ﻴﻢ
ِ ﺑِ ْﺴ ِﻢ ا
ِ ﲪ ِﻦ اﻟ َّﺮ ِﺣ
ٰ ْ ﷲ اﻟ َّﺮ
С името на Ал̣л̣а̅х, Всемилостивия, Премилосърдния

Молитви за опрощение
от
има̅м Х̲асен ељ-Бес̣ри̅
(21 – 110 хиж̲р̣а)

Транскрипция на буквите
ж̱̱

ج

ث

т

ت

б

ب

з

 زр, р̣̣ ر

з̱̱

ذ

д

د

з̣̣

ظ

т̣̣

ط

д̣̣

ض

с̣̣

л, л̣̣, љ ل

к

ك

к̣̣

ق

й

ي

ў

و

с̱̱

’

ء

х̣̣

خ

х̱̱

ح

ص

ш

ش

с

س

ф

ف

г̣̣

‘ غ, а‘ ع

х

ﻫـ

н

 نм

م

у, ю

д̣̣амме

и

кеср̣̣а

а, е

фетх̱̱а

ӯ̄, ю̄̄

ўа̄̄ў

ӣ̄

йа̄̄

а̄̄, о̄̄, я̄̄

елиф

Чертичка отгоре означава, че буквата се изговаря удължено.
Точка отдолу означава, че буквата се изговаря удебелено.
За по-подробно обяснение вижте инструкциите на следващата страница.

Дългите гласни [буквите на медд] са отбелязвани с чертичка над буквата: за елиф - а̄̄, о̄̄ и
я̄̄, за ўа̄ў - ӯ̄ и ю̄̄ и за йа̄ - ӣ̄.
Дебелите букви на тефх̣ӣм [с̣о̄д, д̣о̄д, т̣о̄, з̣о̄, к̣о̄ф, г̣айн и х̣о̄] са отбелязвани чрез точка
под буквата: с̣̣, д̣̣, т̣̣, з̣̣, к̣̣, г̣̣, х̣̣.
Меките букви на лӣн са отбелязвани с ченгелче над буквата – й и ў.
За тънката буква ля̄м е използвана съгласната л, а за дебелата – л̣̣. 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 – р̣̣.
Макар, че буквата джӣм напълно съответства на звука дж, за нейно отбелязване е
използвана комбинацията ж̱̱, 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, д̣о̄д, с̣о̄д, з̣о̄, к̣о̄ф, г̣айн, 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’ – д̣о̄д, т̣о̄, с̣о̄д,
з̣о̄, к̣о̄ф, г̣айн и х̣о̄ се използва гласната о̄̄. 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 а̄̄. 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 я̄̄.
За отбелязване на д̣амме след буквата ля̄м е използвана гласната ю. За отбелязване на
д̣амме след всички останали букви е използвана гласната у. За отбелязване на ўа̄ў за удължаване
след буквата ля̄м е използвана гласната ю̄̄. За отбелязване на ўа̄ў за удължаване след всички
останали букви е използвана гласната ӯ̄.
При всички положения за отбелязване на кесра е използвана гласната и, а за
отбелязване на йа̄ за удължаване е използвана гласната ӣ̄.

Молитви за опрощение
ﺖ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  اَﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ1
َ  َو َﻧﺎ ﻟَ ْﺘ ُﻪ ﻗُ ْﺪ َر ِﰐ ﺑِ َﻔ ْﻀ ِﻞ ﻧ ِْﻌ َﻤ ِﺘ،ِﻚ
َ ﺘ0َِ ﺐ ﻗَ ِﻮ َي َﻠَﻴْ ِﻪ ﺑَ َﺪ ِﱐ ﺑِ َﻌﺎﻓ
ْ  َـﺴ َﻄ6َ  َو ْاﻧ،ﻚ
،ِـﻚ
َّ ـﺖ َﻋـ ِﻦ
ِ ْ ِاﻟﻨـﺎ ِس ﺑِـﺴ
َ ﱰ
َ إِﻟَﻴْ ِﻪ ﻳَﺪِي ﺑِﺴِ َﻌ ِﺔ ِر ْزﻗ
َ  أ َ َﻣﺎﻧFَ ـﻚ َـ
َ ـﺖ ﻓِﻴـ ِﻪ ﻋ ِْﻨ َـﺪ َﺧ ْـﻮ ِﰲ ﻣ ِْﻨ
ُ ْ  َو َّاﺗَﻠ،ك
ُ ﺠ ْﺒ
َ اﺣ َﺘ
ْ  َو،ِﻚ

ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ
َ ـﻚ َو َﻋ ْﻔـ ِﻮ
َ ﺖ ِﻣ ْﻦ َﺳ ْﻄ َﻮﺗ
َ  َﻛـ َﺮ ِم َو ْﺟ ِﻬFَ ﺖ ﻓِﻴـ ِﻪ َـ
َ ِﻚ َﻠ ََّﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ِﲝِﻠ ْ ِﻤ
ُ ْ َو َﻋ َّﻮﻟ،ﻚ
ُ َو َوﺛِ ْﻘ
ِّ  َﻓـ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNك
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин к̣аўийе ‘алейхи бедени̅
би‘а̅фийетике, ўе ня̅летху к̣удр̣ати̅ бифед̣ли ниа‘метике, ўенбесет̣ат илейхи
йеди̅ биси‘ати ризк̣ике, ўех̲теж̲ебту ‘аниння̅си биситрике, ўеттекељту фи̅хи
‘инде х̣аўфи̅ минке ‘аля̅ ема̅нике, ўе ўес̲ик̣ту мин сет̣ўетике ‘алеййе фи̅хи
бих̲иљмике, ўе ‘аўўељту фи̅хи ‘аля̅ кер̣ами ўеж̲хике ўе ‘афўике. Фес̣алли йа̅
р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който извърших с
мощта на тялото си и здравето с което ме дари, и който извърших със силата си –
дар с който ме удостои, и към който протегнах ръката си – която дари с обилното
си препитание. И [докато извършвах този грях] се притаих от хората, чрез твоето
укритие, и [докато извършвах този грях] замених страха от Теб с безграничната
надежда в твоята пощада, и [докато извършвах този грях] се доверих на
безграничната ти благота в страха от твоето възмездие, и [докато извършвах
този грях] се оставих на твоето великодушие и извинение. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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،َﻴْ َ^ ِﲏ َﻋ ْﻨ ُـﻪَ ﳝ ُﻴﻞ ِﰊ إ ِ َﱃ َﻣﺎ
ِ َ  أ َ ْو،ﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  أ َ ْو ﻳُ ْﺪ ِﱐ ِﻣ ْﻦ َﺳ،ﻚ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ2
َ ِﺨﻄ
َ ﺐ ﻳَّ ْﺪ ُﻋﻮ إ ِ َﱃ َﻏ َﻀ ِﺒ

َ
 ِﱄRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNأ ْو ﻳُ َﺒﺎ ُِﺪ ِﱐ َﻋ َّﻤﺎ َد َﻋ ْﻮ َﺗ ِﲏ إِﻟَﻴْ ِﻪ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ ﻳَﺎ َﺧ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йед‘у̅ иля̅ г̣ад̣абике, еў йудни̅
мин сех̣ат̣ике, еў йеми̅лю би̅ иля̅ ма̅ нехейтени̅ ‘анху, еў йуба̅‘идуни̅ ‘амма̅
де‘аўтени̅ илейхи. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който подбужда гнева
ти към мен, или който ме доближава до твоето недоволство, или ме накланя към
онова, което си забранил, или ме отдалечава от онова, към което си ме призовал. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!
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 َﻓ َﻌﻠ َّ ْﻤ ُﺘ ُـﻪ، أ َ ْو َﺧ َﺪ ْﻋ ُﺘ ُـﻪ ِﲝِﻴﻠ َ ِـﱵ،ِﻚ ﺑِ َﻐ َـﻮاﻳَ ِﱵ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ3
َ ﺖ إِﻟَﻴْ ِﻪ أ َ َﺣ ًﺪا ّ ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْﻘ
ُ ْ ﺐ ا ْﺳ َﺘ َﻤﻠ
َ
َ َ ﻣـ
ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ
ُ  َو ﻟَﻘ،ِـﻢ
َ ﺘ0ِ
ُ  َو َزﻳَّ ْﻨ،ﻣ ِْﻨ ُﻪ َﻣﺎ َﺟ ِﻬ َﻞ
َ ﺖ ﻟَ ُﻪ َﻣﺎ ﻗَ ْـﺪ َﻠ
ِّ  َﻓ َـﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNَ ًـﺪا ﺑِـﺄ ْو َزا ِري َوأ ْو َزا ٍر َّ َﻊ أ ْو َزا ِريf ـﻚ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбинис темељту илейхи ех̲аден мин
х̣аљк̣ике биг̣аўа̅йети̅, еў х̣адеа‘туху бих̲и̅лети̅, фе‘аллемтуху минху ма̅ ж̲ехиле,
ўе зеййенту леху ма̅ к̣ад ‘алиме, ўе лек̣и̅туке г̣аден би’еўзя̅ри̅ ўе еўзя̅рин ме‘а
еўзя̅ри̅. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе
‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, към когото отклоних
някое от твоите творения чрез своята заблуда, или го подмамих чрез своята
хитрост, и го подучих на неща за които беше в неведение, и разкрасих за него онова,
което осъзнаваше [за грях]. И така утре ще се срещна с Теб понесъл товара на
своите грехове, и чуждите товари заедно със своя. И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!

4

 َو ُ ْﳜ ِﻤ ُﻞ،اﻟﺘﺎ ﻟ َِﺪ
َّ ﺤﻮ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ4
ُ  َو َ ْﳝ، َو ﻳُﻘ ُِّﻞ اﻟْ َﻮﻓ َْﺮ،ِ َو ﻳُﻀِ ُّﻞ َﻋ ِﻦ اﻟ ُّﺮ ْﺷﺪ،ﺐ ﻳَّ ْﺪ ُﻋﻮ إ ِ َﱃ اﻟْ َﻐ ِّﻲ

ِّ ﻛ
ـﲑ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَـﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرN َو ﻳُﻘ ُِّﻞ اﻟْ َﻌ َﺪ َد،اﻟﺬ َْﺮ
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йед‘у̅ илељ г̣аййи, ўе юд̣иллю
‘анир̣р̣ушди, ўе йук̣иллюљ ўефр̣а, ўе йемх̲ут тя̅лиде, ўе йух̣милюз̲ з̲икр̣а, ўе
йук̣иллюљ ‘адеде. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който навлича
заблуда, и погубва благоразумието, и намаля богатството, и унищожава
наследството, и ме лишава от почит, и намаля броя [на приятелите и
семейството]. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат
нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха
ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ِك
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َو َﻗ ِﺪ ا ْﺳ َ^ َ ْﱰ ُت َﺣﻴَ ًﺎء ّﻣِـ ْﻦ ﻋ َِﺒـﺎد،َﺎ ِريَ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ َﺟ َﻮا ِر ِﺣﻲ ِﰲ ﻟَﻴْ ِﻠﻲ َو
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ5
ُ ﺐ أ َ ْﺗ َﻌ ْﺒ
َ
آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ ك َـ
ِ ْ ِﺑِﺴ
َ ﱰ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرN َوﻻ َ ﺳِ ْ َﱰ إِﻻ ّ َﻣﺎ َﺳ َ ْﱰ َﺗ ِﲏ ﺑِ ِﻪ،ك

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ет‘абту фи̅хи ж̲еўа̅рих̲и̅ фи̅
лейли̅ ўе неха̅ри̅, ўе к̣адистетер̣ту х̲айа̅’ен мин ‘иба̅дике биситрике, ўе ля̅
ситр̣а илля̅ ма̅ сетер̣тени̅ бихи. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, чрез когото изморих
своите органи през нощта и през деня, и се спотаих чрез твоето прикритие от срам
от твоите раби, и няма друго укритие освен твоето укритие. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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Fَ  َو ﻟَ ْـﻢ ُﺗﻌ ِْـﻨ ُﻬ ْﻢ َـ،ﺖ َﻛﻴْ َـﺪ ُﻫ ْﻢ َ ِّـﲏ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ6
َ  َﻓ َﺼ َﺮ ْﻓ،ﺐ َر َﺻ َﺪ ِﱐ ﻓِﻴ ِﻪ أ َ ْ َﺪا ِﺋﻲ ِ َﳍ ْﺘ ِﻜﻲ

َ ِ  َوإ ِ َﱃ ﻣ َﱴ ﻳﺎ َر،ﱄ
ﻚ
ٌّ ِ ﻚ َو
َ  ُﺘ0ْ ﺎﳌﺎ َﻋ َـﺼ
َ ََﺄ َ ِ ّﱐ ﻟv  َّو َﻧ َﺼ ْﺮ َﺗ ِﲏ َﺣ َّﱴ،ﻚ ُﻣﻄِ ﻴ ٌﻊ
َ ََﺄ َ ِ ّﱐ ﻟv ﻴﺤ ِﱵ
َ َِﻓﻀ
َ َ ب أ ْﻋﺼِ ﻲ َﻓ ُﺘ ْﻤ ِﻬﻠ َ ِﲏ؟ َو َﻃ
ّ َ َ
ﻚ َﻠ ََّﻲ؟ َﻓ َـﺼ ّ ِﻞ
َ  َﻓﺄ َ ُّي ُﺷ ْﻜ ٍﺮ ﻳَّ ُﻘﻮ ُم ﻋ ِْﻨ َﺪ، ُﺳﻮ ِء ﻓ ِْﻌ ِﻠﻲ َﻓﺄ َ ْﻋ َﻄﻴْ َ^ ِﲏFَ َ ﻚ
َ ك ﺑِﻨ ِْﻌ َﻤ ٍﺔ ّ ِﻣ ْﻦ ّﻧ َِﻌ ِﻤ
َ  َو َﺳﺄَﻟْ ُﺘ،َﻓﻠ َ ْﻢ ُﺗ َﺆاﺧِ ْﺬ ِﱐ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ ﻳَﺎ َر

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин р̣ас̣адени̅ фи̅хи еа‘дя̅’и̅
лихетки̅, фес̣ар̣афте кейдехум ‘анни̅, ўе лем ту‘инхум ‘аля̅ фед̣и̅х̲ати̅ ке’енни̅
леке мут̣и̅‘ун, ўе нес̣ар̣тени̅ х̲аття̅ ке’енни̅ леке ўелиййун, ўе иля̅ метя̅ йа̅ р̣абби
еа‘с̣и̅ фетумхилюни̅? Ўе т̣о̅лема̅ ‘ас̣айтуке фелем ту’а̅х̣из̲ни̅, ўе се’ељтуке ‘аля̅
су̅’и фиа‘ли̅ фе’еа‘т̣айтени̅, фе’еййу шукрин йек̣у̅му ‘индеке биниа‘метин мин
ниа‘амике ‘алеййе? Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който проследиха
моите врагове за да ме опорочат, а Ти отклони от мен тяхното коварство, и не ги
подкрепи да ме опозорят – все едно бях твой покорен раб, и ме подкрепи – все едно
бях приближен до Тебе раб. И докога Господарю мой аз ще ти се противя, а Ти ще
ме отсрочваш? Дълго време ти се противях, а Ти не ме наказваше, и те молих
въпреки злините си, а Ти ми даваше. И с каква благодарност да се отплатя на Теб
дори и за едничко благо от твоите блага над мен? И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ـﻚ
ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ ٍ
َ 7اﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َ
ـﺖ ﺑِ َﻨ ِ6ﻴِّ َ
ـﻚ ﺑِ َﻘ َـﺴ ِﻤﻲ ﺑِ َ
اﺟ ْﻬ ُﺘ َ
ﺖ إِﻟَﻴْ َ
ﻚَ ،وآﻟَﻴْ ُ
ﺐ َﻗ َّﺪ ْﻣ ُ
ﻚ َﺗ ْﻮﺑَ ِﱵ ﻣ ِْﻨ ُـﻪَ ،و َو َ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﻋِﺒﺎد َ َ
ِﻚ،
اﷲ َﻠَﻴْ ِﻪ َوآ ِﻟ ِﻪ َو َﺳﻠ َّ َﻢ َوأ َ ْﺷ َﻬ ُّ
ﲑ َﺎ ِﺋ ٍﺪ إ ِ َﱃ َﻣ ْﻌﺼِ َ0ﺘ َ
ِﻚ أ َ ْو ﻟِﻴَﺎ َﺋ َ
ﺪت َ ََ Fﻧ ْﻔﺴِ ﻲ ﺑِ ٰﺬﻟ َ
َﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َﺻ َّﻞ ُ
ِك أ ِ ّﱐ ُ ْ َf
َ

َﻓﻠ َ َّﻤﺎ ﻗَ َﺼ َﺪ ِﱐ إِﻟَﻴْ ِﻪ ﺑِ َﻜﻴْ ِﺪَّ ِR
ت َﺣﻴ َ ًﺎء
ﺎنَ ،و َﻣ َﺎل ِﰊ إِﻟَﻴْ ِﻪ ْ ِ
نَ ،و َد َ ْ^ ِﲏ َﻧ ْﻔﺴِ ﻲ إ ِ َﱃ اﻟْﻌ ِْﺼﻴَ ِ
ﺎن ،ا ْﺳ َ^ َ ْﱰ ُ
اﳋ ْﺬﻻ َ ُ
اﻟﺸﻴْ َﻄ ُ
ـﺎب،
ﺐ َﻧ َﻈ َﺮ َ
ّ ِﻣ ْﻦ ﻋ َِﺒﺎد َ
ﻚَ ،وأ َ َﻧﺎ أ َ ْﻠ َ ُﻢ أ َ ّﻧ َُﻪ ﻻ َ ﻳَ ْﻜ ُﻨ ُﻔ ِﲏ ﻣ ِْﻨ َ
ِك ُﺟ ْﺮأ َ ًة ّﻣ ِِّﲏ َﻠَﻴْ َ
ﺎبَّ ،وﻻ َ َﳛ ْ ُ
كﺣ َ
ﺠ ُ
ِﺠ ٌ
ﻚ ﺳِ ْ ٌﱰ َّوﻻ َ ﺑَ ٌ

ـﻚ
ﺖ ا ِّ
َﻓ َ
ـﻚَv ،ـﺄ َ ِ ّﱐ ﻻ َ أ َ َز ُال ﻟَ َ
ـﺎو ﻳْ َ^ ِﲏ ﺑِﺄ َ ْو ﻟِﻴَﺎ ِﺋ َ
ﺨﺎ ﻟَ ْﻔ ُﺘ َ
اﳌ ْﻌﺼِ ﻴَ ِﺔ إ ِ َﱃ َﻣﺎ ََﻴْ َ^ ِﲏ َﻋ ْﻨ ُﻪُ ،ﺛ َّﻢ َﻣﺎ َﻛ َﺸ ْﻔ َ
ﻟﺴ ْ َﱰَ ،و َﺳ َ
ﻚ ِﰲ ْ َ
كَ ،ﻓﻠ َ ْﻢ َﺗﺴِ ْﻤ ِﲏ
ﲑ َ
ك ُﻣ ْﺴ ِﺮ ًﺎ َّو ِﻣ ْﻦ َّوﻋِﻴﺪ َ
ُﻣﻄِ ًﻴﻌﺎ َّوإ ِ َﱃ أ َ ْﻣ ِﺮ َ
ﺖ َ َ Fﻋ َِﺒﺎد َ
ِك َﻓﺎ ِرًfﺎَ ،ﻓﻠ َ َّْ 6ﺴ ُ
ِك َوﻻ َ ﻳَ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﺳ ِﺮ ﻳ َﺮ ِﰐ ُ ْ َf
ك ِﰲ َد َر َﺟـ ِﺘ ِﻬ ْﻢ،
ِﻚ َﻠَﻴْ ِﻬ ْﻢ َﺣ َّﱴ َvﺄ َ َّﻧ ِﲏ ﻋ ِْﻨ َـﺪ َ
ﺖ َﻠ ََّﻲ ﻣ ِْﺜ َﻞ ﻧِ ْﻌ َﻤ ِﺘ ِﻬ ْﻢُ ،ﺛ َّﻢ َﻓ َّﻀﻠ ْ َ^ ِﲏ ﺑِ ٰﺬﻟ َ
ﲰ ِﺘ ِﻬ ْﻢ ،ﺑَ ْﻞ أ َ ْﺳ َﺒ ْﻐ َ
ﺑِ َﻐ ْﲑِ َ ْ

اﻟﺪ ْﻧﻴَﺎ
ﷲ َﻛ َﻤﺎ َﺳ َ ْﱰ َﺗ ُﻪ َﻠ ََّﻲ ِﰲ ُّ
ﻚ ْ
اﳊ َ ْﻤ ُﺪ ﻳَﺎ َﻣ ْﻮﻻ َ َيَ ،ﻓﺄ َ ْﺳﺄَﻟُ َ
ِﻚ َﻠ ََّﻲَ ،ﻓﻠ َ َ
َو َﻣﺎ ٰذ ِﻟ َ
ﻚ َو َﻓ ْﻀ ِﻞ ﻧ ِْﻌ َﻤﺘ َ
ﻚ إِﻻ َّ ِ ِﳊﻠ ْ ِﻤ َ
ﻚ ﻳَﺎ اَ ُ
آل
ﺎﻣﺔِ ،ﻳَﺎ أ َ ْر َﺣ َﻢ اﻟ ّٰﺮ ِ ِ
ك َـ ََ Fﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـ َِ F
ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر ْ
ﲪ َ
ﻻ َ َﺗ ْﻔ َﻀ ْ
ﺤ ِﲏ ﺑِ ِﻪ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘِﻴَ َ
ﲔَ Nﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َر ِّ
ﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦN
َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّواﻏْ ِﻔ ْﺮ ُِ Rﱄ ﻳَﺎ َﺧ ْ َ
9

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин к̣аддемту илейке теўбети̅
минху, ўе ўа̅ж̲ехтуке бик̣асеми̅ бике, ўе а̅лейту бинебиййике мух̲аммедин
с̣аллелло̅ху ‘алейхи ўе а̅лихи ўе селлеме, ўе ешхетту ‘аля̅ нефси̅ биз̲я̅лике
еўлийа̅’еке мин ‘иба̅дике енни̅ г̣айр̣у ‘а̅’идин иля̅ меа‘с̣ийетике, фелемма̅
к̣ас̣адени̅ илейхи бикейдихиш шейт̣о̅ну, ўе ма̅ле би̅ илейхиљ х̣из̲ля̅ну, ўе
де‘атни̅ нефси̅ илељ ‘ис̣йа̅нис тетер̣ту х̲айа̅’ен мин ‘иба̅дике ж̲ур̣’етен минни̅
‘алейке, ўе ене еа‘лему еннеху ля̅ йекнуфуни̅ минке ситр̣ун ўе ля̅ ба̅бун, ўе ля̅
йех̲ж̲убу нез̣ар̣аке х̲иж̲а̅бун, фех̣о̅лефтуке фиљ меа‘с̣ийети иля̅ ма̅ нехейтени̅
‘анху, с̲умме ма̅ кешефтес ситр̣а, ўе ся̅ўейтени̅ би’еўлийа̅’ике, ке’енни̅ ля̅
езя̅лю леке мут̣и̅‘ан ўе иля̅ емрике мусри‘ан ўе мин ўе‘и̅дике фа̅риг̣ан,
фелеббесту ‘аля̅ ‘иба̅дике ўе ля̅ йеа‘лему сери̅р̣ати̅ г̣айр̣уке, фелем тесимни̅
биг̣айри семтихим, бељ есбег̣те ‘алеййе мис̲ле ниа‘метихим, с̲умме
фед̣д̣аљтени̅ биз̲я̅лике ‘алейхим х̲аття̅ ке’еннени̅ ‘индеке фи̅ дер̣аж̲етихим, ўе
ма̅ з̲я̅лике илля̅ лих̲иљмике ўе фед̣ли ниа‘метике ‘алеййе, фелекељ х̲амду йа̅
меўля̅йе, фе’ес’елюке йа̅ ел̣л̣о̅ху кема̅ сетер̣теху ‘алеййе фиддунйа̅ ля̅
тефд̣ах̲ни̅ бихи йеўмељ к̣ийа̅мети йа̅ ер̣х̲амер̣ р̣о̅х̲ими̅не. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе
селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, за когото извърших
покаянието си пред Теб, и се обърнах към Теб, заклевайки се в Теб, и се завърнах към
твоя пратеник Мух̲аммед, Алла̅х да благослови него и семейството му и да ги
приветства, и сторих свидетели за себе си приближените ти раби, че няма да извърша
повече неподчинение към Теб. А когато към него Шейт̣а̅на ме отправи със своето
коварство, и Ти ме изостави, и душата ми ме призова към непокорство се спотаих от
срам към твоите раби, осмелявайки се срещу Теб. И [докато извършвах този грях] аз
знаех, че нито преграда, нито врата са способни да ме защитят от Теб, защото няма
преграда, която спира твоя поглед. И те предизвиках чрез своето непокорство в онова,
което си ми забранил, а Ти не ме разобличи, и ме изравни с твоите приближени, все
едно не съм преставал да се подчинявам, и съм бързал към твоята повеля, и съм бил
освободен от твоята заплаха. И прикри от своите раби съкровената ми тайна и само
Ти я знаеш, и не ме открои сред тях с печата на позора, а ме обсипа с изобилие, както
бе обсипал тях [приближените ти раби] и ме отличи от тях до толкова все едно съм на
тяхната степен при Теб. И това е единствено заради твоята всеблагост и изобилната
ти щедрост с която ме обсипваш, и за Теб, Господарю мой, е всичката възхвала. И те
моля, о, Алла̅х, както ме прикри в земния живот, не ме опозорявай в К̣ия̅метския ден,
най-Милостив сред милостивите! И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и
дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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َّ  َوا،ِاﻟﺘـﺄ َ ِ ّﱐ ِ ِﻹ ْﺗﻴَﺎﻧِـﻪ
،ِRﺨﻠ ُّ ِﺺ إ ِ َﱃ ُو ُﺟـﻮ ِد
َّ ﺐ أ َ ْﺳ َﻬ ْﺮ ُت ﻓِﻴـ ِﻪ ﻟَﻴْﻠ َ ِـﱵ ِﰲ ﻟَ َّـﺬ ِﰐ ِﰲ
َ ﻟـﺘ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ8

َ
 َﻓ َـﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎNﲔ
ِ َ ب اﻟْ َﻌ
ّٰ ﻚ ِﲝِﻠْﻴَ ِﺔ
َّ  ﻳَﺎ َر،ﺎك
َ  َوأ َ َﻧﺎ ُﻣ ْﻀﻤ ٌِﺮ ﺑِ ِﻪ ﺧِ ﻼ َ َف ِر َﺿ،ِﲔ
َ ْﺖ َﺣ َﻀ ْﺮ ُت إِﻟَﻴ
ُ ﺤ
َ ـﺎﳌ
َ اﻟﺼ ِﻠﺤ
ْ َﺣ َّﱴ إ ِ َذا أ ْﺻ َﺒ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ َر

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин есхер̣ту фи̅хи лейлети̅ фи̅
лез̲з̲ети̅ фитте’енни̅ ли’итйа̅нихи, ўеттех̣аллюс̣и иля̅ ўуж̲у̅дихи, х̲аття̅ из̲я̅
ес̣бех̲ту х̲ад̣ар̣ту илейке бих̲иљйетис̣ с̣о̅лих̲и̅не, ўе ене муд̣мир̣ун бихи х̣иля̅фе
рид̣о̅ке, йа̅ р̣аббељ ‘а̅леми̅не. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, заради когото
прекарах буден своите нощи, предвкусвайки сладостта от неговото вършене,
нетърпелив към неговото случване. А когато осъмнах се представих пред Теб
замаскиран като праведник, спотайвайки в сърцето си онова, което е противно на
твоето задоволство, о, Господарю на световете! И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
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 أ َ ْو،ﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ9
َ  ِﺒ ِﻪ َو ﻟِﻴًّﺎ ّ ِﻣ ْﻦ أ َ ْو ﻟِﻴَﺎ ِﺋ6َ ﺖ ﺑِ َﺴ
َ  أ َ ْو َﻧ َﺼ ْﺮ ُت ﺑِ ِﻪ َ ُـﺪ ًّوا ّﻣِـ ْﻦ أ َ ْ َـﺪا ِﺋ،ﻚ
ُ ﺐ َﻇﻠ َ ْﻤ
ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ
َ َ ْﲑِ أ َ ْﻣ ِﺮf ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ إ ِ َﱃ
َ ﺎﻋﺘ
َ ﺘ6َّ َ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ﻟ َِﻐ ْﲑِ َﳏ
ُ  أ َ ْو َذ َﻫ ْﺒ،ِﻚ
ُ َﺗَﻠ َّ ْﻤ
ُ َ ْﻀَ  أ َ ْو،ِﻚ
َ َ ْﲑِ َﻃf ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ إ ِ َﱃ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNك

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин з̣алемту бисебебихи ўелиййен
мин еўлийа̅’ике, еў нес̣ар̣ту бихи ‘адуўўен мин еа‘дя̅’ике, еў текеллемту фи̅хи
лиг̣айри мех̲аббетике, еў нехед̣ту фи̅хи иля̅ г̣айри т̣о̅‘атике, еў з̲ехебту фи̅хи
иля̅ г̣айри емрике. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, заради когото
угнетих приближен от приближените ти раби, или подпомогнах чрез него враг от
враговете ти, или говорих против онова, което обичаш, или се отклоних заради него
от подчинението си към Теб, или застанах заради него против твоята повеля. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти,
13
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َّ ﺐ ﻳُّﻮ ِر ُث
،ـﺎء
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ10
ُ  َو ﻳُ ْﺸ ِﻤ، َو ُﳛ ُِّﻞ اﻟْ َﺒﻼ َ َء،اﻟﻀ َﻐ َﺎء
َ  َو ﻳَ ْﻜـﺸِ ُﻒ اﻟْﻐِ َﻄ،ﺖ ْاﻷ َ ْ َﺪ َاء

 ِﱄ ﻳَـﺎRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
َّ  ُﺲ اﻟْ َﻘ ْﻄ َﺮ ِﻣ َﻦ6ِ ْ َو َﳛ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNاﻟﺴ َﻤﺎ ِء
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ َﺧ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йу̅рис̲уд̣ д̣аг̣о̅’е, ўе йух̲иллюљ
беля̅’е, ўе йушмитуљ еа‘дя̅’е, ўе йекшифуљ г̣ит̣о̅’е, ўе йех̲бисуљ к̣ат̣р̣а
минессема̅’и. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който поражда
унижение, и предизвиква бедствия, и е причина за злорадството на враговете, и
премахва покривалото [от моите и чужди грешки], и спира дъжда от небето. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!
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 أ َ ْو َد ﻟَﻠ ْ َ^ ِـﲏ،َﻴْ َ^ ِـﲏ َﻋ ْﻨ ُـﻪَ  أ َ ْو أ َ َﻣ ْﺮ َﺗ ِﲏ ﺑِ ِﻪ أ َ ْو،ِﺐ أ َ ْ َﳍ ِﺎﱐ َﻋ َّﻤﺎ َﻫ َﺪﻳْ َ^ ِﲏ إِﻟَﻴْﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ11
ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ
ْ ﳑﺎ ﻓِﻴ ِﻪ
َّ ِ َﻠَﻴْ ِﻪ
َ  َواﻟْ ُﺒﻠُـﻮ ُغ إ ِ َﱃ ِر َﺿ،اﳊ َ ُّـﻆ ِﱄ
ُ ـﺎك َو ّاﺗ َِﺒ
َ ـﺎر اﻟْ ُﻘـ ْﺮ ِب ﻣ ِْﻨ
َ ﺘ6َّ َ ـﺎع َﳏ
ُ ِـﻚ َوإِﻳ َﺜ
ِّ  َﻓ َـﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNـﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ељха̅ни̅ ‘амма̅ хедейтени̅
илейхи, еў емер̣тени̅ бихи еў нехейтени̅ ‘анху, еў делељтени̅ ‘алейхи мимма̅
фи̅хиљ х̲аз̣з̣у ли̅, ўељ булю̅г̣у иля̅ рид̣о̅ке ўеттиба̅‘у мех̲аббетике ўе и̅с̲я̅р̣уљ
к̣ур̣би минке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който ме отклонява
от онова, към което Ти си ме напътил, или от онова което си ми повелил или си
ми забранил, или онова което си посочил, че моето щастие е в него, или че с него ще
постигна твоето задоволство, или ще се сдобия с твоята обич, или ще предпочета
близостта до Теб. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
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опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!

،ﻚ ﺑِ ِﻪ َﻓ َﺴ َ ْﱰ َﺗ ُﻪ َﻠَـ َّﻲ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ12
َ  َو َﺟﺎ َﻫ ْﺮ ُﺗ، َّﺘ ُﻪ6َ ﺖ ﺑِ ِﻪ َﻓﺄ َ ْﺛ
ُ َ َﺎو ْﻧَ  َو، َﺘ ُﻪ0ْ  ُﺘ ُﻪ َﻓﺄ َ ْﺣ َﺼ0 ِﺐ ّﻧَﺴ
ﺖ إِﻟَﻴْ َ ﻟﻐﻔ
 ِﱄRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّ ِﺪ َﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ُ َو ﻟَ ْﻮ ُﺗ ْﺒ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ ﻣ ِْﻨ ُﻪ َ َ َ ْﺮ َﺗ ُﻪ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ ﻳَﺎ َﺧ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин неси̅туху фе’ех̲с̣айтеху, ўе
теха̅ўенту бихи фе’ес̲беттеху, ўе ж̲а̅хер̣туке бихи фесетер̣теху ‘алеййе, ўе леў
тубту илейке минху лег̣афер̣теху. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, когото забравих, но
Ти го записа, и когото сметнах незначителен, но Ти го забеляза, и когото аз
извърших явно, но Ти прикри, и за когото щеше да ми опростиш ако се бях покаял.
И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!
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ﺖ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ13
َ ﺖ ﻣ ِْﻨ
َ ْ  َﻓـﺄ َ ْﻣ َﻬﻠ ْ َ^ ِﲏ َوأ َ ْﺳ َـﺒﻠ،ِﻚ َﻗ ْﺒ َﻞ ْاﻧﻘ َِﻀﺎ ِﺋ ِﻪ َﺗ ْﻌ ِﺠ َﻴﻞ اﻟْ ُﻌ ُﻘﻮﺑَـﺔ
ُ ﺐ َﺗ َﻮ َّﻗ ْﻌ
آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ
ُ  َﻓﻠ َ ْﻢ،َﻠ ََّﻲ ﺳِ ْ ًﱰا
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNآل ِﰲ َﻫ ْﺘ ِﻜ ِﻪ َ ِّﲏ َﺟ ْﻬ ًﺪا

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин теўек̣к̣аа‘ту минке к̣аблен
к̣ид̣о̅’ихи теа‘ж̲и̅лељ ‘ук̣у̅бети, фе’емхељтени̅ ўе есбељте ‘алеййе ситр̣ан,
фелем а̅лю фи̅ хеткихи ‘анни̅ ж̲ехден. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик
‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅
йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, за когото предусетих
твоето наказание още преди да го довърша, но Ти ме отсрочи и спусна покривало
върху мен, и въпреки това не положих усилия да избавя себе си от него. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!
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ﺤ َﺘ ُـﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ َﻴْ َ^ ِﲏ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻓَّ ﺐ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ14
َ ﺨﺎ ﻟَ ْﻔ ُﺘ
ُ  َﻓﺄ َ َﻗ ْﻤR َو َﺣ َّﺬ ْر َﺗ ِﲏ إِﻳَّ ُﺎ،ِﻚ إِﻟَﻴْﻪ
ْ  َو َﻗ َّﺒ،ِﺖ َﻠَﻴْﻪ
ﻧﻔ
ﻠ ﻓ
ـﲑ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَـﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNَ َ َّﻲ ََﺰﻳََّ ْﺘ ُﻪ ِﱄ َ ْ ﺴِ ﻲ
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин нехейтени̅ ‘анху фех̣о̅лефтуке
илейхи, ўе х̲аз̲з̲ер̣тени̅ иййа̅ху фе’ек̣амту ‘алейхи, ўе к̣аббех̲теху ‘алеййе
фезеййенетху ли̅ нефси̅. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който Ти ми
забрани, но аз се противих, и Ти ме предупреди, но аз извърших, и ми показа колко
е противен, но душата ми го разкраси. И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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 أ َ ْو،ـﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ15
َ  أ َ ْو َﳛ ْ ِﺮ ُﻣ ِﲏ َﻛ َﺮ َاﻣ َﺘ،ﻚ
َ  أ َ ْو ُﳛ ُِّﻞ ِﰊ ﻧِ ْﻘ َﻤ َﺘ،ﻚ
َ ﲪ َﺘ
َ ْ ﺐ ﻳَ ْﺼ ِﺮ ُف َ ِّﲏ َر
ـﲑ
ُ ﻳُ ِﺰ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ﻳﻞ َ ِّﲏ ﻧ ِْﻌ َﻤ َﺘ
َ ْ  ِﱄ ﻳَـﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йес̣рифу ‘анни̅ р̣ах̲метеке, еў
йух̲иллю би̅ ник̣метике, еў йех̲римуни̅ кер̣о̅метеке, еў йузи̅лю ‘анни̅
ниа‘метике. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който отклонява
твоята милост от мен, или спуска възмездието ти над мен, или възпира
щедростта ти над мен, или премахва благата ти от мен. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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َ َ ﺐ َ َّﲑ ُت ﺑِ ِﻪ أَﺣ ًﺪا ّ ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْﻘ
 ُﺛ َّﻢ،ِﻚ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ16
َ ﺤ ُﺘ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻓ ِْﻌ ِﻞ أ َ َﺣ ٍﺪ ّ ِﻣ ْﻦ ﺑَ ِﺮ ﻳَّﺘ
ْ  أ ْو َﻗ َّﺒ،ِﻚ
َ
ْ ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ ك َـ
َّ َﺗ َﻘ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْﺖ َﻠَﻴْ ِﻪ َو ْاﻧ َﺘ َﻬ ْﻜ ُﺘ ُﻪ ُﺟ ْﺮأ َ ًة ّﻣ ِِّﲏ َﻠَﻴ
ُ ﺤ ْﻤ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ‘аййер̣ту бихи ех̲аден мин
х̣аљк̣ике, еў к̣аббех̲туху мин фиа‘ли ех̲адин мин бериййетике, с̲умме
тек̣ах̲х̲амту ‘алейхи ўентехектуху ж̲ур̣’етен минни̅ ‘алейке. Фес̣алли йа̅ р̣абби
ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, заради когото
обвиних някое от твоите творения, или пък се отвратих от постъпката на някого
от твоите хора, а после се впуснах в него и го извърших с безсрамие пред Теб. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!
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،ِـﻚ َوأ َ َﻧـﺎ َﻠ َﻴْـﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ17
َ ﺖ ﻣ ِْﻨ
َ ْﺖ إِﻟَﻴ
ُ ْﻴ0َ ﺤ
ُ ﻚ ﻣ ِْﻨ ُﻪ َوأ َ ْﻗ َﺪ ْﻣ
ُ ﺐ ُﺗ ْﺒ
ْ ﺎﺳ َـﺘ
ْ  َﻓ،ِ ﻓ ِْﻌﻠِـﻪFَ ﺖ َـ

آل
ُّ ُ ﻚ ﻣ ِْﻨ ُﻪ َو
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ ك َـ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ  ُﺛ َّﻢ ْاﺳ َﺘ َﻘﻠ ْ ُﺘ،ِﻚ َوأ َ َﻧﺎ ﻓِﻴﻪ
َ  ُﺘ6ْ َِو َرﻫ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﺪت إِﻟَﻴْ ِﻪ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин тубту илейке минху ўе
ек̣демту ‘аля̅ фиа‘лихи, фестех̲йейту минке ўе ене ‘алейхи, ўе р̣ахибтуке ўе
ене фи̅хи, с̲умместек̣аљтуке минху ўе ‘утту илейхи. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе
селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, за когото се покаях
пред Теб, а после пристъпих към извършването му, и се засрамих от Теб – а не го
оставих, и се побоях от Теб – а не престанах. После потърсих опрощението ти, но
[в слабостта си] отново се завърнах към него. И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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 َ ﺐ َﺛ َﻮ َر
 أ َ ْو،ُِﻚ َﻠَﻴْـﻪ
ِ  ﺑِ َـﺴ َﺒ،ﺐ ِﰲ َﺷ ْﻲ ٍء َﻓ َﻌﻠ ْ ُﺘ ُﻪ
ّ ﺐ َﻋ ْﻬـ ٍﺪ َﺎ َﻫـ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ18
َ ﺪﺗ
َ ك َﻠ ََّﻲ َو َو َﺟ
ّ ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
ور ٍة ﻟَّ ِﺰ َﻣ ْ^ ِﲏ
ّ َﻋ ْﻘ ٍﺪ َﻋ َﻘ
َ ﺖ ٰذ ﻟ
َ ِﻚ ِﻷ َ َﺣ ٍﺪ ّ ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْﻘ
َ ﺖ ﺑِ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ أ َ ْﺟﻠ
َ َﺪﺗ ُُﻪ ﻟ
َ َ ْﲑِ َﺿ ُﺮf ِﻚ ِﻣ ْﻦ
ُ  ُﺛ َّﻢ َﻧ َﻘ ْﻀ،ِﻚ
ُ ْ أ َ ْو ذ َِّﻣ ٍﺔ آﻟَﻴ،ﻚ
َ
َﺷـ
ﻋ
Fَ ك َـ
ْ ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
َ  أ ِو ا ْﺳ َﺘ، ﺑَ ِﻞ ا ْﺳ َﺘ َﺰﻟَّ ِﲏ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻮ َﻓﺎ ِء اﻟْ َﺒ َﻄ ُﺮ،ِﻓِﻴﻪ
ِّ  َﻓ َـﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNﺤ َّﻄ ِﲏ َ ﻦ ّ ِر َﺎﻳَﺘِـ ِﻪ ْاﻷ َ ُﺮ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳْ َﻦ
ِ Fَ َ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин с̲еўўер̣аке ‘алеййе ўе ўеж̲ебе
фи̅ шей’ин фе‘аљтуху, бисебеби ‘ахдин ‘а̅хеттуке ‘алейхи, еў ‘ак̣дин ‘ак̣аттуху
леке, еў з̲имметин а̅лейту биха̅ мин еж̲лике ли’ех̲адин мин х̣аљк̣ике, с̲умме
нек̣ад̣ту з̲я̅лике мин г̣айри д̣ар̣у̅р̣атин лезиметни̅ фи̅хи, белистезеллени̅ ‘аниљ
ўефа̅’иљ бет̣ар̣у, еўистех̲ат̣т̣ани̅ ‘анирри‘а̅йетихиљ ешер̣у. Фес̣алли йа̅ р̣абби
ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който предизвиква
твоето отмъщение към мен, заради обещание, което дадох към Теб, или договор,
който сключих с Теб, или задължение към някое от твоите творения, което поех
заради Теб. А после наруших своя договор без да има нужда, защото ме подведе
моята надменност, и се отрекох него заради своето високомерие. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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،ـﻴﻚ
ِ  َﻣ َﻌFَ ـﺖ ﺑِ َﻬـﺎ َـ
ِ ﺐ َّ ِﳊ َﻘ ِﲏ ﺑِ َﺴ َﺒ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ19
َ ﺎﺻ
َ ﺐ ﻧ ِْﻌ َﻤ ٍﺔ أ َ ْﻧ َﻌ ْﻤ
ُ ْ َﻓ َﺘ َﻘ َّﻮ ﻳ،ﺖ ﺑِ َﻬﺎ َﻠ ََّﻲ

آل
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ ك َـ
َ ﺖ ﻓِﻴ َﻬﺎ أ َ ْﻣ َﺮ
ْ ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
َ  َوﻋِﻴﺪFَ َ ﺖ ﺑِ َﻬﺎ
ُ  َوأَﻗْ َﺪ ْﻣ،ك
ُ َو َﺧﺎ ﻟَ ْﻔ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNِك
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин лех̲ик̣ани̅ бисебеби ниа‘метин
ен‘амте биха̅ ‘алеййе, фетек̣аўўейту биха̅ ‘аля̅ ме‘а̅с̣и̅ке, ўе х̣о̅лефту фи̅ха̅
емр̣аке, ўе ек̣демту биха̅ ‘аля̅ ўе‘и̅дике. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик
‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅
йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който ме споходи
заради благо от твоите блага, а го използвах в неподчинение към Теб, и се
възпротивих чрез него на твоята повеля, и пристъпих с него към онова, с което си
заплашил. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия
повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми,
Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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،ك
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  أ َ ْﻣـ ِﺮFَ  ِـﱵ َـ6َّ َ  َوآ َﺛـ ْﺮ ُت ﻓِﻴـ ِﻪ َﳏ،ِـﻚ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ20
َ ﺎﻋﺘ
ُ ﺐ َﻗ َّﺪ ْﻣ
َ  َﻃFَ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ َﺷ ْﻬ َﻮ ِﰐ َـ

ـﺖ
َّ َ ك َو َﲢ
َّ َ ِ ﺖ إ
َ  َو َﻋ َّﺮ ْﺿ ُﺘ َﻬﺎ ﻟ َِﺴ،ﻚ
َ ﱄ ﻓِﻴ ِﻪ ﺑِﺈِ ْﻧ َـﺬا ِر
َ ِ َﻴْ َ^ ِﲏ ﺑِ َﻨ ْﻬﻴَ  إ ِ ْذ،ﻚ
َ ِﺨﻄ
َ ﺖ َﻧ ْﻔﺴِ ﻲ ﺑَ َﻐ َﻀ ِﺒ
َ ﺠ
َ ﻚ َوﻗَ َّﺪ ْﻣ
ُ َْﻓﺄ َ ْر َﺿﻴ
ْ ﺠ
َ
آل
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
َ  َﻓﺄ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ،ِك
َ َﻠ ََّﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ﺑِ َﻮﻋِﻴﺪ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْب إِﻟَﻴ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ
ُ ك اﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َوأ ُﺗﻮ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин к̣аддемту фи̅хи шехўети̅ ‘аля̅
т̣о̅‘атике, ўе а̅с̲ерту фи̅хи мех̲аббети̅ ‘аля̅ емрике, фе’ер̣д̣айту нефси̅
биг̣ад̣абике, ўе ‘аррад̣туха̅ лисех̣ат̣ике, из̲ нехейтени̅ бинехйике ўе к̣аддемте
илеййе фи̅хи би’инз̲я̅рике ўе тех̲аж̲ж̲еж̲те ‘алеййе фи̅хи биўе‘и̅дике,
фе’естег̣фир̣укел̣ л̣о̅хумме ўе ету̅бу илейке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе
ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, заради когото
предпочетох своите страсти вместо подчинение към Теб, и избрах своите желания
пред твоята повеля, и така се съгласих да се подложа на гнева ти и на твоето
недоволство, тъй като Ти ми забрани и ме предупреди и ме заплаши. Затова търся
твоето опрощение и се покайвам пред Теб! И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ﳑﺎ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َّ ِ  َو ُﻫ َﻮ،ﺪﺗ ُُﻪ أ َ ْو أ َ ْﺧ َﻄﺄ ْ ُﺗ ُﻪ
ّ  أ َ ْو َﺗ َﻌ َّﻤ، ُﺘ ُﻪ أ َ ْو َذﻛ َْﺮ ُﺗ ُﻪ0 ِﺐ َﻋ ِﻤﻠ ْ ُﺘ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َّﻧ ْﻔﺴِ ﻲ َﻓﺄ ُ ْﻧﺴ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ21

Nـﺖ َﻋ ْﻨ ُـﻪ َﻧ ْﻔـﺴِ ﻲ
ُّ ﻻ َ َ◌أ َ ُﺷ
َ َْ َﻨ ٌﺔ ﻟَّ َﺪﻳَ ن َﻧ ْﻔﺴِ ﻲ ﺑِ ِﻪ ُﻣ ْﺮ
َ ﻚ أ َ ّﻧ
َّ َ  َوأ،َﻚ ُﻣ َﺴﺎ ِﺋ ِﻠﻲ َﻋ ْﻨ ُﻪ
ْ َ ﺘ ُﻪ َوﻏَ َﻔﻠ0ُ ِﺖ ﻗَ ْﺪ َﻧـﺴ
ُ ن ُﻛ ْﻨ
ْ ِ  َوإ،ﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َر

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ‘амиљтуху мин нефси̅
фе’унси̅туху еў з̲екер̣туху, еў те‘амметтуху еў ех̣т̣а’туху, ўе хуўе мимма̅ ля̅
ешекку еннеке муся̅’или̅ ‘анху, ўе енне нефси̅ бихи мур̣техенетун ледейке, ўе
ин кунту к̣ад неси̅туху ўе г̣афелет ‘анху нефси̅. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим
ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който съм извършил,
а после съм забравил или съм си спомнил, или съм извършил умишлено или
погрешка, и не се съмнявам, че Ти ще ме питаш за него, и че душата ми е заложена
при Теб заради него, та дори и да съм го забравил или душата ми да е нехайна за
това. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия
повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха
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ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!

َ َ ـﺖ أ
ﺖ أ َ ّﻧ َ ﺗـ
ـﻮب
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ22
َ اﺟ ْﻬ ُﺘ
ُ ﻚ ﻓِﻴ ِﻪ َو َﻗ ْﺪ أَﻳْ َﻘ ْﻨ
َ ﺐ َو
َ ن أ ُﺗ
ْ ُ ْ َﻓ َﻨ َﻮ ﻳ،َِـﻚ َ َﺮ ِاﱐ َﻠَﻴْـﻪ
َ ُ  َوأ ُ ْﻧﺴِ ﻴ،ﻚ ﻣ ِْﻨ ُﻪ
َّ  أ َ ْﻧ َﺴﺎﻧِﻴ ُﻪ،ك ﻣ ِْﻨ ُﻪ
 َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎFَ ك َـ
َ ن أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ َﺮ
ْ ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
َ ْإِﻟَﻴ
ِّ  َﻓ َـﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNﺎن
ُ اﻟـﺸﻴْ َﻄ
ْ ﺖأ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳْ َﻦ
ِ Fَ َ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ўаж̲ехтуке фи̅хи ўе к̣ад
ейк̣анту еннеке тер̣о̅ни̅ ‘алейхи, фе неўейту ен ету̅бе илейке минху, ўе унси̅ту
ен естег̣фир̣аке минху, енся̅ни̅хуш шейт̣о̅ну. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе
ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който извърших пред
Теб, макар да знаех, че Ти ме гледаш. И възнамерих да се покая пред Теб заради
него, но забравих да потърся опрощението ти, заради Шейт̣а̅на. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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ـﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ23
َ  َو َر َﺟ ْﻮ ُﺗ،َِـﻚ ﻻ َ ُﺗ َّﻌ ّـﺬِﺑُ ِﲏ َﻠَﻴْـﻪ
َ ِﻴـﻚ أ َ ّﻧ
َ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ِﲝُ ْﺴ ِﻦ َﻇ ِّـﲏ ﻓ
ُ ْ ﺐ َد َﺧﻠ
َ َ  َﻣ ْﻌ ِﺮ َﻓ ِﱵ ﺑِﻜ ََﺮﻣFَ َ ﺖ َﻧ ْﻔﺴِ ﻲ
Nﺤ ِﲏ ﺑِ ِﻪ ﺑَ ْﻌ َﺪ إ ِ ْذ َﺳ َ ْﱰ َﺗ ُﻪ َﻠ ََّﻲ
ْ َ َوﻗَ ْﺪ َﻋ َّﻮﻟ،ِﺖ َﻠ َﻴْﻪ
ُ ِ َﳌ ْﻐ ِﻔ َﺮﺗِ ِﻪ َﻓﺄَﻗْ َﺪ ْﻣ
َ ن ﻻ َّ َﺗ ْﻔ َﻀ
ْ ِﻚ أ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َر

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин дех̣аљту фи̅хи бих̲усни з̣анни̅
фи̅ке еннеке ля̅ ту‘аз̲з̲ибуни̅ ‘алейхи, ўе р̣аж̲еўтуке лимег̣фир̣атихи фе’ек̣демту
‘алейхи, ўе к̣ад ‘аўўелет нефси̅ ‘аля̅ меа‘рифети̅ бикер̣амике елля̅ тефд̣ах̲ани̅
бихи беа‘де из̲ сетер̣теху ‘алеййе. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, в когото навлязох
мислейки за безграничната ти доброта – че Ти не ще ме накажеш заради него, и
към когото пристъпих надявайки се на твоето опрощение, и поверих душата си на
твоята щедрост – че Ти не ще ме обезчестиш след като си ме прикрил. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти,
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който си най-добрия Опрощаващ!

ـﻚ َر َّد ُّ ِ ِﺣ
 َﺒـ َﺔ0ْ  َو َﺧ،ِاﻹ َﺟﺎﺑَـﺔ
ِ ْ ـﺎن
ٍ ـﻞ َذ ْﻧ
ِ ّ ُ ك ِﻟ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َـﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ24
َ ﺖ ﺑِـ ِﻪ ﻣ ِْﻨ
ُ ـﺐ ْاﺳ َـﺘ ْﻮ َﺟ ْﺒ
َ  َو ْﺮ َﻣ،اﻟـﺪ َﺎء
واﻧﻘ َِﻄ َ ﻟ
 ِﱄ ﻳَـﺎRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ،ا َّﻟﻄ َﻤ ِﻊ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﺎع ا َّﺮ َﺟﺎ ِء
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ َﺧ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбинис теўж̲ебту бихи минке
раддед ду‘а̅’и, ўе х̲ирма̅нељ иж̲а̅бети, ўе х̣айбетет̣ т̣аме‘и, ўенк̣ит̣о̅‘ар̣ р̣аж̲а̅’и.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, заради когото
заслужавам отхвърляне на молбите ми към Теб, и отказ на тяхно приемане, и
опропастяване на желанията ми, и погубване на надеждите ми. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!

30

ن ﻳَ ْـﻮ َم
ِّ ﺐ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ25
ُ  َو ﻳُﻮ ِﺟ،ﺐ ﻳُّﻮ ِر ُث ْاﻷ َ ْﺳ َﻘ َﺎم َوا َّﻟﻀ َﲎ
ُ  َو ﻳَ ُﻜـﻮ،اﻟﻨ َﻘ َﻢ َواﻟْ َﺒﻼ َ َء
اﻟْﻘِﻴَ َ ﺣﺴ
 ِﱄ ﻳَـﺎRُ آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِ Fَ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو َـFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﺎﻣ ِﺔ َ ْ َﺮ ًة َو َﻧ َﺪ َاﻣ ًﺔ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ َﺧ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йу̅рис̲уљ еск̣о̅ме ўед̣д̣аня̅, ўе
йу̅ж̲ибун ник̣аме ўељ беля̅’е, ўе йеку̅ну йеўмељ к̣ийа̅мети х̲аср̣атен ўе
недя̅метен. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който води болести и
изтощение, и предизвиква нещастия и наказания, а на К̣ия̅метския ден ще бъде
печал и съжаление. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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Nاﻟـﺪ َ َﺎء
َّ  َو ﻳُـﻮ ِر ُث,ﺐ ا ْﳊ َ ْﺴ َﺮ َة
ُّ  َو ﻳَـ ُﺮ ُّد، ُﺲ اﻟـ ّ ِﺮ ْز َق6ِ  َو َﳛْـ،اﻟﻨ َﺪ َاﻣـ َﺔ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ26
ُ ﺐ ﻳُّ ْﻌ ِﻘ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َر

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йуа‘к̣ибуљ х̲аср̣ате, ўе йу̅рис̲ун
недя̅мете, ўе йех̲бисур ризк̣а, ўе йер̣уддуд ду‘а̅’е. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим
ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който води до печал,
и предизвиква съжаление, и възпира препитанието, и оставя молбите без отговор.
И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!

32

 ُّﺘ ُـﻪ6َ  أ َ ْو أ َ ْﺛ،ﺖ إِﻟَﻴْـ ِﻪ َﻧ ْﻔـﺴِ ﻲ
ِ  أ َ ْو أ َ ْﺿ َـﻤ ْﺮ ُﺗ ُﻪ ِﲜ َ َﻨ،ﺐ َﻣ َﺪ ْﺣ ُﺘ ُﻪ ﺑِﻠ َِﺴ ِﺎﱐ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ27
ْ  أ َ ْو َﻫ َّـﺸ،ـﺎﱐ
Fَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ﻋ َِﺒ َﺎد
ُ  ُﺘ ُﻪ أ َ ْو َر َّﻛ ْﺒ6ْ  أ َ ِو ْار َﺗ َﻜ، ُﺘ ُﻪ ﺑِﻴَﺪِي6ْ  أ َ ْو َﻛ َﺘ، ُﺘ ُﻪ ﺑِﻔ َِﻌ ِﺎﱄ0ْ  أ َ ْو أ َ َﺗ،ﺑِﻠ َِﺴ ِﺎﱐ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNك
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин медех̲туху билися̅ни̅, еў
ед̣мер̣туху биж̲еня̅ни̅, еў хешшет илейхи нефси̅, еў ес̲беттуху билися̅ни̅, еў
етейтуху бифи‘а̅ли̅, еў кетебтуху бийеди̅, еўиртекебтуху еў р̣аккебту фи̅хи
‘иба̅деке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който възхвалих с
езика си, или затаих в сърцето си, или развесели душата ми, или одобрих с езика си,
или извърших в делата си, или записах с ръката си, или сторих, или накарах някой
от рабите ти да го стори. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ﺚ ﻻ َ ﻳَ َﺮ ِاﱐ ﻓِﻴ ِﻪ
ُ ْﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ْاﻻ َ ْﺳ َﺘ َﺎر َﺣﻴ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ28
ُ ْ َوأ َ ْر َﺧﻴ،َﺎ ِريَ ﺐ َﺧﻠ َ ْﻮ ُت ﺑِ ِﻪ ِﰲ ﻟَﻴْ ِﻠﻲ َو

َّ ِـﻚ َو ْاﻧﺘ َِﻬـﺎ ﻛِ ﻲ ﻟَ ُـﻪ ِﲝُ ْـﺴ ِﻦ ا
،ِﻴـﻚ
َ ﲔ َﺗ ْﺮ ﻛِ ﻲ ﻟَ ُـﻪ ِﳋ َ ْﻮﻓ
َ ﻟﻈـ ِّﻦ ﻓ
ْ َ َﻓ ْﺎر َﺗﺎﺑ،ﺖ ﻳَﺎ َﺟ َّﺒ ُﺎر
َ إِﻻ َّ أ َ ْﻧ
َ ْ َﲑ ُت ﺑ
ْ َّ َ  َو َﲢ،ﺖ َﻧ ْﻔﺴِ ﻲ ﻓِﻴ ِﻪ

 َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪFَ َ ك
ِ ْ ﺖ ِﱄ َﻧ ْﻔﺴِ َﻲ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ َ ِﱵ ﻓِﻴ ِﻪ ﻟ0َ ِ َوأ َ َﻧﺎ َﺎ ِر ٌف ِ َﲟ ْﻌﺼ،اﻹﻗْ َﺪ َام َﻠَﻴْ ِﻪ
ْ ََﻓ َﺴ َّﻮﻟ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ َّو
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин х̣алеўту бихи фи̅ лейли̅ ўе
неха̅ри̅, ўе ер̣х̣айту фи̅хиљ естя̅р̣а х̲айс̲у ля̅ йер̣о̅ни̅ фи̅хи илля̅ енте йа̅
ж̲ебба̅р̣у, фер̣тя̅бет нефси̅ фи̅хи, ўе тех̲аййер̣ту бейне тер̣ки̅ леху лих̣аўфике
ўентиха̅ки̅ леху бих̲усниз̣ з̣анни фи̅ке, фесеўўелет ли̅ нефсийељ ик̣дя̅ме
‘алейхи, ўе ене ‘а̅рифун бимеа‘с̣ийети̅ фи̅хи леке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе
селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който извърших в
уединението на нощта или деня, а Ти спусна твоите укрития, та никой освен Теб
не ме видя, о, Всемогъщи. И душата ми се смути и се обърка – дали да го загърби от
страха към Теб, или да го стори, оставяйки се на надеждите при Теб. И нашепна
ми душата да го сторя, съзнавайки своето непокорство. И благослови, о, Господарю
мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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 أ َ ْو َر َﻃ ِـﲏ ﻓِﻴـ ِﻪ، َوا ْﺳ َﺘ ْـﺼ َﻐ ْﺮ ُﺗ ُﻪ َﻓﺎ ْﺳ َـﺘ ْﻜ َﺜ ْﺮ َﺗ ُﻪ،ﺎﺳ َـﺘ ْﻌ َﻈ ْﻤ َﺘ ُﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ29
ْ ﺐ ْاﺳ َـﺘ ْﻘﻠَﻠ ْ ُﺘ ُﻪ َﻓ

ﺟﻬﻠ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNَ ْ ِﻲ ﺑِ ِﻪ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбинис тек̣лељтуху фестеа‘з̣амтеху,
ўестес̣г̣ар̣туху фестекс̲ер̣теху, еўр̣ат̣ани̅ фи̅хи ж̲ехли̅ бихи. Фес̣алли йа̅ р̣абби
ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който сметнах за
незначителен, но при Тебе бе огромен, и който сметнах малък, но при Тебе бе
голям, и в който ме въвлече моето невежество. И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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 أ َ ْو،ِـﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ30
َ  أ َ ْو أ َ َﺳﺄ ْ ُت ﺑِـ ِﻪ إ ِ َﱃ أ َ َﺣـ ٍﺪ ّﻣِـ ْﻦ ﺑَ ِﺮ ﻳَّﺘ،ِﻚ
َ ﺖ ﺑِ ِﻪ أ َ َﺣ ًﺪا ّ ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْﻘ
ُ ْ ﺐ أ َ ْﺿﻠَﻠ
Nﺖ َﻠَﻴ ْ ِﻪ ِﲜ َ ْﻬ ِﻠﻲ
ُ  أ َ ْو أَﻗَ ْﻤ، َوأ َ ْﺻ َﺮ ْر ُت َﻠَﻴْ ِﻪ ﺑِ َﻌ ْﻤﺪِي،اي
ُ ْ  أ َ ْو َد ﻟَﻠ،َ ْﲑِيf  أ َ ْو أ َ َﺷ ْﺮ ُت ﺑِ ِﻪ إ ِ َﱃ،َزﻳََّ ْﺘ ُﻪ ِﱄ َﻧ ْﻔﺴِ ﻲ
َ ﺖ َﻠَﻴْ ِﻪ ﺳِ َﻮ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َر

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ед̣лељту бихи ех̲аден мин
х̣аљк̣ике, еў есе’ту бихи иля̅ ех̲адин мин бериййетике, ўе зеййенетху ли̅
нефси̅, еў ешер̣ту бихи иля̅ г̣айри̅, еў делељту ‘алейхи сиўа̅йе, ўе ес̣р̣ар̣ту
‘алейхи би‘амди̅, еў ек̣амту ‘алейхи биж̲ехли̅. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе
ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, с когото заблудих
някое от твоите създания, или постъпих зле спрямо някое от тях, или [грях]
когото разкраси душата ми, а аз го указах на други, или насочих други към него, и
съзнателно упорствах върху него, или попаднах в него безразсъдно. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най37
добрия Опрощаващ!

، ﺑَ َـﺪ ِﱐFَ  أ َ ْو أ َ ْﺧ َﻄﺄ ْ ُت ﺑِ ِﻪ َـ،ﺖ ِﱄ َﻧ ْﻔﺴِ ﻲ ﻓ ِْﻌﻠ َ ُﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ31
ْ  أ َ ْو َﺣ َّﺴ َﻨ،ﺖ ﺑِ ِﻪ أ َ َﻣ َﺎﻧ ِﱵ
ُ ﺐ ُﺧ ْﻨ

 أ َ ْو،ﺖ إِﻟَﻴْ ِﻪ َﻣـ ْﻦ َﺗـﺎﺑَ َﻌ ِﲏ
َ ْﺖ ﻓِﻴ ِﻪ َﻠَﻴ
ُ ْ أ َ ِو ْاﺳ َﺘ ْﻐ َﻮ ﻳ،ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ﻟ َِﻐ ْﲑِي
ُ ْ أ َ ْو َﺳ َﻌﻴ، أ َ ْو َﻛ ُﺜ َﺮ ْت ﻓِﻴ ِﻪ ﻟَ َّﺬ ِﰐ،ﻚ َﺷ ْﻬ َﻮ ِﰐ
ُ أ َ ْو ﻗَ َّﺪ ْﻣ
 َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎN أ َ ِو ا ْﺳ َﺘ َﺰﻟَّ ِﲏ إِﻟَﻴْ ِﻪ َﻣﻴْ ِﻠﻲ،ﺖ َﻠَﻴْ ِﻪ ِﲝِﻴﻠ َ ِﱵ
ُ َﻠ َ ْﺒf  أ َ ْو، ِﲏ6َ ََﺎ ﻟf  أ َ ْو َﻗ َﻬ ْﺮ ُت َﻠَﻴْ ِﻪ َﻣ ْﻦ،َﺎﺑَ ْﺮ ُت ﻓِﻴ ِﻪ َﻣﻦ َّﻣ َﺎﻧ َﻌ ِﲏv

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ َر

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин х̣унту бихи ема̅нети̅, еў
х̲ассенет ли̅ нефси̅ фиа‘леху, еў ех̣т̣а’ту бихи ‘аля̅ бедени̅, еў к̣аддемту фи̅хи
‘алейке шехўети̅, еў кес̲ур̣ат фи̅хи лез̲з̲ети̅, еў се‘айту фи̅хи лиг̣айри̅,
еўистег̣ўейту илейхи мен тя̅бе‘ани̅, еў кя̅бер̣ту фи̅хи мен ма̅не‘ани̅, еў к̣ахер̣ту
‘алейхи мен г̣о̅лебени̅, еў г̣алебту ‘алейхи бих̲и̅лети̅, еўистезеллени̅ илейхи
мейли̅. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе
‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, заради когото
предадох своето доверие, или душата разкраси ми да извърша, или престъпих
спрямо своето тяло, или предпочетох своите страсти пред Теб, или извърших с
голяма наслада, или извърших заради друг, или към когото подмамих своите
последователи, или се възгордях над онзи, който се опита да ме спре, или покорих
онзи, който се опита да надделее над мен, или надделях над него чрез коварството
си, или ме подхлъзнаха желанията ми. И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ـﻞ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
ِ  أ َ ْﻫFَ  أ َ ِو ا ْﺳ َـﺘ ْﻈ َﻬ ْﺮ ُت ﺑَِﻴْﻠِـ ِﻪ َـ،ﻚ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ32
َ ﺖ َﻠَﻴْ ِﻪ ِﲝِﻴﻠ َ ٍﺔ ُﺗ ْـﺪ ِﱐ ِﻟ َﻐ َـﻀ ِﺒ
ُ ﺐ ْاﺳ َﺘ َﻌ ْﻨ
ﺖ َﻠَﻴْـ ِﻪ
َ ـﺎد
َ ﺘ0َ ِِـﻚ إ ِ َﱃ َﻣ ْﻌـﺼ
َ ﺖ ﺑِ ِﻪ أ َ َﺣ ًـﺪا ّﻣِـ ْﻦ َﺧﻠْﻘ
َ ﺎﻋﺘ
ُ ـ ْﺴ6َّ َك أ َ ْو ﻟ
ُ ْ َو َرأَﻳ،ِﻚ أ َ ْو ُر ْﻣ ُﺘ ُـﻪ
ُ ْ  أ َ ِو ْاﺳ َﺘ َﻤﻠ،ِﻚ
َ ـﺖ ﺑِـ ِﻪ ﻋ َِﺒ
َ َﻃ
ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ َﺄ َ ِ ّﱐ ِﲝِﻴﻠ َ ِﱵ أ ُ ِرﻳ ُﺪv ،ﺑِﻔ َِﻌ ِﺎﱄ
َ ﺎﻋﺘ
َ  ُﺘ0َ ِ َوا ْ ُﳌ َﺮ ُاد َﻣ ْﻌﺼ،ك
َ اﳍ َﻮى ُﻣ ْﻨ َﺼ ِﺮ ٌف َﻋ ْﻦ َﻃ
َ ْ  َو،ﻚ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNِﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбинис те‘анту ‘алейхи бих̲и̅летин
тудни̅ мин г̣ад̣абике, еўистез̣хер̣ту бинейлихи ‘аля̅ ехли т̣о̅‘атике, еўистемељту
бихи ех̲аден мин х̣аљк̣ике иля̅ меа‘с̣ийетике еў р̣умтуху, ўе р̣а’ейту бихи
‘иба̅деке еў леббесту ‘алейхи бифи‘а̅ли̅, ке’енни̅ бих̲и̅лети̅ ури̅дуке, ўељ
мур̣о̅ду меа‘с̣ийетуке, ўељ хеўа̅ мунс̣арифун ‘ан т̣о̅‘атике. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе
селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, за когото си
послужих с хитрост, която приближи към мен гнева ти, или извършвайки го
победих онези, които ти се подчиняват, или отклоних някое от твоите творения
към неподчинение към Теб, или понечих да примамя. И го показах пред твоите
раби или пък го замаскирах с действията си така, все едно те търсех, а всъщност
онова, което търсех бе неподчинение към Теб, и страсти които отклоняват от
покорство. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия
повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми,
Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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َ
َ
ﲰ َﻌـ ٍﺔ أ َ ْو
ٍ ﺠ
ِ  َﺘ ُﻪ َﻠ ََّﻲ ﺑِ َﺴ َﺒ6ْ ﺐ َﻛ َﺘ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ33
ْ ﺐ ُﻋ
ْ ُ  أ ْو ِرﻳَـﺎ ٍء أ ْو،ـﺎن ﻣ ِِّـﲏ ﺑِ َﻨ ْﻔـﺴِ ﻲ
َ َv ﺐ
َ
ﻴَّ ٍﺔ أ َ ْو ِر ً© أ َ ْو6ِ ﲪﻴَّ ٍﺔ أ َ ْو َﻋ َـﺼ
ِ َ ﺤ َﻨﺎ ٍء أ َ ْو ﺧِ ﻴَ َﺎﻧ ٍﺔ أ َ ْو ُﺧﻴَﻼ َ َء أ َ ْو ﻓ ََﺮ ٍح أ َ ْو َﻣ َﺮ ٍح أ َ ْو َﻋ َﻨ ٍﺪ أ َ ْو َﺣ َﺴ ٍﺪ أ َ ْو أ َ َﺷ ٍﺮ أ َ ْو ﺑَ َﻄ ٍﺮ أ َ ْو
ْ ِﺣ ْﻘ ٍﺪ أ ْو َﺷ

 أ َ ْو َﻧ ْـﻮ ٍع ّﻣِـ ْﻦ،ﺐ
ٍ  َﺒ ٍﺔ أ َ ْو َ ْﳍ ٍﻮ أ َ ْو ﻟَ ْﻐ ٍﻮ أ َ ْو َ ِﳕﻴ َﻤ ٍﺔ أ َ ْو ﻟَ ِﻌ0ِf ِب أ َ ْو
ٍ ﺨﺎ ٍء أ َ ْو ُﻇﻠ ْ ٍﻢ أ َ ْو ﺣِﻴﻠ َ ٍﺔ أ َ ْو َﺳ ِﺮﻗَ ٍﺔ أ َ ْو َﻛﺬ
َ َر َﺟﺎ ٍء أ َ ْو ُﺷ ٍّﺢ أ َ ْو َﺳ
ُّ ﳑﺎ ﻳ ْﻜ َ^ﺴﺐ ِ ِﲟ ْﺜ ِﻠ ِﻪ ﻣِـ َﻦ
ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ
ْ ـﺐ َو
ِ اﻟـﺬ ُﻧ
ُ ـﻮن ِﰲ ا ّﺗ َِﺒﺎﻋِـ ِﻪ اﻟْ َﻌ َﻄ
ُ َ ُ َّ ِ ْاﻷ َ ْﻧ َﻮ ِاع
ِّ  َﻓ َـﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNب
ُ اﳊُـﻮ
ُ  َو ﻳَ ُﻜ،ﻮب

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин кетебтеху ‘алеййе бисебеби
‘уж̲бин кя̅не минни̅ бинефси̅, еў рийа̅’ин еў сум‘атин еў х̲ик̣дин еў шех̲ня̅’ин
еў х̣ийа̅нетин еў х̣уйеля̅’е еў фер̣ах̲ин еў мер̣ах̲ин еў ‘анедин еў х̲аседин еў
ешерин еў бет̣арин еў х̲амиййетин еў ‘ас̣абиййетин еў рид̣ан еў р̣аж̲а̅’ин еў
шух̲х̲ин еў сех̣о̅’ин еў з̣уљмин еў х̲и̅летин еў серик̣атин еў кез̲ибин еў г̣и̅бетин
еў лехўин еў лег̣ўин еў неми̅метин еў ле‘ибин, еў неў‘ин минељ енўа̅‘и мимма̅
йуктесебу бимис̲лихи минез̲ з̲уну̅би, ўе йеку̅ну фиттиба̅‘ихиљ ‘ат̣абу ўељ х̲у̅бу.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който си записал
против мен заради моето самовъзхищение, или показност, или стремеж към слава,
или злоба, или ненавист, или предателство, или самодоволство, или тържествуване,
или [прекалено] веселие, или упорство, или завист, или високомерие, или
неблагодарност, или устременост [заради друго, а не заради Теб], или пристрастие,
или задоволство [от греха], или [сляпа] надежда, или скъперничество, или
разточителство, или угнетителство, или коварство, или кражба, или лъжа, или
одумване, или [безцелно] забавление, или празнословие, или сплетничене, или
[безцелна] игра, или което да било от нещата чрез които се добива грях, или пък
преследването им води до гибел или грях. И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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،ك
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ ﺖ ﻓِﻴـ ِﻪ أ َ ْ َـﺪ َاء
َ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ﺳِ َﻮ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ34
َ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ أ َ ْو ﻟِﻴَﺎ َﺋ
ُ ْ َو َ َﺎدﻳ،اك
ُ ﺐ َّرﻫِ ْﺒ
ُ ْ َو َواﻟَﻴ،ﻚ

آل
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ﺖ ﻟ َِﺸ ْﻲ ٍء ّ ِﻣ ْﻦ ﻏَ َﻀ ِﺒ
َ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ أَﺣ َِّﺒﺎ َﺋ
ُ  َو َﺗ َﻌ َّﺮ ْﺿ،ﻚ
ُ َْو َﺧ َﺬﻟ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин р̣ахибту фи̅хи сиўа̅ке, ўе
‘а̅дейту фи̅хи еўлийа̅’еке, ўе ўа̅лейту фи̅хи еа‘дя̅’еке, ўе х̣аз̲ељту фи̅хи
ех̲ибба̅’еке, ўе те‘ар̣р̣ад̣ту лишей’ин мин г̣ад̣абике. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе
селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, за който се боях от
друг, а не от Теб, и в него проявих вражда към приближените ти, и в него се
сприятелих с враговете ти, и в него изоставих твоите възлюбени, и подложих себе
си на твоя гняв. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат
нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха
ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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N ُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍءv Fَ َ ِﻚ اﻟَّ ِﱵ َﻗ ِﺪ ْر َت ﺑِ َﻬﺎ َﻠ ََّﻲ َو
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ35
َ ﻚ أ َ ِ ّﱐ َﻓﺎ ِﻠ ُ ُﻪ ﺑِ ُﻘ ْﺪ َرﺗ
َ ﺐ َﺳ َﺒ َﻖ ِﰲ ِﻠ ْ ِﻤ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َر

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин себек̣а фи̅ ‘иљмике енни̅
фа̅‘илюху бик̣удр̣атикел лети̅ к̣адирте биха̅ ‘алеййе ўе ‘аля̅ кулли шей’ин.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който във вечното ти
знание ми бе предопределно да извърша, чрез твоята мощ с която отреди над мен и
отреди над всяко нещо. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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 ِـﲏ0ْ َِﻴﻤـﺎ ﺑ
ُّ ُ ـﻚ ﻣ ِْﻨ ُـﻪ ُﺛ َّـﻢ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ36
َ ْـﺖ إ ِﻟَﻴ
ُ  َو َﻧ َﻘ ْـﻀ،ِـﺪت ﻓِﻴـﻪ
ُ ـﺐ ُﺗ ْﺒ
َ ﺖ ﻓِﻴـ ِﻪ اﻟْ َﻌ ْﻬ َـﺪ ﻓ
آل
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ﻚ ِ َﳌ ْﻌ ِﺮ َﻓ ِﱵ ﺑِ َﻌ ْﻔ ِﻮ
َ ْﻚ ُﺟ ْﺮأ َ ًة ّﻣ ِِّﲏ َﻠَﻴ
َ  َﻨ0ْ ََوﺑ
ُ َك ﻳَﺎ ا
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﷲ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин тубту илейке минху с̲умме
‘утту фи̅хи, ўе нек̣ад̣ту фи̅хиљ ‘ахде фи̅ма̅ бейни̅ ўе бейнеке ж̲ур̣’етен минни̅
‘алейке лимеа‘рифети̅ би‘афўике йа̅ ел̣л̣о̅ху. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе
ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, за който се покаях
пред Теб, а после се завърнах към него, унищожавайки с това договора между мен и
Теб и пристъпвайки смело [към греха], защото знам как безгранично е твоето
извинение, о, Алла̅х! И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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َ َ ِ أ َ ْو أ َ ْﻧ ِﺂﱐ ِﻣ ْﻦ َﺛﻮاﺑ،ﻚ
 أ َ ْو،ﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ37
َ ﲪ َﺘ
َ ِﺐ أ َ ْد َﻧ ِﺎﱐ ِﻣ ْﻦ َ َﺬاﺑ
َ  أ ْو َﺣ،ﻚ
َ ْ ﺐ َ ِّﲏ َر
َ ﺠ
َ
ـﲑ
ِ Fَ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو َـFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ َﻛ َّﺪ َر َﻠ ََّﻲ ﻧ ِْﻌ َﻤ َﺘ
َ ْ  ِﱄ ﻳَـﺎ َﺧRُ آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин едня̅ни̅ мин ‘аз̲я̅бике, еў
ен’а̅ни̅ мин с̲еўа̅бике, еў х̲аж̲ебе ‘анни̅ р̣ах̲метеке, еў кеддер̣а ‘алеййе
ниа‘метеке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който ме доближава
до твоето наказание, или ме отдалечава от твоето въздаяние, или е преграда за
милостта ти към мен, или опетнява благата ти към мен. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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،َـﻪ
ُّ  أ َ ْو َﺷ َـﺪ،دﺗ َُﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
ّ َ دت ﺑِـ ِﻪ َﻋ ْﻘ ًـﺪا َﺣﻠَﻠ ْ َﺘ ُـﻪ َو َﺧ ْـﲑٍ َّو
ّ ﺖ ﺑِ ِﻪ َﻋ ْﻘ ًﺪا َﺷ َﺪ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ38
ُ ْ ﺐ َﺣﻠَﻠ
ُ ﺪﺗ

ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ
ُ ﲑا أ َ ْﺳ َﺘ ِﺤ ّﻘ ُُﻪ أ َ ْو َﺣ َﺮ ْﻣ
ُ  ُﺣ ِﺮ ْﻣ،َﻓﻠ َ ِﺤ َﻘ ِﲏ ُﺷ ٌّﺢ ِﰲ َﻧ ْﻔﺴِ ﻲ
ً ْ ﺖ ﺑِ ِﻪ َﻧ ْﻔ ًـﺴﺎ َﺧ
ً ْ ﺖ ﺑِ ِﻪ َﺧ
ِّ  َﻓـ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNـﲑا َﺗ ْـﺴ َﺘ ِﺤ ّﻘ ُُﻪ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин х̲алељту бихи ‘ак̣ден
шедеттеху, еў шедетту бихи ‘ак̣ден х̲алељтеху ўе х̣айрин ўе‘аттеху,
фелех̲ик̣ани̅ шух̲х̲ун фи̅ нефси̅, х̲уримту бихи х̣айр̣анис тех̲ик̣к̣уху еў х̲ар̣амту
бихи нефсен х̣айр̣ан тестех̲ик̣к̣уху. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, заради когото си
позволих сделка забранена, или забраних сделка позволена, или добрина от Тебе
обещана. Но душата ми бе обзета от алчност и бе лишена от доброто, което
вероятно заслужаваше или пък друга душа бе лишена тази добрина, заради това. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти,
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 أ َ ْو،ِـﻚ
ٍ ـﻞ َذ ْﻧ
ِ ّ ُ ك ِﻟ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ39
َ ـﺖ ﻣ ِْﻨ ُـﻪ ﺑِ َﻔ ْـﻀ ِﻞ ﻧ ِْﻌ َﻤﺘ
َ ﺘ0َِ  ُﺘ ُـﻪ ﺑِ ُـﺸ ُﻤﻮ ِل َﺎﻓ6ْ ـﺐ ْار َﺗ َﻜ
ُ  أ َ ْو َ َﲤ َّﻜ ْﻨ،ِـﻚ
،ﻳﻢ
ُّ  أ َ ْو َﺧ ْﲑٍ أ َ َر،ِﻚ
ُّ  أ َ ْو َﻣ َﺪ،ِﻚ َ ِّﲏ
َ دت إِﻟَﻴْ ِﻪ ﻳَﺪِي ﺑِ َﺴﺎﺑِ ِﻎ ِر ْزﻗ
َ دت ﺑِ ِﻪ َو ْﺟ َﻬ
َ  َد ْﻓ ِﻊ ﻧِ ْﻘ َﻤﺘFَ َ ﺖ ﺑِ ِﻪ
ُ َْﺗ َﻘ َّﻮ ﻳ
َ ـﻚ اﻟْ َﻜـ ِﺮ
آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
َ َﻓ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ  َﺲ ِﻓﻴ ِﻪ ِر َﺿ0ْ َﺨﺎ ﻟَ َﻄ ِﲏ ﻓِﻴ ِﻪ ُﺷ ُّﺢ َﻧ ْﻔﺴِ ﻲ ِ َﲟﺎ ﻟ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﺎك

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбинир текебтуху бишуму̅ли
‘а̅фийетике, еў темеккенту минху бифед̣ли ниа‘метике, еў тек̣аўўейту бихи
‘аля̅ деф‘и ник̣метике ‘анни̅, еў медетту илейхи йеди̅ бися̅биг̣и ризк̣ике, еў
х̣айрин ер̣атту бихи ўеж̲хекељ кери̅ме, фех̣о̅лет̣ани̅ фи̅хи шух̲х̲у нефси̅ бима̅
лейсе фи̅хи рид̣о̅ке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който извърших
заради [надеждата ми във] всеобхватното ти опрощение, или имах възможността
да сторя поради благата ти безбройни, или проявих упорство в него, защото [не
преставаш да] ме предпазваш от твоето възмездие, или протегнах ръката си към
него, заради обилното ти препитание, или стремейки се към добрина заради Теб,
която после се примеси с моето скъперничество, заради неща – далеч от твоето
задоволство. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат
нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха
ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ـﺖ ﻟ َِﻨ ْﻔـﺴِ ﻲ َﻣـﺎ ُﻫ َـﻮ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ40
ُ ْ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ َو َﺣﻠ َّﻠ
ُ  ﻓ ََﺮﻏ ِْﺒ،ﺐ َد َ ِﺎﱐ إِﻟَﻴْ ِﻪ اﻟ َّ َﱰ ُّﺧ ُﺺ َوا ْ ِﳊ ْﺮ ُص
ـﲑ
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ ك َـ
ْ ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
َ ُﳏ َ َّﺮ ٌم ﻋ ِْﻨ َﺪ
َ ْ  ِﱄ ﻳَـﺎ َﺧRُ آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNك
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин де‘а̅ни̅ илейхит тер̣ах̣х̣ус̣у ўељ
х̲ирд̣у, фер̣аг̣ибту фи̅хи ўе х̲аллељту линефси̅ ма̅ хуўе мух̲ар̣р̣амун ‘индеке.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който приех за
допустим и към който ме подтикна непреодолимото желание, после се устремих
към него разрешавайки на своята душа онова, което при Теб е забранено. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!
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ﻳﻌ
 ُﺛ َّـﻢ،ﻚ ﻣ ِْﻨ ُﻪ َﻓﺄ َ َﻗﻠ ْ َ^ ِﲏ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ41
َ ﺎﺳ َﺘ َﻘﻠ ْ ُﺘ
َ ب َﻋ ْﻨ
َ  َﺧﻠْﻘFَ َ ﺐ َﺧ ِﻔ َﻲ
ْ  َﻓ،ﻚ
ْ ِﻚ َو ﻟَ ْﻢ َ ْ ُﺰ
ﻠ
ﲑ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ُّ ُ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﺪت ﻓِﻴ ِﻪ َﻓ َﺴ َ ْﱰ َﺗ ُﻪ َ ََّﻲ
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин х̣афийе ‘аля̅ х̣аљк̣ике ўе лем
йеа‘зуб ‘анке, фестек̣аљтуке минху фе’ек̣аљтени̅, с̲умме ‘утту фи̅хи
фесетер̣теху ‘алеййе. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който остана скрит
за твоите творения, но не убегна от твоето внимание, после се покаях, а Ти ми
опрости, после се завърнах към него, а Ти ме прикри. И благослови, о, Господарю
мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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 أ َ ْو، أ َ ْو َﺗﺄ َ َّﻣﻠ ْ ُﺘ ُـﻪ ﺑِ َﺒ َـﺼ ِﺮي،دت إِﻟَﻴْـ ِﻪ ﻳَـﺪِي
ُّ  أ َ ْو َﻣ َـﺪ،ﺐ َﺧ َﻄ ْـﻮ ُت إِﻟَﻴْـ ِﻪ ﺑِ ِﺮ ْﺟﻠِـﻲ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ42
 ِﻋـ ْـﺼﻴَ ِﺎﱐFَ ﻚ َ ـ
َ  ُﺛـ َّـﻢ ا ْﺳ ـ َ ْﱰ َزﻗْ ُﺘ،ﺖ ﻓِﻴ ـ ِﻪ َﻣــﺎ َر َزﻗْ َ^ـ ِـﲏ
ُ  أ َ ْو أ َ ْﺗﻠ َ ْﻔ ـ،ـﺖ ﺑِـ ِﻪ ﺑِ ِﻠـ َـﺴ ِﺎﱐ
ُ  أ َ ْو َﻧ َﻄ ْﻘـ،ﺖ إِﻟَﻴْـ ِﻪ ﺑِـﺄ ُ ُذ ِﱐ
ُ ْأ َ ْﺻـ َـﻐﻴ

 ُﺛ َّـﻢ،ﻚ اﻟ ِّﺰﻳَـﺎ َد َة َﻓﻠ َ ْـﻢ َﲢْـ ِﺮ ْﻣ ِﲏ
َ  ُﺛ َّـﻢ َﺳـﺄَﻟْ ُﺘ،ِﻚ َﻓ َـﺴ َ ْﱰ َت َﻠَـ َّﻲ
َ ِـﺼﻴَﺎﻧ
َ ﺖ ﺑِ ِﺮ ْزﻗ
ُ  ُﺛ َّﻢ ْاﺳ َﺘ َﻌ ْﻨ،ﻓ ََﺮ َزﻗْ َ^ ِﲏ
ْ  ﻋFَ ِﻚ َـ
ـﻚ
َ ﺘ0َ ِ َﻣ ْﻌــﺼFَ  َﻓـﻼ َ أ َ َز ُال ُﻣــﺼِ ًّﺮا َـ،ﺤ ِﲏ
َ ِﻚ َوﻻ َ َﺗـ َﺰ ُال َﺎ ِﺋـ ًـﺪا َﻠ َـ َّﻲ ِﲝِﻠ ْ ِﻤـ
َ َﺟﺎ َﻫ ْﺮ ُﺗـ
َ ـﻚ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ اﻟ ِّﺰﻳَـ
ْ ـﺎد ِة َﻓﻠَـ ْـﻢ َﺗ ْﻔـ َـﻀ

Rُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ َوﻛ ََﺮﻣ
َ  ﻳَﺎ أَﻛ َْﺮ َم ْاﻷَﻛ َْﺮﻣ،ِﻚ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNِﲔ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ ِﱄ ﻳَﺎ َﺧ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин х̣ат̣аўту илейхи бириж̲ли̅, еў
медетту илейхи йеди̅, еў те’еммељтуху бибес̣ари̅, еў ес̣г̣айту илейхи би’уз̲уни̅,
еў нет̣ак̣ту бихи билися̅ни̅, еў етлефту фи̅хи ма̅ р̣азек̣тени̅, с̲умместер̣зек̣туке
‘аля̅ ‘ис̣йа̅ни̅ фер̣азек̣тени̅, с̲умместе‘анту биризк̣ике ‘аля̅ ‘ис̣йа̅нике фесетер̣те
‘алеййе, с̲умме се’ељтукез зийа̅дете фелем тех̲римни̅, с̲умме ж̲а̅хер̣туке беа‘дез
зийа̅дети фелем тефд̣ах̲ни̅, феля̅ езя̅лю мус̣ир̣р̣ан ‘аля̅ меа‘с̣ийетике ўе ля̅
тезя̅лю ‘а̅’иден ‘алеййе бих̲иљмике ўе кер̣амике, йа̅ екр̣амељ екр̣ами̅не.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, към който
пристъпих с крака си, или протегнах към него ръката си, или съзерцавах с погледа
си, или подслушах с ухото си, или изрекох с езика си, или пък прахосах онова с което
си ме дарил за препитание. После въпреки неподчинението си поисках препитание
от Теб и Ти ме дари с препитание. После използвах твоето препитание в
неподчинение към Теб, а Ти ме прикри. После поисках да го умножиш – и Ти не
ме лиши. После престъпих явно срещу Теб, а Ти не ме опозори. И не преставам да
упорствам в неподчинението си към Теб, а Ти не преставаш да ми отвръщаш с
твоята благост и твоята щедрост, о, Ти, най-Щедрия от щедрите. И благослови,
о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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 َو ِﰲ إ ِ ْﺗﻴَﺎﻧِـ ِﻪ،ـﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ43
َ ِﻳﺪ ِﻋ َﻘﺎﺑ
َ  َﺷ ِﺪRُ ﲑ
َ ِ أَﻟِﻴ َﻢ َ َﺬاﺑRُ ﻐِﲑ
ُ  َو ُﳛ ُِّﻞ َﻛ ِﺒ،ﻚ
ُ ﺐ َﺻ
ُ ﺐ ﻳُّﻮ ِﺟ

آل
ِ ْ  َو ِﰲ،ِﻚ
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ اﻹ ْﺻ َﺮا ِر َﻠَﻴْ ِﻪ َز َو ُال ﻧ ِْﻌ َﻤﺘ
َ َﺗ ْﻌ ِﺠﻴ ُﻞ ﻧِ ْﻘ َﻤﺘ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNِﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йу̅ж̲ибу с̣аг̣и̅р̣уху ели̅ме
‘аз̲я̅бике, ўе йух̲иллю кеби̅р̣уху шеди̅де ‘ик̣о̅бике, ўе фи̅ итйа̅нихи теа‘ж̲и̅лю
ник̣метике, ўе фиљ ис̣р̣о̅ри ‘алейхи зеўа̅лю ни‘метике. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе
селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, малкото от който
предизвиква болезнено мъчение, и многото от който предизвиква тежко наказание,
извършването му води незабавно до твоето възмездие, а упорството в него – до
лишаване от твоите блага. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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َ
ﲏ0ِ ﳑﺎ ﻻ َ ﻳُ ْﻨ ِﺠ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َّ ِ ،ك
َ ﲑ
َ ﺐ ﻟَّ ْﻢ ﻳَ َّﻄ ِﻠﻊ َّﻠَﻴْ ِﻪ أ َ َﺣ ٌﺪ ﺳِ َﻮ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ44
ُ ْ fَ  َو ﻟَ ْﻢ ﻳَ ْﻌﻠ َ ْﻢ ﺑِ ِﻪ أ َﺣ ٌﺪ،اك
آل
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ﻣ ِْﻨ ُﻪ إِﻻ َّ َﻋ ْﻔ ُﻮ
َ ﻚ َو ِﺣﻠ ْ ُﻤ
َ  َوﻻ َ ﻳَ َﺴ ُﻌ ُﻪ إِﻻ َّ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ُﺗ،ك
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин лем йет̣т̣али‘ ‘алейхи ех̲адун
сиўа̅ке, ўе лем йеа‘лем бихи ех̲адун г̣айр̣уке, мимма̅ ля̅ йунж̲и̅ни̅ минху илля̅
‘афўуке, ўе ля̅ йесе‘аху илля̅ мег̣фир̣атуке ўе х̲иљмуке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе
селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, за когото никой освен
Теб не знае и никой друг не е осведомен, и от който нищо не е способно да ме избави
освен твоето извинение, и нищо не е способно да го обхване освен твоето опрощение и
твоята благост. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат
нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха
ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ﺠ ُﻞ
ِّ ﺐ ﻳُّ ِﺰﻳ ُﻞ
ِّ  َو ُﳛ ُِّﻞ،اﻟﻨ َﻌ َﻢ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َّ  َو ﻳُﻄِ ﻴ ُﻞ،ِﻚ ا ْﳊ ُ َﺮ َم
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ45
ُ  َو ﻳَ ْﻬﺘ،اﻟﻨ َﻘ َﻢ
ّ ِ  َو ﻳُ َﻌ،اﻟﺴ َﻘ َﻢ

 ِﱄ ﻳَـﺎRُ آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
َّ  َو ﻳُﻮ ِر ُث،ْاﻷَﻟَ َﻢ
ِ Fَ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو َـFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNاﻟﻨ َﺪ َم
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ َﺧ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йузи̅люн ниа‘аме, ўе
йух̲иллюн ник̣аме, ўе йехтикуљ х̲ураме, ўе йут̣и̅люс сек̣аме, ўе йу‘аж̲ж̲илюљ
елеме, ўе йу̅рис̲ун недеме. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който лишава от
благата, и навлича възмездие, и накърнява свещеното, и удължава болестта, и
ускорява страданието, и оставя след себе си съжаление. И благослови, о, Господарю
мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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 ﻳَﺎ،ﻚ
ِ اﻟﻨ َﻘ َﻤ
ِّ  َو ُﳛ ُِّﻞ،ﺎت
ِ  َﺌ0ِّ اﻟﺴ
ِ اﳊ َ َﺴ َﻨ
ْ ﺤﻮ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َّ  َو ﻳُ َﻀﺎﻋ ُِﻒ،ﺎت
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ46
َ  َو ﻳُ ْﻐﻀِ ُﺒ،ﺎت
ُ ﺐ َّ ْﳝ
ـﲑ
ِ اﻟﺴ َﻤ َﺎو
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ ك َـ
َّ ب
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َّ َر
َ ْ  ِﱄ ﻳَـﺎ َﺧRُ آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNات
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йемх̲уљ х̲асеня̅ти, ўе
йуд̣о̅‘ифус сеййи’а̅ти, ўе йух̲иллюн ник̣ама̅ти, ўе йуг̣д̣ибуке, йа̅ р̣аббес
сема̅ўа̅ти. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който погубва
добрините, и умножава злините, и навлича наказанията, и предизвиква гнева ти, о,
Господарю на небесата. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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اﻟﺘ ْﻘ َـﻮى َوأ َ ْﻫ ُـﻞ
َّ َﻚ أ َ ْﻫ ُـﻞ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
ِ ْ ﺖ أ َ ْو َﱃ ﺑِ َﺴ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ47
َ  َﻓﺈِ ّﻧ،ِRﱰ
َ ﺖ أ َ َﺣ ُّﻖ ِ َﲟ ْﻐ ِﻔ َﺮﺗِ ِﻪ إ ِ ْذ ُﻛ ْﻨ
َ ﺐ أ َ ْﻧ

ﳌﻐﻔ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNا ْ َ ْ ِ َﺮ ِة

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин енте ех̲ак̣к̣у бимег̣фир̣атихи
из̲ кунте еўля̅ бисетрихи, фе’иннеке ехлют тек̣ўа̅ ўе ехлюљ мег̣фир̣ати.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, за когото имаш найголямо право да ми опростиш, след като го прикри по най-добрия начин. Само Ти
си достоен за богобоязън и единствено Ти си опрощаващ. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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 َو َﻣﻴْﻼ ً َّﻣ َﻊ أ َ ْﻫ ِﻞ،ﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ48
َ  ِﺒ ِﻪ َو ﻟِﻴًّﺎ ّ ِﻣ ْﻦ أ َ ْو ﻟِﻴَﺎ ِﺋ6َ ﺖ ﺑِ َﺴ
َ ﺎ َﺪ ًة ِّﻷ َ ْ َﺪا ِﺋ
َ  ُﻣ َﺴ،ﻚ
ُ ﺐ َﻇﻠ َ ْﻤ
 ِﱄRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ﺎﻋﺘ
َ ﺘ0َ َِﻣ ْﻌﺼ
َ  أ َ ْﻫ ِﻞ َﻃFَ َ ِﻚ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNِﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ ﻳَﺎ َﺧ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин з̣алемту бисебебихи ўелиййен
мин еўлийа̅’ике, муся̅‘адетен ли’еа‘дя̅’ике, ўе мейлен ме‘а ехли меа‘с̣ийетике
‘аля̅ ехли т̣о̅‘атике. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, заради когото
угнетих приближен от твоите приближени, помагайки на твоите врагове,
заставайки с противящите се Теб, срещу покорните на Теб. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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َ َ
َ ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
ِﻛ
 أ َ ْو،ِـﻚ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ49
َ ﲪﺘ
َ ْ  َّوأﻳْﺄ َﺳ ِـﲏ ﻣِـﻦ ُّو ُﺟـﻮ ِد َر، َِﻤﺎ ﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ِذ ﻟَّـ ًﺔ َﺴ ِﲏ َﻛ ْﺜ َﺮ ُة ْا6َ ْﺐ أﻟ
 ِ َﳌ ْﻌ ِﺮ َﻓ ِﱵ ﺑِ َﻌ ِﻈ ِ ﺟ ِﻣ،ِﻚ
ﺑﻨﻔ
ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ
َ ﺎﻋﺘ
َ َﻗ َّﺼ َﺮ ِﰊ اﻟْﻴَﺄ ْ ُس َﻋ ِﻦ اﻟ ُّﺮ ُﺟﻮ ِع إ ِ َﱃ َﻃ
ِّ  َﻓ َـﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNﻴﻢ ُ ْﺮ ﻲ َو ُﺳﻮ ِء َﻇ ِّﲏ ِ َ ْ ﺴِ ﻲ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ељбесени̅ кес̲р̣атун хима̅ки̅
фи̅хи з̲иллетен, ўе ей’есени̅ мин ўуж̲у̅ди р̣ах̲метике, еў к̣ас̣с̣ар̣а биљ йе’су
‘анир̣ р̣уж̲у̅‘и иля̅ т̣о̅‘атике, лимеа‘рифети̅ би‘аз̣и̅ми ж̲ур̣ми̅ ўе су̅’и з̣анни̅
бинефси̅. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който ми навлече
унижение заради затъването ми в него, и ме накара да загубя надежда в
съществуването на твоята милост, или пък отчаянието ми попречи да се завърна
към покорството към Теб, защото съзнавах огромните си престъпления и имах
лошо мнение за себе си. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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َ  َوأ َ ْد َﺧﻠ َ ِﲏ َد َار اﻟْ َﺒ َﻮا ِر ﻟَ ْﻮﻻ،ﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ50
َ ﲪ ُﺘ
َ ﺐ أ َ ْو َر َﺛ ِﲏ ا ْ َﳍﻠ َ َﻜ َﺔ ﻟَ ْﻮﻻ َ ِﺣﻠ ْ ُﻤ
َ ْ ﻚ َو َر

آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
َ ﻴ َﻞ اﻟْ َﻐ ِّﻲ ﻟَ ْﻮﻻ َ إ ِ ْر َﺷ ُﺎد6ِ ﻚ ِﰊ َﺳ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ َ  َو َﺳﻠ،ﻚ
َ ﻧ ِْﻌ َﻤ ُﺘ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNك
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин еўр̣ас̲ени̅љ хелекете леў ля̅
х̲иљмуке ўе р̣ах̲метуке, ўе едх̣алени̅ да̅р̣аљ беўа̅ри леў ля̅ ниа‘метуке, ўе селеке
би̅ себи̅лељ г̣аййи леў ля̅ ирша̅дуке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик
‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅
йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който щеше да ме
доведе до гибел ако не бяха твоите благост и милост, и щеше да ме вкара в Дома на
гибелта [Ж̲ехеннем] ако не беше твоята благодат, и щеше да ме тласне по пътя на
заблудата ако не беше твоето напътствие. И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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، َو َﺗ َـﻮا ُﺗ ُﺮ اﻟْ َـﺒﻼ َ ِء،اﻟـﺪ َﺎ ِء
ُّ  َو َر ُّد،ـﻮن ِﰲ ا ْﺟ ِ َﱰاﺣِـ ِﻪ ﻗَ ْﻄـ ُﻊ اﻟ َّﺮ َﺟـﺎ ِء
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ51
ُ ﺐ ﻳَ ُﻜ

ِ اﳍ ُﻤ
آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ
ِ Fَ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو َـFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ُ  َو َﺗ َﻀ،ﻮم
ُ ْ َو َﺗ َﺮ ُاد ُف
ِّ ﺎﻋ ُﻒ اﻟْ ُﻐ ُﻤﻮ ِم َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َر

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йеку̅ну фиж̲тир̣о̅х̲ихи к̣ат̣‘ур̣
р̣аж̲а̅’и, ўе р̣аддуд ду‘а̅’и, ўе теўа̅тур̣уљ беля̅’и, ўе тер̣о̅дуфуљ хуму̅ми, ўе
тед̣о̅‘уфуљ г̣уму̅ми. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, чието извършване
лишава от надежда, и причинява отказ на молбите, и води до непрекъснати
нещастия, и непрестанни тревоги, и умножаване на печалта. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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،ﻚ َﻋ َﻨـﺎ ِﺋﻲ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َو ﻳُﻄِ ُﻴﻞ ِﰲ َﺳ،ﻚ َر َﺟﺎ ِﺋﻲ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ52
َ ِﺨﻄ
َ  َو ﻳَ ْﻘ َﻄ ُﻊ ﻣ ِْﻨ،ﻚ ُد َﺎ ِﺋﻲ
َ ﺐ ﻳَّ ُﺮ ُّد َﻋ ْﻨ

أ َ ْو ﻳُ َﻘ ِّﺼ ُﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪ َ َﻣﻠ
ـﲑ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNك أ َ ِﻲ
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йер̣удду ‘анке ду‘а̅’и̅, ўе йек̣т̣а‘у
минке р̣аж̲а̅’и̅, ўе йут̣и̅лю фи̅ сех̣ат̣ике ‘аня̅’и̅, еў йук̣ас̣с̣ир̣у ‘индеке емели̅.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който отвръща
молбата ми към Теб, и спира очакването ми от Теб, и удължава страданието ми
от твоето недоволство, и прекратява надеждата ми в Теб. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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ﻟﻜ ـ
 َو ﻳُ ْﺮ ِﺿ ـﻲ، َو ﻳَ ـ ْﺸ َﻐ ُﻞ اﻟْ ِﻔ ْﻜ ـ َﺮ،ب
ِ ُ ـﺐ
ٍ ـﻞ َذ ْﻧـ
ِ ّ ك ِﻟُـ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬـ َّـﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ ـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ53
ُ ﳝﻴ ـ
َ ﺖ اﻟْ َﻘﻠْـ
َ  َو ﻳُـ ْـﺸﻌ ُِﻞ ا ْ َ ْﺮ،ـﺐ

ﻟ ﲪ
َّ
Rُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرN َو ﻳُ ْﺴﺨ ُِﻂ ا َّﺮ ْ ٰ َﻦ،ﺎن
َ اﻟﺸﻴْ َﻄ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ ِﱄ ﻳَﺎ َﺧ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йуми̅туљ к̣аљбе, ўе йуш‘илюљ
кер̣бе, ўе йешг̣алюљ фикр̣а, ўе йур̣д̣и̅ш шейт̣о̅не, ўе йусх̣ит̣ур̣ р̣ах̲ма̅не.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който убива сърцето,
и подклажда печалта, и отвлича мисълта, и удовлетворява Шейт̣а̅на, и разгневява
Всемилостивия. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат
нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха
ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ْ
ِﳊ
ـﺎن
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ54
َ ﲪﺘ
َ  َواﻟْ ُﻘ ُﻨﻮ َط ﻣِـﻦ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮﺗ،ِﻚ
َ ْ ﺐ اﻟْﻴَﺄ َس ِﻣﻦ َّر
ُ ﺐ ﻳُّ ْﻌ ِﻘ
َ  َوا ْ ْﺮ َﻣ،ِـﻚ
ـﲑ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ِﻣ ْﻦ َﺳ َﻌ ِﺔ َﻣﺎ ﻋ ِْﻨ َﺪ
َ ْ  ِﱄ ﻳَـﺎ َﺧRُ آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNك
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йуа‘к̣ибуљ йе’се мин
р̣ах̲метике, ўељ к̣уну̅т̣а мин мег̣фир̣атике, ўељ х̲ирма̅не мин се‘ати ма̅ ‘индеке.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който води до
отчаяние от твоята милост, и безнадеждност за твоето опрощение, и лишаване от
твоите съкровищници. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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،ـﺖ
َّ ـﻚ
ُّ ﺐ َﻣ َﻘ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ55
َ ـﺖ َﻠَﻴْـ ِﻪ َﻧ ْﻔـﺴِ ﻲ إ ِ ْﺟـﻼَﻻ ً ﻟَّـ
َ َ َوأ َ ْﻇ َﻬـ ْﺮ ُت ﻟ،ﻚ
َ ْ اﻟﺘ ْﻮﺑَـ َﺔ َﻓ َﻘ ِﺒﻠ

 َﻧﺎﺳِ ـﻴًﺎ،ك
َ ِـﻚ َو َﻛـ َﺮ ِم َﻋ ْﻔـ ِﻮ
َ ﲪﺘ
َ َو َﺳﺄَﻟْ ُﺘ
َ َ  ُﺛ َّـﻢ،ﻚ اﻟْ َﻌ ْﻔـ َﻮ َﻓ َﻌ َﻔ ْـﻮ َت
َ اﳍـ َﻮى إ ِ َﱃ ُﻣ َﻌ
َ ْ ـﺎد ِﱐ
َ ْ ـﺎو َد ِﰐ َﻃ َﻤ ًﻌـﺎ ِﰲ ﺳِ َـﻌ ِﺔ َر
Rُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ِك َرا ِﺟﻴًﺎ ِ ّﳉَ ِﻤﻴ ِﻞ َو ْﺪ
َ ﻟّ َِﻮﻋِﻴﺪ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNِك
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ ِﱄ ﻳَﺎ َﺧ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин мек̣атту ‘алейхи нефси̅
иж̲ля̅лен леке, ўе ез̣хер̣ту лекет теўбете фек̣абиљте, ўе се’ељтукељ ‘афўе
фе‘афеўте, с̲умме ‘а̅дениљ хеўа̅ иля̅ му‘а̅ўедети̅ т̣аме‘ан фи̅ си‘ати р̣ах̲метике ўе
кер̣ами ‘афўике, ня̅сийен лиўе‘и̅дике р̣о̅ж̲ийен лиж̲еми̅ли ўеа‘дике. Фес̣алли
йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.

67

О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, с когото унижих себе
си пред твоето благоговение, и поднесох покаянието си пред Теб и Ти прие от мен,
и потърсих извинението ти и Ти ме извини. После страстите ми ме подтикнаха
да го повторя, разчитайки на всеобхватното ти опрощение и щедрото ти
извинение, забравяйки за заплахата отправена от Теб, копнеейки [въпреки това] за
прекрасната награда, която обеща. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай,
и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител
Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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Rُ ـﻚ َو َﺗ ْـﺴ َﻮ ُّد ُو ُﺟـﻮ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ56
َ  أ َ ْو ﻟِﻴَﺎ ِﺋRُ ـﻴَ ُّﺾ ُو ُﺟـﻮ6ْ ـﺐ َﺳ َـﻮ َاد اﻟْ َﻮ ْﺟـ ِﻪ ﻳَ ْـﻮ َم َﺗ
ُ ﺐ ﻳُّﻮ ِﺟ
َ
ٍ  ﺑﻌ
Nﺖ إِﻟَﻴْ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎ ﻟْ َﻮﻋِﻴ ِﺪ
ُ  َﻓ َﺘ ُﻘ،ﻮن
َ أ َ ْ َﺪا ِﺋ
ُ ﻮل¶ ﻻ َ َﲣْ َﺘﺼِ ُﻤﻮا ﻟَ َﺪ َّي َوﻗَ ْﺪ ﻗَ َّﺪ ْﻣ
َ  َ ْ ﺾ ﻳَّ َﺘﻼ َ َو ُﻣFَ َ  إ ِ َذا أﻗْ َﺒ َﻞ ﺑَ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢ،ﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َر

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йу̅ж̲ибу сеўа̅дељ ўеж̲хи йеўме
тебйед̣д̣у ўуж̲у̅ху еўлийа̅’ике ўе тесўедду ўуж̲у̅ху еа‘дя̅’ике, из̲я̅ ек̣беле беа‘д̣ухум
‘аля̅ беа‘д̣ин йетеля̅ўему̅не, фетек̣у̅лю: ля̅̅ тех̣̣тес̣̣иму̅̅ ледеййе ўе к̣̣ад
к̣̣аддемту илейкум биљ ўе‘и̅̅ди. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който почерня
лицата в Деня, когато ще засияят лицата на твоите приближени и ще потъмнеят
лицата на твоите врагове – ще се обърнат един към друг и взаимно ще се
порицават, а Ти ще кажеш: Не се карайте пред Мен!! Аз ви предупреждавах. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти,
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 َو َﻛ َﺘ ْﻤ ُﺘ ُـﻪ ِﰲ َﺻ ْـﺪ ِري،ِRـﻚ ﻋ ِْﻨ َـﺪ ِذ ْﻛـ ِﺮ
ُّ  َو َﺻ َـﻤ،ﺐ َﻓ ِﻬ ْﻤ ُﺘ ُﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ57
َ ـﺎء ّﻣ ِْﻨ
ً َﺖ َﻋ ْﻨ ُـﻪ َﺣﻴ

َ ﻟﺴ
آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ  َﻓﺈِ ّﻧ،َو َﻠ ِْﻤ َﺘ ُﻪ ﻣ ِِّﲏ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرN·َ َﻚ َﺗ ْﻌﻠ َ ُﻢ ا ِّ َّﺮ َوأ ْﺧ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин фехимтуху, ўе с̣аметту ‘анху
х̲айа̅’ен минке ‘инде з̲икрихи, ўе кетемтуху фи̅ с̣адри̅ ўе ‘алимтеху минни̅,
фе’иннеке теа‘лемус сир̣р̣а ўе ех̣фа̅. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик
‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅
йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който осъзнах, но
замълчах от срам пред Теб, когато си го спомних, и го спотаих в гърдите си, но
Ти го знаеш по-добре от мен. Наистина Ти знаеш и тайното и най-прикритото
дори. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия
повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми,
Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ـﻞ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
ِ ِـﺸ ِﲏ ﻣِـ ْﻦ أ َ ْﻫ
ُ  أ َ ْو ﻳُﻮﺣ،ﻚ
َ ﺐ ﻳُّ َﺒ ِّﻐ ُﻀ ِﲏ إ ِ َﱃ ﻋ َِﺒﺎد
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ58
َ  َو ﻳُ َﻨ ِّﻔ ُﺮ َ ِّﲏ أ َ ْو ﻟِﻴَﺎ َﺋ،ِك
ُ ِ  َو ْارﺗَِـ،ـﻮب
Fَ ك َـ
ْ ـﻮب
ِ اﳊُـ
ِ اﳌ َﻌﺎ ِﺻـﻲ َو ُر ُﻛـ
ْ ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَــﺎ ِر
َ َﻃﺎ َﻋ ِﺘـ
َ ْ  ﺑِ َﻮ ْﺣـ َـﺸ ِﺔ،ـﻚ
ِّ  َﻓـ َـﺼ ّ ِﻞ ﻳَــﺎ َرNـﺎب اﻟـ ّـﺬ ُﻧﻮ ِب
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йубег̣г̣ид̣уни̅ иля̅ ‘иба̅дике, ўе
йунеффир̣у ‘анни̅ еўлийа̅’еке, еў йу̅х̲ишуни̅ мин ехли т̣о̅‘атике, биўех̲шетиљ
ме‘а̅с̣и̅ ўе р̣уку̅биљ х̲у̅би, ўер̣тикя̅биз̲ з̲уну̅би. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе
ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който предизвиква
омразата на твоите раби към мен, и ме отвръща от твоите приближени, и ме
отчуждава от покорните към Теб, заради неприязънта им към моето
неподчинение, и потъване в грехове, и извършване на престъпления. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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،ِـﺐ اﻟْ ُﻌ ْـﺴ َﺮ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ59
ُ  َو َﳚْﻠ، َو ﻳُـﻮ ِر ُث اﻟْ َﻔ ْﻘـ َﺮ، َو ﻳُﻄِ ُﻴﻞ اﻟْ ِﻔﻜ َْﺮ،ﺐ ﻳَّ ْﺪ ُﻋﻮ إ ِ َﱃ اﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ

ﺴ0ِﻚ ا ِ ﳝﻨ ﻟ
آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ
ْ َو ﻳَ ُﺼ ُّﺪ َﻋ ِﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرN َو َ ْ َ ُﻊ ا ْ ُ ْ َﺮ،ﻟﺴ ْ َﱰ
ّ ُ  َو ﻳَ ْﻬﺘ،ِاﳋ َ ْﲑ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йед‘у̅ илељ куфри, ўе
йут̣и̅люљ фикр̣а, ўе йу̅рис̲уљ фек̣р̣а, ўе йеж̲либуљ ‘уср̣а, ўе йес̣удду ‘аниљ
х̣айри, ўе йехтикус ситр̣а, ўе йемне‘уљ йуср̣а. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе
ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин
ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който зове към
безверие, и засилва нерешителността, и предизвиква беднотия, и привлича
затруднения, и възпира от доброто, и премахва покривалото [на греховете ми], и
възпира леснината. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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َ ُ ِ َو ﻳَﺸ،  َو ﻳَ ْﻘ َﻄ ُﻊ ْاﻵ َﻣ َﺎل، ﺐ ﻳُّ ْﺪ ِﱐ ْاﻵ َﺟ َﺎل
ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ60
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرN ﲔ ْاﻷ ْﻋ َﻤ َﺎل
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йудниљ а̅ж̲а̅ле, ўе йек̣т̣а‘уљ
а̅ма̅ле, ўе йеши̅нуљ еа‘ма̅ле. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който скъсява
предопределения ми срок [живота], и пресича надеждите, и опорочава делата. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!
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N أ َ ْو ﻳُ َﻘ ِّﺒ ُﺢ ﻣ ِِّﲏ َﻣﺎ َزﻳَّْ َﺘ ُـﻪ، َو ﻳَ ْﻜﺸِ ُﻒ َ ِّﲏ َﻣﺎ َﺳ َ ْﱰ َﺗ ُﻪ،ﺐ ﻳُّ َﺪ ّﻧِ ُﺲ َﻣﺎ َﻃ َّﻬ ْﺮ َﺗ ُﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ61
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِّ َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َر
Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йуденнису ма̅ т̣аххер̣теху, ўе
йекшифу ‘анни̅ ма̅ сетер̣теху, еў йук̣аббих̲у минни̅ ма̅ зеййентеху. Фес̣алли йа̅
р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който омърсява
онова, което си пречистил, и разкрива за мен онова, което си прикрил, или
обезобразява онова, което си разкрасил у мен. И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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،ـﻚ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ ﺐ ﻻ َّ ﻳُ َﻨ ُﺎل ﺑِ ِﻪ َﻋ ْﻬ ُﺪ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ62
َ  َوﻻ َ ﻳُ ْﺆ َﻣ ُﻦ َﻣ َﻌ ُﻪ َﻏ َﻀ ُﺒ،ك
َ ﲪ ُﺘ
َ ْ  ُل ﺑِـ ِﻪ َرºَ ْ  َوﻻ َ ُﺗ،ﻚ

 ِﱄ ﻳَـﺎRُ آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ وم َﻣ َﻌ ُﻪ ﻧ ِْﻌ َﻤ ُﺘ
ُ َوﻻ َ َﺗ ُﺪ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ َﺧ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ля̅ йуня̅лю бихи ‘ахдуке, ўе ля̅
йу’мену ме‘аху г̣ад̣абуке, ўе ля̅ тунзелю бихи р̣ах̲метуке, ўе ля̅ теду̅му ме‘аху
ниа‘метуке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който възпира
твоето [прекрасно] обещание, и освобождава твоя гняв, и лишава от твоята
милост, и прекъсва твоите блага. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и
дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед
и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ـﻚ ﺑِـ ِﻪ ِﰲ ُﻇﻠ ْ َﻤـ ِﺔ
َّ ﺖ ﺑِ ِﻪ ِﰲ َﺿ ْﻮ ِء
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
ْ ﺐ ْاﺳ َﺘ
َ اﻟﻨ َﻬﺎ ِر َﻋ ْﻦ ﻋ َِﺒـﺎد
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ63
َ  َوﺑَﺎ َد ْر ُﺗ،ِك
ُ ْﺨ َﻔﻴ

ِّ ن ا
َ َـﻪ ﻻ
ْ ن
َ اﳋ ُ ْﻔﻴَـ َﺔ ﻋ ِْﻨ َـﺪ
َ ﻟـﺴ َّﺮ ﻋ ِْﻨ َـﺪ
َ ْاﻟﻠَّﻴْ ِﻞ ُﺟ ْﺮأ َ ًة ّ ِﻣ ِّﲏ َﻠَﻴ
َّ َ  َّوأ،ك َﻼَﻧِﻴَـ ٌﺔ
َّ َ  أ َ ِ ّﱐ أ َ ْﻠ َ ُـﻢ أFَ  َـ،ﻚ
ُ  َّوأ َ ّﻧ،ك ﺑَـﺎ ِر َز ٌة

َ
 َّوﻻ َ ﻳَ ْﻨ َﻔ ُﻌ ِﲏ ﻋ ِْﻨ َﺪ َ ِﻓ ِﻣ،ﻚ َﻣﺎﻧِ ٌﻊ
ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ
ٍ ْ ﻚ ﺑِ َﻘﻠ
َ  ُﺘ0ْ ن أ َ َﺗ
َ َ ْﳝ َﻨ ُﻌ ِﲏ ﻣ ِْﻨ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﺐ َﺳﻠِﻴ ٍﻢ
ْ ِ  إِﻻ ّ إ، ك َﻧﺎ ٌﻊ ّ ْﻦ َﻣ ٍﺎل
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
ْ َوﺑَﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбинис тех̣фейту бихи фи̅ д̣аў’ин
неха̅ри ‘ан ‘иба̅дике, ўе ба̅дер̣туке бихи фи̅ з̣уљметил лейли ж̲ур̣’етен минни̅
‘алейке, ‘аля̅ енни̅ еа‘лему еннес сир̣р̣а ‘индеке ‘аля̅нийетун, ўе еннељ х̣уфйете
‘индеке ба̅ризетун, ўе еннеху ля̅ йемне‘уни̅ минке ма̅ни‘ун, ўе ля̅ йенфе‘уни̅
‘индеке ня̅фи‘ун мин ма̅лин, илля̅ ин етейтуке бик̣аљбин сели̅мин. Фес̣алли
йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, за който се прикрих
от твоите раби в светлината на деня, но се устремих към него неустрашимо в
тъмнината на нощта, знаейки че при Теб всички тайни са известни, и че дори найскритото – при Теб е ясно откроено, и че нищо не възпира наказанието ти от мен,
и че няма богатство, което може да ме защити от Теб, освен ако не дойда при Теб
с чисто сърце. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат
нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха
ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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َ َ ـﺐ ﻳُــﻮ ِر ُث اﻟ ِّــﺴﻴﺎن ِﻟـ ِﺬ ْﻛ ِﺮ
،ك
ِ ّ ك ِﻟُـ
َ ﺐ اﻟْ َﻐ ْﻔﻠ َـ َﺔ َﻋـ ْﻦ َﲢ ْـ ِﺬﻳ ِﺮ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬـ َّـﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ64
ُ  أ ْو ﻳُ ْﻌ ِﻘـ،ك
ّ ٍ ـﻞ َذ ْﻧـ
َ َْ

 َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎFَ ك َـ
َ  أ َ ْو ﻳُﻮ ِﺋ ُﺴ ِﲏ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﲑِ َﻣﺎ ﻋ ِْﻨ َﺪ،ك
َ َو ﻳَ َﺘ َﻤ َﺎدى ِﰊ إ ِ َﱃ ْاﻷ َْﻣ ِﻦ ِﻣﻦ َّﻣ ْﻜ ِﺮ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNك
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин йу̅рис̲ун нисйа̅не лиз̲икрике,
еў йуа‘к̣ибуљ г̣афлете ‘ан тех̲з̲и̅рике, ўе йетема̅дя̅ би̅ илељ емни мин мекрике,
еў йу̅’исуни̅ мин х̣айри ма̅ ‘индеке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅
х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който ми пречи да те
споменавам, и ме прави нехаен към твоите заплахи, и ме кара да се чувствам в
безопасност пред твоя промисъл, и ме кара да губя надежда от добрините, които са
при Теб. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия
повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми,
Ти, който си най-добрия Опрощаващ!

78

ِ ﻚ ِﰲ ا ْﺣ ِ^ َﺒ
،ـﻚ
ِ ﺐ َّ ِﳊ َﻘ ِﲏ ﺑِ َﺴ َﺒ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ65
َ  َو ِﺷَﺎﻳَ ِﱵ ﻣ ِْﻨ،ﺎس اﻟ ّ ِﺮ ْز ِق َﻠ ََّﻲ
َ ْﺐ َ ْ^ ِﺒﻲ َﻠَﻴ

َ
ِ ِِك ﺑ
ـﻚ ِﰲ ُﳏ ْ َﻜـ ِﻢ
َ  َو َﻣﻴْ ِﻠﻲ إ ِ َﱃ ﻋ َِﺒﺎد،ﻚ
َ َﲰ ْﻌ َ^ ِـﲏ ﻗَ ْﻮﻟ
َ َوإ ِ ْﻋ َﺮا ِﺿﻲ َﻋ ْﻨ
َ ْ  َوﻗَ ْـﺪ أ،ﺎﻻ ْﺳ ِﺘ َ َﺎﻧ ِﺔ َ ُﳍ ْـﻢ َوا َّﻟﺘ َـﻀ ُّﺮ ِع إ ِﻟَـﻴْ ِﻬ ْﻢ

ِﻟ
ﻳﺘﻀ
آل
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ ك َـ
ْ ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
َ ِﻛِ َﺘﺎﺑ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNن
َ ﻚ¶ َﻓ َﻤﺎ ْاﺳ َﺘ َ ُﺎﻧﻮا َﺮﺑِّ ِﻬ ْﻢ َو َﻣﺎ َ َ َ َّﺮ ُﻋﻮ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин лех̲ик̣ани̅ бисебеби ‘атби̅
‘алейке фих̲тиба̅сир ризк̣и ‘алеййе, ўе шикя̅йети̅ минке, ўе иа‘р̣о̅д̣и̅ ‘анке, ўе
мейли̅ иля̅ ‘иба̅дике билистикя̅нети лехум ўет тед̣ар̣р̣у‘и илейхим, ўе к̣ад
есмеа‘тени̅ к̣аўлеке фи̅ мух̲кеми китя̅бике: феместекя̅̅ну̅̅ лир̣̣аббихим ўе ма̅̅
йетед̣̣ар̣̣р̣а‘у̅̅не. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който ме застигна,
защото те упрекнах, че задържаш моето препитание, и те обвиних, и ти се
противопоставих, и се прислоних към твоите раби, и им се покорих, и им се
примолих. А Ти ми бе дал да чуя твоите думи в Ясната ти книга: ала те нито се
покориха на своя Господ,, нито Го умоляваха. И благослови, о, Господарю мой, и
приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия
повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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ﺖ َﻠَﻴْ َﻬـﺎ
ِ ﺐ ﻟَّ ِﺰ َﻣ ِﲏ ﺑِ َﺴ َﺒ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ ِﺖ ﻋ ِْﻨ َـﺪ َﻫﺎ ﺑِ َﻐ ْـﲑ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ66
ُ  َو ْاﺳ َـﺘ َﻌ ْﻨ،ك
ُ ﺐ ﻛ ُْﺮﺑَ ٍﺔ ْاﺳ َـﺘ َﻐ ْﺜ

َ ُّ  أ َ ِوا ْﺷ َﺘ َﺪ،اك
آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ
ِ Fَ َ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوFَ َ ك
َ ﺑِﺴِ َﻮ
ْ ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر
َ ِﻴﻬﺎ ُدو َﻧ
َ دت ﺑِﺄ َﺣ ٍﺪ ﻓ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ

Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин лезимени̅ бисебеби
кур̣бетинис тег̣ас̲ту ‘индеха̅ биг̣айрике, ўесте‘анту ‘алейха̅ бисиўа̅ке,
еўиштедетту би’ех̲адин фи̅ха̅ ду̅неке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик
‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅
йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който ме споходи,
заради печал за която потърсих помощта на други освен Теб, и се обърнах за
съдействие към други освен Теб, и потърсих сила чрез други освен Теб. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!
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،ِﻚ
ْ ﲪﻠ َ ِﲏ َﻠَﻴْ ِﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ ِ ْﲑfَ اﳋ َ ْﻮ ُف ِﻣ ْﻦ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ67
َ  َو َد َ ِﺎﱐ ِﰲ ا َّﻟﺘ َﻀ ُّﺮ ِع ِﻷ َ َﺣ ٍﺪ ّ ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْﻘ،ك
ََ ﺐ

 َوأ َ َﻧـﺎ أ َ ْﻠ َ ُـﻢ،ِِﺠﻼَﺑﺎً ِّ َﳌـﺎ ِﰲ ﻳَ َﺪﻳْـﻪ
َ َِ ْﲑf أ َ ِو ْاﺳ َﺘ َﻤﺎ ﻟَ ِﲏ إ ِ َﱃ ا َّﻟﻄ َﻤ ِﻊ ﻓِﻴ َﻤﺎ ﻋ ِْﻨ َﺪ
َ ﺘ0َ ِﺎﻋ َﺘ ُـﻪ ِﰲ َﻣ ْﻌـﺼ
َ  َﻓﺂﺛ َْﺮ ُت َﻃ،ك
ْ ِﻚ ْاﺳـﺘ
آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ ك َـ
ْ ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
َ ﻚ َﻛ َﻤﺎ ﻻ َ ِﻏ َﲎ ِﱄ َﻋ ْﻨ
َ ْﺎﺟ ِﱵ إِﻟَﻴ
َ َِﲝ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َرNﻚ
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин х̲амелени̅ ‘алейхиљ х̣аўфу
мин г̣айрике, ўе де‘а̅ни̅ фит тед̣ар̣р̣у‘и ли’ех̲адин мин х̣аљк̣ике, еўистема̅лени̅
илет̣ т̣аме‘и фи̅ма̅ ‘инде г̣айрике, фе’а̅с̲ер̣ту т̣о̅‘атеху фи̅ меа‘с̣ийетикес
тиж̲ля̅бен лима̅ фи̅ йедейхи, ўе ене еа‘лему бих̲а̅ж̲ети̅ илейке кема̅ ля̅ г̣иня̅ ли̅
‘индеке. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе
‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, към когото ме понесе
страхът от други освен Теб, и ме подтикна към него смирението пред други освен
Теб, или ме склони към него алчността към онова, което е при други освен Теб. И
предпочетох да се покоря на тях и да се възпротивя на Теб, стремейки се към
онова, което притежават, въпреки че осъзнавах своята безкрайна нужда от Теб, и
че съм неспособен на каквото и да било, лишен то твоята подкрепа. И благослови, о,
Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител Мух̲аммед и
рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си най-добрия
Опрощаващ!
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 َو َﻗﻠَّﻠ َ ْﺘ ُـﻪ َﺣ َّـﱴ،Rُ  َو َﺻ َّـﻮ َر ْت ِﱄ ْاﺳﺘ ِْـﺼ َﻐ َﺎر،ﺖ ِﱄ َﻧ ْﻔـﺴِ ﻲ ْاﺳـ ِﺘ ْﻘﻼَﻟَ ُﻪ
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ68
ْ َ ﺐ َّﻣ َّﺜﻠ
ـﲑ
ِ Fَ  َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّو َـFَ ك َـ
ْ ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
َ ْ  ِﱄ ﻳَـﺎ َﺧRُ آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َّوا ْﻏﻔِـ ْﺮ
ِّ  َﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNَو َّر َﻃ ْ^ ِﲏ ﻓِﻴ ِﻪ
Nاﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин мес̲с̲елет ли̅ нефси̅с
тик̣ля̅леху, ўе с̣аўўер̣ат ли̅стис̣г̣о̅р̣аху, ўе к̣аллелетху х̲аття̅ ўер̣р̣ат̣атни̅ фи̅хи.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който душата ми
представи като малък, и обрисува за нищожен, а аз продължих да върша, докато
напълно се оплетох в него. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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 َو ِﳉ َ ِﻤﻴ ِﻊ،ﰲ َو َﻠ ََّﻲ إ ِ َﱃ آﺧِ ِﺮ ُﻋ ُﻤ ِﺮي
ٍ ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ
َّ ِ ﻚ
َ  َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ69
َ ﺎط ﺑِ ِﻪ ِﻠ ْ ُﻤ
َ ﺐ َﺟ َﺮى ﺑِ ِﻪ َﻗﻠ َ ُﻤ
َ  َوأ َ َﺣ،ﻚ
 ﻗَـ ِﺪﳝِ َﻬﺎ، َدﻗِﻴﻘ َِﻬﺎ َو َﺟﻠِﻴﻠ َِﻬـﺎ، َﺻﻐِ ﲑِ َﻫﺎ َو َﻛ ِﺒﲑِ َﻫﺎ، َﻗﻠِﻴﻠ َِﻬﺎ َو َﻛ ِﺜﲑِ َﻫﺎ، َﻋ ْﻤﺪ َِﻫﺎ َو َﺧ َﻄﺌ َِﻬﺎ، أ َ َّو ِ َﳍﺎ َوآﺧِ ِﺮ َﻫﺎ،ُﻠ ّ َِﻬﺎv ﻮﰊ
ِ ُذ ُﻧ

 َو ِ َﳌﺎ أ َ َﻧﺎ ُﻣ ْـﺬﻧ ٌ ﲨﻴـ ِ ﻋﻤـ، ِﺘ َﻬﺎ0َِ  ﺳِ ّ ِﺮ َﻫﺎ َو َﺟ ْﻬ ِﺮ َﻫﺎ َو َﻼَﻧ،َو َﺣﺪِﻳﺜ َِﻬﺎ
Fَ ك َـ
ْ ب َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَـﺎ ِر
ِّ  َﻓ َـﺼ ّ ِﻞ ﻳَـﺎ َرNِﺐ ِﰲ َ ِ ﻊ ُ ُ ِﺮي
Nﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦ
ِ Fَ َ َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو
َ ْ  ِﱄ ﻳَﺎ َﺧRُ آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ж̲ер̣о̅ бихи к̣алемуке, ўе ех̲а̅т̣а
бихи ‘иљмуке фиййе ўе ‘алеййе иля̅ а̅х̣ири ‘умури̅, ўе лиж̲еми̅‘и з̲уну̅би̅
куллиха̅, еўўелиха̅ ўе а̅х̣ириха̅, ўе ‘амдиха̅ ўе х̣ат̣а’иха̅, ўе к̣али̅лиха ўе кес̲и̅риха̅,
с̣аг̣и̅риха̅ ўе кеби̅риха̅, дек̣и̅к̣иха̅ ўе ж̲ели̅лиха̅, к̣ади̅миха̅ ўе х̲ади̅с̲иха̅, сирриха̅
ўе ж̲ехриха̅ ўе ‘аля̅нийетиха̅, ўе лима̅ ене муз̲нибун фи̅ ж̲еми̅‘и ‘умури̅.
Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли
сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, който твоята
писалка отбеляза, и твоето знание обхвана – който съм извършил и който
предстои да извърша до края на живота си, за всичките си грехове – от първия до
последния, умишлените и неволните, малобройните и многобройните, малките и
големите, незабележимите и очевидните, миналите и настоящите, прикритите и
откритие, и явните [пред други хора], защото аз съм грешник през целия живот. И
благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с благодат нашия повелител
Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и опрости греха ми, Ти, който си
най-добрия Опрощаващ!
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ﺐ ِ ّﱄ ،أَﺳﺄَﻟُ َ َ
ﺖ َﻠ ََّﻲ ِﻣﻦ َّﻣ َﻈـﺎ ﻟ ِِﻢ اﻟْﻌ َِﺒـﺎ ِد ﻗ َِﺒﻠِـﻲ،
ك ِﻟ ُ ّ ِﻞ َذ ْﻧ ٍ
َ 70اﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َ
ن َﺗ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِﱄ َﻣﺎ أ َ ْﺣ َﺼﻴْ َ
ْ
ﻚأ ْ

َ
ن ِﻟﻌ َِﺒﺎد َ ﻠ
ﻣـ َ
ٰ
ك
ِـﲑ ًة َﻓﺈِ ََّـﺎ ِﰲ َﺟ ْﻨ ِ
ـﺐ َﻋ ْﻔـ ِﻮ َ
َﻓﺈِ َّ
ن َ َ vﺎﻧ ْ
ـﺖ َﻛﺜ َ
ِك َ ََّﻲ ُﺣ ُﻘﻮﻗًﺎ َّو َﻣ َﻈﺎ ﻟ َِﻢ َوأ َﻧـﺎ ﺑِ َﻬـﺎ ُ ْﺮ َ ٌﻦ ،اَﻟﻠ ّ ُﻬ َّـﻢ َوإ ِ ْ
ـﺎﰲ أ َ ْر ِﺿـ ِﻪ أ َ ْو
ﺖ ﻟَ ُﻪ َﻣ ْﻈﻠ َِﻤ ٌﺔ ﻋ ِْﻨﺪِي ،ﻗَ ْـﺪ ﻏَ َـﺼ ُْ 6ﺘ ُﻪ َﻠَﻴْ َﻬ ِ
ﺴِﲑ ٌة ،اَﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ أ َ ُّ َﳝﺎ َﻋ ْﺒ ٍﺪ ّ ِﻣ ْﻦ ﻋ َِﺒﺎد َ
ِك أ َ ْو أ َ َﻣ ٍﺔ ّ ِﻣ ْﻦ إ ِ َﻣﺎ ِﺋ َ
ﻚ َ َ vﺎﻧ ْ
ﻳَ َ

َﺳﺘﻄِ َ
َ
ﺎت أ َ ْو  َ َfﺣﻀ
ن أ َ ُر َّد َﻫﺎ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َو ﻟَ ْﻢ
َﻣﺎ ِﻟ ِﻪ أ َ ْو ِﻋ ْﺮ ِﺿ ِﻪ أ َ ْو ﺑَ َﺪﻧِ ِﻪَ ،ﻣ َ
َ
ﺎب أ ْو َ َ َﺮ ُﻫ َﻮ أ ْو َﺧ ْﺼ ُﻤ ُﻪ ﻳُ َﻄﺎ ﻟ ُِِ 6ﲏ ﺑِ َﻬﺎَ ،و ﻟَ ْﻢ أ ْ َ ْﻊ أ ْ
ِك َوﺳﻌ ِﺔ ﻣﺎ ﻋ ِْﻨ َﺪ َ َ
َ
ن ُﺗ ْﺮ ِﺿﻴَ ُﻬ ْﻢ َ ِّﲏَ ،وﻻ َ َﲡْ َﻌﻞ َّ ُﳍ ْﻢ َﻠ ََّﻲ َﺷً ْ0ﺌﺎ
ﻚ ﺑِﻜ ََﺮ ِﻣ َ
ﺤ ِﻠﻠ ْ ُﻪ ﻣ ِْﻨ َﻬﺎَ ،ﻓﺄ َ ْﺳﺄَﻟُ َ
أ ْﺳ َﺘ ْ
ﻚ َو ُﺟﻮد َ َ َ َ
ك ،أ ْ

ﺎﻣ ِﺔ
ن ﻋ ِْﻨ َﺪ َ
َﺗ ْﻨ ُﻘ ُﺼ ُﻪ ّ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺴ َﻨ ِﺎﰐَ ،ﻓﺈِ َّ
ك َﻣﺎ ﻳُ ْﺮ ِﺿﻴ ِﻬ ْﻢ َ ِّﲏ َو ﻟَ َْ 0ﺲ ﻋ ِْﻨﺪِي َﻣﺎ ﻳُ ْﺮ ِﺿﻴ ِﻬ ْﻢ َ ِّﲏَ ،وﻻ َ َﲡْ َﻌ ْﻞ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘِﻴَ َ


آل َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّواﻏْﻔِـ ْﺮ ُِ Rﱄ
ك َ ََ Fﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤ ٍﺪ َّو َ َِ F
ب َو َﺳﻠ ّ ِْﻢ َوﺑَﺎ ِر ْ
ِﻟ َﺴ َِّ 0ﺌ ِﺎِْ ﻢ َ ََ Fﺣ َﺴ َﻨ ِﺎﰐ َﺳ ِ6ﻴﻼ ًَ Nﻓ َﺼ ّ ِﻞ ﻳَﺎ َر ِّ

ﲑ اﻟْ َﻐﺎ ِﻓ ِﺮ ﻳ َﻦN
ﻳَﺎ َﺧ ْ َ
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Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке ликулли з̲енбин ли̅, ес’елюке ен тег̣фир̣а ли̅
ма̅ ех̲с̣айте ‘алеййе мин мез̣о̅лимиљ ‘иба̅ди к̣ибели̅, фе’инне ли‘иба̅дике
‘алеййе х̲ук̣у̅к̣ан ўе мез̣о̅лиме ўе ене биха̅ мур̣техeнун, ел̣л̣о̅хумме ўе ин кя̅нет
кес̲и̅р̣атен фе’иннеха̅ фи̅ ж̲енби ‘афўике йеси̅р̣атун, ел̣л̣о̅хумме еййума̅ ‘абдин
мин ‘иба̅дике еў еметин мин има̅’ике кя̅нет леху мез̣лиметун ‘инди̅, к̣ад
г̣ас̣абтуху ‘алейха̅ фи̅ ер̣д̣ихи еў ма̅лихи еў ‘ирд̣ихи еў беденихи, ма̅те еў г̣о̅бе
еў х̲ад̣ар̣а хуўе еў х̣ас̣муху йут̣о̅либуни̅ биха̅, ўе лем естет̣иа‘ ен ер̣уддеха̅
‘алейхи ўе лем естех̲лиљху минха̅, фе’ес’елюке бикер̣амике ўе ж̲у̅дике ўе
сe‘ати ма̅ ‘индеке, ен тур̣д̣ийехум ‘анни̅, ўе ля̅ теж̲‘ал лехум ‘алеййе шей’ен
тенк̣ус̣уху мин х̲асеня̅ти̅, фе’инне ‘индеке ма̅ йур̣д̣и̅хим ‘анни̅ ўе лейсе ‘инди̅
ма̅ йур̣д̣и̅хим ‘анни̅, ўе ля̅ теж̲‘аљ йеўмељ к̣ийа̅мети лисеййи’а̅тихим ‘аля̅
х̲асеня̅ти̅ себи̅лен. Фес̣алли йа̅ р̣абби ўе селлим ўе ба̅рик ‘аля̅ сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин ўег̣фирху ли̅ йа̅ х̣айр̣аљ
г̣о̅фири̅не.
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О, Алла̅х, наистина аз търся твоето опрощение за всеки грях, и те моля да ми
опростиш всички грехове, чрез които съм угнетил твои раби, и които Ти си
изчислил. Защото рабите ти имат права над мен, които аз престъпих, и заради
които съм техен заложник. О, Алла̅х, макар и [греховете] да са много те са малко в
сравнение с твоето опрощение. О, Алла̅х, на който и раб от твоите раби, или робиня
от твоите робини да дължа право, което съм отнел – в земята му, или
богатството му, или честта му, или тялото му, без значение дали е мъртъв или
отсъства или присъства, и [без значение дали] той или негов пълномощник
настояват от мен да си го получат, а аз не съм способен да го върна, нито да
поискам извинение от него, то аз те моля, чрез твоите великодушие и щедрост и
безграничността на онова, което е при Теб, да задоволиш тяхното искане, и да не
оставиш при тях нищо, което да бъде причина за приспадане от добрините ми [на
К̣ия̅метския ден], защото наистина Ти притежаваш онова, което ще ги задоволи, а
аз не го притежавам. И не давай път злините им да бъдат подменени с добрините
ми на К̣ия̅метския ден. И благослови, о, Господарю мой, и приветствай, и дари с
благодат нашия повелител Мух̲аммед и рода на нашия повелител Мух̲аммед и
опрости греха ми, Ти, който си най-добрия Опрощаващ!
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Завършващи молитви
َ َ ُأ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﷲ اﻟْﻌ ِﻈﻴﻢ اﻟَّﺬِي ﻻ َ إِﻟ ٰ َﻪ إِﻻ َّ ُﻫﻮ ا ْﳊَـ َﻲ اﻟْ َﻘﻴ
ـﲔ َّو
ٍ ْ َ ُـ ّ ِﻞ َﻃ ْﺮ َﻓـ ِﺔv ﻳـﺪ ِﰲ
ُ  اِ ْﺳـﺘ ِْﻐ َﻔ ًﺎرا ﻳَّ ِﺰ،ِب إِﻟَﻴْـﻪ
َ َ َ
ّ ّ َ
ُ ـﻮم َوأ ُﺗـﻮ
َ
َ
َ
ـﺎء َوﻻ َ َز َو َال
ِ  ﻳَّ ُﺪو ُم َﻣ َﻊ َد َو ِام ا،ﻚ َﻧ َﻔ ٍﺲ ّﻣِﺎ َﺋ َﺔ أﻟْ ِﻒ أﻟْ ِﻒ أﻟْ ِﻒ ِﺿ ْﻌ ٍﻒ
ِ َﲢ ْ ِﺮ ﻳ
َ  اَﻟّـﺬِي ﻻ َ َﻓ َﻨ،ِﷲ َو ﻳَ ْﺒ َ½ َﻣـ َﻊ ﺑَ َﻘـﺎ ِء اﷲ
Nﺐ ﻳَﺎ ُﻫ َﻮ
َّ  أَﺑَ َﺪ ْاﻵﺑِ ِﺪﻳ َﻦ َو َد ْﻫ َﺮ،َِو َﻻ ْاﻧ ِﺘ َﻘ َﺎل ِ ُﳌﻠ ْ ِﻜﻪ
ْ  اِ ْﺳ َﺘ ِﺠ، َﺳ ْﺮ َﻣ ًﺪا ِﰲ َﺳ ْﺮ َﻣ ٍﺪ،اﻟﺪاﻫِ ِﺮ ﻳ َﻦ

Естег̣фир̣ул̣л̣о̅хељ ‘аз̣и̅мел лез̲и̅ ля̅ иля̅хе илля̅ хуўељ х̲аййељ к̣аййу̅ме ўе ету̅бу
илейхи, истиг̣фа̅р̣ан йези̅ду фи кулли т̣ар̣фети ‘айнин ўе тех̲ри̅ки нефесин
ми’ете ељфи ељфи ељфи д̣иа‘фин, йеду̅му ме‘а деўа̅милля̅хи ўе йебк̣о̅ ме‘а
бек̣о̅’илля̅хи, еллез̲и̅ ля̅ феня̅’е ўе ля̅ зеўа̅ле ўе лентик̣о̅ле лимуљкихи, ебедељ
а̅биди̅не ўе дехр̣ад дя̅хири̅не, сер̣меден фи̅ сер̣медин, истеж̲иб йа̅ хуўе.
Търся опрощение от Всемогъшия Алла̅х, освен когото не съществува друг
бог,Вечноживия, Вездесъщия [който поддържа цялата Вселена, без да се нуждае от
нищо], и се покайвам пред Него с покаяние, което се увеличава при всяко мигване и
при всеки дъх със сто милиарда пъти, което продължава толкова, колкото
продължава съществуването на Алла̅х [завинаги], и което трае до тогава, докато
трае съществуването на Алла̅х [завинаги], чието владение няма да свърши, нито да
изчезне, нито да се погуби – постоянно, безкрайно и вечно. Приеми тази
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молитва, о, Алла̅х!

َ
َ َ اﻻﺳ ِﺘ ْﻐ َﻔﺎ ِر ِﰲ َو ْﻗ ِﱵ ٰﻫ َﺬا ِﱄ َو ِﻟﻮا ِﻟ َﺪ َي َو ِﻟﻠْﻤـﺴﻠ ِِﻤ
،ِـﲔ
َ َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ إ ِ ِ ّﱐ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
َ ﲨﻌ
َ ﲨﻌ
َ ْ ِـﲔ َو ِ ِﻹ ْﺧ َـﻮ ِاﱐ أ
َ ْ ﲔأ
ْ ُ ّ َ
ْ ِ ْ ك ﺑِ ٰﻬ َﺬا

َ
َ
َ
ِ
ﺖ ﻟَ َﻨﺎ أ َﺑَ َﺪ
ِ ْ ك ﺑِ ٰﻬ َﺬا
َ أ َ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
َ ِﲔ َﻓﺄ َ ْﻧ
َ ﲨﻌ
َ ْ اﻻ ْﺳ ِﺘ ْﻐ َﻔﺎ ِر ِﰲ َوﻗْ ِﱵ ٰﻫ َﺬا ِﱄ َو ِﻟ َﻮا ِﻟ َﺪ َّي َوﳉَ ِﻤﻴ ِﻊ إ ِ ْﺧ َﻮ ِاﱐ َوأ ْﻫ ِﻠﻲ َوأ ْﺣ َﺒ ِﺎﰊ أ
ِ
ﻳ ﻏ ِﻔ
Nﲔ
ِ ّٰ ِ اﳊ َ ْﻤ ُﺪ
ِ َ ب اﻟْ َﻌ
ْ ن
ِ َ  َوآﺧِ ُﺮ َد ْﻋ َﻮا َﻧﺎ أ،ﺎﻣ ِﺔ
َ ﺎﳌ
َ َ َﺎﺋ ٌﻦ إ ِ َﱃ ﻳَ ْﻮ ِم اﻟْﻘِﻴv ﺎن َو َﻣﺎ ُﻫ َﻮ
ِّ ¾ َر
َ َ v ْاﻵﺑِ ِﺪ َﻦ َوا ْ ْﺮ ﻟَ َﻨﺎ ﺑِ ِﻪ َﻣﺎ

Ел̣л̣о̅хумме инни̅ естег̣фир̣уке биха̅з̲ељ истиг̣фа̅ри фи̅ ўек̣ти̅ ха̅з̲я̅ ли̅ ўе
лиўа̅лидеййе ўе лиљ муслими̅не еж̲ме‘и̅не ўе ли’их̣ўа̅ни̅ еж̲ме‘и̅не,
естег̣фир̣уке биха̅з̲ељ истиг̣фа̅ри фи̅ ўек̣ти̅ ха̅з̲я̅ ли̅ ўе лиўа̅лидеййе ўе
лиж̲еми̅‘и их̣ўа̅ни̅ ўе ехли̅ ўе ех̲ба̅би̅ еж̲ме‘и̅не фе’енте леня̅ ебедељ а̅биди̅не
ўег̣фир леня̅ бихи ма̅ кя̅не ўе ма хуўе кя̅’инун иля̅ йеўмиљ к̣ийа̅мети, ўе а̅х̣ир̣у
деа‘ўа̅ня̅ ениљх̲амду лилля̅хи р̣аббиљ ‘алеми̅не.
О, Алла̅х, аз търся твоето опрощение с тази молитва за опрощение, в този
момент, за себе си, и за родителите ми, и за всички мюсюлмани, и за всичките ми
братя. Търся твоето опрощение с тази молитва за опрощение, в този момент, за
себе си, и за родителите ми, и за всичките ми братя и семейството ми и
възлюбените ми. Ти, който си Всевечен, опрости ни онова, което е минало и онова,
което ще се случи до К̣ия̅метския ден. И последният ни зов е слава на Алла̅х –
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господарят на световете!

N ُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻗ ِﺪﻳ ٌﺮv Fَ َ َﻚ
َ  إ ِ ّﻧ،ﻚ َﻋﻄِ ﻴَّ ًﺔ
َ ﺖ ﻣ ِْﻨ
ْ  َّو َﻣ ْﺴﺄَﻟَ ًﺔ َّوا َﻓ َﻘ،اﺟ َﻌﻠ ْ ُﻪ ُد َ ًﺎء َّواﻓ ََﻖ إ ِ َﺟﺎﺑَ ًﺔ
ْ َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ
Ел̣л̣о̅хуммеж̲‘аљху ду‘а̅’ен ўа̅фек̣а иж̲а̅бетен, ўе мес’елетен ўа̅фек̣ат минке
‘ат̣иййетен, иннеке ‘аля̅ кулли шей’ин к̣ади̅р̣ун.
О, Алла̅х, стори моята молба да съвпадне с твоя отговор, и моето искане да
съвпадне с твоето дарение, наистина Ти над всяко нещо имаш сила.
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ِﻚ ﺑَﺎﻗِﻴَـ ًﺔ
ِ Fَ  َﺳﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َو َـFَ َ َاﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ّ ِﻞ
َ  َﺻـﻼ َ ًة َدا ِﺋ َﻤـ ًﺔ ﺑِ َـﺪ َواﻣ،ِـﲑا
ً ِﻴﻤﺎ َﻛﺜ
ً آل َﺳـﻴِّﺪ َِﻧﺎ ُﳏ َ َّﻤـ ٍﺪ َو َﺳـ ِﻠ ّ ْﻢ َﺗ ْـﺴﻠ

 َو َﺳـﻠ ّ ِْﻢ،ﲔ
ِ َ ب اﻟْ َﻌ
َّ  ﻳَﺎ َر،ﻴﻚ َو ُﺗ ْﺮ ِﺿﻴ ِﻪ َو َﺗ ْﺮ َ© ﺑِ َﻬﺎ َﻋ َّﻨﺎ
َ  َﺻﻼ َ ًة ُﺗ ْﺮ ِﺿ،ﻚ
َ ون ِﻠ ْ ِﻤ
َ ﺑِ َﺒ َﻘﺎ ِﺋ
َ ـﺎﳌ
َ  ﻻ َ ُﻣ ْ َﺘ َ¿ َ َﳍﺎ ُد،ﻚ
Nِﻚ
ِ ّٰ ِ اﳊ َ ْﻤ ُﺪ
ْ  َو،ِﻚ
َ  ٰذ ﻟFَ َ ¾
َ َﻛ ٰﺬﻟ
Ел̣л̣о̅хумме с̣алли ‘аля̅ сеййидиня̅ мух̲аммедин ўе ‘аля̅ а̅ли сеййидиня̅
мух̲аммедин ўе селлим тесли̅мен кес̲и̅р̣ан, с̣аля̅тен дя̅’иметен бидеўа̅мике
ба̅к̣ийетен бибек̣о̅’ике, ля̅ мунтеха̅ леха̅ ду̅не ‘иљмике, с̣аля̅тен тур̣д̣и̅ке ўе
тур̣д̣и̅хи ўе тер̣д̣о̅ биха̅ ‘ання̅, йа̅ р̣аббељ ‘а̅леми̅не, ўе селлим кез̲я̅лике,
ўељх̲амду лилля̅хи ‘аля̅ з̲я̅лике.
О, Алла̅х, благослови нашия повелител Мух̲аммед и родът на нашия повелител
Мух̲аммед, и ги приветствай изобилно, с благослов който продължава толкова,
колкото продължава твоето съществуване [завинаги], и трае до тогава, докато
трае твоето съществуване [завинаги], и чиито граници знаеш единствено Ти.
Благослов с който Ти си доволен и той е доволен, и с който Ти си доволен от нас, о,
Господарю на световете. И го приветствай по същия начин. И слава на Алла̅х за
всичко това!
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َ ﻚ َر ِ ﻟ ِﻌ
Nﲔ
ِ ّٰ ِ اﳊ َ ْﻤ ُﺪ
ِ َ ب اﻟْ َﻌ
ْ  َو،ِﲔ
َ ﺎﳌ
َ  ا ْ ُﳌ ْﺮ َﺳﻠFَ َ  َو َﺳﻼ َ ٌم،ن
َ ُﺳ ْﺒ
ِّ ¾ َر
ّ َ ِّﺎن َرﺑ
َ ب ا ْ ّﺰ ِة َﻋ َّﻤﺎ ﻳَﺼِ ُﻔﻮ
َ ﺤ
Субх̲а̅не р̣аббике р̣аббиљ ‘иззети ‘амма̅ йес̣ифу̅не, ўе селя̅мун ‘алељ
мур̣сели̅не, ўељх̲амду лилля̅хи р̣аббиљ ‘а̅леми̅не.
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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Допълнение
Значението на думите “а̅ли сеййидиня̅ мух̲аммедин” – родът на нашия
повелител Мух̲аммед , са ехли бейт – семейството на Пратеника на Алла̅х ,
потомците на неговите внуци – Х̲асен и Х̲усейн ب, а може да се разбира и
всички мюсюлмани като цяло. В многобройни х̲ади̅с̲и се набляга на
значението и важността на семейството на Мух̲аммед . Зейд ибн Ерк̣ам
 تпредава: “Наистина оставям сред вас две неща, към които ако се придържате
никога няма да се заблудите след мен. Едното от тях е по-велико от другото. Книгата
на Алла̄х, която е въже протегнато от небето към земята. И моето семейство – Ехл
ел-Бейт. И те двете никога не ще се разделят едно от друго, докато не се срещнат с мен
при [басейна] ел-Х̱аўд. Затова внимавайте по какъв начин ще ме заместите в
отношението си към тях!”
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Х̱адӣс̱ът е предаден от “Ет-Тирмиз̲ӣ”, номера от 3786 до 3788, “Х̣ас̣о̄’ис̣ ‘Алӣ”
на ен-Неся̄’ӣ, 79-ти номер, “Джа̄миа‘ ел-Ус̣ӯљ” на ибн Ес̱ӣр, 1-ви том, 277-ма
стр, “Ељ-Бидя̄йе ўен-Ниха̄йе” на ибн Кес̱ӣр, 5-ти том, 209-та стр, и “Тефсӣр ељК̣ур̣’а̄н ељ-‘Аз̣ӣм” на ибн Кес̱ӣр, 6-ти том, 199-та стр. С подобен изказ се
намира още в “Ељ-Мустедр̣ак” на ељ-Х̱а̄ким, 3-ти том, 109-ти стр, 4577-ми
номер. Този х̲ади̅с се предава и от много други с̣ах̲а̅ба сред които Зейд ибн
С̱я̄бит ت. Вж. “Китя̄б ес-Сунна” на ибн ебӣ ‘А̄с̣им, 1365-ти номер, “Ус̣ӯљ ељЕх̱ка̄м” на ибн Х̱азм, 2-ри том, 277-ма стр, “З̱я̄х̣ир̣ат ел-Х̱уффа̄з̣” на ибн ељК̣айсер̣̣о̄нӣ, 2-ри том, 1009-та стр, “Меджмеа‘ ез-Зеўа̄’ид” на ељ-Х̱айс̱емӣ, 9-ти
том, 165-166 стр, “Мишкя̄т ељ-Мес̣о̄би̅х̲” на ет-Тебрӣзӣ, 6101-ви номер, и “ељКя̄миљ фӣ ед̣-Д̣у‘афа̄’” на ибн ‘А̄дӣ, 7-ми том, 203-та стр, “Муснед” на Ах̱мед,
1/118, “Муснед” на ебӯ Йеа‘ля̄, 1-том, 440-та стр, 1017-ми номер, “Муслим” от
5920-ти до 5923-ти номер, “Шер̣х̱ Мушкиљ ељ-Ес̱ер” на ет̣-Т̣ах̱а̄ўӣ, 5-ти том, 18та стр, “ет-Тирмиз̱ӣ”, 3788-ми номер, “Тељх̣ӣс̱ ељ-‘Илељ ељ-Мутеня̄хиййе” на ез̱З̱ехебӣ, 91-ва стр. Много учени са на мнение, че х̱адӣс̱ът достига степента на
мутеўа̄тир, което значи, че има множество различни непрекъснати вериги на
предаване, гарантиращи му най-високата възможна степен на достоверност.
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Има̄м Х̱асен ељ-Бес̣рӣ разказва: “Винаги през живота си съм желал да срещна приближен раб на
Алла̄х [еўлия] от приближените му раби или пък праведник, докато съм буден или по време на сън, за
да го помоля за своя нужда. И така в продължение на години. Докато веднъж, когато стоях на
‘Ар̣афа̄т по обяд, внезапно забелязах осем човека сред дърветата [Ер̣о̄к], в околностите на долината
Нуа‘ма̄н, по посока към възвишението на долината С̣ах̣ар̣о̄т. Реших, че те са хората, които търсех,
затова се устремих към тях и ги поздравих, а те най-сърдечно отговориха. Между тях имаше
възрастен човек, чието лице бе озарено от Алла̄х, а блясъкът му достигаше хоризонта. Седнах заедно
с тях и се почувствах нищожен, заради обаянието и спокойствието, което притежават. Тогава един
от тях стана, направи аз̱я̄н [призова към молитвата], после направи ик̣о̄мет, а възрастния човек мина
напред и застана има̄м. Отслужих молитвата-намаз заедно с тях, като знаех, че няма друга молитва в
книгата с делата ми, нито пък ще има друга в бъдеще, която да притежава стойността на тази. След
молитвата той се обърна към Ке‘абе и каза: “За Алла̄х е всичката възхвала!” и не чух да казва нищо
друго. Страхувах се, че възможността да бъда заедно с тях [и да се възползвам от тях] ще бъде
изгубена и че ще напуснат скоро, затова казах на стоящия до мен: “Заклевам те в Алла̄х, Онзи, който
ви избра! Как постигнахте тази висока степен и това превъзходство?” Лицето му се промени и той
изненадан отвори очите си, а възрастният му каза: “Когото Алла̄х напъти, той е истински напътен.
Покажи му пътя, нека Алла̄х да се смили над теб!” Тогава онзи зад мен каза: “Аз четях дуите
[молитвите] за опрощение, които предпазват от Огъня [на Ада-Ж̱ехеннем] през три нощи.”
Попитах го: “Какви са тези молитви и кои са нощите през които биват четени?” Той каза: “Седмата,
деветата и десетата нощ на месец З̱у-љ-Х̱иж̱ж̱е. И ако онзи, който ги казва знае какво казва и какви са
думите, които изрича, става право на Алла̄х да го дари със сигурност в Деня на големия ужас и да го
почете със своята милост и покровителство.” Казах му: “Научи ме на тези молитви и нека Всевишния
Алла̄х се смили над теб!” А той каза: “Това са те…” И прочете “Молитвите за опрощение”.

