘а̅с̣и̅ ебеден ма̅ ебк̣айтени̅ ўер̣х̲амни̅ ен 

етекеллефе ма̅ ля̅ йеа‘ни̅ни̅ ўер̣зук̣ни̅ х̲уснен нез̣ари̅ фи̅ ма̅ йур̣д̣и̅ке 
‘анни̅. Ел̣л̣о̅хумме беди̅‘ас сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и з̲ељ ж̲еля̅ли ўељ икр̣о̅ми 
ўељ ‘иззетил лети̅ ля̅ тур̣о̅му ес’елюке йа̅ ел̣л̣о̅ху йа̅ р̣ах̲ма̅ну биж̲еля̅лике 
ўе ну̅ри ўеж̲хике ен туљзиме к̣аљби̅ х̲ифз̣а китя̅бике кема̅ ‘аллемтени̅ 
ўер̣зук̣ни̅ ен етлюўеху ‘ален нех̲ўил лез̲и̅ йур̣д̣и̅ке ‘анни̅. Ел̣л̣о̅хумме 
беди̅‘ас сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и з̲ељ ж̲еляли ўељ икр̣о̅ми ўељ ‘иззетил лети̅ ля̅ 
тур̣о̅му ес’елюке йа̅ ел̣л̣о̅ху йа̅ р̣ах̲ма̅ну биж̲еля̅лике ўе ну̅ри ўеж̲хике ен 
тунеўўир̣а бикитя̅бике бес̣ари̅ ўе ен тут̣лик̣а бихи лися̅ни̅ ўе ен 
туферриж̲е бихи ‘ан к̣аљби̅ ўе ен тешр̣ах̲а бихи с̣адри̅ ўе ен тестеа‘миле 
бихи бедени̅ фе’иннеху ля̅ йу‘и̅нуни̅ ‘алељ х̲ак̣к̣и г̣айр̣уке ўе ля̅ йуа‘т̣и̅хи 
илля̅ енте ўе ля̅ х̲аўле ўе ля̅ к̣уўўете илля̅ билля̅хиљ ‘алиййиљ ‘аз̣и̅ми. 

2. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ету̅бу илейке минељ ме‘а̅с̣и̅ ля̅ ер̣ж̲и‘у илейха̅ ебеден. 
3. Ел̣л̣о̅хумме мег̣фир̣атуке еўсе‘у мин з̲уну̅би̅ ўе р̣ах̲метуке ер̣ж̲а̅ ‘инди̅ мин 

‘амели̅. 
4. Ел̣л̣о̅хумме иннеке ‘афуўўун тух̲иббуљ ‘афўе феа‘фу ‘анни̅. 
5. Ел̣л̣о̅хум мекфини̅ бих̲аля̅лике ‘ан х̲ар̣о̅мике ўе ег̣нини̅ бифед̣лике 

‘аммен сиўа̅ке. 
6. Ел̣л̣о̅хумме фа̅риж̲ељ хемми кя̅шифељ г̣амми муж̲и̅бе деа‘ўетиљ 

муд̣т̣арри̅не р̣ах̲ма̅нед дунйа̅ ўељ а̅х̣ир̣ати ўе р̣ах̲и̅мехума̅ енте тер̣х̲амуни̅ 
фер̣х̲амни̅ бир̣ах̲метин туг̣ни̅ни̅ биха̅ ‘ан р̣ах̲мети мен сиўа̅ке. 

7. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббес сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и ‘а̅лимељ г̣айби ўешшеха̅дети инни̅ 
еа‘хеду илейке фи̅ ха̅з̲ихиљ х̲айа̅тид дунйа̅ енни̅ ешхеду елля̅ иля̅хе илля̅ 
енте ўах̲деке ля̅ шери̅ке леке ўе енне сеййиденя̅ мух̲аммеден с̣аллел̣л̣о̅ху 
‘алейхи ўе селлеме ‘абдуке ўе р̣асу̅люке феля̅ текиљни̅ иля̅ нефси̅ 
фе’иннеке ин текиљни̅ иля̅ нефси̅ тук̣аррибни̅ минеш шерри ўе 
туба̅‘идни̅ минељ х̣айри ўе инни̅ ля̅ ес̲ик̣у илля̅ бир̣ах̲метике феж̲‘ал ли̅ 
‘индеке ‘ахден ту̅фи̅ни̅хи йеўмељ к̣ийа̅мети иннеке ля̅ тух̣лифуљ ми̅‘а̅де. 

8. Естег̣фир̣ул̣ л̣о̅хел лез̲и̅ ля̅ иля̅хе илля̅ хуўељ хаййуљ к̣аййу̅му ўе ету̅бу 
илейхи. 

9. Р̣аббиг̣фир ли̅ ўе туб ‘алеййе иннеке ентет теўўа̅бур̣ р̣ах̲и̅му. 
10. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике минељ ‘аж̲зи ўељ кесели ўељ ж̲убни ўељ 

хер̣ами ўељ мег̣р̣ами ўле ме’с̲еми. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин 
‘аз̲я̅бин ня̅ри ўе фитнетин ня̅ри ўе фитнетиљ к̣абри ўе ‘аз̲я̅биљ к̣абри ўе 
шерри фитнетиљ г̣иня̅ ўе шерри фитнетиљ фек̣ри. 

11. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике минељ к̣асўети ўељ г̣афлети ўељ ‘айлети ўез̲ 
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з̲иллети ўељ мескенети. Ўе е‘у̅з̲у бике минељ фек̣ри ўељ куфри ўељ 
фусу̅к̣и ўеш шик̣о̅к̣и ўес сум‘ати ўер рийа̅’и. Ўе е‘у̅з̲у бике минес̣ с̣амеми 
ўељ бекеми ўељ бер̣ас̣и ўељ ж̲уну̅ни ўељ ж̲уз̲я̅ми ўе сеййи’иљ еск̣о̅ми. 

12. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у би‘иззетике ля̅ иля̅хе илля̅ енте ен туд̣иллени̅. 
Ентељ х̲аййул лез̲и̅ ля̅ йему̅ту ўељ ж̲инну ўељ инсу йему̅ту̅не. 

13. Ел̣л̣о̅хумме иння̅ не‘у̅з̲у бике мин ж̲ухдиљ беля̅’и ўе дер̣киш шек̣о̅’и ўе 
су̅’иљ к̣ад̣о’и ўе шема̅тетиљ еа‘дя̅’и. 

14. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин шерри ма̅ ‘алимту ўе мин шерри ма̅ лем 
еа‘лем. 

15. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин шерри ма̅ ‘амиљту ўе мин шерри ма̅ лем 
еа‘мељ. 

16. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин зеўа̅ли ниа‘метике ўе тех̲аўўули 
‘а̅фийетике ўе фуж̲а̅’ети ник̣метике ўе ж̲еми̅‘и сех̣ат̣ике. 

17. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин шерри сем‘и̅ ўе мин шерри бес̣ари̅ ўе 
мин шерри лися̅ни̅ ўе мин шерри к̣аљби̅ ўе мин шерри мениййи̅. 

18. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике минељ хедми ўе е‘у̅з̲у бике минет тер̣адди̅ ўе 
е‘у̅з̲у бике минељ г̣ар̣ак̣и ўељ х̲ар̣ак̣и ўељ хер̣ами ўе е‘у̅з̲у бике ен 
йетех̣аббет̣анийеш шейт̣о̅ну ‘индељ меўти ўе е‘у̅з̲у бике ен ему̅те фи̅ 
себи̅лике мудбир̣ан ўе е‘у̅з̲у бике ен ему̅те леди̅г̣ан. 

19. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин мункер̣о̅тиљ ех̣ля̅к̣и ўељ еа‘ма̅ли ўељ 
ехўа̅’и ўељ едўа̅’и. 

20. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке мин х̣айри ма̅ се’елеке минху небиййуке 
мух̲аммедун с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме ўе е‘у̅з̲у бике мин шерри 
месте‘а̅з̲е минху небиййуке мух̲аммедун с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме ўе 
ентељ мусте‘а̅ну ўе ‘алейкељ беля̅г̣у ўе ля̅ х̲аўле ўе ля̅ к̣уўўете илля̅ 
билля̅хиљ ‘алиййиљ ‘аз̣и̅ми. 

21. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин ж̲а̅рис су̅’и фи̅ дя̅риљ мук̣о̅мети фе’инне 
ж̲а̅р̣аљ ба̅дийети йетех̲аўўелю ўе минељ ж̲у̅‘и фе’иннеху би’сед̣ д̣аж̲и̅‘у ўе 
минељ х̣ийа̅нети фе’иннеха̅ би’сетиљ бит̣о̅нету. 

22. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин ‘иљмин ля̅ йенфе‘у ўе к̣аљбин ля̅ 
йех̣ше‘у ўе ду‘а̅’ин ля̅ йусме‘у ўе нефсин ля̅ тешбе’у ўе мин ха̅’уля̅’иљ 
ер̣бе‘и. 

23. Ел̣л̣о̅хумме иння̅ не‘у̅з̲у бике ен нер̣ж̲и‘а ‘аля̅ еа‘к̣о̅биня̅ еў нуфтене ‘ан 
ди̅ниня̅. 

24. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин йеўмис су̅’и ўе мин лейлетис су̅’и ўе мин 
ся̅‘атис су̅’и ўе мин с̣о̅х̲ибис су̅’и ўе мин ж̲а̅рис су̅’и фи̅ дя̅риљ мук̣о̅мети. 

25. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике минеш шик̣о̅к̣и ўен нифа̅к̣и ўе су̅’иљ ех̣ля̅к̣и. 
26. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир ли̅ ж̲идди̅ ўе хезли̅ ўе х̣ат̣а’и̅ ўе ‘амеди̅ ўе куллю з̲я̅лике 
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‘инди̅. 
27. Ел̣л̣о̅хумме мус̣аррифељ к̣улю̅би с̣арриф к̣улю̅беня̅ ‘аля̅ т̣о̅‘атике. 
28. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюкељ худя̅ ўет тук̣о̅ ўељ ‘афа̅фе ўељ г̣иня̅. 
29. Р̣абби е‘инни̅ ўе ля̅ ту‘ин ‘алеййе ўенс̣ур̣ни̅ ўе ля̅ тенс̣ур̣ ‘алеййе ўемкур̣ 

ли̅ ўе ля̅ темкур̣ ‘алеййе ўехдиниљ худя̅ ўе йессириљ худя̅ ли̅ ўенс̣ур̣ни̅ 
‘аля̅ мен бег̣о̅ ‘алеййе. Р̣аббиж̲‘аљни̅ леке з̲еккя̅р̣ан леке шеккя̅р̣ан леке 
р̣ахха̅бен леке мит̣ўа̅‘ан леке мух̣битен илейке еўўа̅хен муни̅бен. Р̣абби 
тек̣аббељ теўбети̅ ўег̣сиљ х̲аўбети̅ ўе еж̲иб деа‘ўети̅ ўе с̲еббит х̲уж̲ж̲ети̅ ўе 
седдид лися̅ни̅ ўехди к̣аљби̅ ўеслюљ сех̣и̅мете с̣адри̅. 

30. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир леня̅ ўер̣х̲амня̅ ўер̣д̣а ‘ання̅ ўе тек̣аббељ миння̅ ўе 
едх̣иљнељ ж̲еннете ўе неж̲ж̲иня̅ минен ня̅ри ўе ес̣лих̲ леня̅ ше’неня̅ 
куллеху. 

31. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюкес̲ с̲еба̅те фиљ емри ўе ес’елюке ‘ази̅метер̣ 
р̣ушди ўе ес’елюке шукр̣а ниа‘метике ўе х̲усне ‘иба̅детике ўе ес’елюке 
лися̅нен с̣о̅дик̣ан ўе к̣аљбен сели̅мен ўе х̣улюк̣ан мустек̣и̅мен ўе е‘у̅з̲у бике 
мин шерри ма̅ теа‘лему ўе ес’елюке мин х̣айри ма̅ теа‘лему ўе 
естег̣фир̣уке мимма̅ теа‘лему иннеке енте ‘алля̅муљ г̣уйу̅би. 

32. Ел̣л̣о̅хумме еллиф бейне к̣улюбиня̅ ўе ес̣лих̲ з̲я̅те бейниня̅ ўехдиня̅ 
субулес селя̅ми ўе неж̲ж̲иня̅ минез̣ з̣улюма̅ти илен ну̅ри ўе ж̲еннибнељ 
феўа̅х̲ише ма̅ з̣ахер̣а минха̅ ўе ма̅ бет̣ане ўе ба̅рик леня̅ фи̅ есма̅‘иня̅ ўе 
ебс̣о̅риня̅ ўе к̣улю̅биня̅ ўе езўа̅ж̲иня̅ ўе з̲урриййа̅тиня̅ ўе туб ‘алейня̅ 
иннеке ентет теўўа̅бур̣ р̣ах̲и̅му ўеж̲‘аљня̅ ша̅кири̅не линиа‘метике 
мус̲ни̅не биха̅ к̣о̅били̅ха̅ ўе етиммеха̅ ‘алейня̅. 

33. Ел̣л̣о̅хум мек̣сим леня̅ мин х̣ашйетике ма̅ тех̲у̅лю бихи бейненя̅ ўе бейне 
ме‘а̅с̣и̅ке ўе мин т̣о̅‘атике ма̅ тубеллиг̣уня̅ бихи ж̲еннетеке ўе минељ 
йек̣и̅ни ма̅ тухеўўину бихи ‘алейня̅ мес̣о̅’ибед дунйа̅ ўе меттиа‘ня̅ 
би’есма̅‘иня̅ ўе ебс̣о̅риня̅ ўе к̣уўўетиня̅ ма̅ ех̲йейтеня̅ ўеж̲‘аљхуљ ўа̅рис̲е 
миння̅ ўеж̲‘аљ с̲е’р̣аня̅ ‘аля̅ мен з̣алеменя̅ ўенс̣ур̣ня̅ ‘аля̅ мен ‘а̅дя̅ня̅ ўе ля̅ 
теж̲‘аљ мус̣и̅бетеня̅ фи̅ ди̅ниня̅ ўе ля̅ теж̲‘алид дунйа̅ екбер̣а хемминя̅ ўе 
ля̅ меблег̣а ‘иљминя̅ ўе ля̅ туселлит̣ ‘алейня̅ мен ля̅ йер̣х̲амуня̅. 

34. Ел̣л̣о̅хумме зидня̅ ўе ля̅ тенк̣ус̣ня̅ ўе екримня̅ ўе ля̅ тухиння̅ ўе еа‘т̣иня̅ ўе 
ля̅ тех̲римня̅ ўе а̅с̲ирня̅ ўе ля̅ ту’с̲ир ‘алейня̅ ўе ер̣д̣иня̅ ўер̣д̣а ‘ання̅. 

35. Ел̣л̣о̅хумме ељхимни̅ р̣ушди̅ ўе е‘из̲ни̅ мин шерри нефси̅. 
36. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке фиа‘лељ х̣айр̣о̅ти ўе тер̣кељ мункер̣о̅ти ўе 

х̲уббељ меся̅ки̅ни ўе ен тег̣фир̣а ли̅ ўе тер̣х̲амени̅ ўе из̲я̅ ер̣атте бик̣аўмин 
фитнетен фетеўеффени̅ г̣айр̣а мефту̅нин. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке 
х̲уббеке ўе х̲уббе мен йух̲иббуке ўељ‘амелел лез̲и̅ йубеллиг̣уни̅ х̲уббеке. 

37. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ х̲уббеке ех̲аббе илеййе мин нефси̅ ўе ехли̅ ўе минељ 
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ма̅’иљ ба̅риди. 
38. Ел̣л̣о̅хум мер̣зук̣ни̅ х̲уббеке ўе х̲уббе мен йенфе‘уни̅ х̲уббуху ‘индеке. 

Ел̣л̣о̅хумме фекема̅ р̣азек̣тени̅ мимма̅ ух̲иббу феж̲‘аљху к̣уўўетен ли̅ фи̅ма̅ 
тух̲иббу. Ел̣л̣о̅хумме ўе ма̅ зеўейте ‘анни̅ мимма̅ ух̲иббу феж̲‘аљху 
фер̣о̅г̣ан ли̅ фи̅ ма̅ тух̲иббу. 

39. Йа̅ мук̣аллибељ к̣улю̅би с̲еббит к̣аљби̅ ‘аля̅ ди̅нике. 
40. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке и̅ма̅нен ля̅ йер̣тедду ўе не‘и̅мен ля̅ йенфеду ўе 

мур̣о̅фек̣ате небиййиня̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе 
селлеме фи̅ еа‘ля̅ дер̣аж̲етиљ ж̲еннети ж̲еннетиљ х̣уљди. 

41. Ел̣л̣о̅хум менфеа‘ни̅ бима̅ ‘аллемтени̅ ўе ‘аллимни̅ ма̅ йенфе‘уни̅ ўе 
зидни̅ ‘иљмен. Ељх̲амду лилля̅хи ‘аля̅ кулли х̲а̅лин ўе е‘у̅з̲у билля̅хи мин 
х̲а̅ли ехлин ня̅ри. 

42. Ел̣л̣о̅хумме би‘иљмикељ г̣айби ўе к̣удр̣атике ‘алељ х̣аљк̣и ех̲йини̅ ма̅ 
‘алимтељ х̲айа̅те х̣айр̣ан ли̅ ўе теўеффени̅ из̲я̅ ‘алимтељ ўефа̅те х̣айр̣ан 
ли̅. Ўе ес’елюке х̣ашйетеке фиљ г̣айби ўеш шеха̅дети ўе келиметељ 
их̣ля̅с̣и фир рид̣о̅ ўељ г̣ад̣аби ўе ес’елюкељ к̣ас̣де фиљ фек̣ри ўељ г̣иня̅ ўе 
ес’елюке не‘и̅мен ля̅ йенфеду ўе к̣ур̣р̣ате ‘айнин ля̅ тенк̣ат̣и‘у ўе 
ес’елюкер рид̣о̅ биљ к̣ад̣о̅’и ўе бер̣дељ ‘айши беа‘дељ меўти ўе лез̲з̲етен 
нез̣ари иля̅ ўеж̲хике ўеш шеўк̣а иля̅ лик̣о̅’ике ўе е‘у̅з̲у бике мин д̣ар̣р̣о̅’е 
муд̣ир̣р̣атин ўе фитнетин муд̣иллетин. Ел̣л̣о̅хумме зеййиння̅ бизи̅нетиљ 
и̅ма̅ни ўеж̲‘аљня̅ худя̅тен мухтеди̅не. 

43. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке минељ х̣айри куллихи ‘а̅ж̲илихи ўе а̅ж̲илихи 
ма̅ ‘алимту минху ўе ма̅ лем еа‘лем ўе е‘у̅з̲у бике минеш шерри куллихи 
‘а̅ж̲илихи ўе а̅ж̲илихи ма̅ ‘алимту минху ўе ма̅ лем еа‘лем. Ел̣л̣о̅хумме 
инни̅ ес’елюкељ ж̲еннете ўе ма̅ к̣ар̣р̣абе илейха̅ мин к̣аўлин еў ‘амелин ўе 
е‘у̅з̲у бике минен ня̅ри ўе ма̅ к̣ар̣р̣абе илейха̅ мин к̣аўлин еў ‘амелин. Ўе 
ес’елюке ен теж̲‘але кулле к̣ад̣о̅’ин ли̅ х̣айр̣ан ўе ес’елюке ма̅ к̣ад̣айте ли̅ 
мин емрин ен теж̲‘але ‘а̅к̣ибетеху р̣ушден. 

44. Ел̣л̣о̅хумме ех̲син ‘а̅к̣ибетеня̅ фиљ уму̅ри куллиха̅ ўе еж̲ирня̅ мин х̣изйид 
дунйа̅ ўе ‘аз̲я̅биљ а̅х̣ир̣ати. 

45. Ел̣л̣о̅хум мех̲фез̣ни̅ биљ исля̅ми к̣о̅’имен ўех̲фез̣ни̅ биљ исля̅ми к̣о̅‘иден 
ўех̲фез̣ни̅ биљ исля̅ми р̣о̅к̣иден ўе ля̅ тушмит би̅ ‘адуўўен ўе ля̅ х̲а̅сиден. 
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке мин кулли х̣айрин х̣азя̅’инуху бийедике ўе 
е‘у̅з̲у бике мин кулли шеррин х̣азя̅’инуху бийедике ўе е‘у̅з̲у бике мин 
шерри ма̅ енте а̅х̣из̲ун биня̅с̣ийетихи. 

46. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке ‘и̅шетен нек̣иййетен ўе ми̅тетен сеўиййетен 
ўе мер̣адден г̣айр̣а мех̣зиййин ўе ля̅ фа̅д̣их̲ин. 

47. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ д̣а‘и̅фун фе к̣аўўи фи̅ рид̣о̅ке д̣аа‘фи̅ ўе х̣уз̲ илељ х̣айри 
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биня̅с̣ийети̅ ўеж̲‘алиљ исля̅ме мунтеха̅ рид̣о̅’и̅. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ д̣а‘и̅фун 
фек̣аўўини̅ ўе инни̅ з̲ели̅люн фе’е‘иззени̅ ўе инни̅ фек̣и̅р̣ун фер̣зук̣ни̅. 
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Ељмензилюр ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅биа‘ [Четвърти ден] 

Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. 
1. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке х̣айр̣аљ мес’елети ўе х̣айр̣ад ду‘а̅’и ўе х̣айр̣ан 

неж̲а̅х̲и ўе х̣айр̣аљ ‘амели ўе х̣айр̣ас̲ с̲еўа̅би ўе х̣айр̣аљ х̲айа̅ти ўе х̣айр̣аљ 
мема̅ти ўе с̲еббитни̅ ўе с̲ек̣к̣иљ меўа̅зи̅ни̅ ўе х̲ак̣к̣ик̣ и̅ма̅ни̅ ўер̣феа‘ 
дер̣аж̲ети̅ ўе тек̣аббељ с̣аля̅ти̅ ўег̣фир х̣ат̣и̅’ети̅ ўе ес’елюкед дер̣аж̲а̅тиљ 
‘уля̅ минељ ж̲еннети а̅ми̅н. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке феўа̅тих̲аљ х̣айри 
ўе х̣аўа̅тимеху ўе ж̲еўа̅ми‘аху ўе кеўа̅милеху ўе еўўелеху ўе а̅х̣ир̣аху ўе 
з̣о̅хир̣аху ўе ба̅т̣инеху ўед дер̣аж̲а̅тиљ ‘уля̅ минељ ж̲еннети а̅ми̅н. 
Ел̣л̣о̅хумме неж̲ж̲ини̅ минен ня̅ри ўер̣зук̣ни̅ мег̣фир̣атен биллейли 
ўеннеха̅ри ўељ мензилес̣ с̣о̅лих̲а минељ ж̲еннети а̅ми̅н. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ 
ес’елюке х̣аля̅с̣ан минен ня̅ри ся̅лимен ўе ен тудх̣иленийељ ж̲еннете 
а̅минен. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке х̣айр̣а ма̅ а̅ти̅ ўе х̣айр̣а ма̅ еф‘алю ўе 
х̣айр̣а ма̅ еа‘мелю ўе х̣айр̣а ма̅ бет̣ане ўе х̣айр̣а ма̅ з̣ахер̣а ўед дер̣аж̲а̅тиљ 
‘уля̅ минељ ж̲еннети а̅ми̅н. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке ен тер̣фе‘а з̲икри̅ 
ўе тед̣а‘а ўизри̅ ўе тус̣лих̲а емри̅ ўе тут̣аххир̣а к̣аљби̅ ўе тух̲ас̣с̣ине фер̣ж̲и̅ 
ўе тунеўўир̣а ли̅ фи̅ к̣абри̅ ўе тег̣фир̣а ли̅ з̲енби̅ ўе ес’елюкед дер̣аж̲а̅тиљ 
‘уля̅ минељ ж̲еннети а̅ми̅н. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке ен туба̅рике ли̅ фи̅ 
сем‘и̅ ўе фи̅ бес̣ари̅ ўе фи̅ р̣у̅х̲и̅ ўе фи̅ х̣аљк̣и̅ ўе фи̅ х̣улюк̣и̅ ўе фи̅ ехли̅ ўе 
фи̅ ма̅ли̅ ўе фи̅ мех̲йа̅йе ўе фи̅ мема̅ти̅ ўе фи̅ ‘амели̅. Ел̣л̣о̅хумме ўе 
тек̣аббељ х̲асеня̅ти̅ ўе ес’елюкед дер̣аж̲а̅тиљ ‘уля̅ минељ ж̲еннети а̅ми̅н. 

2. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ еўсе‘а ризк̣ике ‘алеййе ‘инде кибери синни̅ ўенк̣ит̣о̅‘и 
‘умри̅. 

3. Йа̅ мен ля̅ тер̣о̅хуљ ‘уйу̅ну ўе ля̅ тух̣о̅лит̣ухуз̣ з̣уну̅ну ўе ля̅ йес̣ифухуљ 
ўа̅с̣ифу̅не ўе ля̅ туг̣аййир̣ухуљ х̲аўа̅дис̲у ўе ля̅ йех̣шед деўа̅’ир̣а йеа‘лему 
мес̲я̅к̣и̅лељ ж̲иба̅ли ўе мекя̅’илељ бих̲а̅ри ўе ‘адеде к̣ат̣риљ емт̣о̅ри ўе 
‘адеде ўер̣ак̣иљ ешж̲а̅ри ўе ‘адеде ма̅ ез̣леме ‘алейхил лейлю ўе ешр̣ак̣а 
‘алейхин неха̅р̣у ўе ля̅ туўа̅ри̅ минху сема̅’ун сема̅’ен ўе ля̅ ер̣д̣ун ер̣д̣ан ўе 
ля̅ бех̲р̣ун ма̅ фи̅ к̣аа‘рихи ўе ля̅ ж̲ебелюн ма̅ фи̅ ўеа‘рихи иж̲‘аљ х̣айр̣а 
‘умри̅ а̅х̣ир̣аху ўе х̣айр̣а ‘амели̅ х̣аўа̅ти̅меху ўе х̣айр̣а еййа̅ми̅ йеўме ељк̣о̅ке 
фи̅хи. 

4. Йа̅ ўелиййељ исля̅ми ўе ехлихи с̲еббитни̅ бихи х̲аття̅ ељк̣о̅ке. 
5. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке г̣иня̅йе ўе г̣иня̅ меўля̅йе. 
6. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир ли̅ ўер̣х̲амни̅ ўе едх̣иљниљ ж̲еннете. 
7. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљни̅ с̣абу̅р̣ан ўеж̲‘аљни̅ шеку̅р̣ан ўеж̲‘аљни̅ фи̅ ‘айни̅ 

с̣аг̣и̅р̣ан ўе фи̅ еа‘йунин ня̅си кеби̅р̣ан. 
8. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке ‘иљмен ня̅фи‘ан ўе ‘амелен мутек̣аббелен ўе 

ризк̣ан х̲аля̅лен т̣аййибен. 
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9. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке лиз̲енби̅ ўе естехди̅ке ли мер̣о̅шиди емри̅ 
ўе естеж̲и̅р̣уке мин шерри нефси̅ ўе ету̅бу илейке фетуб ‘алеййе иннеке 
енте р̣абби̅. Ел̣л̣о̅хумме феж̲‘аљ р̣аг̣бети̅ илейке ўеж̲‘аљ г̣иня̅йе фи̅ с̣адри̅ 
ўе ба̅рик ли̅ фи̅ма̅ р̣азек̣тени̅ ўе тек̣аббељ минни̅ иннеке енте р̣абби̅. 

10. Йа̅ мен ез̣хер̣аљ ж̲еми̅ле ўе сетер̣а ‘алеййељ к̣аби̅х̲а йа̅ мен ля̅ йу’а̅х̣из̲у 
биљ ж̲ери̅р̣ати ўе ля̅ йехтикус ситр̣а йа̅ ‘аз̣и̅мељ ‘афўи йа̅ х̲асенет 
теж̲а̅ўузи йа̅ ўа̅си‘аљ мег̣фир̣ати йа̅ ба̅сит̣аљ йедейни бир̣ р̣ах̲мети йа̅ 
с̣о̅х̲ибе кулли неж̲ўа̅ йа̅ мунтеха̅ кулли шекўа̅ йа̅ кери̅мес̣ с̣афх̲и йа̅ 
‘аз̣и̅мељ менни йа̅ мубди’ен ни‘ами к̣аблес тих̲к̣о̅к̣иха̅ йа̅ р̣аббеня̅ ўе йа̅ 
сеййиденя̅ ўе йа̅ меўля̅ня̅ ўе йа̅ г̣о̅йете р̣аг̣бетиня̅ ес’елюке йа̅ ел̣л̣о̅ху ен ля̅ 
тешўийе х̣аљк̣и̅ бин ня̅ри. 

11. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке мин фед̣лике ўе р̣ах̲метике фе’иннеху ля̅ 
йемликуха̅ илля̅ енте. 

12. Ел̣л̣о̅хумме ех̲сенте х̣аљк̣и̅ фе’ех̲син х̣улюк̣и̅. 
13. Р̣аббиг̣фир ўер̣х̲ам ўехдинис себи̅лељ ек̣ўем. 
14. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббен небиййи сеййидиня̅ мух̲аммедин с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи 

ўе селлеме иг̣фир ли̅ з̲енби̅ ўе ез̲хиб ‘анни̅ г̣айз̣а к̣аљби̅ ўе еж̲ирни̅ мин 
муд̣илля̅тиљ фитени ма̅ ех̲йейтеня̅. 

15. Ел̣л̣о̅хум мер̣зук̣ни̅ т̣аййибен ўестеа‘миљни̅ т̣аййибен. 
16. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке мин фуж̲а̅’етиљ х̣айри ўе е‘у̅з̲у бике мин 

фуж̲а̅’етиш шерри. 
17. Ел̣л̣о̅хумме ентес селя̅му ўе минкес селя̅му ўе илейке йе‘у̅дус селя̅му 

ес’елюке йа̅ з̲ељ ж̲еля̅ли ўељ икр̣о̅ми ен тестеж̲и̅бе леня̅ деа‘ўетеня̅ ўе ен 
туа‘т̣ийеня̅ р̣аг̣бетеня̅ ўе ен туг̣нийеня̅ ‘аммен ег̣нейтеху ‘ання̅ мин 
х̣аљк̣ике. 

18. Р̣абби к̣ини̅ ‘аз̲я̅беке йеўме теб‘ас̲у ‘иба̅деке. 
19. Ел̣л̣о̅хумме х̣ир ли̅ ўех̣тер̣ ли̅. 
20. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббеня̅ а̅тиня̅ фиддунйа̅ х̲асенетен ўе фиљ а̅х̣ир̣ати 

х̲асенетен ўе к̣иня̅ ‘аз̲я̅бен ня̅ри. 
21. Бисмилля̅хи ‘аля̅ нефси̅ ўе ма̅ли̅ ўе ди̅ни̅. Ел̣л̣о̅хумме ер̣д̣ини̅ бик̣ад̣о̅’ике 

ўе ба̅рик ли̅ фи̅ма̅ к̣уддир̣а ли̅ х̲аття̅ ля̅ ух̲иббе теа‘ж̲и̅ле ма̅ ех̣х̣ар̣те ўе ля̅ 
те’х̣и̅р̣а ма̅ ‘аж̲ж̲ељте. 

22. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ ‘айше илля̅ ‘айшуљ а̅х̣ир̣ати. 
23. Ел̣л̣о̅хумме ех̲йини̅ миски̅нен ўе емитни̅ миски̅нен ўех̲шур̣ни̅ фи̅ 

зумр̣атиљ меся̅ки̅ни. 
24. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљни̅ минел лез̲и̅не из̲я̅ ех̲сенус тебшер̣у̅ ўе из̲я̅ еся̅’у̅с 

тег̣фер̣у̅. 
25. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке р̣ах̲метен мин ‘индике техди̅ биха̅ к̣аљби̅ ўе 
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теж̲ме‘у биха̅ емри̅ ўе телюмму биха̅ шеа‘с̲и̅ ўе тус̣лих̲у биха̅ ди̅ни̅ ўе 
тек̣д̣и̅ биха̅ дейни̅ ўе тех̲фез̣у биха̅ г̣о̅’иби̅ ўе тер̣фе‘у биха̅ ша̅хиди̅ ўе 
тубеййид̣у биха̅ ўеж̲хи̅ ўе тузекки̅ биха̅ ‘амели̅ ўе туљхимуни̅ биха̅ р̣ушди̅ 
ўе тер̣удду биха̅ уљфети̅ ўе теа‘с̣имуни̅ биха̅ мин кулли су̅’ин. Ел̣л̣о̅хумме 
еа‘т̣ини̅ и̅ма̅нен ля̅ йер̣тедду ўе йек̣и̅нен лейсе беа‘деху куфр̣ун ўе 
р̣ах̲метен еня̅лю биха̅ шер̣афе кер̣о̅метике фид дунйа̅ ўељ а̅х̣ир̣ати. 
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюкељ феўзе фиљ к̣ад̣о̅’и ўе нузулеш шухедя̅’и ўе 
‘айшес су‘адя̅’и ўе мур̣о̅фек̣атељ енбийа̅’и ўен нес̣р̣а ‘алељ еа‘дя̅’и иннеке 
семи̅‘уд ду‘а̅’и. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ унзилю бике х̲аж̲ети̅ ўе ин к̣ас̣ур̣а р̣а’йи̅ 
ўе д̣а‘уфе ‘амели̅ ифтек̣ар̣ту иля̅ р̣ах̲метике фе’ес’елюке йа̅ к̣о̅д̣ийељ 
уму̅ри ўе йа̅ ша̅фийес̣ с̣уду̅ри кема̅ туж̲и̅р̣у бейнељ бух̲у̅ри ен туж̲и̅р̣ани̅ 
мин ‘аз̲я̅бис се‘и̅ри ўе мин де‘ўетис̲ с̲убу̅ри ўе мин фитнетиљ к̣убу̅ри. 
Ел̣л̣о̅хумме ма̅ к̣ас̣ур̣а ‘анху р̣а’йи̅ ўе д̣а‘уфе ‘анху ‘амели̅ ўе лем теблюг̣ху 
мунйети̅ ўе мес’елети̅ мин х̣айрин ўе‘аттеху ех̲аден мин х̣аљк̣ике еў 
х̣айрин енте муа‘т̣и̅хи ех̲аден мин ‘иба̅дике фе’инни̅ ер̣г̣абу илейке фи̅хи 
ўе ес’елюке бир̣ах̲метике р̣аббељ ‘а̅леми̅не. Ел̣л̣о̅хумме з̲ељ х̲аблиш 
шеди̅ди ўељ емрир̣ р̣аши̅ди ес’елюкељ емне йеўмељ ўе‘и̅ди ўељ ж̲еннете 
йеўмељ х̣улю̅ди ме‘аљ мук̣ар̣р̣аби̅неш шуху̅дир̣ р̣укке‘ис суж̲у̅диљ 
му̅фи̅не биљ ‘уху̅ди иннеке р̣ах̲и̅мун ўеду̅дун иннеке теф‘алю ма̅ тури̅ду. 
Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљня̅ ха̅ди̅не мухтеди̅не г̣айр̣а д̣о̅лли̅не ўе ля̅ муд̣илли̅не 
сиљмен ли’еўлийа̅’ике ўе х̲ар̣бен ли’еа‘дя̅’ике нух̲иббу бих̲уббике мен 
ех̲аббеке ўе ну‘а̅ди̅ би‘адя̅ўетике мен х̣о̅лефеке мин х̣аљк̣ике. Ел̣л̣о̅хумме 
ха̅з̲ед ду‘а̅’у ўе ‘алейкељ иж̲а̅бету ўе ха̅з̲ељ ж̲ухду ўе ‘алейкет тукля̅ну. 
Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ ли̅ ну̅р̣ан фи̅ к̣аљби̅ ўе ну̅р̣ан фи̅ к̣абри̅ ўе ну̅р̣ан мин 
бейни йедеййе ўе ну̅р̣ан мин х̣аљфи̅ ўе ну̅р̣ан ‘ан йеми̅ни̅ ўе ну̅р̣ан ‘ан 
шима̅ли̅ ўе ну̅р̣ан мин феўк̣и̅ ўе ну̅р̣ан мин тех̲ти̅ ўе ну̅р̣ан фи̅ сем‘и̅ ўе 
ну̅р̣ан фи̅ бес̣ари̅ ўе ну̅р̣ан фи̅ шеа‘ри̅ ўе ну̅р̣ан фи̅ бешери̅ ўе ну̅р̣ан фи̅ 
лех̲ми̅ ўе ну̅р̣ан фи̅ деми̅ ўе ну̅р̣ан фи̅ мух̣х̣и̅ ўе ну̅р̣ан фи̅ ‘из̣о̅ми̅. 
Ел̣л̣о̅хумме еа‘з̣им ли̅ ну̅р̣ан ўе еа‘т̣ини̅ ну̅р̣ан ўеж̲‘ал ли̅ ну̅р̣ан ўе зидни̅ 
ну̅р̣ан ўе зидни̅ ну̅р̣ан ўе зидни̅ ну̅р̣ан. Субх̲а̅нел лез̲и̅ те‘ат̣т̣афе биљ 
‘иззи ўе к̣о̅ле бихи субх̲а̅нел лез̲и̅ лебисељ меж̲де ўе текер̣р̣аме бихи 
субх̲а̅нел лез̲и̅ ля̅ йенбег̣ит тесби̅х̲у илля̅ леху субх̲а̅не мен ех̲с̣о̅ кулле 
шей’ин би‘иљмихи субх̲а̅не з̲иљ фед̣ли ўет̣т̣аўли субх̲а̅не з̲иљ менни ўен 
ни‘ами субх̲а̅не з̲иљ меж̲ди ўељ кер̣ами субх̲а̅не з̲иљ ж̲еля̅ли ўељ икр̣о̅ми. 

26. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ текиљни̅ иля̅ нефси̅ т̣ар̣фете ‘айнин ўе ля̅ тензиа‘ минни̅ 
с̣о̅лих̲а ма̅ еа‘т̣айтени̅. 

27. Ел̣л̣о̅хумме иннеке лесте би’иля̅хинис тех̲дес̲ня̅ху ўе ля̅ бир̣аббин йеби̅ду 
з̲икр̣ухуб тедеа‘ня̅ху ўе ля̅ ‘алейке шур̣акя̅’у йек̣д̣у̅не ме‘аке ўе ля̅ кя̅не леня̅ 
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к̣аблеке мин иля̅хин нељж̲е’у илейхи ўе нез̲ер̣уке ўе ля̅ е‘а̅неке ‘аля̅ 
х̣аљк̣иня̅ ех̲адун фенушрикеху фи̅ке теба̅р̣акте ўе те‘а̅лейте фенес’елюке 
ля̅ иля̅хе илля̅ енте иг̣фир ли̅. 

28. Ел̣л̣о̅хумме иннеке тесме‘у келя̅ми̅ ўе тер̣о̅ мекя̅ни̅ ўе теа‘лему сирри̅ ўе 
‘аля̅нийети̅ ля̅ йех̣фа̅ ‘алейке шей’ун мин емри̅ ўе енељ ба̅’исуљ фек̣и̅р̣уљ 
мустег̣и̅с̲уљ мустеж̲и̅р̣уљ ўеж̲илюљ мушфик̣уљ мук̣ир̣р̣уљ муа‘терифу 
биз̲енби̅ ес’елюке мес’елетељ миски̅ни ўе ебтехилю илейкеб тиха̅лељ 
муз̲нибиз̲ з̲ели̅ли ўе ед‘у̅кед ду‘а̅’ељ х̣о̅’ифид̣ д̣ари̅ри ўе ду‘а̅’е мен х̣ад̣а‘ат 
леке р̣ак̣абетуху ўе фа̅д̣ат леке ‘абр̣атуху ўе з̲елле леке ж̲исмуху ўе р̣аг̣име 
леке енфуху. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ теж̲‘аљни̅ биду‘а̅’ике шек̣иййен ўе кун ли̅ 
р̣а’у̅фен р̣ах̲и̅мен йа̅ х̣айр̣аљ мес’у̅ли̅не ўе йа̅ х̣айр̣аљ муа‘т̣и̅не. 

29. Ел̣л̣о̅хумме илейке ешку̅ д̣аа‘фе к̣уўўети̅ ўе к̣иллете х̲и̅лети̅ ўе хеўа̅ни̅ 
‘ален ня̅си йа̅ ер̣х̲амер̣ р̣о̅х̲ими̅не иля̅ мен текилюни̅ иля̅ ‘адуўўин 
йетеж̲еххемуни̅ ем иля̅ к̣ари̅бин меллектеху емри̅ ин лем текун ся̅х̣ит̣ан 
‘алеййе феля̅ уба̅ли̅ г̣айр̣а енне ‘а̅фийетеке еўсе‘у ли̅ е‘у̅з̲у бину̅ри 
ўеж̲хикељ кери̅мил лез̲и̅ ед̣о̅’ет лехус сема̅ўа̅ту ўе ешр̣ак̣ат лехуз̣ з̣улюма̅ту 
ўе с̣алюх̲а ‘алейхи емр̣уд дунйа̅ ўељ а̅х̣ир̣ати ен тух̲илле ‘алеййе г̣ад̣абеке 
ўе тунзиле ‘алеййе сех̣ат̣аке ўе лекељ ‘утба̅ х̲аття̅ тер̣д̣о̅ ўе ля̅ х̲аўле ўе ля̅ 
к̣уўўете илля̅ бике. 

30. Ел̣л̣о̅хумме ўа̅к̣ийетен кеўа̅к̣ийетиљ ўели̅ди. 
31. Ел̣л̣о̅хумме иння̅ нес’елюке к̣улю̅бен еўўа̅хетен мух̣битетен муни̅бетен 

фи̅ себи̅лике. 
32. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке и̅ма̅нен йуба̅шир̣у к̣аљби̅ ўе йек̣и̅нен с̣о̅дик̣ан 

х̲аття̅ еа‘леме еннеху ля̅ йус̣и̅буни̅ илля̅ ма̅ кетебте ли̅ ўе рид̣ан минељ 
ме‘и̅шети бима̅ к̣асемте ли̅. 

33. Ел̣л̣о̅хумме лекељ х̲амду келлез̲и̅ тек̣у̅лю ўе х̣айр̣ан мимма̅ нек̣у̅лю. 
Ел̣л̣о̅хумме леке с̣аля̅ти̅ ўе нусуки̅ ўе мех̲йа̅йе ўе мема̅ти̅ ўе илейке ме‘а̅би̅ 
ўе леке р̣абби̅ тур̣о̅с̲и̅. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин ‘аз̲я̅биљ к̣абри ўе 
ўесўесетис̣ с̣адри ўе шетя̅тељ емри. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке мин х̣айри 
ма̅ теж̲и̅’у бихир рийа̅х̲у ўе е‘у̅з̲у бике мин шерри ма̅ теж̲и̅’у бихир 
рийа̅х̲у. 

34. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљни̅ у‘аз̣з̣иму шукр̣аке ўе укс̲ир̣у з̲икр̣аке ўе еттеби‘у 
нес̲и̅х̲атеке ўе ех̲фез̣у ўес̣иййетеке. 

35. Ел̣л̣о̅хумме инне к̣улю̅беня̅ ўе неўа̅с̣ийеня̅ ўе ж̲еўа̅рих̲аня̅ бийедике лем 
тумелликня̅ минха̅ шей’ен фе’изя̅ фе‘аљте з̲я̅лике биня̅ фекун енте 
ўелиййеня̅ ўехдиня̅ иля̅ сеўа̅’ис себи̅ли. 

36. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ х̲уббеке ех̲аббељ ешйа̅’и илеййе ўеж̲‘аљ х̣ашйетеке 
ех̣ўефељ ешйа̅’и ‘инди̅ ўек̣т̣а‘ ‘анни̅ х̲а̅ж̲а̅тид дунйа̅ биш шеўк̣и иля̅ 
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лик̣о̅’ике ўе из̲я̅ ек̣р̣ар̣те еа‘йуне ехлид дунйа̅ мин дунйа̅хум фе’ек̣рир 
‘айни̅ мин ‘иба̅детике. 

37. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин шерриљ еа‘мейейнис сейли ўељ бе‘и̅рис̣ 
с̣а’у̅ли. 

38. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюкес̣ с̣их̲х̲ате ўељ ‘иффете ўељ ема̅нете ўе х̲уснељ 
х̣улюк̣и ўер рид̣о̅ биљ к̣адри. 

39. Ел̣л̣о̅хумме лекељ х̲амду шукр̣ан ўе лекељ менну фед̣лен. 
40. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюкет теўфи̅к̣а лимех̲а̅ббике минељ еа‘ма̅ли ўе 

с̣идк̣ат теўеккули ‘алейке ўе х̲уснез̣ з̣анни бике. 
41. Ел̣л̣о̅хум мефтех̲ меся̅ми‘а к̣аљби̅ лиз̲икрике ўер̣зук̣ни̅ т̣о̅‘атеке ўе т̣о̅‘ате 

р̣асу̅лике ўе ‘амелен бикитя̅бике. 
42. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљни̅ ех̣ша̅ке ке’енни̅ ер̣о̅ке ебеден х̲аття̅ ељк̣о̅ке ўе ес‘идни̅ 

битек̣ўа̅ке ўе ля̅ тушк̣ини̅ бимеа‘с̣ийетике ўе х̣ир ли̅ фи̅ к̣ад̣о̅’ике ўе ба̅рик 
ли̅ фи̅ к̣адрике х̲аття̅ ля̅ ух̲иббе теа‘ж̲и̅ле ма̅ ех̣х̣ар̣те ўе ля̅ те’х̣и̅р̣а ма̅ 
‘аж̲ж̲ељте ўеж̲‘аљ г̣иня̅’и̅ фи̅ нефси̅. 

43. Ел̣л̣о̅хум мељт̣уф би̅ фи̅ тейси̅ри кулли ‘аси̅рин фе’инне тейси̅р̣а кулли 
‘аси̅рин ‘алейке йеси̅р̣ун ўе ес’елюкељ йуср̣а ўељ му‘а̅фа̅те фид дунйа̅ 
ўељ а̅х̣ир̣ати. 

44. Ел̣л̣о̅хум меа‘фу ‘анни̅ фе’иннеке ‘афуўўун кери̅мун. 
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Ељмензилюљ х ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅мис [Пети ден] 

Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. 
1. Ел̣л̣о̅хумме т̣аххир к̣аљби̅ минен нифа̅к̣и ўе ‘амели̅ минер рийа̅’и ўе 

лися̅ни̅ минељ киз̲би ўе ‘айни̅ минељ х̣ийа̅нети фе’иннеке теа‘лему 
х̣о̅’инетељ еа‘йуни ўе ма̅ тух̣фис̣ с̣уду̅р̣у. 

2. Ел̣л̣о̅хум мер̣зук̣ни̅ ‘айнейни хет̣т̣о̅летейни теск̣ия̅ниљ к̣аљбе биз̲ур̣у̅фид 
дем‘и мин х̣ашйетике к̣абле ен теку̅нед думу̅‘у демен ўељ ед̣р̣о̅су ж̲емр̣ан. 

3. Ел̣л̣о̅хумме ‘а̅фини̅ фи̅ к̣удр̣атике ўе едх̣иљни̅ фи̅ р̣ах̲метике ўек̣д̣и̅ еж̲ели̅ 
фи̅ т̣о̅‘атике ўех̣тим ли̅ бих̣айри ‘амели̅ ўеж̲‘аљ с̲еўа̅бехуљ ж̲еннете. 

4. Ел̣л̣о̅хумме ег̣нини̅ биљ ‘иљми ўе зеййинни биљ х̲иљми ўе екримни̅ 
биттек̣ўа̅ ўе ж̲еммиљни̅ биљ ‘а̅фийети. 

5. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин х̣али̅лин ма̅кирин ‘айня̅ху тер̣айа̅ни̅ ўе 
к̣аљбуху йер̣‘а̅ни̅ ин р̣а’а̅ х̲асенетен дефенеха̅ ўе ин р̣а’а̅ сеййи’етен 
ез̲я̅‘аха̅. 

6. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике минељ бу’си ўет теба̅’уси. 
7. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ йудрикни̅ зема̅нун ўе ля̅ йудрику̅ зема̅нен ля̅ йуттебе‘у 

фи̅хиљ ‘али̅му ўе ля̅ йустех̲йа̅ фи̅хи минељ х̲али̅ми к̣улю̅бухум к̣улю̅буљ 
е‘а̅ж̲ими ўе ељсинетухум ељсинетуљ ‘ар̣аби. 

8. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин г̣алебетид дейни ўе г̣алебетиљ ‘адуўўи ўе 
мин беўа̅риљ еййими ўе мин фитнетиљ меси̅х̲ид деж̲ж̲а̅ли. 

9. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин фитнетин нися̅’и ўе е‘у̅з̲у бике мин 
‘аз̲я̅биљ к̣абри. 

10. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ еттех̣из̲у ‘индеке ‘ахден лен тух̣лифени̅хи фе’иннема̅ 
ене бешер̣ун фе’еййема̅ му’минин а̅з̲ейтуху еў шетемтуху еў ж̲елеттуху еў 
ле‘антуху феж̲‘аљха̅ леху с̣аля̅тен ўе зекя̅тен ўе к̣ур̣бетен тук̣аррибуху 
биха̅ илейке. 

11. Ел̣л̣о̅хумме енте х̣алек̣те нефси̅ ўе енте теўеффа̅ха̅ леке мема̅туха̅ ўе 
мех̲йа̅ха̅ ин ех̲йейтеха̅ фех̲фез̣ха̅ бима̅ тех̲фез̣у бихи ‘иба̅декес̣ с̣о̅лих̲и̅не 
ўе ин еметтеха̅ фег̣фир леха̅ ўер̣х̲амха̅. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюкељ 
‘а̅фийете. 

12. Ел̣л̣о̅хумме х̲ас̣с̣ин фер̣ж̲и̅ ўе йессир ли̅ емри̅. 
13. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке тема̅мељ ўуду̅’и ўе тема̅мес̣ с̣аля̅ти ўе тема̅ме 

рид̣ўа̅нике ўе тема̅ме мег̣фир̣атике. 
14. Ел̣л̣о̅хумме еа‘т̣ини̅ китя̅би̅ бийеми̅ни̅. 
15. Ел̣л̣о̅хумме беййид̣ ўеж̲хи̅ йеўме тебйед̣д̣уљ ўуж̲у̅ху. 
16. Ел̣л̣о̅хумме г̣ашшини̅ бир̣ах̲метике ўе ж̲еннибни̅ ‘аз̲я̅беке. 
17. Ел̣л̣о̅хумме с̲еббит к̣адемеййе йеўме тезиллю фи̅хиљ ек̣дя̅му. 
18. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљня̅ муфлих̲и̅не. 
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19. Ел̣л̣о̅хум мефтех̲ ек̣фа̅ле к̣улю̅биня̅ биз̲икрике ўе етмим ‘алейня̅ 
ниа‘метеке ўе есбиг̣ ‘алейня̅ мин фед̣лике ўеж̲‘аљня̅ мин ‘иба̅дикес̣ 
с̣о̅лих̲и̅не. 

20. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин ибли̅се ўе ж̲уну̅дихи. 
21. Ел̣л̣о̅хумме а̅тини̅ ефд̣але ма̅ ту’ти̅ ‘иба̅декес̣ с̣о̅лих̲и̅не. 
22. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике ен тес̣удде ‘анни̅ ўеж̲хеке йеўмељ к̣ийа̅мети. 

Ел̣л̣о̅хумме ех̲йини̅ муслимен ўе емитни̅ муслимен. 
23. Ел̣л̣о̅хумме ‘аз̲з̲ибиљ кефер̣ате ўе ељк̣и фи̅ к̣улю̅бихимур̣ р̣уа‘бе ўе 

х̣о̅лиф бейне келиметихим ўе ензиљ ‘алейхим риж̲зеке ўе ‘аз̲я̅беке. 
24. Ел̣л̣о̅хумме ‘аз̲з̲ибиљ кефер̣ате ехлељ китя̅би ўељ мушрики̅нел лез̲и̅не 

йеж̲х̲аду̅не айа̅тике ўе йукез̲з̲ибу̅не р̣усулеке ўе йес̣удду̅не ‘ан себи̅лике ўе 
йете‘аддеўне х̲уду̅деке ўе йед‘у̅не ме‘аке иля̅хен а̅х̣ар̣а ля̅ иля̅хе илля̅ енте 
теба̅р̣акте ўе те‘а̅лейте ‘амма̅ йек̣у̅люз̣ з̣о̅лиму̅не ‘улюўўен кеби̅р̣ан. 

25. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир леня̅ ўе лиљ му’мини̅не ўељ му’миня̅ти ўељ муслими̅не 
ўељ муслима̅ти ўе ес̣лих̲хум ўе ес̣лих̲ з̲я̅те бейнихим ўе еллиф бейне 
к̣улю̅бихим ўеж̲‘аљ фи̅ к̣улю̅бихимуљ и̅ма̅не ўељ х̲икмете ўе с̲еббитхум 
‘аля̅ миллети р̣асу̅лике ўе еўзи‘хум ен йешкур̣у̅ ниа‘метекел лети̅ ен‘амте 
‘алейхим ўе ен йу̅фу̅ би‘ахдикел лез̲и̅ ‘а̅хеттехум ‘алейхи ўенс̣ур̣хум ‘аля̅ 
‘адуўўике ўе ‘адуўўихим иля̅хељ х̲ак̣к̣и. 

26. Субх̲а̅неке ля̅ иля̅хе г̣айр̣уке иг̣фир ли̅ з̲енби̅ ўе ес̣лих̲ ли̅ ‘амели̅ иннеке 
тег̣фир̣уз̲ з̲уну̅бе лимен теша̅’у ўе ентељ г̣афу̅р̣ур̣ р̣ах̲и̅му. Йа̅ 
г̣аффа̅р̣уг̣фир ли̅ йа̅ теўўа̅бу туб ‘алеййе йа̅ р̣ах̲ма̅нур̣х̲амни̅ йа̅ ‘афуў 
ўуа‘фу ‘анни̅ йа̅ р̣а’у̅фур̣’уф би̅ йа̅ р̣абби еўзиа‘ни̅ ен ешкур̣а ниа‘метекел 
лети̅ ен‘амте ‘алеййе ўе т̣аўўик̣ни̅ х̲усне ‘иба̅детике. Йа̅ р̣абби ес’елюке 
минељ х̣айри куллихи йа̅ р̣аббифтех̲ ли̅ бих̣айрин ўех̣тим ли̅ бих̣айрин 
ўе а̅тини̅ тешеўўук̣ан иля̅ лик̣о̅’ике мин г̣айри д̣ар̣р̣о̅’е муд̣ир̣р̣атин ўе ля̅ 
фитнетин муд̣иллетин ўе к̣ини̅с сеййи’а̅ти ўе мен тек̣ис сеййи’а̅ти 
йеўме’из̲ин фек̣ад р̣ах̲имтеху ўе з̲я̅лике хуўељ феўзуљ ‘аз̣и̅му. 

27. Ел̣л̣о̅хумме лекељ х̲амду куллюху ўе лекеш шукр̣у куллюху ўе лекељ 
муљку куллюху ўе лекељ х̣аљк̣у куллюху бийедикељ х̣айр̣у куллюху ўе 
илейке йур̣ж̲и‘уљ емр̣у куллюху. 

28. Ес’елюке минељ х̣айри куллихи ўе е‘у̅з̲у бике минеш шерри куллихи. 
29. Бисмилля̅хил лез̲и̅ ля̅ иля̅хе г̣айр̣уху. Ел̣л̣о̅хумме ез̲хиб ‘анниљ хемме ўељ 

х̲узне. 
30. Ел̣л̣о̅хумме бих̲амдикен с̣ар̣афту ўе биз̲енбиа‘ тер̣афту ўе е‘у̅з̲у бике мин 

шерри мек̣тер̣афту ўе е‘у̅з̲у бике мин ж̲ухдиљ беля̅’и ўе мин ‘аз̲я̅биљ 
а̅х̣ир̣ати. 

31. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин кулли ‘амелин йух̣зи̅ни̅ ўе е‘у̅з̲у бике 
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мин кулли с̣о̅х̲ибин йу’з̲и̅ни̅ ўе е‘у̅з̲у бике мин кулли емелин йуљхи̅ни̅ ўе 
е‘у̅з̲у бике мин кулли фек̣рин йунси̅ни̅ ўе е‘у̅з̲у бике мин кулли г̣инен 
йут̣г̣и̅ни̅. 

32. Ел̣л̣о̅хумме иля̅хи̅ ўе иля̅хе ибр̣о̅хи̅ме ўе исх̲а̅к̣а ўе йеа‘к̣у̅бе ўе иля̅хе 
ж̲ебр̣а’и̅ле ўе ми̅кя̅’и̅ле ўе иср̣о̅фи̅ле ес’елюке ен тестеж̲и̅бе деа‘ўети̅ 
фе’ене муд̣т̣ар̣р̣ун ўе теа‘с̣имени̅ фи̅ ди̅ни̅ фе’инни̅ мубтелен ўе теня̅лени̅ 
бир̣ах̲метике фе’инни̅ муз̲нибун ўе тенфийе ‘анни̅љ фек̣р̣а фе’инни̅ 
мутемескин. 

33. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке бих̲ак̣к̣ис ся̅’или̅не ‘алейке фе’инне лисся̅’или 
‘алейке х̲ак̣к̣ан еййема̅ ‘абдин еў еметин мин ехлиљ берри ўељ бех̲ри 
тек̣аббељте деа‘ўетехум ўестеж̲ебте ду‘а̅’ехум ен тушрикеня̅ фи̅ с̣о̅лих̲и ма̅ 
йед‘у̅неке фи̅хи ўе ен тушрикехум фи̅ с̣о̅лих̲и ма̅ нед‘у̅ке фи̅хи ўе ен 
ту‘а̅фийеня̅ ўе иййа̅хум ўе ен тек̣аббеле миння̅ ўе минхум ўе ен теж̲а̅ўезе 
‘ання̅ ўе ‘анхум фе’инненя̅ а̅мення̅ бима̅ ензељте ўеттебеа‘нер̣ р̣асу̅ле 
фектубня̅ ме‘аш ша̅хиди̅не. 

34. Ел̣л̣о̅хумме еа‘т̣и сеййиденя̅ мух̲аммедениљ ўеси̅лете ўеж̲‘аљ фиљ 
мус̣т̣афейне мех̲аббетеху ўе фиљ еа‘лейне дер̣аж̲етеху ўе фиљ 
мук̣ар̣р̣аби̅не з̲икр̣аху. 

35. Ел̣л̣о̅хум мехдини̅ мин ‘индике ўе ефид̣ ‘алеййе мин фед̣лике ўе есбиг̣ 
‘алеййе мин р̣ах̲метике ўе ензиљ ‘алеййе мин бер̣акя̅тике. 

36. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир ли̅ ўер̣х̲амни̅ ўе туб ‘алеййе иннеке ентет теўўа̅бур̣ 
р̣ах̲и̅му. 

37. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке теўфи̅к̣а ехлиљ худя̅ ўе еа‘ма̅ле ехлиљ йек̣и̅ни 
ўе муня̅с̣ах̲ате ехлит теўбети ўе ‘азме ехлис̣ с̣абри ўе ж̲идде ехлиљ 
х̣ашйети ўе т̣алебе ехлир̣ р̣аг̣бети ўе те‘аббуде ехлиљ ўер̣‘и ўе ‘ирфа̅не 
ехлиљ ‘иљми х̲аття̅ ељк̣о̅ке. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке мех̣о̅фетен 
тех̲ж̲узуни̅ ‘ан ме‘а̅с̣и̅ке х̲аття̅ еа‘меле бит̣о̅‘атике ‘амелен естех̲ик̣к̣у бихи 
рид̣о̅ке ўе х̲аття̅ уня̅с̣их̲аке бит теўбети х̣аўфен минке ўе х̲аття̅ ух̣лис̣а 
лекен нес̣и̅х̲ате х̲айа̅’ен минке ўе х̲аття̅ етеўеккеле ‘алейке фиљ уму̅ри 
куллиха̅ ўе х̲усне з̣аннин бике субх̲а̅не х̣о̅лик̣ин ну̅ри. 

38. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ тухликня̅ фуж̲а̅’етен ўе ля̅ те’х̣уз̲ня̅ бег̣тетен ўе ля̅ 
туг̣фиљня̅ ‘ан х̲ак̣к̣ин ўе ля̅ ўес̣иййетин. 

39. Ел̣л̣о̅хумме а̅нис ўех̲шети̅ фи̅ к̣абри̅. Ел̣л̣о̅хум мер̣х̲амни̅ биљ к̣ур̣’а̅ниљ 
‘аз̣и̅ми ўеж̲‘аљху ли̅ има̅мен ўе ну̅р̣ан ўе худен ўе р̣ах̲метен. Ел̣л̣о̅хумме 
з̲еккирни̅ минху ма̅ неси̅ту ўе ‘аллимни̅ минху ма̅ ж̲ехиљту ўер̣зук̣ни̅ 
тиля̅ўетеху а̅ня̅’ел лейли ўе а̅ня̅’ен неха̅ри ўеж̲‘аљху ли̅ х̲уж̲ж̲етен йа̅ 
реббељ ‘а̅леми̅не. 

40. Ел̣л̣о̅хумме ене ‘абдуке ўебну ‘абдике ўебну еметике ня̅с̣ийети̅ бийедике 
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етек̣аллебу фи̅ к̣абд̣атике ўе ус̣аддик̣у билик̣о̅’ике ўе у̅мину биўеа‘дике 
емер̣тени̅ фе‘ас̣айту ўе нехейтени̅ фе’ебейту ха̅з̲я̅ мекя̅нуљ ‘а̅’из̲и бике 
минен ня̅ри ля̅ иля̅хе илля̅ енте субх̲а̅неке з̣алемту нефси̅ фег̣фир ли̅ 
иннеху ля̅ йег̣фир̣уз̲ з̲уну̅бе илля̅ енте. 

41. Ел̣л̣о̅хумме лекељ х̲амду ўе илейкељ муштекя̅ ўе бикељ мустег̣о̅с̲у ўе 
ентељ мусте‘а̅ну ўе ля̅ х̲аўле ўе ля̅ к̣уўўете илля̅ билля̅хи. 

42. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке бимух̲аммедин небиййике с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи 
ўе селлеме ўе ибр̣о̅хи̅ме х̣али̅лике ўе му̅ся̅ неж̲иййике ўе ‘и̅ся̅ р̣у̅х̲ике ўе 
келиметике ўе бикеля̅ми му̅ся̅ ўе инж̲и̅ли ‘и̅ся̅ ўе зебу̅ри дя̅ўу̅де ўе 
фур̣к̣о̅ни сеййидиня̅ мух̲аммедин с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме ўе 
бикулли ўех̲йин еўх̲айтеху еў к̣ад̣о̅’ин к̣ад̣айтеху еў ся̅’илин еа‘т̣айтеху еў 
фек̣и̅рин ег̣нейтеху еў г̣аниййин ефк̣ар̣теху еў д̣о̅ллин хедейтеху ўе 
ес’елюке бисмикел лез̲и̅ ензељтеху ‘аля̅ му̅ся̅ ўе ес’елюке бисмикел лез̲и̅ 
ўед̣аа‘теху ‘алељ ер̣д̣и фестек̣ар̣р̣ат ўе ‘алес сема̅ўа̅ти фестек̣аллет ўе ‘алељ 
ж̲иба̅ли фер̣асет ўе ес’елюке бисмикел лез̲и̅с тек̣ар̣р̣а бихи ‘ар̣шуке ўе 
ес’елюке бисмикет̣ т̣о̅хириљ мут̣аххериљ мунеззели фи̅ китя̅бике мин 
ледунке ўе бисмикел лез̲и̅ ўед̣аа‘теху ‘ален неха̅ри фестеня̅р̣а ўе ‘алел 
лейли фе’ез̣леме ўе би‘аз̣аметике ўе кибрийа̅’ике ўе бину̅ри ўеж̲хике ен 
тер̣зук̣анийељ к̣ур̣’а̅нељ ‘аз̣и̅ме ўе тух̣лит̣аху билех̲ми̅ ўе деми̅ ўе сем‘и̅ ўе 
бес̣ари̅ ўе тестеа‘миле бихи ж̲еседи̅ бих̲аўлике ўе к̣уўўетике фе’иннеху ля̅ 
х̲аўле ўе ля̅ к̣уўўте илля̅ бике. 

43. Бисмилля̅хи з̲ишше’ни ‘аз̣и̅миљ бур̣ха̅ни шеди̅дис суљт̣о̅ни ма̅ 
ша̅’ел̣л̣о̅ху кя̅не е‘у̅з̲у билля̅хи минеш шейт̣о̅нир̣ р̣аж̲и̅ми. 

44. Ел̣л̣о̅хумме ба̅рик ли̅ фиљ меўти ўе фи̅ ма̅ беа‘дељ меўти (двадесет и пет 
пъти). 

45. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ ту’емминня̅ мекр̣аке ўе ля̅ тунсиня̅ з̲икр̣аке ўе ля̅ техтик 
‘ання̅ ситр̣аке ўе ля̅ теж̲‘аљня̅ минељ г̣о̅фили̅не. 

46. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин д̣и̅к̣ид дунйа̅ ўе д̣и̅к̣и йеўмиљ к̣ийа̅мети. 
47. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке теа‘ж̲и̅ле ‘а̅фийетике ўе деф‘а беля̅’ике ўе 

х̣ур̣у̅ж̲ен минед дунйа̅ иля̅ р̣ах̲метике. 
48. Йа̅ мен йекфи̅ ‘ан кулли ех̲адин ўе ля̅ йекфи̅ минху ех̲адун йа̅ ех̲аде мен 

ля̅ ех̲аде леху йа̅ сенеде мен ля̅ сенеде леху инк̣ат̣а‘ар̣ р̣аж̲а̅’у илля̅ минке 
неж̲ж̲ини̅ мимма̅ ене фи̅хи ўе е‘инни̅ ‘аля̅ ма̅ ене ‘алейхи мимма̅ незеле 
би̅ биж̲а̅хи ўеж̲хикељ кери̅ми ўе бих̲ак̣к̣и мух̲аммедин с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи 
ўеселлеме ‘алейке. А̅ми̅н. 

49. Ел̣л̣о̅хум мех̲р̣усни̅ би‘айникел лети̅ ля̅ теня̅му ўекнуфни̅ бир̣укникел 
лез̲и̅ ля̅ йур̣о̅му ўер̣х̲амни̅ бик̣удр̣атике ‘алеййе феля̅ ехлике ўе енте 
р̣аж̲а̅’и̅ фекем мин ниа‘метин ен‘амте биха̅ ‘алеййе к̣алле леке биха̅ 
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шукри̅ ўе кем мин белиййетиниб телейтени̅ биха̅ к̣алле леке биха̅ с̣абри̅ 
фе йа̅ мен к̣алле ‘инде ниа‘метихи шукри̅ фелем йех̲римни̅ ўе йа̅ мен 
к̣алле ‘инде белиййетихи с̣абри̅ фелем йех̣з̲уљни̅ ўе йа̅ мен р̣а’а̅ни̅ ‘алељ 
х̣ат̣о̅йа̅ фелем йефд̣ах̲ни̅ йа̅ з̲ељ меа‘р̣у̅фил лез̲и̅ ля̅ йенк̣ад̣и̅ ебеден ўе йа̅ 
з̲ен неа‘ма̅’ил лети̅ ля̅ тух̲с̣о̅ ебеден ес’елюке ен тус̣аллийе ‘аля̅ 
мух̲аммедин с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин 
с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме ўе бике едр̣а’у фи̅ нух̲у̅риљ еа‘дя̅’и ўељ 
ж̲еба̅бир̣ати. 

50. Ел̣л̣о̅хумме е‘инни̅ ‘аля̅ ди̅ни̅ бид дунйа̅ ўе ‘аля̅ а̅х̣ир̣ати̅ бит тек̣ўа̅ 
ўех̲фез̣ни̅ фи̅ма̅ г̣ибту ‘анху ўе ля̅ текиљни̅ иля̅ нефси̅ фи̅ма̅ х̲ад̣ар̣туху. 
Йа̅ мен ля̅ тед̣ур̣р̣ухуз̲ з̲уну̅бу ўе ля̅ тенк̣ус̣ухуљ мег̣фир̣ату хеб ли̅ ма̅ ля̅ 
йенк̣ус̣уке ўег̣фир ли̅ ма̅ ля̅ йед̣ур̣р̣уке иннеке ентељ ўехха̅бу. Ес’елюке 
фер̣аж̲ен к̣ари̅бен ўе с̣абр̣ан ж̲еми̅лен ўе ризк̣ан ўа̅си‘ан ўељ ‘а̅фийете 
мин ж̲еми̅‘иљ беля̅’и ўе ес’елюке тема̅мељ ‘а̅фийети ўе ес’елюке деўа̅мељ 
‘а̅фийети ўе ес’елюкеш шукр̣а ‘алељ ‘а̅фийети ўе ес’елюкељ г̣иня̅ ‘анин 
ня̅си ўе ля̅ х̲аўле ўе ля̅ к̣уўўете илля̅ билля̅хиљ ‘алиййиљ ‘аз̣и̅ми. 

51. Йа̅ р̣абби йа̅ р̣абби йа̅ р̣абби. 
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Ељмензилюс ся ̅̅ ̅̅би‘ [Шести ден] 

Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. 
1. Ел̣л̣о̅хумме йа̅ кеби̅р̣у йа̅ семи̅‘у йа̅ бес̣и̅р̣у йа̅ мен ля̅ шери̅ке леху ўе ля̅ 

ўези̅р̣а леху ўе йа̅ х̣о̅лик̣аш шемси ўељ к̣америљ муни̅ри ўе йа̅ ‘ис̣метељ 
ба̅’исиљ х̣о̅’ифиљ мустеж̲и̅ри ўе йа̅ р̣о̅зик̣ат̣ т̣ифлис̣ с̣аг̣и̅ри ўе йа̅ 
ж̲а̅бир̣аљ ‘аз̣миљ кеси̅ри ед‘у̅ке ду‘а̅’ељ ба̅’исиљ фек̣и̅ри кеду‘а̅’иљ 
муд̣т̣аррид̣ д̣ари̅ри ес’елюке беме‘а̅к̣идиљ ‘иззи мин ‘ар̣шике ўе 
бимефа̅ти̅х̲ир̣ р̣ах̲мети мин китя̅бике ўе биљ есма̅’ис̲ с̲ема̅нийетељ 
мекту̅бети ‘аля̅ к̣ар̣ниш шемси ен теж̲‘алељ к̣ур̣’а̅не р̣аби̅‘а к̣аљби̅ ўе 
ж̲еля̅’е х̲узни̅. Р̣аббеня̅ а̅тиня̅ фид дунйа̅ кез̲я̅ ўе кез̲я̅… 

2. Йа̅ му̅нисе кулли ўех̲и̅дин ўе йа̅ с̣о̅х̲ибе кулли фери̅дин ўе йа̅ к̣ари̅бен 
г̣айр̣а бе‘и̅дин ўе йа̅ ша̅хиден г̣айр̣а г̣о̅’ибин ўе йа̅ г̣о̅либен г̣айр̣а 
мег̣лю̅бин йа̅ х̲аййу йа̅ к̣аййу̅му йа̅ з̲ељ ж̲еля̅ли ўељ икр̣о̅ми. 

3. Йа̅ ну̅р̣ас сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и йа̅ зейнес сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и йа̅ ж̲ебба̅р̣ас 
сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и йа̅ ‘има̅дес сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и йа̅ беди̅‘ас сема̅ўа̅ти ўељ 
ер̣д̣и йа̅ к̣аййа̅мес сема̅ўа̅ти ўељ ер̣д̣и йа̅ з̲ељ ж̲еля̅ли ўељ икр̣о̅ми йа̅ 
с̣ари̅х̣аљ мустес̣рих̣и̅не ўе мунтехељ ‘а̅’из̲и̅не ўељ муферриж̲е ‘аниљ 
мекр̣у̅би̅не ўељ мур̣аўўих̲а ‘аниљ мег̣му̅ми̅не ўе муж̲и̅бе ду‘а̅’иљ 
муд̣т̣арри̅не ўе йа̅ кя̅шифељ кур̣аби йа̅ иля̅хељ ‘а̅леми̅не ўе йа̅ ер̣х̲амер̣ 
р̣о̅х̲ими̅не мензу̅люн бике куллю х̲а̅ж̲етин. 

4. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин меўтиљ хемми ўе е‘у̅з̲у бике мин меўтиљ 
г̣амми ўе е‘у̅з̲у бике минељ ж̲у̅‘и фе’иннеху би’сед̣ д̣аж̲и̅‘у ўе е‘у̅з̲у бике 
минељ х̣ийа̅нети фе’иннеха̅ би’сетиљ бит̣о̅нету. 

5. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ сери̅р̣ати̅ х̣айр̣ан мин ‘аля̅нийети̅ ўеж̲‘аљ ‘аля̅нийети̅ 
с̣о̅лих̲атен. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке мин с̣о̅лих̲и ма̅ ту’тин ня̅се минељ 
ма̅ли ўељ ехли ўељ ўеледи г̣айр̣а д̣о̅ллин ўе ля̅ муд̣иллин. 

6. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљня̅ мин ‘иба̅дикељ мунтех̣аби̅нељ г̣урриљ мух̲аж̲ж̲ели̅нељ 
ўефдиљ мутек̣аббели̅не. 

7. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин ен ушрике бике шей’ен  ўе ене еа‘лему 
бихи ўе естег̣фир̣уке лима̅ ля̅ еа‘лему бихи. 

8. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у биўеж̲хикељ кери̅ми ўе бисмикељ ‘аз̣и̅ми минељ 
куфри ўељ фек̣ри. 

9. Ел̣л̣о̅хумме к̣ини̅ шер̣р̣а нефси̅ ўеа‘зим ли̅ ‘аля̅ ер̣шеди емри̅. 
10. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ текиљни̅ иля̅ нефси̅ т̣ар̣фете ‘айнин ўе ля̅ тензиа‘ минни̅ 

с̣о̅лих̲а ма̅ еа‘т̣айтени̅ фе’иннеху ля̅ ня̅зи‘а лима̅ еа‘т̣айте ўе ля̅ йеа‘с̣иму 
з̲ељ ж̲едди минкељ ж̲едду. 

11. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке г̣инељ ехли ўељ меўля̅ ўе е‘у̅з̲у бике ен йед‘уўе 
‘алеййе р̣ах̲имун к̣ат̣аа‘туха̅. 
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12. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке нефсен бике мут̣ме’иннетен ту’мину 
билик̣о̅’ике ўе тер̣д̣о̅ бик̣ад̣о̅’ике ўе тек̣не‘у би‘ат̣о̅’ике. 

13. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин шерри мен йемши̅ ‘аля̅ бет̣нихи ўе мин 
шерри мен йемши̅ ‘аля̅ риж̲лейни ўе мин шерри мен йемши̅ ‘аля̅ 
ер̣бе‘ин. 

14. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике минимр̣а’етин тушеййибуни̅ к̣аблељ меши̅би 
ўе е‘у̅з̲у бике мин ўеледин йеку̅ну ‘алеййе ўеба̅лен ўе е‘у̅з̲у бике мин 
ма̅лин йеку̅ну ‘алеййе ‘аз̲я̅бен ўе е‘у̅з̲у бике мин с̣о̅х̲иби х̣ади̅‘атин ин р̣а’а̅ 
х̲асенетен дефенеха̅ ўе ин р̣а’а̅ сеййи’етен ефша̅ха̅. 

15. Ел̣л̣о̅хумме иннеке теа‘лему сирри̅ ўе ‘аля̅нийети̅ фек̣бељ меа‘з̲ир̣ати̅ ўе 
теа‘лему х̲а̅ж̲ети̅ фе’еа‘т̣ини̅ су’ли̅ ўе теа‘лему ма̅ фи̅ нефси̅ фег̣фир ли̅ 
з̲уну̅би̅. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке и̅ма̅нен йуба̅шир̣у к̣аљби̅ ўе йек̣и̅нен 
с̣о̅дик̣ан х̲аття̅ еа‘леме еннеху ля̅ йус̣и̅буни̅ илля̅ ма̅ кетебте ли̅ ўе рид̣ан 
бима̅ к̣асемте ли̅ иннеке ‘аля̅ кулли шей’ин к̣ади̅р̣ун.  

16. Ел̣л̣о̅хумме лекељ х̲амду х̲амден дя̅’имен ме‘а деўа̅мике ўе лекељ х̲амду 
х̲амден х̣о̅лиден ме‘а х̣улю̅дике ўе лекељ х̲амду х̲амден ля̅ мунтеха̅ леху 
ду̅не меши̅’етике ўе лекељ х̲амду х̲амден дя̅’имен ля̅ йури̅ду к̣о̅’илюху 
илля̅ рид̣о̅ке ўе лекељ х̲амду х̲амден ‘инде кулли т̣ар̣фети ‘айнин ўе 
тенеффуси кулли нефсин. 

17. Ел̣л̣о̅хумме ек̣биљ бик̣аљби̅ иля̅ ди̅нике ўех̲фез̣ мин ўер̣о̅’иня̅ 
бир̣ах̲метике. 

18. Ел̣л̣о̅хумме с̲еббитни̅ ен езилле ўехдини̅ ен ед̣илле. 
19. Ел̣л̣о̅хумме кема̅ х̲уљте бейни̅ ўе бейне к̣аљби̅ фех̲уљ бейни̅ ўе бейнеш 

шейт̣о̅ни ўе ‘амелихи. 
20. Ел̣л̣о̅хум мер̣зук̣ня̅ мин фед̣лике ўе ля̅ тех̲римня̅ ризк̣аке ўе ба̅рик леня̅ 

фи̅ма̅ р̣азек̣теня̅ ўеж̲‘аљ г̣иня̅’еня̅ фи̅ енфусиня̅ ўеж̲‘аљ р̣аг̣бетеня̅ фи̅ма̅ 
‘индеке. 

21. Ел̣л̣о̅хумме иннеке х̣алля̅к̣ун ‘аз̣и̅мун иннеке семи̅‘ун ‘али̅мун иннеке 
г̣афу̅р̣ун р̣ах̲и̅мун иннеке р̣аббуљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣и̅ми. Ел̣л̣о̅хумме иннекељ 
бер̣р̣уљ ж̲еўўа̅дуљ кери̅му иг̣фир ли̅ ўер̣х̲амни̅ ўе ‘а̅фини̅ ўер̣зук̣ни̅ 
ўестур̣ни̅ ўеж̲бур̣ни̅ ўер̣феа‘ни̅ ўехдини̅ ўе ля̅ туд̣иллени̅ ўе едх̣иљниљ 
ж̲еннете бир̣ах̲метике йа̅ ер̣х̲амер̣ р̣о̅х̲ими̅не. 

22. Илейке р̣абби фех̲аббибни̅ ўе фи̅ нефси̅ леке р̣абби фез̲еллиљни̅ ўе фи̅ 
еа‘йунин ня̅си фе‘аз̣з̣имни̅ ўе мин сеййи’иљ ех̣ля̅к̣и феж̲еннибни̅. 

23. Ел̣л̣о̅хумме иннеке се’ељтеня̅ мин енфусиня̅ ма̅ ля̅ немликуху илля̅ бике 
фе’еа‘т̣иня̅ минха̅ ма̅ йур̣д̣и̅ке ‘ання̅. 

24. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке и̅ма̅нен дя̅’имен ўе ес’елюке к̣аљбен х̣о̅ши‘ан 
ўе ес’елюке йек̣и̅нен с̣о̅дик̣ан ўе ес’елюке ди̅нен к̣аййимен ўе ес’елюкељ 
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‘а̅фийете мин кулли белиййетин ўе ес’елюке деўа̅мељ ‘а̅фийети ўе 
ес’елюкеш шукр̣а ‘алељ ‘а̅фийети ўе ес’елюкељ г̣иня̅ ‘анин ня̅си. 

25. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин бет̣ариљ г̣иня̅ ўе мез̲еллетиљ фек̣ри йа̅ 
мен ўе‘аде феўефа̅ ўе еў‘аде фе‘афа̅ иг̣фир лимен з̣алеме ўе’а̅ся̅ йа̅ мен 
йесур̣р̣уху т̣о̅‘ати̅ ўе ля̅ тед̣ур̣р̣уху меа‘с̣ийети̅ хеб ли̅ ма̅ йесур̣р̣уке ўег̣фир 
ли̅ ма̅ ля̅ йед̣ур̣р̣уке. 

26. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике минеш шекки фиљ х̲ак̣к̣и беа‘дељ йек̣и̅ни ўе 
е‘у̅з̲у бике минеш шейт̣о̅нир̣ р̣аж̲и̅ми ўе е‘у̅з̲у бике мин шерри йеўмид 
ди̅ни. 

27. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке лима̅ тубту илейке минху с̲умме ‘утту 
фи̅хи ўе естег̣фир̣уке лима̅ еа‘т̣айтуке мин нефси̅ с̲умме лем у̅фи леке 
бихи ўе естег̣фир̣уке лин ни‘амиљ лети̅ тек̣аўўейту биха̅ ‘аля̅ 
меа‘с̣ийетике ўе естег̣фир̣уке ликулли х̣айрин ер̣атту бихи ўеж̲хеке 
фех̣о̅лет̣ани̅ фи̅хи ма̅ лейсе леке. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ тух̣зини̅ фе’иннеке би̅ 
‘а̅лимун ўе ля̅ ту‘аз̲з̲ибни̅ фе’иннеке ‘алеййе к̣о̅дир̣ун. 

28. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљни̅ миммен теўеккеле ‘алейке фекефейтеху ўестехдя̅ке 
фехедейтеху ўестенс̣ар̣аке фенес̣ар̣теху. 

29. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ ўеся̅ўисе к̣аљби̅ х̣ашйетеке ўе з̲икр̣аке ўеж̲‘аљ химмети̅ 
ўе хеўа̅йе фи̅ма̅ тух̲иббу ўе тер̣д̣о̅. Ел̣л̣о̅хумме ўе мебтелейтени̅ бихи мин 
р̣ах̣о̅’ин ўе шиддетин фемессикни̅ бисуннетиљ х̲ак̣к̣и ўе шери̅‘атиљ 
исля̅ми. 

30. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке тема̅мен ниа‘мети фиљ ешйа̅’и куллиха̅ ўеш 
шукр̣а леке ‘алейха̅ х̲аття̅ тер̣д̣о̅ ўе беа‘дер рид̣аљ х̣ийер̣ате фи̅ ж̲еми̅‘и ма̅ 
йеку̅ну фи̅хиљ х̣ийер̣ату ўе биж̲еми̅‘и мейсу̅риљ уму̅ри куллиха̅ ля̅ 
бимеа‘су̅риха̅ йа̅ кери̅му. 

31. Ел̣л̣о̅хумме фа̅лик̣аљ ис̣ба̅х̲и ўе ж̲а̅‘илел лейли секенен ўеш шемсе ўељ 
к̣амер̣а х̲усба̅нен ик̣д̣и ‘аннид дейне ўе ег̣нини̅ минељ фек̣ри ўе к̣аўўини̅ 
‘алељ ж̲иха̅ди фи̅ себи̅лике. 

32. Ел̣л̣о̅хумме лекељ х̲амду фи̅ беля̅’ике ўе с̣ани̅’ике иля̅ х̣аљк̣ике ўе лекељ 
х̲амду фи̅ беля̅’ике ўе с̣ани̅‘ике иля̅ ехли буйу̅тиня̅ ўе лекељ х̲амду фи̅ 
беля̅’ике ўе с̣ани̅‘ике иля̅ енфусиня̅ х̣о̅с̣с̣атен ўе лекељ х̲амду бима̅ 
хедейтеня̅ ўе лекељ х̲амду бима̅ екр̣амтеня̅ ўе лекељ х̲амду бима̅ сетер̣теня̅ 
ўе лекељ х̲амду биљ к̣ур̣’а̅ни ўе лекељ х̲амду биљ ехли ўељ ма̅ли ўе лекељ 
х̲амду биљ му‘а̅фа̅ти ўе лекељ х̲амду х̲аття̅ тер̣д̣о̅ ўе лекељ х̲амду из̲я̅ 
р̣ад̣и̅те йа̅ ехлет тек̣ўа̅ ўе ехлељ мег̣фир̣ати. 

33. Ел̣л̣о̅хумме ўеффик̣ни̅ лима̅ тух̲иббу ўе тер̣д̣о̅ минељ к̣аўли ўељ ‘амели 
ўељ фиа‘ли ўен ниййети ўељ худя̅ иннеке ‘аля̅ кулли шей’ин к̣ади̅р̣ун. 

34. Ел̣л̣о̅хумме р̣аббес сема̅ўа̅тис себ‘и ўе р̣аббељ ‘ар̣шиљ ‘аз̣и̅ми. Ел̣л̣о̅хум 
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мекфини̅ кулле мухиммин мин х̲айс̲у ши’те ўе мин ейне ши’те. 
35. Х̲асбийел̣л̣о̅ху лиди̅ни̅ х̲асбийел̣л̣о̅ху лима̅ ехеммени̅ х̲асбийел̣л̣о̅ху 

лимен бег̣о̅ ‘алеййе х̲асбийел̣л̣о̅ху лимен х̲аседени̅ х̲асбийел̣л̣о̅ху лимен 
кя̅дени̅ бису̅’ин х̲асбийел̣л̣о̅ху ‘индељ меўти х̲асбийел̣л̣о̅ху ‘индељ 
мес’елети фиљ к̣абри х̲асбийел̣л̣о̅ху ‘индељ ми̅зя̅ни х̲асбийел̣л̣о̅ху ‘индес̣ 
с̣ир̣о̅т̣и х̲асбийел̣л̣о̅ху ля̅ иля̅хе илля̅ хуўе ‘алейхи теўеккељту ўе хуўе 
р̣аббуљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣и̅ми. 

36. Ел̣л̣о̅хумме х̲аббибиљ меўте иля̅ мен йеа‘лему енне сеййиденя̅ 
мух̲аммеден с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме р̣асу̅люке. 

37. Ел̣л̣о̅хумме иннеке р̣аббун ‘аз̣и̅мун ля̅ йесе‘уке шей‘ун мимма̅ х̣алек̣те ўе 
енте тер̣о̅ ўе ля̅ тур̣о̅ ўе енте биљ менз̣ариљ еа‘ля̅ ўе енне лекељ а̅х̣ир̣ате 
ўељ у̅ля̅ ўе лекељ мема̅ту ўељ мех̲йа̅ ўе илейкељ мунтеха̅ ўер̣ р̣уж̲‘а̅ не‘у̅з̲у 
бике ен нез̲илле ўе нех̣зя̅. 

38. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке с̲еўа̅беш ша̅кири̅не ўе нузулељ мук̣ар̣р̣аби̅не 
ўе мур̣о̅фек̣атен небиййи̅не ўе йек̣и̅нес̣ с̣идди̅к̣и̅не ўе з̲иллетељ 
муттек̣и̅не ўе их̣ба̅тељ му̅к̣ини̅не х̲аття̅ теўеффа̅ни̅ ‘аля̅ з̲я̅лике йа̅ ер̣х̲амер̣ 
р̣о̅х̲ими̅не. 

39. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке биниа‘метикес ся̅бик̣ати ‘алеййе ўе беля̅’икељ 
х̲асенил лез̲и̅б телейтени̅ бихи ўе фед̣ликел лез̲и̅ фед̣д̣аљте ‘алеййе ен 
тудх̣иленийељ ж̲еннете би меннике ўе фед̣лике ўе р̣ах̲метике. 

40. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке биўеж̲хикељ кери̅ми ўе емрикељ ‘аз̣и̅ми ен 
туж̲и̅р̣ани̅ минен ня̅ри ўељ куфри ўељ фек̣ри. 

41. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ е‘у̅з̲у бике мин меўтиљ фуж̲а̅’ети ўе мин ледг̣атиљ 
х̲аййети ўе минес себу‘и ўе минељ г̣ар̣ак̣и ўе минељ х̲ар̣ак̣и ўе мин ен 
ех̣ир̣р̣а ‘аля̅ шей’ин ўе минељ к̣атли ‘инде фир̣о̅риз зех̲фи. 

42. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке и̅ма̅нен дя̅’имен ўе худен к̣аййимен ўе ‘иљмен 
ня̅фи‘ан. 

43. Ел̣л̣о̅хумме ля̅ теж̲‘аљ лифа̅ж̲ирин ‘инди̅ ниа‘метен укя̅фи̅хи биха̅ фид 
дунйа̅ ўељ а̅х̣ир̣ати. 

44. Ел̣л̣о̅хум мег̣фир ли̅ з̲енби̅ ўе ўессиа‘ ли̅ х̣улюк̣и̅ ўе т̣аййиб ли̅ кесби̅ ўе 
к̣анниа‘ни̅ бима̅ р̣азек̣тени̅ ўе ля̅ туз̲хиб т̣алеби̅ иля̅ шей‘ин с̣ар̣р̣афтеху 
‘анни̅. 

45. Ел̣л̣о̅ху екбер̣у ел̣л̣о̅ху екбер̣у ел̣л̣о̅ху екбер̣у бисмилля̅хи ‘аля̅ нефси̅ ўе 
ди̅ни̅ бисмилля̅хи ‘аля̅ ехли̅ ўе ма̅ли̅ бисмилля̅хи ‘аля̅ кулли шей’ин 
еа‘т̣о̅ни̅ р̣абби̅ бисмилля̅хи х̣айриљ есма̅’и бисмилля̅хи р̣аббиљ ер̣д̣и ўес 
сема̅’и бисмилля̅хил лез̲и̅ ля̅ йед̣ур̣р̣у ме‘асмихи дя̅’ун бисмилля̅хиф 
тетех̲ту ўе ‘алел̣л̣о̅хи теўеккељту ел̣л̣о̅х ел̣л̣о̅х р̣абби̅ ля̅ ушрику бихи 
ех̲аден ес’елюкел̣ л̣о̅хумме бих̣айрике мин х̣айрикел лез̲и̅ ля̅ йуа‘т̣и̅хи 
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г̣айр̣уке ‘аззе ж̲а̅р̣уке ўе ж̲елле с̲еня̅’уке ўе ля̅ иля̅хе илля̅ енте иж̲‘аљни̅ фи̅ 
‘ийа̅з̲ике ўе ж̲иўа̅рике мин кулли су̅’ин ўе минеш шейт̣о̅нир̣ р̣аж̲и̅ми. 
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естеж̲и̅р̣уке мин ж̲еми̅‘и кулли шей’ин х̣алек̣те ўе 
ех̲терису бике минхунне ўе ук̣аддиму бейне йедеййе. Бисмилля̅хир̣ 
р̣ах̲ма̅нир̣ р̣ах̲и̅ми. К̣уљ хуўел̣л̣о̅ху ех̲адун. Ел̣л̣о̅хус̣ с̣амеду. Лем йелид ўе 
лем йу̅лед. Ўе лем йекун леху̅ куфуўен ех̲адун. Мин ема̅ми̅ ўе мин х̣аљфи̅ 
ўе ‘ан йеми̅ни ўе ‘ан шима̅ли̅ ўе мин феўк̣и̅ ўе мин тех̲ти̅. 

46. Х̣алек̣те р̣аббеня̅ фесеўўейте ўе к̣аддер̣те р̣аббеня̅ фек̣ад̣айте ўе ‘аля̅ 
‘ар̣шикес теўейте ўе еметте фе’ех̲йейте ўе ет̣‘амте фе’ешбеа‘те ўе еск̣айте 
фе’ер̣ўейте ўе х̲амељте фи̅ беррике ўе бех̲рике ‘аля̅ фуљкике ўе ‘аля̅ 
деўа̅ббике ўе ‘аля̅ ен‘а̅мике феж̲‘ал ли̅ ‘индеке ўели̅ж̲етен ўеж̲‘ал ли̅ 
‘индеке зуљфа̅ ўе х̲усне ме‘а̅бин ўеж̲‘аљни̅ миммен йех̣о̅фу мек̣о̅меке ўе 
ўе‘и̅деке ўе йер̣ж̲у̅ лик̣о̅’еке ўеж̲‘аљни̅ миммен йету̅бу илейке теўбетен 
нес̣у̅х̲ан ўе ес’елюке ‘амелен мутек̣аббелен ўе ‘иљмен неж̲и̅х̲ан ўе сеа‘йен 
мешку̅р̣ан ўе тиж̲а̅р̣атен лен тебу̅р̣а. 

47. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ушхидуке бима̅ шехитте бихи ‘аля̅ нефсике ўе шехидет 
бихи меля̅’икетуке ўе енбийа̅’уке ўе улюљ ‘иљми ўе мен лем йешхед бима̅ 
шехитте бихи фектуб шеха̅дети̅ мекя̅не шеха̅детихи ентес селя̅му ўе 
минкес селя̅му теба̅р̣акте йа̅ з̲ељ ж̲еля̅ли ўељ икр̣о̅ми. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ 
ес’елюке фикя̅ке р̣ак̣абети̅ минен ня̅ри. 

48. Ел̣л̣о̅хумме е‘инни̅ ‘аля̅ г̣амер̣о̅тиљ меўти ўе секер̣о̅тиљ меўти. 
49. (Последната ду‘а̅’ на Пратеника с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме) Ел̣л̣о̅хум 

мег̣фир ли̅ ўер̣х̲амни̅ ўе ељх̲ик̣ни̅ бир̣ р̣афи̅к̣иљ еа‘ля̅. 
50. Субх̲ане р̣аббике р̣аббиљ ‘иззети ‘амма̅ йес̣ифу̅не. Ўе селя̅мун ‘алељ 

мур̣сели̅не. Ўељ х̲амду лилля̅хи р̣аббиљ ‘а̅леми̅не. 



OOO OOO OOO OOO 175 ooo ooo ooo ooo 

Ељмензилюс ся ̅̅ ̅̅биа‘ [Седми ден] 

Х ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅тиметун фи ̅̅ ̅̅ ељфа ̅̅ ̅̅з ̣̣ ̣̣ис ̣̣ ̣̣ с ̣̣ ̣̣аля ̅̅ ̅̅ти ‘аля ̅̅ ̅̅ х ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅темин небиййи ̅̅ ̅̅не с ̣̣ ̣̣аллел ̣̣ ̣̣л ̣̣ ̣̣о ̅̅ ̅̅ху 
те‘а ̅̅ ̅̅ля ̅̅ ̅̅ ‘алейхи ўе селлеме ўе ефд ̣̣ ̣̣алюха ̅̅ ̅̅ ма ̅̅ ̅̅ ўер ̣̣ ̣̣аде ‘ук ̣̣ ̣̣айбет тешеххуди 

Бисмилля ̅̅ ̅̅хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲ма ̅̅ ̅̅нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̲̲ ̲̲и ̅̅ ̅̅ми. 

1. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин кема̅ с̣аллейте 
‘аля̅ ибр̣о̅хи̅ме ўе ‘аля̅ а̅ли ибр̣о̅хи̅ме иннеке х̲ами̅дун меж̲и̅дун. 
Ел̣л̣о̅хумме ба̅рик ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин кема̅ ба̅р̣акте 
‘аля̅ ибр̣о̅хи̅ме ўе ‘аля̅ а̅ли ибр̣о̅хи̅ме иннеке х̲ами̅дун меж̲и̅дун. 

2. Ел̣л̣о̅хумме ўе тер̣ах̲х̲ам ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин кема̅ 
тер̣ах̲х̲амте ‘аля̅ ибр̣о̅хи̅ме ўе ‘аля̅ а̅ли ибр̣о̅хи̅ме иннеке х̲ами̅дун 
меж̲и̅дун. Ел̣л̣о̅хумме ўе тех̲аннен ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли 
мух̲аммедин кема̅ тех̲анненте ‘аля̅ ибр̣о̅хи̅ме ўе ‘аля̅ а̅ли ибр̣о̅хи̅ме иннеке 
х̲ами̅дун меж̲и̅дун. Ел̣л̣о̅хумме ўе селлим ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли 
мух̲аммедин кема̅ селлемте ‘аля̅ ибр̣о̅хи̅ме ўе ‘аля̅ а̅ли ибр̣о̅хи̅ме иннеке 
х̲ами̅дун меж̲и̅дун. 

3. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммединин небиййиљ уммиййи ўе езўа̅ж̲ихи 
уммеха̅тиљ му’мини̅не ўе з̲урриййетихи ўе ехли бейтихи кема̅ с̣аллейте 
‘аля̅ ибр̣о̅хи̅ме ўе ‘аля̅ а̅ли ибр̣о̅хи̅ме ўе ба̅рик ‘аля̅ мух̲аммединин 
небиййиљ уммиййи ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин ўе езўа̅ж̲ихи ўе ехли 
бейтихи ўе з̲урриййетихи кема̅ ба̅р̣акте ‘аля̅ ибр̣о̅хи̅ме ўе ‘аля̅ а̅ли 
ибр̣о̅хи̅ме фиљ ‘а̅леми̅не иннеке х̲ами̅дун меж̲и̅дун. 

4. Ел̣л̣о̅хумме ензиљхуљ мек̣‘адељ мук̣ар̣р̣абе ‘индеке йеўмељ к̣ийа̅мети. 
5. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ с̣алеўа̅тике ўе р̣ах̲метеке ўе бер̣акя̅тике ‘аля̅ сеййидиљ 

мур̣сели̅не ўе има̅миљ муттек̣и̅не ўе х̣о̅темин небиййи̅не мух̲аммедин 
‘абдике ўе р̣асу̅лике има̅миљ х̣айри ўе к̣о̅’идиљ х̣айри р̣асу̅лир̣ р̣ах̲мети. 
Ел̣л̣о̅хум меб‘ас̲ху мек̣о̅мен мех̲му̅ден йег̣бит̣уху бихиљ еўўелю̅не ўељ 
а̅х̣ир̣у̅не. 

6. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ с̣алеўа̅тике ўе бер̣акя̅тике ўе р̣ах̲метеке ‘аля̅ мух̲аммедин 
ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин кема̅ ж̲е‘аљтеха̅ ‘аля̅ ибр̣о̅хи̅ме ўе ‘аля̅ а̅ли 
ибр̣о̅хи̅ме иннеке х̲ами̅дун меж̲и̅дун. 

7. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ўе еблиг̣хуљ ўеси̅лете ўед дер̣аж̲етер̣ 
р̣афи̅‘ате минељ ж̲еннети. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ фиљ мус̣т̣афейне 
мех̲аббетеху ўе фиљ мук̣ар̣р̣аби̅не меўеддетеху ўе фиљ еа‘лейне з̲икр̣аху 
ўесселя̅му ‘алейхи ўе р̣ах̲метул̣л̣о̅хи ўе бер̣акя̅туху. 

8. Ел̣л̣о̅хумме дя̅х̲ийељ медх̲уўўа̅ти ўе ба̅ри’ељ месму̅кя̅ти ўе ж̲ебба̅р̣аљ 
к̣улю̅би ‘аля̅ фит̣р̣атиха̅ шек̣иййиха̅ ўе се‘и̅диха̅ иж̲‘аљ шер̣о̅’ифе 
с̣алеўа̅тике ўе неўа̅мийе бер̣акя̅тике ўе р̣а’фете тех̲аннунике ‘аля̅ 
мух̲аммедин ‘абдике ўе р̣асу̅ликељ х̣о̅тими лима̅ себек̣а ўељ фа̅тих̲и лима̅ 
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уг̣лик̣а ўељ муа‘линиљ х̲ак̣к̣а биљ х̲ак̣к̣и ўед дя̅миг̣и лиж̲ейша̅тиљ еба̅т̣и̅ли 
кема̅ х̲уммиле фед̣т̣але‘а би’емрике лит̣о̅‘атике мустеўфизен фи̅ 
мер̣д̣о̅тике биг̣айри некелин ‘ан к̣адемин ўе ля̅ ўехнин фи̅ ‘азмин ўа̅‘ийен 
лиўех̲йике х̲а̅физ̣ан ли‘ахдике ма̅д̣ийен ‘аля̅ нефа̅з̲и емрике х̲аття̅ еўр̣о̅ 
к̣абесен лик̣о̅бисин а̅ля̅’ул̣л̣о̅хи тес̣илю би’ехлихи есба̅беху бихи 
худийетиљ к̣улю̅бу беа‘де х̣аўд̣о̅тиљ фитени ўељ ис̲ми ўе ебхеж̲е 
му̅д̣их̲а̅тиљ еа‘ля̅ми ўе муни̅р̣о̅тиљ исля̅ми ўе ня̅’ир̣о̅тиљ ех̲кя̅ми фехуўе 
еми̅нукељ ме’му̅ну ўе х̣о̅зину ‘иљмикељ мех̣зу̅ни ўе шехи̅дуке йеўмед 
ди̅ни ўе бе‘и̅с̲уке ниа‘метен ўе р̣асу̅люке биљ х̲ак̣к̣и р̣ах̲метен. Ел̣л̣о̅хум 
мефсех̲ леху мефсех̲ан фи̅ ‘аднике ўеж̲зихи муд̣о̅‘афа̅тиљ х̣айри мин 
фед̣лике мухенни’а̅тин леху г̣айр̣а мукеддир̣о̅тин мин ўуфу̅ри с̲еўа̅бикељ 
мед̣ну̅ни ўе ж̲ези̅ли ‘ат̣о̅’икељ мех̣зу̅ни. Ел̣л̣о̅хумме еа‘ли ‘аля̅ биня̅’иљ 
ба̅ни̅не биня̅’еху ўе екрим мес̲ўа̅ху ледейке ўе нузулеху ўе етмим леху̅ 
ну̅р̣аху ўеж̲зихи минин би‘а̅с̲ике леху мек̣бу̅леш шеха̅дети ўе мер̣д̣иййељ 
мек̣о̅лети з̲я̅ мент̣ик̣ин ‘адлин ўе х̣ут̣т̣атин фес̣лин ўе х̲уж̲ж̲етин ўе 
бур̣ха̅нин ‘аз̣и̅мин с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме. 

9. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљня̅ ся̅ми’и̅не мут̣и‘и̅не ўе еўлийа̅’е мух̣лис̣и̅не ўе р̣уфек̣о̅’е 
мус̣о̅х̲иби̅не. Ел̣л̣о̅хумме еблиг̣ху миннес селя̅ме ўер̣дуд ‘алейня̅ минхус 
селя̅ме. 

10. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммединин небиййи ‘адеде мен с̣алля̅ ‘алейхи 
мин х̣аљк̣ике ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммединин небиййи кема̅ йенбег̣и̅ леня̅ ен 
нус̣аллийе ‘алейхи ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммединин небиййи кема̅ емер̣теня̅ 
ен нус̣аллийе ‘алейхи. 

11. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин х̲аття̅ ля̅ йебк̣о̅ мин с̣алеўа̅тике шей’ун 
ўе ба̅рик ‘аля̅ мух̲аммедин х̲аття̅ ля̅ йебк̣о̅ мин бер̣акя̅тике шей’ун ўе 
селлим ‘аля̅ мух̲аммедин х̲аття̅ ля̅ йебк̣о̅ минес селя̅ми шей’ун ўер̣х̲ам 
мух̲аммеден х̲аття̅ ля̅ йебко̅ мин р̣ах̲метике шей’ун. 

12. Ж ̲езел̣л̣о̅ху ‘ання̅ мух̲аммеден с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме бима̅ хуўе 
ехлюху. 

13. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ р̣у̅х̲и мух̲аммедин фиљ ер̣ўа̅х̲и ўе с̣алли ‘аля̅ 
ж̲еседи мух̲аммедин фиљ еж̲ся̅ди ўе с̣алли ‘аля̅ к̣абри мух̲аммедин фиљ 
к̣убу̅ри. 

14. Иннел̣л̣о̅хе ўе меля̅’икетеху йус̣аллю̅не ‘ален небиййи йа̅ еййухел лез̲и̅не 
а̅мену̅ с̣аллю̅ ‘алейхи ўе селлиму̅ тесли̅мен. Леббейкел̣ л̣о̅хумме р̣абби̅ ўе 
се’адейке с̣алеўа̅тул̣л̣о̅хиљ беррир̣ р̣ах̲и̅ми ўељ меля̅’икетиљ мук̣ар̣р̣аби̅не 
ўен небиййи̅не ўес̣с̣идди̅к̣и̅не ўеш шухедя̅’и ўес̣ с̣о̅лих̲и̅не ўе ма̅ себбех̲а 
леке мин шей’ин йа̅ р̣аббељ ‘а̅леми̅не ‘аля̅ мух̲аммедибни ‘абдилля̅хи 
х̣о̅темин небиййи̅не ўе сеййидиљ мур̣сели̅не ўе има̅миљ муттек̣и̅не ўе 
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р̣асу̅ли р̣аббиљ ‘а̅леми̅неш ша̅хидиљ беши̅рид дя̅‘и̅ илейке би‘из̲никес 
сир̣о̅ж̲иљ муни̅ри ўе ‘алейхис селя̅му. 

15. Ел̣л̣о̅хумме тек̣аббељ шефа̅‘ате мух̲аммединиљ кубр̣о̅ ўер̣феа‘ 
дер̣аж̲етехуљ ‘уљйа̄ ўе еа‘т̣ихи су’леху фиљ а̅х̣ир̣ати ўељ у̅ля̅ кема̅ а̅тейте 
ибр̣о̅хи̅ме ўе му̅ся̅. 

16. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ мух̲аммеден мин екр̣ами ‘иба̅дике ‘алейке кер̣о̅метен ўе 
мин ер̣фе‘ихим ‘индеке дер̣аж̲етен ўе мин еа‘з̣амихим ‘индеке х̣ат̣ар̣ан ўе 
мин емкенихим ‘индеке шефа̅‘атен. Ел̣л̣о̅хумме етбиа‘ху мин умметихи 
ўе з̲урриййетихи ма̅ тек̣ар̣р̣у бихи ‘айнуху ўеж̲зихи ‘ання̅ х̣айр̣а ма̅ 
ж̲езейте небиййен ‘ан умметихи ўеж̲зиљ енбийа̅’е куллехум х̣айр̣ан ўе 
селя̅мун ‘алељ мур̣сели̅не ўељ х̲амду лилля̅хи р̣аббиљ ‘а̅леми̅не. 

17. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин ўе ес̣х̲а̅бихи 
ўе еўля̅дихи ўе ехли бейтихи ўе з̲урриййетихи ўе мух̲ибби̅хи ўе етба̅‘ихи 
ўе ешйа̅‘ихи ўе ‘алейня̅ ме‘ахум еж̲ме‘и̅не йа̅ ер̣х̲амер̣ р̣о̅х̲ими̅не. 

18. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин миљ’ед дунйа̅ ўе миљ’ељ а̅х̣ир̣ати ўе 
ба̅рик ‘аля̅ мух̲аммедин миљ’ед дунйа̅ ўе миљ’ељ а̅х̣ир̣ати ўер̣х̲ам 
мух̲аммеден миљ’ед дунйа̅ ўе миљ’ељ а̅х̣ир̣ати ўе селлим ‘аля̅ мух̲аммедин 
миљ’ед дунйа̅ ўе миљ’ељ а̅х̣ир̣ати. 

19. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке йа̅ ел̣л̣о̅ху йа̅ р̣ах̲ма̅ну йа̅ р̣ах̲и̅му йа̅ ж̲а̅р̣аљ 
мустеж̲и̅ри̅не йа̅ ема̅нељ х̣о̅’ифи̅не йа̅ ‘има̅де мен ля̅ ‘има̅де леху йа̅ 
сенеде мен ля̅ сенеде леху йа̅ з̲ух̣р̣а мен ля̅ з̲ух̣р̣а леху йа̅ х̲ирзед̣ д̣у‘афа̅’и 
йа̅ кензељ фук̣ар̣о̅’и йа̅ ‘аз̣и̅мер̣ р̣аж̲а̅’и йа̅ мунк̣из̲ељ хељкя̅ йа̅ мунж̲ийељ 
г̣ар̣к̣о̅ йа̅ мух̲сину йа̅ муж̲милю йа̅ мун‘иму йа̅ муфд̣илю йа̅ ‘ази̅зу йа̅ 
ж̲ебба̅р̣у йа̅ муни̅р̣у ентел лез̲и̅ сеж̲еде леке сеўа̅дул лейли ўе д̣аў’ун 
неха̅ри ўе шу‘а̅‘уш шемси ўе ну̅р̣уљ к̣амери ўе х̣афи̅к̣уш шеж̲ери ўе 
деўиййуљ ма̅’и йа̅ ел̣л̣о̅ху ентел̣л̣о̅ху ля̅ шери̅ке леке ес’елюке ен 
тус̣аллийе ‘аля̅ мух̲аммедин ‘абдике ўе р̣асу̅лике ўа ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин. 

20. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин фиљ 
еўўели̅не ўељ а̅х̣ири̅не ўе фиљ меле’иљ еа‘ля̅ иля̅ йеўмид ди̅ни. 

21. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин кема̅ тух̲иббу 
ўе тер̣д̣о̅ леху. 

22. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин с̣аля̅тен 
теку̅ну леке рид̣о̅’ен ўе лих̲ак̣к̣ихи едя̅’ен ўе еа‘т̣ихиљ ўеси̅лете ўељ 
мек̣о̅мељ мех̲му̅дел лез̲и̅ ўе‘аттеху ўеж̲зихи ‘ання̅ ма̅ хуўе ехлюху ўеж̲зихи 
‘ання̅ ефд̣але ма̅ ж̲езейте небиййен ‘ан умметихи ўе с̣алли ‘аля̅ ж̲еми̅‘и 
их̣ўа̅нихи минен небиййи̅не ўес̣ с̣о̅лих̲и̅не йа̅ ер̣х̲амер̣ р̣о̅х̲ими̅не. 

23. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин фиљ еўўели̅не ўе с̣алли ‘аля̅ 
мух̲аммедин фиљ а̅х̣ири̅не ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин фин небиййи̅не ўе 



OOO OOO OOO OOO 178 ooo ooo ooo ooo 

с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин фиљ мур̣сели̅не ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин фиљ 
меле’иљ еа‘ля̅ иля̅ йеўмид ди̅ни. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин х̲аття̅ 
тер̣д̣о̅ ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин беа‘дер рид̣о̅ ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин 
ебеден ебеден. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин кема̅ емер̣те бис̣с̣аля̅ти 
‘алейхи ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин кема̅ тух̲иббу ен йус̣алля̅ ‘алейхи ўе 
с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин кема̅ ер̣атте ен йус̣алля̅ ‘алейхи. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли 
‘аля̅ мух̲аммедин ‘адеде х̣аљк̣ике ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин рид̣о̅ нефсике 
ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин зинете ‘ар̣шике ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин 
мидя̅де келима̅тикел лети̅ ля̅ тенфеду. Ел̣л̣о̅хумме ўе еа‘т̣и мух̲аммедениљ 
ўеси̅лете ўељ фед̣ле ўељ фед̣и̅лете ўед дер̣аж̲етер̣ р̣афи̅‘ате. Ел̣л̣о̅хумме 
‘аз̣з̣им бур̣ха̅неху ўе ефлиж̲ х̲уж̲ж̲етеху ўе еблиг̣ху ме’му̅леху фи̅ ехли 
бейтихи ўе умметихи. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ с̣алеўа̅тике ўе бер̣акя̅тике ўе 
р̣а’фетеке ўе р̣ах̲метеке ‘аля̅ мух̲аммедин х̲аби̅бике ўе с̣афиййике ўе ‘аля̅ 
ехли бейтихит̣ т̣аййиби̅нет̣ т̣о̅хири̅не. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин 
би’ефд̣али ма̅ с̣аллейте ‘аля̅ ех̲адин мин х̣аљк̣ике ўе ба̅рик ‘аля̅ 
мух̲аммедин мис̲ле з̲я̅лике ўер̣х̲ам мух̲аммеден мис̲ле з̲я̅лике. Ел̣л̣о̅хумме 
с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин фил лейли из̲я̅ йег̣ша̅ ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин 
фин неха̅ри из̲я̅ теж̲елля̅ ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин фиљ а̅х̣ир̣ати ўељ у̅ля̅. 
Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммединис̣ с̣аля̅тет тя̅ммете ўе ба̅рик ‘аля̅ 
мух̲аммединиљ бер̣акетет тя̅ммете ўе селлим ‘аля̅ мух̲аммединис селя̅мет 
тя̅мме. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин има̅миљ х̣айри ўе к̣о̅’идиљ 
х̣айри ўе р̣асу̅лир̣ р̣ах̲мети. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ебедељ 
а̅биди̅не ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин дехр̣ад дя̅хири̅не. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли 
‘аля̅ мух̲аммединин небиййиљ уммиййиљ ‘ар̣абиййиљ к̣ур̣ашиййиљ 
ха̅шимиййиљ ебт̣ах̲иййит тиха̅миййиљ мекиййи с̣о̅х̲ибит тя̅ж̲и ўељ 
хир̣о̅ўети ўељ ж̲иха̅ди ўељ кер̣о̅мети ўељ мег̣неми ўељ мек̣семи с̣о̅х̲ибиљ 
х̣айри ўељ мейри с̣о̅х̲ибис сер̣о̅йа̅ ўељ ‘ат̣о̅йа̅ ўељ а̅йа̅тиљ муа‘ж̲изя̅ти ўељ 
‘аля̅ма̅тиљ ба̅хир̣о̅ти ўељ мек̣о̅миљ мешху̅ди ўељ х̲аўд̣иљ меўр̣у̅ди ўеш 
шефа̅‘ати ўес суж̲у̅ди лир̣ р̣аббиљ мех̲му̅ди. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ 
мух̲аммедин би‘адеди мен с̣алля̅ ‘алейхи ўе с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин 
би‘адеди мен лем йус̣алли ‘алейхи. 

24. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммединил лез̲и̅ ешр̣ак̣ат 
бину̅рихиз̣ з̣улему. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммединиљ 
меб‘у̅с̲и р̣ах̲метен ликуллиљ умем. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ 
мух̲аммединиљ мух̣тя̅ри лиссийа̅дети ўер рися̅лети к̣абле х̣аљк̣ил леўх̲и 
ўељ к̣алеми. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммединиљ меўс̣у̅фи 
би’ефд̣алиљ ех̣ля̅к̣и ўеш шийеми. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ 
мух̲аммединиљ мех̣с̣у̅с̣и биж̲еўа̅ми‘иљ келими ўе х̣аўа̅с̣с̣иљ х̲икеми. 
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Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммединил лез̲и̅ кя̅не ля̅ тунтехеку 
фи̅ меж̲а̅лисихиљ х̲ур̣аму ўе ля̅ йуг̣д̣и̅ ‘ан мен з̣алеме. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли 
‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммединил лез̲и̅ кя̅не из̲я̅ меша̅ туз̣иллюхуљ г̣ама̅мету 
х̲айс̲у ма̅ йеммеме. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммединил 
лез̲ин шек̣к̣а лехуљ к̣амер̣у ўе келлемехуљ х̲аж̲ер̣у ўе ек̣ар̣р̣а бирися̅летихи 
ўе с̣аммеме. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммединил лез̲и̅ ес̲ня̅ 
‘алейхи р̣аббуљ ‘иззети рид̣ан фи̅ ся̅лифиљ к̣идеми. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли 
‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммединил лез̲и̅ с̣алля̅ ‘алейхи р̣аббуня̅ фи̅ мух̲кеми 
китя̅бихи ўе емер̣а ен йус̣алля̅ ‘алейхи ўе йуселлеме. С̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи 
ўе ‘аля̅ а̅лихи ўе ес̣х̲а̅бихи ўе езўа̅ж̲ихи менхеллетид дийему ўе ма̅ ж̲ур̣р̣ат 
‘алељ муз̲ниби̅не ез̲йа̅люљ кер̣ами ўе селлеме тесли̅мен ўе шер̣р̣афе ўе 
кер̣р̣аме. 

25. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммединис ся̅бик̣и лиљ х̣аљк̣и 
ну̅р̣уху ўер̣ р̣ах̲мети лиљ ‘а̅леми̅не з̣уху̅р̣уху ‘адеде мен мед̣о̅ мин х̣аљк̣ике 
ўе мен бек̣ийе ўе мен се’иде минхум ўе мен шек̣ийе с̣аля̅тен тестег̣рик̣уљ 
‘адде ўе тух̲и̅т̣у биљ х̲адди с̣аля̅тен ля̅ г̣о̅йете леха̅ ўе лентиха̅’е ўе ля̅ емеде 
леха̅ ўе ленк̣ид̣о̅’е с̣аля̅тен дя̅’иметен бидеўа̅мике ўе ‘аля̅ а̅лихи ўе с̣ах̲бихи 
кез̲я̅лике ўељ х̲амду лилля̅хи ‘аля̅ з̲я̅лике. 

26. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ‘абдике ўе р̣асу̅лике ўе с̣алли ‘алељ 
му’мини̅не ўељ му’миня̅ти ўељ муслими̅не ўељ муслима̅ти. 

27. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли мух̲аммедин ўе хеб 
ленел̣л̣о̅хумме мин ризк̣икељ х̲аля̅лит̣ т̣аййибиљ муба̅р̣аки ма̅ тес̣у̅ну 
бихи ўуж̲у̅хеня̅ ‘анит те‘ар̣р̣уд̣и иля̅ ех̲адин мин х̣аљк̣ике ўеж̲‘ал 
ленел̣л̣о̅хумме илейхи т̣ари̅к̣ан сехлен мин г̣айри те‘абин ўе ля̅ нес̣абин 
ўе ля̅ миннетин ўе ля̅ теби‘атин ўе ж̲еннибнел̣ л̣о̅хуммељ х̲ар̣о̅ме х̲айс̲у 
кя̅не ўе ейне кя̅не ўе ‘инде мен кя̅не ўе х̲уљ бейненя̅ ўе бейне ехлихи 
ўек̣бид̣ ‘ання̅ ейдийехум ўес̣риф ‘ання̅ к̣улю̅бехум х̲аття̅ ля̅ нетек̣аллебе 
илля̅ фи̅ма̅ йур̣д̣и̅ке ўе ля̅ несте‘и̅не биниа‘метике илля̅ ‘аля̅ ма̅ тух̲иббу 
йа̅ ер̣х̲амер̣ р̣о̅х̲ими̅не. 

28. Ел̣л̣о̅хумме инни̅ ес’елюке би’ефд̣али мес’елетике ўе би ех̲абби исма̅’ике 
илейке ўе екр̣амиха̅ ‘алейке ўе бима̅ мененте бихи ‘алейня̅ бимух̲аммедин 
небиййиня̅ с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме ўестенк̣аз̲теня̅ бихи минед̣ 
д̣аля̅лети ўе емер̣теня̅ бис̣с̣аля̅ти ‘алейхи ўе ж̲е‘аљте с̣аля̅теня̅ ‘алейхи 
дер̣аж̲етен ўе кеффа̅р̣атен ўе лют̣фен ўе меннен мин ‘ат̣о̅’ике фе’ед‘у̅ке 
теа‘з̣и̅мен ли’емрике ўеттиба̅‘ан лиўес̣иййетике ўе тенж̲и̅зен лимеў‘идике 
бима̅ йеж̲ибу линебиййиня̅ с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме ‘алейня̅ фи̅ 
едя̅’и х̲ак̣к̣ихи к̣ибеленя̅ ўе емер̣тељ ‘иба̅де бис̣с̣аля̅ти ‘алейхи 
фери̅д̣атениф тер̣ад̣теха̅ ‘алейхим фенес‘елюке биж̲еля̅ли  ўеж̲хике ўе 
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ну̅ри ‘аз̣аметике ен тус̣аллийе енте ўе меля̅’икетуке ‘аля̅ мух̲аммедин 
‘абдике ўе р̣асу̅лике ўе небиййике ўе с̣афиййике ефд̣але ма̅ с̣аллейте 
бихи ‘аля̅ ех̲адин мин х̣аљк̣ике иннеке х̲ами̅дун меж̲и̅дун. Ел̣л̣о̅хум 
мер̣феа‘ дер̣аж̲етеху ўе екрим мек̣о̅меху ўе с̲ек̣к̣иљ ми̅зя̅неху ўе еж̲зиљ 
с̲еўа̅беху ўе ефлиж̲ х̲уж̲ж̲етеху ўе ез̣хир миллетеху ўе ед̣и’ ну̅р̣аху ўе едим 
кер̣о̅метеху мин з̲урриййетихи ўе ехли бейтихи ма̅ тек̣ар̣р̣у бихи ‘айнуху 
ўе ‘аз̣з̣имху фин небиййи̅нел лез̲и̅не х̣алеў к̣аблеху. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ 
мух̲аммеден екс̲ер̣ан небиййи̅не тебе‘ан ўе екс̲ер̣ахум езр̣ан ўе ефд̣алехум 
кер̣о̅метен ўе ну̅р̣ан ўе еа‘ля̅хум дер̣аж̲етен ўе ефсех̲ахум фиљ ж̲еннети 
мензилен ўе езйедехум с̲еўа̅бен ўе ек̣р̣абехум меж̲лисен ўе ес̲бетехум 
мек̣о̅мен ўе ес̣ўебехум келя̅мен ўе енж̲ех̲ахум мес’елетен ўе еўфер̣ахум 
ледейке нес̣и̅бен ўе ек̣ўа̅хум фи̅ма̅ ‘индеке р̣аг̣бетен ўе ензиљху фи̅ еа‘ля̅ 
г̣ур̣афиљ фирдеўси минед дер̣аж̲а̅тиљ ‘уля̅. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ мух̲аммеден 
ес̣дек̣а к̣о̅’илин ўе енж̲ех̲а ся̅’илин ўе еўўеле ша̅фи‘ин ўе ефд̣але 
мушеффе‘ин ўе шеффиа‘ху фи̅ умметихи шефа̅‘атен йег̣бит̣уху бихељ 
еўўелю̅не ўељ а̅х̣ир̣у̅не ўе из̲я̅ меййезте бейне ‘иба̅дике ли фес̣лиљ к̣ад̣о̅’и 
феж̲‘аљ мух̲аммеден фиљ ес̣дек̣и̅не к̣и̅лен ўе фиљ ех̲сени̅не ‘амелен ўе 
фиљ мехдиййи̅не себи̅лен. Ел̣л̣о̅хум меж̲‘аљ небиййеня̅ леня̅ фер̣ат̣ан ўе 
х̲аўд̣аху леня̅ меўриден. Ел̣л̣о̅хум мех̲шур̣ня̅ фи̅ зумр̣атихи ўестеа‘миљня̅ 
бисуннетихи ўе теўеффеня̅ ‘аля̅ миллетихи ўеж̲‘аљня̅ фи̅ зумр̣атихи ўе 
х̲избихи. Ел̣л̣о̅хум меж̲меа‘ бейненя̅ ўе бейнеху кема̅ а̅мення̅ бихи ўе лем 
нер̣аху ўе ля̅ туферрик̣ бейненя̅ ўе бейнеху х̲аття̅ тудх̣иленя̅ мудх̣алеху ўе 
теж̲‘аленя̅ мин р̣уфек̣о̅’ихи ме‘ан небиййи̅не ўес̣ с̣идди̅к̣и̅не ўеш 
шухедя̅’и ўес̣ с̣о̅лих̲и̅не ўе х̲асуне уля̅’ике р̣афи̅к̣ан. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ 
мух̲аммедин ну̅риљ худя̅ ўељ к̣о̅’иди илељ х̣айри ўед дя̅‘и̅ илер̣ р̣ушди 
небиййир̣ р̣ах̲мети ўе кя̅шифиљ г̣уммети ўе има̅миљ муттек̣и̅не ўе р̣асу̅ли 
р̣аббиљ ‘а̅леми̅не кема̅ беллег̣а рися̅ля̅тике ўе теля̅ а̅йа̅тике ўе нес̣ах̲а ли 
‘иба̅дике ўе ек̣о̅ме х̲уду̅деке ўе ўеффа̅ би‘ахдике ўе енфез̲е х̲укмеке ўе 
емер̣а бит̣о̅‘атике ўе неха̅ ‘ан ме‘а̅с̣и̅ке ўе ўа̅ля̅ ўелиййекел лез̲и̅ тух̲иббу ен 
туўа̅лийеху ўе ‘а̅дя̅ ‘адуўўекел лез̲и̅ тух̲иббу ен ту‘а̅дийеху ўе с̣аллел̣л̣о̅ху 
‘аля̅ мух̲аммедин ўе селлеме. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ ж̲еседихи фиљ 
еж̲ся̅ди ўе ‘аля̅ р̣у̅х̲ихи фиљ ер̣ўа̅х̲и ўе ‘аля̅ меўк̣ифихи фиљ меўа̅к̣ифи ўе 
‘аля̅ мешхедихи фиљ меша̅хиди ўе ‘аля̅ з̲икрихи из̲я̅ з̲укир̣а с̣аля̅тен 
миння̅ ‘аля̅ небиййиня̅. Ел̣л̣о̅хумме еблиг̣ху миннес селя̅ме куллема̅ 
з̲укир̣а ўес селя̅му ‘ален небиййи ўе р̣ах̲метул̣л̣о̅хи ўе бер̣акя̅туху. 
Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ меля̅’икетикељ мук̣ар̣р̣аби̅не ўе ‘аля̅ енбийа̅’икељ 
мут̣аххери̅не ўе ‘аля̅ р̣усуликељ мур̣сели̅не ўе ‘аля̅ х̲амелети ‘ар̣шике 
еж̲ме‘и̅не ўе ‘аля̅ ж̲ебр̣а’и̅ле ўе ми̅кя̅’и̅ле ўе иср̣о̅фи̅ле ўе мелекиљ меўти ўе 
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рид̣ўа̅не ўе ма̅ликин ўе с̣алли ‘алељ кир̣о̅миљ кя̅тиби̅не ўе ‘аля̅ ехли бейти 
небиййике с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе селлеме ефд̣але ма̅ а̅тейте ех̲аден мин 
ехли буйу̅тиљ мур̣сели̅не ўеж̲зи ес̣х̲а̅бе небиййике с̣аллел̣л̣о̅ху ‘алейхи ўе 
селлеме ефд̣але ма̅ ж̲езейте ех̲аден мин ес̣х̲а̅биљ мур̣сели̅не. Ел̣л̣о̅хум 
мег̣фир лиљ му’мини̅не ўељ му’миня̅ти ўељ муслими̅не ўељ муслима̅тиљ 
ех̲йа̅’и минхум ўељ емўа̅ти ўе ли’их̣ўа̅нинел лез̲и̅не себек̣у̅ня̅ биљ и̅ма̅ни 
ўе ля̅ теж̲‘аљ фи̅ к̣улю̅биня̅ г̣иллен лиллез̲и̅не а̅мену̅ р̣аббеня̅ иннеке 
р̣а’у̅фун р̣ах̲и̅мун. 

29. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ‘абдике ўе небиййике ўе р̣асу̅ликен 
небиййиљ уммиййи ўе ‘аля̅ а̅лихи ўе ес̣х̲а̅бихи ўе селлим̣ 

30. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин куллема̅ з̲екер̣ахуз̲ з̲я̅кир̣у̅не ўе с̣алли 
‘аля̅ мух̲аммедин куллема̅ г̣афеле ‘ан з̲икрихиљ г̣о̅филю̅не. 

31. Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ мух̲аммедин ‘абдике ўе р̣асу̅ликен небиййиљ 
уммиййил лез̲и̅ а̅мене бике ўе бикитя̅бике ўе еа‘т̣ихи ефд̣але р̣ах̲метике 
ўе а̅тихиш шер̣афе ‘аля̅ х̣аљк̣ике йеўмељ к̣ийа̅мети ўеж̲зихи х̣айр̣аљ 
ж̲езя̅’и ўес селя̅му ‘алейхи ўе р̣ах̲метул̣л̣о̅хи ўе бер̣акя̅туху. 

32. Субх̲а̅не р̣аббике р̣аббиљ ‘иззети ‘амма̅ йес̣ифу̅не. Ўе селя̅мун ‘алељ 
мур̣сели̅не. Ўељ х̲амду лилля̅хи р̣аббиљ ‘а̅леми̅не. 
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След което, казва рабът, зовящ за опрощението на своя 
Всевишен Създател, ‘Али̅ ибн Суљт̣о ̅н Мух ̲аммед ељ-К̣о ̅ри̅, 
Аллах да прикрие техните недостатъци и да опрости 
греховете им [на него и родителите му]. Като видях някои от 
хората, проявяващи стремеж и усърдие да се придържат към 
сборниците с дуи [молитви] и зикр, препоръчани от 
уважаемите шейхове и почитаемите учени и то до такава 
степен, че някои от тях се ограничават единствено с четенето 
на дуи, за които няма съмнение, че са погрешни и 
изфабрикувани, реших да събера дуите предадени в хадисите, 
които се намират в най-известните сборници, като “Ељ-ез ̲кя̄р” 
на ен-Неўеўи̅, “Ељ-Х ̲ис̣н” на ељ-Ж ̲езери̅, “Ељ-келиму-т ̣-
Т̣аййиб” и “ељ-Ж ̲а̅ми‘у-љ-Кеби ̅р” и “ељ-Ж ̲а̅ми‘у-с̣-С ̣аг̣и ̅р” и “ед-
Дур̣р̣у-љ-Менс̲у ̅р̣” на ес-Суйу ̅т̣и̅ и “ељ-К̣аўлю-љ-Беди ̅а‘” на ес-
Сех ̣о ̅ўи̅, Аллах да се смили над всички тях. Като започнах този 
сборник с дуите от Свещения Куран и го завърших с най-
светлите форми на отправяне на благослов към Мухаммед 
Мустафа �, очаквайки дуа за мен от онзи, който го чете и се 
моли на Аллах, защото онзи, който насочи към извършването 
на добро, е като онзи, който го извършва. И моля Аллах да 
приеме моя труд и да пречисти моето намерение. Този 
сборник е добър източник за всяка дуа и добро начало за 
всяка възхвала отправена към Всевишния Аллах и изречена от 
езиците на молещите. И той е непокътнат от изопачаването 
на фалшификаторите и от преиначаването на безбожниците. 


