
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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Градините на Рая 
имам Ю ̄̄ ̄̄суф ибн Исма ̄̄ ̄̄‘и ̄̄ ̄̄љ ен-Небеха ̄̄ ̄̄ни ̄̄ ̄̄ 

Аллах да е доволен от него!





 3

Транскрипция на буквите 

Съгласни [Х̱ур̣у ̄ф] 

ж ̱̱ с ج ̱̱ ̱̱   ء ’  ب б ت т ث ̱̱

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

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

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

 й ي  ў و х هـ н ن м م 

Кратки гласни [Х̱ар̣акя ̄т] 

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

Дълги гласни [Х̱ур̣у ̄ф ељ-медд] 

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

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

Дебелите букви на тефх̣ӣм [с̣о ̄д, д̣о ̄д, т̣о ̄, з̣о ̄, к ̣о ̄ф, г ̣айн и х̣о ̄] са отбелязвани чрез точка под 
буквата: с ̣̣ ̣̣, д ̣̣ ̣̣, т ̣̣ ̣̣, з ̣̣ ̣̣, к ̣̣ ̣̣, г ̣̣ ̣̣, х ̣̣ ̣̣. 

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

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

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

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

има̄ле – т̣о ̄, д̣о ̄д, с̣о ̄д, з̣о ̄, к ̣о ̄ф, г ̣айн, х̣о ̄, ‘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’ – д̣о ̄д, т̣о ̄, с̣о ̄д, з̣о ̄, 
к ̣о ̄ф, г ̣айн и х̣о ̄ се използва гласната о ̄̄ ̄̄. За отбелязване на елиф, който се намира след буквите от 
средата на гърлото – ‘айн и х̱а̄, буквите от средата на езика и небцето – джӣм, шӣн и йа̄ и буквите 
от устните – ба̄, мӣм, ўа̄ў и фа̄ е използвана гласната а ̄̄ ̄̄. За отбелязване на елиф, който се намира 
след буквите от върха на езика и небцето ля̄м и нӯн и всички останали букви – кя̄ф, дя̄л и тя̄, зя̄й и 
сӣн, з̱я̄л и ся̄ се използва гласната я ̄̄ ̄̄. 

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

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



 

 

 

 

 

Предговор 
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С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния!    
Слава на Аллах, Господаря на световете, чрез всяка възхвала, от която Той е 

доволен! И саляту-селям, благослов и приветствия за нашия повелител Мух ̱аммед – 
неговия раб и неговия пророк, и неговия пратеник, и неговия избран. И [благослов и 
приветствия] за неговото семейство и сподвижници – напътените и напътстващите. 

Тъй като в това време се увеличиха греховете и добрите дела станаха 
рядкост, по тази причина се умножиха огорченията и се увеличиха окаяните 
състояния. Защото наистина добрините отблъскват огорченията и грешките, които 
са причина за бедствия. И защото ељ-Х̱ак ̣к ̣ Теба ̄р̣аке ўе Те‘а ̄ля̄ [едно от имената на 
Аллах] наказва своите раби съобразно видовете непокорства, които са извършили, 
чрез съответните нещастия и беди, за да могат да се поправят. А пък от нещата, 
които смекчават гнева на Благословения и Всевишен Господар, са търсенето на 
убежище при Него, чрез покорство и искане на опрощение, а също и различните 
видове пирзови-дуи, и споменаване-зикр, и благословии-салевати към неговия 
избран Пророк i. Та чрез всичко това бедите биват олекотени или премахнати 
напълно и чрез благодатта на Всевишния Аллах се постига търсеното и желаното. 

И заради силната обич на Пратеника на Аллах i към неговата общност и 
заради знанието му за недостатъците, които ще проявят някои от нея, и мързела им 
по отношение на добрините, и че ще дойде при тях време, което ще бъде “баща” на 
бедствията и “майка” на нещастията и изпитанията, той [Пророка i], да бъдат 
благословиите и приветствията над него, им посочи сури и айети, и различни видове 
споменавания-зикр и призови-дуи. И им обясни, че макар и да се състоят от малко 
думи, те съдържат огромни награди и предпазват от бедите и от превратностите на 
съдбата, и че чрез тях се премахват огорченията, и се изпълват нуждите, и се 
опрощават греховете, и се влиза в райските-дженнетските градини. И че те 
отблъскват злините от техния четец и привличат щастието към него, както по време 
на земния му живот, така и след смъртта му. И който се придържа към тяхното 
четене Аллах го предпазва и го покровителства, и го дарява с постигане на целите си 
и на двата свята, и го предпазва от всичко, от което се страхува.  

И всичките видове отблъскване на злини и привличане на щастието, които 
споменахме се постигат също и чрез отправянето на благословии-салевати [към 
Пратеника на Аллах i]. И това е предадено в хадис от Убейй ибн Кеа‘б ت и други 
[сподвижници] и той е изпробван и всеобщо известен. И най-добрите форми за 
отправяне на благословии-салевати към него i са предадените от самия него i. И 
събрах пълно количество от тях и от останалите видове призови-дуи, което да 
достави наслада за очите на вярващите, и да зарадва всяко опечалено сърце, и да им 
бъде щит срещу бедите, и предпазване от грижите, и помощник и подкрепа в 
отблъскването на бедите, и силно оръжие срещу катастрофите, и да им гарантира и 
обезпечи техните нужди и на този свят и на отвъдния, а също пребиваване в 
просторните [райски-дженнетски] градини, и напояване от водата на ељ-Кеўс ̱ер̣. 

И го нарекох [този сборник]: “Градините на Рая-Дженнета, съставени от 
видовете споменаване-зикр, които се съдържат в Курана и Суннета, и чрез които се 
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постигат всички видове благодеяния, и които предпазват от злото на хората и 
джиновете”. 

И го титулувах още: “Премахващия мъките и достигащия крайните цели”. 
И го именувах още: “Двете врати на улеснението – богатството на бедния и 

утехата на сломения”. 
И всичко това са заглавия отговарящи на съдържанието му [на този 

сборник] и имена съответстващи на именуваното. Но въпреки това първото от тях е 
най-известното и то първото, което ми бе вдъхновено, и според него са частите и 
главите на самата книга и изреченията в нея. И го разделих на две части: 

В първата част съм посочил корените и плодовете на тези градини. А под 
“корени” и “плодове” имам предвид предадените хадиси от Пратеника на Аллах i, 
които съдържат думите на различните видове споменаване-зикр и обясняват ползите 
от тях. Защото коренът [думата “ес ̣љ” значи също и “основа”] е онова, върху което се 
гради всичко останало, както е споменато в “ељ-Мис ̣ба ̄х ̱” и на други места. По 
същата причина, когато учените по фикх дават довод по даден шериатски въпрос, 
съдържащ се в Курана или Суннета, казват: “Основата по този въпрос са следните 
думи на Всевишния…” или пък: “Основата по този въпрос са следните думи на 
Пратеника на Аллах i…” 

А във втората част съм посочил [определени] сури и айети, и места от 
Курана, които съдържат призови-дуи. След това съм посочил видовете споменаване-
зикр и благословии-салевати, които се предават [от Пророка i], и молитвите му за 
предпазване-истиазят, и различните му всеобхватни призови-дуи. 

[Двете различни части от книгата, споменати от автора, Аллах да е доволен от него, не са 

отделени като раздели, които се намират един след друг, а вървят паралелно през цялата книга. 

Освен това мястото им е разменено. Първо се споменава текста на самата молитва [айет или 

зикр], а след това е споменат хадиса, който я съдържа и който посочва ползите от нея.] 

И ги разпределих в четиридесет градини. Всяка една от тях съдържа всички 
видове молитви, които да разтворят гърдите и да зарадват сърцата, и да донесат 
удоволствие на слуха. 

По отношение на подредбата на сурите, айетите и следващите ги призови-
дуи – те са подредени според последователността в мусхафите. А ако се случи да се 
повторят и в друга градина, пак са подредени по същия начин. 

Що се касае до последователността на благословиите-салевати те са според 
реда им на споменаване в “Се‘а̄де ед-Дя̄р̣айн” без никаква промяна. 

А що се касае до споменаванията-зикр и призовите-дуи – тях съм ги 
подредил по начина, който съм сметнал за най-лесен. 

Така става очевидно защо съм използвал думите “корени” и “плодове”, а 
също и самия израз “Градините на Рая-Дженнета”, който е взет от следните думи на 
най-красноречивия от всички светове и първенецът на всички първенци i: “Когато 
минете покрай градините на Рая-Дженнета нахранете се от тях.” Казаха: “А кои са 
райските градини, о, Пратенико на Аллах?” Каза: “Кръговете, където се споменава 
[Аллах].” Хадисът е предаден от имам Ах ̱мед и от ет-Тирмиз̱и ̄, който го определя за 
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добър, от Енес ت. 
И както “Лися̄н ељ-‘Ар̣аб” посочва, че думата “градина” обхваща в 

значението си различните видове насаждения и цветя, и плодове, и растения, така и 
нашите “градини” съдържат различни части от Курана и от споменаванията-зикр, и 
от благословиите-салевати, и от призовите-дуи [на Пророка i]. 

А също в добър хадис от Пратеника на Аллах i се предава, че казва: 
“Срещнах Ибр̣о̄хи ̄м по време на нощното си пътешествие, а той каза: О, Мух ̱аммед, 
предай поздрава ми-селям на твоята общност и ги извести, че почвата на Дженнета-
Рая е хубава, а водата му е свежа, и че той е равнина, чиито насаждения са думите:  

َْمدُ  ِ َوالْ ِ ُسبَْحاَن ا�� ْكَبُ  ِ��
َ
ُ أ ُ َوا��  ا��

�
َ إِ�

ٰ
 إِل

َ
   َو�

“Субх ̱а ̄нел̣ л̣о ̄хи ўељ х̱амду лилля̄хи ўе ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о ̄ху ўел̣л̣о ̄ху 
екбер̣у.”  

[Пречист е Аллах и слава на Аллах, и няма друг бог освен Аллах, и Аллах е 
най-велик.]” Хадисът е предаден от ет-Тирмиз̱и ̄ от ибн Мес ̣у ̄д ت и класифициран 
за добър. 

И също от ет-Тирмиз̱и ̄ се предава от Ж̱а ̄бир ибн ‘Абдул̣л̣о̄х ت, който казва: 
Каза Пратеникът на Аллах i: “Който каже:  

 ِ ِ َوبَِحْمِده   ُسبَْحاَن ا��
“Субх ̱анел̣ л̣о ̄хи ўе бих̱амдихи.”  
[Пречист е Аллах и за него е всичката възхвала!] – за него бива посадена 

палма в Дженнета-Рая.” 
А във втората част от книгата поставих благородния зикр, който всъщност е 

главната й цел, като го разпределих в четиридесет градини. Името на всяка градина е 
отбелязано чрез нейния номер: “Първа градина от райските градини”, “Втора 
градина от райските градини”  и така до четиридесет. И всяка една от тези градини 
обхваща всичките различни споменати видове [сури, айети, зикр, салевати, дуи], а от 
своя страна всички тези видове имат обща основа, а тя е споменаването на Аллах.  

Аналогично постъпих и с първата част от книгата, която пък съдържа 
основите [корените] на всички тези видове. По същия начин именувах и отделните 
глави от първата част: “Корени и плодове на първата градина”, “Корени и плодове на 
втората градина” и така до четиридесет.  

И ако ти желаеш да разбереш какви са ползите от благородния зикр 
споменат във втората част под формата на сури, айети, зикр, салевати, дуи, събирачи 
и разказвачи на хадисите обърни се към корените на съответната градина, споменати 
в първата част и ще откриеш това, което търсиш. Защото номерата на видовете 
споменаване-зикр и призови-дуи споменати във втората част съответстват на 
номерата хадисите, които ги съдържат от първата част. 

[В нашия случай няма нужда от такава съпоставка, защото текста на самата молитва 

[айет, зикр, салеват и т.н.] и хадиса, който я съдържа се намират точно едно след друго, като 

шрифта на молитвата е по-голям, а шрифта на хадиса, който я съдържа е по-малък.] 
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Общият брой на хадисите, които се намират в четиридесетте глави са триста 
тридесет и шест [336]. Повечето от тях са придружени от разяснение на 
обстоятелствата около тях и ползите, които съдържат, като изпълване на нуждите, 
премахване на огорченията, или умножаване на наградите. А останалите хадиси, 
които не са придружени от такива детайли попадат в категорията на общите 
призови-дуи и предадените благословии-салевати.  

Също така на всяка сура от Курана или споменаване-зикр, или благословия-
салеват, или призов-дуа от втората част на книгата съм поставил номер, започвайки 
от едно, с който да улесня съпоставката им със съответния хадис от първата част, 
който ги съдържа и който пояснява ползите от тяхното четене. 

Да! По отношение на Кураничните призови-дуи няма специфични хадиси за 
всяка от тях. Същото важи и за общите призови-дуи [от Пророка i], при които са 
споменати единствено имената на сподвижника, който ги разказва и имамът по 
хадис, който ги извежда. Но въпреки това тези призови-дуи обхващат всичките 
добрини на земния живот и на отвъдния. И е достатъчно да споменем по отношение 
на техните ползи, че те са от всеобхватните думи на Повелителя на пратениците, 
Аллах да благослови и него, и семейството му, и сподвижниците му. 

А що се касае до превъзходствата на Кураничните призови-дуи те са 
очевидни и блестящи. Казва алляме ез-Зеби ̄ди ̄ в своята “Шер̣х ̱ ељ-Их ̱йа ̄’”, след като 
споменава голям брой от тях: “Това са част от дуите, които Всевишният Аллах избра 
за своите най-специални раби и най-чисти приближени, и най-отбраните измежду 
своите пророци и пратеници. А в тях има прекрасен пример за онези, които се 
надяват на Аллах и на Последния ден.” 

И знай, че след като пристъпих към написването на този сборник, следвайки 
този превъзходен и великолепен маниер и този чудесен и прекрасен стил, успях да 
събера известно количество хадиси за превъзходствата на някои сури и айети, а също 
и за някои видове споменаване-зикр и призови-дуи. Събрах ги от сборника “Кенз ељ-
‘Умма ̄љ” на ељ-Х̱усся̄м ељ-Хинди [ت], който следва разположението на “ељ-
Ж̱а ̄миа‘ ељ-Кеби ̄р” на хафиз ес-Суйу ̄т ̣и  чиито копия притежавам, и слава на ,[ت] ̄
Аллах, а също и от “ељ-Ез̱кя̄р̣” на имам ен-Неўеўи ̄ и от неговото съкращение “ељ-
Мух ̣тес ̣ар̣” на ес-Суйу ̄т ̣и ̄, и от “ељ-Х̱ис ̣н ељ-Х̱ас ̣и ̄н” на имам ибн ељ-Ж̱езери ̄. Тогава 
бях известен, че в Бейрут е пристигнал ес-сеййид Зейн ељ-‘А ̄биди ̄н Ж̱емељ ел-Лейљ 
ибн ес-сеййид ‘Абдур̣р̣ах ̱ма ̄н ибн ес-сеййид Зейн ељ-‘А ̄биди ̄н Ба ̄‘алеўи ̄ от знатните 
потомци на ељ-Меди ̄не ељ-Мунеўўир̣а, най-прекрасните благословии и приветствия 
да бъдат над нейния обитател [Пророка i]. А той [Зейн ељ-‘А ̄биди ̄н] е от нейните 
големци и нейните избрани хора, а също и от членовете на знатно семейство с дълга 
история. И реших да го посетя и да се порадвам на неговата компания.  

Подарих му препис от книгата си “Х̱уж ̱ж ̱етул̣л̣о̄х ‘аля̄ ељ-‘А ̄леми ̄н” и още един 
от “Се‘а ̄де ед-Дя̄р̣айн”, а той се зарадва от това. И ме извести, че има сборник с 
предадения, съдържащи споменавания-зикр [от Пророка i], който се нарича “Р ̣о̄х ̱а 
ељ-Ер̣ўа ̄х ̱ би З̱икр ељ-Феття̄х ̱”, който е подобен на “ељ-Х̱изб ељ-Еа‘з̣ам” на Мулля̄ ‘Али ̄ 
ељ-К̣о̄ри ̄ и че към него има коментар, съдържащ източниците на тези хадиси и много 
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друга полезна информация. И че той е съставен от дядо му, големия учен ес-Сеййид 
Зейн ељ-‘А ̄биди ̄н Ж̱емељ ел-Лейљ, мюфтията на ељ-Меди ̄не ељ-Мунеўўир̣а, който 
умира през 1236 г. по хиджра. И го помолих да ми го даде на заем и да ми даде 
иджазет [специфичен вид упълномощаване] да цитирам от него каквото пожелая. И 
му казах, че в момента се занимавам с написването на книга от същия вид. А той 
изпълни молбата ми и ми даде иджазет, Аллах да го възнагради с добро.  

И когато отворих този сборник видях, че е от най-подробните и най-
полезните книги в тази област. В предговора му са споменати сборниците с хадиси 
от които автора цитира, а в коментарите са споменати източниците на всеки един 
хадис по отделно… И така проследих целия сборник с неговия коментар и се 
възползвах изключително много от това.  

Аллах да възнагради по най-прекрасния начин неговия автор и да ни дари с 
неговия беракет и беракета на неговите пречисти предци и потомци, и да ни събере в 
групата на техните възлюбени под знамето на техния дядо – Повелителя на 
пратениците – Аллах да благослови и него, и неговото семейство, и неговите 
сподвижници всички заедно, и всеки един който умре с неговата религия и с обич 
към него до Съдния ден! И нека стори самите нас от тези хора! Амин! 

Отклонение от темата: 
За нашите повелители от рода Ба ̄‘алеўи ̄, Аллах да е доволен от всички тях, 

мюсюлманската общност от различните държави и различните краища на света е 
единна, че те имат най-силното родословие, стигащо до Пророка i и най-знатния 
произход, и най-просторното знание и дела, и достойнства, и поведение. Всички те 
са от Ехлю-с-Сунне, от школата-мезхеба на имам еш-Ша ̄фи‘и  като числеността ,ت ̄
им не е по-малко от сто хиляди човека. Те се намират основно в Х̱ад̣р̣амеўт чак до 
земите на ез-Зейдиййе в Йемен. Но има и много разселени по цял свят, особено в 
Индия. А що се касае до техните големи учени и до техните избрани приближени-
еўлия, хора на светлината и на скритото познание, както в наше време, така и в 
миналото – те са повече отколкото звездите на небето. И всеки, който се придържа 
към тях намира напътствието. И не се съмнява в чистотата на тяхното родословие, 
нито в многобройните им превъзходства и отличителни черти, чрез които се 
открояват от всички творения, заради беракета на техния дядо [Пророка i], мирът 
и благословиите да бъдат над него, освен онзи, който има малък дял в Исляма.  

И аз попаднах на някои от техните книги и видях, че всички те са изпълнени с 
напътствие и че премахват ръждата от сърцата. И бях заедно с някои от тях и 
намерих в тях такива достойнства и прекрасен характер, които показват произхода 
на родословието им и които са допълнение към тази знатност и този произход, и 
които радват очите и носят щастие на сърцата. Също обменях кореспонденция с 
някои от тях и видях в думите им такава мекота и смирение,  и ги намерих толкова 
въздействащи, че не е възможно човек да се натъкне на тях и да не ги обикне 
безпределно. 

И добрите думи, които споменах за тях и красивата възхвала, която отправих 
за тях е само малка част от обичта и увереността, които се съдържат в сърцето ми 
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към тях. Аллах да е доволен от тях и от всичките останали знатни членове на Ехљ ељ-
Бейт [семейството на Пророка i], и да ги дари с постигането на всички цели и 
всички добрини, в земния живот и в отвъдния, заради високото положение на техния 
дядо – най-добрият от творенията, благословиите и приветствията да бъдат върху 
него и върху всички тях! И нека Аллах ни дари с неговото задоволство и да приеме 
делата ни заради техните достойнства, и да стори дуата ни добра и приета! И да 
завършим с ељ-Фа ̄тих ̱а, която е предела на всички желания! 

[А̄љ ељ-Бейт или Ехљ ељ-Бейт, или А̄ли Мух ̱аммед са семейството на Пратеника на Аллах 

i и неговия род, като в това число влизат най-вече потомците на неговите внуци ељ-Х ̱асен и ељ-

Х ̱усейн c, които са рода на ‘Алӣ ت и това е най-силното и най-правилното. Но някои добавят 

към тях и родовете на Ж ̱еа‘фер ̣ ‘Ук ̣айљ, ељ-‘Абба ̄с и ељ-Х ̱а ̄рис  а други включват дори цялото ,ي ̱

племе К̣ур ̣айш.  

По отношение на Ехљ ељ-Бейт в 33-ти айет от сура ељ-Ех ̱зя̄б Всевишният Аллах казва по 

смисъл: “Наистина Аллах иска да премахне от вас всяка мърсотия, о, хора от дома [на 

Пророка] и да ви пречисти напълно!” Също в 23-ти айет от сура еш-Шӯр ̣о̄ Той � казва по 

смисъл: “[Кажи, о, Мух ̱̱ ̱̱аммед:] Не искам от вас отплата за това, освен любов към 

ближните.” Учените разясняват този айет по следния начин: Нашата обич към Ехљ ељ-Бейт 

трябва да бъде толкова силна, че да се изравни с всичките добрини на Пророка i към нас. А в 

103-ти айет от сура А̄ли ‘Имр ̣о̄н Всевишният казва по смисъл: “И се дръжте здраво за въжето на 

Аллах всички заедно, и не се разединявайте.” И макар под въжето на Аллах да се разбира всяко 

нещо, което ще доведе човек до истината по отношение на религията, едно от най-силните 

тълкувания на този айет са думите на имам Ж ̱еа‘фер ̣ ес ̣-С̣о̄дик ̣: “Въжето на Аллах – това сме ние!” 

– т.е. Ехљ ељ-Бейт.  

Също в многобройни хадиси се посочва важността на обичта и подкрепата, и 

придържането към наставленията на Ехљ ељ-Бейт. Предава се от Зейд ибн Ерк ̣ам ت от 

Пророка i: “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 Аллах, която е въже 
протегнато от небето към земята. И моето семейство – Ехљ ељ-Бейт. И те двете никога не ще се 
разделят едно от друго, докато не се срещнат с мен при [басейна] ел-Хаўд. Затова внимавайте по 
какъв начин ще ме заместите в отношението си към тях!” [Виж бележка номер едно.] Също  Ебӯ 

Йеа‘ля̄ извежда с добра верига от Селеме ибн ел-Екўе‘а ت от Пророка i: “Звездите са 
сигурност за обитателите на небесата, а семейството ми [Ехљ ељ-Бейт] е сигурност за 
общността ми.”  [Виж бележка номер две.] И още Ет̣-Т̣аберо̄нӣ в “ел-Еўсет̣” извежда от Ебӯ 

Се‘ӣд ел-Х ̣удрӣ ت от Пророка i: “Наистина примерът със семейството ми [Ехљ ељ-Бейт] е 
като примера с кораба на Нӯх̱, който се покачи на него бива спасен, а който остане извън – бива 
удавен. И наистина примера със семейството ми [Ехљ ељ-Бейт] сред вас е като примера с вратата 
на опрощението [х̱ит̣т̣ах] при бенӣ Исро ̄’ӣљ.”  [Виж бележка номер три.] 

Бележки: 

[1] Хадисът е предаден от “Ет-Тирмиз̱ӣ”, номера от 3786 до 3788, “Х �ас�о ̄’ис� ‘Алӣ” на ен-

Неся̄’ӣ, 79-ти номер, “Джа̄миа‘ ел-Ус�ӯљ” на ибн Ес ̱ӣр, 1-ви том, 277-ма стр, “Ељ-Бидя̄йе ўен-Ниха̄йе” 

на ибн Кес ̱ӣр, 5-ти том, 209-та стр, и “Тефсӣр ељ-К �ур �’а̄н ељ-‘Аз�ӣм” на ибн Кес ̱ӣр, 6-ти том, 199-та 

стр. С подобен изказ се намира още в “Ељ-Мустедр �ак” на ељ-Х ̱а ̄ким, 3-ти том, 109-ти стр, 4577-ми 
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номер. Този хадис се предава и от много други сахаба сред които Зейд ибн С̱я̄бит ت. Вж. 

“Китя̄б ес-Сунна” на ибн ебӣ ‘А̄с �им, 1365-ти номер, “Ус�ӯљ ељ-Ех̱кя̄м” на ибн Х ̱азм, 2-ри том, 277-ма 

стр, “З̱я̄х�ир �ат ел-Х ̱уффа̄з�” на ибн ељ-К�айсер ��о̄нӣ, 2-ри том, 1009-та стр, “Меж ̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” на ељ-

Х ̱айс ̱емӣ, 9-ти том, 165-166 стр, “Мишкя̄т ељ-Мес�о ̄бӣх̱” на ет-Тебрӣзӣ, 6101-ви номер, и “ељ-
Кя̄миљ фӣ ед�-Д�уа‘фа̄’” на ибн ‘А̄дӣ, 7-ми том, 203-та стр, “Муснед” на Ах ̱мед, 1/118, “Муснед” на ебӯ 

Йеа‘ля̄, 1-том, 440-та стр, 1017-ми номер, “Муслим” от 5920-ти до 5923-ти номер, “Шер �х̱ Мушкиљ 
ељ-А̄с̱я̄р ̣” на ет�-Т�ах ̱а ̄ўӣ, 5-ти том, 18-та стр, “ет-Тирмиз̱ӣ”, 3788-ми номер, “Тељх�ӣс̣ ељ-‘Илељ ељ-
Мутеня̄хиййе” на ез ̱-З ̱ехебӣ, 91-ва стр. Много учени са на мнение, че хадисът достига степента на 

мутеўатир, което значи, че има множество различни непрекъснати вериги на предаване, 

гарантиращи му най-високата възможна степен на достоверност, доближаваща се до Свещения 

Куран. 

[2] “Муснед ебӯ Йеа‘ля̄”, 6/200, 7239-ти номер. 

[3] “Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет�”, 4-ти том, 246-та стр, 5870-ми номер, и “Муа‘ж ̱ем ес�-С �аг �ӣр”, 2-ри 

том, 22-ра стр. 

Друго свидетелство за изключително високото положение на Ехљ ељ-Бейт са “с ̣аля̄т ељ-

ибр ̣о̄хӣмиййе” – благословиите-салевати “салли и барик”, които всички мюсюлмани изричат при 

всяка молитва-намаз: “О, Аллах, благослови Мух̱аммед и рода на Мух̱аммед така, както благослови 
Ибр ̣о ̄хӣм и рода на Ибр ̣о ̄хӣм. Наистина ти си Всеславен, Предостоен. О, Аллах, дари с благодат 
Мух̱аммед и рода на Мух̱аммед така, както дари с благодат Ибр ̣о ̄хӣм и рода на Ибр ̣о ̄хӣм. 
Наистина ти си Всеславен, Предостоен.” В тях знатното родословие на Пратеника на Аллах i, 

което ще продължи до Съдния ден, е съпоставено с пророческото родословие на Ибр ̣о̄хӣм �.] 

Завръщане към описанието на сборника: 
И след като разбра скъпи братко мюсюлманино за добрата подредба на този 

сборник и разбра за сурите, айетите, видовете зикр, дуи и салевати, които обхваща и 
чрез които се изпълват нуждите, и се премахват огорченията, и се умножават 
наградите, но не си осъзнал доброто, което съдържа в себе си и не си се убедил, че 
въпреки малкия си размер той е от най-добрите творби в тази област, порицай 
собствената си душа, защото на нея й липсва добър усет и правилно разбиране. И аз 
не очаквам нищо друго от теб освен да разбереш самичък важността на тази книга и 
да я приемеш от сърце, и да достигнеш най-голяма наслада от постоянството в 
нейното четене, ако Аллах пожелае! 

Превъзходства на някои от сурите и айетите – пренесено от имам еш-
Шеа‘р ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄ни ̄̄  :[ت]̄ ̄

И преди да започнем със същността ще цитирам думите на имам еш-
Шеа‘р̣о̄ни ̄ по отношение на превъзходствата на някои сури и айети, за които се 
предава, че се равняват на половината от Курана или една трета от него, или една 
четвърт. Същото важи и по отношение на общите видове споменаване-зикр 
[предадени от Пророка i]. И нека това бъде въведението ти към тази книга. 
Казвам: 

Той [имам еш-Шеа‘р̣о̄ни ̄] 6 казва в глава девета от “ељ-Минен ељ-Кубр̣о̄”: 
И от благата на Аллах над мен, с които ме удостои, е успехът ми да 

постоянствам върху моя ўирд [определено количество айети и видове зикр, които 
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човек чете всекидневно] така, както е определен. И не бих изоставил своя ўирд дори 
и заради небесата и всичките ангели-меляикета, които се намират там. И не ми е 
известно никой от моите колеги да поддържа такъв ўирд през нощта, който да 
обхваща ўирда на всички най-знатни. И последователността на моя ўирд е следната: 

Винаги започвам с думите:  

  ُسبَْحاَن َمْن َسَبَقْت رَْحَُتُه َغَضَبهُ 
“Субх ̱а ̄не мен себек̣ат р ̣ах ̱метуху г̣ад̣абеху.”  
[Пречист е онзи, чиято милост предхожда неговия гняв.] – тъй като ет ̣-

Т̣абер̣о̄ни ̄ и други предават, че възхвалата на ељ-Х̱ак ̣к ̣ Те‘а ̄ля̄ [Всевишния Аллах] е 
“Моята милост предхожда моя гняв.” Затова и аз казвам: “Пречист е онзи, чиято 
милост предхожда неговия гняв.” – по хиляда пъти. 

После казвам:  

 َ ْسَتْغفُِر ا��
َ
َعِظيِم أ

ْ
ِ ال ِ َوبَِحْمِدهِ ُسبَْحاَن ا��   ُسبَْحاَن ا��

“Субх ̱а ̄нел̣ л̣о ̄хи ўе бих̱амдихи субх̱а ̄нел̣ л̣о ̄хиљ ‘аз̣ӣми естег̣фир̣ул̣ л̣о ̄хе.”  
[Пречист е Аллах и за него е всичката възхвала. Пречист е Аллах – 

Превеликия. Търся опрощение от Аллах!] – по хиляда пъти. 
После казвам:  

 ِ َْمُد ِ�� ِ َوالْ َعِلِّ ُسبَْحاَن ا��
ْ
ِ ال  بِا��

�
 قُو�ةَ إِ�

َ
 َو�

َ
 َحْول

َ
ْكَبُ َو�

َ
ُ أ ُ َوا��  ا��

�
َ إِ�

ٰ
 إِل

َ
َعِظيمِ   َو�

ْ
  ال

“Субх ̱а ̄нел̣ л̣о ̄хи ўељ х̱амду лилля̄хи ўе ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о ̄ху ўел̣л̣о ̄ху 
екбер̣у ўе ля̄ х ̱аўле ўе ля̄ к ̣уўўете илля̄ билля̄хиљ ‘алиййиљ ‘аз̣ӣми.”  

[Пречист е Аллах. И всичката възхвала е за Аллах. И няма друг Бог освен 
Аллах. И Аллах е най-велик. И няма сила и няма мощ освен при Аллах – Всевишния, 
Превеликия.] – по хиляда пъти, тъй като се предава, че последните две форми на 
споменаване-зикр са обичани от Аллах �. 

После казвам:  

 ِ  ا��
ُ

ًدا رَُسول ن� ُمَم�
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  ا��

�
َ إِ�

ٰ
 إِل

َ
ْن �

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

“Ешхеду ен ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о ̄ху ўе ешхеду енне мух̱аммеден р̣асӯлюл̣ 
л̣о ̄хи.”  

[Засвидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах и че Мух ̱аммед е негов 
пратеник.] – по хиляда пъти. 

После казвам:  

ِل وَْجِهَك وَعَ 
َ

َما يَنَْبِغ ِلَ=
َ
َْمُد ك َك الْ

َ
ُهم� ل

�
َطانَِك اَلل

ْ
  ِظيِم ُسل

“Ел̣л̣о ̄хумме лекељ х̱амду кема̄ йенбег̣ӣ лиж̱еля̄ли ўеж̱хике ўе ли ‘аз̣ӣми 
суљт̣о ̄нике.”  

[О, Аллах, за Теб е всичката възхвала така, както подобава на прелестта на 
твоя “лик” и на величието на твоята власт!] – по хиляда пъти, тъй като се предава, 
че те [тези думи] се поверяват за записване на два ангела-меляикета, но тъй като не 
знаят как да запишат наградата за тях Всевишният Аллах казва: Запишете ги така, 
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както ги е казал моя раб, а на Мен се полага да му се отплатя за тях! 
После казвам:  

ْهلُهُ 
َ
ا بَِما ُهَو أ َم َعن�ا َخْيً

�
يْهِ وََسل

َ
ُ َعل ًدا َصل� ا�� ُ َسّيَِدنَا َونَبِي�َنا ُمَم�   َجَزى ا��

“Ж ̱езел̣ л̣о ̄ху сеййиденя̄ ўе небиййеня̄ мух ̱аммеден с̣аллел̣ л̣о ̄ху ‘алейхи ўе 
селлеме ‘ання̄ х ̣айр̣ан бима̄ хуўе ехлюху.”  

[Аллах да възнагради нашия повелител и нашия пророк Мух ̱аммед, Аллах да го 
благослови и приветства, заради нас така, както подобава!] – по хиляда пъти, тъй 
като се предава, че който го каже веднъж, то седемдесет писари се затрудняват да 
запишат наградата му в продължение на хиляда сутрини. 

После казвам:  

 ِ ِ َوبَِحْمِدهِ رَِض َنْفـِسهِ ُسـبَْحاَن ا�� قِهِ ُسبَْحاَن ا��
ْ
ِ َوبَِحْمِدهِ َعَدَد َخل َوبَِحْمـِدهِ  ُسبَْحاَن ا��

ِ َوبَِحْمِدهِ ِمَداَد َكَِماتِهِ    زِنََة َعرِْشهِ ُسبَْحاَن ا��
“Субх ̱а ̄нел̣ л̣о ̄хи ўе бих̱амдихи ‘адеде х̣аљк ̣ихи субх̱а ̄нел̣ л̣о ̄хи ўе 

бих̱амдихи рид̣о ̄ нефсихи субх̱а ̄нел̣ л̣о ̄хи ўе бих̱амдихи зинете ар̣шихи субх̱а ̄нел̣ 
л̣о ̄хи ўе бих̱амдихи мидя̄де келима̄тихи.”  

[Пречист е Аллах и за Него е всичката възхвала, колкото е броя на 
творенията му. Пречист е Аллах и за Него е всичката възхвала, колкото е неговото 
задоволство. Пречист е Аллах и за Него е всичката възхвала, колкото е прелестта на 
неговия Арш. Пречист е Аллах и за Него е всичката възхвала, колкото е мастилото на 
неговите думи.] – тъй като се предава, че всяко едно негово изричане се равнява на 
възхвалата-тесбиха на раба в продължение на целия му ден. 

После казвам хиляда пъти:  

َقبِيحَ 
ْ
َِميَل وََسَتَ ال ْظَهَر الْ

َ
  ُسبَْحاَن َمْن أ

“Субх ̱а ̄не мен ез̣хер̣аљ ж ̱емӣле ўе сетер̣аљ к ̣абӣх ̱а.”  
[Пречист е онзи, който изяви прекрасното и прикри противното!] – тъй като 

се предава, че това е възхвалата-тесбиха на прикритите ангели-меляикета. 
После казвам хиляда пъти:  

ِ ُسبْ  ي�اِن ُسبْ َحاَن ا�� َعِلِّ ال�
ْ
  ال

َ ْ
ِديِد ال ِ الش� يْـلِ َحاَن ا��

�
ِت  ْرَكِن ُسبَْحاَن َمـْن يَـْذَهُب بِالل

ْ
َوَيـأ

ِ ِف ُكِّ  َمن�اِن ُسبَْحاَن ا��
ْ
َن�اِن ال

ْ
ٍن ُسبَْحاَن ال

ْ
ٌن َعْن َشأ

ْ
 يَْشَغلُُه َشأ

َ
  َمَكنٍ  بِال�َهارِ ُسبَْحاَن َمْن �

“Субх ̱а ̄нел̣ л̣о ̄хиљ ‘алиййид деййа̄ни субх̱а ̄нел̣ л̣о ̄хиш шедӣдиљ ер̣кя ̄ни 
субх̱а ̄не мен йез̱хебу бил лейли ўе йе’ти бин неха̄ри субх̱а ̄не мен ля̄ йешг̣алюху 
ше’нун ‘ан ше’нин субх̱а ̄нељ х̱ання̄ниљ мення̄ни суб̱а ̄нел̣ л̣о ̄хи фӣ кулли 
мекя ̄нин.”  

[Пречист е Аллах – Всевишния Съдия. Пречист е Аллах – притежателя на 
най-силните основи. Пречист е Аллах – който премахва нощта и дава деня. Пречист е 
онзи, на когото делата не отвличат вниманието му. Пречист е Аллах – 
Състрадателния, Милостивия. Пречист е Аллах – на всяко място.] – тъй като се 
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предава, че това е възхвалата-тесбиха на ангел-меляике, едната половина на което е 
от огън, а другата половина от сняг.  

После казвам хиляда пъти:  

 َجِيِع نَِعِمهِ َما َعلِْمـُت 
َ

oَ ْم
َ
ْعل

َ
ْم أ

َ
َها َما َعلِْمُت ِمنَْها َوَما ل

�
ِ ِبَِميِع َمَاِمِدهِ ُك َْمُد ِ�� ِمنَْهـا  اَلْ

ْم 
َ
ِِهمْ َوَما ل

ّ
قِهِ ُك

ْ
ْم َعَدَد َخل

َ
ْعل

َ
مْ أ

َ
ْعل

َ
ْم أ

َ
   َما َعلِْمُت ِمنُْهْم َوَما ل

“Ељх ̱амду лилля̄хи биж̱емӣ‘и мех̱а ̄мидихи куллеха̄ ма ̄ ‘алимту минха̄ ўе 
ма ̄ лем еа‘лем ‘аля̄ ж̱емӣ‘и ни‘амихи куллиха̄ ма ̄ ‘алимту минха̄ ўе ма̄ лем еа‘лем 
‘адеде х̣алљк ̣ихӣ куллихим ма̄ ‘алимту минхум ўе ма̄ лем еа‘лем.”  

[На Аллах принадлежи всичката възхвала по всички възможни начини – и 
онези от тях, за които знам и онези, за които не знам. И за всички негови блага – и 
онези от тях, за които знам и онези, за които не знам. И колкото са всичките му 
творения – и онези от тях, за които знам и онези, за които не знам.] – тъй като се 
предава, че един човек го изрекъл веднъж в деня Арафе. И когато отишъл на хадж 
следващата година отново започнал да го изрича, а един глас се обърнал към него: 
“О, човече, от миналата година до сега не сме преставали да записваме наградата ти 
за тази възхвала и още не сме приключили!” 

После казвам:  

ِمْ 
ّ
 آِلِ َوَصْحبِهِ وََسل

َ
oََو ِّ ّمِ

ُ ْ
ِبِّ ال

ٍد ال�  َسّيِِدنَا ُمَم�
َ

oَ ُِهم� َصّل
�
  اَلل

“Ел̣л̣о ̄хумме с̣аллӣ ‘аля̄ сеййидиня̄ мух ̱аммеди ниннебиййиљ уммиййи ўе 
‘аля̄ а ̄лихи ўе с̣ах ̱бихи ўе селлим.”  

[О, Аллах, благослови нашия повелител Мух ̱аммед – неграмотния пророк, и 
неговото семейство, и неговите сподвижници, и ги приветствай!] – по хиляда пъти, 
тъй като се предава, че това е благословията-салеват на ангелите-меляикетата зад 
“Просторния океан”, която не изоставят нито през нощта, нито през деня. 
Предадено от ес ̱-С̱еа‘леби ̄ в “Китя̄б ељ-‘Ар̣о̄’ис”. 

После казвам:  

 ِ ُهم� َوب
�
 ُسبَْحانََك الل

َ
oَ ُهم� َوبَِحْمِدَك

�
 َعْفوَِك َبْعَد قُْدَرتَِك ُسبَْحانََك الل

َ
oَ ِمَك َبْعَد  َحْمِدَك

ْ
ِحل

ِمَك 
ْ
  ِعل

“Субх ̱а ̄некел̣ л̣о ̄хумме ўе бих̱амдике ‘аля̄ ‘афўике беа‘де к̣удр̣атике 
субх̱а ̄некел̣ л̣о ̄хумме ўе бих̱амдике ‘аля̄ х ̱иљмике беа‘де ‘иљмике.”  

[Пречист е Аллах и за него е всичката възхвала, заради неговото извинение 
след неговото могъщество. Пречист е Аллах и за него е всичката възхвала, заради 
неговата благост след неговото знание.] – по хиляда пъти, тъй като първата половина 
от него е прославата на половината от носачите на Арш, а втората половина от него е 
прославата на другата половина от носачите на Арш… И него казвам по хиляда 
пъти. 

После казвам хиляда пъти:  



 15

نَْت يَا َحw يَا َقيwومُ 
َ
 أ

�
َ إِ�

ٰ
 إِل

َ
�  

“Ля ̄ иля̄хе илля̄ енте йа̄ х ̱аййу йа̄ к ̣аййӯму.”  
[Няма друг Бог освен Теб, о, Вечноживи, о, Неизменни!], защото то съживява 

сърцата. 
И чух моя повелител ‘Али ̄ ељ-Х̣аўўа ̄с ̣ 6 да казва: Когато човек усети липса 

на време или пък пропусне нощния намаз от началото на неговото време, да започне 
с всеобхватните думи [ж ̱еўа ̄миа‘ ељ-келим, айетите и видовете споменаване-зикр, 
чиито превъзходства са известни] от айетите и хадисите. И да откланя своята 
молитва с тях, тъй като Всевишният Аллах не ни е известил за техните превъзходства 
по друга причина освен за да им обърнем по-голямо внимание. 

Също така се предава, че А ̄йет ељ-Курси ̄ [Ел̣л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе] се 
равнява на хиляда айета. Същото, че се равнява на хиляда айета, се предава и за 
завършека на сура ељ-Х̱ашр̣ [Леў ензељня̄ х ̱а ̄з̱ељ к ̣ур̣’а ̄не ‘аля̄ ж ̱ебелин]. А за “К̣уљ 
хуўел̣ л̣о̄ху ех ̱ад” [сура ељ-Их ̣ля̄с ̣] се предава, че се равнява на една трета от Курана. 
Т.е. ако условно разделим Курана на три части. А за “К̣уљ йа ̄ еййухељ кя̄фир̣у ̄не” 
[сура ељ-Кя̄фир̣у ̄н] се предава, че се равнява на половината Куран. Т.е. ако условно 
разделим Курана на две половини. Същото важи и за сурите, за които се предава, че 
се равняват на четвърт от Курана.  

И когато човек не разполага с много време трябва да започне с тях, защото 
онзи, който откланя молитвата си с А ̄йет ељ-Курси ̄ и завършека на сура ељ-Х̱ашр̣ все 
едно е откланял с хиляда айета. А пък това се равнява на приблизително 
седемнадесет хизба [един хизб се равнява на половин джуз, а едни джуз е една 
тридесета част от Свещения Куран], тъй като започнах да броя айетите от началото 
на ељ-Бек ̣ар̣а и стигнах до хиляда при средата на сура ељ-Енфа̄љ, а това са 
седемнадесет хизба. А пък онзи, който прочете три пъти “К̣уљ хуўел̣ л̣о̄ху ех ̱ад” във 
всеки ракят все едно е прочитал целия Куран. А пък ако прочита по четири пъти 
“К̣уљ хуўел̣ л̣о̄ху ех ̱ад” все едно е прочитал целия Куран и повече от това. Затова си 
направи извод от дадените примери. 

И понеже количествата награди за дадено дело не може да бъде установено 
чрез кияс [аналогия, логическа обосновка] ние ги приемаме така, както са 
постановени от законодателя [Пророка] i и вярваме в наградата, която е обещана 
от него. Защото ељ-Х̱ак ̣к ̣ [Всевишния Аллах] има пълното право да отреди огромна 
награда за дела, които изискват малко усилия. И слава на Аллах, Господарят на 
световете. 

Край [на цитата пренесен от имам еш-Шеа‘р ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄ни ̄̄ ̄̄]. 
После той [имам еш-Шеа‘р̣о̄ни ̄] се завръща към същата тема в тринадесетата 

глава от книгата си. И аз отново ще цитирам неговите думи, макар и да съдържат 
известно повторение, за да не променям техния смисъла и за да се възползваме 
заедно с уважаемия читател, още веднъж от неговия беракет, ако Аллах пожелае. 

Казва [имам еш-Шеа‘р ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄ни ̄̄   :ت [̄̄
И от благата на Всевишния Аллах над мен е вдъхновението ми [илхам] да 
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чета превъзходните сури и великите айети в моя нощен намаз, когато разполагам с 
ограничено време в сравнение с обичайното. И някои от “късите” сури се равняват 
на половината Куран, някои от тях се равняват на една трета от него, някои от тях се 
равняват на четвърт от него, някои от тях се равняват на хиляда айета и т.н. Също 
има айети, които се равняват на хиляда други айета, като А ̄йет ељ-Курси ̄ и завършека 
на сура ељ-Х̱ашр̣. И всичко това е от благодатта на Всевишния Аллах над слабите от 
тази общност, за да не пропуснат и те нищо от достойнствата на силните от нея. И аз 
преброих хиляда айета от началото на сура ељ-Бек ̣ар̣а до айета “Ўеа‘лему ̄ еннема ̄ 
г ̣анимтум мин шей’ин…” от сура ељ-Енфа ̄љ. И когато си ограничен във времето си 
скъпи братко и се страхуваш от пукването на зората преди да си прочел обичайното 
си количество по време на нощния си намаз, чети А ̄йет ељ-Курси ̄ и завършекът на 
сура ељ-Х̱ашр̣ [Леў ензељня̄ ха ̄з̱ељ к ̣ур̣‘а ̄не ‘аля̄ ж ̱ебелин…], и “К̣уљ хуўел̣ л̣о̄ху ех ̱ад” 
[сура ељ-Их ̣ля̄с ̣]. И повтаряй това във всеки един ракят, та да се приравниш към 
онези, които прочитат целия Куран в един ракят [от своята молитва]. 

И ‘Али ̄ ибн еби ̄ Т̣о̄либ, Всевишния Аллах да е доволен от него, прочиташе 
А ̄йет ељ-Кур̣си ̄ по три пъти на три места всяка нощ. Прочиташе го преди двата 
ракята след нощната молитва-иша, и го прочиташе когато си лягаше да спи, и го 
прочиташе по време на намаза ўитр при сухур [преди имсак]. И към тази практика се 
придържат голяма група хора и до наши дни, като ебу ̄ Ума ̄ме, ељ-К̣о̄сим ибн 
Мух ̱аммед, ‘Али ̄ ибн еби ̄ Йези ̄д, ебу ̄ ељ-‘А ̄лийе, хафиз ес-Селефи ̄, хафиз ед-Димйа ̄т ̣и ̄, 
хафиз ибн Х̱аж ̱ер̣ и нашия шейх – шейх ̣ ељ-исля̄м Зекериййа ̄ ељ-Енс ̣о̄ри ̄, Аллах да е 
доволен от всички тях. 

И това прилича на казаното от имам Ма ̄лик, Всевишния Аллах да е доволен 
от него, по отношение на нощта Кадр: “Наистина след като Всевишният Аллах 
знаеше, че хората от тази общност ще имат къс живот в сравнение с 
продължителността на живота на хората от предишните общности, стори молитвите 
– правенето на ибадет – през нощта Кадр да се равнява на правенето на ибадет в 
продължение на приблизително осемдесет и три години.” И това е предела на 
възрастта на хората от тази общност. И така онзи, който прави ибадет през нощта 
Кадр в продължение на тридесет години е като онзи, който е правил ибадет в 
продължение на тридесет хиляди месеца, та дори и по-добре от него, заради думите 
на Всевишния Аллах: “[Нощта Кадр] е по-добра от хиляда месеца.”  

Затова го проумей добре и внимавай да не пропуснеш тази награда. Защото 
количествата на наградите не могат да бъдат измерени чрез аналогия. Затова приеми 
тези думи така, както са предадени до нас и не казвай: “Думите на Всевишния Аллах 
са едно и също и техния източник е един и същ. Как тогава едни от тях може да 
превъзхождат други?” 

И нека Благословеният и Всевишен Аллах покровителства твоето 
напътствие и напътствието на всички праведни! И слава на Аллах, Господаря на 
световете! 

Край на цитата от имам еш-Шеа‘р ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄ни 6. 



 

 

 

 

 
 

Превод и оригинал 
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С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. 
Първа градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. Слава на Аллах – Господаря 
на световете. Всемилостивия, Премилосърдния. Владетеля на Съдния ден. Само на 
Теб правим ибадет и само Теб молим за помощ. Насочи ни по пътя на праведните. 
Пътя на онези, които си дарил с благодат, а не пътя на заслужилите твоя гняв и на 
заблудените.>> 

� Ет-Тирмиз ̱ӣ и други предава от Убейй ибн Кеа‘б ت, който казва: Каза Пратеникът на 
Аллах i: Аллах не низпосла в Теўро ̄т и Инджи ̄љ подобна на Майката на Курана [ељ-
Фа ̄тих̱а]. Тя се състои от седем части и е разделена между Мен и между моя раб, и за моя раб 
е онова, което поиска. А в други пророчески хадиси се предава: Наистина ељ-Фа ̄тих̱а се 
равнява на една трета от Курана, и наистина тя е лек срещу отровите, и лек за всяка болест, 
и наистина тя бе низпослана от съкровищница, която се намира под Арш, и наистина тя е 
най-добрата от Курана. 

2. О, Аллах, аз осъмнах вземайки Теб за свидетел, и вземайки за свидетели носачите на 
твоя Арш, и твоите ангели, и всички твои творения, че наистина Ти си Аллах, няма 
друг Бог освен Теб, един си Ти, нямаш Ти съдружник, и че нашият повелител 
Мух ̱аммед е твой раб и твой пратеник! 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд предава от Енес ت от Пророка i: Който каже сутринта или вечерта: “О, 

Аллах, аз осъмнах…” до думите “…и твой пратеник!” – Аллах освобождава четвъртина от 
този човек от Огъня [на Джехеннем]. И който го каже два пъти Аллах освобождава 
половината от него от Огъня. И който го каже три пъти Аллах освобождава три четвърти от 
него от Огъня. И който го каже четири пъти Аллах го освобождава целия от Огъня. А в 
предание от ибн ‘Ася ̄кир от него [Енес ت се казва]: Който го каже [този призов-дуа] 
четири пъти сутринта и четири пъти вечерта, а после умре ще влезе в Дженнета-Рая. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибро̄хи ̄м! И дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както дари с 
благодат рода на Ибро̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от Муслим от ебу ̄ Мес‘у ̄д ељ-Бедрӣ ت. 

4. Осъмнахме и осъмна владението на Аллах, и слава на Аллах, няма друг Бог освен 
Аллах, един е Той, няма Той съдружник, негово е владението и негова е славата, и 
Той над всяко нещо има сила. Господарю мой, моля те за доброто в този ден и 
доброто след него, и те моля да ме опазиш от злото на този ден и злото след него! 
Господарю мой, търся закрила при Теб от мързела и лошата гордост! Господарю 
мой, търся закрила при Теб от наказание в Огъня [на Джехеннем] и наказание в 
гроба! 

� Муслим извежда от ибн Мес‘у ̄д ت, който казва: Когато настъпеше вечерта Пророкът i 
казваше: “Осъмнахме…” до думите “…в гроба!” И когато настъпеше утрото казваше подобно 
на това. 
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ِحيِم  ْمحِٰن الّرَ  الّرَ ِ   بِْسِم ا��

   أصوهلا ومثارهاالروضة األوىل

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � اَك َنۡعُبـُد  � ٱ�� ِ رَّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي ٱلر�
 ٱلر�ِحيِم َمٰلِِك يَۡوِم ٱّلِيِن إِيـ� َۡمُد ِ�� ٱلۡ
َرَٰط  َمۡغـُضوِب َعلَـۡيِهۡم 1ي�اَك نَۡسَتعُِي ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ۡ
ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِ ٱل

َ
ِيَن أ

�
ُمۡسَتقِيَم ِصَرَٰط ٱل

ۡ
ٱل

آّلِيَ   ٱلض�
َ

  ﴾َو<

*      ��� �� ��� �	 
�� ������ ��،   : ���i ���� �� :  ���ت��/ـ� ��ـ.12 �0$ـ�,�، /ـ� �!ـ.��-       �� �,+� �� * ��(���) �'&%ـ# �$ـ# �" ��!ـ�

  32	 4� 5%�  �6� �� �32�� ،�. 28�� 9:;�<=� * ;�-:� :>.�� �� ?�@A �BC ���!�� 9DE �3�F -G�@�� �C       +ـ� �8ـ� Hـ� �,+�ـBCA@�? �ـ� �ـ# ;�?  

���!�� #IJ� �BC K���� HG.  

ۡص   �
َ
شۡ َبحۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

ُ
شۡ ُت أ

ُ
نۡـِشَك َوَمMَئَِكَتَك وََجِيَع َخلۡ ِهُد َحَلََة َعرۡ ِهُدَك َوأ

َ
ن�َك أ

َ
ُ قَِك أ B�َت ا >َ 

نۡ 
َ
َ إِ<� أ

ٰ
 َشِيَك لََك  وَحۡ َت إِل

َ
ن� َدَك <

َ
داً َعبۡ  َسّيَِدنَا َوأ   ُدَك َورَُسولَُك  ُمَم�

* ��  L,� �	 ،; Oـ. ،i :    N	� ��M8 ت ��� ;�� P2Qـ4 :ـ< ��� ��”   HS2ـT� ـ�,C >UـD��“  Wـ��� XC ” Yـ����� �	(ـZ �� ���ـW �ـ� ��8ـ��، �ـ     “ 

         ��8�� �� �� W!)	� -���� �[�� �� ��8�� �� W	���� -E\E �� Z)	� �E\E �[�� �� ،��8�� �� W@Q, �� Z)	� 4F�� �[�� .    W8ـ	 �ـ.��	ـ� ��ـ� 	 -:�� * :

-8]� #^; _�� >E ،-%`	 -���� ،
3� -���� �[�� ��.  

 آِل ُمَ  �
َ

Yٍَد َو  ُمَم�
َ

Yَ ُِهم� َصّلBٍد َكَما َصل�يۡ اَلل  إِبۡ م�
َ

Yَ ـٍد َبارِكۡ وَ َراهِيَم َت  آِل ُمَم�
َ

Yَـٍد َو  ُمَم�
َ

Yَ 
 
ۡ
 آِل إِ َكَما بَاَرك

َ
Yَ يدٌ يَم إن�َك َحِيٌد َمِ َراهِ بۡ َت  

* � (\Q�� 
�/ a�^�>D. ��32�� ;��.� ��� �	 ت.  

�  
َ
 َنا وَ َبحۡ ۡص أ

َ
 ۡص أ

ۡ
ِ ُك ُملۡ َبَح ال B�ِ َو  َ

ۡ
ِ مۡ ال B�ِ إِ <َ وَ  ُد  َ

ٰ
ُ <�  إِ ل B�َشِ َدهُ <َ حۡ  وَ  ا  ُ

َ
ُ يَك ل

َ
  ل

ۡ
ُ ُك وَ ُملۡ  ال

َ
َ ل

ۡ
ُد ۡمـ ال

 وَ 
َ

Yَ َشۡ ُهَو ِ
 رَ  يرٌ ٍء قَدِ  ُكّ

َ
 سۡ ّبِ أ

َ
َ ذَ  هٰ  َما ِف لَُك َخۡيَ أ

ۡ
 َدهُ وَ  َما َبعۡ َخۡيَ ِم وَ وۡ ا ال

َ
ِ أ ِ َمـنۡ َك مِ ُعوُذ ب ا  َشّ

َ  هٰ ِف 
ۡ

  رَ َدهُ َبعۡ ا  مَ َشِّ ِم وَ وۡ َذا ال
َ
ُعوُذ بِـَك ِمـنۡ وَ  ِكَبِ َكَسِل وَُسوءِ الۡ  بَِك ِمَن الۡ ُعوذُ ّبِ أ

َ
 َعـَذاٍب ِف أ

  َقۡبِ ال�ارِ وََعَذاٍب ِف الۡ 

*   a�^�       ��.ـ� ��ـ� �ـ	 >D.ـ��  ت;  �ـ� :      M8ـ�� ��bC ”�8%.�� “ W��� cC”d!�� “�I:� Y�b ��� P2T� �bC ��ـ.N �ـ��   i �ـ�.  
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5. Осъмнахме с вродената вяра на Исляма и словата на искреността, и религията на 
нашия Пророк Мух ̱аммед, Аллах да го благослови и приветства, и общността на 
нашия баща Ибро̄хи ̄м, който бе истински мюсюлманин и не бе от съдружаващите.  

� Имам Ах ̱мед и други извежда с достоверна верига от ‘Адур ̣р̣ах ̱ма ̄н ибн Ебзя ̄ от Пророка i, 
че когато се свечереше казваше: “Осъмнахме с вродената вяра на Исляма…” до думите “…и не бе 

от съдружаващите.” 

6. Осъмнахме и осъмна владението – притежание на Аллах, и славата – притежание на 
Аллах, и величието – притежание на Аллах, и великолепието – притежание на Аллах, 
и творението, и повелята, и нощта, и деня, и онова, което се намира в тях – 
притежание на Аллах, Единствения. И силата, и мощта, и властта на небесата и 
земята – притежание на Всевишния Аллах. О, Аллах, стори началото на този ден – 
добро, средата му – успех, и края му – спасение и благодат, Ти, който си Най-
милостивия от милостивите! 

� Ибн ес-Сунни ̄ извежда от ‘Абдул ̣л̣о̄х ибн ебӣ Еўфа  който казва: Когато Пратеникът на ,ت ̄
Аллах i осъмнеше казваше: “Осъмнахме и осъмна владението – притежание на Аллах…” до 
думите “…Ти, който си Най-милостивия от милостивите!” 

7. Осъмнахме и осъмна владението – притежание на Аллах и всичката слава – 
притежание на Аллах. Търся закрила при Аллах, който държи небето да не падне 
върху земята, освен с неговото позволение, от злото, което е създал и сътворил, и от 
злото на Шейтана и съдружаването му! [Да се каже три пъти.] 

� Ибн ес-Сунни ̄ извежда от ибн ‘Умер  от Пратеника на Аллах i, който казва: Кажеш ли ت ̣
три пъти, когато се свечери: “Замръкнахме…” до думите “…и съдружаването му!” – си 
предпазен от всеки Шейтан и предсказател, и магьосник докато осъмнеш. И кажеш ли го, 
когато осъмнеш си предпазен по същия начин, докато замръкнеш. 

8. О, Аллах, Разпукващия зората, и Превръщащия нощта в спокойствие, и слънцето и 
луната по изчисление, изплати дълга ми, стори слуха и зрението ми наслада за мен, и 
ме избави от нуждата, и укрепи тялото ми в борбата по твоя път! 

� Хадисът с този пророчески призов-дуа е изведен от Ма ̄лик от Йех ̱йа̄ ибн Се‘и ̄д ت. 
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ۡص  �
َ
 فِطۡ َبحۡ أ

َ
Yَ َنا ِ

ۡ
ِ سۡ َرةِ ال

ۡ
ُ َعلَيۡ خۡ Mَِم َوَكَِمةِ ال B�ٍد َصل� ا بِيَنا Mَِص َودِيِن نَبِّيَِنا ُمَم�

َ
هِ وََسل�َم َوِمل�ةِ أ

 َراهِيَم َحنِيًفا ُمسۡ إِبۡ 
ۡ
  كِيَ ُمۡشِ لًِما َوَما َكَن ِمَن ال

*   a�^� M8�� �	 �+�� �� �e��� 32	 �	 P%ST 38.� 
�� 3e� "��'�i    N.ـ�� �bC ـ��!: ��� W,�”    "\) �'�ـ�ـfJ NـD	 �8S2ـT� “  Wـ��� cC”   ��ـ� �ـ�

4��`0� ��“.  

�  
َ
 َنا وَ َبحۡ ۡص أ

َ
 ۡص أ

ۡ
ِ ُك ُملۡ َبَح ال B�ِ َو  َ

ۡ
ِ مۡ ال B�ِ َياُء َوالۡ ِكۡبِ  َوالۡ ُد َ

ۡ
ِ َوال B�ِ لۡ َعَظَمُة 

َ ۡ
 َوال�َهـاُر ُل ُر َوالل�يۡ مۡ ُق َوال

ِ اَومَ  B�ِ وَحۡ  َسَكَن فِيِهَما  َ
ۡ
لۡ ُقو� ُل َوالۡ وۡ َدهُ َوال �ٰموٰ ةُ َوالـس  َطاُن ِف الـس�

َ ۡ
 اَللBُهـم� �ِت َوال

َ
ِ َتَعـا� B�ِ ِض

وۡ َعۡل اجۡ 
َ
َل ٰهَذا ال�َهارِ َصMًَحا َوأ و�

َ
رۡ  أ

َ
َاًحا َوآِخَرهُ فMًََحا يَا أ

َ
اِحِيَ َسَطُه ن   َحَم الر�

*  a�^���� �� �� 32	 �	 5.�� ��� *� ���� �� : ���ت ��� i ��� P2T� �bC ”� YD0� P2T� �8S2T� “ W��� cC”4e���� ><�� �:“.  

�  
َ
 َنا وَ َبحۡ ۡص أ

َ
 ۡص أ

ۡ
ِ ُك ُملۡ َبَح ال B�ِ َو  َ

ۡ
ِ مۡ ال B�ِ ِي ُيمۡ ُد

�
ِ ال B�ُعوُذ بِا

َ
نۡ  ُك�ُه أ

َ
َماَء أ  ِسُك الس�

َ
Yَ َتَقَع  

َ ۡ
ِض � ال

 بِإِذۡ 
�

ِ إِ<  َوِمنۡ هِ ِمنۡ ن
َ
ِ َما َخلََق َوَذَرأ يۡ  َشّ ِ الش�   )]3[ ثMثا(كِهِ َطاِن َوِشۡ  َشّ

*   a�^�    �g	 ��� �	 5.�� ب��� �� ���� �	 i��� W,� :    4ـ� >ـE\E HـD� �bC Yـ,C  N.ـh  ” .ـ��H%“  Wـ��� cC ” W��ـA “     ��f%ـA #ـ� �ـ� Hـi@<

P2QF N)< �<�� �U�،Y��� Hi@< P2QF 4< �U)D� �bC N.h N)< .  

�  ِ
ۡ

مۡ َباِح وََجاِعَل الل�يۡ ۡص اَللBُهم� فَالَِق ال   وَ نَ ِض َعّنِ اّلۡيـَباناً اِقۡ َقَمَر ُحسۡ َس َوالۡ ِل َسَكناً َوالش�
َ
نِـِن غۡ أ

مۡ رِ َفقۡ ِمَن الۡ 
َ
ِ ِع َوَبَصِيِن بَِسمۡ تِعۡ  َوأ

ۡ
 ال

َ
Yَ َهادِ ِف َسبِيلَِك  َوقَّوِِن  

*  a�^�8�� ?�	3�� ��/ 3%�� �� N%j �	 Y��� ��2ت.  
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Втора градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. Слава на Аллах – Господаря 
на световете. Всемилостивия, Премилосърдния. Владетеля на Съдния ден. Само на 
Теб правим ибадет и само Теб молим за помощ. Насочи ни по пътя на праведните. 
Пътя на онези, които си дарил с благодат, а не пътя на заслужилите твоя гняв и на 
заблудените.>> <<Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния! Не 
го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на 
земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с неговото позволение? Той знае какво е 
било преди тях и какво ще бъде след тях. И не обхващат нищо от неговото знание 
освен онова, което Той пожелае. Неговият Курси вмества и небесата, и земята, и не 
му е трудно да ги опази. Той е Всевишния, Превеликия.>> <<Аллах свидетелства, че 
няма друг Бог освен Него. И ангелите-меляикета, и най-издигнатите в знанието 
свидетелстват същото – Той отстоява справедливостта. Няма друг Бог освен Него – 
Всемогъщия, Премъдрия. Ислямът е религията при Аллах.>> <<Кажи: “О, Аллах, 
Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш 
владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото 
пожелаеш. Доброто е в твоята “ръка”. Ти за всяко нещо имаш сила. Ти въвеждаш 
нощта в деня и Ти въвеждаш деня в нощта, и изваждаш живото от мъртвото, и 
изваждаш мъртвото от живото, и безмерно даваш препитание комуто пожелаеш.”>> 
<<Господарю наш, дари ни с добро в земния живот и добро в отвъдния, и ни опази 
от мъчението на Огъня [на Джехеннем]!>> 

� Извежда ибн ес-Сунни ̄ от ‘Али  който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Наистина ,ت ̄
първата сура от Книгата – ељ-Фа ̄тих̱а, и А ̄йету-љ-Кур ̣сӣ, и двата айета от А ̄ли ‘Имр ̣а ̄н: 
“Аллах свидетелства, че няма друг Бог освен Него…” до думите “…Ислямът е религията при 

Аллах” и “Кажи: О, Аллах, Владетелю на владението…” до думите “…и даваш безмерно 

препитание комуто пожелаеш.” – са окачени за Арш и между тях и Аллах има преграда. И те 
казват: О, Аллах, спусни ни на земята при онези, които ти се противят! А Всевишният 
Аллах казва: Кълна се, че никой от рабите ми не ще ви прочете в края на всяка молитва-
намаз, без да сторя Дженнета-Рая негово обитание, и да го настаня на най-почтеното място, 
и да поглеждам със своя съкровен поглед към него всеки ден, и да му изпълвам седемдесет 
от неговите нужди всеки ден, най-малката от които – опрощението, и да го предпазя от 
всеки враг и да го подкрепя срещу него. 

2. С името на Аллах, с чието име нищо на земята или небето не може да навреди, и Той 
е Всечуващия, Всезнаещия. [Да се каже три пъти.] 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд и други извежда от ‘Ус ̱ма ̄н ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Всеки 
раб, който казва всяка сутрин и всяка вечер по три пъти: “С името на Аллах…” до думите 
“…Всезнаещия.” – нищо не ще му навреди и не ще го постигне внезапно бедствие. 
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   أصوهلا ومثارهاثانيةالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � اَك َنۡعُبـُد  � ٱ�� ِ رَّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي ٱلر�
 ٱلر�ِحيِم َمٰلِِك يَۡوِم ٱّلِيِن إِيـ� َۡمُد ِ�� ٱلۡ
ُمۡستَ 

ۡ
َرَٰط ٱل َمۡغـُضوِب َعلَـۡيِهۡم 1ي�اَك نَۡسَتعُِي ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ۡ
ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِ ٱل

َ
ِيَن أ

�
قِيَم ِصَرَٰط ٱل

آّلِيَ   ٱلض�
َ

 ٱ﴾﴿َو<
�

ٓ إَِلَٰه إِ<
َ

> ُ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ  ُهَو ٱۡلَح� ٱۡلَقي�ومُ ��
ۡ
 تَأ

َ
 نَۡومٞ  <

َ
َمَٰوِٰت  َو< ُۥ َما ِف ٱلس� َوَما  ل�

�ِض 
َ ۡ
َ ِف ٱل ِي ي

�
 بِإِۡذنِهِۦۡشفَ  َمن َذا ٱل

�
ۥٓ إِ<  ُيِيُطـوَن ُع ِعنَدهُ

َ
يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َو<

َ
 َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

ءٖ   بَِشۡ
�

 َي  وَِسَع ُكرۡسِ بَِما َشآءَ  ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِ<
َ

�َض َو<
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل  وَُهَو ٱۡلَعـِل� وُدهُۥ ِحۡفُظُهَما ُٔ ي�ُه ٱلس�

ْولُواْ ٱَشهِ ﴾﴿ٱۡلَعِظيمُ 
ُ
َمَل°ئَِكُة َوأ

ۡ
 ُهَو َوٱل

�
ٓ إَِلَٰه إِ<

َ
ن�ُهۥ <

َ
ُ أ  ُهـَو ۡلعِۡلِم قَآئَِمۢا بِٱۡلقِۡسِط َد ٱ��

�
ٓ إَِلٰـَه إِ<

َ
> 

َِكيُم إِن� ٱّلِينَ  ِۡسَلٰمُ  ٱۡلَعزِيُز ٱلۡ
ۡ

ِ ٱل ُمۡلَك َمـن ﴾﴿ِعنَد ٱ��
ۡ
ُمۡلِك تُۡؤِت ٱل

ۡ
تَـَشآُء  قُِل ٱلل�ُهم� َمٰلَِك ٱل

ن تََشآُء َوتُعِز� َمن  ُمۡلَك ِمم�
ۡ
َۡيُ َوتَنُِع ٱل ءٖ تََشآُء َوتُِذل� َمن تََشآُء بَِيِدَك ٱلۡ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َYَ قَـِديٞر  إِن�َك 
َۡل  ۡلِ ِف ٱل�َهارِ وَ تُولُِج ٱل� ۡ تُولُِج ٱل�َهاَر ِف ٱل�

ُ
َمّيِِت َوت

ۡ
ۡرُِج ٱۡلَح� ِمَن ٱل َمّيِـَت ِمـَن ٱۡلـَحِّ رِ  َوتُ

ۡ
 ُج ٱل

ۡنَيا َحَسَنةٗ ﴾﴿َوتَۡرُزُق َمن تََشآُء بَِغۡيِ ِحَساٖب  � َوقَِنـا َعـَذاَب َوِف ٱÃِخَرةِ َحـَسَنةٗ  َرب�َنآ َءاتَِنا ِف ٱل
  ﴾ٱل�ارِ 

*     �D	 �	 5.�� ��� a�^� ـ�� ��  : ���ت�� ��� i:      ���:ـ- ��l��ـ� �k:ـ(4 �ـ�  mـ�)l�� -ـG�J �C   �cC ���ـA “  Wـ3U �� �,ـn W ��ـnC W /ـ�    ” 	gـ��
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� � ِ B�ا  ِ
�

 ٌء ِف ِمهِ َشۡ َع اسۡ  يَُض� مَ ي <َ  ال
َ ۡ
مَ  ِف <َ ِض وَ � ال مِ اءِ وَ  الس�   )]3[  ثMثا(  يمُ َعلِ يُع الۡ ُهَو الس�

*       ��g$	 �	 
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3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови рода на 
Ибро̄хи ̄м! И дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както дари с 
благодат рода на Ибро̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от Ма ̄лик от ебу ̄ Мес‘у ̄д ељ-Бедрӣ ت. 

4. Търся закрила чрез съвършените слова на Аллах от злото, което е сътворил! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ предава от ебу ̄ Хур ̣айр̣а ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
каже, когато осъмне и когато замръкне: “Търся закрила чрез съвършените слова на Аллах от злото, 

което е сътворил!” – нищо няма да му навреди. И предават ет-Тирмиз ̱ӣ и други от Меа‘к ̣иљ 
ибн Йеся ̄р̣, който казва: По три пъти. И казва: Който го каже му биват назначени седемдесет 
хиляди ангели-меляикета, които да отправят благословии-салеват към него, а ако умре умира 
шехид-мъченик. 

5. Търся закрила чрез съвършените слова на Аллах от неговия гняв и неговото 
наказание, и от злото на неговите раби, и от нашепванията на шейтаните, и от това 
да ме спохождат! 

� Изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ и определен за добър [хадис] от ибн ‘Умер ب, че Пратеникът на 
Аллах i ги учеше да се предпазват от уплахата с думите: “Търся закрила чрез съвършените слова 

на Аллах…” до думите “…да ме спохождат.” И ‘Абдул ̣л̣о̄х учеше на този призов-дуа онези от 
децата си, които разбират и я записваше и я окачваше на онези от тях, които не разбираха. 

6. Господарю мой, избави ме от твоето мъчение в деня, когато ще съживиш твоите 
раби! 

� Муслим извежда от ељ-Бер ̣о̄’ ت, който казва: Когато кланяхме зад Пратеника на Аллах i 
обичахме да заставаме от дясната му страна, за да бъдем срещу лицето му. Казва: И го чух да 
казва: “Господарю мой, избави ме от твоето мъчение в деня, когато ще съживиш твоите раби!” 

7. О, Ти, който съществуваше преди всяко нещо, стори с мен това и това! [И да назове 
своята нужда.] 

� Ибн ебӣ ед-Дунйа ̄ извежда от Мух ̱аммед ибн ‘Али че Пророкът i научи ‘Али ,ب ̄ ̄ на 
призов-дуа, който той четеше всеки път, когато го споходеше грижа. А ‘Али ̄ учеше децата 
си на този призов-дуа: “О, Ти, който съществуваше преди всяко нещо, стори с мен това и това! И да 
назове своята нужда.” 

8. О, Аллах, наистина аз те моля за чист живот, и праведна смърт, и завръщане без да 
бъда унижен или опозорен! О, Аллах, наистина аз съм слаб, затова дари ме със сила 
чрез, която да спечеля твоето задоволство, и ме стори средство за извършване на 
добрини, и стори Исляма предела на моето задоволство! О, Аллах, наистина аз съм 
слаб, затова ме дари със сила, и аз съм нищожен, затова ме укрепи, и аз съм нуждаещ, 
затова задоволи нуждите ми! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от Бур ̣айде ت. 
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دٍ  �  ُمَم�
َ

Yَ ُِهم� َصّلBٍد َكَما َصـل�يۡ اَلل  آِل ُمَم�
َ

Yََو  
َ

Yَ آِل َبـارِكۡ وَ َراهِيَم  إِبۡـ آلِ َت 
َ

Yَـٍد َو  ُمَم�
َ

Yَ 
 
ۡ
ٍد َكَما بَاَرك  آِل إِ ُمَم�

َ
Yَ يدٌ يَم إن�َك َحِيٌد َمِ َراهِ بۡ َت  

* � (\Q�� 
�/ a�^�،Y�� ��32�� ;��.� ��� �	 ت.  

�  
َ
ِ أ ِ لِمَ كَ ُعوُذ ب B�مَ اِت ِمنۡ  ال�ام� اِت ا ِ   ا َخلَقَ  َشّ

>ـO 4ـ.�i :       Nـ�� ��ـ�� ��     :  �ـ��  ت�� ���df,� 	� ��ـ� /�:ـ�)         * P2Qأَ ”�ـ� �ـ�� >ـ4 :ـ ِ َ كَ عُوذُ ب ٰ لِم ّ اِت مِنْ هِ اِت الل اّمَ َّ 
  “ا خَلَقَ  شَّرِ مَ  الت�Iـ: w 

?�A .��� ��.: �� #!�� �	 
�� ������ 
��:�E\E .��� :2� W� #� W��� �� �3%UA _�� _�� �xJ W%D	 ��DQ: YD� y�� ���.  

�  
َ
ِ أ ِ لِمَ كَ ُعوُذ ب B�اِت ِمنۡ اِت ا ِ ِعبَ هِ وَِعَقابِهِ َوِمنۡ َغَضبِ   ال�ام� َياِطيِ ادِهِ َوِمنۡ  َشّ نۡ  َهَمـَزاِت الـش�

َ
  َوأ

ونِ َيۡ    ُضُ

*        �g	 ��� �	 W8.< ������ a�^� ب    �� ���� �� igD� z+@�� �� >UgD�: �� ”c� W ���ـ “ �ـ� �ـ�  W2I	��gDl� b_ �� ��(��ـ�_  ”�_  ���Iـj“. 
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  َعُث ِعَباَدكَ َم َتبۡ رَّبِ قِِن َعَذابََك يَوۡ  �
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  “عَذَابََك يَوْمَ تَبْعَُث عِبَادَكَ 

ِ َشۡ يَا َكئًِنا َقبۡ  �
  )]!И да каже нуждата си[ ويسم حاجته( ِب َكَذا َوَكَذا َعۡل ٍء اِفۡ َل ُكّ

*         �D	 �� 3g{ �	 �%,3�� ��� ��� a�^� ب M8�� �� i �	3: (�	; �%D	 >D	         
�ـ�� 	Dـ� :�UgDـ� �ـ3 W8ـ3 �ـ# �ـ� �مهـ	نًا قَبَْل كُّلِ شَْيءٍ ”: {�  يَا كَإىِ

  “)ويسمى حاجته(اِفْعَْل بِي كَذَا وَكَذَا 

سۡ  �
َ
ا َغۡيَ اَللBُهم� إِّنِ أ Ìلَُك ِعيَشًة نَقِي�ًة َوِميَتًة َسوِي�ًة َوَمَرد

َ
َفَقـّوِ  زِّيٍ َوَ< فَاِضٍح اَللBُهم� إِّنِ َضعِيٌف  َمۡ أ

َ ِف وَُخذۡ ِف رَِضاَك َضعۡ 
ۡ
 ال

َ
ِ  بَِناِصَيِت َواجۡ ۡيِ  إِ�

ۡ
اَللBُهـم� إِّنِ َضـعِيٌف  َتَه رَِضـائِيMََم ُمنۡ سۡ َعِل ال

ِن 1ّنِ فَقٌِي فَ  ِعز�
َ
  نِِن اغۡ َفَقّوِِن 1ّنِ َذِلٌل فَأ

* (3:�� �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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Трета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. Слава на Аллах – Господаря 
на световете. Всемилостивия, Премилосърдния. Владетеля на Съдния ден. Само на 
Теб правим ибадет и само Теб молим за помощ. Насочи ни по пътя на праведните. 
Пътя на онези, които си дарил с благодат, а не пътя на заслужилите твоя гняв и на 
заблудените.>> <<Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния! Не 
го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на 
земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с неговото позволение? Той знае какво е 
било преди тях и какво ще бъде след тях. И не обхващат нищо от неговото знание 
освен онова, което Той пожелае. Неговият Курси вмества и небесата, и земята, и не 
му е трудно да ги опази. Той е Всевишния, Превеликия.>> <<На Аллах е онова, което 
е на небесата и което е на земята. И да показвате какво е в душите ви, и да го 
скривате, Аллах ще ви потърси сметка за него, и на когото пожелае, ще прости, и 
когото пожелае, ще накаже. Аллах над всяко нещо има сила. Пратеника повярва в 
онова, което му бе низпослано от неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки 
от тях повярва в Аллах и в неговите ангели-меляикета, и неговите книги, и неговите 
пратеници. [И казаха:] “Не правим разлика между никого от неговите пратеници.” 
И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господарю наш! Към Теб е 
завръщането.” Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, 
което е придобила и против нея е онова, което е придобила. Господарю наш, не ни 
наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господарю наш, не ни натоварвай с 
бреме, каквото натовари онези преди нас! Господарю наш, не ни натоварвай с това, 
което не ни е по силите! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си 
нашият Закрилник. И ни подкрепи срещу невярващите хора!>> <<С името на Аллах, 
Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Ние ти дадохме [о, Мух ̱аммед, реката] ељ-
Кеўс ̱ер̣. Затова отслужвай молитвата-намаз към своя Господар и коли [курбан]! 
Който те ненавижда – той е лишеният.>> 

� Ед ̣-Д ̣ийа̄’ и други извеждат от еби ̄ Ума ̄ме ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
Четири са низпослани от съкровищница под Арш: Майката на Книгата [ељ-Фа ̄тих̱а], и А ̄йет 
ељ-Кур ̣сӣ, и завършека на ељ-Бак ̣ар ̣а, и ељ-Кеўс ̱ер̣. А ед-Дейлеми ̄ предава от ‘Имр ̣о̄н ибн 
Х ̱ус̣айн ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който чете Началото на Книгата 
[ељ-Фа̄тих̱а] и А ̄йет ељ-Кур ̣сӣ в своя дом не ще им навреди лошото око на човек или джин. 

2. Доволен съм Аллах да бъде моя Господар, Ислямът да бъде моята религия, и нашия 
повелител Мух ̱аммед, Аллах да го благослови и приветства, да бъде моя пророк и моя 
пратеник. [Да се каже три пъти.] 

� Имам Ах ̱мед и други извеждат от човек от сахаба-сподвижниците от Пратеника на Аллах i, 
че казва: Който каже три пъти, когато осъмне и когато замръкне: “Доволен съм Аллах да бъде 

моя Господар…” до думите “…Мух ̱аммед моя пророк.” – е задължение на Аллах, да задоволи 
този човек на Съдния ден. Ебу ̄ Дя ̄ўӯд предава на мястото на “пророк” – “пратеник”. А хафиз 
ес-Суйу ̄т ̣ӣ събира и двете в своята “ељ-Келим ет ̣-Т̣аййиб”. 
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   أصوهلا ومثارهاثالثةالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � اَك َنۡعُبـُد  � ٱ�� ِ رَّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي ٱلر�
 ٱلر�ِحيِم َمٰلِِك يَۡوِم ٱّلِيِن إِيـ� َۡمُد ِ�� ٱلۡ
ۡنَعۡمَت عَ 

َ
ِيَن أ

�
ُمۡسَتقِيَم ِصَرَٰط ٱل

ۡ
َرَٰط ٱل َمۡغـُضوِب َعلَـۡيِهۡم 1ي�اَك نَۡسَتعُِي ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ۡ
لَۡيِهۡم َغۡيِ ٱل

آّلِيَ   ٱلض�
َ

 ٱ﴾﴿َو<
�

ٓ إَِلَٰه إِ<
َ

> ُ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ  ُهَو ٱۡلَح� ٱۡلَقي�ومُ ��
ۡ
 تَأ

َ
 نَۡومٞ  <

َ
َمَٰوِٰت  َو< ُۥ َما ِف ٱلس� َوَما  ل�

�ِض 
َ ۡ
ِي يَۡشفَ ِف ٱل

�
 بِإِۡذنِهِۦ َمن َذا ٱل

�
ۥٓ إِ<  ُيِيُطـوَن  يَ ُع ِعنَدهُ

َ
يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َو<

َ
ۡعلَُم َما َبۡيَ أ

ءٖ   بَِشۡ
�

 َي  وَِسَع ُكرۡسِ بَِما َشآءَ  ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِ<
َ

�َض َو<
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل  وَُهَو ٱۡلَعـِل� وُدهُۥ ِحۡفُظُهَما ُٔ ي�ُه ٱلس�

ِ َما ِف ٱل﴿﴾ٱۡلَعِظيمُ  � َمَٰوِٰت َوَما ِف ّ�ِ �ِض س�
َ ۡ
ۡ ٱل

ُ
ۡو ت

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ُفوهُ ُيَاِسـۡبُكم  1ن ُتۡبُدواْ َما ِفٓ أ

 ُ َ بِهِ ٱ�� ُب َمن يََشآءُ  َفَيۡغفُِر لَِمن ي ءٖ َشآُء َوُيَعّذِ ِ َشۡ
ٰ ُكّ

َ
Yَ ُ نزَِل إَِلۡهِ  َوٱ��

ُ
 قَِديٌر َءاَمَن ٱلر�ُسوُل بَِمآ أ

ُمۡؤِمُنونَ 
ۡ
ّبِهِۦ َوٱل َحدٖ  ُكÔ ِمن ر�

َ
 ُنَفّرُِق َبۡيَ أ

َ
ِ َوَمَل°ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ <   ّمِن ر�ُسـلِهِۦ َءاَمَن بِٱ��

َطۡعَناَوقَالُواْ 
َ
 يَُكّلِـُف ٱَسِمۡعَنا َوأ

َ
َمِصُي <

ۡ
 وُۡسـَعَها ُغۡفَرانََك َرب�َنا 1َلَۡك ٱل

�
ُ َنۡفـًسا إِ<  لََهـا َمـا ��

 تَُؤاِخۡذنَآ ۡكتََسَبۡت ا َما ٱَكَسَبۡت وََعلَۡيهَ 
َ

نَا َرب�َنا <
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
�ِسيَنآ أ ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗ إِن ن  تَ

َ
ا  َرب�َنا َو<

ِيَن ِمن َقۡبلَِناَكَما َحَۡلَتهُ 
�

 ٱل
َ

Yَ َّمِلۡ  َرب�َنا ۥ  تُ
َ

 َطاقََة َلَا بِهِۦَو<
َ

 َوٱۡعـُف َعن�ـا َوٱۡغفِـۡر َلَـا َنا َما <
 ٓ  ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِينَ َوٱرَۡحَۡنا

َ
Yَ نَا نَت َمۡولÛََٰنا فَٱنُصۡ

َ
ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴾﴿ أ ۡعَطۡيَنٰـَك ﴾﴿� ٱ��

َ
آ أ إِن�

ۡبَتُ 
َ ۡ
َۡر إِن� َشانَِئَك ُهَو ٱل

ۡ
  ﴾ٱۡلَكۡوثََر فََصّلِ لَِرّبَِك َوٱن

*       -���� ��� �	 
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ۡ

ِ َربÌا َوبِال B�َعلَيۡ سۡ رَِضيُت بِا ُ B�ٍد َصل� ا   )]3[ ثMثا(هِ وََسل�َم نَبِيÌا َورَُسوً< Mَِم دِيًنا َوبَِسّيِِدنَا ُمَم�
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3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед – неграмотния пророк, и рода на Мух ̱аммед така, 
както благослови Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! И дари с благодат Мух ̱аммед – 
неграмотния пророк, и рода на Мух ̱аммед така, както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м и 
рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от имам Ах ̱мед от ебу ̄ Мес‘у ̄д ељ-Бедрӣ ت. 

4. О, Аллах, опази ме чрез Исляма докато съм прав, и ме опази чрез Исляма докато съм 
седнал, и ме опази чрез Исляма докато спя! И не позволявай на враг или завистник да 
ме подчинят! И търся закрила при Теб от злото на всяка твар, която е под твоя власт, 
и те моля да ми дадеш от всяко добро, което е в “ръцете” ти! 

� Ељ-Мустег ̣фирӣ извежда от ‘Умер ̣ ибн ељ-Х ̣ат ̣т ̣о̄б ت, че го сполетяла беда и се оплакал на 
Пророка i и го помолил за вейка от фурми, а той му отговорил: Ако искаш ще наредя за 
вейка от фурми, а ако искаш ще те науча на слова, които ще са по-добри за теб от това? 
Кажи: “О, Аллах, опази ме чрез Исляма докато съм прав…” до думите “…което е в ръцете ти!” 

5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от прекъсване на твоята благодат, и 
промяна на твоето благополучие, и внезапното ти наказание, и всичкия ти гняв!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Дя ̄ўӯд от ‘Амр ̣ ибн ељ-‘А ̄с̣ ت. 
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دٍ اَل �  ُمَم�
َ

Yَ ُِهم� َصّلBل 
ُ ۡ
ِ ال  آِل ُمَّمـٍد َكَمـا َصـل�يۡ  ال�ِبّ

َ
Yََو ِ ّ  إِبۡـّمِ

َ
Yَ آِل إِبۡـَت 

َ
Yََراهِيمَ َراهِيَم َو 

دٍ كۡ َوَبارِ   ُمَم�
َ

Yَ   
ُ ۡ
ِ ال ـال�ِبّ

ۡ
ٍد َكَما بَاَرك  آِل ُمَم�

َ
Yََو ِ ّ  إِبۡـّمِ

َ
Yَ آلِ َت 

َ
Yََك  إِبۡـَراهِيَم َو َراهِيَم إِنـ�

  يدٌ َحِيٌد َمِ 

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^�  ��32�� ;��.� ��� �	 3e� "��'� (ت.  

ِ َفظۡ اَللBُهم� احۡ  �
ۡ

ِ َفظۡ َواحۡ Mَِم قَائِماً سۡ ِن بِال
ۡ

ِ َفظۡ Mَِم قَاِعداً َواحۡ سۡ ِن بِال
ۡ

  ِف�  تُِطعۡ Mَِم َراقِداً َو<َ سۡ ِن بِال
ا َوَ< َحاِسداً  Ìُعوذُ َعُدو

َ
ِ َداب�ةٍ  بَِك ِمنۡ  َوأ

ِ ُكّ نۡ  َشّ
َ
سۡ َت آِخٌذ بَِناِصَيتِهَ  أ

َ
َ ا َوأ

ۡ
لَُك ِمَن ال

َ
ِي ُهـَو ۡيِ أ

�
 ال

  بَِيِدَك ُكِّهِ 
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ُعوُذ بَِك ِمنۡ  �
َ
ِل َعفَِيتَِك َوفَُجاَءةِ نِقۡ  نِعۡ  َزَوالِ اَللBُهم� إِّنِ أ �َو   َمتَِك وََجِيِع َسَخِطَك َمتَِك َوتَ
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Четвърта градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. Слава на Аллах – Господаря 
на световете. Всемилостивия, Премилосърдния. Владетеля на Съдния ден. Само на 
Теб правим ибадет и само Теб молим за помощ. Насочи ни по пътя на праведните. 
Пътя на онези, които си дарил с благодат, а не пътя на заслужилите твоя гняв и на 
заблудените.>> <<Елиф, Ля̄м, Ми ̄м. Това е книгата, в която няма съмнение. В нея има 
напътствие за богобоязливите, които вярват в неведомото и отслужват молитвата-
намаз, и раздават от онова, което сме им дали за препитание, и които вярват в 
низпосланото на теб и в низпосланото преди теб, и в отвъдния живот са убедени. 
Тези са напътени от своя Господар и тези са сполучилите.>> <<И вашият Бог е 
единствения Бог. Няма друг Бог освен Него, Всемилостивия, Премилосърдния.>> 
<<Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния! Не го обзема нито 
дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се 
застъпи пред Него, освен с неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и 
какво ще бъде след тях. И не обхващат нищо от неговото знание освен онова, което 
Той пожелае. Неговият Курси вмества и небесата, и земята, и не му е трудно да ги 
опази. Той е Всевишния, Превеликия.>> <<На Аллах е онова, което е на небесата и 
което е на земята. И да показвате какво е в душите ви, и да го скривате, Аллах ще ви 
потърси сметка за него, и на когото пожелае, ще прости, и когото пожелае, ще 
накаже. Аллах над всяко нещо има сила. Пратеника повярва в онова, което му бе 
низпослано от неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в 
Аллах и в неговите ангели-меляикета, и неговите книги, и неговите пратеници. [И 
казаха:] “Не правим разлика между никого от неговите пратеници.” И рекоха: 
“Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господарю наш! Към Теб е завръщането.” 
Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила 
и против нея е онова, което е придобила. Господарю наш, не ни наказвай, ако сме 
забравили или съгрешили! Господарю наш, не ни натоварвай с бреме, каквото 
натовари онези преди нас! Господарю наш, не ни натоварвай с това, което не ни е по 
силите! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. И 
ни подкрепи срещу невярващите хора!>> <<Аллах свидетелства, че няма друг Бог 
освен Него. И ангелите-меяикетата, и най-издигнатите в знанието свидетелстват 
същото – Той отстоява справедливостта. Няма друг Бог освен Него – Всемогъщия, 
Премъдрия. Ислямът е религията при Аллах.>> <<Вашият Господар е Аллах, Който 
сътвори небесата и земята в шест дена, после се разпореди над Арш. Покрива Той с 
нощта деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите са покорни на 
неговата повеля. Негови са творението и повелята. Благословен е Аллах, Господарят 
на световете!>> <<Всевишен е Аллах, истинският Владетел! Няма друг Бог освен 
Него, Господаря на великия Арш! А който призовава друг Бог заедно с Аллах без 
довод за това, равносметката му е при неговия Господар. Неверниците не ще 
сполучат. И кажи [о, Мух ̱аммед]: “Господарю, опрости и помилвай! Ти си Най-
милосърдният.”>> <<Той – превисоко е величието на нашия Господар! – не се е 
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   أصوهلا ومثارهارابعةالروضة ال 

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ِ رَّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي ٱلر�
 ٱل � ٱ�� َۡمُد ِ�� اَك َنۡعُبـُد ٱلۡ ر�ِحيِم َمٰلِِك يَۡوِم ٱّلِيِن إِيـ�
َمۡغـُضوِب َعلَـۡيِهۡم 

ۡ
ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِ ٱل

َ
ِيَن أ

�
ُمۡسَتقِيَم ِصَرَٰط ٱل

ۡ
َرَٰط ٱل 1ي�اَك نَۡسَتعُِي ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

آّلِيَ   ٱلض�
َ

 َرۡيَب فِيهِ الٓمٓ ﴾﴿َو<
َ

ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب َويُقِيُموَن ّلِۡلمُ ى  ُهدٗ  َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب <
�

ت�قَِي ٱل
لَٰوةَ  ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقونَ  ٱلص� نزَِل  َوِمم�

ُ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

�
نزَِل ِمن َقۡبلَِك َوبِٱÃِخَرةِ ُهۡم  َوٱل

ُ
إَِلَۡك َوَمآ أ

ٰ ُهدٗ  يُوقُِنونَ  َYَ ْوَل°ئَِك
ُ
ّبِِهمۡ ى أ  ّمِن ر�

ُ
ُمۡفلُِحونَ  ْوَل°ئَِك  َوأ

ۡ
ٓ  َوِٰحدٞ 1َلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ ﴾﴿ُهُم ٱل

�
>  

�
 إَِلٰـَه إِ<

 ٱ﴾﴿ُهَو ٱلر�ۡحَمُٰن ٱلر�ِحيمُ 
�

ٓ إَِلَٰه إِ<
َ

> ُ ُخـُذهُۥ ِسـَنةٞ  ُهَو ٱۡلـَح� ٱۡلَقي�ـومُ ��
ۡ
 تَأ

َ
 نَـۡومٞ  <

َ
ُۥ َمـا ِف  َو<  ل�

َمَٰوِٰت  �ِض ٱلس�
َ ۡ
ِي يَۡشفَ  َمن َوَما ِف ٱل

�
 بِإِۡذنِهِۦَذا ٱل

�
ۥٓ إِ< يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم ُع ِعنَدهُ

َ
 َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

ءٖ   ُيِيُطوَن بَِشۡ
َ

 َو<
�

 َي  وَِسـَع ُكرِۡسـبَِمـا َشـآءَ  ّمِـۡن ِعۡلِمـهِۦٓ إِ<
َ

�َض َو<
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل  ي�ُه ٱلـس�

ـ

وُدهُۥ  ُٔ
ِ َما ِف ٱل﴾﴿ۡلَعِظيمُ  وَُهَو ٱۡلَعِل� ٱِحۡفُظُهَما � �ِض ّ�ِ

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱل ۡو س�

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
 1ن ُتۡبُدواْ َما ِفٓ أ

 ۡ
ُ

ُ ت َ ُفوهُ ُيَاِسۡبُكم بِهِ ٱ�� ُب َمن يَـَشآءُ  َفَيۡغفُِر لَِمن ي ءٖ َشآُء َوُيَعّذِ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َYَ ُ  قَـِديٌر َءاَمـَن  َوٱ��

 
ُ
ُمۡؤِمُنونَ نزَِل إَِلۡهِ ٱلر�ُسوُل بَِمآ أ

ۡ
ّبِهِۦ َوٱل  ُنَفّرُِق ِمن ر�

َ
ِ َوَمَل°ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ <  ُكÔ َءاَمَن بِٱ��

َحدٖ 
َ
َطۡعَنا َوقَالُواْ  ّمِن ر�ُسلِهِۦَبۡيَ أ

َ
 يَُكّلُِف ٱَسِمۡعَنا َوأ

َ
َمِصُي <

ۡ
ُ نَ  ُغۡفَرانََك َرب�َنا 1َلَۡك ٱل ۡفـًسا ��

 وُۡسَعَها
�

 تَُؤاِخۡذنَآ ۡكتََسَبۡت  لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱإِ<
َ

نَا َرب�َنا <
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
�ِسيَنآ أ  إِن ن

َ
 َرب�َنـا َو<

ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗ  ِيَن ِمن َقۡبلَِناا َكَما َحَۡلَتهُ تَ
�

 ٱل
َ

Yَ َّمِلۡ  َرب�َنا ۥ  تُ
َ

 َو<
َ

 َوٱۡعـُف  َطاقََة َلَا بِهِۦَنا َما <
 ٓ  ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِينَ َعن�ا َوٱۡغفِۡر َلَا َوٱرَۡحَۡنا

َ
Yَ نَا نَت َمۡولÛََٰنا فَٱنُصۡ

َ
 ﴾﴿ أ

�
ٓ إَِلٰـَه إِ<

َ
ُهۥ < نـ�

َ
ُ أ َشِهَد ٱ��

ْولُواْ ٱ
ُ
َمَل°ئَِكُة َوأ

ۡ
 ۡلعِۡلِم قَآئَِمۢا بِٱۡلقِۡسِط ُهَو َوٱل

�
ٓ إَِلَٰه إِ<

َ
َِكـيُم إِن� ٱّلِيـنَ  < ِ   ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلۡ ِعنـَد ٱ��

ِۡسَلٰمُ 
ۡ

ي�ااٖ ﴾﴿ٱل
َ
�َض ِف ِست�ةِ أ

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ِي َخلََق ٱلس�

�
ُ ٱل  ٱۡلَعـۡرِش  إِن� َرب�ُكُم ٱ��

َ
Yَ ُثم� ٱۡسـَتَوٰى 

َۡل ٱل�َهاَر  ۡمَس َوٱلۡ َيۡطلُُبُهۥ َحثِيثٗ ُيۡغِش ٱل� َرٰتï ا َوٱلش� ۡمرِهِۦٓ َقَمَر َوٱل�ُجـوَم ُمـَسخ�
َ
 بِـأ

َ
َۡلـُق  أ

ۡ
ُ ٱل

َ
 ل

َ
>

ۡمرُ 
َ ۡ
ُ رَب� ٱۡلَعٰلَِميَ َوٱل َق� َفَتَعَٰل ٱ﴿﴾ َتَباَرَك ٱ�� َملُِك ٱلۡ

ۡ
ُ ٱل  ُهَو رَب� ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَكرِيِم ��

�
ٓ إَِلَٰه إِ<

َ
> 

ِ إَِلٰهً   َوَمن يَۡدُع َمَع ٱ��
َ

ُۥ بِـهِۦ فَإِن� ا َءاَخَر <  ُيۡفلِـُح َمـا ِحـَسابُُهۥ ِعنـَد َرّبِـهِۦٓ  بُـۡرَهَٰن لَ
َ

ُهۥ <  إِنـ�
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сдобивал нито със съпруга, нито със син.>> <<Кълна се в строените в редици, и в 
гонещите с решимост, и в четящите Напомнянето [ангели-меляикета] – вашият Бог 
е единственият – Господарят на небесата и на земята, и на всичко между тях, и 
Господарят на изгревите. Украсихме Ние най-ниското небе с украса от звезди и го 
опазваме от всички непокорни шейтани, за да не могат да чуят нищо от върховните 
небеса, и са замеряни от всички страни за пропъждане, и за тях има постоянно 
мъчение, освен който долови слово [от ангелите-меляикетата] и тогава го последва 
изгарящ пламък. И ги попитай [неверниците] какво мислят  те ли са по-трудни за 
сътворяване, или другите, които сътворихме! Тях сътворихме от лепнеща глина.>> 
<<Ако бяхме низпослали този Куран върху планина, щеше да я видиш смирена, 
разцепена от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме на хората, за да размислят. 
Той е Аллах, няма друг Бог освен Него  Знаещия и неведомото, и явното. Той е 
Всемилостивия, Премилосърдния. Той е Аллах, няма друг Бог освен Него  
Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, 
Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което го съдружават! 
Той е Аллах  Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са най-прекрасните имена. 
Прославя го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.>> <<С 
името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> << Кажи [о, Мух ̱аммед]: “Той 
е Аллах  Единствения, Аллах е Вечния! Нито е раждал, нито е роден, и няма равен 
Нему.”>> <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи [о, 
Мух ̱аммед]: “Търся закрила при Господарят на разсъмването от злото на онова, 
което е сътворил, и от злото на тъмнината, когато настъпи, и от злото на духащите по 
възлите [магьосници], и от злото на завистника, когато завиди!”>> <<С името на 
Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи [о, Мух ̱аммед]: “Търся закрила 
при Господарят на хората, Владетелят на хората, Богът на хората, от злото на 
шепнещия и побягващ [шейтан], който нашепва в гърдите на хората, и от джиновете 
и от хората!”>> 

� ‘Абдул̣л̣о̄х, синът на имам Ах ̱мед, предава в “Зеўа̄’ид ељ-Муснед” с добра верига от Убейй 
ибн Кеа‘б ت, който казва: Бях при Пророка i, когато дойде един бедуин, който каза: О, 
Пророко на Аллах, имам брат, който е болен. Каза: Каква е болестта му? Каза: Има умствено 
разстройство – т.е. джинове. Каза: Доведи ми го. И Пророка i го постави пред себе си и му 
прочете Началото на Книгата [ељ-Фа ̄тих̱а], и четири айета от началото на сура ељ-Бек ̣ар ̣а, и 
двата айета започващи: “И вашия Бог е единствения Бог…”, и А ̄йет ељ-Кур ̣сӣ, и трите айета от 
края на сура ељ-Бек ̣ар ̣а, и айетът от сура А ̄ли ‘Имр ̣о̄н: “Аллах свидетелства, че няма друг Бог 

освен Него…”, и айетът от сура ељ-Еа‘р ̣о̄ф: “Вашият Господар е Аллах…”, и завършекът на 
сура ељ-Му’мину ̄н: “Всевишен е Аллах, истинският Владетел!”, и айетът от сура ељ-Ж ̱инн: “Той 

– превисоко е величието на нашия Господар!”, и десетте айета от началото на сура ес ̣-С ̣о̄ффа ̄т, и 
трите айета от края на сура ељ-Х ̱ашр̣, и “Кажи: Той, Аллах, е един.”, и су ̄рите ељ-Фелек ̣ и ен-
Ня ̄с. 
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ِٰحِيَ  نَت َخۡيُ ٱلر�
َ
ََذ َصٰـِحَبٗة ﴾﴿ٱۡلَكٰفُِروَن َوقُل ر�ّبِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ

�
ن�ُهۥ تََعَٰلٰ َجد� َرّبَِنا َما ٱت

َ
َوأ

ا ٗ
َ

 َول
َ

ا فَ ﴾﴿َو<
ٗ
ِٰت َصّف ف� ° ًرا إِن� إَِلَٰهُكۡم لََوِٰحٞد ر� َوٱلص�

ۡ
ٰلَِيِٰت ذِك ِٰجَرِٰت زَۡجٗرا فَٱلت� َمَٰوِٰت ٱلز� ب� ٱلس�

 ِ
ۡنَيـا بِزِيَنـٍة ٱۡلَكَواكِـِب وَِحۡفٗظـا ّمِـن ُكّ �َمآَء ٱل َمَشٰرِِق إِن�ا َزي�ن�ا ٱلس�

ۡ
�ِض َوَما بَۡيَنُهَما َورَب� ٱل

َ ۡ
َوٱل

 َ  ي
�

ارِٖد < ٰ َوُيۡقَذفُوَشۡيَطٰٖن م� َYۡ
َ ۡ
َمَلِ ٱل

ۡ
 ٱل

َ
ُعوَن إِ� م� ِ َجانِٖب ُدُحوٗراس�

 َولَُهۡم َعَذاٞب َواِصٌب َن ِمن ُكّ
 �َشـد

َ
ُهـۡم أ

َ
ۡتَبَعُهۥ ِشَهاٞب ثَاقِٞب فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

َ
َۡطَفَة فَأ  َمۡن َخِطَف ٱلۡ

�
ٓ إِ< ـۡن َخلَۡقَنـا م م�

َ
ا  َخۡلًقـا أ  إِنـ�

زِبï َخلَۡقَنُٰهم ّمِن ِطيٖ 
�

َتـ﴾﴿ < �ۡيَتـُهۥ َخٰـِشٗعا م
َ
ٰ َجَبٖل ل�َرأ َYَ َا َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن

ۡ
نَزل

َ
ٗع ّمِـۡن لَۡو أ َصّدِ

 ِ ُ ٱَخۡشَيةِ ٱ�� ُروَن ُهَو ٱ�� ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلن�اِس لََعل�ُهۡم َيَتَفك�
َ ۡ
 ُهـوَ  َوتِۡلَك ٱل

�
ٓ إَِلَٰه إِ<

َ
ِي <

�
ٰ ل لِـُم  َع

َهَٰدةِ ٱۡلَغيۡ  َلُٰم ِب َوٱلش� وُس ٱلـس� �َملِـُك ٱۡلُقـد
ۡ
 ُهـَو ٱل

�
ٓ إَِلٰـَه إِ<

َ
ِي <

�
ُ ٱل  ُهَو ٱلر�ۡحَمُٰن ٱلر�ِحيُم ُهـَو ٱ��

ُمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِ 
ۡ
ُمۡؤِمُن ٱل

ۡ
ُ ٱل ُمَتَكّبِ

ۡ
َب�اُر ٱل

ۡ
ُ ٱلۡ يُز ٱل ا يُـۡشُِكوَن ُهـَو ٱ�� ِ َعم� َـ ُسۡبَحَٰن ٱ��

ارُِئ َخٰلِـُق ٱلۡ
ُمَصّوِرُ 

ۡ
ُسۡ ٱل ۡسَمآُء ٱلۡ

َ ۡ
ُ ٱل

َ
ُۥ مَ َنٰ  ل �ِض  يَُسّبُِح لَ

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل َِكيمُ ا ِف ٱلس� ِ ﴿﴾ وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلۡ � ٱ��

ُ ﴿﴾ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ 
�

َولَۡم يَُكن ل ۡ َمُد لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُولَ ُ ٱلص� َحٌد ٱ��
َ
ُ أ َحُدۢ قُۡل ُهَو ٱ��

َ
� ﴿﴾ۥ ُكُفًوا أ

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ  ِ ﴿﴾ٱ�� ِ َغِسٍق إَِذا َوقََب َوِمن َشّ ِ َما َخلََق َوِمن َشّ ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَِق ِمن َشّ
َ
قُۡل أ

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  َٰثِٰت ِف ٱۡلُعَقِد َوِمن َشّ ِ ٱلر�
 ٱلـر�حِ ﴿﴾ٱل�ف� ُعـوُذ بِـَرّبِ ﴿﴾يمِ � ٱ��
َ
قُـۡل أ

ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱل�اِس ِمـَن 
�

َن�اِس ٱل
ۡ
وَۡسَواِس ٱل

ۡ
ِ ٱل ٱل�اِس َملِِك ٱل�اِس إَِلٰهِ ٱل�اِس ِمن َشّ

ن�ةِ َوٱل�اِس  ِ
ۡ
  ﴾ٱل

*     * 3e� "��'� ��� �� 32	 �� ”38.0� 3��� X   : 	���ـ� J!ـ��   pJـ�? � 3i ��ـM8  �8ـH 	8ـ  :  �ـ�� ت �.38 >.� 	� ��� �� ��� “�C �� Mـ� ,ـ:

 1s W� �^� .��� :��� �W�s �� : >0 W�–��8s ��  .��� :W� 5F6J . M8�� 
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2. Достатъчен ми е Аллах, и колко прекрасен покровител е Той!  

� Ебӯ Ну‘айм извежда от Шидя ̄д ибн Еўс ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Достатъчен ми е Аллах, и колко прекрасен покровител е Той!” е сигурност за всеки, който се 
страхува. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед, и рода на Мух ̱аммед така, както благослови рода на 
Ибр̣о̄хи ̄м! О, Аллах, дари с благодат Мух ̱аммед, и рода на Мух ̱аммед така, както дари 
с благодат рода на Ибр̣о̄хи ̄м!  

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от Исма ̄‘ӣљ ељ-К ̣о̄д̣ӣ от ‘Абдур ̣р̣ах ̱ма ̄н ибн 
Бешӣр, мур ̣сељ [т.е. последовател-тябиин, който предава директно от Пророка i]. 

4. О, Аллах, наистина аз те моля за твоята най-велика благодат и за твоето най-голямо 
задоволство! 

� Ељ-Бег ̣аўӣ извежда от Х ̱амза ибн ‘Абдуљмут ̣т ̣алиб ت, че [Пророкът] i казва: 
Постоянствайте с този призов-дуа: “О, Аллах, наистина аз те моля за твоята най-велика благодат 

и за твоето най-голямо задоволство!”, защото той е име от имената на Аллах! 

5. О, Аллах, наистина аз търся закрила чрез светлината на твоята свещена прелест и 
твоето най-велико име от безверието и крайната нужда!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ‘Абдур ̣р̣ах ̱ма ̄н ибн ебӣ Бекр̣ ب. 

6. О, Аллах, поправи моята вяра и стори просторен дома ми, и ме дари с изобилие в 
препитанието ми!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от ебу ̄ Му ̄са ̄ ељ-Еш‘ари  .ت ̄
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ُ َونِعۡ َحسۡ  � B�ِبَ ا 
ۡ
  َوكِيُل َم ال

* t� ��� ;�3A �	 >%�, ��� a�^� ت���  : �� ���� ���i :”#%���� >�, �� M.< “y��^ #� ����.  

ٍد َكَما َصل�يۡ  �  آِل ُمَم�
َ

Yٍَد َو  ُمَم�
َ

Yَ ُِهم� َصّلBآِل إِبۡ اَلل 
َ

Yَ هُ َتBدٍ م� بَارِكۡ َراهِيَم اَلل  ُمَم�
َ

Yَ  آِل 
َ

Yََو 
 
ۡ
ٍد َكَما بَاَرك  آِل إِ ُمَم�

َ
Yَ يمَ َراهِ بۡ َت  

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^� \��� �`� �� �e��� 32	 �	 �q�!�� #%	��C ( .  

سۡ  �
َ
لَُك ِمنۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
 فَۡض  أ

َ ۡ
 نَِك اوَ  َورِۡض َظمِ عۡ لَِك ال

َ ۡ
  َبِ كۡ  ال

*   a�^�   ��o2�� �Df0� 32	 �� (+e �	ت W,� i ?    :  �ـ���	اَللّٰهُّمَ ِإنِّي َأْسَألَُك مِْن فَْضلَِك الَْأْعظَِم وَرِْضوَنَِك الَْأْكبَرِ ”��+�ـ�� /ـ�� ��ـ3 “  Wـ,xJ   ـ< �ـ���

c��F �� ?���.  

ُعوُذ بُِنورِ وَجۡ  �
َ
  رِ َفقۡ رِ َوالۡ ُكفۡ َعِظيِم ِمَن الۡ ِمَك الۡ َكرِيِم َواسۡ ِهَك الۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

* �l� ��� �� �e��� 32	 �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ب.  

ۡص اَللBُهم�  �
َ
عۡ لِحۡ أ   ِق  ِ� ِف رِزۡ  ِ� ِف َدارِي َوَبارِكۡ  ِ� دِيِن َووَّسِ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  ���A=� N��� ��� �	 3e� "��'ت�.  
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Пета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Елиф, Ля̄м, Ми ̄м. Това е 
книгата, в която няма съмнение. В нея има напътствие за богобоязливите, които 
вярват в неведомото и отслужват молитвата-намаз, и раздават от онова, което сме им 
дали за препитание, и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди 
теб, и в отвъдния живот са убедени. Тези са напътени от своя Господар и тези са 
сполучилите.>> <<И вашият Бог е единствения Бог. Няма друг Бог освен Него, 
Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Аллах! Няма друг Бог освен Него – 
Вечноживия, Неизменния! Не го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, 
което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с 
неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. И 
не обхващат нищо от неговото знание освен онова, което Той пожелае. Неговият 
Курси вмества и небесата, и земята, и не му е трудно да ги опази. Той е Всевишния, 
Превеликия. Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. 
Който отхвърли шейтаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, 
която не се къса. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ. Аллах е Покровителят на вярващите. 
Той ги извежда от тъмнините към светлината. А шейтаните са покровители на 
невярващите. Те ги извеждат от светлината към тъмнините. Те са обитателите на 
Огъня [на Джехеннем], там ще пребивават вечно.>> <<На Аллах е онова, което е на 
небесата и което е на земята. И да показвате какво е в душите ви, и да го скривате, 
Аллах ще ви потърси сметка за него, и на когото пожелае, ще прости, и когото 
пожелае, ще накаже. Аллах над всяко нещо има сила. Пратеника повярва в онова, 
което му бе низпослано от неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки от тях 
повярва в Аллах и в неговите ангели-меляикета, и неговите книги, и неговите 
пратеници. [И казаха:] “Не правим разлика между никого от неговите пратеници.” 
И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господарю наш! Към Теб е 
завръщането.” Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, 
което е придобила и против нея е онова, което е придобила. Господарю наш, не ни 
наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господарю наш, не ни натоварвай с 
бреме, каквото натовари онези преди нас! Господарю наш, не ни натоварвай с това, 
което не ни е по силите! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си 
нашият Закрилник. И ни подкрепи срещу невярващите хора!>>  

� Ељ-Бейхак̣ӣ предава от ибн Мес‘у ̄д ت от Пророка i, че който прочете тези десет айета в 
началото на деня Шейтана няма да го доближи докато замръкне. А ако ги прочете, когато 
замръкне Шейтана няма да го доближи докато осъмне. И няма да се натъкне на нещо, което 
ненавижда в семейството си и богатството си. И ако ги прочете на луд [обладан от джин] ще 
се опомни [ще се излекува]. 
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   أصوهلا ومثارهاامسةالروضة اخل

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ �﴿ �  َرۡيَب فِيهِ الٓمٓ ﴿﴾ ٱ��
َ

ِيـَن يُۡؤِمُنـوَن ى  ُهـدٗ  َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب <
�

ّلِۡلُمت�قِـَي ٱل
لَٰوةَ  ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقونَ  بِٱۡلَغۡيِب َوُيقِيُموَن ٱلص� نزَِل  َوِمم�

ُ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

�
نـزَِل  َوٱل

ُ
ِمـن إَِلَۡك َوَمآ أ

ٰ ُهدٗ  َقۡبلَِك َوبِٱÃِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 
َ

Yَ ْوَل°ئَِك
ُ
ّبِِهمۡ ى أ ْوَل°ئَِك ّمِن ر�

ُ
ُمۡفلُِحونَ   َوأ

ۡ
1َلُٰهُكـۡم ﴾﴿ُهُم ٱل

ٓ  َوِٰحدٞ إَِلٰهٞ 
�

 ُهَو ٱلر�ۡحَمُٰن ٱلر�ِحيمُ  <
�

 ٱ﴾﴿ إَِلَٰه إِ<
�

ٓ إَِلَٰه إِ<
َ

> ُ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ  ُهَو ٱۡلَح� ٱۡلَقي�ومُ ��
ۡ
 تَأ

َ
>  

َ
 َو<

َمَٰوِٰت نَۡومٞ  ُۥ َما ِف ٱلس� �ِض  ل�
َ ۡ
ِي يَـۡشفَ َوَما ِف ٱل

�
 بِإِۡذنِـهِۦ َمن َذا ٱل

�
ۥٓ إِ<  َيۡعلَـُم َمـا َبـۡيَ ُع ِعنـَدهُ

ءٖ   ُيِيُطوَن بَِشۡ
َ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َو<
َ
 أ

�
�َض َع ُكرۡسِ  وَسِ بَِما َشآءَ  ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِ<

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ي�ُه ٱلس�

 َي 
َ

َراهَ ِف ٱّلِينِ   وَُهَو ٱۡلَعِل� ٱۡلَعِظيمُ وُدهُۥ ِحۡفُظُهَما ُٔ َو<
ۡ
ٓ إِك

َ
َ ٱلر�ۡشُد ِمَن ٱۡلَغِّ  قَد ت� <  َفَمن يَۡكُفۡر بَي�

ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ  ُٰغوِت َوُيۡؤِمۢن بِٱ�� وُ بِٱلط�
ۡ
 ٱنفَِصاَم لََهـاٱل

َ
ُ ۡثَقٰ < ُ َسـِميٌع َعلِـيٌم ٱ��  َوٱ��

ِيَن َءاَمُنواْ ُيۡرُِجُهم مِّ 
�

 ٱل�ورِ َوِل� ٱل
َ

لَُمِٰت إِ� �ُٰغوُت ُيۡرُِجوَنُهم َن ٱلظ ۡوِلَآؤُُهُم ٱلط�
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ

�
 َوٱل

لَُمِٰت ّمَِن ٱ � ٱلظ
َ

ۡصَحٰ  ل�ورِ إِ�
َ
ْوَل°ئَِك أ

ُ
ونَ ُب ٱل�ارِ أ ِ َما ِف ٱل﴿﴾ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ � َمَٰوِٰت َوَمـا ِف ّ�ِ س�

�ِض 
َ ۡ
ۡ ٱل

ُ
ۡو ت

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ُ  1ن ُتۡبُدواْ َما ِفٓ أ َ ُفوهُ ُيَاِسۡبُكم بِهِ ٱ�� ُب َمـن  َفَيۡغفُِر لَِمن ي َشآُء َوُيَعـّذِ

ءٖ يََشآءُ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َYَ ُ نزَِل إَِلۡهِ  قَِديٌر ءَ  َوٱ��

ُ
ُمۡؤِمُنونَ اَمَن ٱلر�ُسوُل بَِمآ أ

ۡ
ّبِهِۦ َوٱل ِ ِمن ر�  ُكÔ َءاَمَن بِـٱ��

َحدٖ 
َ
 ُنَفّرُِق َبۡيَ أ

َ
َطۡعَنا َوقَالُواْ  ّمِن ر�ُسلِهِۦَوَمَل°ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ <

َ
 ُغۡفَرانَـَك َرب�َنـا َسِمۡعَنا َوأ

َمِصيُ 
ۡ
 يَُكّلُِف ٱ1َلَۡك ٱل

َ
 وُۡسَعَها <

�
ُ َنۡفًسا إِ<  ۡكتَـَسَبۡت  لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱ��

َ
 َرب�َنـا <

نَاتَُؤاِخۡذنَآ 
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
�ِسيَنآ أ ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗ إِن ن  تَ

َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِناا َكَما َحَۡلَتهُ  َرب�َنا َو<

�
 ٱل

َ
Yَ َرب�َنـا ۥ 

َّمِلۡ   تُ
َ

 َطاقََة َلَا بِهِۦَو<
َ

ٓ َنا َما <  ٱۡلَقـۡوِم  َوٱۡعُف َعن�ا َوٱۡغفِۡر َلَا َوٱرَۡحَۡنا
َ

Yَ نَا نَت َمۡولÛََٰنـا فَٱنـُصۡ
َ
 أ

  ﴾ٱۡلَكٰفِرِينَ 

*     ;��.� ��� �	 �!U%2�� �� >(ـO Nـ. i        N	� ��M8 ت ��f%`ـ�� Wـ��!: w ��U8ـ�� �� �� ��� /ـ�
 �k:ـ�_ ���ـ`� ��      Wـ��!: w N.ـO 4ـ� >ـ/��� �C 
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2. Пречист си Ти, няма друг Бог освен Теб, Владетелю на величието и почитта!  

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ибн ‘Умер  направил призов-дуа против куче и ت че Сеа‘д ,ب ̣
Аллах го погубил. И казал Пророкът i: Как стори призовът-дуа против това куче? Казал: 
Казах: “Пречист си Ти, няма друг Бог освен Теб, Владетелю на величието и почитта”, погуби това 
куче! И казал [Пророкът] i: О, Сеа‘д, сторил си призов-дуа в ден, и в час, и с такива слова, 
че ако с тях се беше помолил против онези в небесата и земята щеше да ти се отговори. 
Затова се радвай, о, Сеа‘д! 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед, и рода на Мух ̱аммед така, както благослови рода на 
Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! О, Аллах, дари с благодат рода на 
Мух ̱аммед така, както дари с благодат рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, 
Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ от ‘Абдур ̣р̣ах ̱ма ̄н ибн ебӣ Лейля ̄ 
 .ت

4. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от непосилните изпитания, и дъното на 
нещастието, и лошата участ, и злорадството на враговете! 

� Р̣ази ̄н извежда от ебу ̄ Хур ̣айр̣а ت, който казва: Когато Пророкът i беше угрижен за нещо 
търсеше закрила при Аллах от: “Непосилните изпитания…” до думите “…и злорадството на 

враговете!” 

5. О, Аллах, наистина аз те моля за здраве и за покровителство, и за добродетелност, и 
за сигурност, и за прекрасен нрав, и за доволство от съдбата!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Бер ̣о̄’ от ибн ‘Умер  .ب ̣
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نۡ ُسبۡ  �
َ
 أ

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
َ َحانََك <

ۡ
ِ َت يَا َذا ال

ۡ
 Mَِل َوال

ۡ
  َرامِ ك

*       �g	 ��� �	 �,�df�� a�^� �3   ب�� ��ـ�C n Y,�S2ـD� ”   nC WـH : %ـy ;	ـ�_ 	D%ـJ �W!ـ��    �: ; i	� 	J �� WlD/6J �D� ND!ـ�� ��ـM8   ت �

    "���'� �\]� �b �: H,�“�Dl�� ��/ YD/�  . ��!Ji :l� -	�� "�%� _�	; 3!� 3�� �:     �g.ـ# �ـ� * ��ـ	ـ�_ {ـ� 	; �� _�gD  �%p)ـ�n ��=� _

3�� �: �`�6J Y�.  

ٍد َكَما َصل�  �  آِل ُمَم�
َ

Yٍَد َو  ُمَم�
َ

Yَ ُِهم� َصّلBآِل إِبۡ يۡ اَلل 
َ

Yَ ُهـم� َتBبَـارِكۡ  َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِيٌد اَلل 
 
ۡ
ٍد َكَما بَاَرك  آِل ُمَم�

َ
Yَ ِآِل إ 

َ
Yَ إِن�َك َحِيٌد َمِيدٌ  يمَ َراهِ بۡ َت  

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^�  ND%� ��� �� �e��� 32	 �	 ����2�� (ت.  

ُعوُذ بَِك ِمنۡ  �
َ
َ هۡ  جُ اَللBُهَم إِّنِ أ

َقاءِ وَُسوءِ الۡ Mَءِ َوَدرۡ ِد الۡ  ِك الش�
َ ۡ
  َداءِ عۡ َقَضاءِ وََشَماتَةِ ال

* (�:�/ ��� �	 �:�� a�^� ت���  : �� ���� ���i �� ��� b��): ��� W�+< �bC ”?\2�� 3Us “ W��� cC”-F��?�3	=� “.  

سۡ  �
َ
َة َوالۡ اَللBُهم� إِّنِ أ ح� لَُك الّصِ

َ
 لۡ َمَة َواعِۡص أ

َ ۡ
َة َوال ُ نَ َمانََة وَُحسۡ عِف�

ۡ
  رِ َقدَ لُِق َوالّرَِضا بِالۡ  ال

* �g	 ��� �	 ?�d�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ب.  
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Шеста градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Елиф, Ля̄м, Ми ̄м. Това е 
книгата, в която няма съмнение. В нея има напътствие за богобоязливите, които 
вярват в неведомото и отслужват молитвата-намаз, и раздават от онова, което сме им 
дали за препитание, и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди 
теб, и в отвъдния живот са убедени. Тези са напътени от своя Господар и тези са 
сполучилите.>> <<И вашият Бог е единствения Бог. Няма друг Бог освен Него, 
Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Аллах! Няма друг Бог освен Него – 
Вечноживия, Неизменния! Не го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, 
което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с 
неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. И 
не обхващат нищо от неговото знание освен онова, което Той пожелае. Неговият 
Курси вмества и небесата, и земята, и не му е трудно да ги опази. Той е Всевишния, 
Превеликия. Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. 
Който отхвърли шейтаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, 
която не се къса. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ. Аллах е Покровителят на вярващите. 
Той ги извежда от тъмнините към светлината. А шейтаните са покровители на 
невярващите. Те ги извеждат от светлината към тъмнините. Те са обитателите на 
Огъня [на Джехеннем], там ще пребивават вечно.>> <<На Аллах е онова, което е на 
небесата и което е на земята. И да показвате какво е в душите ви, и да го скривате, 
Аллах ще ви потърси сметка за него, и на когото пожелае, ще прости, и когото 
пожелае, ще накаже. Аллах над всяко нещо има сила. Пратеника повярва в онова, 
което му бе низпослано от неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки от тях 
повярва в Аллах и в неговите ангели-меляикета, и неговите книги, и неговите 
пратеници. [И казаха:] “Не правим разлика между никого от неговите пратеници.” 
И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господарю наш! Към Теб е 
завръщането.” Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, 
което е придобила и против нея е онова, което е придобила. Господарю наш, не ни 
наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господарю наш, не ни натоварвай с 
бреме, каквото натовари онези преди нас! Господарю наш, не ни натоварвай с това, 
което не ни е по силите! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си 
нашият Закрилник. И ни подкрепи срещу невярващите хора!>> <<Вашият Господар 
е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена, после се разпореди над Арш. 
Покрива Той с нощта деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите 
са покорни на неговата повеля. Негови са творението и повелята. Благословен е 
Аллах, Господарят на световете! Зовете своя Господар със смирение и дори в 
уединение! Той не обича престъпващите. И не рушете по земята, след като е в 
порядък! И го зовете със страх и копнеж! Милостта на Аллах е близо до 
добродетелните.>> <<Кажи: “Зовете [го] Аллах или зовете [го] Всемилостивия! 
Както и да [го] зовете, Негови са Най-прекрасните имена. И не отслужвай 
гръмогласно своята молитва-намаз, нито я шепни, а потърси среден път в това!” И 
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   أصوهلا ومثارهاسادسةالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ �  َرۡيَب فِيهِ الٓمٓ ﴿﴾� ٱ��
َ

ِيـى  ُهـدٗ  َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب <
�

َن يُۡؤِمُنـوَن ّلِۡلُمت�قِـَي ٱل
لَٰوةَ  ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقونَ  بِٱۡلَغۡيِب َوُيقِيُموَن ٱلص� نزَِل  َوِمم�

ُ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

�
نـزَِل ِمـن  َوٱل

ُ
إَِلَۡك َوَمآ أ

ٰ ُهدٗ  َقۡبلَِك َوبِٱÃِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 
َ

Yَ ْوَل°ئَِك
ُ
ّبِِهمۡ ى أ ْوَل°ئَِك ّمِن ر�

ُ
ُمۡفلُِحونَ ُهُم   َوأ

ۡ
1َلُٰهُكـۡم ﴾﴿ٱل

ٓ  َوِٰحدٞ إَِلٰهٞ 
�

 ُهَو ٱلر�ۡحَمُٰن ٱلر�ِحيمُ  <
�

 ٱ﴾﴿ إَِلَٰه إِ<
�

ٓ إَِلَٰه إِ<
َ

> ُ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ  ُهَو ٱۡلَح� ٱۡلَقي�ومُ ��
ۡ
 تَأ

َ
>  

َ
 َو<

َمَٰوِٰت نَۡومٞ  ُۥ َما ِف ٱلس� �ِض  ل�
َ ۡ
ِي يَـشۡ َوَما ِف ٱل

�
 بِإِۡذنِـهِۦفَ  َمن َذا ٱل

�
ۥٓ إِ<  َيۡعلَـُم َمـا َبـۡيَ ُع ِعنـَدهُ

ءٖ   ُيِيُطوَن بَِشۡ
َ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َو<
َ
 أ

�
�َض  وَِسَع ُكرۡسِ بَِما َشآءَ  ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِ<

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ي�ُه ٱلس�

 َي 
َ

 إِ   وَُهَو ٱۡلَعِل� ٱۡلَعِظيمُ وُدهُۥ ِحۡفُظُهَما ُٔ َو<
ٓ َ
َراهَ ِف ٱّلِينِ <

ۡ
َ ٱلر�ۡشُد ِمَن ٱۡلَغِّ  قَد ت� ك  َفَمن يَۡكُفۡر بَي�

ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ  ُٰغوِت َوُيۡؤِمۢن بِٱ��  ٱنفَِصاَم لََهـابِٱلط�
َ

ُوۡثَقٰ <
ۡ
ُ ٱل ُ َسـِميٌع َعلِـيٌم ٱ��  َوٱ��

ِيَن َءاَمُنواْ ُيۡرُِجُهم مِّ 
�

 ٱل�ورِ نَ َوِل� ٱل
َ

لَُمِٰت إِ� �ُٰغوُت ُيۡرُِجوَنُهم  ٱلظ ۡوِلَآؤُُهُم ٱلط�
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ

�
 َوٱل

لَُمِٰت ّمَِن ٱ � ٱلظ
َ

ۡصَحُٰب ٱل�ارِ  ل�ورِ إِ�
َ
ْوَل°ئَِك أ

ُ
ونَ أ ِ َما ِف ٱل﴾﴿ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ � َمَٰوِٰت َوَمـا ِف ّ�ِ س�

�ِض 
َ ۡ
ۡ  1ن ُتۡبُدواْ َماٱل

ُ
ۡو ت

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ُ  ِفٓ أ َ ُفوهُ ُيَاِسۡبُكم بِهِ ٱ�� ُب َمـن  َفَيۡغفُِر لَِمن ي َشآُء َوُيَعـّذِ

ءٖ يََشآءُ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َYَ ُ نزَِل إَِلۡهِ  َوٱ��

ُ
ُمۡؤِمُنونَ  قَِديٌر َءاَمَن ٱلر�ُسوُل بَِمآ أ

ۡ
ّبِهِۦ َوٱل ِ ِمن ر�  ُكÔ َءاَمَن بِـٱ��

َحدٖ َوَمَل°ئِ 
َ
 ُنَفّرُِق َبۡيَ أ

َ
َطۡعَنا َوقَالُواْ  ّمِن ر�ُسلِهِۦَكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ <

َ
 ُغۡفَرانَـَك َرب�َنـا َسِمۡعَنا َوأ

 يَُكّلُِف ٱ
َ

َمِصُي <
ۡ
 وُۡسَعَها1َلَۡك ٱل

�
ُ َنۡفًسا إِ<  ۡكتَـَسَبۡت  لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱ��

َ
  َرب�َنـا <

نَاتَُؤاِخۡذنَآ 
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
�ِسيَنآ أ ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗ إِن ن  تَ

َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِناا َكَما َحَۡلَتهُ  َرب�َنا َو<

�
 ٱل

َ
Yَ َرب�َنـا ۥ 

َّمِلۡ   تُ
َ

 َطاقََة َلَا بِهِۦَو<
َ

ٓ َنا َما < نَت َمۡولÛََٰنـ َوٱۡعُف َعن�ا َوٱۡغفِۡر َلَا َوٱرَۡحَۡنا
َ
 ٱۡلَقـۡوِم  أ

َ
Yَ نَا ا فَٱنـُصۡ

ي�ااٖ ﴿﴾ٱۡلَكٰفِرِينَ 
َ
�َض ِف ِست�ةِ أ

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ِي َخلََق ٱلس�

�
ُ ٱل  ٱلَۡعرِۡش  إِن� َرب�ُكُم ٱ��

َ
Yَ ُثم� ٱۡسَتَوٰى 

َۡل ٱل�َهاَر  ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َوٱل�ُجـوَم ُمـَسخ� َيۡطلُُبُهۥ َحثِيثٗ ُيۡغِش ٱل� ۡمرِهِۦٓ َرٰتï ا َوٱلش�
َ
 بِـأ

َ
َۡلـُق  أ

ۡ
ُ ٱل

َ
 ل

َ
>

ۡمرُ 
َ ۡ
ُ رَب� ٱۡلَعٰلَِمَي ٱۡدُعواْ َرب�ُكـۡم تَـَض�ٗع َوٱل   َتَباَرَك ٱ��

َ
ُمۡعَتـِديَن َو<

ۡ
 ُيِـب� ٱل

َ
ُهۥ <  وَُخۡفَيـًةۚ إِنـ�

ــ ــوهُ َخۡوٗف ــَلِٰحَها َوٱۡدُع ــَد إِۡص �ِض َبۡع
َ ۡ
ــِسُدواْ ِف ٱل ــا ُتۡف ــٞب إِن� ا َوَطَمًع ِ قَرِي ــَت ٱ�� ــَن  رَۡحَ  ّمِ
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кажи: “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със син и не е имал съдружник във 
владението, и не е имал помощник срещу безсилието. И Го прославяй с 
възвеличаване!>> <<Кълна се в строените в редици и в гонещите с решимост, и в 
четящите Напомнянето [ангели-меляикета]  вашият Бог е единственият  
Господарят на небесата и на земята, и на всичко между тях, и Господарят на 
изгревите. Украсихме Ние най-ниското небе с украса от звезди и го опазваме от 
всички непокорни шейтани, за да не могат да чуят нищо от върховните небеса, и са 
замеряни от всички страни за пропъждане, и за тях има постоянно мъчение, освен 
който долови слово [от ангелите-меляикетата] и тогава го последва изгарящ пламък. 
И ги попитай [неверниците] какво мислят  те ли са по-трудни за сътворяване, или 
другите, които сътворихме! Тях сътворихме от лепнеща глина.>> <<О, множество от 
джинове и хора, ако можете да проникнете зад пределите на небесата и на земята, 
проникнете! Не ще проникнете освен чрез [нашата] власт. Та кои блага на вашия 
Господар взимате за лъжа? [И ако се опитате да проникнете] ще бъде пратен срещу 
вас пламък от огън и дим, и не ще ви се помогне.>> <<Ако бяхме низпослали този 
Куран върху планина, щеше да я видиш смирена, разцепена от страх пред Аллах. Тези 
примери ги даваме на хората, за да размислят. Той е Аллах, няма друг Бог освен Него 
 Знаещия и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Премилосърдния. Той е 
Аллах, няма друг Бог освен Него  Владетеля, Пресветия, Съвършения, 
Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! 
Пречист е Аллах от онова, с което го съдружават! Той е Аллах  Сътворителя, 
Изкусния, Ваятеля! Негови са най-прекрасните имена. Прославя го всичко на 
небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.>> <<Той – превисоко е 
величието на нашия Господар! – не се е сдобивал нито със съпруга, нито със син.>> 
<<Господарю наш, не отклонявай сърцата ни, след като си ни напътил! И ни дари с 
милост от Теб! Наистина Ти си Вседаряващия.>> 

� Ибн Неж ̱ж ̱а ̄р̣ извежда от ибн ‘Умер  от Пророка i, че който прочете тези тридесет и ب ̣
три айета през нощта, тази нощ няма да му навреди нито звяр [т.е. хищно животно], нито 
опасен разбойник, а самия той, семейството му и богатството му, ще са в безопасност до 
сутринта. Казва Шу‘айб ибн Х ̱ар ̣б: Наричахме тези айети - а ̄йа̄т ељ-х ̱ирз [айетите за 
предпазване]. Също е казано, че те са лек за сто различни болести, сред които лудост 
[обладаване от джин], проказа, бяла кожа [албинос] и др. Всичко това е споменато от ес-
Суйу ̄т ̣ӣ в “ед-Дур ̣р̣ ељ-Менс ̱ӯр̣”. Споменава също, че ибн Си ̄рӣн ги е прочел по време на 
пътуване, в което били нападнати от разбойници. И въпреки, че разбойниците го атакували 
над седемдесет пъти те не успели да се доберат нито до него, нито до другарите му. 
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ُمۡحِسنِيَ 
ۡ
ْ ﴿﴾ٱل َ قُِل ٱۡدُعوا وِ ٱۡدُعواْ ٱلر�ۡحَمٰنَ  ٱ��

َ
يّٗ  أ

َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه  أ ٓ ا م� ۡسـَما

َ ۡ
ُـۡسَنٰ ٱل َۡهـۡر ُء ٱلۡ  تَ

َ
 َو<

 
ٗ

Mَافِۡت بَِها َوٱۡبَتِغ َبۡيَ َذٰلَِك َسبِي
ُ

 ت
َ

َۡمُد بَِصMَتَِك َو< ِ  َوقُِل ٱلۡ ��ِ ٗ
َ

ِي لَۡم َيت�ِخۡذ َول
�

ا َولَۡم يَُكن  ٱل
ُۥ َشِيكٞ  ُمۡلِك َولَۡم يَكُ ل�

ۡ
ّلِ  ِف ٱل �ٞ ّمَِن ٱل ُۥ َوِلّ ۡهُ تَۡكبَِيۢان ل� ِٰجَرِٰت ﴿﴾ َوَكّبِ ا فَٱلز�

ٗ
ِٰت َصّف ف� ° َوٱلص�

ًرا إِن� إَِلَٰهُكۡم لََوِٰحٞد ر� 
ۡ
ٰلَِيِٰت ذِك ا ب� ٱلس� زَۡجٗرا فَٱلت� َمَشٰرِِق إِنـ�

ۡ
�ِض َوَما بَۡيَنُهَما َورَب� ٱل

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل

 ٰ َYۡ
َ ۡ
َمـَلِ ٱل

ۡ
 ٱل

َ
ُعوَن إِ� م�  يَـس�

�
ارِٖد < ِ َشۡيَطٰٖن م�

ۡنَيا بِزِيَنٍة ٱۡلَكَواكِِب وَِحۡفٗظا ّمِن ُكّ �َمآَء ٱل َزي�ن�ا ٱلس�
ِ َجانِٖب ُدُحوٗراَوُيۡقَذفُو

ۡتَبَعـُهۥ ِشـَهاٞب  َولَهُ َن ِمن ُكّ
َ
َۡطَفَة فَأ  َمۡن َخِطَف ٱلۡ

�
ۡم َعَذاٞب َواِصٌب إِ<

 �َشد
َ
ُهۡم أ

َ
ٓ ثَاقِٞب فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ ۡن َخلَۡقَنا م م�

َ
زِبï  َخۡلًقا أ

�
ـّنِ ﴿﴾ إِن�ا َخلَۡقَنُٰهم ّمِن ِطـٖي < ِ

ۡ
َيَٰمۡعـَشَ ٱل

 
َ
ن تَنُفُذواْ ِمۡن أ

َ
نِس إِِن ٱۡسَتَطۡعُتۡم أ ِ

ۡ
َمٰ َوٱل ْ ۡقَطارِ ٱلس� �ِض فَٱنُفُذوا

َ ۡ
 بِـُسۡلَطٰٖن َوِٰت َوٱل

�
 تَنُفُذوَن إِ<

َ
> 

انِ  َاٞس فMََ تَنَتِصَ
ُ

بَاِن يُرَۡسُل َعلَۡيُكَما ُشَواٞظ ّمِن ن�ارٖ َون ٓءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ

ّيِ َءا<
َ
َـا ﴿﴾فَبِأ

ۡ
نَزل

َ
لَۡو أ

ۡيتَ 
َ
ٰ َجَبٖل ل�َرأ َYَ تَ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن �ِ ُهۥ َخِٰشٗعا م ٗع ّمِۡن َخۡشَيةِ ٱ�� ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلن�اِس َصّدِ

َ ۡ
 َوتِۡلَك ٱل

ُ ٱ ُروَن ُهَو ٱ��  ُهوَ لََعل�ُهۡم َيَتَفك�
�

ٓ إَِلَٰه إِ<
َ

ِي <
�

ٰ ل َهَٰدةِ  َع  ُهَو ٱلـر�ۡحَمُٰن ٱلـر�ِحيُم ُهـَو لُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلش�
 إِ 
ٓ َ
ِي <

�
ُ ٱل ُمَهـۡيِمُن ٱۡلَعزِ ٱ��

ۡ
ُمـۡؤِمُن ٱل

ۡ
َلُٰم ٱل وُس ٱلـس� �َملُِك ٱۡلُقد

ۡ
 ُهَو ٱل

�
ُ َلَٰه إِ< ُمَتَكـّبِ

ۡ
َب�ـاُر ٱل

ۡ
 يـُز ٱل

ُ ٱلۡ  ا يُۡشُِكوَن ُهَو ٱ�� ِ َعم� ُمَصّوِرُ ُسۡبَحَٰن ٱ��
ۡ
َارُِئ ٱل

ُسۡ َخٰلُِق ٱلۡ ۡسَمآُء ٱلۡ
َ ۡ
ُ ٱل

َ
ُۥ مَ َنٰ  ل ا ِف  يَُسّبُِح لَ

�ِض 
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل َِكيمُ ٱلس� ن�ُهۥ ﴿﴾ وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلۡ

َ
ا َوأ ٗ

َ
 َول

َ
ََذ َصِٰحَبٗة َو<

�
ن�ُهۥ تََعَٰلٰ َجد� َرّبَِنا َما ٱت

َ
َوأ

ِ َشَطٗطا  ٱ��
َ

Yَ قُلُوَبَنا َبۡعدَ ﴾﴿َكَن َيُقوُل َسفِيُهَنا 
 تُزِغۡ

َ
نـَك ۡب َلَـا إِۡذ َهَديۡتََنا وَهَ  َرب�َنا < ُ

�
ِمـن ل

اُب رَۡحَةً  وَه�
ۡ
نَت ٱل

َ
  ﴾ إِن�َك أ

*   �g	 ��� �	 ��p8�� ��� a�^� ب M8�� �	 i _�:k� 
�/ -D%� * ��� �� ��          W.ـ�* �8@ـ	
 ��D%Dـ- �ـq 12ـ�� n �ـ� ~ـ��� �Iـ: w 4E\$�� v\$��

   P2Q: N)< W��� WD/� .   m�< �� �%�A ��� :  ���� _�:� �U%g., �8� .B� ��!:�]� ��8]� W8� 3�J ?�; -��� �� ?�@A � Yـ�b �� �d���bـ�  . �" 

 �b 1%�    * �~�%.�� Y” ��$80� �3��“            n Wـ%�C ـ��T��� 8ـ�� �ـ�lg): >ـDJ (�80+� �� �ـ4�2 �ـ� * ��QD�� W%D	 >pUJ W� �@� * �/��� �:�� ��� �� ��b 

W��!J� cC.  



 44 

2. О, Господарю мой, за Теб е всичката възхвала така, както подобава на твоето 
великолепие и величествеността на твоята власт!  

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ и други извеждат от ‘Умер  от Пророка i, който казва: Когато раб от ت ̣
рабите на Аллах каже: “О, Господарю мой, за Теб е всичката възхвала…” до думите “…Твоята 

власт!” – те [тези думи] затрудняват двата ангела-меляикета, които не знаят как да ги 
запишат. И те се изкачват в небесата и казват: Господарю наш, твоя раб каза думи, които не 
знаем как да ги запишем? А Всемогъщият и Величествен Аллах пита, и той най-добре знае 
какво е казал раба: Какво е казал моя раб? Казват: О, Господарю наш, той каза: “О, Господарю 

мой, за Теб е всичката възхвала така, както подобава на Твоето великолепие и величествеността на 

Твоята власт.” И казва Всеславният и Всевишен Аллах: Запишете ги така, както ги е казал 
моя раб, докато Ме срещне и Аз му изплатя наградата за тях! 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед, и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! О, Аллах, 
дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м 
и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ от ‘Абдур ̣р̣ах ̱ма ̄н ибн ебӣ Лейля ̄ 
 .ت

4. О, Аллах, на твоята милост се надявам, затова не ме поверявай на себе си дори 
колкото едно премигване! О, Аллах, поправи всичките ми дела! Няма друг Бог освен 
Теб! 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд извежда от ебу ̄ Бекр̣а ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Призовът-
дуа на опечалените е: “О, Аллах, на твоята милост се надявам…” до думите “…няма друг Бог 

освен Теб!” 

5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от съмнение след убеждението, и търся 
закрила при Теб от проклетия Шейтан, и търся закрила при Теб от злото на Деня на 
религията!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ в “Муснед ељ-Фирдеўс” от ељ-Бер ̣о̄’ 
 .ب
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�  َ
ۡ
  َطانَِك ِهَك َولَِعِظيِم ُسلۡ ِغ ِلMََِل وَجۡ بَ ُد َكَما يَنۡ مۡ يَا رَّبِ لََك ال
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�  Bٍد وَ هُ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ِآِل ُمَم� م� َصّل 
َ

Yَ ۡإِبۡ ٍد َكَما َصل�ي 
َ

Yَ آِل إِبۡ َت 
َ

Yَيدٌ  َمِ َراهِيَم إِن�َك َحِيدٌ َراهِيَم َو 
ٍد وَ م� بَارِكۡ اَللBهُ   ُمَم�

َ
Yَ  آِل ُمَم� 

َ
Yَ 

ۡ
 إِبۡ ٍد َكَما بَاَرك

َ
Yَ آلِ َت 

َ
Yَيدٌ  َحِيٌد َمِ َراهِيَم إِن�َك  إِبۡ َراهِيَم َو  

* a�^� \Q�� 
�/ 9:3< ND%� ��� �� �e��� 32	 �	 ����2�� (ت.  

رۡ اَللBُهم� رَۡحَ  �
َ
 َنفۡ ُجو فMََ تَِكلۡ َتَك أ

َ
ۡص فََة َعۡيٍ ِس َطرۡ ِن إِ�

َ
 لِحۡ  َوأ

ۡ
نۡ  ِ� َشأ

َ
َ إِ<� أ

ٰ
  َت ِن ُك�ُه َ< إِل
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�  َ
ۡ
ّكِ ِف ال ُعوُذ بَِك ِمَن الش�

َ
َ ّقِ َبعۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

ۡ
يۡ َد ال ُعوُذ بَِك ِمَن الش�

َ
ُعوذُ قِِي َوأ

َ
 بِـَك َطاِن الر�ِجيِم َوأ

ِ يَوۡ ِمنۡ    ِم اّلِينِ  َشّ

*	3�� ��/ 9:3< a�^�  * �gD:3�� ?�”t;�@�� 38.�“ ?�d�� �	 ت.  
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Седма градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Вашият Бог е 
единственият. Няма друг Бог освен Него, Всемилостивия, Премилосърдния. В 
сътворяването на небесата и на земята, и в промяната на нощта и деня, и в корабите, 
плаващи в морето с онова, което носи полза на хората, и във водата, която Аллах 
изсипва от небето, и съживява с нея земята след нейната смърт, и множи там 
всякакви твари, и в смяната на ветровете, и в покорните между небето и земята 
облаци  наистина има знамения за хора проумяващи.>> <<Господарю наш, 
повярвахме! Опрости греховете ни и ни опази от мъчението на Огъня [на 
Джехеннем]!>> 

� Ед-Дейлеми ̄ предава от Енес ت от Пророка i: Няма нещо по-сурово и по-силно срещу 
непокорните джинове от тези два айета: “Вашият Бог е единственият…” до думите “…за хора 

проумяващи.” 

2. Няма друг Бог освен Аллах, Превеликия, Всеблагия. Няма друг Бог освен Аллах – 
Господаря на великия Арш. Няма друг Бог освен Аллах – Господаря на небесата и 
Господаря на Земята, и Господаря на знатния Арш.  

� Ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим извеждат от ибн ‘Абба ̄с ب, че Пратеникът на Аллах i казваше по 
време на печал: “Няма друг Бог освен Аллах, Превеликия, Всеблагия…” до думите “…знатния 

Арш.” 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед, и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! И дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, 
както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, 
Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от имам еш-Ша ̄фи‘ӣ от Кеа‘б ибн ‘Уж ̱р̣а ت. 

4. О, Аллах, Господарю наш, и Господар на всяко нещо! Аз засвидетелствам, че 
наистина Ти си Господаря, Единствен си Ти, нямаш Ти съдружник. О, Аллах, 
Господарю наш, и Господар на всяко нещо! Аз засвидетелствам, че нашия повелител 
Мух ̱аммед, Аллах да го благослови и приветства, е твой раб и твой пратеник. О, 
Аллах, Господарю наш, и Господар на всяко нещо! Аз засвидетелствам, че всички 
раби са братя. О, Аллах, Господарю наш, и Господар на всяко нещо! Стори ме 
предан на Теб, и [стори така и] семейството ми във всеки един момент от земния и 
отвъдния живот! О, Притежателю на величието и почитта, чуй и приеми! Аллах е 
най-велик от всичко велико. Аллах е Светлината на небесата и земята. Аллах е най-
велик от всичко велико. Достатъчен ми е Аллах, и колко прекрасен покровител е 
Той. Аллах е най-велик от всичко велико. 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд извежда от Зейд ибн Ер ̣к̣ам ت, който казва: Чух Пророкът на Аллах i да казва 
в края на всяка молитва-намаз: “О, Аллах, Господарю наш…” до думите “…и колко прекрасен 

покровител е Той. Аллах е най-велик от всичко велико.” А ет-Тирмиз ̱ӣ извежда от Енес ت, 
който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Постоянствайте и умножавайте изричането на: 
“О, Притежателю на величието и почитта…” 
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   أصوهلا ومثارهاسابعةالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ٓ  َوِٰحدٞ 1َلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ ﴿﴾� ٱ��
�

 ُهَو ٱلـر�ۡحَمُٰن ٱلـر�ِحيُم إِن� ِف َخۡلـِق  <
�

 إَِلَٰه إِ<
 ۡ
�

�ِض َوٱۡختَِلِٰف ٱل
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل اَس َوَمـآ ٱلس� َۡحرِ بَِما يَنَفـُع ٱلـ� ۡرِي ِف ٱلۡ ِل َوٱل�َهارِ َوٱۡلُفۡلِك ٱل�ِت تَ

آءٖ  َمآءِ ِمن م� ُ ِمَن ٱلس� نَزَل ٱ��
َ
ةٖ  أ ِ َدآبـ�

�َض َبۡعَد َمۡوتَِها َوَبث� فِيَها ِمن ُكّ
َ ۡ
ۡحَيا بِهِ ٱل

َ
 َوتَـۡصِيِف فَأ

ُمَسخ� 
ۡ
َحاِب ٱل َيِٰح َوٱلس� �ِض �َيٰٖت رِ َبۡيَ ٱلّرِ

َ ۡ
َمآءِ َوٱل َنآ َءاَمن�ا فَٱۡغفِۡر ﴾﴿ َيۡعقِلُونَ  ّلَِقۡواٖ ٱلس� َرب�َنآ إِن�

  ﴾َلَا ُذنُوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب ٱل�ارِ 

* ��  L,� �	 �gD:3ت�� M8�� �	 i : L%� 4):k� 4F�/ �� �]� (;�� ND	 3A� ?�A”3<� W�� >l[� “ XC”!�:��D“.  

�  ُ B�ا 
�

َ إِ<
ٰ

 إِل
َ

َ َعظِ  الۡ <
ۡ
ُ رَب� الۡ يُم ال B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
َ ِش الۡ َعـرۡ لِـيُم <

ٰ
 إِل

َ
ٰموٰ َعِظـيِم < ُ رَب� الـس� B�ا 

�
 تِ  إِ<

  َكرِيمِ ِش الۡ َعرۡ َورَب� الۡ 

* t�2	 ��� �	 >D.� ����2�� a�^� ب �� ���� �� i m�l�� 38	 ��!: ��� ”C nD�� >%i��� �� n� W�>% “��� cC W”>:�l��“.  

�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ِآِل ُمَم� ُهم� َصّل 
َ

Yَ ۡإِبۡ ٍد َكَما َصل�ي 
َ

Yَ َبـارِكۡ وَ َراهِيَم َراهِيَم َوآِل إِبۡـَت 
َ

Yَ  ـٍد  ُمَم�
 آِل ُمَم� وَ 

َ
Yَ ٍَد َكَما بَار 

ۡ
 إِبۡ ك

َ
Yَ يدٌ يَم إِن�َك َحِيٌد َمِ َراهِ  إِبۡ آلِ َراهِيَم وَ َت  

*< a�^� \Q�� 
�/ 9:3'� ( (�p	 �� ��� �	 ��J�`�� "ت��.  

ِ َشۡ  �
نۡ اَللBُهم� َرب�َنا َورَب� ُكّ

َ
ن�َك أ

َ
نَا َشِهيٌد أ

َ
ِ َدَك َ< َشِيَك لََك اَللBُهم� َرب�َنـا َورَب� َت الر�ب� وَحۡ ٍء أ

 ُكّ
ن� سَ َشۡ 

َ
نَا َشِهيٌد أ

َ
ُ َعلَيۡ ٍء أ B�داً َصل� ا ِ هِ وََسل�َم َعبۡ ّيَِدنَا ُمَم�

ُدَك َورَُسـولَُك اَللBُهـم� َرب�َنـا َورَب� ُكّ
نَ َشۡ 

َ
ن� الۡ ٍء أ

َ
ِ َشۡ  إِخۡ ُهمۡ عَِباَد ُك� ا َشِهيٌد أ

هۡ ِن ُمۡ َعلۡ ٍء اجۡ َوةٌ اَللBُهم� َرب�َنا َورَب� ُكّ
َ
ِ لِصاً لََك َوأ

ِل ِف ُكّ
نۡ سَ  � اَعٍة ِف ال

َ َيا َوالۡ
ۡ
ِ ِخَرةِ يَاَذا ال

ۡ
 Mَِل َوال

ۡ
 َتِجۡب  َواسۡ َمعۡ َراِم اسۡ ك

َ
ُ أ B�َۡكـ ا 

َ ۡ
ُ َبُ ۡكـَبُ ال B�َنُـوُر  ا 

ٰموٰ   الس�
َ ۡ
كۡ �ِت َوال

َ
ُ أ B�َِض ا 

َ ۡ
ُ َونِعۡ َبُ َحسۡ كۡ َبُ ال B�ِبَ ا 

ۡ
كۡ َم ال

َ
ُ أ B�ََوكِيُل ا 

َ ۡ
  َبُ كۡ َبُ ال

*     >��� �� 3:� �	 ;�; ��� a�^ت����  : �� M, H��i\T #� ��; ��!:  (” 8ـ��� >UD�� “  Wـ��� cC”    dـ�=� dـ< ����%ـ# �� ��ـ�,�^ـ�a ����ـ��   . “

 L,� �	ت���  : �� ���� ���i :�U8� ��$�� ���+�� �� ،"���'� �\]� �b �%� ��i��.  
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5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от скъперничеството и страха, и лошата 
възраст, и изпитанието в гроба, и мъчението в гроба!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ибн Мес‘у ̄д ت. 

6. О, Аллах, не ме поверявай на себе си дори колкото едно премигване, и не отнемай от 
мен добрините с които си ме дарил, защото никой не може да отнеме онова което си 
дарил, и никоя сила не може да защити от Теб!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣бер̣о̄нӣ от ибн ‘Умер  .ت ̣

7. О, Аллах, наистина аз те моля за помилване, и за пречистване от недостатъци, и за 
непрестанно избавление в религията, и на този свят и на отвъдния! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ибн Мес‘у ̄д ت. 

8. О, Аллах, опази ме от злото на собствената ми душа и ме дари с решителност за 
извършване на най-мъдрите дела! О, Аллах, опрости ми онова, което прикрих, и 
онова, което изявих, и онова, за което узнах, и онова, за което останах в неведение!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от ‘Имр ̣о̄н ибн Х ̱ус̣айн ب. 

9. О, Аллах, наистина аз те моля за здраве и за покровителство, и за добродетелност, и 
за сигурност, и за прекрасен нрав, и за доволство от съдбата!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Бер ̣о̄’ от ибн ‘Умер  .ب ̣
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ُعوُذ بَِك  �
َ
ُ اَللBُهم� إِّنِ أ

ُ خۡ ِمَن الۡ
ۡ
  َقۡبِ  وََعَذاِب الۡ َقۡبِ َنةِ الۡ رِ َوفِتۡ ُعمُ  وَُسوءِ الۡ ۡبِ ِل َوال

* ;��.� ��� �	 ������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

 َنفۡ اَللBُهم� َ< تَِكلۡ  �
َ

عۡ عۡ  َوَ< َتۡنِ فََة َعۡيٍ ِس َطرۡ ِن إِ�
َ
ُه َ< نَـاَطيۡ  ِمّنِ َصالَِح َما أ  زَِع لَِمـاتَـِن فَإِنـ�

عۡ 
َ
َ َت َوَ< َيعۡ َطيۡ أ

ۡ
َ ّدِ ِمنۡ ِصُم َذا ال

ۡ
  د� َك ال

* �g	 ��� �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ب.  

سۡ  �
َ
لَُك الۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
 َو َوالۡ َعفۡ أ

ۡ
نۡ َعافَِيَة َوال �ائَِمَة ِف اّلِيِن َوال  ُمَعافَاةَ ال�

  ِخَرةِ َيا َوالۡ

*3�� ��/ 9:3< a�^�  ;��.� ��� �	 ������ ?�	ت.  

رۡ زِمۡ ِس َواعۡ اَللBُهم� قِِن َش� َنفۡ  �
َ
 أ

َ
Yَ �ِ  ۡم

َ
ۡسَ فِرۡ رِي اَللBُهم� اغۡ َشِد أ

َ
عۡ رۡ  ِ� َمـا أ

َ
 ُت َوَمـالَۡنـُت َوَمـا أ

  ُت ُت َوَما َجِهلۡ َعلِمۡ 

*'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  4Q< �� ���g	 �	 3e� "ب��.  

سۡ اَللBُهم� إِ  	
َ
َة َوالۡ ّنِ أ ح� لَُك الّصِ

َ
 َمَة َوالۡ عِۡص أ

َ ۡ
َة َوال ُ نَ َمانََة وَُحسۡ عِف�

ۡ
  رِ َقدَ لُِق َوالّرَِضا بِالۡ  ال

* �g	 ��� �	 ?�d�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ب.  
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Осма градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Вашият Бог е 
единственият. Няма друг Бог освен Него, Всемилостивия, Премилосърдния.>> 
<<Елиф Ля̄м Ми ̄м. Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния!>> 
<<Господарю наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме 
Пратеника. Затова ни запиши със свидетелите!>> 

� Имам Ах ̱мед и други извеждат от Пророка i, че най-великото име на Аллах – исм ељ-еа‘з̣ам 
– се съдържа в тези два айета: “Вашият Бог е единственият…” и началото на сура А ̄ли ‘Имр ̣о̄н. 

2. Няма друг Бог освен Аллах преди всяко нещо, няма друг Бог освен Аллах след всяко 
нещо, няма друг Бог освен Аллах – нашият Господар пребъдва, а всяко нещо погива.  

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
каже: “Няма друг Бог освен Аллах преди всяко нещо…” до думите “…а всяко нещо погива.” – бива 
избавен от грижите и тъгата. 

3. Засвидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах, един е Той, няма Той съдружник и 
че нашият повелител Мух ̱аммед е негов раб и негов пратеник, и че ‘И ̄ся̄ е раб на 
Аллах и син на негова слугиня, и негов пратеник, и негово слово, което вложи в 
Мер̣йем, и душа от него, и че Дженнетът-Раят е истина, и че Огънят [на Джехеннем] 
е истина. 

� Ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим извеждат от ‘Уба ̄де ибн ес ̣-С ̣о̄мит ت, че Пратеникът на Аллах i 
казва: Който каже: “Засвидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах…” до думите “…и че Огънят 

[на Джехеннем] е истина.” – Аллах ще го въведе в Дженнета-Рая според делата му, през която 
пожелае от осемте врати на Дженнета-Рая. 

4. О, Аллах, стори твоите благословии и Твоята благодат да бъдат над Мух ̱аммед така, 
както ги стори да бъдат над Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от Исма ̄‘ӣљ ељ-К ̣о̄д̣ӣ от ељ-Х ̱асен, мурсељ. 

5. О, Аллах, Няма друг Бог освен Теб, о, Аллах, не правим ибадет на никой друг освен 
Теб, о, Аллах, не съдружаваме нищо с Теб, о, Аллах, наистина аз престъпих спрямо 
себе си, затова ми опрости, защото никой друг освен Теб не опрощава греховете!  

� Хання ̄д извежда от ‘Али  от Пратеника на Аллах i, който казва: Който обича да говори ت ̄
с Всевишния Аллах да казва тези думи: “О, Аллах, няма друг Бог освен Теб…” до думите 
“…защото никой друг освен теб не опрощава греховете!” 
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   أصوهلا ومثارهاثامنةالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ٓ دٞ  َوٰحِ 1َلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ ﴾﴿� ٱ��
�

 ُهَو ٱلر�ۡحَمُٰن ٱلر�ِحيمُ  <
�

ٓ ﴿﴾ إَِلَٰه إِ<
َ

> ُ الٓـٓم ٱ��
 ُهَو ٱۡلَح� ٱۡلَقي�ومُ 

�
ِٰهِدينَ ﴾﴿إَِلَٰه إِ< َبۡعَنا ٱلر�ُسوَل فَٱۡكُتۡبَنا َمَع ٱلش� نَزۡلَت َوٱت�

َ
  ﴾َرب�َنآ َءاَمن�ا بَِمآ أ

* M8�� �	 
�� 3e� "��'� a�^� i�� >�� ��  4):k� 4F�/ * >i	'� ”>l[C3<� W�C  “���g	 �� -G�J.  

ُ َقبۡ  � B�ا 
�

َ إِ<
ٰ

 إِل
َ

ِ َشۡ <
ُ َبۡعـَل ُكّ B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
ِ َشۡ ٍء <

ُ َيـبۡ َد ُكّ B�ا 
�

َ إِ<
ٰ

 إِل
َ

 َن ُك� َق َرب�َنـا َوَيۡفـٍء <
  ءٍ َشۡ 

* t�2	 ��� �	 �,�df�� a�^� ب���  : �� ���� ���i :�����  ”?�A #� #2� �� nC W�C n “ W��� cC”?�A #� N8@:“�+�� >[� �� *�	 .  

شۡ  �
َ
نۡ أ

َ
ُ وَحۡ َهُد أ B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
ًدا َعبۡ  < ن� َسّيَِدنَا ُمَم�

َ
ُ َوأ

َ
 َشِيَك ل

َ
ن� ِعيـَس َدهُ <

َ
ُ َوأ

ُ
ُد  َعۡبـُدهُ َورَُسول

ِ َوابۡ  B�ا 
َ
لۡ ُن أ

َ
ُ َوَكَِمُتُه أ

ُ
 َمرۡ َمتِهِ َورَُسول

َ
َ ُه َيَم َوُروٌح ِمنۡ َقاَها إِ�

ۡ
ن� ال

َ
  ن�َة َحقÔ َوال�اَر َحقÔ َوأ

*   (;�2	 �	 >D.� ����2�� a�^� H��Q�� �� ت �� ���� �� i ـ� �ـ��   :  �ـ���”  �� nC Wـ�C n �� 3UـA� “  Wـ��� cC”  Z8ـ�� >ـ�� �;^DـW �� �[8ـ-   “

�� ND	?�A �U:� -%,�g$�� -8]� m���� �� #g	 �� ��� .  

ٍد َكَما َجَعلۡ َعۡل اَللBُهم� اجۡ  �  ُمَم�
َ

Yَ إِبۡ  َصلََواتَِك َوَبَرَكتَِك 
َ

Yَ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِيدٌ َتَها  

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^� \��� �.�� �	 �q�!�� #%	��C (.  

�  
�

َ إِ<
ٰ

 إِل
َ

نۡ اَللBُهم� <
َ
 َنعۡ  أ

َ
 نُۡشِ َت اَللBُهم� <

َ
 إِي�اَك اَللBُهم� <

�
 ِس  َنۡفـُت ًئا اَللBُهم� إِّنِ َظلَۡمـُك بَِك َشيۡ ُبُد إِ<

 َيغۡ فِرۡ فَاغۡ 
َ

نۡ  ِ� فَإِن�ُه <
َ
 أ

�
نُوَب إِ< �  َت فُِر ال

*   a�^�     �D	 �	 ;�8/ت  �� ���� �	 i��� W,�  :��F �� cC "\l�� �<� �� _�gDl�� ?n�/ c”   Hـ,� nC Wـ�C n >UـD�� “  Wـ��� cC”   nC m�,ـ��� �ـ@o: n

H,�“  
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6. Пречист е Аллах и всичката възхвала е за Него. Пречист си Ти, о, Аллах, и всичката 
възхвала е за Теб, засвидетелствам, че няма друг Бог освен Теб, моля Те за 
опрощение и се покайвам пред Теб! Извърших злина и престъпих против себе си, 
затова ми опрости и приеми покаянието ми, защото никой друг освен Теб не 
опрощава греховете! [Да се каже три пъти.]  

� Ен-Неся ̄’ӣ и други извеждат от Ж ̱убейр ибн Мут̣‘им ت, който казва: Каза Пратеникът на 
Аллах i: Който каже три пъти! “Пречист е Аллах и всичката възхвала е за Него. Пречист си Ти, 

о, Аллах, и всичката възхвала е за Теб…” до думите “…защото никой друг освен Теб не опрощава 

греховете!” – в сбирка на споменаване-зикр, е като печат, с който е запечатано за него. А 
който ги каже в сбирка, където се говори празнословие е изкупление за него. 

7. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала, и за Теб е всичката благодарност, и на Теб 
принадлежи цялото владение, и всичките създания са твои, и при Теб е всичкото 
добро, и при Теб се завръщат всичките дела, и явните, и скритите! Ти заслужаваш 
всичката възхвала и Ти за всяко нещо имаш сила! О, Аллах, опрости всичките ми 
отминали грехове, и ме предпази за времето, което ми е останало да живея, и ме дари 
с дела, чрез които да бъдеш доволен от мен! 

� Имам Ах ̱мед извежда от Х ̱уз ̱ейфе ت, че отишъл при Пророка i и казал: Докато 
отслужвах молитвата-намаз чух някой да говори, изричайки следните слова: “О, Аллах, за 

Теб е всичката възхвала…” до думите “…да бъдеш доволен от мен!” А Пророкът i каза: Това е 
било ангел-меляике, което е дошло при теб да те научи как да възхваляваш твоя всемогъщ и 
величествен Господар. А в “ељ-Х̣ас ̣о̄’ис̣ ељ-Кубр ̣о̄” на ес-Суйу ̄т ̣ӣ [се уточнява], че Ж̱ебр̣а’иљ 
� е научил Убейй ибн Кеа‘б ت. 

8. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от лошия характер, и лошите дела, и 
лошите копнежи, и лошите болести!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от Енес ت. 

9. О, Аллах, помогни ми и не помагай на другите срещу мен, и ме подкрепи и не 
подкрепяй другите срещу мен, и стори твоята хитрост в моя полза, а не в моя вреда, и 
ме напъти и улесни напътствието за мен, и ме подкрепи срещу онези, които 
престъпват спрямо мен! Господарю мой, стори ме Теб споменаващ, на Теб 
благодарен, от Теб да се страхувам, на Теб да съм покорен, пред Теб да съм смирен, 
Теб да умолявам безпределно, и [към Теб] да се завръщам! Господарю мой, приеми 
покаянието ми, и пречисти греховете ми, и приеми молбата ми, и укрепи доводите 
ми, и дай правдивост на езика ми, и напъти сърцето ми, и изцеди злобата от сърцето 
ми!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ибн ‘Абба ̄с ب. 

10. О, Аллах, наистина аз те моля да опростиш греховете ми, и те моля за напътствие в 
делата ми, и се покайвам пред Теб, затова приеми покаянието ми, наистина Ти си 
моя Господар! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн еби ̄ Шейбе от ибн ‘Умер ب. 
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ِ َوبَِحمۡ ُسبۡ  � B�ُهم� َوبَِحمۡ ِدهِ ُسبۡ َحاَن اBشۡ َحانََك الل
َ
نۡ ِدَك أ

َ
َ َهُد أ

ٰ
 إِل

َ
نۡ  <

َ
 أ

�
سۡ  إِ<

َ
تُوُب فُِركَ َتغۡ َت أ

َ
َك  إَِلۡ  َوأ

 َيغۡ  ِ� َوتُۡب فِرۡ ِس فَاغۡ ُت َنفۡ ُت ُسوئًا َوَظلَمۡ َعِملۡ 
َ

� إِن�ُه <
َ

Yَ  نُوَب �نۡ فُِر ال
َ
 أ

�
  )]3[ ثMثا(َت إِ<
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�  َ
ۡ
 مۡ اَللBُهم� لََك ال

ۡ
َ ُملۡ ُد ُك�ُه َولََك ال

ۡ
 َك يَرۡ  ُك�ُه إَِلۡ ۡيُ ُك ُك�ُه بَِيِدَك ال

َ ۡ
ُه َعMَنِيَُتـهُ ۡمـِجُع ال �هُ ُر ُكـ � َوِس

هۡ 
َ
نۡ فَأ

َ
ۡ ٌل أ

ُ
ِ  ت

 ُكّ
َ

Yَ ُهم� اغۡ َشۡ َمَد إِن�َكBِن ِف ِصمۡ  ُذنُوِب َواۡعـ ِ� َجِيَع َما َمَض ِمنۡ فِرۡ ٍء قَِديٌر اَلل
  َض بِهِ َعّنِ ِن َعَمMً تَرۡ زُقۡ  ُعُمرِي َوارۡ َما بَِقَ ِمنۡ 
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ُعوُذ بَِك ِمنۡ  �
َ
  ُمنۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ ۡ
 خۡ َكَراِت ال

َ ۡ
 عۡ Mَِق َوال

َ ۡ
 هۡ َماِل َوال

َ ۡ
  َواءِ دۡ َواءِ َوال
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ِعّنِ َوَ< تُعِنۡ  	
َ
� َوانۡ رَّبِ أ

َ
Yَ  َۡوامۡ ُصۡ ِن َوَ< َتنۡ ُص �

َ
Yَ  َۡواهۡ ُكرۡ  ِ� َوَ< َتمۡ ُكر �

َ
Yَ  ِ  ِدِن َويَّسِ

ۡ
ُهـَدى  ال

 َمنۡ ُصۡ ِ� َوانۡ 
َ

Yَ رَّبِ اجۡ ِن �
َ

Yَ راً لََك َشك� َعلۡ  َبَغ اباً لََك ِمطۡ ِن لََك َذك�  لََك ُمۡ راً لََك رَه�
ً
بِتـاً َواع

اهاً ُمنِيباً رَّبِ َتَقب�ۡل إَِلۡ  و�
َ
ِجۡب  َحوۡ ِسۡل َبِت َواغۡ  تَوۡ َك أ

َ
دۡ َوِت َوَثّبِۡت  َدعۡ َبِت َوأ ِت وََسـّدِ  لِـَساِن  ُحج�

  رِي َسِخيَمَة َصدۡ لُۡل ِب َواسۡ ِد قَلۡ َواهۡ 
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سۡ  
َ
نۡ َتغۡ اَللBُهم� إِّنِ أ سۡ فُِرَك ِلَ

َ
مۡ َتهۡ ِب َوأ

َ
تُوُب إَِلۡ ِديَك لَِمَراِشِد أ

َ
نۡ َك َفُتۡب رِي َوأ

َ
� إِن�َك أ

َ
Yَ  َِت َرّب  
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Девета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<И когато Моите раби 
те питат за Мен  Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато ме позове. 
Нека и те ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!>> О, Аллах, Ти ни 
заповяда да ти отправяме призов-дуа и възложи на Себе си да отговаряш на този 
призов-дуа. Откликнах на Теб, о, Аллах, и Ти се отзовах. Откликнах на Теб, нямаш 
Ти съдружник, откликнах на Теб. Наистина всичката възхвала и всичките блага, и 
всичката власт са за Теб, нямаш Ти съдружник. О, Аллах, наистина аз 
засвидетелствам, че Ти си Единственият, Неповторимият, не си раждал и не си 
раждан, и няма равен на Теб. И засвидетелствам, че твоето обещание е истина, и че 
срещата с Теб е истина, и че Дженнета-Рая е истина, и че Огъня [на Джехеннем] е 
истина, и че Часът ще настъпи – няма съмнение в него, и че Ти ще съживиш онези, в 
гробовете! <<Господарю наш, опрости греховете ни и нашата невъздържаност в 
делата, и укрепи нашите стъпки, и ни помогни срещу невярващите хора!>> 

� Ељ-Бейхак̣ӣ и други извеждат от Ж ̱а ̄бир ت, че Пророкът i е прочел айета: “И когато 

моите раби те питат за Мен  Аз съм наблизо…” и казал: “О, Аллах, Ти ни заповяда да ти 

отправяме призов-дуа и възложи на Себе си да отговаряш на този призов-дуа…” до думите “...и че Ти ще 

съживиш онези, в гробовете!”. 

2. Няма друг Бог освен Аллах, един е Той, няма Той съдружник, на Него принадлежи 
всичката възхвала и цялото владение, Той съживява и Той умъртвява, и Той е 
Вечноживия, който не умира, всичкото добро е в “ръката” му, и Той за всяко нещо 
има сила. [Да се каже десет пъти.]  

� Имам Ах ̱мед и други извеждат с добри вериги от еби ̄ Еййу ̄б ељ-Енс ̣о̄рӣ ت, че Пророкът 
i казва: Който каже, когато осъмне: “Няма друг Бог освен Аллах…” до думите “…има сила.” – 
десет пъти, за всяко едно от тези десет Аллах му записва десет добрини, и изтрива от него 
десет злини, и го издига десет степени, и му се числи все едно е освободил десет роба, и му 
е защита от началото до края на деня, и няма да има дело, с което се захване този ден, което 
да му се противопостави [да му бъде трудно]. И който изрече тези слова вечерта за него 
важи същото до сутринта. В друго предание от имам Ах ̱мед се съдържа допълнението: 
“…Той съживява и Той умъртвява…” А в предание от ед-Дейлеми ̄ се съдържа допълнението: 
“…и Той е Вечноживия, който не умира, всичкото добро е в “ръката” му…” 

3. О, Аллах, стори твоите благословии и Твоята благодат да бъдат над Мух ̱аммед и рода 
на Мух ̱аммед така, както ги стори да бъдат над Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! 
Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от Исма ̄‘ӣљ ељ-К ̣о̄д̣ӣ от ељ-Х ̱асен, мурсељ. 
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   أصوهلا ومثارهاتاسعةالروضة ال

ِ ٱل﴿ � لََك عِ ﴿﴾ر�
 ٱلر�ِحيمِ � ٱ��
َ
ِجيُب َبادِي َعّنِ فَإِّنِ قَرِيٌب 1َذا َسأ

ُ
اِع إَِذا َدَعنِ  أ  َدۡعَوةَ ٱل�

ُۡؤِمُنواْ ِب لََعل�ُهۡم يَرُۡشُدونَ 
ۡ

َمرۡ  ﴾فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َول
َ
ۡلـاَللBُهم� إِن�َك أ َعءِ َوتََكف� �ِ َت بِـال

ۡ
َجابَـةِ َت بِال

 َشِيَك لََك َل�يۡ َك َل�يۡ َك اللBُهم� َل�يۡ يۡ َل� 
َ

َ َك <
ۡ
 َد َوالِّعۡ مۡ َك إِن� ال

ۡ
 َشِيـَك لَـَك ُمۡلـَمَة لَـَك َوال

َ
َك <

شۡ 
َ
ن�َك فَرۡ اللBُهم� إِِن أ

َ
َحٌد َصَمٌد لَمۡ َهُد أ

َ
ۡ  َولَمۡ  تَِلۡ ٌد أ

َ
ۡشـ يَُكـنۡ  َولَمۡ  تُول

َ
َحـٌد َوأ

َ
  لَـَك ُكُفـًوا أ

َ
ن� َهُد أ

َ وَعۡ 
ۡ
 َريۡ َدَك َحقÔ َولَِقاَءَك َحقÔ َوال

َ
اَعَة آتَِيٌة < ن�َك َتبۡ ن�َة َحقÔ َوال�اَر َحقÔ َوالس�

َ
 َعـُث َمـنۡ َب فِيَها َوأ

 ﴿ ُقُبورِ ِف الۡ 
َ

Yَ نَا ۡقـَداَمَنا َوٱنـُصۡ
َ
ۡمرِنَـا َوَثّبِـۡت أ

َ
اَفَنـا ِفٓ أ  ٱۡلَقـۡوِم َرب�َنا ٱۡغفِـۡر َلَـا ُذنُوَبَنـا 1ۡسَ

  ﴾ٱۡلَكٰفِرِينَ 
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َ  إِ <َ  �
ٰ

ُ <�  إِ ل B�َشِ َدهُ <َ حۡ  وَ  ا  ُ
َ

ُ يَك ل
َ

  ل
ۡ
ُ ُك وَ لۡ مُ  ال

َ
َ ل

ۡ
ِ  ُيۡ دُ مۡ  ال  َيُمـوُت بَِيـِده

َ
> Ôِي َوُيِميـُت وَُهـَو َح 

 َ
ۡ
  وَ ۡيُ ال

َ
Yَ َشۡ ُهَو ِ

  )]10[ عشا (يرٌ ٍء قَدِ  ُكّ
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ـٍد َكَمـا َجَعلۡ َعۡل اَللBُهم� اجۡ  �  آِل ُمَم�
َ

Yٍَد َو  ُمَم�
َ

Yَ إِبۡـ َصلََواتَِك َوَبَرَكتَِك 
َ

Yَ آلِ َتَهـا 
َ

Yََراهِيَم َو 
  َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِيدٌ إِبۡ 
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4. О, Аллах, Творецо на небесата и земята, Знаещия скритото и явното, наистина аз ти 
давам обет в този земен живот, че потвърждавам, че няма друг Бог освен Теб, че Ти 
си Единствения, нямаш Ти съдружник, и че Мух ̱аммед е твой раб и твой пратеник! И 
ако Ти ме повериш на собствената ми душа си ме доближил към злото и отдалечил от 
доброто! И аз не заслужавам доверие, освен чрез твоята милост! Затова стори този 
мой обет да е обещание при Теб и да го изпълниш за мен на Съдния ден! Наистина 
Ти на нарушаваш обещаното. 

� Имам Ах ̱мед извежда чрез верига от достоверни разказвачи от ибн Мес‘у ̄д ت, че 
Пратеникът на Аллах i казва: Който каже: “О, Аллах, Творецо на небесата и земята…” до 
думите “…обещаното.” – Всемогъщият и Величествен Аллах ще каже на ангелите-меляикета 
на Съдния ден: Този мой раб даде обет при Мен, който да изпълня за него! – и Аллах ще го 
въведе в Дженнета-Рая. Казва Сухейљ: Известих ељ-К ̣о̄сим ибн ‘Абдур ̣р̣ах ̱ма ̄н, че ‘Аўн ми 
каза така и така. А той каза: Няма слугиня в семейството ни, която да не изрича тези слова в 
своята стая. 

5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от побеляване на кожата [албинос], и 
лудостта, и проказата, и всички лоши болести!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Дя ̄ўӯд от ‘А ̄’ише ل. 

6. О, Аллах, Ти си моя Господар, а аз съм твой раб, престъпих спрямо себе си и 
признавам своя грях, а никой друг освен Теб не опрощава греховете, затова 
Господарю мой – опрости ми!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄ни от еби ̄ Ма ̄лик ељ-Еш‘арӣ ت. 

7. О, Аллах, наистина аз те моля за всички добрини, и близките и далечните, и онези за 
които знам, и онези за които не зная! О, Аллах, наистина аз те моля за доброто за 
което те е молил твоя раб и твоя пророк, и твоя пратеник, нашия повелител 
Мух ̱аммед, Аллах да го благослови и приветства, и търся закрила при Теб от злото, за 
което е търсил закрила при Теб твоя раб и твоя пророк, и твоя пратеник, нашия 
повелител Мух ̱аммед, Аллах да го благослови и приветства! О, Аллах, наистина аз те 
моля за Дженнета-Рая и за думите и делата, които доближават до него, и търся 
закрила при Теб от Огъня [на Джехеннем] и от думите и делата, които доближават 
до него, и те моля да сториш за мен добро във всяко твое отсъждане, и те моля всяко 
едно дело, което си ми отредил, да завършва с успех! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от ‘А ̄’ише ل. 
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ٰموٰ  �  اَللBُهم� فَاِطَر الس�
َ ۡ
عۡ َغيۡ ِض َعلَِم الۡ �ِت َوال

َ
َهاَدةِ إِّنِ أ َ َهُد إَِلۡ ِب َوالش�

ۡ
نۡ َك ِف ٰهـِذهِ ال �ّنِ َيـاَيـاةِ ال

َ
 أ

 
َ
نۡ شۡ أ

َ
نۡ َهُد أ

َ
َ إِ<� أ

ٰ
داً َعبۡ َت وَحۡ  َ< إِل ن� ُمَم�

َ
  تَِكلۡ  َورَُسولَُك فَإِن�َك إِنۡ ُدكَ َدَك َ< َشِيَك لََك َوأ

َ
ِن إِ�

ِ َوُتَباِعدۡ ِس ُتَقّرِبۡ َنفۡ  ّ
َ ِن ِمَن الش�

ۡ
ثُِق إِ<� بِرَۡحَ ۡيِ ِن ِمَن ال

َ
داً َدَك َعۡهـ ِ� ِعنۡ َعۡل تَِك فَاجۡ  1ّنِ َ< أ

ۡ َم الۡ تُوفِينِيهِ يَوۡ 
ُ

 قَِياَمةِ إِن�َك َ< ت
ۡ
  ِميَعادَ لُِف ال
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�  Bُعوُذ بَِك ِمَن اَلل
َ
ُ الۡ ُهم� إِّنِ أ

ۡ
ُ َبَِص َوال

ۡ
 ُنوِن َوال

َ ۡ
ءِ ال ِ   َقامِ سۡ َذاِم وََسّ

* -`��	 �	 ;�; ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ل.  

نۡ  �
َ
نَا َعبۡ اَللBُهم� أ

َ
 َيغۡ ُت بَِذنۡ َتَفۡ  َواعۡ ِس ُت َنفۡ ُدَك َظلَمۡ َت َرّبِ َوأ

َ
نۡـِب َو<

َ
 أ

�
نُوَب إِ< �يۡ فُِر ال

َ
 رَّبِ َت أ

   ِ� فِرۡ فَاغۡ 

* ���A=� Y��� ��� �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

سۡ  �
َ
َ اَللBُهم� إِّنِ أ

ۡ
لَُك ِمَن ال

َ
عۡ ُه َوَما لَمۡ ُت ِمنۡ  ُكِّهِ َعِجلِهِ َوآِجلِهِ َما َعلِمۡ ۡيِ أ

َ
سۡ اَللBُهم� إِّنِ لَُم  أ

َ
لَُك ِمنۡ  أ

َ
 أ

لََك َخۡيِ 
َ
ُ َعلَيۡ ُدَك َونَبِي�َك َورَُسولَُك َسّيُِدنَاَعبۡ  َما َسأ B�ٌد َصل� ا ُعوُذ بَِك ِمـنۡ  ُمَم�

َ
ِ هِ وََسل�َم َوأ  َشّ

ٌد َصل� ُدَك َونَبِي�َك َورَُسولَُك َسّيُِدنَاَعبۡ ُه َتَعاَذ ِمنۡ َما اسۡ  ُ َعلَيۡ  ُمَم� B�ۡسـ هِ وََسـل�مَ  ا
َ
لَُك اَللBُهـم� إِّنِ أ

َ
أ

 َ
ۡ
وۡ وۡ  قَ َها ِمنۡ ن�َة َوَما قَر�َب إَِلۡ ال

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال�ارِ َوَما قَر�َب إَِلۡ ٍل أ

َ
وۡ  قَـوۡ َها ِمـنۡ  َعَمٍل َوأ

َ
 َعَمـٍل ٍل أ

سۡ 
َ
نۡ َوأ

َ
لَُك أ

َ
ۡ أ

  داً  َعقَِبَتُه رُشۡ َعۡل جۡ فَا  قََضاءٍ َت ِ� ِمنۡ َما قََضيۡ وَ  اَللBُهم� اً َعَل ُك� قََضاٍء ِ� َخۡي  تَ

*?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  >����  -`��	 �	ل.  



 58 

Десета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Аллах! Няма друг Бог 
освен Него – Вечноживия, Неизменния! Не го обзема нито дрямка, нито сън. 
Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред 
Него, освен с неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде 
след тях. И не обхващат нищо от неговото знание освен онова, което Той пожелае. 
Неговият Курси вмества и небесата, и земята, и не му е трудно да ги опази. Той е 
Всевишния, Превеликия.>> <<Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано 
от неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в 
неговите ангели-меляикета, и неговите книги, и неговите пратеници. [И казаха:] “Не 
правим разлика между никого от неговите пратеници.” И рекоха: “Чухме и се 
подчинихме. Опрости ни, Господарю наш! Към Теб е завръщането.” Аллах възлага 
на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е 
онова, което е придобила. Господарю наш, не ни наказвай, ако сме забравили или 
съгрешили! Господарю наш, не ни натоварвай с бреме, каквото натовари онези 
преди нас! Господарю наш, не ни натоварвай с това, което не ни е по силите! И се 
смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. И ни подкрепи 
срещу невярващите хора!>> <<Господарю наш, Ти не си сътворил това напразно. 
Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня [на Джехеннем]! Господарю наш, 
когото вкараш в Огъня [на Джехеннем], опозорил си го. За угнетителите няма 
избавители. Господарю наш, чухме вестител да зове към вярата: “Вярвайте в своя 
Господар!” И повярвахме. Господарю, опрости греховете ни и отмахни от нас 
лошите ни постъпки, и ни прибери с праведниците! И дари ни, Господарю, онова, 
което си ни обещал чрез Твоите пратеници, и не ни опозорявай в Деня на 
възкресението! Ти никога не нарушаваш обещанието.>> 

� Ибн ес-Сунни ̄ извежда от еби ̄ К ̣атя ̄де ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
прочете А ̄йет ељ-Кур ̣сӣ, и завършекът на ељ-Бек ̣ар ̣а, когато е опечален Всемогъщият и 
Величествен Аллах ще му помогне. И извежда ет-Тирмиз ̱ӣ от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت от 
Пророкът i, който казва: Всяко нещо има “гръбнак” и “гръбнакът” на Курана е ељ-Бек ̣ар ̣а. 
И в нея се съдържа айетът, който е господар на всички айети в Курана - А ̄йет ељ-Кур ̣сӣ. И 
предава ељ-Х ̱а ̄ким от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت, че той [А ̄йет ељ-Кур ̣сӣ] е господаря на айетите в 
Курана и че винаги щом се прочете в дадена къща шейтаните излизат от нея. И предава ибн 
ес-Суннӣ от еби ̄ Ума ̄ме ت, че който го чете в края на всяка задължителна молитва-намаз 
единствената преграда между него и Дженнета-Рая е смъртта. И в превъзходствата на А ̄йет 
ељ-Кур ̣сӣ има предадени изключително много хадиси, а също и че тя се равнява на хиляда 
айета от Курана. 
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   أصوهلا ومثارهاعاشرةالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ �  ٱ﴾﴿� ٱ��
�

ٓ إَِلَٰه إِ<
َ

> ُ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ  ُهَو ٱۡلَح� ٱۡلَقي�ومُ ��
ۡ
 تَأ

َ
 نَۡومٞ  <

َ
ُۥ َمـا ِف  َو<  ل�

َمَٰوِٰت  �ِض ٱلس�
َ ۡ
ِي يَۡشفَ َوَما ِف ٱل

�
 بِإِۡذنِهِۦ َمن َذا ٱل

�
ۥٓ إِ< يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم ُع ِعنَدهُ

َ
 َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

ءٖ   ُيِيُطوَن بَِشۡ
َ

 َو<
�

َمٰ  وَِسـَع ُكرِۡسـبَِمـا َشـآءَ  ّمِـۡن ِعۡلِمـهِۦٓ إِ<  َي ي�ُه ٱلـس�
َ

�َض َو<
َ ۡ
وُدهُۥ  ُٔـ َوِٰت َوٱل

نزَِل إَِلۡهِ ﴾﴿ وَُهَو ٱۡلَعِل� ٱۡلَعِظيمُ ِحۡفُظُهَما
ُ
ُمۡؤِمُنونَ َءاَمَن ٱلر�ُسوُل بَِمآ أ

ۡ
ّبِهِۦ َوٱل ِ ِمن ر�  ُكÔ َءاَمَن بِٱ��

َحدٖ 
َ
 ُنَفّرُِق َبۡيَ أ

َ
َطۡعَنا َوقَالُواْ لِهِۦ ّمِن ر�سُ َوَمَل°ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ <

َ
 ُغۡفَرانَـَك َرب�َنـا َسِمۡعَنا َوأ

 يَُكّلُِف ٱ
َ

َمِصُي <
ۡ
 وُۡسَعَها1َلَۡك ٱل

�
ُ َنۡفًسا إِ<  ۡكتَـَسَبۡت  لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱ��

َ
 َرب�َنـا <

نَاتَُؤاِخۡذنَآ 
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
�ِسيَنآ أ ۡمِ إِن ن  تَ

َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِناا َكَما َحَۡلَتهُ ۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗ  َرب�َنا َو<

�
 ٱل

َ
Yَ َرب�َنـا ۥ 

َّمِلۡ   تُ
َ

 َطاقََة َلَا بِهِۦَو<
َ

ٓ َنا َما <  ٱۡلَقـۡوِم  َوٱۡعُف َعن�ا َوٱۡغفِۡر َلَا َوٱرَۡحَۡنا
َ

Yَ نَا نَت َمۡولÛََٰنـا فَٱنـُصۡ
َ
 أ

 َرب�َنا َما َخلَۡقَت َهٰ ﴿﴾ٱۡلَكٰفِرِينَ 
ٗ

Mٱل�اَر َك فَقَِنا َعَذاَب ٱل�ارِ َرب�َنآ إِن�َك َمن تُۡدِخلِ  ُسۡبَحٰنَ َذا َبِٰط 
ۡخَزۡيَتُهۥ

َ
ٰلِِمَي ِمنۡ َفَقۡد أ نَصارٖ   َوَما لِلظ�

َ
َنـا َسـِمۡعَنا ُمَنادِٗيـ ر� أ ۡن ب�َنـآ إِن�

َ
يَمٰـِن أ ِ

ۡ
َءاِمُنـواْ ا ُيَنـادِي لِل

بۡـَرارِ َرب�َنـا َوَءاتَِنـا َمـا  َٔ َنا فَٱۡغفِۡر َلَا ُذنُوَبَنا َوَكّفِۡر َعن�ا َسّيِ اَمن�ا َرب�  َٔ بَِرّبُِكۡم َف 
َ ۡ
َنا َمـَع ٱل اتَِنا َوتَوَف�

زِ 
ۡ  تُ

َ
ٰ رُُسلَِك َو< َYَ َنا ِميَعادَ نَا يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ وََعدت�

ۡ
ۡلُِف ٱل

ُ
 ت

َ
  ﴾ إِن�َك <
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2. Няма друг Бог освен Аллах и Аллах е най-велик. Няма друг Бог освен Аллах, един е 
Той. Няма друг Бог освен Аллах, няма Той съдружник. Няма друг Бог освен Аллах, 
на Него принадлежи всичката власт и всичката възхвала. Няма друг Бог освен Аллах, 
и няма сила и няма мощ освен при Аллах. 

� Ен-Неся ̄’ӣ извежда с добра верига от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت от Пророкът i, който казва: Който 
каже: “Няма друг Бог освен Аллах и Аллах е най-велик…” до думите “…освен при Аллах.” – през 
деня или през нощта на даден месец, а после умре през този ден, през тази нощ или през 
този месец, греховете му биват опростени. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед – твоя раб и твоя пратеник – и семейството му така, 
както благослови Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от Исма ̄‘ӣљ ељ-К ̣о̄д̣ӣ от Ибр ̣о̄хӣм ен-Нех ̣а‘ӣ, 
мурсељ. 

4. О, Аллах, възпри ме от онова, което си ми забранил чрез онова, което си ми 
позволил, и ме обогати чрез твоята щедрост [за да не искам] от онова, което е при 
другите! 

� Ељ-Х ̱а ̄ким извежда с достоверна верига от ‘Али  който казал на един човек: Да те науча ,ت ̄
ли на слова, на които ме научи Пратеникът на Аллах i? Дори да имаш дългове колкото 
С ̱ебӣр [планина в Мекке] Аллах ще го изплати за теб. Кажи: “О, Аллах, възпри ме…” до 
думите “…което е при другите!” 

5. О, Аллах, помогни ми да те споменавам и да ти благодаря, и да ти правя ибадет по 
най-добрия начин!  

� Ебӯ Дя ̄ўӯд и други извеждат с достоверна верига от Му‘а ̄з  че Пратеникът на Аллах i ,ت ̱
хванал ръката му и казал: О, Му‘а ̄з ̱, наистина, кълна с в Аллах, аз те обичам. И ти завещавам, 
о, Му‘а̄з ̱, да не пропускаш в края на всяка молитва-намаз да казваш: “О, Аллах, помогни ми да 

те споменавам и да ти благодаря, и да ти правя ибадет по най-добрия начин!” 

6. Няма друг Бог освен Теб, пречист си Ти и за Теб е всичката възхвала! Господарю 
мой, извърших зло и престъпих против себе си! Опрости ми, защото Ти си Най-
добрия, който опрощава! Няма друг Бог освен Теб, пречист си Ти и за Теб е 
всичката възхвала! Господарю мой, извърших зло и престъпих против себе си! 
Помилвай ме, защото Ти си Най-добрия, който помилва! Няма друг Бог освен Теб, 
пречист си Ти и за Теб е всичката възхвала! Господарю мой, извърших зло и 
престъпих против себе си! Приеми покаянието ми, защото наистина Ти си 
Приемащия покаянието, Премилосърдния! 

� ‘Абд ибн Х ̱умейд извежда от ибн ез-Зубейр ب за словата на Всевишния: “И получи А ̄дем 

слова от своя Господар…” [ељ-Бек̣ар ̣а: 37]. Казва: Това са: “Няма друг Бог освен Теб…” до думите 
“…Премилосърдния!” Същото се предава и от ељ-Бейхак ̣ӣ и ибн ‘Ася ̄кир от Енес от Пророка 
i. 
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7. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от лошия ден, и лошия час, и лошия 
другар, и лошия съсед в постоянния ми дом! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ‘Ук ̣бе ибн ‘А ̄мир ت. 

8. О, Аллах, наистина аз те моля, заради твоята щедрост и твоето величие, да ме 
избавиш от Огъня [на Джехеннем] и безверието, и нуждата! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ в “Муснед ељ-Фирдеўс” от еби ̄ Бекр̣а 
 .ت
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ُعوُذ بَِك ِمنۡ  �
َ
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َ
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Единадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Аллах! Няма друг Бог 
освен Него – Вечноживия, Неизменния! Не го обзема нито дрямка, нито сън. 
Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред 
Него, освен с неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде 
след тях. И не обхващат нищо от неговото знание освен онова, което Той пожелае. 
Неговият Курси вмества и небесата, и земята, и не му е трудно да ги опази. Той е 
Всевишния, Превеликия.>> <<Х̱а ̄ Ми ̄м. Низпославането на Книгата е от Аллах, 
Всемогъщия, Всезнаещия, Опрощаващия греха и Приемащия покаянието, Строгия в 
наказанието, Владетеля на благодатта. Няма друг Бог освен Него. При Него е 
завръщането.>> <<Господарю наш, повярвахме, впиши ни със свидетелите!>> 
<<Господарю наш, угнетихме себе си и ако Ти не ни опростиш, и не ни помилваш, 
ще сме от губещите.>> 

� Ет-Тирмиз ̱ӣ и други извеждат от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах 
i: Който прочете от сура “Х ̱а ̄ Ми ̄м ељ-Му’мин” до думите “…завръщането.” и А ̄йет ељ-
Кур̣сӣ, когато осъмне бива опазен чрез тях докато замръкне. И който ги прочете, когато 
замръкне бива опазен чрез тях докато осъмне. 

2. Няма друг Бог освен Аллах, Всеблагия, Прещедрия. Пречист е Аллах и благословен е 
Аллах, Господаря на великия Арш. И слава на Аллах, Господаря на световете. О, 
Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от злото на твоите раби! 

� Имам Ах ̱мед и други извеждат от ‘Али  който казва: Пратеникът на Аллах i ме научи ,ت ̄
на тези слова и ми нареди, когато ме налегне печал или ме застине трудност да казвам: 
“Няма друг Бог освен Аллах…” до думите “…световете.” А ибн еби ̄ ‘А ̄с̣им допълва към това с 
достоверна верига: “О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от злото на твоите раби!” 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед – твоя раб и твоя пратеник така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м! И дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както дари с 
благодат Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ от ебу ̄ Се‘и ̄д ељ-Х ̣удрӣ ت. 

4. Няма друг Бог освен Аллах, един е Той, няма Той съдружник. Възвеличавам Аллах по 
най-величествения начин, и отправям всичката благодарност към Аллах по най-
големия начин. Пречист е Аллах, Господаря на световете. Няма сила и няма мощ 
освен при Аллах, Всемогъщия, Премъдрия. О, Аллах, опрости ми, и ме помилвай, и 
ме напъти, и ме дари с препитание, и ме извини! 

� Муслим извежда от Сеа‘д ت, който казва: Дойде един бедуин при Пророка i и каза: 
Научи ме на слова, които да изричам! Каза [Пророкът i]: Казвай: “Няма друг Бог освен 

Аллах…” до думите “…Всемогъщия, Премъдрия.” Каза [бедуинът]: Тези слова са за моя 
Господар, а какво е за мен? Каза [Пророкът i]: Казвай: “О, Аллах, опрости ми, и ме помилвай, 

и ме напъти, и ме дари с препитание!”, защото те обхващат всичко от земния ти живот и 
отвъдния ти. А в друго предание се споменава и допълнението: “…и ме извини!” в края му. 
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5. О, Аллах, Премахващия грижата, Снемащия мъката, Откликващия зова на 
нуждаещия, Всемилостивия на този свят и отвъдния и Премилосърдния, както ме 
помилва [до сега], помилвай ме така, че да не се нуждая от милостта на никой друг!  

� Ељ-Х ̱а ̄ким и други извеждат от ‘А ̄’ише ل, която казва: Баща ми ми каза: Да те науча ли на 
призов-дуа, на която ме научи Пратеника на Аллах i? И каза: [А също] ‘Ися ̄ � учеше 
учениците си на нея. Дори и да имаш дългове колкото планината Ух ̱уд, а после я изречеш, 
Аллах ще ги изплати за Теб. Казах: Да! Каза: Кажи: “О, Аллах, Премахващия грижата…” до 
думите “… на никой друг!” 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от надменността на богатия и 
унижението на бедния! О, Ти, който обещаваш и изпълняваш, и заплашваш и 
опрощаваш, о, Ти, който си радостен от моето покорство, и не ти вреди моето 
непокорство, дари ме с онова, което те радва, и ми опрости онова, което не ти вреди! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ в “Муснед ељ-Фирдеўс” от някои от 
сахаба-сподвижниците ي. 

7. О, Аллах, наистина аз съм човек, затова не ме наказвай, заради това, че съм наругал 
някой или съм му причинил страдание! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ‘Абдур ̣р̣аззя ̄к̣ от ‘А ̄’ише ل. 

8. О, Ти, Който изкарваш красивото у мен на показ, а скриваш моите пороци, о, Ти, 
Който не сграбчваш за извършените престъпления и не разобличаваш [греховете], о, 
Ти, Най-безпределно помилващия, о, Ти, Най-прекрасно извиняващия, о, Ти, Най-
всеобхватно опрощаващия, о, Ти, Разстилащия безграничната си милост над своите 
раби, о, Ти, Свидетеля на всяка тайна, о, Ти, Крайния предел на всяка жалба, о, Ти, 
Най-щедро извиняващия, о, Ти, Даряващия с най-велика благодат, о, Ти, Започващия 
всяка добрина преди да бъде изпълнена, о, Ти, Господарю наш, о, Ти, Повелителю 
наш, о, Ти, Покровителю наш, о, Ти, Цел на нашите желания, умолявам те, о, Аллах, 
да не гориш тялото ми в Огъня [на Джехеннем]! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от ибн ‘Умер  .ب ̣
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 اَللBُهم� فَ  �
ۡ
 َغّمِ ُمِيَب َدعۡ َهّمِ َكِشَف الۡ ارَِج ال

ۡ
نۡ َطّرِيَن رَۡحٰ ُمۡض َوةِ ال � َن ال

نۡـَيـا َوالۡ
َ
 َت ِخـَرةِ َورَِحيَمُهَمـا أ

   ِسَواكَ ةِ َمنۡ  رَۡحَ ِن بَِها َعنۡ نِ  ُتغۡ ةً  رَۡحَ ِن َحۡ َحُِن فَارۡ تَرۡ 


 	� 	��ـ`-    *�� >���� ��ـ�� i;	ـ�? 	8gD%ـW ��ـ�� ��    �� n	gDـY  : �ـ�� X ��ـ�  :  ���ـH ل � � :   N.ـ%	 ��  :�gDـSD� Wـ���:4، �ـ� �ـ�    ��ـ�
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ُعوُذ بَِك ِمنۡ  �
َ
وۡ  وََعدَ رِ يَا َمنۡ َفقۡ غَِن َوَمَذل�ةِ الۡ  َبَطرِ الۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
 َظلَـَم  لَِمـنۡ فِرۡ َعَد َفَعَفا اغۡ  فََوَف َوأ

َ َوآَس يَا َمنۡ  هُ َمعۡ  ت �هُ َطاَعِت َوَ< تَُض �َك َواغۡ ِصَيِت َهۡب ُس �   ِ� َما َ< يَُض�كَ فِرۡ  ِ� َما يَُس

* * �gD:3�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ”t;�@�� 38.�“ -��SQ�� ��� �	 ي.  

بۡ اَللBُهم� إِن�مَ  � نَا بََشٌ فMََ ُتَعّذِ
َ
وۡ ِم رَُجٍل َشَتمۡ ِن لَِشتۡ ا أ

َ
  ُتهُ  آَذيۡ ُتُه أ

*-`��	 �	 ������ 32	 ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ل .  

ظۡ يَاَمنۡ  �
َ
َ  أ

ۡ
َ َقبِيَح يَاَمنۡ ِميَل وََسَتَ الۡ َهَر ال

ۡ
ۡتَ رِيَرةِ َوَ< َيهۡ  َ< يَُؤاِخُذ بِال  يَـا وِ َعۡفـ يَا َعِظيَم الۡ تُِك الّسِ

 
ۡ
َ َمغۡ َحَسَن ال�َجاُوزِ يَا َواِسَع ال

ۡ
ۡـِن بِالر�ۡحَ َديۡ فَِرةِ يَا بَاِسَط ال

َ
ِ ن

ِ َوى يَـا ُمۡنـةِ يَا َصاِحَب ُكّ
َتَه ُكّ

فۡ َشكۡ   َوى يَا َكرِيَم الص�
ۡ
َدنَا َوَيـا َقاقَِها يَا َرب�َنا َوَيا َسـّيِ تِحۡ َل اسۡ ِدَئ الَِّعِم َقبۡ َمّنِ يَا ُمبۡ ِح يَا َعِظيَم ال

سۡ َ<نَا َوَيا َغيََة رَغۡ َموۡ 
َ
نۡ َبتَِنا أ

َ
ُ أ B�َلَُك يَا ا

َ
  ِق بِال�ارِ وَِي َخلۡ  َ< تَشۡ أ

* �g	 ��� �	 >���� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ب.  
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Дванадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Пратеника повярва в 
онова, което му бе низпослано от неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки 
от тях повярва в Аллах и в неговите ангели-меляикета, и неговите книги, и неговите 
пратеници. [И казаха:] “Не правим разлика между никого от неговите пратеници.” 
И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господарю наш! Към Теб е 
завръщането.” Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, 
което е придобила и против нея е онова, което е придобила. Господарю наш, не ни 
наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господарю наш, не ни натоварвай с 
бреме, каквото натовари онези преди нас! Господарю наш, не ни натоварвай с това, 
което не ни е по силите! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си 
нашият Закрилник. И ни подкрепи срещу невярващите хора!>> <<Господарю наш, 
не ни слагай заедно с хоратаугнетители!>> <<Господарю наш, отсъди между нас и 
нашия народ с правдата! Ти си Най-добрият съдник.>> 

� Ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим предават от ибн Мес‘у ̄д ت от Пророкът i, който казва: Който 
прочете двата айета от края на сура ељ-Бек ̣ар ̣а през нощта – те са му достатъчни. По 
отношение на техните достойнства има много хадиси и те започват от думите: “Пратеникът 

повярва…” до края на сурата. 

2. Няма друг Бог освен Аллах, един е Той, няма Той съдружник. На Него принадлежи 
всичкото владение и всичката възхвала. Той съживява и Той умъртвява, и Той е 
Вечноживия, който не умира, и Той за всяко нещо има сила. О, Аллах, няма пречка за 
онова, което си дал, нито пък сдобиване с онова, което си възпрял, и не е от полза 
никоя власт без твоето благоволение! Няма сила и няма мощ освен при Аллах. Няма 
друг Бог освен Аллах, и не правим ибадет на никой друг освен на Него. Негови са 
всичките благодеяния и Негова е всичката благодат, и на Него принадлежи най-
прекрасната възхвала. Няма друг Бог освен Аллах и ние сме искрени нему в 
религията, дори и безверниците да ненавиждат това. 

� Ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим предават от ељ-Муг ̣ӣр̣а ибн Шуа‘бе ت, че когато Пратеникът на 
Аллах i се освободеше от молитвата-намаз и дадеше селям казваше: “Няма друг Бог освен 

Аллах, един е Той…” до думите “… има сила.” и “О, Аллах, няма пречка за онова, което си дал…” 
до думите “…без Твоето благоволение.” А Муслим предава от ‘Абдул ̣л̣о̄х ибн ез-Зубейр ب, че 
[Пророкът] i казваше в края на всяка молитва-намаз, след като дадеше селям: “Няма друг Бог 

освен Аллах, един е Той…” до думите “…има сила.” и “Няма сила и няма мощ освен при Аллах…” 
до думите “…безверниците да ненавиждат това.” 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и съпругите му, и потомството му така, както 
благослови рода на Ибр̣о̄хи ̄м! И дари с благодат Мух ̱аммед и съпругите му, и 
потомството му така, както дари с благодат рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си 
Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ от еби ̄ Х ̱умейд ес-Ся ̄‘адӣ ت. 
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   أصوهلا ومثارهاثانية عشرالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ِ َوَمَل° ﴿﴾� ٱ�� َحـدٖ َءاَمَن بِٱ��
َ
 ُنَفّرُِق َبـۡيَ أ

َ
 ّمِـن ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ <

َطۡعَنا َوقَالُواْ ر�ُسلِهِۦ
َ
 يَُكّلُِف ٱَسِمۡعَنا َوأ

َ
َمِصُي <

ۡ
 وُۡسَعَها ُغۡفَرانََك َرب�َنا 1َلَۡك ٱل

�
ُ َنۡفًسا إِ<  لََهـا ��

 تَُؤاِخۡذنَآ  َرب�نَ ۡكتََسَبۡت َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱ
َ

نَاا <
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
�ِسيَنآ أ ِۡمـۡل َعلَۡيَنـآ إِن ن  تَ

َ
 َرب�َنـا َو<

ِيَن ِمن َقۡبلَِناا َكَما َحَۡلَتهُ إِۡصٗ 
�

 ٱل
َ

Yَ َّمِلۡ  َرب�َنا ۥ  تُ
َ

 َطاقََة َلَا بِهِۦَو<
َ

 َوٱۡعُف َعن�ـا َوٱۡغفِـۡر َنا َما <
 ٓ ــا ــا َوٱرَۡحَۡن ــَت َمۡولَ َلَ ن

َ
ــرِينَ  أ ــۡوِم ٱۡلَكٰفِ  ٱۡلَق

َ
Yَ نَا ــُصۡ ــا فَٱن ــۡوِم ﴾﴿Ûَٰن ــَع ٱۡلَق ــا َم َۡعۡلَن  تَ

َ
ــا < َرب�َن

ٰلِِميَ  نَت َخۡيُ ٱۡلَفٰتِِحيَ ﴾﴿ٱلظ�
َ
َّقِ َوأ   ﴾َرب�َنا ٱۡفَتۡح بَۡيَنَنا َوَبۡيَ قَۡوِمَنا بِٱلۡ

*     ;��.� ��� �	 >D.� ����2�� �̂ـ :  ��� i	� ��M8 ت � � �� ��):k�      
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َ  إِ <َ  �
ٰ

ُ <�  إِ ل B�َشِ َدهُ <َ حۡ  وَ  ا  ُ
َ

ُ يَك ل
َ

  ل
ۡ
ُ ُك وَ ُملۡ  ال

َ
َ ل

ۡ
 َيُموُت  ُيۡ دُ مۡ  ال

َ
> Ôوَ ِي َوُيِميُت وَُهَو َح 

َ
Yَ ُهـَو 

ِ َشۡ 
عۡ  اَللBُهم� يرٌ ٍء قَدِ ُكّ

َ
َ َت َوَ< َينۡ ِطَي لَِما َمَنعۡ َت َوَ< ُمعۡ َطيۡ َ< َمانَِع لَِما أ

ۡ
َ ّدِ مِنۡ َفُع َذا ال

ۡ
َ<   د� َك ال

ِ َحوۡ  B�َنعۡ َل َوَ< قُو�ةَ إِ<� بِا 
َ

ُ َو< B�ا 
�

َ إِ<
ٰ

 إِل
َ

ُ الِّعۡ  <
َ

 إِي�اهُ ل
�

ُ ُبُد إِ<
َ

َـَفۡض  الۡ َمُة َول ُ ال�َناُء الۡ
َ

َسُن ُل َول
ُ ُمۡ  B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
ُ اّلِيَن َولَوۡ <

َ
  َكفُِروَن  َكرِهَ الۡ لِِصَي ل
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 ُمَ  �
َ

Yَ ُِهم� َصّلBٍد وَ اَلل زۡ م�
َ
 أ

َ
Yَ آِل إِبۡـ َكَمـا َصـل�يۡ تِـهِ َواِجهِ َوُذّرِي� 

َ
Yَ ـٍد َم َوَبـارِكۡ َراهِيَت  ُمَم�

َ
Yَ 

زۡ وَ 
َ
 َواِجهِ َوُذّرِي�تِهِ أ

ۡ
 آلِ  َكَما بَاَرك

َ
Yَ يدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ  إِبۡ َت  

*� 
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4. О, Аллах, Ти си моя Господар, няма друг Бог освен Теб, на Теб се уповах и Ти си 
Господаря на великия Арш! Каквото Аллах пожелае става, а каквото не пожелае – не 
става. Няма сила и няма мощ освен при Аллах, Всевишния, Превеликия. Знам, че 
Аллах над всяко нещо има сила и че Аллах всяко нещо обхваща със знание. О, Аллах, 
търся закрила при Теб от злото на собствената ми душа и от злото на всяка твар, 
която си сграбчил! Наистина моят Господар е на прав път. [Т.е. Аллах извършва 
всяко нещо с безкрайната си мъдрост.] 

� Ибн ес-Сунни ̄ извежда, че един човек казал на еби ̄ ед-Дер ̣дя̄’ ت: Твоята къща изгоря! А 
той казал: Не е изгоряла! Всемогъщият и Величественият няма да стори такова нещо, заради 
словата, които чух от Пратеника на Аллах i. Който ги каже в началото на деня няма да го 
постигне нещастие чак до вечерта, а който ги каже в края на деня няма да го постигне 
нещастие чак докато осъмне: “О, Аллах, Ти си моя Господар…” до думите “…на прав път.” И 
предава [ибн ес-Суннӣ] по друг път, че [ебӯ ед-Дер ̣дя̄’ ت] казва: Няма да го постигне нещо, 
което не харесва по отношение на него самия, и семейството му, и богатството му, а аз 
изрекох тези слова днес. После каза: Елате с нас! И той стана и другите станаха заедно с 
него и отидоха при дома му. И всичко около неговия дом беше изгоряло, но неговия дом 
беше непокътнат. 

5. О, Аллах, наистина Ти си Превелик Създател, наистина Ти си Всечуващ, Всевиждащ, 
наистина Ти си Всеопрощаващ, Премилосърден, наистина Ти си Господарят на 
великия Арш! О, Аллах, наистина Ти си Благонравния, Великодушния, Прещедрия! 
Опрости ми, и се смили над мен, и ме помилвай, и ме дари, и ме прикрий, и ми 
замени [с по-добро], и ме издигни, и не ме оставяй в заблуда, и ме въведи в 
Дженнета-Рая чрез твоята милост, о, Най-милостив сред милостивите!  

� Ед-Дейлеми ̄ извежда от Ж ̱а ̄бир ت, който казва: Влязох при Пратеника на Аллах i, а той 
ми каза: На тези гореспоменати единадесет слова ме научи Ж̱ебр̣а’ӣљ, ако те са по-скъпи за 
теб от всичко – в тях са събрани добрините на земния ти живот и на отвъдния. Казах: О, 
Пратенико на Аллах, наистина аз се нуждая от тях и наистина те са по-скъпи за мен! Каза: 
Кажи: “О, Аллах, наистина Ти си Превелик Създател…” до думите “…о, Най-милостив сред 

милостивите!” 

6. О, Аллах, стори ме от онези, които като сторят добрина се радват, а когато извършат 
прегрешение се покайват! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн Ма ̄ж ̱е от ‘А ̄’ише ل. 

7. О, Аллах, наистина аз те моля за праведен живот, и добра смърт, и завръщане без да 
бъда унижен или опозорен! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от ибн ‘Умер  .ب ̣
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نۡ  �
َ
َ اَللBُهم� أ

ٰ
 إِل

َ
نۡ َت رَّبِ <

َ
 أ

�
 َت َعلَيۡ  إِ<

ۡ نۡ َك تََوك�
َ
ُ َكَن َوَما لَمۡ َعِظيِم ِش الۡ َعرۡ َت رَب� الۡ ُت َوأ B�َما َشاَء ا 

 
ۡ
ِ َ< َحوۡ   يَُكنۡ  لَمۡ يََشأ B�الۡ  الۡ َل َوَ< قُو�ةَ إِ<� بِا ِ عۡ َعِظيِم َعِلّ

َ
ِ َشۡ أ

 ُكّ
َ

Yَ َ B�ن� ا
َ
َ لَُم أ B�ن� ا

َ
ٍء قَِديٌر َوأ

َحاَط بُِكّلِ َشۡ قَدۡ 
َ
ُعوُذ بَِك ِمنۡ امً ٍء ِعلۡ  أ

َ
ِ َنفۡ  اَللBُهم� إِّنِ أ نۡـِس َوِمنۡ  َشّ

َ
ٍة أ ِ َدابـ�

ِ ُكّ َت آِخـٌذ  َشّ
اٍط ُمسۡ   ِصَ

َ
Yَ َِتقِيمٍ بَِناِصَيتَِها إِن� رَّب  

*   a�^�         ?�;�3�� ��' ��� \s� � l: wـ� 	ـ+ sـ# �%@�ـ# �bـgDl� ،Yـ�_ ��(ـ�U �ـ� ��ـ�� ��          �ـ� �>ـ��،  : J!ـ�� . �Y)%� ��<� 3 : ت��� ��.5 �
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?�A �U2Q: w �[�<.  

َعِظيِم اَللBُهم� إِن�َك ِش الۡ َعرۡ ٌم إِن�َك رَب� الۡ لِيٌم إِن�َك َغُفوٌر رَِحياَللBُهم� إِن�َك َخ�Mٌق َعِظيٌم إِن�َك َسِميٌع عَ  �
َ الۡ 

ۡ
اَب� ال ِن َوَ< تُـِضل�ِن َفۡعـِن َوارۡ ُبۡ ِن َواۡجـُتۡ ِن َواسۡ زُقۡ ِن وََعفِِن َوارۡ َحۡ  ِ� َوارۡ فِرۡ َكرِيُم اغۡ ُد الۡ و�

دۡ 
َ
َ ِخلۡ َوأ

ۡ
 ن�َة بِرَۡحَ ِن ال

َ
اِحِيَ  َحمَ رۡ تَِك يَا أ   الر�

*  �gD:3�� a�^�    ���s �	 ت���  : �� ���� ND	 HD^;ic ��!J  :+8	=� ?n�/   1ـg� ،ـ�@,� #:ds �U%8gD	 _�gD� �� Y%�C �<� (�`	 �3<'� 

(�^k� �%,3�� �^ Y� .HD� :XC �<� _�gDl�� ?n�/ ،a�)� N,C �� ،�� ���� �: .��� : #�”�\^ Y,C >UD�� “ W��� cC”4e���� ><�� �:“.  

حۡ َعلۡ اَللBُهم� اجۡ  �
َ
ِيَن إَِذا أ

�
َساُءوا اسۡ بۡ تَ َسُنوا اسۡ ِن ِمَن ال

َ
وا 1َذا أ   َفُرواَتغۡ َشُ

* -.��	 �	 -s�� ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ل.  

سۡ  �
َ
لَُك ِعيَشًة َسوِي�ةً اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
ا َغۡيَ  َوِميَتةً  أ Ìزِّيٍ َوَ< فَاِضٍح  َمۡ نَقِي�ًة َوَمَرد  

* �g	 ��� �	 >���� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ب.  
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Тринадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Аллах свидетелства, че 
няма друг Бог освен Него. И ангелите-меляикетата, и най-издигнатите в знанието 
свидетелстват същото – Той отстоява справедливостта. Няма друг Бог освен Него – 
Всемогъщия, Премъдрия. Ислямът е религията при Аллах.>> И аз свидетелствам за 
онова, за което свидетелства Аллах, и поверявам това свидетелство за съхранение 
при Аллах, и то е моето богатство при Него. 

� Ебӯ еш-Шейх ̣ предава от ибн Мес‘у ̄д ت от Пророка i, че който прочете айета: “Аллах 

свидетелства, че няма друг Бог освен Него…”, после каже: “И аз свидетелствам…” до края, ще 
дойде с тях на Съдния ден и ще му бъде казано: Този мой раб даде обет при Мен и Аз имам 
най-голямо право да му изпълня този обет. Затова въведете моя раб в Дженнета-Рая. 

2. О, Аллах, наистина аз свидетелствам за онова, което Ти си засвидетелствал за Себе 
си, и са засвидетелствали за Теб твоите ангели-меляикета и пророци, и дарените със 
знание! А онзи, който не засвидетелства за онова, което Ти си засвидетелствал за 
Себе си, запиши моето свидетелство на мястото на неговото! Ти си мирът и от Теб е 
мирът! Благословен си Ти, Притежателю на величието и почитта! О, Аллах, 
наистина аз те моля да избавиш гърлото ми от Огъня [на Джехеннем]! 

� Ед-Дейлеми ̄ предава от Енес ت че Пророкът i казваше след като се освободи от своята 
молитва-намаз: “О, Аллах, наистина аз свидетелствам…” до думите “…от Огъня [на 

Джехеннем]!” 

3. Няма друг Бог освен Аллах, Всеблагия, Прещедрия. Няма друг Бог освен Аллах, 
Всезнаещия, Всемогъщия. Пречист е Аллах, Господаря на седемте небеса и 
Господаря на знатния Арш. Слава на Аллах, Господаря на световете. <<Господарю 
наш, изпълни ни с търпение и прибери ни отдадени на Теб!>> 

� Имам Ах ̱мед и други, и ибн Ж ̱ерӣр и го определя за достоверен, извеждат [хадиса] от ‘Али ̄ 
 който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Да те науча ли на слова, които ако изречеш ,ت
ще ти бъде опростено, та дори и греховете ти да са колкото пяната на морето или колкото 
броя на песъчинките, макар че вече ти е опростено? [Кажи:] “Няма друг Бог освен Аллах, 

Всеблагия, Прещедрия…” до думите “…Слава на Аллах, Господаря на световете.” А ељ-Х ̣але‘ӣ 
добавя в своята “ељ-Х ̣але‘иййа̄т”: Казва ‘Али ̄: Това са “Словата на избавлението” [Келима ̄т 
ељ-Фер ̣аж ̱]. 

4. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и неговите съпруги, и неговото потомство така, 
както благослови рода на Ибр̣о̄хи ̄м и дари с благодат Мух ̱аммед и неговите съпруги, 
и неговото потомство така, както дари с благодат рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си 
Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ от еби ̄ Х ̱умейд ес-Ся ̄‘адӣ ت. 
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   أصوهلا ومثارها عشرثالثةالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ْولُـواْ ٱ﴾﴿� ٱ��
ُ
َمَل°ئَِكـُة َوأ

ۡ
 ُهـَو َوٱل

�
ٓ إَِلٰـَه إِ<

َ
ُهۥ < نـ�

َ
ُ أ ۡلعِۡلـِم قَآئَِمۢـا َشِهَد ٱ��

َِكيُم إِن� ٱّلِينَ بِٱۡلقِۡسِط   ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلۡ
�

ٓ إَِلَٰه إِ<
َ

>   ِ
ۡ

ِ ٱل شۡ  ﴾ۡسَلٰمُ ِعنَد ٱ��
َ
نَا أ

َ
ُ بِهِ َوأ B�َهُد بَِما َشِهَد ا

َهاَدةَ َوِهَ ِ� ِعنۡ َتوۡ َواسۡ  َ ٰهِذهِ الش� B�َدهُ َودِيَعةٌ دُِع ا  

*        ;��.� ��� �	 �%`�� ��� �3 �� ” �� �� ���  i	� ��M8    ت �UـA   ـ�/ nC Wـ�C n Wـ< �ـ��    “  �,ـE -ـ:k�”  3UـA� ـ�,�“ 
�^ـ� cC    �%!�� "ـ�: Wـ�? �ـs ،  ،-ـ�

#%!J :-8]� �32	 ��D^;� ،3U���� NJ �� Z<� �,� �3U	 XC 3U	 ��/ �32	.  

شۡ  �
ُ
ِ ِهُدَك بَِما َشِهدۡ اَللBُهم� إِّنِ أ نۡ ِسَك وََشِهَدۡت فۡ هِ ِلَ َت ب

َ
ولُو الۡ  بِهِ ِمMَئَِكُتَك َوأ

ُ
  لَـمۡ ِم َوَمنۡ عِلۡ بَِياُؤَك َوأ

  بَِما َشِهدۡ َهدۡ يَشۡ 
ۡ
نۡ  شَ ُتۡب َت بِهِ فَاك

َ
Mَُم َوِمنۡ َهاَدِت َمَكَن َشَهاَدتِهِ أ  َت الس�

ۡ
Mَُم َتَباَرك َت يَـا َذا َك الس�

 َ
ۡ
ِ ال

ۡ
 Mَِل َوال

ۡ
سۡ ك

َ
لَُك فَِكَك َرَقَبِت ِمَن ال�ارِ َراِم اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
   أ

* L,� �	 �gD:3�� �� ��M8 ت �� i \T �� ��J �bC ��!: ��� WF”3UA� �,C >UD�� “cC W��� ”��8�� ��“.  

�  َ
ۡ
ُ ال B�إِ<� ا َ

ٰ
ُ  َكرِيمُ لِيُم الۡ َ< إِل B�إِ<� ا َ

ٰ
ٰموٰ بۡ َعِظـيُم ُسـَعلِيُم الۡ  الۡ َ< إِل ِ رَّبِ الـس� B� بۡ َحاَن ِع ِت الـس�

َ ِش الۡ َعرۡ َورَّبِ الۡ 
ۡ
ِ رَّبِ الۡ مۡ َكرِيِم َوال B�ِ َعلَۡينَ ﴿َعلَِمَي ُد 

ۡفرِغۡ
َ
َنا ُمۡسلِِميَ ا ا َصۡبٗ َرب�َنآ أ   ﴾َوتَوَف�

*  a�^�  ND	 �	 WSST �:�s ��� 
�� 3e� "��'ت����  : �� ���� ���i :         3ـ# ��ـ$� Hـ,�� �C Yـ��,b _�ـ@� �Uـ)D� �bC _ـ�gD� YـgD	� n�
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a�@�� _�gD�.  

�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ِزۡ ُهم� َصّل
َ
 أ

َ
Yَ ِآِل إِبۡـ َكَمـا َصـل�يۡ َواِجهِ َوُذّرِي�تِـه 

َ
Yَ ـٍد َم َوَبـارِكۡ َراهِيَت  ُمَم�

َ
Yَ 

 وَ 
َ
 َواِجهِ َوُذّرِي�تِهِ زۡ أ

ۡ
 آلِ  َكَما بَاَرك

َ
Yَ يدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ  إِبۡ َت  

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^�  �3	�.�� 3%e ��� �	 ����2�� (ت.  
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5. Аллах е най-велик, Аллах е най-велик. Аллах е по-могъщ от всички творения заедно. 
Аллах е по-могъщ от онова, което се страхувам и опасявам. Търся закрила при Аллах, 
който няма друг Бог освен Него, онзи, който държи небето да не падне върху земята, 
освен с неговото позволение, от злото на неговия раб еди кой си [и назовава името 
на онзи, от когото се страхува], и неговата войска, и неговите последователи, и 
неговите привърженици от джиновете и хората! О, Аллах, бъди ми избавител от 
тяхното зло! Величествена е твоята възхвала и всемогъщо е твоето избавление, и 
благословено е твоето име, и няма друг Бог освен Теб! [Да се каже три пъти.] 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ и други извеждат с достоверна верига от ибн ‘Абба ̄с ب от Пророкът i, 
който казва: Когато отиваш при властен човек, когото се страхуваш да не те нападне кажи: 
“Аллах е най-велик…” до думите “…и няма друг Бог освен Теб!” – три пъти. 

6. О, Аллах, аз търся закрила при Теб от злото на онова, което пълзи върху своя корем, 
и от злото на онова, което ходи на два крака, и от злото на онова, което ходи на 
четири крака! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн ‘Абба ̄с ب. 

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

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от Енес ت. 

8. О, Аллах, напои сърцето ми с вярата така, както напои душата ми и не наказвай дори 
и частица от мен, заради частица от моите грешки! Наистина Ти си Всевластен над 
мен! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ в “Муснед ељ-Фирдеўс” от еби ̄ Хур ̣айр̣а 
 .ت

9. О, Аллах, не давай на нечестивец да има добрина при мене, която да му изплатя в 
земния живот или отвъдното! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от Му‘а ̄з  .ت ̱

10. О, Аллах, опрости ни, и ни помилвай, и бъди доволен от нас, и приеми от нас, и ни 
въведи в Дженнета-Рая, и ни избави от Огъня [на Джехеннем], и поправи всичките 
ни дела! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн еби ̄ Шейбе от еби ̄ Ума ̄ме ت. 
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�  ُ B�َكۡ ا
َ
كۡ  أ

َ
ُ أ B�ِمنۡ َبُ ا �َعز

َ
ُ أ B�حۡ  َخلۡ َبُ ا

َ
َخاُف َوأ

َ
ا أ َعز� ِمم�

َ
ُ أ B�ِي قِهِ َجِيًعا ا

�
ِ ال B�ُعوُذ بِـا

َ
َذُر أ

 ُهَو 
�

َ إِ<
ٰ

 إِل
َ

نۡ ُممۡ <
َ
َماءِ أ  ِسِك الس�

َ ۡ
 ال

َ
Yَ بِإِذۡ � َتَقَع 

�
ِ َعبۡ نِهِ ِمنۡ ِض إِ< و يـسما مـن (ِدهِ فُـMٍَن  َشّ

تۡ )]!Да каже името на онзи, от който се страхува[ ياف شه
َ
ۡشـ وَُجُنودِهِ َوأ

َ
َياِعهِ َباِعهِ َوأ

 ِ
ۡ
ِ ِمَن ال

ۡ
ۡ ّنِ َوال َ  َجل� َثَناُؤَك وََعز� َجاُرَك َوَتَباَرَك اسۡ  َشِّهِمۡ ِمنۡ  ِ� َجاًرا ِس اَللBُهم� ُكنۡ ن

ٰ
 إِل

َ
ُمَك َو<

  )]3[ ثMثا(َك َغۡيُ 

*   a�^�    t�2	 ��� �	 P%ST 38.� 
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��� “_��� v\E.  

�  Bُعوُذ بَِك ِمنۡ اَلل
َ
ِ َمنۡ ُهم� إِّنِ أ  َبطۡ  َيمۡ  َشّ

َ
Yَ َمنۡ نِهِ َوِمنۡ ِش ِ  رِجۡ  َيمۡ  َشّ

َ
Yَ َمـنۡ  َوِمنۡ لَۡيِ ِش ِ   َشّ

رۡ َيمۡ 
َ
 أ

َ
Yَ َبعٍ ِش  

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  t�2	 ��� �	 �,�dfب��.  

�  ِ
ۡ

هۡ سۡ يَا َوِل� ال
َ
لۡ ِن بِهِ َحت� لِهِ ثَّبِتۡ Mَِم َوأ

َ
  َقاكَ  أ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  L,� �	 �,�dfت��.  

ۡشِ  �
َ
ِ اللBُهم� أ

ۡ
ۡشَ يَماَن قَلۡ ِب ال

َ
ۡب بۡ ِب َكَما أ  ُتَعّذِ

َ
� إِن�َك قَادٌِر ِق بَِشۡ  َخلۡ ًئا ِمنۡ  َشيۡ َتُه ُروِح َو<

َ
Yَ ٍء

 �
َ

Yَ  

* * �gD:3�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ”t  .ت /�:�)  	� ���“�.38 ��@�;

	  ۡ
كَ ِدي نِعۡ  لَِفاِجٍر ِعنۡ َعۡل اَللBُهم� َ< تَ

ُ
نۡ افُِئهُ َمًة أ �  بَِها ِف ال

  ِخَرةِ َيا َوالۡ

* b��� �	 �gD:3�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  


دۡ َض َعن�ا َوَتَقب�ۡل َنا َوارۡ َحۡ  َلَا َوارۡ فِرۡ اَللBُهم� اغۡ  
َ
َ ِخلۡ  ِمن�ا َوأ

ۡ
ِّ َنا ال

َ
 ن�َة َون

َ
  لِحۡ ۡص َنا ِمَن ال�ارِ َوأ

ۡ
  َنَنا ُك�هُ َشأ

* -���� ��� �	 -2%A ��� ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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11. О, Аллах, стори онова, което си ми позволил достатъчно за мен и ме обогати чрез 
твоята щедрост [да не искам] от онова, което е при другите! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-‘Аскери ̄ от еби ̄ Бекр̣ ес ̣-С ̣иддӣк̣ ت. 

12. О, Аллах, наистина аз те моля да ме дариш с богатство, и да дариш с богатство моите 
ближни! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от Муслим от еби ̄ С ̣ирме ت. 

13. О, Ти, който си моето оръдие против скръбта, и о, Ти, който си моя другар по време 
на беда, и о, Ти, който си покровителя на моите блага, Господарю мой, и Господарю 
на бащите ми, не ме поверявай на самия мен, та да ме приближиш по този начин до 
злото и да ме отдалечиш от доброто, и бъди моята компания в моя гроб, и стори това 
да бъде обещание за мен при Теб, което да изпълниш на Съдния ден! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от ибн ‘Умер  .ب ̣

14. О, Аллах, наистина нашите сърца, и нашите органи са в твоята власт, а ние не владеем 
нищо от тях. И след като е така, бъди техния покровител! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Ну‘айм от Ж ̱а ̄бир ت. 
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�  
ۡ
غۡ افِنَ اَللBُهم� اك

َ
نۡ  بَِفۡض نَِنا ِبMََلَِك َوأ    ِسَواكَ لَِك َعم�

* Z:3Q�� �l� ��� �	 ��l.��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

سۡ  �
َ
لَُك ِغَناَي وَِغَن َموۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
  َ<يَ أ

* -��T ��� �	 >D.� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

ِت ِعنۡ يَا عُ   ِت َوَيا َوِل� نِعۡ َبِت َوَيا َصاِحِب ِعنۡ َد ُكرۡ د�  تَِكۡلـَد ِشد�
َ

َ آبَائِي <
ٰ

ِه 1ل
ٰ
 َمِت يَا إِل

َ
ِن إِ�

قۡ َنفۡ 
َ
َتَباِس فَأ

َ
ِ َوأ ّ

َ َرَب ِمَن الش�
ۡ
قَِياَمـةِ َم الۡ ًدا يَـوۡ  ِ� َعۡهـَعـۡل ي َواجۡ ِن ِف َقـۡبِ  َوآنِسۡ ۡيِ َعَد ِمَن ال

 َمسۡ 
ً

  ُؤو<

* �g	 ��� �	 �gD:3�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ب.  

ِ ئاً فَإَِذا َفَعلۡ َها َشيۡ َنا ِمنۡ  ُتَمّلِكۡ ارَِحَنا بَِيِدَك لَمۡ اَللBُهم� إِن� قُلُوَبَنا وََجوَ  � نۡ َنا فَُكنۡ َت ذٰلَِك ب
َ
  َت َوِل�َها أ

* ���s �	 >%�, ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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Четиринадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи: “О, Аллах, 
Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш 
владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото 
пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила. Ти въвеждаш 
нощта в деня и Ти въвеждаш деня в нощта, и изваждаш живото от мъртвото, и 
изваждаш мъртвото от живото, и безмерно даваш препитание комуто пожелаеш.”>> 
О, Всемилостиви на този свят и отвъдния и Премилосърдни, Ти ги даряваш на 
когото пожелаеш и възпираш от тях когото пожелаеш, помилвай ме така, че да не се 
нуждая от милостта на никой друг. О, Аллах, изпълни нуждите ми и изплати 
дълговете ми, и ме прибери от този свят в положение на ибадет и борба по твоя път! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от Му‘а ̄з ̱ ибн Ж ̱ебељ ت, че Пратеникът на Аллах i му казал: Да те 
науча ли на призов-дуа, ако се помолиш с него Всевишният Аллах ще изплати дълговете ти, 
та дори и да са толкова много, колкото планините? Казах: Да! Каза: Кажи: “О, Аллах, 

Владетелю на владението…” до думите “…и борба по твоя път!” 

2. Пречист е Вечносъществуващия, Постоянния. Пречист е Вечноживия, Неизменния. 
Пречист е Вечноживия, който не умира. Пречист е Аллах, Всемогъщия, и за Него е 
всичката възхвала. Пречист и Пресвят е Господаря на ангелите-меляикетата и на 
душите. Пречист е Всевишния и Най-възвисения. Пречист е Той и Всевишен. 
<<Господарю наш, не сторвай от нас изкушение за угнетяващите хора! И спаси ни 
със Своето милосърдие от невярващите хора!>> 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Най-
великото име на Аллах [исм ељ-еа‘з ̣ам], чрез което, когато бъде позован – отговаря, се 
намира в тези айети: “О, Аллах, Владетелю на владението…” А ибн ‘Ася ̄кир извежда от Енес 
 от Пратеникът на Аллах i, който казва: Който всеки ден казва по един път: “Пречист е ت

Вечносъществуващия, Постоянния…” до думите “…и Всевишен.” – няма да умре докато не види 
или докато не му бъде показано мястото му в Дженнета-Рая. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! И помилвай 
Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както помилва Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си 
Всеславен, Предостоен! И дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, 
както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен!  

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ибн Ж ̱ерӣр от ибн ‘Абба ̄с ب. 
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   أصوهلا ومثارهارابعة عشرالروضة ال 

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ُمۡلَك َمن﴾﴿� ٱ��
ۡ
ُمۡلِك تُۡؤِت ٱل

ۡ
ـن  قُِل ٱلل�ُهم� َمٰلَِك ٱل ُمۡلَك ِمم�

ۡ
تََشآُء َوتَنُِع ٱل

َۡيُ عِز� َمن تََشآُء َوتُ  ءٖ تََشآُء َوتُِذل� َمن تََشآُء بَِيِدَك ٱلۡ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َYَ َۡل  إِن�َك ِف ٱل�َهـارِ  قَِديٞر تُولُِج ٱل�

ۡلِ وَ  ۡ تُولُِج ٱل�َهاَر ِف ٱل�
ُ

َمّيِِت َوت
ۡ
ۡرُِج ٱۡلَح� ِمَن ٱل َمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ  َوتُ

ۡ
ٓ رُِج ٱل ُء بَِغـۡيِ  َوتَۡرُزُق َمن تََشا

نۡ رَۡحٰ  ﴾ِحَساٖب  � َن ال
ًة ِن رَۡحَ َحۡ  تََشاُء ارۡ َنُع َمنۡ ُهَما َوَتمۡ  تََشاُء ِمنۡ ِطي َمنۡ  ُتعۡ ِخَرةِ َورَِحيَمُهَماَيا َوالۡ

غۡ  ِسَواَك اَ ِت َمنۡ  رَۡحَ نِِن بَِها َعنۡ ُتغۡ 
َ
يۡ رِ َواقۡ َفقۡ نِِن ِمَن الۡ للBُهم� أ ِن ِف ِعَباَدتِـَك َن َوتََوف� ِض َعّنِ ال�

  وَِجَهاٍد ِف َسبِيلَِك 

*    #2s �� b��� �	 �,�df�� a�^� ت �� ���� �	 iW� ��� W,�  :      �cـ��F �� 
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ائِِم ُسبۡ الۡ َحاَن ُسبۡ  �  َيُمـوُت ُسـبۡ َحاَن الۡ َقي�وِم ُسبۡ َحِّ الۡ َحاَن الۡ َقائِِم ال�
َ

ِي <
�

ِ الۡ َحِّ ال B�َعِظـيِم َحاَن ا
 َوبَِحمۡ 

ۡ
وٌس رَب� ال �وِح ُسبۡ ِدهِ ُسب�وٌح قُد � َحاَن الۡ َمMَئَِكةِ َوالر

َ ۡ
 َعِلِّ ال

َ
Yۡ ُۡسب  

َ
  َحانَُه َوَتَعا�

﴿ ۡ
 تَ

َ
ٰلِِميَ َعۡلَنا فِۡتَنةٗ َرب�َنا < َِّنا بِرَۡحَتَِك ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِينَ  ّلِۡلَقۡوِم ٱلظ�

َ
   ﴾ َون

*    ��� �	 �,�df�� a�^�    t�2	 ـ��   ب� W,�  :    �� ـ�� ��ـ���i :         _ـ�:k� 
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ٍد َكَما َصل�يۡ  �  آِل ُمَم�
َ

Yٍَد و�  ُمَم�
َ

Yَ ُِهم� َصّلBإِبۡ اَلل 
َ

Yَ َراهِيَم وَ َت 
َ

Yَ ۡيدٌ َحِيٌد َمِ اهِيَم إِن�َك رَ آِل إِب 
دً َحمۡ َوارۡ  ٍد َكَما  ُمَ آَل وَ  ا ُمَم� ـٍد وَ َبارِكۡ وَ  يدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ  إِبۡ َت رَِحۡ م�  ُمَم�

َ
Yَ  ـٍد  آِل ُمَم�

َ
Yَ

 
ۡ
 َكَما بَاَرك

َ
Yَ يدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ  إِبۡ َت  

* 9:3< a�^� \Q�� 
�/ t�2	 ��� �	 �:�s ��� (ب.  
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4. О, Аллах, наистина аз търся закрила при светлината на твоята святост, и величието 
на твоята непорочност, и величествеността на твоята благодат, от всяка беда и всяка 
болест, и от нещастията през нощта и през деня, освен нещастие, което води до 
добро! О, Всемилостиви, Ти си моето спасение и Теб търся помощ! Ти си моето 
убежище и при Теб търся приют! Ти си моята закрила и при Теб търся защита! О, 
Ти, пред когото се свеждат вратовете на тираните и се покоряват вратовете на 
фараоните! Търся закрила при Теб от унижението и от премахване на твоето 
покривало [над греховете ми], и от забравяне на твоето споменаване, и от отказ от 
твоята благодарност! Ти ме предпазваш и през нощите ми, и през дните ми, и когато 
спя, и когато съм буден, и когато се отправям на път, и когато пътувам! Твоето 
споменаване е моя възглас, а твоята възхвала – мое покривало! Няма друг Бог освен 
Теб, възвеличавам те и те почитам! Избави ме от твоето унижение и от злото на 
твоите раби, и ме опази, и ми отвърни с добро, о, Най-милостив от милостивите! 

� Ебӯ Ну‘айм предава в “ељ-Х ̱иљйе”, че Пратеникът на Аллах i се помолил на Аллах в деня 
на битката срещу съюзените племена [ељ-ех ̱зя ̄б] с този призов-дуа: “О, Аллах, наистина аз 

търся закрила при светлината на твоята святост…” до думите “…о, Най-милостив от 

милостивите!” Със същия призов-дуа се помолил и имам еш-Шафи ̄‘ӣ, когато при него 
дошъл пратеника на силно разгневения [халиф] ер ̣-Р̣ашӣд, но гнева му се превърнал в 
задоволство и той го почел по най-прекрасния начин. Този призов-дуа се предава още по 
веригата на Ма ̄лик от Ня ̄фиа‘ от ибн ‘Умер ب, и той е изпробван и е всеобщо известен 
със своята благодат и премахването на скръбта и тъгата. Той също е известен и под името 
“призовът-дуа на еш-Ша ̄фи‘ӣ” заради случката му с ер ̣-Р̣ашӣд.  

5. О, Аллах, не ме унизявай на Съдния ден! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от човек от [племето] бени ̄ Киня ̄не. 

6. О, Аллах, стори най-добрата част от моя живот неговия край! О, Аллах, стори делата 
ми да завършват с Твоето задоволство! О, Аллах, стори най-добрия от дните ми – 
деня в който се срещна с Теб! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн ес-Сунни ̄ от Енес ت. 

7. О, Аллах, наистина аз те моля за извършване на добрините, и изоставяне на 
порицаното, и обич към бедняците! И когато пожелаеш лошо изпитание за твоите 
раби, прибери ме без да съм подложен на него! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ибн ‘Абба ̄с ب. 
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ُعوُذ بُِنورِ قُدۡ اَللBُهم�  �
َ
ِ آفٍَة وََعَهٍة َوِمـنۡ ِسَك وََعَظَمةِ َطَهاَرتَِك َوَبَرَكةِ َجMَلَِك ِمنۡ إِّنِ أ

 َطـَوارِِق  ُكّ
 َطارِقًا َيطۡ الل�يۡ 

�
نۡ  يَا رَۡحٰ ُرُق ِبَۡيٍ ِل َوال�َهارِ إِ<

َ
نۡ ُن أ

َ
ُغوُث َوأ

َ
لُـوُذ َت َمMَذِيَت ِغَياِث فَبَِك أ

َ
 فَبِـَك أ

نۡ 
َ
ُعوُذ يَا َمنۡ َوأ

َ
َ  َذل�ۡت َت ِعَياذِي فَبَِك أ

ۡ
ُ رِقَاُب ال

َ
عۡ َبابَِرةِ وََخَضَعۡت  ل

َ
ُ أ

َ
ُعوُذ بَِك َناُق الۡ  ل

َ
َفَراِعَنةِ أ

  نِسۡ َك َوِمنۡ ِف ِسۡتِ يَِك َوَكشۡ  ِخزۡ ِمنۡ 
ۡ
اِف نۡ ِ< رَِك َواَياِن ذِك نَـا ِف ِحـرۡ  ُشـكۡ َعـنۡ ِصَ

َ
ِل زَِك َلۡـرَِك أ

سۡ ِم َوقََرارِي َوَظعۡ َوَنَهارِي َونَوۡ 
َ
 ِن َوأ

ۡ
نۡ َفارِي ذِك

َ
 أ

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
ِظيًما َت َتعۡ ُرَك ِشَعارِي َوَثَناُؤَك َدثَارِي <

ِجـرۡ ِهَك َوتَكۡ لِوَجۡ 
َ
ِ ِعَبـادَِك َواۡضِ يِـَك َوِمـنۡ  ِخزۡ ِن ِمـنۡ رِيًما لُِسُبَحاتَِك أ ادِقَـاِت ۡب  َشّ � ُسَ

َ
Yَ 

دۡ ِحفۡ 
َ
رۡ َك ِبَۡيٍ  ِ� ِمنۡ ِظ ِعَنايَتَِك وَُعدۡ ِن ِف ِحفۡ ِخلۡ ِظَك َوأ

َ
اِحِيَ  يَا أ   َحَم الر�

*      * >%�, ��� ��”-%D��“     �� ���� �� i  ?�	3�� ��} m�+<=� "�: �	; ”Y�3� ��8� b�	� �,C >UD�� “ W��� cC”  4e��ـ�"     . “:� ��>ـ< ��ـ�'� Wـ� �ـ	ـ3 ;�

  9�� 4< ��J�`�� �����C W���� �q���� W2I� ��S)J W2I� (3A * \%� 3%A��� W%�C  .     �ـg	 ـ� ��ـ�	1 Jـ�, �	 Y��� �	 W:�: �//ـ� �ـ�m   ب ،

3%A��� 1� W)Q!� ��J�`�� ?�	3� ���� ،m�l�� �:�@F -�d��� ��U`�.  

ۡ اَللBهُ  �
ُ

 ت
َ

  قَِياَمةِ َم الۡ زِِن يَوۡ م� <

*��'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� -,�8� 5� �� #s� �	 3e� ".  

ي�اِم يَـوۡ َخۡيَ  َعۡل اجۡ اَللBُهم� َوانََك  رِۡض َعَمِل  َخَواتَِم َعۡل اجۡ اَللBُهم�  ُعُمرِي آِخَرهُ  َخۡيَ َعۡل اجۡ اَللBُهم�  �
َ
َم  أ

لۡ 
َ
  َقاَك فِيهِ أ

*� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  L,� �	 5.�� ت��.  

سۡ  �
َ
لَُك اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
َ  فِعۡ أ

ۡ
 اِت َوتَرۡ ۡيَ َل ال

ۡ
 ُمنۡ َك ال

ۡ
َردۡ َكـَراِت وَُحـب� ال

َ
ِ َمـَساكَِي 1َذا أ َنـًة  فِتۡ عَِبـادِكَ َت ب

  ُتونٍ  َمفۡ  َغۡيَ َك ِن إَِلۡ بِۡض اقۡ فَ 

*�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  t�2	 ��� �	 ب����.  
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Петнадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<В сътворяването на 
небесата и на земята, и в промяната на нощта и деня има знамения за разумните, 
които споменават Аллах и прави, и седнали, и легнали на хълбок, и размишляват за 
сътворяването на небесата и на земята: “Господарю наш, Ти не си сътворил това 
напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня [на Джехеннем]! 
Господарю наш, когото вкараш в Огъня [на Джехеннем], опозорил си го. За 
угнетителите няма избавители. Господарю наш, чухме вестител да зове към вярата: 
“Вярвайте в своя Господар!” И повярвахме. Господарю, опрости греховете ни и 
отмахни от нас лошите ни постъпки, и ни прибери с праведниците! И дари ни, 
Господарю, онова, което си ни обещал чрез твоите пратеници, и не ни опозорявай в 
Деня на възкресението! Ти никога не нарушаваш обещанието.” А техният Господар 
им отвърна: “Не ще погубя деяние на никого от вас, нито на мъж, нито на жена  вие 
сте един от друг  а онези, които участваха в преселението и бяха прогонени от 
домовете им, и бяха мъчени по моя път, и се сражаваха, и ги убиваха, от тях ще 
отмахна лошите им постъпки и ще ги въведа в Градините, сред които реки текат  
награда от Аллах. При Аллах е прекрасната награда. Да не те мами оживлението на 
неверниците по земята  кратко наслаждение, после мястото им е Джехеннемът-
Адът. Колко лоша постеля е той! Ала за онези, които се боят от своя Господар, са 
Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно  прием от Аллах. А при 
Аллах е най-доброто за праведниците. Някои от хората на Писанието вярват в Аллах 
и в низпосланото на вас, и в низпосланото на тях, смирени пред Аллах. Те не 
продават знаменията на Аллах на никаква цена. Те имат наградата си при своя 
Господар. Аллах бързо прави равносметка. О, вярващи, бъдете търпеливи и 
надвивайте с търпение, и бъдете твърди, и се бойте от Аллах, за да сполучите!>> 
<<Господарю, моля те, опази ме да не те питам за нещо, за което нямам знание! И 
ако не ме опростиш, и не ме помилваш, ще съм от губещите.>> 

� Ед-Дейлеми ̄ предава от ‘А ̄’ише ل, която казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Горко на 
онзи, който прочете тези айети без да се замисли върху тях! Т.е: “В сътворяването на небесата и 

на земята…” А ед-Дя ̄римӣ предава от ‘Ус ̱ма ̄н ت, който казва: Който прочете завършека на 
сура А ̄ли ‘Имр ̣о̄н през нощта, тя му се записва все едно е кланял цялата нощ. 

2. Пречист е Аллах и всичката възхвала е за Него. Пречист е Аллах, Превеликия. 

� Ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим извеждат от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت от Пратеникът i, който казва: Две 
слова са леки за езика, но са тежки във везната и са обичани от Всемилостивия: “Пречист е 

Аллах и всичката възхвала е за Него. Пречист е Аллах, Превеликия.” 
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   أصوهلا ومثارهاامسة عشرالروضة اخل

� ﴿
ِ ٱلر� ۡـِل َوٱل�َهـارِ �َيٰـٖت إِن� ِف ﴿﴾ ٱلر�ِحيمِ � ٱ��
�

�ِض َوٱۡختَِلٰـِف ٱل
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل  َخۡلِق ٱلس�

 
ُ
ِ
ّ

َ قَِيٰمٗ ل ِيَن يَۡذُكُروَن ٱ��
�

ۡلَبِٰب ٱل
َ ۡ
َمَٰوِٰت ا ا َوُقُعودٗ ْوِل ٱل ُروَن ِف َخۡلِق ٱلـس� ٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفك� َYََو

�ِض َرب�نَ 
َ ۡ
 َوٱل

ٗ
Mٱل�اَر َفَقۡد َك فَقَِنا َعَذاَب ٱل�ارِ َرب�َنآ إِن�َك َمن تُۡدِخلِ  ُسۡبَحٰنَ ا َما َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰط 

ۡخَزۡيَتُهۥ
َ
ٰلِِمَي ِمنۡ أ نَصارٖ   َوَما لِلظ�

َ
َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِيٗ  ر� أ ۡن ب�َنآ إِن�

َ
يَمٰـِن أ ِ

ۡ
ُنـواْ بِـَرّبُِكۡم َءامِ ا ُيَنادِي لِل

ٰ  َٔ  َرب�َنا فَٱۡغفِۡر َلَا ُذنُوَبَنا َوَكّفِۡر َعن�ا َسّيِ اَمن�ا َٔ َف  َYَ َنا بَۡرارِ َرب�َنا َوَءاتَِنا َمـا وََعـدت�
َ ۡ
َنا َمَع ٱل اتَِنا َوتَوَف�

زِ 
ۡ  تُ

َ
ِميَعاَد فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َرب� نَا يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ رُُسلَِك َو<

ۡ
ۡلُِف ٱل

ُ
 ت

َ
ِضـيُع َعَمـَل  إِن�َك <

ُ
ٓ أ

َ
ّنِ <

َ
ُهۡم أ

نَثٰ  ّمِنُكم ّمِن َعِٰملٖ 
ُ
ۡو أ

َ
ۡخرُِجـواْ  َبۡعُضُكم ّمِۢن َبۡعٖض َذَكٍر أ

ُ
ِيَن َهـاَجُرواْ َوأ

�
َيٰـرِهِۡم  فَـٱل ِمـن دِ

َكّفَِرن� َعۡنُهۡم َسّيِ 
ُ َ
وُذواْ ِف َسبِيِل َوَقَٰتلُواْ َوقُتِلُواْ ل

ُ
ۡدِخلَن�هُ  َٔ َوأ

ُ َ
ٰٖت اتِِهۡم َول ۡتَِهـا ۡم َجن�

َ
ۡرِي ِمن ت  تَ

نَۡهُٰر ثََوابٗ 
َ ۡ
ِ ا ّمِۡن ِعنِد ٱٱل َِلِٰد ��

ِيَن َكَفُرواْ ِف ٱلۡ
�

ن�َك َتَقل�ُب ٱل  َيُغر�
َ

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱل�َواِب <  َوٱ��
َو7ُٰهۡم َجَهن�مُ  قَلِيٞل َمَتٰعٞ 

ۡ
ِيُثم� َمأ

�
ِمَهاُد َلِٰكِن ٱل

ۡ
ٰـتٞ  َوبِۡئَس ٱل َقۡواْ َرب�ُهۡم لَُهـۡم َجن� ۡـرِي ِمـن َن ٱت�

 تَ
نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَها 

َ ۡ
ۡتَِها ٱل

َ
 ت

ٗ
ِ  ّمِۡن ِعنِد ٱنُُز< ِ َخۡيٞ �� بَۡرارِ 1ن� ِمۡن  َوَما ِعنَد ٱ��

َ ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب  ّلِلۡ
َ
أ

نزِ 
ُ
نزَِل إَِلُۡكۡم َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ وَن :لََمن يُۡؤِمُن بِٱ��  يَـۡشَتُ

َ
> ِ ِ َثَمٗنـَل إَِلِۡهۡم َخٰـِشعَِي ِ�� ا َيٰـِت ٱ��

 Mًقَلِي َ ْوَل°ئَِك ل
ُ
ۡجرُُهۡم ِعنَد َرّبِِهمۡ  أ

َ
واْ  إِن� ٱُهۡم أ ِيـَن َءاَمُنـواْ ٱۡصـِبُ

�
َهـا ٱل �ي

َ
أ ِـَساِب َي°

ۡ
َ َسِيُع ٱل ��

 َ ۡس ﴾﴿ لََعل�ُكۡم ُتۡفلُِحونَ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َوٱت�ُقواْ ٱ��
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ لََك َما لَۡيَس ِ� بِهِۦ  َٔ رَّبِ إِّنِ

 ِعۡلمٞ 
�

ُكن ّمَِن ٱۡلَخِٰسِينَ  1<
َ
  ﴾َتۡغفِۡر ِ� َوتَرَۡحِۡنٓ أ

*      -`��	 �	 �gD:3�� �/�
 �l@): w >E -:k� �U%J، :�ـH���  :    �� ���� ���i :   5 ل � ���0 � #:” * �C  ��=� _�g.ـ�� ZـD^“ .  ����3ـ�� ��

 ��g$	 �	ت���  :-D%� "�%� W� �)� -D%� * ���g	 �� �^� ��� ��.  

ِ َوبَِحمۡ ُسبۡ  � B�َحاَن ا ِ ِ ُسبۡ  ِده B�َعِظيمِ  الۡ َحاَن ا  

*   (�:�/ ��� �	 >D.� ����2�� a�^� ـ�� ��  ت�� �� i ـ���  :     * �� ��  ” �0%ـ+�� >2%2(ـ�� cC ��ـ�gD�    �e(ـ�� ^@%@(ـ�� 	DـD�� Nـ.�� D%!E(ـ��S2ـ�

>%i��� �� ��S2� 
3g “.  
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3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед, и дари с благодат Мух ̱аммед и 
рода на Мух ̱аммед, и помилвай Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както 
благослови, и дари с благодат, и помилва Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти 
си Всеславен, Предостоен!  

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от еби ̄ Мес‘у ̄д ељ-Бедрӣ ت. 

4. Пречист е Аллах и всичката възхвала е за Него. Пречист е Аллах, Превеликия и 
всичката възхвала е за Него. И няма сила и няма мощ освен при Аллах, Всевишния, 
Превеликия. [Да се каже три пъти.] О, Аллах, дари ме с напътствие от Теб и излей 
над мен твоята щедрост, и ме дари щедро със своята милост, и спусни над мен твоята 
благодат! 

� Ибн ес-Сунни ̄ извежда от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Приближи се К ̣абӣс̣а до Пратеника 
на Аллах i и му даде селям [поздрави го], а той отвърна на селяма и го приветства, след 
което каза: Какво ти има, о, К ̣абӣс̣а? Каза: Умножиха се годините ми, о, Пратенико на 
Аллах, и изтъня кожата ми, и отслабна силата ми, и станах маловажен за семейството ми, и 
станах неспособен да извършвам неща, които можех преди. Затова ме научи на кратки 
слова, чрез които Аллах да ме дари с полза! А Пророкът i каза: О, К ̣абӣс̣а, казвай по три 
пъти, когато откланяш сутринта: “Пречист е Аллах и всичката възхвала е за Него…” до думите 
“…освен Аллах.” Защото наистина кажеш ли ги ще бъдеш опазен от слепота и проказа, и 
побеляване на кожата [албинос]. И кажи: “О, Аллах, дари ме с напътствие от Теб…” до думите 
“…Твоята благодат!” 

5. О, Аллах, прощавай ми и когато съм сериозен, и когато съм несериозен, и онова, 
което съм извършил погрешка и онова, което съм извършил преднамерено, и всички 
мои недостатъци! О, Аллах, опрости ми онова, което съм извършил и онова, което 
предстои да извърша, и онова, което скрих и онова, което изявих, и онова за което 
Ти знаеш по-добре от мен! Ти си Ускоряващия и Ти си Забавящия, и Ти над всяко 
нещо имаш сила! О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от грижата и тъгата, и 
безсилието, и мързела, и страха, и скъперничеството, и от непосилния дълг, и хората 
да ме надвият! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ от Енес ت. 
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�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ٍِد وَ ُهم� َصّل  آِل ُمَم�
َ

Yَ ٍَد وَ ارِكۡ ب  ُمَم�
َ

Yَ  ٍَد و ًدا وَ َحم ُمَ ارۡ آِل ُمَم� ٍد َكَمـا م� آَل ُمَم�
 َصل�يۡ 

ۡ
 إِبۡ َت َورَِحۡ َت َوَباَرك

َ
Yَ آلِ َراهِ َت 

َ
Yَيدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ  إِبۡ يَم َو  

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^� � ( ��32�� ;��.� ��� �	 >ت���.  

ِ َوبَِحمۡ ُسبۡ  � B�َحاَن ا ِ ِ ُسبۡ  ِده B�َحوۡ َعِظيِم َوبَِحمۡ  الۡ َحاَن ا 
َ

ِ الۡ ِدهِ َو< B�بِـا 
�

 قُو�ةَ إِ<
َ

ِ الۡ َل َو< َعِظـيِم َعـِلّ
فِۡض  ِعنۡ ِدِن ِمنۡ اَللBُهم� اهۡ ) ]3[ ثMثا(

َ
� ِمنۡ َدَك َوأ

َ
Yَ  سۡ  فَۡض

َ
� ِمنۡ بِغۡ لَِك َوأ

َ
Yَ  َنۡـ رَۡح

َ
 تَِك َوأ

ۡ
� زِل

َ
Yَ 

   بََرَكتَِك ِمنۡ 
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مۡ ا قَـ ِ� مَ فِرۡ اغۡ اَللBُهم�  ِديِل وََخَطئِي وََعَمِدي َوُك� ذٰلَِك ِعنۡ  ِ� ِجّدِي وََهزۡ فِرۡ اَللBُهم� اغۡ  � ُت َوَمـا د�
رۡ  خ�

َ
ۡسَ أ

َ
عۡ رۡ ُت َوَما أ

َ
نۡ لَنۡ ُت َوَما أ

َ
 ُت َوَما أ

َ
نۡ عۡ َت أ

َ
 لَُم بِهِ ِمّنِ أ

ۡ
نۡ َت ال

َ
ُم َوأ  ُمَقّدِ

ۡ
رُ َت ال نۡـُمـَؤّخِ

َ
  َوأ

َ
Yَ َت

ِ َشۡ 
  ٍء قَِديرٌ ُكّ

ۡ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
َ اَللBُهم� إِّنِ أ

ۡ
ُ زِ َوالۡ َعجۡ ِن َوالۡ زَ َهّمِ َوال

ۡ
ُ ۡبِ َكَسِل َوال

َضـلَِع ِل وَ ۡخـ َوالۡ
يۡ     الرَِّجالِ َغلََبةِ ِن وَ ال�

*9:3< a�^�  ?�	3�� ��/  L,� �	 ����2ت��.  
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Шестнадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Слава на Аллах, Който 
сътвори небесата и земята, и стори тъмнините и светлината! После онези, които не 
вярват, към своя Господар приравняват. Той е Онзи, Който ви сътвори от глина, 
после отсъди един срок и определен срок има при Него. После се съмнявате! Той е 
Богът и на небесата, и на земята. Знае Той какво скривате и какво изявявате, и знае 
какво придобивате.>> <<Господарю, приеми от нас! Наистина Ти си Всечуващия, 
Всезнаещия.>> <<Господарю наш, дари ни с добро в земния живот и добро  в 
отвъдния! И ни опази от мъчението на Огъня [на Джехеннем]!>> <<Творецо на 
небесата и на земята, Ти си моят Покровител и в земния живот, и в отвъдния! 
Прибери ме отдаден на Теб и ме събери с праведниците!>> 

� Ед-Дейлеми ̄ извежда от ибн Мес‘у ̄д ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
откланя сутрешната молитва-намаз – феджр – с джемаат, после остане на мястото си и 
прочете трите айета от началото на сура ељ-Ен‘а ̄м, Аллах му назначава седемдесет ангели-
меляикета, които прославят Аллах и молят за опрощението на този човек до Съдния ден. 

2. Пречист е Владетелят, Пресветият, Господарят на ангелите-меляикетата и на 
душите. Ти покри небесата и земята с твоята сила и могъщество. 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ељ-Бер ̣о̄’ ت, че един човек се оплакал на Пратеника на Аллах i 
от тревога и униние, а той казал: Кажи: “Пречист е Владетелят, Пресветият, Господарят на 

ангелите-меляикета и на душите.” А ибн ес-Сунни ̄ и други извеждат също от ељ-Бер ̣о̄’, че 
Пратеникът на Аллах i казал на този човек: Казвай много: “Пречист е Владетелят, 

Пресветият…” до думите “…и могъщество.” 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и неговото семейство така, както благослови рода на 
Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! О, Аллах, благослови и нас 
заедно с тях! О, Аллах, дари с благодат Мух ̱аммед и неговото семейство така, както 
дари с благодат рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! О, Аллах, 
дари и нас с благодат заедно с тях! Благословията на Аллах и благословията на 
вярващите да бъдат над Мух ̱аммед, неграмотния пророк! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн Мес‘у ̄д ت. 
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   أصوهلا ومثارهاسادسة عشرالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � �َض وَ ﴿﴾� ٱ��
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ِي َخلََق ٱلس�

�
ِ ٱل َۡمُد ِ�� ورَ ٱلۡ �لَُمِٰت َوٱلـ � َجَعَل ٱلظ

ِيَن َكَفُرواْ بَِرّبِِهۡم َيۡعِدلُوَن ُهَو ٱ
�

ِي َخلََقُكم ّمِن ِطيٖ ُثم� ٱل
�

  ُثم� قَـل
ٗ

Mَجـ
َ
ـَسمÌ َض° أ �َجـٞل م

َ
 َوأ

�ِض َيۡعلَُم ِس�ُكـۡم وََجۡهـَرُكۡم َوَيۡعلَـُم َمـا 
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوِف ٱل ُ ِف ٱلس� وَن وَُهَو ٱ�� نُتۡم َتۡمَتُ

َ
ِعنَدهُۥ ُثم� أ
ٓ ﴾﴿تَۡكِسُبونَ  نَت ٱلـَرب�َنا َتَقب�ۡل ِمن�ا

َ
ِميُع ٱۡلَعلِـيمُ  إِن�َك أ ۡنَيـا َحـَسَنةٗ ﴾﴿س� �َوِف  َرب�َنـآ َءاتَِنـا ِف ٱل

نَت َوِلِّ ﴾﴿ َوقَِنا َعَذاَب ٱل�ارِ ٱÃِخَرةِ َحَسَنةٗ 
َ
�ِض أ

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ۡنَيا َوٱÃِخَرةِ فَاِطَر ٱلس� � تََوف�ِن ۦ ِف ٱل

ٰلِِحيَ ُمۡسلِمٗ  ِۡقِن بِٱلص�
ۡ
ل

َ
  ﴾ا َوأ

* �� a�^�  ;��.� ��� �	 �gD:3ت��� : �� ���� ���i :        �� #ـ��:ـ�_ �ـ� �� �ـ��) �=,�ـ�"  v\ـE ��ـ� 
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 َحاَن ُسبۡ  �
ۡ
 َملِِك الۡ ال

ۡ
وِس رَّبِ ال �وِح َجل�لۡ ُقد � ٰموٰ س� َت الَمMَئَِكةِ َوالر

َ ۡ
َ َض بِالۡ �ِت َوال

ۡ
وتِ عِز�ةِ َوال   َبُ

*  ?�d�� �	 �,�df�� a�^� ـ�� ��    ت�� cC Nl)ـA� \ـs� �� i  ـ��!J -`وحِ ”�ـ#  :  ���>ـ ُّ كَةِ وَالر وِس رَّبِ الْمَلَإىِ �^ـ�a ��ـ�   . “ُسبْحَاَن الْمَلِِك الْقُّدُ

 �� ���� �� �I:� ?�d�� �	 
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�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ِهۡ ُهم� َصّل
َ
 أ

َ
Yَ َۡكَما َصل�يۡ تِهِ ِل بَي  

َ
Yَ يدٌ اهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ رَ  إِبۡ  آلِ َت Bُهـم� َصـّلِ  اَلل

ٍد وَ م� بَارِكۡ  اَللBهُ َنا َمَعُهمۡ َعلَيۡ   ُمَم�
َ

Yَ  
َ

Yَ  ۡه
َ
 تِهِ ِل بَيۡ أ

ۡ
  َكَما بَاَرك

َ
Yَ يـدٌ اهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ رَ  إِبۡ  آلِ َت 

ِ َوَصMَ ةُ  َصMَ َنا َمَعُهمۡ  َعلَيۡ م� بَارِكۡ اَللBهُ  B�اةُ  ا  
ۡ
دٍ ُمؤۡ ل  ُمَم�

َ
Yَ ِمنَِي 

ُ ۡ
ِ ال ِّ  ال�ِبّ   ّمِ

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^� �� ( ;��.� ��� �	 �,�dfت.  
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4. О, Аллах, Господарю на небесата и земята, Знаещия скритото и явното, 
Всемилостиви, Премилосърдни, аз ти давам обещание, че засвидетелствам, че няма 
друг Бог освен Теб, Единствен си Ти, нямаш Ти съдружник, и че Мух ̱аммед, е твой 
раб и твой пратеник! Затова не ме поверявай на собствената ми душа, защото ако Ти 
ме повериш на нея ме доближаваш до злото и ме отдалечаваш от доброто, тъй като аз 
не се крепя на нищо друго, освен твоята милост! Затова стори твоята милост да бъде 
обещание за мен при Теб и го изпълни в Съдния ден, наистина Ти не нарушаваш 
обещанието! 

� Ељ-Х ̱а ̄ким извежда от еби ̄ Бекр̣ ес ̣-С ̣иддӣк̣ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
Който изрича тези слова в края на всяка молитва-намаз след като даде селям, ангел-меляике 
ги записва в книга, запечатва ги и ги издига до Съдния ден. И когато Аллах съживи този раб 
от неговия гроб, при него идва ангелът-меляике с тази книга и пита: Къде са хората дали 
обещание? – и това ще бъде в тяхна защита. А словата са: “О, Аллах, Господарю на небесата и 

земята…” до думите “…наистина Ти не нарушаваш обещанието!” 

5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от страстно желание, което да се 
превърне в моя черта, и от страстно желание, което няма предмет на желанието си, и 
от страстно желание, когато липсва предмет на желание! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от Му‘а ̄з  .ت ̱

6. О, Аллах, чрез Теб отклонявам, с твоята сила нападам, и с твоята подкрепа се 
сражавам! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от С ̣ухайб ت. 

7. О, Аллах, наистина аз те моля за полезно знание, и приети дела, и приятно 
препитание! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от умм Селеме ل. 
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ٰموٰ للB اَ  �  ُهم� فَاِطَر الس�
َ ۡ
َهاَدةِ َغيۡ ِض َعلَِم الۡ �ِت َوال عۡ َن الـر�ِحيَم الر�ۡحٰ ِب َوالش�

َ
َك ِف ٰهـِذهِ َهـُد إَِلۡـإِّنِ أ

 َ
ۡ
نۡ ال �نۡ َيا َياةِ ال

َ
ن�َك أ

َ
ُ بِأ B�نۡ َت ا

َ
َ إِ<� أ

ٰ
ن� وَ َدَك َ< َشِيَك لََك َت وَحۡ  َ< إِل

َ
ًد َعۡبـ أ َورَُسـولَُك ُدَك ُمَم�

 َنفۡ فMََ تَِكلۡ 
َ

إِ ِن إِ�
 َنفۡ  تَِكلۡ ن�َك إِنۡ ِس فَ

َ
ِ َوُتَباِعدۡ ُتَقّرِبۡ ِس ِن إِ� ّ

َ ِن ِمَن الش�
ۡ
ّنِ ۡيِ ِن ِمَن ال

َ
 َوأ

ثُِق إِ<� بِرَۡحَ 
َ
� يَـوۡ ًدا ِعۡنـَتَك ِ� َعهۡ  رَۡحَ َعۡل  فَاجۡ تَِك َ< أ ۡ قِياَمـةِ َم الۡ َدَك تَُؤّدِيـهِ إِ�َ

ُ
 ت

َ
َك < لِـُف  إِنـ�

 
ۡ
  ِميَعادَ ال
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ُعوُذ بَِك ِمنۡ اَللBُهم�  �
َ
 َطَبٍع َوِمنۡ  َطَمٍع َيهۡ إِّنِ أ

َ
 َغۡيِ ِدي إِ�

َ
  َطَمـٍع َحۡيـَمـٍع َوِمـنۡ  َمطۡ  َطَمٍع إِ�

َ
ُث <

  َمعَ َمطۡ 

*'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� "�� b��� �	 3e� ت.  

قَاتُِل  �
ُ
ُصوُل َوبَِك أ

َ
ُحوُل َوبَِك أ

َ
  اَللBُهم� بَِك أ

* �%UT �	 3e� "��'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

سۡ  �
َ
لَُك ِعلۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
  قاً َطّيِباً ماً نَافِعاً وََعَمMً ُمَتَقب�Mً َورِزۡ أ

*D� "� �	 3e� "��'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  -gل.  
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Седемнадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи [о, Мух ̱аммед]: 
“Ще ни достигне само онова, което Аллах ни е предписал. Той е нашият Покровител. 
На Аллах да се уповават вярващите!” Кажи: “Нима очаквате за нас друго освен една 
от двете добрини, докато ние очакваме за вас Аллах да ви застигне с мъчение от Него 
или с нашите ръце? Очаквайте! С вас очакваме и ние!” Кажи: “Раздавайте 
доброволно или по принуда!  Не ще се приеме от вас. Вие сте хора-нечестивци.” 
Пречи да бъдат приети от тях подаянията само това, че не вярват в Аллах и в неговия 
Пратеник, и че идват на молитва-намаз само лениви и раздават само с нежелание. И 
да не те възхищават имотите им, нито децата им! Аллах иска да ги накаже с това в 
земния живот. И ще излязат душите им, както са неверници. И се кълнат в Аллах, че 
наистина са от вас, но те не са от вас, а са хора страхливи. Ако намерят убежище или 
пещери, или проход, ще свърнат натам  необуздани. Някои сред тях те клеветят 
заради милостинята. И ако им се даде нещо от нея  те са доволни, а ако не им се 
даде, ето ги  негодуват! А ако ли да бяха доволни от това, което им дари Аллах, и 
неговият Пратеник, и кажеха: “Достатъчен ни е Аллах, ще ни дари Аллах от своята 
благодат, и неговият Пратеник... Към Аллах се стремим.”>> <<Господарю мой, стори 
мен и потомството ми да отслужваме молитвата-намаз! Господарю наш, приеми зова 
ми! Господарю наш, опрости на мен, и на родителите ми, и на вярващите, в Деня, 
когато ще настане равносметката!>> 

� Казва еш-Шер ̣х̱ӣ в своята “Феўа ̄’ид”: Има хадиси в които се споменава, че който прочете 
тези айети или пък ги носи, дори и върху него да се спусне наказание колкото [планината] 
Ух ̱уд, Аллах ще го премахне от него заради тяхната благодат. Също от ‘Алӣ ت и от Кеа‘б 
ељ-Ех ̱ба̄р̣ се предават прекрасни ползи свързани с тях. А айетите са словата на Всевишния в 
сура ет-Теўбе: “Кажи: Ще ни достигне само онова…” до думите “…Към Аллах се стремим.” 

2. Пречист е Аллах и на Него принадлежи всичката възхвала. Пречист е Аллах, 
Превеликия. Търся опрощение от Аллах и се покайвам пред него! 

� Ељ-Бер̣о̄’ извежда от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
каже: “Пречист е Аллах и на Него принадлежи всичката възхвала. Пречист е Аллах, Превеликия. 

Търся опрощение от Аллах и се покайвам пред него!” – записва се така, както е казал и се окачва 
към Арш. И не може да се изтрие от грях, извършен от този човек, чак докато срещне 
Аллах на Съдния ден, а тези думи си стоят запечатани. 
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   أصوهلا ومثارهاسابعة عشرالروضة ال

ِ الر�ۡحٰ ا �﴿ � B� َِما َكَتَب ﴾﴿ِن الر�ِحيم 
�

ُ َلَا ُهَو َمۡولÛََٰناقُل ل�ن يُِصيبََنآ إِ< ِ  ٱ��
ِ فَۡلَيَتـَوك�  ٱ��

َ
Yََو 

ُمۡؤِمُنوَن قُۡل َهۡل تََرب�ُصوَن بَِنآ 
ۡ
ُۡسنَيَ ٱل ٓ إِۡحَدى ٱلۡ

�
ُ ۡيِ إِ< ن يُـِصيَبُكُم ٱ��

َ
ُص بُِكـۡم أ ب� ُۡن َنَتَ  َونَ

يِۡديَنا ّمِۡن ِعنبَِعَذاٖب 
َ
ۡو بِأ

َ
ۡو َكۡرٗهـِدهِۦٓ أ

َ
نفُِقـواْ َطـوًۡع أ

َ
ّبُِصوَن قُـۡل أ َتَ �ب�ُصٓواْ إِن�ا َمَعُكم م ا ل�ـن  َفَتَ

ُهۡم َكَفـُرواْ ا َفِٰسقَِي َوَما مَ ِمنُكۡم إِن�ُكۡم ُكنُتۡم قَۡومٗ ُيَتَقب�َل  ن�
َ
ٓ أ

�
ن ُتۡقَبَل ِمۡنُهۡم َنَفَقُٰتُهۡم إِ<

َ
َنَعُهۡم أ

 وَُهۡم َكٰرُِهوَن فMََ ُتۡعِجۡبـَك 
�

 يُنفُِقوَن إِ<
َ

ٰ َو<  وَُهۡم ُكَسا�َ
�

لَٰوةَ إِ< تُوَن ٱلص�
ۡ
 يَأ

َ
ِ َوبِرَُسوِلِۦ َو< بِٱ��

مۡ 
َ
ۡوَلُٰدُهمۡ أ

َ
ٓ أ

َ
َما يُرِ َوٰلُُهۡم َو< نُفُسُهۡم وَُهۡم َكٰفُِرونَ  إِن�

َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ �ََيٰوةِ ٱل

ۡ
َبُهم بَِها ِف ٱل ُ ِلَُعّذِ  يُد ٱ��

ُهۡم لَِمنُكۡم َوَما ُهم ّمِنُكۡم َوَلِٰكـن�ُهۡم قَـۡومٞ  ِ إِن� ـ وَن لَـۡو َيِـُدوَن َمۡلَج  َيۡفَرقُـَوَيۡحلُِفوَن بِٱ�� ۡو  ًٔ
َ
ا أ

 
ٗ

Mَخ ۡو ُمد�
َ
ۡعُطـواْ ِمۡنَهـا  َمَغَٰرٍٰت أ

ُ
َدَقِٰت فَـإِۡن أ ن يَۡلِمُزَك ِف ٱلص� ل�َول�ۡواْ إَِلۡهِ وَُهۡم َيَۡمُحوَن َوِمۡنُهم م�

ُۥ َوقَـالُواْ  ُ َورَُسـولُ ُهۡم رَُضـواْ َمـآ َءاتÛَُٰهـُم ٱ�� ن�
َ
رَُضواْ 1ن ل�ۡم ُيۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ إَِذا ُهۡم يَۡسَخُطوَن َولَۡو أ

ِ َرِٰغُبونَ َحۡسبَُنا  ٱ��
َ

آ إِ� ۥٓ إِن� ُ
ُ

ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َورَُسول ُ َسُيۡؤتِيَنا ٱ�� لَٰوةِ رَّبِ ٱۡجَعۡلِن ُمقِيمَ ﴾﴿ ٱ��  ٱلص�
َِساُب َوِمن ُذّرِي�ِت 

ۡ
ي� َولِۡلُمۡؤِمنَِي يَۡوَم َيُقوُم ٱل ءِ َرب�َنا ٱۡغفِۡر ِ� َولَِوِٰلَ

ٓ
  ﴾ َرب�َنا َوَتَقب�ۡل ُدَع

*    
3���J * �<�`�� ��� :          �Uـ)�d� W8ـ	 �� Wـ�J�� 3<� #$� m����� W%D	 �+, �� �UDe � _�:k� 
�/ ��� �� �� 9:3�� * ;� .     NـD	 ـ�	ـ# ]ـ� !, ت

 -��)�� (��� * c��F W��� �/ ،-D%Ds 3���J ��2<=� ��� �	”�8� �� �)� �� nC �82%Q: �� #� “ W��� cC” �� cC �,C��2���“.  

ِ َوبَِحمۡ َحاَن ُسبۡ  � B�الۡ ِدهِ ُسبۡ ا ِ B�سۡ َحاَن ا
َ
تُوُب إَِلۡ َتغۡ َعِظيِم أ

َ
َ َوأ B�هِ فُِر ا  

*  a�^�  t�2	 ��� �	 ?�dب�����  : �� ���� ���i :” َ بِحَمْدِهِ ُسبْحَاَن اللّٰهِ الْعَظِيِم َأْستَغْفِرُ اللّٰهَ وََأتُوُب ِإل ِ ُسبْحَاَن اللّٰهِ وَ �� ��]� �(�g� H2 ��]ـ� Eـ<    “يْه

-��)£ �/ -��%!�� "�: c��F �� N!D: N)< �U2<�T WDg	 �,b �/�SO n K����� H!D	.  
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3. О, Аллах, стори твоите благословии и твоята милост, и твоята благодат да бъдат над 
повелителя на всички пратеници и водача на богобоязливите, и завършека на 
пророците – Мух ̱аммед – твоя раб и твоя пратеник, предводителя към доброто и 
пратеника на милостта! О, Аллах, настани го на възхваленото място, за което ще му 
завиждат и първите и последните! О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и го дари със 
средството и с най-високата степен в Дженнета-Рая! О, Аллах, стори обичта към 
него да бъде сред избраните, и любовта към него сред най-приближените, и 
споменаването му сред най-извисените! И приветствията да бъдат над него, и 
милостта на Аллах, и неговата благодат! О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на 
Мух ̱аммед така, както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си 
Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ибн еби ̄ ‘А ̄с̣им от ибн Мес‘у ̄д ت. 

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

� Ибн ес-Сунни ̄ предава от ибн ‘Умер  че Пророкът i казва: Какво ви възпира, когато ,ب ̣
усетите затруднение в извършването на дадено дело от вашия живот да кажете, когато 
излизате от домовете си: “С името на Аллах…” до думите “…което си ускорил!” 

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

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 
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  َصلََواتَِك َورَۡحَ َعۡل اَللBُهم� اجۡ  �
ۡ
 َسّيِِد ال

َ
Yَ ُمرۡ َتَك َوَبَرَكتَِك 

ۡ
ٍد ُمت�قَِي وََخاتَِم ال�بِّيَِي ُمَ َسلَِي 1َماِم ال م�

َ َعبۡ 
ۡ
 ُمـوداً َيغۡ ُه َمَقامـاً َمۡ َعۡثـةِ اَللBُهـم� ابۡ  َورَُسوِل الر�ۡحَ ۡيِ ِدَك َورَُسولَِك إَِماِم ال

َ ۡ
لُـوَن بُِطـُه بِـهِ ال و�

 
بۡ  ِخُرونَ َوالۡ

َ
ٍد َوأ  ُمَم�

َ
Yَ ُِهم� َصّلBلِغۡ اَلل 

ۡ
َ ُه ال

ۡ
رََجَة الر�فِيَعَة ِمـَن ال  ِف َعـۡل ةِ اَللBُهـم� اجۡ ن�ـوَِسيلََة َوال�

 
ۡ
 َطَفۡيَ ُمۡص ال

ۡ
  َمَب�َتُه َوِف ال

َ ۡ
تَـُه َوِف ال بَِي َمَود� ـلَـۡيَ عۡ ُمَقر�

ۡ
Mَُم َعلَۡيـاَ  َوَداَرهُ َرهُ  ذِك ِ هِ َورَۡحَـلـس� B�ُة ا

 َوَبَرَكتُهُ 
ۡ
ٍد َكَما بَاَرك  آِل ُمَم�

َ
Yٍَد َو  ُمَم�

َ
Yَ ُِهم� َصّلBاَلل  

َ
Yَ َك َحِيـٌد َراهِيَم َوآِل إِبۡ  إِبۡ َت َراهِيَم إِنـ�

  َمِيدٌ 

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^� � ( ;��.� ��� �	 >T�	 ��� ت��.  

 َنفۡ � �
َ

Yَ ِ B�ِس َوَماِ� َودِيِن  ا �
َ
رۡ  ِ� فِ ِضِن بَِقَضائَِك َوَبارِكۡ اَللBُهم� أ ِحب� َت يَما قَد�

ُ
 ِ� َحت� َ< أ

رۡ ِجيَتعۡ  خ�
َ
 َل َما أ

ۡ
لۡ َت َوَ< تَأ   َت ِخَي َما َعج�

*        �g	 ��� �	 5.�� ��� �� ��ـM8  ب�� i ـ���  :            Wـ� �%(ـ� a�ـ^ �bC ـ��!: �� W)`%ـ�� �ـ�� Wـ%D	 �.ـ	 �bC >�38ـ1 �>ـO ـ< �� ”�ـ���� “  Wـ��� cC”  ـ��

HDp	“.  

َ وَ ماً ِن ِعلۡ  َوزِدۡ َفُعِن ِن َما َينۡ َتِن وََعّلِمۡ ِن بَِما َعل�مۡ َفعۡ اَللBُهم� انۡ  �
ۡ
ِ مۡ ال B�ُعوُذ بِا

َ
ِ َحاٍل َوأ

 ُكّ
َ

Yَ ِ B�ِ ُد
هۡ ِمنۡ 

َ
  ِل ال�ارِ  َحاِل أ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  (�:�/ ��� �	 ت������.  
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Осемнадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Дойде вече Пратеник 
при вас измежду вас самите. Тежко е за него вашето затруднение, загрижен е за вас, 
към вярващите е състрадателен, милосърден. А отметнат ли се, кажи: “Достатъчен ми 
е Аллах! Няма друг Бог освен Него! На Него се уповавам. Той е Господарят на 
великия Арш.”>> [Да се каже седем пъти.] <<Господарю мой, стори мен и 
потомството ми да отслужваме молитвата-намаз! Господарю наш, приеми зова ми! 
Господарю наш, опрости на мен, и на родителите ми, и на вярващите, в Деня, когато 
ще настане равносметката!>> <<Господарю мой, въведи ме с достойнство и ме 
изведи с достойнство! И дай ми за подкрепа власт от Теб !>> 

� Ељ-‘Ир ̣о̄к̣ӣ извежда в своята класификация на хадисите от “ељ-Их ̱йа̄’” от Мух ̱аммед ибн 
Бекя̄р̣, че който постоянства в четенето на: “Дойде вече Пратеник при вас…” – няма да умре от 
разрушение [срутване], нито удавяне, нито изгаряне, нито удар от желязо [сабя]. А в “ед-
Дур ̣р̣ ељ-Менс ̱ӯр̣” се казва: Ибн ес-Сунни ̄ извежда от еби ̄ ед-Дер ̣дя̄’ ت от Пратеника на 
Аллах i: Който каже, когато осъмне и когато замръкне: “Достатъчен ми е Аллах!...” – седем 
пъти, Аллах ще задоволи грижите му свързани със земния живот и с отвъдния. А в хадис от 
“ељ-Их̱йа̄’” се предава: Който прочете айета: “А отметнат ли се, кажи: Достатъчен ми е 

Аллах!...” – седем пъти след сутрешната молитва-намаз [т.е. феджр], Аллах ще му бъде 
достатъчен този ден, та дори и да не се уповава истински на Него. И ако го прочете вечерта 
[след вечерната молитва-намаз, т.е. мегриб] същото важи до сутринта. 

2. Пречист е Аллах, колкото могат да измерят везните, и колкото е предела на 
знанието, и колкото са границите на задоволство, и колкото е прелестта на ељ-Арш. 
[Да се каже три пъти.] 

� Ед-Дейлеми ̄ извежда от ‘Али  че Пратеникът на Аллах i казва: Който го радва да му ,ت ̄
бъде удължен живота, и Аллах да го подкрепи против враговете му, и да стори обилно 
препитанието му, и да го предпази от лошата смърт да каже, когато замръкне три пъти: 
“Пречист е Аллах…” до думите “…прелестта на ељ-Арш.” 

3. Пречист е Аллах, Превеликия и всичката възхвала е за Него, много пъти повече, 
отколкото го прославят всичките му творения, и толкова, колкото обича и е доволен, 
и така, както подобава Нему. 

� Ед-Дя ̄р̣ак ̣ут̣нӣ извежда от ‘А ̄’ише ل, че Пратеникът на Аллах i казва: О, ‘А ̄’ише, да те 
науча ли на слова, които се равняват и дори са по-добри от прославата на обитателите на 
небесата и земята? Кажи: “Пречист е Аллах, Превеликия…” до думите “…подобава Нему.” 

4. Пречист е Аллах и на Него принадлежи всичката възхвала, и няма мощ освен при 
Аллах. Каквото Аллах пожелае става, а каквото не пожелае не става. Знам, че Аллах 
над всяко нещо има сила и че Аллах всяко нещо обхваща със знание. 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд извежда от някои от дъщерите на Пророка i, че ги е учил да казват следните 
слова: Кажи, когато осъмнеш: “Пречист е Аллах…” до думите “…знание.” И ако ти ги кажеш, 
когато осъмнеш ще бъдеш опазена докато замръкнеш. И ако ти ги кажеш, когато 
замръкнеш ще бъдеш опазена докато осъмнеш. 
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   أصوهلا ومثارهاة عشرثامنالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � نُفِسُكۡم َعزِيزٌ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسولٞ ﴿﴾� ٱ��
َ
 َعلَۡيهِ َما َعنِت�ۡم َحرِيٌص  ّمِۡن أ

ُمۡؤِمنَِي رَُءوٞف 
ۡ
ـُت  ر�ِحيٞم فَإِن تََول�ۡواْ َفُقۡل َحۡسِبَ ٱَعلَۡيُكم بِٱل

ۡ  ُهَو َعلَۡيهِ تََوك�
�

ٓ إَِلَٰه إِ<
َ

> ُ  وَُهـَو ��
لَٰوةِ َوِمن ُذّرِي�ِت قِيمَ رَّبِ ٱۡجَعۡلِن مُ ﴿ )]7[ سبعا( ﴾رَب� ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيمِ  ءِ  ٱلص�

ٓ
 َرب�َنـا َوَتَقب�ـۡل ُدَع

َِساُب 
ۡ
ي� َولِۡلُمۡؤِمنَِي يَۡوَم َيُقوُم ٱل ۡدِخۡلِن ُمۡدَخَل ِصۡدقٖ ﴿﴾َرب�َنا ٱۡغفِۡر ِ� َولَِوِٰلَ

َ
ۡخـرِۡجِن ر�ّبِ أ

َ
 َوأ

نَك ُسۡلَطٰنٗ  ُمَۡرَج ِصۡدقٖ  ُ
�

ِ ِمن ل
ّ

  ﴾اا ن�ِصيٗ َوٱۡجَعل �

*   9:;�<� �:�� * ������� a�^�”?�%<'�“ (?��� "+� �� �� ��l� �� 3g{ �	 ”���� >�?�s 3!� “      (3 3:ـ ���ـq n. O nـH /ـ��3 n ���ـ� n >��ـ� 
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) ��ـP2Q �ـ12 �ـ��_ �@ـ�

P2Q: N)< Y��lJ ?�.� �[�� �C ،WD��F * ��;�T �l: w �C.  

ِ َحاَن ُسبۡ  � B�ِمۡل ا 
ۡ
  )]3[ ثMثا(ِش َعرۡ لََغ الّرَِض َوزِنََة الۡ ِم َوَمبۡ عِلۡ َتَه الۡ ُمنۡ ِمَياِن وَ َء ال

*   a�^�     ND	 �	 �gD:3ت��     �� ���� �	 i ��� W,�  :          #ـ!%DJ ?�.ـ- ��ـ)%� Nـ��: Wـ��� * Wـ%D	 1ـ��: 
:Q8� 	DـN 	ـ3 
�g	 * 6.8: �� 
�� ��

 _��� v\E N.O 4<”�� ��S2� “ W��� cC”K���� -,�“.  

ِ ُسبۡ  � B�ۡض ِدهِ َوبَِحمۡ َعِظيِم الۡ َحاَن ا
َ
ُ َض َوَكَما يَنۡ قِهِ َوَكَما ُيِب� َوَيرۡ َعاُف َما يَُسّبُِحُه ِجِيُع َخلۡ أ

َ
  َبِغ ل

*   a�^�     -`��	 �	 5f���3ل��  W,� i���  :  4ـ��!F ���=� _��g.�� #/� P%2.F #I@F � �3�F _�gD� YgD	� n� -`��	 �:”  �� ��S2ـ%< �ـi��� “

 W��� cC”W� �o28:“.  

ِ َوبَِحمۡ ُسبۡ  � B�َكَن َوَما لَمۡ َحاَن ا ُ B�َما َشاَء ا ِ B�ِدهِ َوَ< قُو�ةَ إِ<� بِا 
ۡ
عۡ  يَُكنۡ  لَمۡ  يََشأ

َ
  أ

َ
Yَ َ B�ن� ا

َ
لَـُم أ

ِ َشۡ 
َ قَدۡ ُكّ B�ن� ا

َ
َحاَط بُِكّلِ َشۡ ٍء قَِديٌر َوأ

َ
  ماً ٍء ِعلۡ  أ

*   a�^�     M8�� _�8� ��� �	 ;�; ���i��!: �UgD�: ��� W,�  :  4S2QـF 4< X��” �� ��S2ـ� “  Wـ��� cC” ـ�gD	 “   ـ�� �xـJ      Nـ� >(ـ@< P2Qـ�]� >ـ4 :ـ�

P2Q: N)< �@< N.O 4< �[�� �� �.O.  
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5. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед и дари с благодат Мух ̱аммед и 
рода на Мух ̱аммед така, както благослови и дари с благодат рода на Ибр̣о̄хи ̄м! 
Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ен-Нумейри ̄ от ибн ‘Абба ̄с ب. 

6. О, Аллах, пред Теб оплаквам своята слабост, и своята немощ, и унижението ми пред 
хората! О, Ти, Най-милостивия сред милостивите, Ти си по-милостив от това да ме 
повериш на груб с мен враг или на близък, който да се разпорежда над мен! Ако Ти 
не си ми разгневен това е без значение за мен макар, че твоята благосклонност е най-
доброто нещо за мен. Моля те чрез светлината на твоята щедрост, заради която 
засияват небесата, и заблестяват тъмнините, и влизат в порядък делата на този свят и 
на отвъдния, да не се излива твоя гняв над мен, и да не ме връхлита твоята ярост! И 
не преставам да искам твоето задоволство, докато не ме дариш с него. И няма сила, и 
няма мощ, освен у Теб. 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ‘Абдул ̣л̣о̄х ибн Ж ̱еа‘фер̣ ب, че Пратеникът на Аллах i се 
помолил с този призов-дуа, при завръщането му опечален от ет ̣-Т̣о̄’иф към Мекке, след като 
се сблъсква с грубостта на жителите на ет ̣-Т̣о̄’иф и техните глупци. И когато изрича този 
призов-дуа: “О, Аллах, пред Теб оплаквам своята слабост…” до думите “…И няма сила, и няма 

мощ, освен у Теб.” – Аллах му изпраща ангелът-меляике на планините, което го пита искали да 
ги захлупи с тях [т.е. да захлупи безверниците от Мекке с планините върху тях]? А той казва: 
Не! Не бързай! Може Аллах да извади от гърбовете им [т.е. от тях да се родят] хора, които да 
му служат. Казва ељ-Муня ̄ўӣ: Този призов-дуа се нарича дуата от ет ̣-Т̣о̄’иф. 

7. О, Аллах, Господарю на Ж̱ебр̣а’и ̄љ и Ми ̄кя̄’и ̄љ, и Иср̣о̄фи ̄љ, избави ме от горещината 
на Огъня [на Джехеннем] и мъчението в гроба! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ‘А ̄’ише ل. 

8. О, Аллах, опрости всичките ми грешки и грехове! О, Аллах, възстанови ме, и ме 
стори [добър], и ме поживи, и ме дари с препитание, и ме напъти към най-добрите 
дела и най-добрия характер, защото никой друг освен Теб не напътва към най-
добрите от тях и никой друг освен Теб не предпазва от най-лошите от тях! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от еби ̄ Еййу ̄б ت. 

9. О, Аллах, дари ме най-обилно, когато съм най-възрастен и смъртта е близо до мен! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ‘А ̄’ише ل. 
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�  Bٍد وَ اَلل ٍد َوآِل ُمَم�  ُمَم�
َ

Yَ ٍِد وَ كۡ َبارِ ُهم� َصّل  ُمَم�
َ

Yَ  ِآل 
َ

Yَ ٍَد َكَما  ُم ـَصل�يۡ م�
ۡ
 آلِ َت َت َوَباَرك

َ
Yَ  

  يدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ إِبۡ 

*�/ 9:3< a�^� 
�� \Q t�2	 ��� �	 ��g8�� (ب.  

شۡ اَللBُهم� إَِلۡ  �
َ
رۡ ُكو َضعۡ َك أ

َ
 ال�اِس يَا أ

َ
Yَ ِت َوقِل�َة ِحيلَِت وََهَواِن اِحَِي َف قُو� نۡ َحَم الر�

َ
رۡ َت أ

َ
َحـُم ِب أ

نۡ نۡ مِ 
َ
  أ

َ
ُمِن أ  َعُدّوٍ َيَتَجه�

َ
 قَرِ وۡ  تَِكلُِن إِ�

َ
مۡ يٍب َمل�كۡ  إِ�

َ
َ رِي إِنۡ َتُه أ � فَـMَ  تَُكـنۡ مۡ  ل

َ
Yَ ًَسـاِخطا 

بَاِ� َغۡيَ 
ُ
وۡ أ

َ
ن� َعفِيَتَك أ

َ
ُعوُذ بُِنورِ وَجۡ  أ

َ
ۡشَ َسُع ِ� أ

َ
ِي أ

�
لَُماُت َوَصلُحَ قَۡت ِهَك ال �ُ الظ

َ
ۡمـ َعلَيۡ  ل

َ
ُر هِ أ

نۡ  � ال
نۡ َيا َوالۡ

َ
وۡ  غَ َل ِب  َيۡنِ ِخَرةِ أ

َ
� َسَخطُ َضُبَك أ

َ
Yَ َل َوَ< َض َوَ< َحوۡ َب َحت� تَرۡ ُعتۡ َك َولََك الۡ  َيِل�

  قُو�ةَ إِ<� بَِك 

*  a�^�  �@�s �� �� 32	 �	 �,�dfب�� �� ���� �� i{ -l� cC y��f�� �� 1s�� �/ �	;       >U��U@ـ� yـ��f�� #ـ3) �ـ� �/ـA �!� �� 3�� �,+

 ?�	3�� ��} :”    �F�� y�q �lA� Y%�C >UD�� “   W��� cC”    Yـ� nC (ـ�� n ��< n“ .        >U%ـD	 Z2ـf: �� W�6.2ـ�� :ـ]� YـD� Wـ%�C �� #��6ـJ–   ـ��@� NـD	 �� 

 -l�–  42`^=�– �U%D2s �� –��!J  : �� >}\T� �� a�¤ �� �� #�� �,6)�� #�
32�: .��80� ��� :y��f�� ?�	; Ng.: ?�	3�� 
�/.  

ِجرۡ ئِيَل َوِميَكئِيَل 1ۡسَ رَب� ِجۡبَ اَللBُهم�  �
َ
  َقۡبِ  َحّرِ ال�ارِ وََعَذاِب الۡ ِن ِمنۡ افِيَل أ

* -`��	 �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ل.  

نۡ َها اَ  ِ� َخَطايَاَي َوُذنُوِب ُك� فِرۡ اغۡ اَللBُهم�  �
َ
حۡ ُبۡ ِن َواجۡ عِشۡ للBُهم� أ

َ
ِدِن لِـَصالِِح ِن َواۡهـزُقۡ يِِن َوارۡ ِن َوأ

 
َ ۡ
 عۡ ال

َ ۡ
 َيهۡ خۡ َماِل َوال

َ
 يَۡصِ Mَِق إِن�ُه <

َ
نۡ ِدي لََصاِلَِها َو<

َ
 أ

�
  َت ُف َسّيَِئَها إِ<

* m�:� ��� �	 >���� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

وۡ َعۡل اَللBُهم� اجۡ  	
َ
� ِعنۡ َسَع رِزۡ  أ

َ
Yَ رِيقَِطاِع ُعمۡ َد كَِبِ ِسّنِ َوانۡ قَِك  

* -`��	 �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ل.  
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10. О, Аллах, опрости ми онова, което съм извършил погрешка и онова, което съм 
извършил преднамерено, и когато съм се шегувал и когато съм бил сериозен, и не ме 
лишавай от изобилието на онова, с което си ме дарил, и не ме изпитвай чрез онова, 
от което си ме лишил! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от Убейй ибн Кеа‘б ت. 

11. О, Аллах, бъди благосклонен към мен в улесняването на всяка трудност, защото 
улесняването на всяка трудност е лесно за Теб! И те моля за облекчение и за 
помилване в земния живот и в отвъдното! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Бейхак ̣ӣ от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 

12. О, Аллах, разтвори слуха на моето сърце за твоето споменаване, и ме дари с 
покорство към Теб, покорство към твоя Пратеник, и дела според твоята Книга! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ‘Али  .ت ̄
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ۡ ِدي وََهزۡ  ِ� َخَطئِي وََعمۡ فِرۡ اغۡ اَللBُهم�  
َ

 ت
َ

عۡ رِمۡ ِل وَِجّدِي َو<
َ
 َتفۡ َطيۡ ِن بََرَكَة َما أ

َ
تِـّنِ ِف َمـا تَِن َو<

  ِن تَ َحَرمۡ 

* ��� �� ��� �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

ِ َعِسٍي فَـإِن� تَۡيـ ِب ِف تَيۡ ُطۡف اَللBُهم� الۡ  �
ِ َعـِسٍي َعلَۡيـِسيِ ُكّ

ۡسـِسَي ُكّ
َ
لَُك الۡ َك يَـِسٌي َوأ

َ
 يُـۡسَ أ

 
ۡ
نۡ َوال � ُمَعافَاَت ِف ال

  ِخَرةِ َيا َوالۡ

*	 �!U%2�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  (�:�/ ��� ت�.  

  َمَساِمَع قَلۡ َتحۡ افۡ اَللBُهم�  �
ۡ
  ِن َطاَعَتَك َوَطاَعَة رَُسولَِك وََعَمMً بِِكَتابَِك زُقۡ رَِك َوارۡ ِب ِلِك

* �D	 �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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Деветнадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Няма друг Бог освен 
Теб, пречист си Ти, наистина аз бях от угнетителите.>> <<Господарю наш, дари ни с 
милосърдие от Теб и ни приготви напътствие за нашето дело!>> 

� Имам Ах ̱мед и други предават и [имам Ах ̱мед го] определя за достоверен хадис, а също и ељ-
Х ̱а ̄ким от Сеа‘д ت, че Пратеникът на Аллах i казва: Призовът-дуа на Зенну ̄н, с която 
позова когато бе в корема на кита беше: “Няма друг Бог освен Теб, пречист си Ти, наистина аз бях 

от угнетителите.” И няма нещо за което мюсюлманин да позове с този призов-дуа без да му 
бъде отговорено. 

2. Аллах, Аллах е моя Господар! Не съдружавам нищо с Него! [Да се каже три пъти.] 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд извежда от Есма ̄’ бинт ‘Умейс ل, че е чула Пратеникът на Аллах i да казва: 
Когато над някого от вас се спусне грижа или мъка, или болест да каже три пъти: “Аллах, 

Аллах е моя Господар! Не съдружавам нищо с Него!” 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и неговите съпруги, и неговото потомство така, 
както благослови рода на Ибр̣о̄хи ̄м! И дари с благодат Мух ̱аммед и неговите 
съпруги, и неговото потомство така, както дари с благодат рода на Ибр̣о̄хи ̄м в 
световете! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ибн Ма ̄ж ̱е от еби ̄ Х ̱умейд ес-Ся ̄‘адӣ ت. 
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   أصوهلا ومثارهاتاسعة عشرالروضة ال

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ٓ ﴿﴾� ٱ��
�

ٰلِِميَ < نَت ُسۡبَحَٰنَك إِّنِ ُكنُت ِمَن ٱلظ�
َ
ٓ أ

�
َرب�َنآ َءاتَِنا مِن ﴾﴿ إَِلَٰه إِ<

نَك رَۡحَةٗ  ُ
�

ۡمرِنَا رََشدٗ ل
َ
  ﴾ا وََهّيِۡئ َلَا ِمۡن أ

*         3�� �	 >���� WSST 
�� 3e� "��'� �ٰ ” ��ـ�_  ;	�) �b ��8ـ�� bC ;	ـ�? {ـ� /ـ� * �fـ�     :  �,i��� W 	� ���� �� ت� ْ لَا ِإل ا َأن َت هَ ِإّلَ

 ْ الِمِينَ ُسبْحَانََك ِإنِّي ُكن   . W� �� m�p)�� nC �� ?�A * >D.� �} z3: w“ُت مَِن الّظَ

ۡشِ  �
ُ
 أ

َ
ُ رَّبِ < B�َا ُ B�َثا( ًئاُك بِهِ َشيۡ اM3[ ث[(  

*   a�^�     L%ـg	 H8ـ� ?��� �	 ;اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَّبِ لَا ُأشْرِكُ بِهِ ” �,ـ+� �6>ـ�3< /ـ< � �ـ< � �ـ!< DJ%!ـ#       �bC:  :!ـ�� B� iـ� ��ـH ��ـ�� ��    ل��� ;�

  .�E\E“ َشيْئًا

�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ُِهم� َصّل 
َ

Yَ ۡز
َ
 آِل إِبۡـ َكَمـا َصـل�يۡ َواِجهِ َوُذّرِي�تِـهِ أ

َ
Yَ ـٍد يَم َوَبـارِكۡ َراهِ َت  ُمَم�

َ
Yَ 

زۡ 
َ
 هِ  َوُذّرِي�تِ َواِجهِ َوأ

ۡ
 آِل إِبۡ  َكَما بَاَرك

َ
Yَ يدٌ  إِن�َك َحِيٌد َمِ َعالَِميَ  ِف الۡ َراهِيمَ َت  

*�/ 9:3< a�^� 
\Q��  �3	�.�� 3%e ��� �	 -s�� ��� (ت.  
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4. Няма друг Бог освен Аллах, един е Той и няма Той съдружник, Всевишния, 
Превеликия. Няма друг Бог освен Аллах, един е Той и няма Той съдружник, 
Всеблагия, Прещедрия. С името на Аллах, който няма друг Бог освен Него, 
Вечноживия, Премъдрия. Пречист е Аллах, Господаря на великия Арш. Слава на 
Аллах, Господаря на световете. <<В Деня, когато видят онова, което им е обещано, 
ще им се стори, че са престояли само един час от деня. Този [Куран] е послание. А 
нима ще бъдат погубени други освен нечестивците?>> <<В Деня, когато го видят, те 
сякаш ще са пребивавали само една привечер или утрин.>> О, Аллах, аз те моля да ме 
дариш с причините за твоята милост, и средствата за спечелване на твоето 
опрощение, и дял от всяка добродетел, и избавление от всеки грях! О, Аллах, не ми 
оставяй грях, който да не опростиш, нито грижа без да ме избавиш от нея, нито дълг 
без да го изплатиш за мен, нито нужда от нуждите на този свят и на отвъдния без да я 
изпълниш, о, Господарю на световете! О, Аллах, Ти отсъждаш между твоите раби за 
онова, за което са в разногласие! Няма друг Бог освен Аллах, Всевишния, 
Превеликия. Няма друг Бог освен Аллах, Всеблагия, Прещедрия. Пречист е Аллах, 
Господаря на седемте небеса и Господаря на великия Арш. Слава на Аллах, 
Господаря на световете. О, Аллах, Снемащия мъката, Премахващия грижата, 
Откликващия зова на нуждаещите, когато те позоват, Всемилостивия на този свят и 
отвъдния и Премилосърдния, помилвай ме като изпълниш тази моя нужда и ме 
дариш с успех в нея така, че да не се нуждая от милостта на никой друг! О, Ти, 
Другар на всеки самотен, о, Ти, Спътник на всеки единак, о, Ти, Ближен, а не 
далечен, о, Ти, Присъстващ, а не отсъстващ, о, Ти, Вечножив, о, Ти, Неизменен, о, 
Ти, Притежател на величието и почитта, о, Ти, Първосъздателю на небесата и 
земята! О, Аллах, Аз те моля с твоето име, с името на Аллах, Всемилостивия, 
Премилосърдния, Вечноживия, Неизменния, който не го хваща нито дрямка, нито 
сън! И те моля с твоето име, с името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния, 
Вечноживия, Неизменния, пред когото се смиряват лицата, и притихват гласовете, и 
се боят сърцата, да благословиш нашия повелител Мух ̱аммед и да изпълниш моята 
нужда! [И на това място да назове нуждата си.] О, Аллах, аз те моля и се обръщам 
към Теб с твоя пророк, нашия повелител Мух ̱аммед, Пророка на милостта, Аллах да 
го благослови и приветства! О, повелителю мой, о, Мух ̱аммед, аз се обърнах с теб 
към моя Господар в тази моя нужда – да бъде изпълнена! [И на това място да назове 
нуждата си.] О, Аллах, приеми застъпничеството му за мен и се застъпи за мен! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ предава от Енес ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Когато имаш 
нужда, която искаш да бъде изпълнена кажи: “Няма друг Бог освен Аллах, един е Той и няма Той 

съдружник…” до думите “...и се застъпи за мен!” 
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5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от това дългът да ме надвие и врагът да 
ме победи, и да се застоя неженен [неомъжена], и от лошото изпитание на месията 
ед-Деж ̱ж ̱а ̄љ! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дя ̄р̣ак ̣ут̣нӣ от ибн ‘Абба ̄с ب. 

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

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ‘Имр ̣о̄н ибн Х ̱ус̣айн ب. 
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Двадесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<С името на Аллах, той 
[корабът] ще плава и ще се закотви. Моят Господар е Всеопрощаващ, 
Премилосърден.>> <<И не оцениха те Аллах с истинското му величие. Земята  
цялата  ще бъде в неговата “длан” в Деня на възкресението, а небесата ще са сгънати 
в “десницата” му. Пречист е Той и е превисоко над онова, с което го съдружават!>> 
<<Господарю мой, разтвори сърцето ми! И улесни делото ми!>> 

� Ибн ес-Сунни ̄ предава от Х ̱усейн ибн ‘Алӣ ب, че Пророкът i казва: Сигурността на 
моята общност против удавяне, когато плават е да прочетат: “В името на Аллах той ще плава 

и ще се закотви. Моят Господар е Всеопрощаващ, Премилосърден.” и “И не оцениха те Аллах…” 

2. О, Най-първи от първите и о, Най-последен от последните, о, Притежателю на 
безпределна мощ, о, Най-милостивия към нуждаещите се, о, Най-милостив от 
милостивите! 

� Ед-Дейлеми ̄ и други извеждат, че Фа ̄т ̣име ل отишла при Пророка i, заради нужда, която 
застигнала ‘Али  а той й отвърнал: Получихме кози и ако ти желаеш ще наредя да ти ,ت ̄
дадат пет кози, а ако желаеш ще те науча на пет думи, на които ме научи Ж ̱ебр̣а’ӣљ? Каза: 
Научи ме на тези пет думи! А той каза: Кажи: “О, Най-първи от първите…” до думите “…о, 

Най-милостив от милостивите!” 

3. Беше и ще пребъдеш, и Ти си Вечноживия, Който не умира. Очите спят, а звездите 
следват своята орбита, а Ти си Вечножив и Неизменен, не те обхваща нито дрямка, 
нито сън. О, Вечноживи, о, Неизменни! 

� Ибн ебӣ ед-Дунйа ̄ извежда от ед ̣-Д ̣ах ̱х̱а ̄к, който казва: Това е призовът-дуа на Му ̄ся ̄ �, 
когато се обърна към Фараона, и призовът-дуа на Пратеника на Аллах i в деня на [битката] 
Х ̱унейн, и призовът-дуа на всеки опечален: “Беше и ще пребъдеш…” до думите “…О, Вечноживи, 

о, Неизменни!” 

4. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м, наистина Ти си Всеславен, Предостоен! О, Аллах, дари 
с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед, така както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м и 
рода на Ибр̣о̄хи ̄м, наистина Ти си Всеславен, Предостоен! О, Аллах, спусни твоята 
милост над Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както спусна твоята милост над 
Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м, наистина Ти си Всеславен, Предостоен! О, Аллах, 
спусни твоето милосърдие над Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както спусна 
твоето милосърдие над Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м, наистина Ти си Всеславен, 
Предостоен! О, Аллах, приветствай Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както 
приветства Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м, наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ибн Бишкуўа ̄љ от ‘Али  .ت ̄
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Yَ ٍۡد َكَما َصل�ي  إِبۡ م�
َ

Yَ آِل إِبۡ َت 
َ

Yَيدٌ اهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ رَ َراهِيَم َو 
 Bٍد وَ ُهم� بَارِكۡ اَلل  ُمَم�

َ
Yَ  

ۡ
ٍد َكَما بَاَرك  آِل ُمَم�

َ
Yَ ۡإِب 

َ
Yَ آِل إِبۡ َت 

َ
Yَيدٌ اهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ رَ َراهِيَم َو 

مۡ وَ اَللBُهم�  ٍد وَ تَرَح�  ُمَم�
َ

Yَ  ۡ ٍد َكَما تَرَح�  آِل ُمَم�
َ

Yَ ۡإِب 
َ

Yَ آلِ َت 
َ

Yََك َحِيـٌد  إِبۡـَراهِيَم َو َراهِيَم إِنـ�
ۡ وَ  اَللBُهم� يدٌ َمِ  َن� َ

ٍد وَ ت  ُمَم�
َ

Yَ َن�ۡنـ
َ

ٍد َكَما ت  آِل ُمَم�
َ

Yَإِبۡـ 
َ

Yَ آِل إِبۡـَت 
َ

Yََك َراهِيَم َراهِيَم َو  إِنـ�
 ُمَ َسّلِمۡ وَ  اَللBُهم� يدٌ َحِيٌد َمِ 

َ
Yَ  ٍَد و ٍد َكَما َسل�مۡ م�  آِل ُمَم�

َ
Yَ ۡإِب 

َ
Yَ آلِ َت 

َ
Yََراهِيَم إِن�َك  إِبۡ َراهِيَم َو

  يدٌ َحِيٌد َمِ 

*
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5. О, Ти, Когото очите не могат да видят, въображението не може да си представи, 
мислителите не могат да го опишат, случките не могат да го променят, не се страхува 
от бедите, знае тежестта на планините, и обема на моретата, и броя на капките в 
дъждовете, и броя на листата по дърветата, и броя на всичко, над което нощта се 
стъмва, и броя на всичко, над което деня осветява, и не се скрива от Него нищо на 
небесата или земята, нито в дълбините на моретата, нито в проходите на планините! 
Стори най-доброто време от моя живот неговия край, най-добрата част от делата ми 
– техния завършек, и най-добрия от дните ми – деня, в който те срещна! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда с достоверна верига от Енес ت, че Пратеникът на Аллах i минал 
покрай един бедуин, който се молил [на Аллах] по време на молитвата-намаз с думите: “О, 

Ти, Когото очите не могат да видят…” до думите “…в който те срещна!” Тогава Пратеникът на 
Аллах i оставил един човек, който да го изчака с думите: Когато приключи с молитвата-
намаз го доведи при мен! И когато приключил молитвата си-намаз бил доведен при 
Пратеника на Аллах i, при който имало злато от някои мини. И той му подарил част от 
това злато с думите: Подарявам ти го заради прекрасната възхвала, която отправи към 
Всемогъщия и Величествен Аллах. 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от мързела и старческата слабост, и от 
дълга, и от греха, и от лошото изпитание в гроба, и от мъчението в гроба, и от злото 
на Огъня [на Джехеннем], и от мъчението на Огъня [на Джехеннем], и от лошото 
изпитание на богатството, и от лошото изпитание на бедността, и търся закрила при 
Теб от лошото изпитание на месията ед-Деж ̱ж ̱а ̄љ! О, Аллах, пречисти греховете ми с 
водата на снега и градушката, и пречисти сърцето ми от греховете така, както 
пречистваш бялата дреха от мърсотията, и ме отдалечи от греховете ми така, както си 
отдалечил изтока и запада! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ‘А ̄’ише ل. 

7. О, Аллах, наистина аз те моля за извършване на добрините, и изоставяне на 
порицаното, и обич към бедняците, и да приемеш покаянието ми, и да ми опростиш 
и да ме помилваш! И когато пожелаеш да накажеш даден народ или да спуснеш 
изпитание над тях, прибери ме без да съм изпитал твоето наказание! И те моля за 
твоята обич, и обичта на онзи, който те обича, и дела с които да спечеля твоята обич! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от Му‘а ̄з  .ت ̱
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َالُِطهُ  َ< تََراهُ الۡ يَاَمنۡ  �
ُ

 ُعُيوُن َوَ< ت
ۡ
ُنوُن َوَ< يَِصُفُه ال �َـ الظ ُهُ الۡ َش َوادُِث َوَ< َيۡـَواِصُفوَن َوَ< ُتَغّيِ

َوائَِر َيعۡ  ِ ال�
ۡ
ِ لَُم َمَثاقِيَل ال

 َحارِ وََعَدَد َقطۡ َباِل َوَمَكئِيَل الۡ
َ ۡ
 مۡ رِ ال

َ ۡ
َجارِ وََعَدَد َما شۡ َطارِ وََعَدَد َوَرِق ال

ظۡ 
َ
 هِ الل�يۡ لََم َعليۡ أ

َ
�هِ ال�َهاُر َوَ< تَُوارِي ِمنۡ َق َعليۡ ۡشَ ُل َوأ

َ
�ُه َسَماٌء َسَماًء َوَ< أ

َ
ٌر َما ِف ضاً َوَ< َبۡ ٌض أ

اِم يَـوۡ  َعَمـِل َخَواتِيَمـُه وََخـۡيَ رِي آِخَرهُ وََخۡيَ  ُعمُ  َخۡيَ َعۡل رِهِ اجۡ ِف وَعۡ رِهِ َوَ< َجَبٌل َما َقعۡ  يـ�
َ
َم  أ

لۡ 
َ
  َقاَك فِيهِ أ

*   a�^�   �,�df��   L,� �	 P%ST 38.ت� �� ���� �� i ��!: WF\T * �	3: �/ ����	6� �� ”  � ��Jـ#  “��!ـ�� J%ـcC”  W ���ـF n �� �: “  Wـ��
 ���%ـ�

  =�� �� ����  ��!J \s� ����	 :   W� 5F6J NDT �bC .   �� ����� �3/� 3� ��� 
�F� NDT �gDJi  �، F� �gDJـ�
 �=	���ـ� ;��0� ��� �� �/b    Wـ� �ـ/

W� ��� �/��� :#s +	 �� ND	 Y��8E �.  Y� W)2/ �,C.  

ُعوُذ بَِك ِمَن الۡ  �
َ
  َكَسلِ اَللBُهم� إِّنِ أ

ۡ
 َوال

ۡ
 َهَرِم َوال

ۡ
  ثَمِ َمأ

ۡ
نَةِ  فِتۡ مِنۡ  وَ َقۡبِ  وََعَذاِب الۡ َقۡبِ َنةِ الۡ فِتۡ  ِمنۡ وَ  َرمِ َمغۡ َوال

ِ فِتۡ  ِمنۡ غَِن وَ َنةِ الۡ  فِتۡ ِمنۡ َعَذاِب ال�ارِ وَ وَ ال�ارِ  ُعـوُذ بِـَك ِمـنۡ رِ وَ َفۡقـَنةِ الۡ َشّ
َ
ِ فِتۡ أ   َشّ

ۡ
َمـِسيِح َنـةِ ال

اِل  ج� ِ َعّنِ  ِسۡل اَللBُهم� اغۡ ال� َ ِب  قَلۡ َبَدِ َوَنقِّ ِج َوالۡ ال�لۡ َماءِ َخَطايَاَي ب
ۡ
يۡ َطايَا َكَما نَ  ِمَن ال َب َت ال�وۡ ق�

 
َ ۡ
نَِس بۡ ال  َت َبۡيَ  َخَطايَاَي َكَما بَاَعدۡ ِن َوَبۡيَ  بَيۡ َباِعدۡ  وَ َيَض ِمَن ال�

ۡ
 َمۡشِ  ال

ۡ
  رِِب َمغۡ ِق َوال

*������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  -`��	 �	 ل.  

سۡ  �
َ
لَُك فِعۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
َ أ

ۡ
 اِت َوتَرۡ ۡيَ َل ال

ۡ
 ُمنۡ َك ال

ۡ
نۡ َكَراِت وَُحـب� ال

َ
� َمـَساكَِي َوأ

َ
Yَ فِـَر ِ� غۡ تَ وَ   َتُتـوَب

َردۡ َوتَرۡ 
َ
وۡ َنةً ٍا فِتۡ َت بَِقوۡ َحَِن 1َذا أ

َ
سۡ وَ ُتوٍن  َمفۡ  َفَتَوف�ِن َغۡيَ  بMََءً  أ

َ
لَُك ُحب�َك وَُحـب� َمـنۡ أ

َ
 ُيِب�ـَك أ

 ُحّبِ  وَُحب� َعَملٍ 
َ

  َك ُيَقّرُِبِن إِ�

*�� ��/ 9:3< a�^� b��� �	 ������ ?�	3 ت.  
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Двадесет и първа градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи: “Зовете [го] 
Аллах или зовете [го] Всемилостивия! Както и да [го] зовете, негови са най-
прекрасните имена. И не отслужвай гръмогласно своята молитва-намаз, нито я 
шепни, а потърси среден път в това!” И кажи: “Слава на Аллах, Който не се е 
сдобивал със син и не е имал съдружник във владението, и не е имал помощник 
срещу безсилието. И Го прославяй с възвеличаване!>> <<И кажи: Господарю мой, 
надбави ми знание!>> 

� Ед-Дейлеми ̄ предава от ебу ̄ Му ̄ся̄ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
прочете, когато осъмне или когато замръкне: “Кажи: Зовете [го] Аллах или зовете [го] 

Всемилостивия…” – до края на сурата, сърцето му няма да умре през този ден или през тази 
нощ. 

2. Пречист е Аллах, колкото е броя на творенията на Аллах в небесата и земята, и онова 
между тях. Пречист е Аллах, колкото е броя на онова, което е сътворено. Аллах е най-
велик, колкото е броя на творенията на Аллах в небесата и земята, и онова между тях. 
Аллах е най-велик, колкото е броя на онова, което е сътворено. Слава на Аллах, 
колкото е броя на творенията на Аллах в небесата и земята, и онова между тях. Слава 
на Аллах, колкото е броя на онова, което е сътворено. Няма друг Бог освен Аллах, 
колкото е броя на творенията на Аллах в небесата и земята, и онова между тях. Няма 
друг Бог освен Аллах, колкото е броя на онова, което е сътворено. Няма сила и няма 
мощ освен при Аллах, колкото е броя на творенията на Аллах в небесата и земята, и 
онова между тях. Няма сила и няма мощ освен при Аллах, колкото е броя на онова, 
което е сътворено. 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд и ет-Тирмиз ̱ӣ извеждат от Сеа‘д ت, който казва: Пратеникът на Аллах i влезе 
при една жена, която държеше в ръцете си семки и камъчета, чрез които броеше своя 
тесбих. Той каза: Да те известя ли за нещо, което е по-лесно и по-добро, и по-въздействащо 
от това? А тя каза: Баща ми и майка ми [да бъдат откуп за теб]! Да, о, Пратенико на Аллах! А 
той каза: Кажи: “Пречист е Аллах, колкото е броя на творенията…” до края на тесбиха. После 
кажи и: “Аллах е най-велик…” – по същия начин. После кажи и: “Слава на Аллах…” – по 
същия начин. После кажи и: “Няма друг Бог освен Аллах…” – по същия начин. После кажи и: 
“Няма сила и няма мощ освен при Аллах…” – по същия начин. Т.е. повтаряй всеки път: 
“…колкото е броя на творенията…” – до края му, защото думите “по същия начин” не са част 
от самото споменаване-зикр. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м! И дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както дари с 
благодат Ибр̣о̄хи ̄м! И приветствай Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както 
приветства Ибр̣о̄хи ̄м! И спусни Твоето милосърдие над Мух ̱аммед и рода на 
Мух ̱аммед така, както го спусна над Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си 
Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ибн Месди ̄ от ‘Абдул ̣л̣о̄х ибн ‘Умер  .ب ̣
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   أصوهلا ومثارهاعشرونل  الواحدة واالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ْ ﴿﴾� ٱ�� َ قُِل ٱۡدُعوا وِ ٱۡدُعـواْ ٱلـر�ۡحَمٰنَ  ٱ��
َ
يّٗـ أ

َ
ـا تَـۡدُعواْ فَلَـُه  أ ٓ ا م� ۡسـَما

َ ۡ
ُء ٱل

ُۡسَنٰ   ٱلۡ
ٗ

Mَافِۡت بَِها َوٱۡبَتِغ َبۡيَ َذٰلَِك َسبِي
ُ

 ت
َ

َۡهۡر بَِصMَتَِك َو<  تَ
َ

َ  َو<
ۡ
ِي لَـۡم ۡمـُد  َوقُـِل ٱل

�
ِ ٱل ��ِ

 ٗ
َ

ُۥ َشِيكٞ ا َولَۡم يَُكن َيت�ِخۡذ َول ُمۡلِك َولَۡم يَكُ ل�
ۡ
ّلِ  ِف ٱل �ٞ ّمَِن ٱل ُۥ َوِلّ ۡهُ تَۡكبَِيۢان ل� ر�ّبِ ﴿﴾ َوَكّبِ

  ﴾ازِۡدِن ِعۡلمٗ 
*  N��� ��� �	 �gD:3�� � ¦ـ.���i :    N ���� �� :  ���ت �� P2Q* �ـ ��ـ# ”�� �ـ�   �e�ـ�� ��ـ	;� �^ـ� ��ـ.��) O wـ2D� HـW     “  �;	ـ�� �� � cC
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ِ َعَدَد مَ ُسبۡ  � B�ٰموٰ َحاَن ا ُ ِف الس� B�ا َخلََق ا 
َ ۡ
ِ َعَدَد َما ُهَو َخالٌِق َنُهَما وَُسبۡ ِض َوَما بَيۡ �ِت َوال B�َحاَن ا

كۡ 
َ
ُ أ B�ِف َبُ َعَدَد َما َخلَقَ َوا ُ B�ٰمٰوتِ  ا  الس�

َ ۡ
كۡ  َنُهَماِض َوَما بَيۡ � َوال

َ
ُ أ B�َعَدَد َما ُهَو َخـالٌِق  َبُ َوا

 َ
ۡ
ُ ِف مۡ َوال B�َعَدَد َما َخلََق ا ِ B�ِ ٰمٰوتِ ُد  الس�

َ ۡ
َ  َنُهَماِض َوَما بَيۡ � َوال

ۡ
ِ مۡ َوال B�ِ َعَدَد َما ُهـَو َخـالٌِق  ُد

 ا
�

َ إِ<
ٰ

 إِل
َ

ُ ِف َو< B�َعَدَد َما َخلََق ا ُ B� ِٰمٰوت  الس�
َ ۡ
ُ  َنُهَماِض َوَما بَيۡ � َوال B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
َعَدَد َمـا ُهـَو  َو<

 َحوۡ 
َ

ُ ِف َخالٌِق َو< B�َعَدَد َما َخلََق ا ِ B�بِا 
�

 قُو�ةَ إِ<
َ

ٰمٰوتِ َل َو<  الس�
َ ۡ
 َحـوۡ  َنُهَماِض َوَما بَيۡ � َوال

َ
َل َو<

 ِ B�بِا 
�

 قُو�ةَ إِ<
َ

  َعَدَد َما ُهَو َخالِقٌ  َو<
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�i, * �F6%� �g� Y�b.  

�  
َ

Yَ ُِهم� َصّلBٍد وَ  ُمَ اَلل ٍد َكَما َصل�يۡ م�  آِل ُمَم�
َ

Yَ ۡإِب 
َ

Yَ ٍد وَ َبارِكۡ وَ َراهِيَم َت  ُمَم�
َ

Yَ  ٍد َكَمـا آِل ُمَم�
 
ۡ
 إِبۡ بَاَرك

َ
Yَ ٍد وَ َسّلِمۡ وَ َراهِيَم َت  ُمَم�

َ
Yَ  ٍۡد َكَما َسل�م  آِل ُمَم�

َ
Yَ ۡإِب 

َ
Yَ وَ َراهِيَم َت ۡ َن� َ

ـٍد ت  ُمَم�
َ

Yَ 
 وَ 

َ
Yَ َن�

َ
ٍد َكَما ت  إِبۡ نۡ  آِل ُمَم�

َ
Yَ يدٌ إِن�َك َحِيٌد َمِ َراهِيَم آِل إِبۡ َراهِيَم وَ َت   

*�/ 9:3< a�^� 
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4. О, Аллах, разпредели между нас страха ни към Теб така, че да е достатъчен да ни 
възпре от непокорството към Теб, и покорството към Теб така, че да ни бъде 
достатъчно да спечели твоя Дженнет-Рай, и увереността ни така, че да облекчи 
нещастията ни на този свят, и ни дари с изпитване на сладост от нашия слух, и 
зрение, и сила докато сме живи, и ги стори наследство, което да остане след нас 
[потомство]! И стори възмездието ни да бъде върху нашите угнетители, и ни 
подкрепи срещу онези, които враждуват против нас, и не давай да ни сполети беда в 
религията ни, и не превръщай земния живот в най-голямата ни грижа, нито пределът 
на нашите познания, и не давай власт над нас на онези, които не са милостиви към 
нас! 

� Ет-Тирмиз ̱ӣ и други извеждат от ибн ‘Умер  който казва: Рядко Пратеникът на Аллах ,ب ̣
i ставаше от седянка без да изрече този призов-дуа: “О, Аллах, разпредели между нас страха ни 

към Теб…” до думите “…които не са милостиви към нас!” 

5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от шейтаните сред хората и шейтаните 
сред джиновете! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ен-Неся ̄’ӣ от еби ̄ З ̱ер̣р̣ ت. 

6. О, Аллах, надбави ни и не ни отнемай, и ни почети и не ни унижавай, и ни дари и не 
ни лишавай, и ни подкрепи, и не подкрепяй срещу нас, и ни стори доволни, и бъди 
доволен от нас! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ‘Умер  .ت ̣

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

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн Мес‘у ̄д ت. 
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ُوُل بِهِ بَيۡ  َخشۡ  َلَا ِمنۡ ِسمۡ اَللBُهم� اقۡ  � َعتِـَك َمـا ُتَبّلُِغَنـا بِـهِ  َطا َمَعاِصـيَك َوِمـنۡ َنَنا َوَبۡيَ يَتَِك َما تَ
 َ
ۡ

نۡ َنا َمَص قِِي َما ُتَهّوُِن بِهِ َعلَيۡ َجن�َتَك َوِمَن ال �سۡ َمّتِعۡ َيا اَللBُهم� ائَِب ال
َ
بۡ َنا بِأ

َ
تَِنا َما َماِعَنا َوأ َصارِنَا َوقُو�

حۡ 
َ
 َعلۡ َتَنا َواجۡ َييۡ أ

ۡ
 َعۡل َوارَِث ِمن�ا َواجۡ ُه ال

ۡ
 َمنۡ  ثَأ

َ
Yَ َمـنۡ ُصۡ َمَنـا َوانۡـ َظلَ َرنَا 

َ
Yَ نَا ۡ

 َعـۡل  َعَدانَـا َوَ< تَ
 ۡ
نۡ ُمِصيبََتَنا ِف دِينَِنا َوَ< تَ �كۡ َعِل ال

َ
  َحُناَ  َ< يَرۡ َنا َمنۡ  َعلَيۡ ِمَنا َوَ< تَُسّلِۡط لََغ ِعلۡ َبَ َهّمَِنا َوَ< َمبۡ َيا أ

*   a�^�       �g	 ��� �	 
��� ���� �� :  ���ب������ �� �gD�i _��	3�� 
�} ��	3: N)< W.D� �� "�!: ”   Y)%`8ـ� �ـ� ^ـ� >.�� >UD�� “  Wـ��� cC
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ُعوُذ بَِك ِمنۡ  �
َ
ِ  َشيۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

ۡ
ِ ّنِ وََشيۡ َطاِن ال

ۡ
ۡ َطاِن ال   ِس ن

* �b ��� �	 ���.8�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

كۡ ُقۡص نَا َوَ< َتنۡ اَللBُهم� زِدۡ  �
َ
عۡ رِمۡ َنا َوأ

َ
ۡ َنا َوَ< تُِهن�ا َوأ

َ
َض َنـا َوارۡ  َعلَيۡ ثِرۡ نَـا َوَ< تُـؤۡ َنا َوآثِرۡ رِمۡ ِطَنا َوَ< ت

� َعن�ا
َ
  ِضَناَوأ

*	 �	 ������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  �gت.  

ۡص  �
َ
 نَِنا َواهۡ  َذاَت بَيۡ لِحۡ اَللBُهم� أ

َ
لَُماِت إِ� �َِّنا ِمَن الظ

َ
Mَِم َون َفَواِحَش َما َنا الۡ  ال�ورِ وََجّنِبۡ ِدنَا ُسُبَل الس�

سۡ بَارِكۡ َما َبَطَن اَللBُهم� َها وَ َظَهَر ِمنۡ 
َ
بۡ  َلَا ِف أ

َ
زۡ َماِعَنا َوأ

َ
َنا  َعلَيۡ َواِجَنا َوُذّرِي�اتَِنا َوتُۡب َصارِنَا َوقُلُوبَِنا َوأ

نۡ 
َ
َها َعلَيۡ َمتَِك ُمثۡ َنا َشاكِرِيَن ِلِعۡ َعلۡ َت ال�و�اُب الر�ِحيُم َواجۡ إِن�َك أ تِم�

َ
  َنانَِي بَِها قَابِلِيَها َوأ

*�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  ;��.� ��� �	 �,�dfت.  
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Двадесет и втора градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Слава на Аллах, Който 
не се е сдобивал със син и не е имал съдружник във владението, и не е имал 
помощник срещу безсилието. И Го прославяй с възвеличаване!>> Уповах се на 
Вечноживия, който не умира и <<Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със син и не 
е имал съдружник във владението, и не е имал помощник срещу безсилието. И Го 
прославяй с възвеличаване!>> 

� Имам Ах ̱мед и други предават от Му‘а ̄з ̱ ибн Енес ت, който казва: Каза Пратеникът на 
Аллах i: Айетът на могъществото е: “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със…” А ибн еби ̄ 
ед-Дунйа̄ извежда от Исма ̄‘ӣљ ибн еби ̄ Фудейк, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
Винаги, когато някое дело ме натъжаваше при мен идваше Ж ̱ебр̣а’ӣљ с думите: О, 
Мух̱аммед, кажи: “Уповах се на Вечноживия, който не умира. И слава на Аллах, който не се е сдобивал 

със син…” до думите на Всевишния [по смисъл] “…и го прославяй с възвеличаване!” 

2. Пречист е Аллах, Превеликия. О, Аллах, пред Теб е оплакването, и от Теб е помощта, 
и на Теб се поверяваме, о, Вечноживи, о, Неизменни! 

� Ет-Тирмиз ̱ӣ извежда от ебу Хур ̣айр̣а ت, че когато някое дело натъжаваше Пратеника на 
Аллах i, вдигаше главата си към небето и казваше: “Пречист е Аллах, Превеликия…” до 
думите “…о, Вечноживи, о, Неизменни!” 

3. Няма друг Бог освен Аллах, Всеблагия, Прещедрия. Пречист е Аллах, Господаря на 
седемте небеса и Господаря на великия Арш. Няма друг Бог освен Теб, всемогъщо е 
Твоето избавление и величествена е Твоята възхвала! Господи, не ме оставяй сам 
[без потомство]! Ти си Най-добрият наследник! 

� Ибн ес-Сунни ̄ извежда от ибн ‘Умер  който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Когато ,ب ̣
се страхуваш от властелинът или някой друг кажи: “Няма друг Бог освен Аллах…” до думите 
“…величествена е Твоята възхвала!” 

4. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! И спусни твоята милост над Мух ̱аммед и рода на 
Мух ̱аммед така, както я спусна над Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! И дари с благодат 
Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м и рода на 
Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ибн Месди ̄ от ‘А ̄’ише ل. 
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   أصوهلا ومثارهاعشرونل ة وا الثانيالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � َۡمُد ﴿﴾� ٱ�� ٗ ٱلۡ
َ

ِي لَۡم َيت�ِخۡذ َول
�

ِ ٱل ُ ا َولَۡم يَُكن ِ��
�

ُمۡلـِك ۥ َشِيـكٞ ل
ۡ
 ِف ٱل

ّلِ َولَۡم يَكُ  �ٞ ّمَِن ٱل ُۥ َوِلّ ۡهُ تَۡكبَِيۢان ل�   ﴾ َوَكّبِ
ۡ  الۡ تََوك�

َ
Yَ َيُمـوُت وَ ُت 

َ
ِي <

�
َۡمـُد ﴿ َحِّ ال ِ ٱلۡ ��ِ

 ٗ
َ

ِي لَۡم َيت�ِخۡذ َول
�

ُۥ َشِيـكٞ ا َولَۡم يَُكـن ٱل ُمۡلـِك َولَـۡم يَُكـل�
ۡ
ُۥ وَ  ِف ٱل ّلِ ن ل� �ٞ ّمِـَن ٱل ۡهُ ِلّ  َوَكـّبِ

   ﴾تَۡكبَِيۢا
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ِ ُسبۡ  � B�ُهم� إَِلۡ الۡ َحاَن اBَعِظيِم اَلل 
ۡ
 ُمشۡ َك ال

ۡ
Lَۡ َتَغاُث وََعلَيۡ ُمسۡ َتَك َوبَِك ال �  ُن يَا َح� يَا َقي�ومُ َك ال
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�  َ
ۡ
ُ ال B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
ٰموٰ بۡ َكرِيُم سُ لِيُم الۡ < ِ رَّبِ الس� B�بۡ َحاَن ا  ِش الۡ َعـرۡ ِع َورَّبِ الۡ ِت الس�

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
َعِظـيِم <

 
َ
 تََذرۡ نۡ أ

َ
نۡ ِن فَرۡ َت َعز� َجاُرَك وََجل� َثَناُؤَك رَّبِ <

َ
 َت َخۡيُ ًدا َوأ

ۡ
   َوارِثِيَ  ال

* a�^�  �g	 ��� �	 5.�� ب������  : �� ���� ���i : #!J 
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ٍد وَ اَللBُهم� َصّلِ  �  ُمَم�
َ

Yَ  
َ

Yَ ٍۡد َكَما َصل�ي  إِبۡ  آِل ُمَم�
َ

Yَ آِل إِبۡـَراهِيمَ َت 
َ

Yَـًدا َحـمۡ َراهِيَم َوارۡ  َو  ُمَم�
ٍد َكَما رَِحۡ  ٍد وَ َبارِكۡ وَ  َراهِيمَ َراهِيَم َوآَل إِبۡ َت إِبۡ َوآِل ُمَم�  ُمَم�

َ
Yَ  

َ
Yَـ

ۡ
ـٍد َكَمـا بَاَرك  آِل ُمَم�

َ
Yَ َت

   يدٌ َك َحِيٌد َمِ إِن� اهِيَم رَ آِل إِبۡ وَ َراهِيَم إِبۡ 
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5. О, Аллах, наистина аз те моля, заради това, че засвидетелствам, че наистина Ти си 
Аллах, няма друг Бог освен Теб, Единствения, Вечния, който не е раждал и не е 
раждан, и няма равен нему! 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд и други извеждат от Бур ̣айде ت, че Пратеникът на Аллах i чул човек да казва: 
“О, Аллах, наистина аз Те моля…” до думите “…и няма равен Нему.” И казал: Кълна се в онзи, 
в чиято “ръка” е душата ми! Наистина той помоли Всевишния Аллах с неговото най-велико 
име [исм ељ-е‘аз ̣ам], чрез което, когато бъде помолен отговаря, а когато бъде поискано от 
него – дава. 

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

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда с верига от достоверни разказвачи от ‘Абдул ̣л̣о̄х ибн Мес‘у ̄д ت, 
който казва: Пророкът i беше в затруднение и изпрати да бъде потърсена нуждата му при 
съпругите му, но не намери нищо при никоя от тях. Тогава каза: “О, Аллах, наистина аз те 

моля…” до думите “…освен Теб не ги владее.” И тогава му бе подарена овца, а той каза: Това е 
от благодатта на Аллах, а ние очакваме Неговата милост. 

7. О, Аллах, наистина аз те моля чрез твоето най-чисто, най-добро и най-благословено 
име, което е най-обичано за Теб, и което, когато бъдеш помолен с него отговаряш, и 
когато бъде поискано от Теб – даваш, и когато бъдеш помолен за милост с него – 
помилваш, и когато бъде потърсена утеха от Теб с него – утешаваш! О, Аллах, 
наистина аз те зова Аллах, и те зова Всемилостивия, и те зова Благонравния и 
Премилосърдния, и те зова с всичките ти най-прекрасни имена, онези от тях, които 
знам и онези от тях, които не знам, да ми опростиш и да ме помилваш! 

� Ибн Ма ̄ж ̱е извежда от ‘А ̄’ише ل, която казва: Чух Пратеникът на Аллах i да казва: “О, 

Аллах, наистина аз Те моля чрез Твоето най-чисто…” до думите “…утешаваш.” Казва [‘А ̄’ише 
И един ден ми каза: О, ‘А :[ل ̄’ише, знаеш ли, че Аллах ми посочи  неговото име, с което 
отговаря, когато бъде позован? Казва [‘А ̄’ише]: Казах: Баща ми и майка ми [да бъдат откуп за 
теб], о, Пратенико на Аллах! Научи ме на него! Каза: Ти не трябва да го знаеш, о, ‘А ̄’ише! 
Казва: А аз се отстраних и седнах за известно време, после станах, целунах главата му и 
казах: О, Пратенико на Аллах, научи ме на него! Каза: Не трябва да ти го казвам, о, ‘А ̄’ише, с 
него не трябва да се иска нищо от този свят! Казва [‘А ̄’ише ل]: И аз станах, взех абдест 
[ўуду], кланях два рекята, после казах: “О, Аллах, наистина аз те зова Аллах, и те зова 

Всемилостивия, и те зова Благонравния и Премилосърдния, и те зова с всичките ти най-прекрасни имена, 

онези от тях, които знам и онези от тях, които не знам, да ми опростиш и да ме помилваш.” Казва 
[‘А̄’ише ل]: А Пратеникът на Аллах i се засмя и каза: То е сред имената, които ти 
спомена. 
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 ُهم� إِ للB اَ  �
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ِ أ  لَُك ب

َ
 ّنِ أ

َ
 شۡ  أ

َ
 َهُد أ

َ
ُ نۡ ن�َك أ B�إِ  <َ َت ا  َ

ٰ
  إِ ل

َ
 نۡ <� أ

َ ۡ
ِ َت ال

�
َمُد ال ۡ  يُـلَمۡ  وَ  يَِلۡ ي لَمۡ َحُد الص�

َ
 ول

ُ ُكنۡ  يَ لَمۡ وَ 
َ

 وً  ُكفُ  ل
َ
  َحدٌ ا أ

*  a�^�  (3:�� �	 
�� ;� ���� �� ت��� ;�� i ��!: \s� 1� ”Y�6�� �,C >UD�� “ W��� cC”3<� “��!J :� �.@, ����     cـ��F �� �6ـ3 �ـ!� 
%ـ3

=� W���Nf	� W� #�� �bC m�s� W� �	; �bC ���� >i	.  

سۡ  �
َ
ُ اَللBُهم� إِّنِ أ ل

َ
نۡ فَإِن�ُه َ< َيمۡ تَِك لَِك َورَۡحَ  فَۡض نۡ َك مِ أ

َ
  َت لُِكَها إِ<� أ

*   a�^�          ;��.� �� �� 32	 �	 P%SQ�� ��s�� �,�dfت�����  : M8�� ��q�i     ��%ـA �Uـ3) �8ـ<�� �o)2: Ws	DJ �/38< ©3 	8ـ3 �� cC #��6J 

 ��!J”Y�6�� �,C >UD�� “ W��� cC”H,� nC “��!J -%DQ� (�A W%�C H:3/6J :� �� #IJ �� 
�/-e��� �i)8, �.  

سۡ اَللBُهم�  �
َ
لَُك إِّنِ أ

َ
  بِاسۡ أ

ۡ
ّيِِب ال اهِرِ الط�  ِمَك الط�

َ ۡ
َجبۡ َحّبِ إَِلۡ ُمَباَرِك ال

َ
ِي إَِذا ُدِعيَت بَهِ أ

�
َت 1َذا َك ال

عۡ ُسئِلۡ 
َ
دۡ َت اَ َت بِهِ فَر�ۡجـرِجۡ ُتفۡ َت 1َذا اسۡ َت بِهِ رَِحۡ ِحۡ ُتۡ َت 1َذا اسۡ َطيۡ َت بِهِ أ

َ
َ للBُهـم� إِّنِ أ B�ُعـوَك ا

دۡ 
َ
دۡ ُعوَك الر�ۡحٰ َوأ

َ
دۡ ُعوَك الۡ َن َوأ

َ
سۡ َب� الر�ِحيَم َوأ

َ
ُ ُعوَك بِأ

ۡ
 َها َوَمـا لَـمۡ ُت ِمنۡ َن ُكَِّها َما َعلِمۡ سۡ َمائَِك ال

عۡ 
َ
نۡ لَمۡ أ

َ
  َحَِن فَِر ِ� َوتَرۡ  َتغۡ  أ

*  a�^�   -`ـ��	 �	 -s�� ل��� Hـ�� ��  :  ���ـ�� Hـ�� i ”:  :!ـ��     �ـ�/f�� Yـ��� Y�6ـ� ��ـ,C >UـD�� “  Wـ��� cC” Hـs�J “ Hـ�  : ���ـ��: X ـ��!J :  ـ�:

      H��� �m�s� W� �	; �bC ���� >�n� ND	 5�; 3� �� �� HgD	 #/ ،-`��	 :HD!J :W%8gD�J ،�� ���� �: ��� H,� ��6� . ـ�     : �ـ��: Yـ� �ـo28: n Wـ,C

-`��	 .H��� :    ،Hg� >E ،-	�� H.Ds H%S8)J    HD� >E ،W��� HD2!J  :  W8%ـgD	 ،�� ـ�� . :� ��ـ��� :        n Wـ,C ،YـgD	� �C,ـo28: n Wـ� �ـY :ـ� 	��ـ`- �

     �%,3D� ��%A W� X6.F �� �o28: . Hـ��� :           HـD� >ـE 4)ـ��� H%DـTِحيمَ وَأَ ”g!Jـq�)J Hـ6_  َّ ْحمَٰن وََأْدعُوكَ الْبَّرَ الر َّ ْدعُوكَ اَللّٰهُّمَ ِإنِّي َأْدعُوكَ اللّٰهَ وََأْدعُوكَ الر

َك اْلحُْسنَى كُلِّهَا مَا عَلِمُْت مِْنهَا وَمَا لَْم َأعْلَْم َأْن تَغْفِرَ لِي وَتَرَْحمَنِي   .; ¥�� ?��'� �@� W,C	�H���  : �� ���� YIS)��Ji��� >E  :�} _“بَِأْسمَإىِ
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8. О, Аллах, поправи религията ми, която си сторил да е пазител на моите дела, и 
поправи земния ми живот, в който се намира препитанието ми! О, Аллах, аз търся 
закрила при твоето задоволство от твоя гняв, и при твоето помилване от твоето 
наказание, и търся закрила при Теб от Теб! Няма пречка за онова, което си дал, нито 
пък сдобиване с онова, което си възпрял, и не е от полза никоя власт без твоето 
благоволение! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ен-Неся ̄’ӣ от С ̣ухейб ت. 

9. О, Аллах, умножи благодарността ми към Теб, и ме стори често да те споменавам, и 
да следвам твоите наставления, и да спазвам обета към Теб! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 

10. О, Аллах, стори ни от избраните ти раби, със сияйни лица и крайници, 
пълномощници на които се откликва! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от посланиците на ‘Абдуљк ̣айс. 
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ۡص  �
َ
ِي لِحۡ اَللBُهم� أ

�
مۡ  ِعۡص َتهُ َجَعلۡ  ِ� دِيِنَ ال

َ
ۡص رِي وَ َمُة أ

َ
اَللBُهـم� إِّنِ  َياَي ال�ِت فِيَها َمَعاِش  ِ� ُدنۡ لِحۡ أ

ُعوُذ بِرَِضاَك ِمنۡ 
َ
ُعوُذ بَِعفۡ  َسَخِطَك أ

َ
ُعوُذ بَِك ِمنۡ َمتَِك  نِقۡ وَِك ِمنۡ َوأ

َ
عۡ  َك  َوأ

َ
َت َوَ< َطيۡ َ< َمانَِع لَِما أ

َ َت َوَ< َينۡ ِطَي لَِما َمَنعۡ ُمعۡ 
ۡ
َ ّدِ ِمنۡ َفُع َذا ال

ۡ
  د� َك ال

* �%UT �	 ���.8�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

ُم ُشكۡ َعلۡ اَللBُهم� اجۡ  	 َعّظِ
ُ
كۡ ِن أ

ُ
 َرَك َوأ

ۡ
حۡ ِثُ ذِك

َ
ت�بُِع نَِصيَحَتَك َوأ

َ
  َفُظ َوِصي�َتَك َرَك َوأ

* (�:�/ ��� �	 ������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  


 َنا ِمنۡ َعلۡ اَللBُهم� اجۡ  
ۡ
ِ خۡ مُ  ِعَبادَِك ال   الۡ يَ بِت

ۡ
 ُغّرِ ال

ۡ
لَِي ال  َوفۡ ُمَحج�

ۡ
  ُمَتَقب�لِيَ ِد ال

*L%!�� 32	 3J �	 3e� "��'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� .  
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Двадесет и трета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Слава на Аллах, Който 
низпосла на Своя раб Книгата и не стори в нея изопачение! Достоверна  да 
предупреждава за сурово мъчение от Него и да благовества вярващите, които 
вършат праведни дела, че за тях ще има добра награда [в Дженнета-Рая] – там ще 
останат вечно. И да предупреждава онези, които казват: “Аллах се сдоби със син.” 
Нито те имат знание за това, нито предците им. Голяма дума излиза от устата им. Те 
не изричат друго освен само лъжа. Не погубвай себе си от скръб по тях [о, 
Мух ̱аммед], ако не повярват в това послание. Ние сторихме това, което е на земята, 
да е нейна украса, за да ги изпитаме кой от тях е по-добър по деяние. И ще 
превърнем Ние това, което е на нея, в безплодна пръст. Нима смяташ, че [историята 
на] хората от пещерата и ер̣-Р ̣ак ̣и ̄м е някакво чудо сред нашите знамения? Когато 
младежите се приютиха в пещерата и рекоха: “Господарю наш, дай ни милосърдие от 
Теб и ни приготви напътствие за нашето дело!”>> 

� Муслим и други предават от еби ̄ ед-Дер ̣дя̄’ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
Който запомни десетте айета от началото на сура ељ-Кехф бива предпазен от лошото 
изпитание на ед-Деж ̱ж ̱а ̄љ. А ет-Тирмиз ̱ӣ предава също от него да казва: Каза Пратеникът на 
Аллах i: Който прочете трите айета от началото на сура ељ-Кехф бива предпазен от 
лошото изпитание на ед-Деж ̱ж ̱а ̄љ. 

2. Пречист е Аллах, колкото е броя на творенията му, и неговото задоволство, и 
прелестта на неговия Арш, и мастилото на словата му. Пречист е Аллах, колкото е 
броя на творенията му. Пречист е Аллах, колкото е броя на творенията му. Пречист е 
Аллах, колкото е неговото задоволство. Пречист е Аллах, колкото е неговото 
задоволство. Пречист е Аллах, колкото е прелестта на неговия Арш. Пречист е Аллах, 
колкото е прелестта на неговия Арш. Пречист е Аллах, колкото е мастилото на 
словата му. Пречист е Аллах, колкото е мастилото на словата му. 

� Муслим извежда от майката на вярващите Ж ̱уўейриййе ل, че една сутрин Пратеникът на 
Аллах i излязъл от дома й, а тя все още кланяла феджр [молитвата при зазоряване] в стаята 
си за молитва-намаз. И се върнал като настъпило времето за молитвата-намаз духа [която е 
след изгрева и издигането на слънцето], а тя все още стояла на мястото си. Казал: Нима не 
си преставала да си на същото положение в което те оставих? Казала: да! Казал Пророкът 
i: След като излязох казах четири слова по три пъти. Ако бъдат премерени ще натежат над 
изреченото днес от теб. “Пречист е Аллах, колкото е броя на творенията му, и неговото 

задоволство, и прелестта на неговия Арш, и мастилото на словата му. Пречист е Аллах, колкото е 

броя на творенията му.” А ет-Тирмиз ̱ӣ предава [случката] по следния начин: Да те науча ли на 
слова, които да изричаш? “Пречист е Аллах, колкото е броя на творенията му. Пречист е Аллах, 

колкото е броя на творенията му…” до думите “…мастилото на словата му.” – по два пъти. 
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   أصوهلا ومثارهاعشرونل ة وا الثالثالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ٰ َعۡبِدهِ ٱۡلِكَتٰـَب وَ ﴿﴾� ٱ�� َYَ نَزَل
َ
ِٓي أ

�
ِ ٱل َۡمُد ِ�� ُۥ ِعوََجـاۜ ٱلۡ  لَـۡم َيَۡعـل ل�

ُنَقّيِمٗ  ِ
ّ

سٗ ا ل
ۡ
مُ ا َشِديدٗ ِذَر بَأ

ۡ
َ ٱل نُۡه َوُيبَّشِ ُ

�
ۡجـًرا ا ّمِن ل

َ
ن� لَُهـۡم أ

َ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َيۡعَملُـوَن ٱلـص�

�
ۡؤِمنَِي ٱل

بَدٗ ا َحَسنٗ 
َ
ِٰكثَِي فِيهِ أ ٗ ا َوُينم�

َ
ُ َول ََذ ٱ��

�
ِيَن قَالُواْ ٱت

�
 Oبَـآئِِهمۡ ا لَُهـم بِـهِۦ ِمـۡن ِعۡلـمٖ م� ا ِذَر ٱل

َ
  َو<

ُۡرُج ِمۡن َكُبَۡت َكَِمةٗ  ۡفَوٰهِِهمۡ  تَ
َ
 َكِذبٗ أ

�
° َءاَثٰـرِهِۡم إِن ل�ـۡم  إِن َيُقولُوَن إِ<

َ
Yَ ا فَلََعل�َك َبِٰخٞع ن�ۡفَسَك

 يُ 
َ ۡ
 ٱل

َ
Yَ َسًفا إِن�ا َجَعۡلَنا َما

َ
َِديِث أ � �ِض زِيَنةٗ ۡؤِمُنواْ بَِهَٰذا ٱلۡ   ل

ٗ
Mۡحَسُن َعَم

َ
ُهۡم أ �ي

َ
ا َها ِلَۡبلُوَُهۡم أ  1نـ�

ۡم َحِسۡبَت لََجٰعِلُوَن َما َعلَۡيَها َصعِيدٗ 
َ
ۡصَحَٰب ٱۡلَكۡهِف َوٱلـر�قِيِم َكنُـواْ ِمـۡن َءاَيٰتَِنـا ا ُجُرًزا أ

َ
ن� أ

َ
أ

 ٱۡلَكۡهِف َفَقالُواْ َرب� 
َ

َوى ٱۡلفِۡتَيُة إِ�
َ
نَك رَۡحَةٗ َعَجًبا إِۡذ أ ُ

�
ۡمرِنَا رََشدٗ َنآ َءاتَِنا ِمن ل

َ
   ﴾ا وََهّيِۡئ َلَا ِمۡن أ

*   ��      ?�;�3�� ��� �	 
�� >D.ت����  : �� ���� ���i :   ��s38ـ- ��ـ)J ـ�� >Q	 yUl�� (��� �� �� _�:�� ����ـ��  . �� >@� 	`� �

��� W8	 : �� ���� ���i :Ul�� �� �� _�:� v\E ��� ����s3�� -8)J �� >Q	 y.  

ِ ُسبۡ  � B�ثا (ِشهِ َوِمَداَد َكَِماتِهِ ِسهِ َوزِنََة َعرۡ قِهِ َورَِضا َنفۡ ِدهِ َعَدَد َخلۡ َوبَِحمۡ َحاَن اMُسـبۡ )ث  ِ B�َحاَن ا
ِ َعَدَد َخلۡ قِهِ ُسبۡ َعَدَد َخلۡ  B�رَِضا َنفۡ ُسبۡ  قِهِ َحاَن ا ِ B�رِ ِسهِ ُسبۡ َحاَن ا ِ B�َحاَن ُسـبۡ  ِسهِ َضا َنفۡ َحاَن ا

ِ زِنََة َعرۡ  B�زِنََة َعرۡ ُسبۡ  ِشهِ ا ِ B�ِمَداَد َكَِماتِهِ ُسبۡ ُسبۡ  ِشهِ َحاَن ا ِ B�ِمَداَد َكَِماتِهِ َحاَن ا ِ B�َحاَن ا  

*    48��0� "� -:�:�s �	 >D.� a�^� ل M8�� �� is� >E �/3p.� * �/ P2Q�� NDT 4< (�l� �/38	 �� a�^      -.ـ��s ـ�/ NSـq� �1 ��ـ3 �

��!J :       H��� ��U%D	 Y)���J ¥�� -���� ND	 H�� �� : >ـ�, .     M8ـ�� ��ـ!Ji :               �Uـ�" ���,(ـ%�� HـD� ـ�� Hـ,��!ـD� 3ـH ��ـ3� ���ـgD� 1ـ�_ Eـ\v �ـ��_، �ـ� 

” َ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرَِضا نَْفِسهِ وَزِنَةَ عَْرِشهِ وَمِدَادَ كَلِم ِ ُسبْحَاَن اللّٰهِ وَ 
 ����ــ�� �D@ــ�. “اتِه�� :  ��U8ــ%��!F _ــ�gD� YــgD	� n�”  Wــ!D^ ;3ــ	 �� ��S2ــ�

W!D^ ;3	 �� ��S2�“ cC ”WF�gD� ;�3�“4F�� -S%2.F #� ���l)� .  
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3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, благослови Ибр̣о̄хи ̄м и 
рода на Ибр̣о̄хи ̄м, наистина Ти си Всеславен, Предостоен! И дари с благодат 
Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м и рода на 
Ибр̣о̄хи ̄м, наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ен-Неся ̄’ӣ от ‘Али  .ت ̄

4. Моля те с Твоето най-всевишно, най-всемогъщо, най-величествено и най-щедро 
име! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ибн ‘Абба ̄с ب, че един човек казал: О, Пратенико на Аллах i, 
има ли такъва призов-дуа, който да не се връща? Каза: Да! Кажи: “Моля Те с Твоето най-

всевишно…” до думите “…и най-щедро име!” 

5. О, Аллах, опрости греховете ми, и стори чисто и добро препитанието, което съм 
придобил, и подобри характера ми, и не ме възпирай от онова, което си отредил за 
мен, и не отправяй моите желания към онова, което си отклонил от мен! 

� Ељ-Мустег ̣фирӣ извежда от ‘Али  който казва: Каза ми Пратеникът на Аллах i: Кое ти ,ت ̄
харесва повече – да ти подаря петстотин овце заедно с техните овчари или да те науча на 
пет слова, с които да правиш призов-дуа? Кажи: “О, Аллах опрости греховете ми…” до думите 
“…което си отклонил от мен!” 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от безсилието и мързела, и страха, и 
скъперничеството, и старческата слабост, и загрубяването, и нехайството, и 
крайната нужда, и унижението, и мизерията! И търся закрила при Теб от крайната 
нужда, и безверието, и порочността, и враждата, и лицемерието, и стремежа към 
слава, и показността! И търся закрила при Теб от глухотата, и немотата, и лудостта, и 
проказата, и побеляване на кожата, и всички лоши болести! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от Енес ت. 

7. О, Аллах, разтвори сърцето ми за твоята религия, и ни опази от онова, което е зад нас 
чрез твоята милост! О, Аллах, душите ни [челата ни] са в Твоята “ръка”, не владеем 
нищо от тях. И след като си сторил това с нас, бъди нашия покровител и ни напъти 
по правия път!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Ну‘айм от Енес ت. 

8. О, Аллах, дари ни с твоята благодат, и не ни лишавай от твоите дарове, и ни дари с 
изобилие в онова, което си ни дал, и стори богатствата ни да са в душите ни, и стори 
стремежите ни да са към онова, което е при Теб! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Ну‘айм от ибн ‘Абба ̄с ب. 
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�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ٍِد َكَما َصل�يۡ ُهم� َصّل  آِل ُمَم�
َ

Yَ ۡإِب 
َ

Yَ آِل إِبۡ َت 
َ

Yَيدٌ  َمِ َك َحِيدٌ  إِن� َراهِيمَ َراهِيَم َو 
ٍد وَ َبارِكۡ وَ   ُمَم�

َ
Yَ  

ۡ
ٍد َكَما بَاَرك  آِل ُمَم�

َ
Yَ ۡإِب 

َ
Yَ آِل إِبۡ َت 

َ
Yَيدٌ َمِ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َراهِيَم َو   

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^�  ND	 �	 ���.8�� (ت.  

سۡ  �
َ
لَُك بِاسۡ أ

َ
 أ

َ ۡ
 ِمَك ال

َ
Yۡ 

َ ۡ
  ال

َ ۡ
 َجّلِ اَعّزِ ال

َ ۡ
   َرمِ كۡ ل

*  a�ـ^�   t2ــ�	ــ� ��ـ� 	ــ� ,�dfــ\ �ــ��ب��s� � cC ���ــW “��ـY�6 ���ــ=� Y	DــN ”,�ــ<، F!ــ�� : :ـ� ��ــ�� �� /ــ# �ـ� ��ــ3	�A ?ــ�? n :ــ�;� �ـ��   :  �

”"��=�“.  

عۡ  ِب  ِ� َكسۡ ِب َوَطّيِۡب  ِ� َذنۡ فِرۡ اَللBُهم� اغۡ  � ِق  ِف  ِ� َووَّسِ  َتمۡ  ُخلُ
َ

ا قَ َنعۡ َو<  هِۡب  تُذۡ  َو<َ َت ِ� َضيۡ ِن ِمم�
 َشۡ ِس َنفۡ 

َ
  َتُه َعّنِ ٍء َص�فۡ  إِ�

*   a�^�     �D	 �	 ��@o).0ت� ���  :  �� ���� X ���i :               #{ـ�� �ـ �	ـ3F _ـ�gD� Lـª � Yـ� �Uـ� �/2ـ/¨�	��Oـ� �>ـ� �C%ـª YـL ���ـ- Aـ�) 

”X �@�� >UD��“ W��� cC ”5	 W)J�T“.  

ِ اَللBُهم� إِّنِ  � ُعوُذ ب
َ
ُ زِ َوالۡ َعجۡ َك ِمَن الۡ أ

ۡ
ُ ۡبِ َكَسِل َوال

 خۡ  َوالۡ
ۡ
لَةِ َواّلِل�ةِ َعيۡ لَةِ َوالۡ َغفۡ َوالۡ َوةِ َقسۡ َهَرِم َوالۡ ِل َوال

 
ۡ
ُعوُذ بَِك ِمَن الۡ َمسۡ َوال

َ
َقاقِ رِ َوالۡ ُكفۡ رِ َوالۡ َفقۡ َكَنةِ َوأ مۡ  َوالَِّفاقِ ُفُسوِق َوالّشِ �ُعـوُذ  َوالس

َ
َعةِ َوالّرَِياءِ َوأ

 َ
َمِم َوالۡ ُ بَِك ِمَن الص�

ۡ
ُ َكِم َوال

ۡ
 َوالۡ  َذامِ ُنوِن َوال

َ ۡ
ءِ ال ِ   َقامِ سۡ َبَِص وََسّ

* L,� �	 >���� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

قۡ  �
َ
 دِينَِك َوا بَِقلۡ بِۡل اَللBُهم� أ

َ
َنـا  ُتَمّلِكۡ َك لَـمۡ اَللBُهم� إِن� نََواِصـَيَنا بَِيـدِ  تَِك  َوَراءِنَا بِرَۡحَ نۡ  مِ َفۡظ حۡ ِب إِ�

نۡ َت ذٰلَِك بَِنا فَُكنۡ ئاً فَإَِذا َفَعلۡ َها َشيۡ ِمنۡ 
َ
بِيلِ َت َوِل�َنا َواهۡ  أ  َسَواءِ الس�

َ
  ِدنَا إِ�

* L,� �	 >%�, ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

ۡ  فَۡض َنا ِمنۡ زُقۡ اَللBُهم� ارۡ  �
َ

نۡ َعـۡل َتَنـا َواجۡ ا َرزَقۡ  َلَا فِيمَ قََك َوَبارِكۡ َنا رِزۡ رِمۡ لَِك َوَ< ت
َ
ُفـِسَنا  ِغَنانَـا ِف أ

  َدكَ َبتََنا فِيَما ِعنۡ  رَغۡ َعۡل َواجۡ 

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  t�2	 ��� �	 >%�, ب���.  
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Двадесет и четвърта градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Нима неверниците 
смятат да приемат за покровители моите раби, а не Мен? Ние приготвихме 
Джехеннема-Ада за обиталище на неверниците. Кажи [о, Мух ̱аммед]: “Да ви 
известим ли за най-губещите по деяния, онези, чието старание в земния живот се 
погубва, а те си мислят, че вършат добро дело?” Те са онези, които отхвърлят 
знаменията на своя Господар и срещата с Него. Техните деяния се провалиха и не ще 
им отдадем тежест в Деня на възкресението. Това е възмездието за тях  
Джехеннемът-Адът  защото отхвърляха и се подиграваха с моите знамения и с моите 
пратеници. А онези, които вярват и вършат праведни дела, техни ще са градините на 
Фирдеўс – прием [от Аллах], там ще пребивават вечно и никога не ще пожелаят да се 
преместят оттам. Кажи [о, Мух ̱аммед]: “Дори морето да е от мастило за [да се 
записват] словата на моя Господар, морето ще се изчерпи, преди да се изчерпят 
словата на моя Господар, дори и да добавяме по толкова.” Кажи: “Аз съм само човек 
като вас и ми се разкрива само, че вашият Бог е единственият Бог. Който копнее за 
срещата със своя Господар, да върши праведни дела и в служенето си на своя 
Господар никого да не съдружава с Него!”>> <<Господарю наш, не ни поставяй сред 
хората-угнетители!>> 

� Муслим и други придават от еби ̄ ед-Дер ̣дя̄’ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
Който прочете десетте айета от края на сура ељ-Кехф бива предпазен от лошото изпитание 
на ед-Деж ̱ж ̱а ̄љ. 
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   أصوهلا ومثارهاعشرونل  الرابعة واالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ن يَ ﴿﴾� ٱ��
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ

�
فََحِسَب ٱل

َ
ۡوِلَـآءَ ت�ِخُذواْ عِ أ

َ
 إِن�ـآ َبادِي ِمن ُدوِنٓ أ

 
ٗ

ۡعَتۡدنَا َجَهن�َم لِۡلَكٰفِرِيَن نُُز<
َ
ۡعَمٰـMً أ

َ
ۡخـَسِيَن أ

َ ۡ
ِيـَن َضـل� َسـۡعُيُهۡم ِف  قُۡل َهۡل نُنَّبُِئُكم بِٱل

�
 ٱل

وْ 
ُ
ُهۡم ُيِۡسُنوَن ُصۡنًعا أ ن�

َ
ۡنَيا وَُهۡم َيَۡسُبوَن أ �ََيٰوةِ ٱل

ۡ
ِيَن َكَفُرواْ :ٱل

�
َيِٰت َرّبِِهـۡم َولَِقآئِـهِۦ َل°ئَِك ٱل

ۡعَمٰلُُهۡم فMََ نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوۡزنٗ 
َ
ٓ فََحبَِطۡت أ َـُذٓواْ ا َذٰلَِك َجَزا

�
ؤُُهۡم َجَهـن�ُم بَِمـا َكَفـُرواْ َوٱت

ِيَن َءاَمُنواْ 
�

 َءاَيِٰت َورُُسِل ُهُزًوا إِن� ٱل
ً

ٰـُت ٱۡلفِـۡرَدۡوِس نُـُز< ٰلَِحِٰت َكنَـۡت لَُهـۡم َجن� وََعِملُواْ ٱلـص�
 
ٗ

 َيۡبُغوَن َعۡنَها ِحَو<
َ

َۡحُر ِمَدادٗ َخِٰلِيَن فِيَها < ن ا ّلَِكَِمِٰت َرّبِ َلَفَِد  قُل ل�ۡو َكَن ٱلۡ
َ
َۡحـُر َقۡبـَل أ ٱلۡ

َمآ  َمَددٗ تَنَفَد َكَِمُٰت َرّبِ َولَۡو ِجۡئَنا بِِمۡثلِهِۦ نَا۠ بََشٞ ا قُۡل إِن�
َ
ن�مَ أ

َ
� أ آ إَِلُٰهُكـۡم إَِلٰـهٞ  ّمِۡثلُُكۡم يُوَح° إِ�َ

  َفَمن َكَن يَرُۡجواْ َوِٰحدٞ 
ٗ

Mيُۡشِۡك بِعَِبـ َصٰلِحٗ لَِقآَء َرّبِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َعَم 
َ

َحـَدۢاا َو<
َ
رَّبِ ﴾﴿اَدةِ َرّبِـهِۦٓ أ

َۡعۡلِن ِف ٱۡلَقوۡ  ٰلِِميَ فMََ تَ    ﴾ِم ٱلظ�

* ?�;�3�� ��� �	 
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2. Пречист е Аллах, колкото е броя на творенията му. Пречист е Аллах, колкото е 
неговото задоволство. Пречист е Аллах, колкото е прелестта на неговия Арш. Слава 
на Аллах, колкото е броя на творенията му. Слава на Аллах, колкото е неговото 
задоволство. Слава на Аллах, колкото е прелестта на неговия Арш. Няма друг Бог 
освен Аллах, колкото е броя на творенията му. Няма друг Бог освен Аллах, колкото е 
неговото задоволство. Няма друг Бог освен Аллах, колкото е прелестта на неговия 
Арш. 

� Ибн ‘Ася ̄кир извежда от Енес ت, че [Пророкът] i казва: Който каже след като откланя 
сутрешната молитва-намаз [феджр]: “Пречист е Аллах, колкото е броя на творенията му. Пречист 

е Аллах, колкото е неговото задоволство. Пречист е Аллах, колкото е прелестта на неговия Арш.” и 
“Слава на Аллах…” също толкова, и “Няма друг Бог освен Аллах…” също толкова, това е по-
добро за него отколкото да му бъде събрано всичко, което се намира между изтока и запада. 
И ангелите-меляикетата се затрудняват да го запишат, защото не могат да изчислят 
наградата от казаното. Казва ес-сеййид Зейн ељ-‘А ̄бидӣн Ба̄‘алеўӣ Ж ̱емељ ел-Лейљ – 
мюфтията на ељ-Меди ̄не ељ-Мунеўўир̣а, Всевишният Аллах да се смили над него, в своята 
книга “ен-Нешр ̣ ељ-Феййа ̄х̱ Х ̱а ̄шийе ўе Р ̣аддуху Их ̱йа̄ ељ-Ер ̣ўа ̄х̱” в която той е събрал 
споменаванията-зикр и молитвите-дуи от Пророка i: Думите – и “Слава на Аллах…” също 
толкова, и “Няма друг Бог освен Аллах…” също толкова – означават да се каже по същия 
начин, както “Пречист е Аллах, колкото е броя на творенията Му…” преди това, което става 
ясно като се проследят и останалите предания аналогични на това, свързани с 
пречистването-тесбих и прославянето-техмид. Защото онзи, който споменава Аллах не 
използва думите “също толкова”. После казва: И видях Мулля ̄ ‘Алӣ ељ-К ̣о̄рӣ, Всевишният 
Аллах да го помилва, да споменава същото и да го разяснява в “Шер ̣х̱ ељ-Х ̱ис̣н”, като казва: 
Става ясно, че думите “също толкова” са част от съкращенията на разказвачите [на хадис] с 
цел да се съкрати писането, което се забелязва и от самите хадиси. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед – неграмотния Пророк, и неговите съпруги – 
майките на вярващите, и неговото потомство, и неговото семейство! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ебу ̄ Дя ̄ўӯд от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 
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ِ َعَدَد َخلۡ ُسبۡ  � B�رَِضا َنفۡ قِهِ ُسبۡ َحاَن ا ِ B�زِنََة َعرۡ ُسبۡ  ِسهِ َحاَن ا ِ B�ِشهِ َحاَن ا  َ
ۡ
ِ عَ مۡ اَل B�ِ قِهِ َدَد َخلۡ ُد

 َ
ۡ
ِ رَِضا َنفۡ مۡ اَل B�ِ ِسهِ ُد  َ

ۡ
ِ زِنََة َعرۡ مۡ اَل B�ِ َعَدَد َخلۡ  ِشهِ ُد ُ B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
ُ رَِضا َنفۡ < B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
 ِسهِ قِهِ <

ُ زِنََة َعرۡ  B�ا 
�

َ إِ<
ٰ

 إِل
َ

  ِشهِ <
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دٍ اَللBُهم�  �  ُمَم�
َ

Yَ ِال�ِبِّ  َصّل  
ُ ۡ
ِّ  ال زۡ ّمِ

َ
َهاتِ َواِجهِ  َوأ م�

ُ
  أ

ۡ
هۡ ُمؤۡ  ال

َ
   تِهِ ِل بَيۡ ِمنَِي َوُذّرِي�تِهِ َوأ

*\Q�� 
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4. О, Аллах, о, Поддръжнико за онзи, който няма поддръжка, о, Опора за онзи, който 
няма опора, о, Източник на онзи, който няма източник, о, Помощнико за онзи, 
който няма помощник, о, Най-щедро помилващия, о, Най-прекрасно извиняващия, 
о, Разкриващия изпитанията, о, Велика надежда, о, Подкрепа за слабите, о, 
Избавящия от удавяне, о, Спасяващия от гибел, о, Разхубавителю, о, Разкрасителю, 
о, Благодетелю, о, Вседаряващи! Ти си този на когото се покланя тъмнината на 
нощта и светлината на деня, и сиянието на луната, и лъчите на слънцето, и 
румоленето на водата, и шуменето на [листата на] дърветата! О, Аллах, нямаш Ти 
съдружник, о, Господарю мой, о, Господарю мой, о, Господарю мой! [После да 
назове своята нужда.] 

� Ебӯ ељ-Фетх ̱ ељ-Мек ̣дисӣ извежда от ибн ‘Абба ̄с ب, че ‘Алӣ ت е поискал от Пратеника 
на Аллах i нещо от земния живот, а той казал: Кълна се в онзи, който ме изпрати да бъда 
пророк с истината, при мен няма нито малко, нито много, но вместо това ще те науча на 
нещо с което дойде при мен Ж ̱ебр̣а’ӣљ и каза: О, Мух ̱аммед, това е подарък от Всевишния 
Аллах за теб, който не е давал на никой друг преди теб. И който и съкрушен или опечален, 
или изпитващ страх от властелин да призове с този призов-дуа – Аллах премахва грижата 
му. Кажи: “О, Аллах, о, Поддръжнико за онзи, който няма поддръжка…” до думите “…о, Господарю 

мой!”, после назови нуждата си и не ще станеш от мястото си, докато не бъде изпълнена. И 
недей да учиш глупците на нея. 

5. О, Аллах, дари ме с доказателството за вяра при смъртта ми! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ‘А ̄’ише ل. 

6. О, Аллах, опрости ми, и ме помилвай, и ме напъти, и ме дари с препитание! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от Муслим от Т ̣о̄рик̣ ељ-Ешж ̱е‘ӣ ت. 

7. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от глухотата и немотата! И търся 
закрила при Теб от греховете и загубите, и търся закрила при Теб да умра угрижен, и 
търся закрила при Теб да умра опечален, и търся закрила при Теб да умра гладен, 
защото глада е лош другар, и търся закрила при Теб от предателството, защото то е 
лоша проява [на душата]!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от Х ̱а ̄рис̱ ибн ебӣ Уся ̄ме от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 
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 اَللBُهم� يَا ِعَماَد َمنۡ  �
َ

>  ُ
َ

  َسَنَد َمنۡ  يَا ِعَماَد ل
َ

ُ يَا ُذخۡ  <
َ

 َر َمنۡ  َسَنَد ل
َ

ُ  ُذۡخـ <
َ

 يَـا ِغَيـاَث َمـنۡ  َر ل
َ

> 
 ُ
َ

َ وِ يَا َحسَ َعفۡ  يَا َكرِيَم الۡ ِغَياَث ل
َعَفاءِ  يَا َعوۡ يَاَعِظيَم الر�َجآءِ Mَءِ َن ال�َجاُوزِ يَا َكِشَف الۡ � يَا َن الض

  يَا ُمنۡ َق َغرۡ قَِذ الۡ ُمنۡ 
ۡ
نۡ عُِم يَا ُمفۡ ِمُل يَا ُمنۡ ِسُن يَا ُمۡ  يَا ُمۡ َك َهلۡ ِج ال

َ
ِي َسَجَد لَـَك َسـَواُد ِضُل أ

�
َت ال

مۡ عُ وَُشَعا َقَمرِ  الۡ ءُ َضوۡ وَ  ال�َهارِ نُورُ ِل وَ الل�يۡ    ِس  الش�
ۡ
ُ َ< َشِيـَك ُف فِيحَ وَ ءِ َماَوَدوِي� ال B�ََجرِ يَا ا  الش�

  )]!Кажи нуждата си[ ثم تدعو باجتك(يَا رَّبِ يَا رَّبِ يَا رَّبِ لََك 
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ِ اَللBُهم�  �
ۡ

َة ال  يَماِن ِعنۡ لَّقِِن ُحج�
ۡ
  تِ َموۡ َد ال

*a�^�  -`��	 �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< ل.  

  ِن زُقۡ ِدِن َوارۡ ِن َواهۡ َحۡ  ِ� َوارۡ فِرۡ اغۡ اَللBُهم�  �

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  ��pA=� ���~ �	 >D.ت�.  

ُعوُذ بَِك اَللBُهم�  �
َ
َ إِّنِ أ

َمِم َوالۡ  ِمَن الص�
ۡ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
 َكِم َوأ

ۡ
 َمأ

ۡ
ُعوُذ بِـَك ِمـنۡ وَ َرِم َمغۡ ثَِم َوال

َ
ِت  َمـوۡ أ

 
ۡ
ُعوُذ بَِك ِمنۡ ال

َ
 ِت الۡ  َموۡ َهّمِ َوأ

َ
ُ تِ  َموۡ ُعوُذ بَِك ِمنۡ َغّمِ َوأ

ۡ
ُعوُذ بَِك ِمـَن وِع فَإِن�ُه بِئۡ  ال

َ
ِجيُع َوأ َس الض�

 ِ
ۡ
َها بِئۡ ال ِ َيانَةِ فَإِن�

  َطانَةُ َسِت الۡ
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Двадесет и пета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Сполуката е за 
вярващите, които са смирени в своята молитва-намаз и които странят от 
празнословието, и които дават милостинята-зекят, и които пазят целомъдрието си, 
освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат 
порицавани  а които се стремят към друго, освен това, тези са престъпващите,  и 
които повереното им и обетите си съблюдават, и които редовно отслужват своите 
молитви, тези са наследниците, които ще наследят Градините на Фирдеўс, там ще 
пребивават вечно.>> <<Господарю мой, пази ме от подстрекателствата на 
шейтаните! И ме пази, Господарю мой, да не ме спохождат!>> 

� Ибн Мер ̣деўейх предава от ‘Умер ̣ ибн ељ-Х ̣ат ̣т ̣о̄б ت, който казва: Каза Пратеникът на 
Аллах i: Който прочете десетте айета от: “К ̣ад ефлех ̱аљ му’мину ̄н” Аллах му построява къща 
в Дженнета-Рая.  

2. Няма друг Бог освен Аллах, Аллах е най-велик. Няма друг Бог освен Аллах, един е 
Той, няма Той съдружник, на Него принадлежи всичкото владение и всичката 
възхвала и Той над всяко нещо има сила. Няма друг Бог освен Аллах и няма сила и 
няма мощ освен при Аллах. 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ предава с добра верига от Му‘а ̄ўийе ибн ебӣ Суфйа ̄н ب, който казва: Чух 
Пратеникът на Аллах i да казва: Който се помоли с тези слова: “Няма друг Бог освен Аллах, 

Аллах е най-велик…” до думите “…и няма сила и няма мощ освен при Аллах.” – каквото и да 
поиска му се дава. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед така, както благослови Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си 
Всеславен, Предостоен! И дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, 
както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от имам Ах ̱мед от Т ̣аљх ̱а ت. 

4. О, Аллах, наистина аз те моля да ми дадеш от всички добрини, чиито съкровищници 
са в “ръката” ти, и те моля да ме опазиш от всички злини, чиито съкровищници са в 
“ръката” ти! О, Аллах, наистина аз те моля да ме укрепиш в делата, и за непоколебима 
мъдрост, и те моля да ме сториш благодарен за твоите благодеяния над мен, и да ти 
служа по най-прекрасния начин, и да бъда доволен от онова, което си отредил! И те 
моля за искрена убеденост, и за здраво сърце, и за правдив език! И те моля за 
доброто, което знаеш, и търся закрила при Теб от злото, което знаеш, и търся 
опрощение от Теб за всичко, което знаеш! Наистина Ти знаеш всички тайни. 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ и други извеждат от ељ-Бер ̣о̄’ ت, че Пратеникът на Аллах i му казал: 
Когато видиш хората да се надпреварват за злато и сребро помоли се с тези слова “О, 

Аллах, наистина аз те моля…” до думите “…знаеш всички тайни.” 
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   أصوهلا ومثارهاعشرونل  اخلامسة واالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ِيـَن ُهـۡم ﴿﴾� ٱ��
�

ِيَن ُهۡم ِف َصMَتِِهۡم َخٰـِشُعوَن َوٱل
�

ُمۡؤِمُنوَن ٱل
ۡ
ۡفلََح ٱل

َ
قَۡد أ

ِيَن 
�

َكٰوةِ َفٰعِلُوَن َوٱل ِيَن ُهۡم لِلز�
�

ۡزَوِٰجِهۡم َعِن ٱلل�ۡغوِ ُمۡعرُِضوَن َوٱل
َ
° أ

َ
Yَ 

�
ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحٰفُِظوَن إِ<

ِيـَن 
�

ْوَل°ئَِك ُهُم ٱۡلَعاُدوَن َوٱل
ُ
ُهۡم َغۡيُ َملُوِمَي َفَمِن ٱۡبَتَغٰ َوَرآَء َذٰلَِك فَأ يَۡمُٰنُهۡم فَإِن�

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
أ

ِيَن هُ 
�

َمَٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرُٰعوَن َوٱل
َ
ِيـَن ُهۡم ِل

�
ْوَل°ئَِك ُهُم ٱۡلَوٰرِثُـوَن ٱل

ُ
ٰ َصلََوٰتِِهۡم ُيَافُِظوَن أ َYَ ۡم

ونَ  ن ﴾﴿يَرِثُوَن ٱۡلفِۡرَدۡوَس ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
َ
ُعوُذ بِـَك رَّبِ أ

َ
َيِٰطِي َوأ ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزِٰت ٱلش�

َ
ر�ّبِ أ

ونِ     ﴾َيُۡضُ
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ُ اَ  � B�ا 
�

َ إِ<
ٰ

 إِل
َ

كۡ <
َ
ُ أ B� ۡوَح ُ B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
ُ َبُ <

َ
 َشِيَك ل

َ
 َدهُ <

ۡ
ُ ال

َ
َ ُمۡلـ ل

ۡ
ُ ال

َ
ِ دُ ۡمـُك َول

 ُكّ
َ

Yَ وَُهـَو 
َ َشۡ 

ٰ
 إِل

َ
 َحوۡ ٍء قَِديٌر <

َ
ُ َو< B�ا 

�
ِ  إِ< B�بِا 

�
 قُو�ةَ إِ<

َ
  َل َو<

*           ��%@� ��� �� -:��� �	 �.< ;�8�x� �,�df�� �cC ���ـ�C n “  WـnC W �� �� ��ـ; ��”  d	� H��i��!:  : _�gDl�� ?n�} ���� �� :  ���ب�

”��� nC (�� n ��< n“
�f	� nC ��%A �� �6.: w .  

ٍد َكَما َصل�يۡ  �  ُمَم�
َ

Yَ ُِهم� َصّلBاَلل 
َ

Yَ ٍد وَ كۡ َبارِ وَ يٌد َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ  إِبۡ َت  ُمَم�
َ

Yَ  ِآل 
َ

Yَ ٍد  ُمَم�
 
ۡ
 َكَما بَاَرك

َ
Yَ يدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ  إِبۡ َت   

*�/ 9:3< a�^� \Q�� 
 (-SD~ �	 3e� "��'� ت.  

�  Bسۡ اَلل
َ
لَُك ِمنۡ ُهم� إِّنِ أ

َ
ِ َخۡيٍ أ

ُعوُذ بَِك ِمـنۡ  ُكّ
َ
ٍ َخَزائُِنـُه بَِيـِدكَ  َخَزائُِنُه بَِيِدَك َوأ ِ َشّ

اَللBُهـم� إِّنِ   ُكّ
سۡ 

َ
 أ

َ ۡ
لَُك ال�َباَت ِف ال

َ
سۡ مۡ أ

َ
لَُك َعزِيَمَة الر�شۡ رِ َوأ

َ
سۡ أ

َ
لَُك ُشكۡ ِد َوأ

َ
 َوالّرَِضا َن ِعَباَدتَِك َمتَِك وَُحسۡ َر نِعۡ أ

سۡ 
َ
لَُك يَقِيًنا َصادِقًابَِقَضائَِك َوأ

َ
سۡ أ

َ
لَُك  َوأ

َ
سۡ  َولَِساناً َصادِقاً باً َسلِيماً قَلۡ أ

َ
لَُك ِمنۡ َوأ

َ
لَـُم  َمـا َتعۡ  َخۡيِ أ

ُعوُذ بَِك ِمنۡ 
َ
ِ َما َتعۡ َوأ   َشّ

َ
نۡ  َتعۡ فُِرَك لَِماَتغۡ سۡ لَُم َوأ

َ
  ُغُيوِب َت َع�Mُم الۡ لَُم إِن�َك أ

*   a�^�   ?�d�� �	 
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5. О, Аллах, аз търся закрила при твоето задоволство от твоя гняв, и при твоето 
помилване от твоето отмъщение, и при твоята милост от твоето наказание, и търся 
закрила при Теб от Теб! И никоя прослава не може да те възхвали така, както Ти 
самият си възхвалил Себе си. 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дя ̄р̣ак ̣ут̣нӣ от ‘А ̄’ише ل. 

6. О, Аллах, наистина аз те моля с твоите най-прекрасни имена, онези от тях, които 
знам и онези от тях, които не знам, и с Твоето най-голямо и най велико име, няма 
друг Бог освен Теб, пречист си Ти, извърших зло и престъпих против себе си, затова 
ми опрости, защото ти си най-добрия опрощаващ! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от Енес ت. 

7. О, Аллах, наистина аз те моля заради просторните Ти благата, които си ми дарил, и 
заради добрите изпитания на които си ме подложил, и заради благодатта с която си 
ме почел, да ме въведеш в Дженнета-Рая чрез твоето благодеяние, и твоята благодат, 
и твоята милост!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от ибн Мес‘у ̄д ت. 

8. О, Аллах, наистина аз те моля да ме дариш с причините за твоята милост, и 
средствата за спечелване на твоето опрощение, и предпазване от всички грехове, и 
дял от всяка добродетел, и избавление в Дженнета-Рая, спасение от Огъня [на 
Джехеннем]! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от ибн Мес‘у ̄д ت. 
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ُعوُذ بِرَِضاَك ِمنۡ  �
َ
ُعوُذ بَِعفۡ  َسَخِطَك اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
ُعوُذ بِرَۡحَ وَِك ِمنۡ َوأ

َ
  َعـَذابَِك َك ِمـنۡ تِـ َغَضبَِك َوأ

ُعوُذ بَِك ِمنۡ 
َ
حۡ َوأ

ُ
نۡ ِص َثَناًء َعلَيۡ َك َ< أ

َ
ثۡ َك أ

َ
 َنفۡ نَيۡ َت َكَما أ

َ
Yَ ِسَك َت  

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� 5f���3�� -`��	 �	 ل.  

سۡ اَللBُهم�  �
َ
سۡ إِّنِ أ

َ
لَُك بِأ

َ
ُ أ

ۡ
عۡ َها َوَما لَمۡ ُت ِمنۡ َن َما َعلِمۡ سۡ َمائَِك ال

َ
ِ لَمۡ  أ  ِمَك الۡ اسۡ  َوب

َ ۡ
 ۡكـَكبِـيِ ال

َ
َبِ <

نۡ 
َ
 أ

�
َ إِ<

ٰ
   َغافِرِينَ  الۡ  ِ� فَإِن�َك َخۡيُ فِرۡ ِس فَاغۡ ُت َنفۡ ُت ُسوًءا َوَظلَمۡ َحانََك َعِملۡ َت ُسبۡ إِل

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� L,� �	 �gD:3�� ت.  

�  
َ
لَُك بِنِعۡ سۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
ابِغَ أ � َمتَِك الـس� َYَ َِـة ِي ابۡ َوَبMَئِـَك الۡ

�
ِي تَـِن بِـهِ َوفَـۡض َتلَيۡ َسِن ال

�
لَِك ال

لۡ  نۡ فَض�
َ
� أ

َ
Yَ تُدۡ َت  َ

ۡ
  تَِك لَِك َورَۡحَ ن�َة بَِمّنَِك َوفَۡض ِخلَِنَ ال

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ;��.� ��� �	 �gD:3�� ت.  

سۡ اَللBُهم� إِّنِ  �
َ
لَُك ُموِجَباِت رَۡحَ أ

َ
Mََمَة ِمنۡ ائَِم َمغۡ تَِك وََعزَ أ ِ إِثۡ فَِرتَِك َوالس�

ِ بِـرٍّ َغنِيَمَة ِمنۡ ٍم َوالۡ  ُكّ
  ُكّ

َ َفوۡ َوالۡ 
ۡ
  ن�ةِ َوال�َجاةَ ِمَن ال�ارِ َز بِال

* ;��.� ��� �	 >���� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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Двадесет и шеста градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Нима смятахте, че ви 
сътворихме напразно и че при Нас не ще бъдете върнати?” Всевишен е Аллах, 
истинският Владетел! Няма друг Бог освен Него, Господаря на прекрасния Арш! А 
който призовава друг Бог заедно с Аллах без довод за това, равносметката му е при 
неговия Господар. Неверниците не ще сполучат. И кажи [о, Мух ̱аммед]: 
“Господарю, опрости и помилвай! Ти си Най-милосърдният.”>> 

� Ебӯ Ну‘айм предава от ибн Мес‘у ̄д ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Ако 
човек, който има непоколебима убеденост прочете тези айети на планина, ще я премахне. 
“Нима смятахте, че ви сътворихме напразно…” до края на сура ељ-Му’мину ̄н. 

2. О, Аллах! За Теб е всичката възхвала, огромна и вечна възхвала колкото твоята 
вечност. И за Теб е всичката възхвала, непрестанна възхвала, която няма предел 
освен твоето знание. И за Теб е всичката възхвала, безпределна възхвала освен по 
твоята воля. И за Теб е всичката възхвала, възхвала с която изричащия я не цели 
нищо друго освен твоето задоволство. И за Теб е всичката възхвала, непрестанна 
възхвала при всяко премигване на окото и всяко вдишване на въздух. 

� Ељ-Бейхак̣ӣ извежда от ‘Али  ,че Ж̱ебр̣а’ӣљ � се спуснал при Пророка i и казал: О ,ت ̄
Мух̱аммед, щом те радва да правиш истински ибадет на Аллах цяла нощ или цял ден кажи: 
“О, Аллах, за Теб е всичката възхвала…” до думите “…Твоето задоволство.” Същото се 
споменава и в предание от ер ̣-Р̣о̄фи‘ӣ от ‘Али  с добавката: “…непрестанна възхвала при ت ̄

всяко премигване на окото и всяко вдишване на въздух.” – накрая. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед! О, Аллах, дари с благодат 
Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти 
си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от имам Ах ̱мед от Зейд ибн ељ-Х ̱а ̄рис̱е ت от 
Пророка i. 

4. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от малодушието, и търся закрила при 
Теб от това да достигна до най-лошата възраст, и търся закрила при Теб от лошото 
изпитание на земния живот, и търся закрила при Теб от наказанието в гроба! 

� Ељ-Бух̣о̄рӣ предава от Сеа‘д ت, че Пратеникът на Аллах i търсеше закрила при Аллах в 
края на всяка молитва-намаз със следните слова: “О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб 

от малодушието…” до думите “…гроба!” 
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   أصوهلا ومثارهاعشرونل  السادسة واالروضة

ِ ٱلر�
 ٱل﴿ � َما َخلَۡقَنُٰكۡم َعَبثٗ ﴿﴾ر�ِحيمِ � ٱ�� ن�
َ
فََحِسۡبُتۡم أ

َ
 تُرَۡجُعوَن َفـَتَعَٰل أ

َ
ن�ُكۡم إَِلَۡنا <

َ
ا َوأ

َق� ٱ َملُِك ٱلۡ
ۡ
ُ ٱل ِ إَِلٰهً ��  ُهَو رَب� ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَكرِيِم َوَمن يَۡدُع َمَع ٱ��

�
ٓ إَِلَٰه إِ<

َ
ُۥ  <  بُۡرَهَٰن لَ

َ
ا َءاَخَر <

إِ 
نـَت َخـۡيُ َما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرّبِهِۦٓ ن� بِهِۦ فَ

َ
 ُيۡفلِـُح ٱۡلَكٰفِـُروَن َوقُـل ر�ّبِ ٱۡغفِـۡر َوٱرَۡحـۡم َوأ

َ
 إِن�ُهۥ <

ِٰحِيَ     ﴾ٱلر�
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�  َ
ۡ
ا َمَع ُخلُودِكَ  َكثًِياداً ُد َحۡ مۡ اَللBُهم� لََك ال َ  َخاِلً

ۡ
ُ ُدوَن ِعلۡ َتَه َ< ُمنۡ َدائًِما داً ُد َحۡ مۡ َولََك ال

َ
 ِمَك  ل

 َ
ۡ
َ داً َ< ُمنۡ ُد َحۡ مۡ َولََك ال

ۡ
ُ ُدوَن َمِشيَئتَِك َولََك ال

َ
جۡ داً َ< ُد َحۡ مۡ َتَه ل

َ
 إِ<� رَِضاَك َولَـَك ئِلِهِ لَِقا رَ أ

 َ
ۡ
ِ َطرۡ ِعنۡ َملِيÌا داً ُد َحۡ مۡ ال

ِس َنفَ  َوَتنَ فَةِ َعۡيٍ َد ُكّ �  ٍس ف
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�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ِآِل ُمَم� ُهم� َصّل 
َ

Yَ Bـٍد وَ ُهم� بَـارِكۡ ٍد اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ـ  آِل ُمَم�
َ

Yَـ
ۡ
 ٍد َكَمـا بَاَرك

َ
Yَ َت 

   يدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ إِبۡ 

*�� 
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ُ اَللBُهم� إِّنِ  �
ۡ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
نۡ ۡبِ أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
رۡ  َوأ

َ
 أ

َ
َرد� إِ�

ُ
ُعوُذ بِـَك ِمـنۡ َذِل الۡ  أ

َ
نۡ  فِتۡ ُعُمرِ َوأ �َيـا َنـةِ ال

ُعوُذ بَِك ِمنۡ 
َ
  َقۡبِ  َعَذاِب الۡ َوأ
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5. О, Аллах, Господарю мой, и Господар на Ибр̣о̄хи ̄м, и Исх ̱а ̄к �, и Йеа‘к �у ̄б, и Господар 
на Ж ̱ебр̣а’и ̄љ, и Ми ̄кя̄’и ̄љ, и Иср̣о̄фи ̄љ, моля те да приемеш молбата ми, защото аз 
изпитвам крайна нужда от това, и да опазиш вярата ми, защото съм подложен на 
изпитание, и да ме дариш с твоята милост, защото аз съм грешник, и да премахнеш 
нуждата от мен, защото аз се намирам в безизходица! 

� Ибн ес-Сунни ̄ извежда от Енес ت, че [Пророкът] i казва: Всеки раб, който протегне 
ръцете си в края на молитвата-намаз, после каже: “О, Аллах, Господарю мой…” до думите 
“…безизходица!” – е задължение на Аллах да не го разочарова. 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от лошото изпитание на жените и от 
наказанието в гроба! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̣ар ̣о̄’ит̣ӣ от Сеа‘д ت. 

7. О, Аллах, стори радост в сърцата на мюсюлманите! О, Аллах, дари с богатство всеки 
бедняк от тях! О, Аллах, засити всеки гладен от тях! О, Аллах, облечи всеки гол от 
тях! О, Аллах, завърни всеки отсъстващ от тях! О, Аллах, освободи всеки пленник от 
тях! О, Аллах, поправи всеки престъпник от мюсюлманските управници! О, Аллах 
излекувай всеки болен! О, Аллах, изплати дълга на всеки длъжник! О, Аллах, утеши 
всеки опечален!  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от Сехљ ибн Сеа‘д ت. 

8. О, Аллах, наистина аз те моля за твоето опрощение за онова, за което се покаях, а 
после се завърнах към него, и те моля за опрощение за онова, което ти обещах, но не 
го изпълних, и те моля за опрощение за благата ти, с които ме обсипа, а аз използвах 
в непокорство към Теб, и те моля за опрощение за всяка добрина с която целях 
твоето задоволство, но я примесих с неподобаващи за Теб неща. О, Аллах, Ти най-
добре ме познаваш, затова не ме унизявай, и Ти имаш пълна власт над мен, затова не 
ме наказвай! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от ибн ‘Умер  .ب ̣

9. О, Аллах, поправи религията ми, която е пазител на моите дела, и поправи земния ми 
живот, в който се намира препитанието ми, и поправи отвъдното ми, където е 
завръщането ми, и стори за мен живота да бъде увеличение на всяка добрина, и стори 
за мен смъртта отдих от всяко зло! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от Муслим от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 
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َ إِبۡـ �
ٰ

ِه 1ل
ٰ
َ َحاَق َوَيعۡ َراهِيَم 1ۡسـاَللBُهم� إِل

ٰ
ِ ۡبَ جَ ُقـوَب 1ل ۡسـيـَل َوِميَكئِيـَل 1ۡسَ ئ

َ
نۡ افِيـَل أ

َ
لَُك أ

َ
 أ

نٌِب تِـَك فَـإِّنِ ُمـذۡ َتًل َوَتَنـالَِن بِرَۡحَ ِصَمِن ِف دِيِن فَإِّنِ ُمۡبـَطرÔ َوَتعۡ  ُمۡض إِّنِ َوِت فَ َتِجيَب َدعۡ تَسۡ 
  يٌ كِ سۡ َر فَإِّنِ مِ َفقۡ َعّنِ الۡ ِفَ َوَتنۡ 
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ُعوُذ بَِك ِمنۡ  �
َ
ُعوُذ بَِك ِمنۡ  فِتۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
   َقۡبِ  َعَذاِب الۡ َنةِ الّنَِساءِ َوأ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� 3�� �	 �f����� ت.  

دۡ اَللBُهم�  �
َ
 ِخۡل أ

ۡ
 قُلُوِب ال

َ
Yَ  ۡوُمس ُ �غۡ َر اَ لِِمَي الس

َ
شۡ  ُك� فَقٍِي اَ ُهمۡ ِن ِمنۡ للBُهم� أ

َ
للBُهم�  ُك� َجائٍِع اَ َبعۡ للBُهم� أ

 
ۡ
ِسٍي اَ للBُهم� ُرد� ُك� َغئٍِب اَ ُس ُك� َعٍر اَ اك

َ
ۡص للBُهم� فُك� ُك� أ

َ
  ُك� فَاِسٍد ِمنۡ لِحۡ للBُهم� أ

ۡ
ُمورِ ال

ُ
لِِمَي ُمسۡ  أ

يۡ  َمرِيٍض اَ ِف ُك� للBُهم� اشۡ اَ  ّدِ ال�
َ
ِ َمدۡ َن َعنۡ للBُهم� أ

ِ َمكۡ  َعنۡ للBُهم� فَّرِجۡ يُوٍن اَ  ُكّ
  ُروٍب  ُكّ
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سۡ  �
َ
سۡ ُه ُثم� ُعدۡ َك ِمنۡ ُت إَِلۡ فُِرَك لَِما ُتبۡ َتغۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
عۡ فُِرَك لِمَ َتغۡ ُت فِيهِ َوأ

َ
 ِس ُثم� لَمۡ  َنفۡ ُتَك ِمنۡ َطيۡ ا أ

وَ 
ُ
سۡ ّفِ أ

َ
نۡ فُِرَك لِلّنَِعِم ال�ِت َتغۡ  لََك بهِ َوأ

َ
� َفَقوِ َعمۡ أ

َ
Yَ َمعۡ َت بَِها 

َ
Yَ ۡسـيُت بَِها

َ
ِ َتغۡ ِصَيتَِك َوأ

فُِرَك لِـُكّ
 َخۡيٍ 

َ
ۡـَس لََك اَللBُهم� <َ َهَك فََخالََطِن فِيهِ َما لَيۡ ُت بِهِ وَجۡ َردۡ  أ

ُ
بۡ  ت َك ِب َعلِـٌم َوَ< ُتَعـّذِ ِن زِِن فَإِنـ�

� قَادِرٌ 
َ

Yَ فَإِن�َك  

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� �g	 ��� �	 �gD:3�� ب.  

ۡص  	
َ
ِي ُهَو ِعۡص لِحۡ اَللBُهم� أ

�
مۡ  ِ� دِيِنَ ال

َ
ۡص َمُة أ

َ
ۡصـ ِ� ُدنۡ لِحۡ رِي َوأ

َ
 ِ� لِحۡ َياَي ال�ِت فِيَهـا َمَعـاِش َوأ

َ َرِتَ ال�ِت فِيَها َمَعادِي َواجۡ آخِ 
ۡ
ِ َخۡيٍ َعِل ال

  َواجۡ َياةَ زَِياَدةً ِ� ِف ُكّ
ۡ
ِ َشٍّ َت َراَحًة ِ� ِمنۡ َموۡ َعِل ال

   ُكّ

* (�:�/ ��� �	 >D.� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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Двадесет и седма градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Прославяйте Аллах, 
когато замръквате и когато осъмвате! За Него е прославата на небесата и на земята, 
и по мрак, и по пладне! Той изважда живото от мъртвото и изважда мъртвото от 
живото, и съживява земята след нейната смърт. Така и вие ще бъдете извадени.>> 
[Да се каже три пъти.] <<Господарю, опрости и помилвай! Ти си Най-
милосърдният.>> 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд предава от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
каже, когато осъмне: “Прославяйте Аллах, когато замръквате…” до думите “…извадени.” – се 
сдобива с онова, което е пропуснал този ден и който го каже, когато осъмне се сдобива с 
онова, което е пропуснал тази нощ. А хафиз ибн Х ̱аж ̱ер̣ го предава със следния изказ: 
Който каже три пъти когато осъмне: “Прославяйте Аллах, когато замръквате…” – до края на 
айета, няма да го пропусне добро през нощта и няма да го постигне лошо през деня. И 
който го каже когато замръкне – важи същото. 

2. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала, и пред Теб е оплакването, и от Теб е помощта, и 
от Теб е подкрепата, и няма сила, и няма мощ, освен Аллах, Всевишния, Превеликия! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда с добра верига от ибн Мес‘у ̄д ت, който казва: Каза Пратеникът на 
Аллах i: Да ви науча ли на словата, които изричаше Му ̄ся ̄ � докато пресичаше морето 
заедно със синовете на Иср ̣о̄’ӣљ? Казахме: Да, о, Пратенико на Аллах! Каза: Кажете: “О, 

Аллах, за Теб е всичката възхвала, и пред Теб е оплакването…” до думите “…Всевишния, 

Превеликия!” Казва ‘Абдул ̣л̣о̄х: И не съм ги изоставял от момента в който ги чух от 
Пратеника на Аллах i.   

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м! О, Аллах, дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както дари 
с благодат Ибр̣о̄хи ̄м!  

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от имам еш-Ша ̄фи‘ӣ от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 
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   أصوهلا ومثارهاعشرونل  السابعة واالروضة

ِ الر�ۡحٰ ا �﴿ � B� َِۡمـُد ِف ﴿﴾ِن الـر�ِحيم ُ ٱلۡ
َ

ِ ِحـَي ُتۡمـُسوَن وَِحـَي تُـۡصبُِحوَن َول فَـُسۡبَحَٰن ٱ��
�ِض وََعِشيّٗ 

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل َمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلس�

ۡ
َمّيِـَت ِمـَن ٱۡلـَحِّ ا وَِحَي ُتۡظِهُروَن ُيۡرُِج ٱۡلَح� ِمَن ٱل

ۡ
ٱل

�َض َبۡعَد َمۡوتَِهاَويُ 
َ ۡ
ۡ ۡحِ ٱل

ُ
نـَت َخـۡيُ ﴿ )]3[ ثMثـا (﴾رَُجـونَ  َوَكـَذٰلَِك ت

َ
ر�ّبِ ٱۡغفِـۡر َوٱرَۡحـۡم َوأ

ِٰحِيَ     ﴾ٱلر�
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�  َ
ۡ
 ُد 1َلۡ مۡ اَللBُهم� لََك ال

ۡ
 ُمشۡ َك ال

ۡ
نۡ ُمسۡ َتَك َوبَِك ال

َ
 َتَغاُث َوأ

ۡ
ِ ُن َوَ< َحوۡ َتَعاُمسۡ َت ال B�َل َوَ< قُو�ةَ إِ<� بِا  

*   a�^�     ;��.ـ� �ـ�� �	3 %s 38.� �,�dfـ�� ��ـ�� ��   :  �ـ�� ت���i :       Nـ< {ـ� ���ـDlF ¥ـD�� _ـ�gDl�� >ـlgD	� n��     52ـ� �ـS2�� � >ـs 4ـ�

 �8D!J �#%����C :   �� ���� �: ND� .��!J :  ����”      Nl)`0ـ� Yـ%�CgJـ� F��(ـ�U �8ـ� ��(ـ�U �ـ�      : �ـ�� 	2ـD���“ .  �� 3ـ� ���iـ%<  ”cC ���ـg�� Y� >UD�� “  Wـ3 

 �� ����i.  

�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ِآِل ُمَم� ُهم� َصّل 
َ

Yَ ٍإِبۡ  َكَما َصل�يۡ د 
َ

Yَ ـٍد وَ َبارِكۡ وَ  َراهِيمَ َت  ُمَم�
َ

Yَ ـ  آِل ُمَم�
َ

Yَ ٍد
 
ۡ
 إِبۡ َكَما بَاَرك

َ
Yَ َراهِيَم َت  

* 9:3< a�^� \Q�� 
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4. О, Аллах, опази ме с твоите очи, които не спят [т.е. чрез твоето внимание], и ме 
защити чрез безкрайната си мощ, и ме помилвай чрез твоята сила, за да не бъда 
погубен! Ти си моята надежда. Колко често ме даряваше с блага, за които не ти 
благодарих достатъчно, и колко често ме подлагаше на изпитания, за които не 
проявих достатъчно търпение? О, Ти, на когото не благодарих достатъчно за 
неговите блага над мен – не ме лишавай! И, о, Ти, към чиито изпитания не проявих 
достатъчно търпение – не ме унизявай! И, о, Ти, който вижда моите грехове – не ме 
разобличавай! О, Ти, чиито добрини нямат край! О, Ти, чиито благодеяния нямат 
изброяване! Моля те да благословиш нашия повелител Мух ̱аммед така, както 
благослови и дари с благодат, и помилва нашия повелител Ибр̣о̄хи ̄м, наистина Ти си 
Всеславен, Предостоен! Чрез Теб възпираме враговете и тираните. О, Аллах, 
помогни ми за отвъдното чрез земния ми живот, и ми помогни за отвъдния живот 
чрез богобоязън, и ме опази там, където отсъствам, и не ме поверявай на себе си там, 
където присъствам! О, Ти, който не изпитва вреда заради греховете, нито изпитва 
ущърб заради опрощението, дари ме с онова, от което не изпитваш ущърб и ми 
опрости онова, което не ти вреди, наистина Ти си Вседаряващия! О, Аллах, наистина 
аз те моля за скорошна утеха, и добро търпение, и обилно препитание! И те моля за 
помилване от всички беди, и те моля да изпълниш твоето помилване, и те моля да 
продължиш завинаги твоето помилване, и те моля да ти благодаря за твоето 
помилване, и те моля да не изпитвам нужда от хората, и те моля да ме предпазиш от 
всяко зло! И няма сила, и няма мощ, освен Аллах, Всевишния, Превеликия. 

� Ибн ‘Ася ̄кир извежда от Ж ̱еа‘фер̣ ибн Мух ̱аммед от баща си от дядо си ‘Али ̄ Зейн ељ-
‘А ̄бидӣн от баща си ељ-Х ̱усейн от баща си ‘Али  че когато някое дело угрижеше ,ي ̄
Пророка i се молеше с този призов-дуа: “О, Аллах, опази ме…” до думите “…Превеликия.” 
И казва: Това е призовът-дуа за утеха [облекчение, зарадване] и той е велик призов-дуа, 
който е всеизвестна със своя беракет, и е изпробвана в отблъскването на беди, и е записвана 
и предавана без прекъсване от уста на уста, и ето я съхранена в сърцето ми. И аз я 
коментирах просторно в своята книга “Се‘а ̄де ед-Дя ̄р̣айн фи ̄ ес ̣-С ̣аля̄ ‘аля ̄ Сеййид ељ-
Кеўнейн i” Също я споменах в “ељ-Истиг ̣о̄с̱е ељ-Кубр ̣о̄ би Есма ̄’илля̄хи ељ-Х ̱усня̄” 

5. О, Аллах, Наистина аз търся закрила при Теб от безсилието и мързела, и 
малодушието, и скъперничеството, и старческата немощ, и наказанието в гроба! О, 
Аллах, дари душата ми с богобоязън и я пречисти, Ти си най-добрия, който я 
пречиства! Ти си нейния покровител и нейния господар. О, Аллах, наистина аз търся 
закрила при Теб от знание, от което няма полза, и от сърце, което не се страхува, и 
от душа, която няма насищане, и от призов-дуа, на който не се отвръща! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от Муслим от Зейд ибн Ер̣к̣ам ت. 

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

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от Муслим от ибн ‘Умер  .ب ̣
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 ِن بَِعيۡ رُسۡ اَللBُهم� احۡ  �
ۡ
 ُنفۡ نَِك ال�ِت َ< َتَناُم َواك

ۡ
ِي َ< يَُراُم َوارۡ ِن بُِرك

�
� فَـMَ ِن بُِقـدۡ َحۡـنَِك ال

َ
Yَ َرتَِك

هۡ 
َ
نۡ أ

َ
نۡ  نِعۡ  ِمنۡ َت رََجائِي فََكمۡ لُِك َوأ

َ
� َعمۡ َمٍة أ

َ
Yَ بَلِي�ـٍة  ِمـنۡ رِي َوَكـمۡ َها ُشـكۡ دَ قَل� لََك ِعنۡ  َت بَِها 

َد  قَل� ِعنۡ ِن َوَياَمنۡ رِمۡ  َيۡ رِي فَلَمۡ َمتِهِ ُشكۡ َد نِعۡ  قَل� ِعنۡ ي َفَيا َمنۡ َها َصۡبِ دَ تَِن بَِها قَل� لََك ِعنۡ َتلَيۡ بۡ ا
َ ِن َوَيا َمنۡ ُذلۡ  َيۡ ي فَلَمۡ بَلِي�تِهِ َصۡبِ 

ۡ
 ال

َ
Yَ َضحۡ  َيۡفـايَـا فَلَـمۡ طَ  َرآِن 

ۡ
ِي َ< َمۡعـِن يَـاَذا ال

�
ُروِف ال

 َينۡ 
َ
ۡ بَداً َوَياَذا ال�عۡ َقِض أ

ُ
سۡ  َعَدًداَص َماءِ ال�ِت َ< ت

َ
نۡ  أ

َ
لَُك أ

َ
 أ

َ
Yَ َ ٍد  َسّيِِدنَا تَُصّلِ َت َكَما َصـل�يۡ  ُمَم�

 
ۡ
 َسّيِِدنَا إِبۡ َت َورَِحۡ َوَباَرك

َ
Yَ دۡ يٌد َمِيدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِ َت

َ
  َوبَِك أ

َ ۡ
ُـورِ ال

ُ
 ِف ن

ُ
َ ۡعـَرأ

ۡ
 رِينَ اب�ـَداءِ َوال

 ِ  دِيِن ب
َ

Yَ ِِعّن
َ
نۡ اَللBُهم� أ � آِخَرِت بِال�قۡ ال

َ
Yَُه َوَ< تَِكۡلـُت َعۡنـِن فِيَما ِغبۡ َفظۡ َوى َواحۡ َيا َو 

َ
ِن إِ�

هُ ال� تُُه يَا َمنۡ ِس فِيَما َحَضۡ َنفۡ  � نُوُب َوَ< َتنۡ  َ< تَُض
ۡ
 فِـرۡ ُقُصَك َواغۡ  ِ� َما َ< َينۡ فَِرةُ َهۡب َمغۡ ُقُصُه ال

نۡ 
َ
َك إِن�َك أ � ِ� َما َ< يَُض

ۡ
اُب َت ال سۡ  اَللBُهم� إِّنِ وَه�

َ
لَُك فَرَجاً قَرِيبـاً َوَصـۡب  أ

َ
قـاً َواِسـعاً اً َجِـيMً َورِزۡ أ

سۡ وَ 
َ
لَُك أ

َ
ِ بَلِي� َعافَِيَة ِمنۡ الۡ أ

سۡ ةٍ  ُكّ
َ
لَُك َتَماَم الۡ  َوأ

َ
سۡ أ

َ
لَُك َدَواَم الۡ َعافَِيةِ َوأ

َ
سۡ أ

َ
كۡ َعافَِيةِ َوأ �لَُك الـش

َ
 أ

َ
Yَ َر

سۡ الۡ 
َ
لَُك الۡ َعافَِيةِ َوأ

َ
سۡ غَِن َعِن ال�اِس أ

َ
Mََمَة ِمنۡ َوأ لَُك الس�

َ
ِ ُسوٍء أ

ِ َوَ< َحـوۡ  ُكّ B�َل َوَ< قُـو�ةَ إِ<� بِـا
ِ الۡ الۡ    َعِظيمِ َعِلّ
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ُعوُذ بَِك ِمَن الۡ اَللBُهم�  �
َ
ُ زِ َوالۡ َعجۡ إِّنِ أ

ۡ
ُ ۡبِ َكَسِل َوال

 خۡ  َوالۡ
ۡ
ِس  اَللBُهم� آِت َنفۡ َقۡبِ  الۡ َهَرِم وََعَذاِب ِل َوال

نۡ َتقۡ 
َ
نۡ  َمنۡ َت َخۡيُ َواَها َوَزّكَِها أ

َ
َها أ َها َت َوِل�َها َوَموۡ  َزك�

َ
ُعوُذ بَِك ِمـنۡ اَللBُهم� <

َ
 َينۡ  َعۡلـإِّنِ أ

َ
َفـُع ٍم <

 َيۡ  قَلۡ َوِمنۡ 
َ

 تَشۡ  َنفۡ َشُع َوِمنۡ ٍب <
َ

 يُسۡ  َدعۡ َبُع َوِمنۡ ٍس <
َ

  اُب لََهاَتجَ َوٍة <

*>��� �� 3:� �	 >D.� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت .  

َِف الۡ اَللBُهم�  � ِۡف ُمَصّ  َطاَعتَِك ُقلُوِب َصّ
َ

Yَ قُلُوَبَنا    

* �g	 ��� �	 >D.� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ب.  
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Двадесет и осма градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи: О, раби Мои, 
които престъпвате в ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах 
опрощава всичките грехове. Той е Всеопрощаващия, Премилосърдния.>> 
<<Господарю, отклони от нас мъчението на Джехеннема-Ада! Неотменимо е 
неговото мъчение. И колко лош е той за обиталище и пребивание!>> <<Господарю 
наш, дари ни със съпруги и потомци  радост за очите ни! И ни стори водители на 
богобоязливите!>> 

� Имам Ах ̱мед предава от С ̱еўба̄н ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Този свят 
дори и с всичкото заедно в него не е по-скъп за мен от този айет: “О, раби Мои, които 

престъпвате в ущърб на себе си…” 

2. Слава на Аллах, който не забравя онзи, който Го споменава. 

� Ибн ебӣ ед-Дунйа ̄ извежда с добра верига от ‘Али от Пророка i, че когато Да ت ̄ ̄нийа̄љ 
[Данаил] � бил задържан от Бех ̣таннес ̣ар ̣ [вавилонския цар Навухудоносор] заедно с два 
лъва в една клетка казал: “Слава на Аллах, който не забравя онзи, който Го споменава.” – и двата 
лъва не се обърнали към него. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и дари с благодат Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед 
така, както благослови и дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти 
си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 
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   أصوهلا ومثارهاعشرونل  الثامنة واالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ �  تَ قُۡل ﴿﴾� ٱ��
َ

نُفِسِهۡم <
َ
° أ

َ
Yَ ْفُوا ۡسَ

َ
ِيَن أ

�
ِ  َيٰعَِبادَِي ٱل  ۡقَنُطواْ ِمـن ر�ۡحَـةِ ٱ��

 َ نُوَب َجِيًعاإِن� ٱ�� � إِن� ۡصِۡف َعن�ـا َعـَذاَب َجَهـن�مَ َرب�َنـا ٱ﴾﴿ إِن�ُهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلـر�ِحيمُ  َيۡغفُِر ٱل
َها ۡعُيٖ ﴿﴾اا َوُمَقامٗ  َسآَءۡت ُمۡسَتَقرّٗ َعَذاَبَها َكَن َغَراًما إِن�

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُر� ۡزَوِٰجَنا َوُذّرِي�

َ
 َرب�َنا َهۡب َلَا ِمۡن أ

  ﴾لِۡلُمت�قَِي إَِماًماَوٱۡجَعۡلَنا 

* ����E �	 3e� "��'� �
 ����i : -:k ���� �� :  ���ت ��/ �� �U%J �� �%,3�� X �� �<� ��”�� �:��� �;�2	 �:>U.@,� ND	 ��J� “-:k�.  

�  َ
ۡ
َ يَنۡ مۡ اَل

ِي <
�

ِ ال B�ِ َذَكَرهُ َس َمنۡ ُد   

*    ND	 �	 �.< 38.� �%,3�� ��� ��� a�^� ت M8�� �	 i ��%,�; �� �2< �g8%< .   ـ� �ـ��s * �:3�� 1� �Q8)¢ W” اَْلحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لاَ يَنْسَى

 ُ   .�): >DJ�W� �q“ مَْن ذَكَرَه

�  Bُمَ اَلل 
َ

Yَ ٍِد َوَبارِكۡ ُهم� َصّل ٍد وَ م�  ُمَم�
َ

Yَ  ٍۡد َكَما َصـل�ي  آِل ُمَم�
َ

Yَـ
ۡ
 إِبۡـَت َوَباَرك

َ
Yَ َراهِيَم َوآِل َت

   يدٌ  إِن�َك َحِيٌد َمِ َعالَِميَ  ِف الۡ َراهِيمَ إِبۡ 

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^�  (�,�df�� (�:�/ ��� �	 ت.  
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4. О, Аллах, само Ти заслужаваш истински да бъдеш споменаван, и само Ти заслужаваш 
истински да ти се молим, и Ти си Най-добрия помощник от който бива искано, и Ти 
си Най-милосърдния, който владее, и Ти си Най-великодушния, който бива молен, и 
Ти си Най-щедрия, който въздава. Ти си Владетеля, нямаш Ти съдружник, и Ти си 
Единствения, който няма подобен Нему. Всичко погива освен Теб. Не се извършва 
подчинение освен с твоето позволение, и не се извършва неподчинение освен с 
твоето знание. И когато се извърши подчинение Ти си Признателен, а когато се 
извърши неподчинение Ти си Всеопрощаващ. Ти си Най-близкия свидетел и Най-
приближеният пазител. Ти препятстваш душите и сграбчваш за перчемите [властваш 
над творенията], и записваш делата, и преопределяш сроковете [на живот]. Сърцата 
са разтворени за Теб, а тайната е явна за Теб. Позволеното е онова, което Ти си 
разрешил, а забраненото е онова, което Ти си забранил. Религията е това, което Ти 
си постановил, а делото е онова, което Ти си отредил. Творението е твое творение, а 
рабите са твои раби. И Ти си Състрадателният, Премилосърдният. Моля те, заради 
твоята светлина, чрез която засияват небесата и земята, и заради всяко право, което 
рабите имат над Теб, и заради правото на онези, които искат от Теб, … и да ме 
избавиш от Огъня [на Джехеннем] с твоята мощ! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ предава от еби ̄ Ума ̄ме ت, който казва: Когато Пратеникът на Аллах i 
осъмнеше или замръкнеше се молеше с този призов-дуа: “О, Аллах, само Ти заслужаваш 

истински да бъдеш споменаван…” до думите “…с твоята мощ!” 

5. О, Аллах, наистина аз съм твой слуга, син на твой слуга и син на твоя слугиня, аз съм 
под абсолютната ти власт, твоята повеля се изпълва над мен, а предопределението ти 
над мен е справедливо. Аз те моля чрез всяко име с което Ти си нарекъл Себе си, или 
си низпослал в твоята Книга, или си научил на него някой от твоите раби, или си 
избрал за себе си и си оставил в неведомото, да сториш Великия Куран спътник на 
сърцето ми, и светлината на зрението ми, и отдушник на скръбта ми, и изход от 
грижите ми! 

� Ељ-Х ̱а ̄ким извежда от ибн Мес‘у ̄д ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Каквато и 
грижа или тъга да засегне мюсюлманина, а той да каже: “О, Аллах, наистина аз съм твой 

слуга…” до думите “…и отдушник на скръбта ми, и изход от грижите ми.” – Аллах премахва 
грижата му и я заменя с радост. 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от затискане, и търся закрила при Теб 
от падане от високо, и търся закрила при Теб удавяне, и търся закрила при Теб от 
изгаряне, и търся закрила при Теб от старческа немощ, и търся закрила при Теб да 
ме подмами Шейтана при смъртта ми, и търся закрила при Теб да умра по твоя път 
обърнал гръб, и търся закрила при Теб от това да умра ухапан! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Дя ̄ўӯд от еби ̄ ељ-Йуср  .ت ̣
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نۡ  �
َ
َحق� َمنۡ َت اَللBُهم� أ

َ
َحق� َمنۡ  أ

َ
نۡ  ُذكَِر َوأ

َ
رۡ َصُ َمِن ابۡ  ُعبَِد َوأ

َ
ُف َمنۡ ُتِغَ َوأ

َ
جۡ أ

َ
 ُسـئَِل َوُد َمـنۡ  َملََك َوأ

وۡ 
َ
عۡ َسُع َمنۡ َوأ

َ
نۡ  أ

َ
 َطي أ

ۡ
 َهـَك لَـنۡ ٍء َهالٌِك إِ<� وَجۡ ُد َ< نِد� لََك ُك� َشۡ َفرۡ َملُِك َ< َشِيَك لََك َوالۡ َت ال

ۡقـَص َفَتغۡ ُكُر َوُتۡعـِمَك ُتَطاُع فَتَـشۡ َص إِ<� بِعِلۡ  ُتعۡ نَِك َولَنۡ  بِإِذۡ ُتَطاَع إِ<� 
َ
دۡ فِـُر أ

َ
َن َرُب َشـِهيٍد َوأ

َخذۡ َحفِيٍظ ُحلۡ 
َ
 اِص َوَكَتبۡ َت بِال�وَ َت ُدوَن ال�ُفوِس َوأ

 ثَاَر َونَـَسخۡ َت الۡ
ُقلُـوُب لَـَك َجـاَل الۡ َت الۡ

� ِعنۡ ُمفۡ  َ َدكَ ِضَيٌة َوالّسِ
ۡ
حۡ  َعMَنَِيٌة ال

َ
َ لَلۡ Mَُل َما أ

ۡ
  َت َت َواّلِيُن َما َشَعۡ َراُم َما َحر�مۡ َت َوال

َ ۡ
ُر مۡ َوال

َ َما قََضيۡ 
ۡ
نۡ ُد َعبۡ َعبۡ ُقَك َوالۡ ُق َخلۡ لۡ َت ال

َ
سۡ ُدَك َوأ

َ
ُ الر�ُءوُف الر�ِحيُم أ B�لَُك بُِنـورِ وَجۡ َت ا

َ
ِي أ

�
ِهـَك ال

ۡشَ 
َ
مٰ قَۡت أ ُ الس�

َ
 وٰ  ل

َ ۡ
ائِلَِي َعلَ �ُت َوال نۡ ۡيـُض َوبُِكّلِ َحّقٍ ُهَو لََك َوبَِحّقِ الس�

َ
 تُقِيلَـِن ِف ٰهـِذهِ َك أ

نۡ الۡ 
َ
َِيِن ِمَن ال�ارِ بُِقدۡ َغَداةِ َوأ

  َرتَِك  تُ

*     -���� ��� �	 �,�df�� �� ���� �� :  ���ت���i ?�	3�� ��} �	; N.�� �bC P2T� �bC ”<� H,� >UD�� �ـ�b �� Z“  Wـ��� cC ” YF�3ـ��  . “�!ـ�
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َمتَِك ِدَك َوابۡ ُن َعبۡ ُدَك َوابۡ اَللBُهم� إِّنِ َعبۡ  �
َ
ٌل ِف� ُمَك َعدۡ اٍض ِف� ُحكۡ  بَِيِدَك مَ  نَاِصَيِت َضتَِك بۡ  ِف قَ ُن أ

سۡ 
َ
 قََضاُؤَك أ

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

َ
 َسَك أ

َ
َ نۡ  أ

ۡ
وۡ َزل

َ
َحداً ِمـنۡ  َعل�مۡ ُه ِف كَِتابَِك أ

َ
 َتُه أ

وِ َخلۡ 
َ
 تَ  اسۡ قَِك أ

ۡ
نۡ َدكَ ِب ِعنۡ َغيۡ ِم الۡ  بِهِ ِف ِعلۡ ثََرۡت أ

َ
ۡ  أ

ِب َونُوَر بََصِي َعِظيَم َربِيَع قَلۡ آَن الۡ ُقرۡ َعَل الۡ  تَ
   وََغّمِ ِن َوَذَهاَب َهّمِ وََجMََء ُحزۡ 

*   a�^�      ;��.� ��� �	 >ت�������  : �� ���� ���i : ��!J �+< n >/ �� >D.� m�T� ��”  �b/ـ�m مهـ� �gـ�   ”cC ���ـC >UD�� “  W,ـ� 	2ـ3 “

� nCمه �� �/b�J W,+< ��l� W�3�� W�s.  

�  
ۡ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
ُعوُذ بَِك ِمنَ َهدۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
ُعوُذ بَِك ِمـَن الۡ  ِم َوأ

َ
َّدِي َوأ ُعـوُذ بِـَك ِمـَن َغـَرِق الت�

َ
َوأ

 َ
ۡ
 ال

ۡ
نۡ َغمِّ  َوالۡ َهَرمِ َرِق َوال

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
يۡ  َوأ  َطاُن ِعنۡ  َيَتَخب�َطِنَ الش�

ۡ
نۡ ِت وَ َمـوۡ َد ال

َ
ُعـوُذ بِـَك أ

َ
ُمـوَت ِف أ

َ
 أ

نۡ َسبِيلَِك ُمدۡ 
َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ِيغاً بِراً َوأ

َ
ُموَت ل

َ
    أ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ;  .ت��� ��%.�  	� ��� ;�
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Двадесет и девета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<И не оцениха те Аллах с 
истинското му величие. Земята  цялата  ще бъде в неговата “длан” в Деня на 
възкресението, а небесата ще са сгънати в “десницата” му. Пречист е Той, превисоко 
е над онова, с което го съдружават! И щом се протръби с Рога, всички на небесата и 
на земята ще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. После още 
веднъж ще се протръби и ето ги  станали  чакат! И ще засияе земята със светлината 
на нейния Господар. И ще бъде положена книгата [на делата], и ще бъдат доведени 
пророците и свидетелите, и ще се отсъди между хората справедливо, и не ще бъдат 
угнетени. И напълно ще се въздаде на всеки за онова, което е вършил. Той знае най-
добре техните дела. И на тълпи ще бъдат подкарани към Джехеннема-Ада 
неверниците. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители 
ще им кажат: “Нима не дойдоха при вас пратеници измежду ви, за да ви четат 
знаменията на вашия Господар и да ви предупредят за вашата среща в този Ден?” Ще 
кажат: “Да!” Ала словото за мъчението ще се изпълни спрямо неверниците. Ще бъде 
казано: “Влезте през вратите на Джехеннема-Ада, тук ще пребивавате вечно!” И 
колко лошо е обиталището на горделивите! А богобоязливите ще бъдат поведени 
към Дженнета-Рая на групи. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят. И 
неговите пазители ще кажат: “Мир вам! Бяхте праведни, затова влезте, тук ще 
пребивавате вечно!” А те ще кажат: “Слава на Аллах, Който изпълни към нас Своето 
обещание и ни остави в наследство тази земя, в Дженнета-Рая да се настаним, където 
пожелаем.” И колко прекрасна е наградата за дейните! И ще видиш ангелите-
меляикетата, обградили Арш, прославящи с възхвала своя Господар. И ще се отсъди 
между творенията справедливо, и ще се каже: “Слава на Аллах, Господаря на 
световете!”>> <<Господарю, дари ми мъдрост и ме приобщи към праведните! И 
стори достойно споменаването ми пред идните [поколения], и ме стори да бъда от 
наследниците на блажения Дженнет-Рай! И опрости баща ми! Той наистина е от 
заблудените. И не ме опозорявай в Деня, когато [тварите] ще бъдат възкресени, в 
Деня, когато нито богатство, нито синове ще помогнат, освен който дойде при 
Аллах с чисто сърце.”>> 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ предава от Ж ̱ерӣр ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Ще ви 
прочета айетите от завършека на сура ез-Зумер ̣. Който от вас заплаче Дженнета-Рая му става 
задължителен. А който от вас не заплаче да се държи все едно плаче. И той прочете: “И не 

оцениха те Аллах с истинското Му величие…” – до края на сурата. 
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   أصوهلا ومثارهاعشرونل  التاسعة واالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � َ َحق� قَۡدرِ ﴿﴾� ٱ�� �ُض َجِيٗعا َقۡبـَضُتُهۥ يَـۡوَم ٱۡلقَِيَٰمـةِ َوَما قََدُرواْ ٱ��
َ ۡ
هِۦ َوٱل

 ٰ َمَٰو ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦَوٱلس� ورِ فَـَصعَِق َمـن ِف ُت َمۡطوِي� �ا يُۡشُِكوَن َونُفِـَخ ِف ٱلـص  ُسۡبَحَٰنُهۥ َوتََعَٰلٰ َعم�
 
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱل ُ ٱلس�  َمن َشآَء ٱ��

�
َخ �ِض إِ< ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم قَِيامٞ يَنُظُرونَ  ُثم� نُفِ

ُ
قَـِت  فِيهِ أ ۡشَ

َ
َوأ

�ُض بُِنورِ َرّبَِها َوُوِضَع ٱۡلِكَتُٰب وَِجآْيَء بِٱل�بِّيِ 
َ ۡ
  ۧٱل

َ
َّقِ وَُهـۡم < َهَدآءِ َوقُـِضَ بَۡيـَنُهم بِـٱلۡ �َن َوٱلش

ۡعلَ 
َ
ا َعِملَۡت وَُهَو أ ِيَن َكَفـ ُم بَِما َيۡفَعلُونَ ُيۡظلَُموَن َوُوّفَِيۡت ُك� َنۡفٖس م�

�
ٰ َجَهـن�َم وَِسيَق ٱل ُرٓواْ إِ�َ

تُِكۡم رُُسـٞل ّمِـنُكۡم َيۡتلُـوَن ُزَمًرا
ۡ
لَـۡم يَـأ

َ
بَۡوُٰبَها َوقَاَل لَُهـۡم َخَزَنُتَهـآ أ

َ
° إَِذا َجآُءوَها فُتَِحۡت أ  َحت�

ۡت َكَِمُة ٱلَۡعَذاِب ُكۡم َهَٰذاُكۡم لَِقآَء يَۡومِ َعلَۡيُكۡم َءاَيِٰت َرّبُِكۡم َوُينِذُرونَ   قَالُواْ بََلٰ َوَلِٰكۡن َحق�
 ٰ بَۡو

َ
 ٱۡلَكٰفِرِيَن قِيَل ٱۡدُخلُٓواْ أ

َ
Yَِيـَن َب َجَهن�َم َخِٰلِيَن فِيَها

�
ِيَن وَِسـيَق ٱل ُمَتَكـّبِ

ۡ
 فَبِۡئَس َمۡثَوى ٱل

َقۡواْ َرب�  َن�ةِ ُزَمًراٱت�
ۡ
 ٱل

َ
° إَِذاُهۡم إِ� بَۡوُٰبَها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَنُتَها َسـَلٌٰم َعلَـۡيُكۡم  َحت�

َ
 َجآُءوَها َوفُتَِحۡت أ

 
ُ
أ �َض نَتََبو�

َ ۡ
ۡوَرَثَنا ٱل

َ
ِي َصَدَقَنا وَۡعَدهُۥ َوأ

�
ِ ٱل َۡمُد ِ�� َن�ـةِ ِطۡبُتۡم فَٱۡدُخلُوَها َخِٰلِيَن َوقَالُواْ ٱلۡ

ۡ
ِمَن ٱل

ۡجرُ َحۡيُث نََشآءُ 
َ
َمَل°ئَِكَة َحآّفَِي ِمۡن َحۡوِل ٱۡلَعۡرِش  فَنِۡعَم أ

ۡ
يَُسّبُِحوَن ِبَۡمِد َرّبِِهۡم  ٱۡلَعِٰملَِي َوتََرى ٱل

َقِّ  ِ رَّبِ ٱۡلَعٰلَِميَ َوقُِضَ بَۡيَنُهم بِٱلۡ َۡمُد ِ�� ٰلِِحَي رَّبِ َهۡب ِ� ُحۡكمٗ ﴿﴾ َوقِيَل ٱلۡ ِۡقِن بِٱلص�
ۡ
ل

َ
ا َوأ

ِ لَِساَن 
ّ

ُهۥ َكَن ِمـَن  ِف ٱÃِخرِيَن َوٱۡجَعۡلِن ِمن َوَرثَةِ َجن�ةِ ِصۡدقٖ َوٱۡجَعل � ِبٓ إِنـ�
َ
ٱل�عِيِم َوٱۡغفِۡر ِل

زِِن يَۡوَم ُيۡبَعُثونَ 
ۡ  تُ

َ
آّلَِي َو<  يَنَفُع َمالٞ  ٱلض�

َ
َت ٱيَۡوَم <

َ
 َمۡن أ

�
 َبُنوَن إِ<

َ
َ بَِقۡلبٖ  َو<   ﴾َسلِيمٖ  ��

*   �� 	 �,�df�� �:�s ت����  : �� ���� ���i :           �2sـH �ـW �[8ـ-، �ـ� w :2ـDJ Y%(2ـ� >l8ـ� Nـl� ـ�gJ �+�ـ�� �ـ^� �� _�:� >l%D	 ���� �,C .
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2. Всичката възхвала е за Аллах, многобройна, добра и благодатна възхвала така, както 
обича нашия Господар да бъде възхваляван и така, както подобава Нему. 

� Имам Ах ̱мед извежда с верига от солидни разказвачи от Енес ت, който казва: Бях заедно с 
Пророка i, когато при нас дойде един човек, поздрави със селям и когато седна каза: 
“Всичката възхвала е за Аллах, многобройна…” до думите “…както подобава Нему.” А 
Пратеникът на Аллах i му рече: Какво каза? А той повтори онова, което бе казал. А 
Пророкът i каза: Кълна се в онзи, в чиято ръка е душата ми, десет ангели-меляикета се 
надпреварваха кое от тях да запише твоите думи, но не знаеха как да ги запишат заради 
огромната награда, която им се полага. Затова се издигнаха към Притежателя на 
могъществото, който каза: Запишете ги така, както моя раб ги изрече, а на Мен се полага да 
му изплатя наградата за тях. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! И спусни твоята милост над Мух ̱аммед и рода на 
Мух ̱аммед така, както я спусна над Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ в “Едеб ељ-Муфр ̣ад” от еби ̄ 
Хур̣айр̣а ت. 

4. О, Ти, Който си достатъчен да заместиш всеки, но никой не е достатъчен да те 
замести, о, Ти, Единствения, който няма нито един [равен], о, Ти, Опората, която не 
се крепи на други опори, прекъсна всяка надежда, освен надеждата в Теб! Избави ме 
от онова в което съм попаднал и ме подкрепи да изпълня своите задължения, заради 
безкрайната ти щедрост и заради правото на нашия повелител Мух ̱аммед, Аллах да го 
благослови и приветства! Амин! Амин! 

� Ед-Дейлеми ̄ извежда от ‘Умер ̣ и ‘Али  че [Пророкът] i казва: Ако шейтан или ,ب ̄
властелин са те угрижили [опечалили] кажи: “О, Ти, Който си достатъчен да заместиш всеки…” 
до думите “…Амин! Амин!” 

5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от непосилните изпитания, и дъното на 
нещастието, и лошата участ, и злорадството на враговете! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ и Муслим от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 

6. О, Аллах, опрости грешките ми, и невежеството ми, и прекаляването ми в делата, и 
онова за което Ти знаеш по-добре от мен! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ и Муслим от еби ̄ Му ̄ся  .ت ̄
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�  َ
ۡ
ِ مۡ اَل B�ِ نۡ َحۡ ُد

َ
ُ َد َوَينۡ مَ  ُيۡ ًد َكثًِيا َطّيًِبا ُمَباَرًك فِيهِ َكَما ُيِب� َرب�َنا أ

َ
   َبِغ ل
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�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ٍِد َكَما َصل� ُهم� َصّل  آِل ُمَم�
َ

Yَ ۡإِبۡ ي 
َ

Yَ مۡ وَ َراهِيَم آِل إِبۡـَراهِيَم وَ َت  ُمَ تَـرَح�
َ

Yَ  ـٍد م�
ۡ وَ  ٍد َكَما تَرَح�  آِل ُمَم�

َ
Yَ ۡإِب 

َ
Yَ َراهِيَم َراهِيَم َوآِل إِبۡ َت  

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^�  ( (�:�/ ��� �	 ;�@0� m;=� * ����2ت��.  

َحٍد َو<َ ِف ِمنۡ  يَكۡ يَا َمنۡ  �
َ
ِ أ

َحَد َمنۡ نۡ ِف عَ  يَكۡ  ُكّ
َ
َحٌد يَا أ

َ
ُ يَا َسَنَد ُه أ

َ
َحَد ل

َ
ُ َمنۡ  َ< أ

َ
 َ< َسـَنَد ل

نَا َعلَيۡ َقَطَع الر�َجاُء إِ<� ِمنۡ انۡ 
َ
 َما أ

َ
Yَ ِِعّن

َ
نَا فِيهِ َوأ

َ
ا أ ِِّن ِمم�

َ
ا َك ن ِهـَك نَـَزَل ِب ِبَـاهِ وَجۡ  قَدۡ هِ ِمم�

ُ َعلَيۡ َسّيِِدنَا َكرِيِم َوبَِحّقِ الۡ  B�ٍد َصل� ا    آِميَ  آِميَ  وََسل�مَ هِ ُمَم�

* a�^� ND	 �g	 �	 �gD:3�� ب W,� i���  : #!J ��fD� � ��f%A ��pA �bC”3<� #� �� �@l: �� �:“ W��� cC ”4�� 4��“.  

  إِّنِ اَللBُهم�  �
َ
َ هۡ  جَ ُعوُذ بَِك ِمنۡ  أ

َقاءِ وَُسوءِ الۡ Mَءِ َوَدرۡ ِد الۡ  ِك الش�
َ ۡ
  َداءِ عۡ َقَضاءِ وََشَماتَةِ ال

*��2�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  (�:�/ ��� �	 >D.�  .ت�� 

مۡ ِل 1ۡسَ  ِ� َخِطيَئِت وََجهۡ فِرۡ اغۡ اَللBُهم�  �
َ
نۡ اِف ِف أ

َ
عۡ رِي َوَما أ

َ
   لَُم بِهِ ِمّنِ َت أ

* N��� ��� �	 >D.� ����2�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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Тридесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Ние ти дарихме [о, 
Мух ̱аммед] явна победа, за да опрости Аллах твоите предишни грехове, и 
следващите, и за да довърши Той Своята благодат към теб, и за да те насочи по 
правия път, и за да те подкрепи Аллах с могъща подкрепа. Той е, Който низпосла 
спокойствие в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. На Аллах 
принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е Всезнаещ, Премъдър  и 
за да въведе вярващите мъже и жени в Градините, сред които реки текат  там ще 
пребивават вечно,  и да ги избави от лошите им постъпки. Това е велико спасение 
при Аллах.>> <<Господарю мой, отреди ми да бъда признателен за дара, който Ти 
дари на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш, и ме 
въведи с твоята милост сред праведните си раби!>> 

� Предава се, че Енес ت казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Бе ми низпослан айет, който е 
по-любим за мен от земята с всичко в нея: “Ние ти дарихме явна победа…” до думите “…Това е 

велико спасение при Аллах.” 

2. Слава на Аллах, пред когото се смирява всяко нещо, заради Неговото величие. И 
слава на Аллах, пред когото се снижава всяко нещо, заради Неговото могъщество. И 
слава на Аллах, пред когото се покорява всяко нещо, заради Неговата власт. И слава 
на Аллах, на когото се подчинява всяко нещо, заради Неговата сила. 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ибн ‘Умер ب, който казва: Чух Пратеникът на Аллах i да казва: 
Който каже: “Слава на Аллах, пред когото се смирява всяко нещо, заради Неговото величие…” до 
думите “…на когото се подчинява всяко нещо, заради Неговата сила.”, стремейки се към онова, 
което е при Аллах, заради тези слова Аллах му записва хиляда добрини, и го издига на 
хиляда степени, и му назначава седемдесет хиляди ангели-меляикета, които да молят за 
неговото опрощение до Съдния ден. 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! И спусни твоята милост над Мух ̱аммед и рода на 
Мух ̱аммед така, както я спусна над Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ибн еби ̄ ‘А ̄с̣им от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 
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   أصوهلا ومثارها الثالثونالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � َم ِمن َذ(بَِك َوَمـا ﴿﴾� ٱ�� ُ َما َتَقد� َۡغفَِر لََك ٱ�� ِ
ّ

بِيٗنا ل �إِن�ا َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا م
نـَزَل 

َ
ِٓي أ

�
ا َعزِيًزا ُهَو ٱل ُ نَۡصً ۡسَتقِيٗما َوَينُصََك ٱ�� �َر َوُيتِم� نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك َوَيۡهِديََك ِصَرٰٗطا م خ�

َ
تَأ

ِكيَنَة ِف قُ  َداُدوٓ ٱلس� ُمۡؤِمنَِي لَِيۡ
ۡ
َع إِيَمٰنِِهمۡ لُوِب ٱل ِ جُ اْ إِيَمٰٗنا م� �ِض  َوِ��

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ُ ُنوُد ٱلس�  َوَكَن ٱ��

نَۡهٰـُر َخِٰلِيـَن فِيَهـا 
َ ۡ
ۡتَِهـا ٱل

َ
ۡرِي ِمـن ت ٰٖت تَ ُمۡؤِمَنِٰت َجن�

ۡ
ُمۡؤِمنَِي َوٱل

ۡ
ُۡدِخَل ٱل ِ

ّ
َعلِيًما َحِكيٗما ل

ِ فَۡوًزا َعِظيٗمااتِِهمۡ  َٔ ّفَِر َعۡنُهۡم َسّيِ َوُيكَ  ۡوزِۡعـِنٓ ﴿﴾ َوَكَن َذٰلَِك ِعنَد ٱ��
َ
ۡشـُكَر نِۡعَمَتـَك رَّبِ أ

َ
ۡن أ

َ
أ

ٰ َوٰ 
َ

Yََو �
َ

Yَ ــَت ۡنَعۡم
َ
ــِتٓ أ ــلِحٗ ٱل� ــَل َصٰ ۡعَم

َ
ۡن أ

َ
ي� َوأ ــِلَ ــادَِك ا تَۡرَض ــَك ِف ِعَب ــِن بِرَۡحَتِ ۡدِخۡل

َ
Ûُٰه َوأ

ٰلِ    ﴾ِحيَ ٱلص�

* L,� �	 ��:- /� �>� ���i : ��%� �%,3�� �� XC ���� �� :  ���ت � �D	 H�+, 3!�”Y� �8S)J �,C“ W��� cC ”�g%i	“.  

�  َ
ۡ
ِي تََواَضَع ُك� َشۡ مۡ اَل

�
ِ ال B�ِ ُد َ

ۡ
ِي َذل� ُك� َشۡ ۡمـٍء لَِعَظَمتِـهِ َوال

�
ِ ال B�ِ ُد َ

ۡ
تِـهِ َوال ِ دُ ۡمـٍء لِعِز� B�ِ 

ِي َخَضَع ُك� َشۡ 
�

َ ٍء لُِملۡ ال
ۡ
ِي اسۡ مۡ ِكهِ َوال

�
ِ ال B�ِ َشۡ تَسۡ ُد �  َرتِهِ ٍء لُِقدۡ لََم ُك

*       �g	 ��� �	 �,�df�� a�^� ـ�� ��      :  �ـ��  ب�� Hـ��i ـ� �ـ��   :  :!ـ���” ِ تَْسلَمَ كُّلُ شَْيءٍ اسْ ”cC ���ـW  “ اَْلحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَوَاَضَع كُّلُ شَْيءٍ لِعَظَمَتِه

 ِ � �cC W :�" ��!%��-“ لِقُْدرَتِه�@o).: YD� y�� ���2� W� #� -s�; y�� �} W� 1J� -8.< y�� �} W� �� �)� �� 38	 �� �Df:.  

�  Bٍد وَ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ٍِد َكَما َصل� ُهم� َصّل  آِل ُمَم�
َ

Yَ ۡإِبۡ ي 
َ

Yَ ـدً َحـمۡ َوارۡ هِيَم َراآِل إِبۡ َراهِيَم وَ َت  آَل  وَ ا ُمَم�
ٍد َكَما ُمَ    َراهِيَم  إِبۡ َراهِيَم َوآَل  إِبۡ َت رَِحۡ م�

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^�  (�:�/ ��� �	 >T�	 ��� ��� (ت.  
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4. О, Притежателю на величието и почитта, о, Притежателю на могъществото, няма 
друг Бог освен Теб – Помощ за търсещите убежище, Пазител на търсещите закрила, 
Другар на изпитващите страх! Наистина аз те моля, ако съм записан нещастен в 
Майката на книгите да изтриеш нещастието ми и да ме утвърдиш от щастливците 
при Теб! И ако съм записан от лишените и бедните по препитание в Майката на 
книгите да изтриеш от нея лишението и беднотата ми, и да ме дариш с препитание, и 
да ме утвърдиш от щастливците при Теб, които са дарени с успех за всички добрини! 

� Ибн ‘Ася ̄кир извежда от ‘Абдул ̣л̣о̄х ибн Мес‘у ̄д ت, който казва: Пророкът Идри ̄с, Аллах да 
благослови нашия Пророк и него и да ги приветства, се молеше с призов-дуа, за който 
Пратеникът на Аллах i ни заповядаше да не учим глупците на него, та да се молят с него. 
И казваше: “О, Притежателю на величието и почитта…” до думите “…за всички добрини!” 

5. О, Аллах, Ти знаеш и скритото и явното у мен, затова приеми моето извинение, и 
знаеш моята нужда, затова дари ме с онова, което искам от Теб, и знаеш какво таи 
душата ми, затова опрости греховете ми! О, Аллах, наистина аз те моля за вяра, която 
да проникне в сърцето ми, и истинска убеденост докато разбера, че няма да ме 
сполети нищо друго, освен онова, което си ми предписал, и ме стори доволен от 
количеството, което си ми отредил! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ‘А ̄’ише ل от Пророка i: Когато А ̄дем � бе спуснат на земята 
отиде при Кеа‘бе и откланя два рекята, а Аллах му вдъхна този призов-дуа: “О, Аллах, Ти 

знаеш…” до думите “…и ме стори доволен от количеството, което си ми отредил!” И Аллах му 
разкри: О, А ̄дем, приех твоето покаяние и опростих греха ти, и който и да ме позове с този 
призов-дуа ще му опростя греховете, и ще премахна от него грижите, и ще прогоня от него 
Шейтана, и ще търгувам за него чрез всеки търговец, и ще му предоставя този свят, та дори 
и да не го желае. 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при теб от крайната нужда, и от бедността, и от 
нищетата, и от унижението, и търся закрила при теб да угнетя или да бъда угнетен! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Дя ̄ўӯд от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 

7. О, Аллах, опрости ми онова, което съм извършил и онова, което предстои да 
извърша, и онова, което скрих и онова, което изявих, и онова в което прекалих, и 
онова за което Ти знаеш по-добре от мен! Ти си Ускоряващия и Ти си Забавящия, 
няма друг Бог освен Теб.  

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Дя ̄ўӯд от ‘Алӣ ت. 

8. О, Аллах, наистина ние те молим за доброто, за което те е молил твоя пророк 
Мух ̱аммед, Аллах да го благослови и приветства, и търсим закрила при Теб от 
лошото, от което е търсил закрила при Теб твоя пророк Мух ̱аммед, Аллах да го 
благослови и приветства! И Ти си Единствения помощник, и Ти си Предела на всяка 
молба, и няма сила и няма мощ освен Аллах. 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от еби ̄ Ума ̄ме ت. 
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َ يَا  �
ۡ
ِ َذا ال

ۡ
 Mَِل َوال

ۡ
وۡ ك نۡ َراِم َوَيا َذا الط�

َ
 أ

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
 َت َظهۡ ِل <

ۡ
ِجئَِي وََجاُر ال �Mنِـيُس ُمـسۡ ُر ال

َ
َتِجيِيَن َوأ

 َ
ۡ
سۡ ال

َ
لَُك إِنۡ ائِفَِي إِّنِ أ

َ
ّمِ الۡ  ُكنۡ أ

ُ
نۡ ُت ِف أ

َ
 َدَك َسعِيًدا 1نۡ بِتَِن ِعنۡ ُحو َشَقائِي َوتُثۡ  َتمۡ ِكَتاِب َشقِيÌا أ

ّمِ الۡ ُكنۡ 
ُ
� ِف رِزۡ ِكَتاِب َمۡ ُت ِف أ

َ
Yَ ًا نۡ ُروًما ُمَقت�

َ
ّمِ اُحو ِمـنۡ  َتمۡ ِق أ

ُ
َتـارِي َمـاِن 1قۡ ِكَتـاِب ِحرۡ لۡ  أ

ثۡ زُقۡ َوارۡ 
َ
ًقا لِلۡ ِن ِعنۡ بِتۡ ِن َوأ    ُكِّهِ َخۡيِ َدَك َسعِيًدا ُموَف�

*    ;��.� �� �� 32	 �	 ���.	 ��� a�^� ـ�� ��           :  ���ت�� ��ـD< :ـ3	� �ـ3	�) �ـ� Wـ%D	� L:�;C ��ـT M8ـ# �� 	DـN ,2%8ـ� ��i  n � :�6�,ـ� �

%J ?�U@.�� �UgD�, ��!: ��lJ ،�} ��	3”"���'� �\]� �b �:“ W��� cC ”WD� ��D�“.  

عۡ ِذَرِت َوَتعۡ  َمعۡ َبۡل  وََعMَنِيَِت فَاقۡ لَُم َسِيَرِت َك َتعۡ اَللBُهم� إِن�  �
َ
لَُم َمـا ِف ِل َوَتعۡ ِطِن ُسؤۡ لَُم َحاَجِت فَأ

سۡ ِب  َذنۡ  ِ� فِرۡ ِس فَاغۡ َنفۡ 
َ
لَُك إِيَماناً ُيَباِشُ قَلۡ  اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
عۡ أ

َ
ُه َ< ِب َوَيقِيناً َصـادِقاً َحـت� أ نـ�

َ
لَـَم أ

  َت ِ�  بَِما قََسمۡ ِن ّضِ رَ َت ِ� وَ يُِصيبُِن إِ<� َما َكَتبۡ 

*  -`��	 �	 �,�df�� a�^� ل M8�� �	 i :=� cC ";� �� �2/� �0� ��/ �� Wg[6J 4)��� NDT -2�l�� ?�s �� ?�	3�”   >ـD�F Yـ,C >UـD��“  Wـ��� cC 

”   X Hg.� �� 5q�“   W%�C �� N<6J  :           
�@%(ـU0� Wـ< �ـ� ��ـ� W2ـ,b W_ �ـ�ـ@� nC ?�	35 �>ـ3 {ـ�� ��ـ	3: w Y2,b Y� _�@� Y)��F HD2� 3� ";� �:
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ُعوُذ بَِك ِمَن الۡ لBُهم� اَل �
َ
نۡ لَةِ َوالۡ َعيۡ رِ َوالۡ َفقۡ إِّنِ أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ظۡ قِل�ةِ َواّلِل�ةِ َوأ

َ
وۡ  أ

َ
ظۡ لَِم أ

ُ
  لََم  أ

* (�:�/ ��� �	 ;�; ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

مۡ ا قَ  ِ� مَ فِرۡ اغۡ اَللBُهم�  � رۡ د� خ�
َ
ۡسَ ُت َوَما أ

َ
 رۡ ُت َوَما أ

َ
ۡسَ لَنۡ عۡ ُت َوَما أ

َ
نۡـفۡ ُت َوَما أ

َ
عۡ ُت َوَما أ

َ
لَـُم بِـهِ َت أ

نۡ 
َ
 ِمّنِ أ

ۡ
نۡ َت ال

َ
ُم َوأ  ُمَقّدِ

ۡ
نۡ َت ال

َ
َ إِ<� أ

ٰ
ُر َ< إِل   َت ُمَؤّخِ

* �D	 �	 ;�; ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

َ اَللBُهم� إِ  � لَُك ِمنۡ سۡ ن�ا ن
َ
لََك ِمنۡ  َخۡيِ أ

َ
ٌد َص  َما َسأ ُ َعلَيۡ ُه نَبِي�َك ُمَم� B�ُعوُذ بَِك ِمـنۡ نَ هِ وََسل�َم وَ ل� ا ِ  َشّ

ُ َعلَيۡ َتَعاَذ ِمنۡ َما اسۡ  B�ٌد َصل� ا نۡ ُه نَبِي�َك ُمَم�
َ
 هِ وََسل�َم َوأ

ۡ
َـَتَعاُن وََعلَۡيـُمسۡ َت ال

 َوَ< َحـوۡ َك الۡ
َل Mَغُ

 ِ B�َوَ< قُو�ةَ إِ<� بِا  

*	 ������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  -���� ��� ت�.  
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Тридесет и първа градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Всичко на небесата и 
всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия. Негова е властта 
на небесата и на земята. Той съживява и Той умъртвява. Той за всяко нещо има сила. 
Той е Изначалния и Безкрайния, и Явния, и Скрития. Той всяко нещо знае. Той е, 
Който сътвори небесата и земята в шест дни, после се разпореди над Арш. Той знае 
какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и какво се 
издига на него. Той е с вас, където и да сте. Аллах съзира вашите дела. Негово е 
владението на небесата и на земята. При Аллах ще бъдат върнати делата. Той 
въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта. И знае съкровеното в сърцата. 
Вярвайте в Аллах и в неговия Пратеник, и раздавайте от онова, на което ви стори 
Той наследници! За онези от вас, които вярват и раздават, за тях ще има голяма 
награда. И какво ви е, защо да не повярвате в Аллах, когато Пратеника ви зове да 
повярвате във вашия Господар, и Той вече получи вашия обет, ако сте вярващи? Той 
е, който низпослава на своя раб ясни знамения, за да ви изведе от тъмнините към 
светлината. Аллах към вас е Състрадателен, Премилосърден. И какво ви е, защо да не 
раздавате по пътя на Аллах? На Аллах принадлежи наследството на небесата и на 
земята. Онези от вас, които раздаваха преди завземането [на Мекке] и се сражаваха, 
не са равни [с останалите]. Те са на по-високо стъпало от онези, които раздаваха 
след това и се сражаваха. Но на всички тях Аллах обеща най-прекрасното. Сведущ е 
Аллах за вашите дела.>> <<Ако бяхме низпослали този Куран върху планина, щеше да 
я видиш смирена, разцепена от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме на хората, 
за да размислят. Той е Аллах, няма друг Бог освен Него  Знаещия и неведомото, и 
явното. Той е Всемилостивия, Премилосърдния. Той е Аллах, няма друг Бог освен 
Него  Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, 
Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го 
съдружават! Той е Аллах  Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са най-
прекрасните имена. Прославя го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, 
Премъдрия.>> О, Ти, който си такъв [какъвто е описан в горните айети] и няма 
нищо друго като Теб, моля те да благословиш Мух ̱аммед, Аллах да го благослови и 
приветства, и да сториш с мен така и така. [Тук трябва да назове нуждата си.] 
Господарю мой, престъпих против себе си, затова опрости ми! 

� Ебӯ ‘Абдур̣р̣ах ̱ма ̄н ибн Ах ̱мед ен-Ни ̄ся̄бӯрӣ предава в своята “Феўа ̄’ид” от ‘Алӣ ت от 
Пророка i: Когато искаш да помолиш Аллах с неговото най-велико име [исм ељ-еа‘з ̣ам] 
прочети десетте айета от началото на сура ељ-Х ̱адӣд и завършека на сура ељ-Х ̱ашр̣, а после 
кажи: “О, Ти, който си такъв и няма нищо друго като Теб, моля те да благословиш Мух ̱аммед, Аллах 

да го благослови и приветства, и да сториш с мен така и така.” 
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   أصوهلا ومثارها الواحدة والثالثونالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ِ َما ِف ﴿﴾� ٱ�� �ِض َسب�َح ِ��
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ُۥ مُ ٱلس� َِكـيُم لَ ۡلـُك  وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلۡ

ۦ َوُيِميُت  �ِض يُۡحِ
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ِ َشۡ ٱلس�

ٰ ُكّ َYَ وَُهَو Ãُل َوٱ و�
َ ۡ
َـاِطنُ ءٖ قَِديٌر ُهَو ٱل

ِٰهـُر َوٱلۡ  ِخُر َوٱلظ�
ي�اٖا 

َ
�َض ِف ِست�ةِ أ

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل ِي َخلََق ٱلس�

�
ٍء َعلِيٌم ُهَو ٱل  ٱۡلَعـۡرِش وَُهَو بُِكّلِ َشۡ

َ
Yَ ُثم� ٱۡسَتَوٰى 

�ِض َوَما َيُۡرُج ِمۡنَها وَ 
َ ۡ
َمآءِ َوَما َيۡعُرُج فِيَهاَما يَنُِل ِمَن ٱلَيۡعلَُم َما يَلُِج ِف ٱل ۡيـَن  وَهُ س�

َ
َو َمَعُكۡم أ

ُۥ مُ َما ُكنُتمۡ  ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيٞ ل� �ِض  َوٱ��
َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل َۡل ۡلُك ٱلس�

�
ُموُر يُولُِج ٱل

ُ ۡ
ِ تُرَۡجُع ٱل  ٱ��

َ
�1 

ۡلِ ُيولُِج ٱل�َهاَر ِف ٱِف ٱل�َهارِ وَ  ـا ل� نفُِقـواْ ِمم�
َ
ِ َورَُسـوِلِۦ َوأ ُدورِ َءاِمُنواْ بِٱ�� � وَُهَو َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلص

ۡسَتۡخلَفَِي فِيهِ َجَعلَ  �ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وَ ُكم م
�

 تُۡؤِمُنـوَن  فَٱل
َ

ۡجٞر َكبِيٞ َوَما لَُكۡم <
َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
أ

ِ َوٱلر�ُسوُل يَۡدُعوكُ  ُِل بِٱ�� ِي ُيـَنّ
�

ۡؤِمنَِي ُهَو ٱل �َخَذ ِميَثَٰقُكۡم إِن ُكنُتم م
َ
ۡم ِلُۡؤِمُنواْ بَِرّبُِكۡم َوقَۡد أ

ُۡخرَِجُكم مِّ  ِ
ّ

ٰ َعۡبِدهِۦٓ َءاَيٰتï َبّيَِنٰٖت ل َYَ ِور� ٱل
َ

لَُمِٰت إِ� �َ بُِكۡم لََرُءوٞف ر�ِحيٞم َوَما َن ٱلظ  1ن� ٱ��
 تُ 

�
>

َ
ِ ِميلَُكۡم أ ِ َوِ�� �ِض نفُِقواْ ِف َسبِيِل ٱ��

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل نَفقَ َرُٰث ٱلس�

َ
ۡن أ  يَۡسَتوِي ِمنُكم م�

َ
 ِمن  <

نفَ َقۡبِل ٱۡلَفۡتِح َوَقَٰتَل 
َ
ِيَن أ

�
ۡعَظُم َدرََجٗة ّمَِن ٱل

َ
ْوَل°ئَِك أ

ُ
ْ  أ  ُقواْ ِمۢن َبۡعُد َوَقَٰتلُوا

ُۡسَنٰ  َوُ_ّٗ ُ ٱلۡ   وََعَد ٱ��
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٞ  َتـ﴿﴾َوٱ�� �ۡيَتـُهۥ َخٰـِشٗعا م

َ
ٰ َجَبـٖل ل�َرأ َYَ َا َهَٰذا ٱۡلُقـۡرَءاَن

ۡ
نَزل

َ
ٗع ّمِـۡن لَۡو أ َصّدِ

 ِ ُ ٱَخۡشَيةِ ٱ�� ُروَن ُهَو ٱ�� ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلن�اِس لََعل�ُهۡم َيَتَفك�
َ ۡ
ٓ إَِلَٰه  َوتِۡلَك ٱل

َ
ِي <

�
 ُهـوَ ل

�
ٰ إِ< لِـُم  َع

َهَٰدةِ  َلُٰم ٱۡلَغۡيِب َوٱلش� وُس ٱلـس� �َملِـُك ٱۡلُقـد
ۡ
 ُهـَو ٱل

�
ٓ إَِلٰـَه إِ<

َ
ِي <

�
ُ ٱل  ُهَو ٱلر�ۡحَمُٰن ٱلر�ِحيُم ُهـَو ٱ��

ُمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِ 
ۡ
ُمۡؤِمُن ٱل

ۡ
ُ ٱل ُمَتَكّبِ

ۡ
َب�اُر ٱل

ۡ
ا يُـۡشُِكوَن ُهـيُز ٱل ِ َعم� ُ ٱلۡ  ُسۡبَحَٰن ٱ�� َـارُِئ َو ٱ��

َخٰلِـُق ٱلۡ
ُمَصّوِرُ 

ۡ
ُسۡ ٱل ۡسَمآُء ٱلۡ

َ ۡ
ُ ٱل

َ
ُۥ مَ َنٰ  ل �ِض  يَُسّبُِح لَ

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل َِكيمُ ا ِف ٱلس�  ُهَو يَا َمنۡ  ﴾ وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلۡ

سۡ ٌء َغۡيُ َس ٰهَكَذا َشۡ ٰهَكَذا َولَيۡ 
َ
نۡ هُ أ

َ
لَُك أ

َ
ٍد َص أ  ُمَم�

َ
Yَ َ ُ َعلَيۡ  تَُصّلِ B�نۡ ل� ا

َ
َعَل ِب  َتفۡ هِ وََسل�َم َوأ

ُت رَّبِ إِّنِ َظلَۡمـ) ]!Тук четецът да каже нуждата си[ ويذكر القارئ حاجتـه(َكَذا َوَكَذا 
   ِ� فِرۡ ِس فَاغۡ َنفۡ 

*  �D	 �	 
3���J * �����.%8�� 3e� �� �e��� 32	 ��� �� Fـ3	� ��  i :	� ��M8 ت �� _;�� �bC       �`ـ	ـ��) ��3:ـ3 � � ���ـ=� W	iـ< Jـ���� �
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2. О, Аллах, с каквото и благо да осъмнахме аз или някое от твоите творения, то е 
единствено от Теб, единствен си Ти, нямаш Ти съдружник, за Теб е благодарността 
и за Теб е признателността  за това! 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд и други извежда от ‘Абдул ̣л̣о̄х ибн Г ̣ання ̄м ت, че Пратеникът на Аллах i казва: 
Който каже когато осъмне: “О, Аллах, с каквото и благо да осъмнахме…” до думите “…за това.” 
– е издължил благодарността си [към Аллах] за този ден. И който каже аналогично на това, 
когато замръкне е издължил благодарността си за тази нощ. 

3. О, Аллах, стори Твоите благословии и Твоята милост, и Твоята благодат да бъдат 
над Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както ги стори да бъдат над Ибр̣о̄хи ̄м и рода 
на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от имам Ах ̱мед от Бур ̣айде ت. 

4. О, Аллах, Господарю на седемте небеса, и Господарю на великия Арш, бъди мой 
избавител от злото на еди кого си, син на еди кого си, и от злото на джиновете и 
хората, и техните последователи, за да не прояви небрежност някой от тях над мен 
или да не престъпи спрямо мен! Всемогъщо е Твоето избавление и величествена е 
твоята възхвала, и няма друг Бог освен Теб. 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ибн Мес‘у ̄д ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Когато 
някой от вас се страхува от властелина да каже: “О, Аллах, Господарю на седемте небеса…” до 
думите “…освен Теб.”  

5. О, Аллах, ние те поставяме в гърлата им [т.е. поставяме те между нас и враговете ни], 
и търсим закрила при Теб от тяхното зло! 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд и други извеждат от еби ̄ Му ̄ся̄ ت, че когато Пророкът i се опасяваше от 
дадени хора казваше: “О, Аллах, ние те поставяме в гърлата им, и търсим закрила при Теб от 

тяхното зло.” 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от злото на моя слух, и злото на моето 
зрение, и злото моя език, и злото на моето сърце, и злото на половите ми органи! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от С ̱еўр̣ ибн Х ̱умейд ت. 

7. О, Аллах, опрости греховете ми, разшири местопребиванието ми и ме дари с 
изобилие в онова, което си ми дал за препитание! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت. 
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 #� >E �`�� �^� _�:�مَ وََأْن تَْفعََل بِي كَذَا وَكَذَا” دٍ َصّلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وََسلَّ َّ   .“يَا مَْن هُوَ هٰكَذَا وَلَيَْس هٰكَذَا شَْيءٌ غَيْرُهُ َأْسَألَُك َأْن تَُصلِّيَ عَلَى مُحَم

ۡص  �
َ
وۡ  نِعۡ ِب ِمنۡ َبَح اَللBُهم� َما أ

َ
َحٍد ِمنۡ َمٍة أ

َ
َ َك وَحۡ قَِك فَِمنۡ  َخلۡ  بِأ

ۡ
ُد َولََك مۡ َدَك َ< َشِيَك لََك فَلََك ال

كۡ  � ذٰلَِك رُ الش
َ

Yَ   

*         "�8� �� �� 32	 �	 
�� ;�; ��� a�^� ت �� ���� �� i���  : P2Q: 4< ��� ��” ـ�� P2T� �� >UD��“  Wـ��� cC ”  Yـ�b NـD	“  lـA �;� 3ـ!J  �

W)D%� �lA �;� 3!J N.O 4< Y�b #$� ��� �� ،W��:.  

  َصلََواتَِك َورَۡحَ َعۡل اَللBُهم� اجۡ  �
َ

Yَ ٍد وَ َتَك َوَبَرَكتَِك  آِل ُمَ ُمَم�
َ

Yَ ۡـٍد َكَمـا َجَعل  إِبۡـَتَهـام�
َ

Yَ  ََراهِيم 
 آِل إِبۡ وَ 

َ
Yَ ِيٌد يَم إِن�َك َحِيٌد َمِ َراه  

*�� 
�/ 9:3< a�^� \Q (3:�� �	 3e� "��'� (ت.  

ٰموٰ  � بۡ اَللBُهم� رَب� الس� ِ  ِ� َجاراً ِمـنۡ  ُكنۡ َعِظيمِ ِش الۡ َعرۡ َورَب� الۡ ِع ِت الس� ِ فُـMَِن بۡـ َشّ ِن فُـMَن َوَشّ
 ِ
ۡ
ِ ال

ۡ
ۡ ّنِ َوال تۡ ن

َ
نۡ َباِعِهمۡ ِس َوأ

َ
َحٌد ِمنۡ  َيفۡ  أ

َ
� أ َYَ وۡ ُهمۡ ُرَط

َ
نۡ  أ

َ
َ اُرَك وَ َغ َعز� جَ  َيطۡ  أ

ٰ
 إِل

َ
َجـل� َثَنـاُؤَك َو<

  كَ َغۡيُ 

* ;��.� ��� �	 �,�df�� a�^� ت���  : �� ���� ���i : #!%DJ ��fD.�� >�3<� ��� �bC”_��g.�� m� >UD��“ W��� cC ”��� W�C n“.  

�  ۡ
َ

ُورِهِمۡ اَللBُهَم إِن�ا ن ورِهِمۡ  َوَنُعوُذ بَِك ِمنۡ َعلَُك ِف نُ    ُشُ

*�^�  N��� ��� �	 
�� ;�; ��� aت M8�� �� i ��� ���� ��^ �bC �ا َنجْعَلَُك فِي ُنحُورِهِْم وَنَعُوذُ بَِك مِْن شُرُورِهِمْ ” ��   .“اَللّٰهُمَ ِإنَّ

ُعوُذ بَِك ِمنۡ  �
َ
ِ َسمۡ اَللBُهم� إِّنِ أ ِ بََصِي َوِمنۡ ِع َوِمنۡ  َشّ ِ لِـَساِن َوِمـنۡ  َشّ ِ قَۡلـ َشّ ِ ِب َوِمـنۡ  َشّ  َشّ

   َمنِّيِ 

* 3%e �� ��E �	 ������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

عۡ  ِ� َذنۡ فِرۡ اَللBُهم� اغۡ  �   َتِن َما َرزَقۡ  ِ� ِف  ِ� ِف َدارِي َوَبارِكۡ ِب َووَّسِ

* (�:�/ ��� �	 ������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  



 158 

Тридесет и втора градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Ако бяхме низпослали 
този Куран върху планина, щеше да я видиш смирена, разцепена от страх пред Аллах. 
Тези примери ги даваме на хората, за да размислят. Той е Аллах, няма друг Бог освен 
Него  Знаещия и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Премилосърдния. 
Той е Аллах, няма друг Бог освен Него  Владетеля, Пресветия, Съвършения, 
Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! 
Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават! Той е Аллах  Сътворителя, 
Изкусния, Ваятеля! Негови са най-прекрасните имена. Прославя го всичко на 
небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.>> <<Господарю мой, наистина 
аз съм в безкрайна нужда от всичките ти добрини спуснати към мен.>> 

� Ељ-Бейхак̣ӣ и други предават от еби ̄ Ўма ̄ме ељ-Ба ̄хили ت от Пророка i: Който прочете 
завършека на сура ељ-Х ̱ашр̣ през нощта или деня и бъде прибран [умре] през тази нощ или 
този ден, за него Дженнета-Рая става задължителен. А ед-Дейлемӣ предава от ‘Али  от ت ̄
Пророка i, че тя е лек за главоболие. А също така се предава, че тя се равнява на хиляда 
айета. 

2. Твоята светлина се изпълни и Ти напъти, и за Теб е всичката възхвала. Твоята 
всеблагост е превелика и Ти опрости, и за Теб е всичката възхвала. Протегна своята 
“ръка” и дари, и за Теб е всичката възхвала. Господарю наш, твоя лик е най-щедрия 
лик, твоята сила е най-величествената сила, твоите дарове са най-превъзходните 
дарове и най-приятните. Ти възнаграждаваш покорството и опрощаваш 
непокорството, и се отзоваваш на попадналите в безизходица, и премахваш 
принудата, и излекуваш болния, и опрощаваш греха, и приемаш покаянието, и никой 
не е в състояние да откупи твоите дарове, нито пък възхвалата на онзи, който те 
възпява е способна да те възхвали така, както подобава. 

� Хадисът с това споменаване-зикр е изведен от ебу ̄ Йеа‘ля ̄ от ‘Али ̄, Аллах да е доволен от 
него и да озари лицето му, от Пророка i. 

3. О, Аллах, благослови, и дари с благодат, и помилвай повелителя на пратениците, и 
водача на богобоязливите, и завършека пророците – Мухаммед – твоя раб и твоя 
пратеник, водача към доброто, и предводителя към доброто! О, Аллах, настани го на 
Съдния ден на възхваленото място, за което ще му завиждат и първите и последните! 
И благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед така, както благослови Ибр̣о̄хи ̄м и рода 
на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от имам Ах ̱мед ибн Мени ̄а‘ от ибн ‘Умер  .ب ̣
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   أصوهلا ومثارهاة والثالثون الثانيالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � َتـ﴿﴾� ٱ�� �ۡيَتـُهۥ َخٰـِشٗعا م
َ
ٰ َجَبٖل ل�َرأ َYَ َا َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن

ۡ
نَزل

َ
ٗع ّمِـۡن لَۡو أ َصّدِ

 ِ ُ ٱَخۡشَيةِ ٱ�� ُروَن ُهَو ٱ�� ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلن�اِس لََعل�ُهۡم َيَتَفك�
َ ۡ
ٰ  َوتِۡلَك ٱل ٓ إَِل

َ
ِي <

�
 ُهـوَ ل

�
ٰ َه إِ< لِـُم  َع

َهَٰدةِ  َلُٰم ٱۡلَغۡيِب َوٱلش� وُس ٱلـس� �َملِـُك ٱۡلُقـد
ۡ
 ُهـَو ٱل

�
ٓ إَِلٰـَه إِ<

َ
ِي <

�
ُ ٱل  ُهَو ٱلر�ۡحَمُٰن ٱلر�ِحيُم ُهـَو ٱ��

ُمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِ 
ۡ
ُمۡؤِمُن ٱل

ۡ
ُ ٱل ُمَتَكّبِ

ۡ
َب�اُر ٱل

ۡ
ا يُـۡشُِكونَ يُز ٱل ِ َعم� ُ ٱلۡ  ُسۡبَحَٰن ٱ�� َـارُِئ  ُهـَو ٱ��

َخٰلِـُق ٱلۡ
ُمَصّوِرُ 

ۡ
ُسۡ ٱل ۡسَمآُء ٱلۡ

َ ۡ
ُ ٱل

َ
ُۥ مَ َنٰ  ل �ِض  يَُسّبُِح لَ

َ ۡ
َمَٰوِٰت َوٱل َِكيمُ ا ِف ٱلس� رَّبِ إِّنِ ﴿﴾ وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلۡ

� ِمۡن َخۡيٖ  نَزۡلَت إِ�َ
َ
  ﴾ فَقِيٞ لَِمآ أ

*   ��       -���� ��� �	 
�� �!U%2ت�� 	    M8�� �i :           -ـ� �[8ـs� . �� ��� ^��F%< ��ـ`� �ـ� �%ـ# � Bـ�� J!ـ�b * �2ـY ��%ـ�" � ��D%Dـ- J!ـ3 ��
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َ َتم� نُوُرَك َفَهَديۡ  �
ۡ
َ ُمَك َفَعَفوۡ ُد َعُظَم ِحلۡ مۡ َت فَلََك ال

ۡ
عۡ ُد بََسطۡ مۡ َت فَلََك ال

َ
َت فَلَـَك َطيۡ َت يََدَك فَأ

 َ
ۡ
كۡ ُد َرب�َنا وَجۡ مۡ ال

َ
 ُهَك أ

ۡ
عۡ َرُم ال

َ
َ وَُجوهِ وََجاُهَك أ

ۡ
فۡ َظُم ال

َ
هۡ َضُل الۡ اهِ وََعِطي�ُتَك أ

َ
َها ُتَطـاُع َعِطي�ةِ َوأ

ُ
َنأ

 َص َرب�َنا َفَتغۡ ُكُر َوُتعۡ َرب�َنا فَتَشۡ 
ۡ
ِيُب ال

� َوتَـشۡ ِشُف َطر� َوتَكۡ ُمۡض فُِر َوتُ �قِيَم َوَتغۡ  الـض فِـُر ِف الـس�
نۡ   َيۡ َبُل ال�وۡ َب َوَتقۡ ال�

َ
 َيبۡ َبَة َو<

َ
َحٌد َو<

َ
ئَِك أ

َ
  ُل قَائِلٍ َحَتَك قَوۡ لُُغ ِمدۡ زِي بِآ<

* M8�� �	 WUs �� "�� W8	 �� �q� �D	 �	 ND�: ��� ����� ��/ 9:3< a�^� i.  

ِ َعۡل اَللBُهم� اجۡ  �  َورَۡحَ  َك َوَبَرَكتَِك  َصلََوات
ۡ
 َسّيِِد ال

َ
Yَ ُمرۡ َتَك 

ۡ
ٍد َسلَِي 1َماِم ال ُمت�قَِي وََخاتَِم ال�بِّيَِي ُمَم�

َ َعبۡ 
ۡ
َ ۡيِ ِدَك َورَُسولَِك إَِماِم ال

ۡ
بُِطـُه بِـهِ ُمـوداً َيغۡ  َمَقامـاً َمۡ قَِياَمـةِ َم الۡ  يَـوۡ هُ َعثۡ  اَللBُهم� ابۡ ۡيِ  َوقَائِِد ال

 ا
َ ۡ
 ل

لُوَن َوالۡ ٍد وَ  وَ ِخُرونَ و�  ُمَم�
َ

Yَ ٍِد َكَما َصل� َصّل  آِل ُمَم�
َ

Yَ ۡإِبۡ ي 
َ

Yَ َك َراهِيمَ آِل إِبۡ َراهِيَم وَ َت  إِنـ�
  َحِيٌد َمِيدٌ 

*\Q�� 
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4. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от грижата и тъгата, и търся закрила 
при Теб от безсилието и мързела, и търся закрила при Теб от страха и 
скъперничеството, и търся закрила при Теб да ме надвие дълга и от хорските 
огорчения! 

� Ебӯ Дя ̄ўӯд извежда от еби ̄ Се‘и ̄д ељ-Х ̣удрӣ ت, който казва: Един ден Пратеникът на Аллах 
i влезе в месджида, а там се намираше човек от енсар [сподвижниците от Меди ̄не], който 
се наричаше ебу ̄ Ума ̄ме. Каза му: О, еба ̄ Ума ̄ме, защо те виждам да стоиш в месджида извън 
времето за молитва-намаз? Каза: Грижи и дългове ме накараха, о, Пратенико на Аллах. Каза: 
Да те науча ли на слова, които ще премахнат грижите ти и ще изплатят дълговете ти след 
като ги изречеш? Каза: Да, о, Пратенико на Аллах! Каза: Когато осъмнеш и когато 
замръкнеш казвай: “О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от грижата…” до думите “…и 

от хорските огорчения!” Казва: И аз сторих това и Аллах премахна от мен грижите и изплати 
моите дългове. 

5. О, Аллах, наистина аз те моля за всички добрини, и онези от тях, за които знам, и 
онези от тях, за които не зная! И те моля, чрез твоето най-велико име, чрез което, 
когато бъдеш помолен отговаряш, а когато бъде поискано от теб – даряваш! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от Енес ت, че една сутрин Пророкът i влязъл при ‘А̄’ише ل, а тя 
казала: Нека баща ми и майка ми бъдат откуп за теб, о, Пратенико на Аллах, научи ме на 
най-великото име на Аллах, чрез което, когато бъде помолен отговаря, а когато бъде 
поискано от него – дарява! А Пророкът i отвърна своето лице. А тя стана, взе абдест 
[направи ўуду] и каза: “О, Аллах, наистина аз те моля за всички добрини…” до думите 
“…даряваш!” А той [i] каза: Кълна се в Аллах, наистина то [най-великото име на Аллах] се 
намира сред тези имена. 

6. О, Аллах, наистина аз те моля за вяра, след която няма безверие, и блаженство, което 
няма край, и съпровождане на нашия пророк, повелителя ни Мухаммед, Аллах да го 
благослови и приветства, в най-високата степен на Дженнета-Рая, Дженнета-Рая на 
вечността! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн еби ̄ Шейбе от ибн Мес‘у ̄д ت. 

7. О, Аллах, стори моя слух и моето зрение да бъдат наслада за мен и ги стори мое 
наследство [деца, потомци], и ми опрости [недостатъците] в религията, и ме съживи 
така, както съм прекарал живота си, и ме подкрепи срещу онзи, който престъпва 
против мен, и му въздай възмездие от мое име! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ‘Али  .ت ̄



 161 

�  
ۡ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
َ اَللBُهم� إِّنِ أ

ۡ
ُعوُذ بَِك ِمَن الۡ زَ َهّمِ َوال

َ
ُـزِ َوالۡ َعجۡ ِن َوأ ُعـوُذ بِـَك ِمـَن الۡ

َ
 ۡبِ َكـَسِل َوأ

 ُ
ِ خۡ َوالۡ ُعوُذ ب

َ
يۡ  َغلََبةِ َك ِمنۡ ِل َوأ   رِ الرَِّجالِ ِن َوَقهۡ  ال�

*   a�^� ��     �3�� 3%�� ��� �	 ;:ـ� ��ـ� ����ـ-    : � ����ـ- J!ـ��   � �/ �bxJ 3p.0� "�: _�b�W� ��!: ��Q,=� �� #s ��ـ i;^# ���� ��   :  ��� ت �� ;�

  ��� X ��     \T H� �� * 3p.0� * �.��s �� :� ���� ��مه�" �: )� ����:; 5)�+ .��� :�     Y8ـ	 NIـ� Yـ� �� مهـ/b� W)D� �bC ��\� YgD	� \J

 HD� �Y8:; :   �� ���� �: ND� .��� :    H%.�� �bC HS2T� �bC #�”>[� �� Y� b�	� �,C >UD��“W��� cC  ”��s��� �U�D�Jـb6J H/ـ� �� مهـ�    : ���. “

5:; 5	 NI�.  

سۡ  �
َ
َ اَللBُهم� إِّنِ أ

ۡ
لَُك ِمَن ال

َ
عۡ ُه َوَما لَمۡ  ِمنۡ ُت  ُكِّهِ َما َعلِمۡ ۡيِ أ

َ
سۡ لَمۡ  أ

َ
لَُك بِاۡسـ َوأ

َ
ِي إَِذا ِمَك الۡ أ

�
َعِظـيِم ال

َجبۡ 
َ
عۡ َت 1َذا ُسئِلۡ ُدِعيَت بَهِ أ

َ
  َت َطيۡ َت بِهِ أ
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سۡ اَ  �
َ
لَُك إِيَماناً َ< يَرۡ للBُهم� إِّنِ أ

َ
ُ َعلَ تَد� َونَعِيماً َ< َينۡ أ B�هِ وََسـل�َم ِف ۡيـَفُد َوُمَراَفَقَة نَبِّيَِنا ُمَّمٍِد َصل� ا

 
َ

Yۡ
َ
َ أ

ۡ
ُ  َدرََجةِ ال

ۡ
ِ ن�ةِ َجن�ةِ ال

   لۡ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� �� �	 -2%A ��� ��� ;��.� ت�.  

ۡ ِن بَِسمۡ َمّتِعۡ اَللBُهم�  �
ـِع َوَبَصِي َحت� تَ

ۡ
 َمـا ُشۡ َوارَِث ِمـّنِ وََعفِـِن ِف دِيـِن َواۡحـَعلَُهَما ال

َ
Yَ ِن

حۡ 
َ
 َمنۡ ُصۡ َتِن َوانۡ َييۡ أ

َ
Yَ ِمنۡ  َظلََمِن وَُخذۡ ِن �ِ  

ۡ
  رِيُه بَِثأ

* �	 ������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ND	 ت.  
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8. О, Аллах, чрез знанието ти за неведомото и властта ти над творенията, остави ме да 
живея дотогава, докато живота е добър за мен, и ме прибери тогава, когато смъртта е 
добра за мен! О, Аллах, моля те да ме дариш с богобоязън и наяве и в уединение, и те 
моля за целеустременост и в бедност и в богатство, и те моля за блаженство, което не 
свършва, и радост за очите, която не прекъсва, и те моля да ме сториш доволен от 
съдбата, и за свеж живот след смъртта, и за сладостта от погледа към Теб, и копнеж 
по срещата с Теб, без да бъда подложен на нещастие, което да ми навреди, или лошо 
изпитание, което да ме заблуди! О, Аллах, украси ни с прелестта на вярата, и ни 
стори напътстващи и напътени! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от ‘Амма ̄р̣ ت. 
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�  Bِب َوقُدۡ َغيۡ ِمَك الۡ  بِعِلۡ ُهم� اَلل َ
ۡ
 ال

َ
Yَ حۡ لۡ َرتَِك

َ
َ يِِن َما َعلِمۡ ِق أ

ۡ
َت اً ِ� َوتَـَوف�ِن إَِذا َعلِۡمـَياةَ َخۡي َت ال

 
ۡ
سۡ اَللBُهم� اً ِ� َوفَاةَ َخۡي ال

َ
ُ َوأ ل

َ
َ أ

ۡ
ۡسـَغيۡ  ِف الۡ َيةَ شۡ َك ال

َ
َهاَدةِ َوأ لَُك الۡ ِب َوالش�

َ
غِـَن رِ َوالۡ َفۡقـالۡ َد ِف َقـۡص أ

سۡ 
َ
لَُك نَعِيماً َ< َينۡ َوأ

َ
ةَ َعۡيٍ أ سۡ  َ< َتنۡ َفُد َوقُر�

َ
لَُك الّرَِضا بِالۡ َقِطُع َوأ

َ
 ِش َبعۡ َعيۡ َد الۡ َقَضاءِ َوَبرۡ أ

ۡ
ِت َمـوۡ َد ال

سۡ وَ 
َ
لَُك أ

َ
 وَجۡ أ

َ
ةَ ال�َظرِ إِ� � وۡ لَ  لَِقائَِك ِهَك َوالش�

َ
اَء ُمِض� ِف َغۡيِ َق إِ�  ٍة وَ  َض�

َ
َنٍة ُمـِضل�ٍة اَللBُهـم� فِتۡ <

 ِ
ۡ

  َتِدينَ َنا ُهَداةً ُمهۡ َعلۡ يَماِن َواجۡ َزّيِن�ا بِزِيَنةِ ال

* ��g	 �	 >���� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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Тридесет и трета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Ние го низпослахме 
[Курана] в Нощта на могъществото [нощта Кадр]. Но откъде да знаеш ти какво е 
Нощта на могъществото? Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца. 
Слизат ангелите и Духът през нея – с позволението на техния Господар  за всяка 
повеля. Мир е тя до началото на развиделяването.>> <<Господарю, подкрепи ме 
срещу хората, сеещи развала!>> 

� Ед-Дейлеми ̄ предава от Енес ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
прочете: “Ние го низпослахме в Нощта на могъществото…” [т.е. сура ељ-К ̣адр̣] – това се равнява 
на четвърт от Курана. 

2. О, Аллах, за Теб е всичката възхвала, няма ограничение за онова, което си 
разпрострял, нито разпростиране на онова, което си ограничил. И няма напътствие 
за онзи, когото си оставил в заблуда, нито заблуда за онзи, когото си напътил. И няма 
доближаване към онова, което си отдалечил, нито отдалечаване от онова, което си 
приближил. И няма сдобиване с онова, което си възпрял, нито възпиране на онова, с 
което си дарил. 

� Имам Ах ̱мед и други изваждат от еби ̄ Р ̣о̄фиа‘ ез-Зур ̣ак ̣ӣ ت, който казва: Когато 
съдружаващите [мушрикун] се устремиха към нас в деня на битката Ух ̱уд, Пратеникът на 
Аллах i каза: Подравнете се за да възхваля своя Господар! И ние се строихме в редици, а 
той каза: “О, Аллах, за Теб е всичката възхвала…” до думите “…нито възпиране на онова, с което си 

дарил.” 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и неговото семейство, и неговите съпруги и 
неговото потомство така, както благослови Ибр̣о̄хи ̄м и рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина 
Ти си Всеславен, Предостоен! И дари с благодат Мух ̱аммед и неговото семейство, и 
неговите съпруги и неговото потомство така, както дари с благодат Ибр̣о̄хи ̄м и рода 
на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ‘Абдур ̣р̣аззя ̄к̣ от човек от сахаба ي. 

4. О, Господарю на Съдния ден, само на Теб правим ибадет и само Теб молим за 
помощ! 

� Ибн ес-Сунни ̄ предава от Енес ت, който казва: Бяхме заедно с Пратеника на Аллах i в 
неговите битки. И го чухме да казва, когато се срещаше с врага: “О, Господарю на Съдния ден, 

само на Теб правим ибадет и само Теб молим за помощ.” И видях някои от тези хора да бъдат 
удряни от ангелите-меляикета и отпред и отзад. 

5. О, Аллах, прикрий нашите слабости и ни дай сигурност в страха! 

� Имам Ах ̱мед и други извеждат от еби ̄ Се‘и ̄д ت, който казва: Казахме в деня на битката при 
Х ̣андек̣: О, Пратенико на Аллах, ще ни посъветваш ли да кажем нещо, тъй като сърцата ни 
достигнаха гърлата? Каза: Да! Кажете: “О, Аллах, прикрий нашите слабости и ни дай сигурност в 

страха!” И Всемогъщия и Величествен Аллах удари лицата на враговете ни с вятър и ги 
разгроми. 
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   أصوهلا ومثارها الثالثة والثالثونالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � نَزۡلَنُٰه ِف ﴿﴾� ٱ��
َ
آ أ ۡدَر7َٰك َما َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َلۡلَـُة ٱۡلَقـۡدرِ إِن�

َ
 َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ َوَمآ أ

ٰ َمۡطلَـِع  ۡمرٖ َسَلٌٰم ِهَ َحت�
َ
ِ أ

وُح فِيَها بِإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ �َمَل°ئَِكُة َوٱلر
ۡ
ُل ٱل ۡلِف َشۡهرٖ َتَن�

َ
َخۡيٞ ّمِۡن أ

 ٱۡلقَ ﴾﴿ٱۡلَفۡجرِ 
َ

Yَ ِن ُمۡفِسِدينَ رَّبِ ٱنُصۡ
ۡ
  ﴾ۡوِم ٱل

* ��  L,� �	 �gD:3ت�����  : �� ���� ���i : ��� ��”�3!�� -D%� * 
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�  َ
ۡ
ۡضـَت َوَ< َهادَِي لَِمـنۡ َت َوَ< بَاِسَط لَِما َقَبۡض ُد ُك�ُه َ< قَابَِض لَِما بََسطۡ مۡ اَللBُهم� لََك ال

َ
َت َوَ< لَلۡ  أ

بۡ َت َوَ< ُمَقّرَِب لَِما بَاَعدۡ  َهَديۡ  لَِمنۡ ُمِضل�  َت َوَ< َمانَِع ِطَي لَِما َمَنعۡ َوَ< ُمعۡ  َت َت َوَ< ُمَباِعَد لَِما قَر�
عۡ 

َ
  َت َطيۡ لَِما أ

*   a�^�     ���+�� -�J�� ��� �	 
�� 3e� "��'ـ�� ��ـ�� ��   :  ���ت�� ����`0� 6@l,� 3<� "�: ��� �0i :  � Nـ)< ��  . Eـ 5	DـN ��ـ�   ��ـ(���QـJ

��!J ،�J�@T :”WD� 3g�� Y� >UD�� “ W��� cC”H%f	� �0 1,�� n“.  

 ُمَم� اَل �
َ

Yَ ُِهم� َصّلBهۡ  دٍ ل
َ
 أ

َ
Yَوَ تِهِ ِل بَيۡ َو 

َ
Yَ ۡز

َ
 إِبۡ َكَما َصل�يۡ َوُذّرِي�تِهِ  َواِجهِ أ

َ
Yَ َراهِيمَ  َوآِل إِبۡ َراهِيمَ َت 

 ُمَم�   َوَبارِكۡ دٌ يإِن�َك َحِيٌد َمِ 
َ

Yَ ٍهۡ  د
َ
 أ

َ
Yَوَ تِهِ ِل بَيۡ َو 

َ
Yَ ۡز

َ
 َوُذّرِي�تِهِ َكَما  َواِجهِ أ

ۡ
 إِبۡ بَاَرك

َ
Yَ َراهِيمَ َت 

  يدٌ  إِن�َك َحِيٌد َمِ َراهِيمَ َوآِل إِبۡ 

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^�  ( -��SQ�� �� #s� �	 ������ 32	ي.  

  َتعِيُ نَسۡ  وإِي�اكَ  ُبدُ َنعۡ   إِي�اكَ اّلِينِ  مِ يَوۡ  َمالَِك ا يَ  �

*  L,� �	 5.�� ��� �
 DJ!ـ� ���ـ3 Jـ.W)�g :!ـ��      �8�i �1 ��ـ�� ��  :  ���ت�اكَ  يَوْمِ  مَالِكَ يَا ” * �ـ+ يَّ اكَ  نَعْبُدُ  الدِّيِن ِإ �!ـ3 ��:ـH   “نَْستَعِينُ  وِإيَّ 

�U@D^ �� �U:3:� 4� �� -l�\0� �}�IF ��s���.  

  َعتَِنا َروۡ َراتَِنا َوآِمنۡ  َعوۡ ُتۡ سۡ ااَللBُهم�  �

*   a�^�       3%�� ��� �	 
�� 3e� "��'�8 :�" ���38:  ���ت�D� :  ـ��� ��s8ـ��� m�D!�� HoD� 3!J ��!, ?�A �� #/ �� ���� �: :  ،>اَللّٰهُّمَ اْستُرْ ”,�ـ

ِنَا ِنَا وَآمِْن رَْوعَات 
 �	�8��3 ����. “عَوْرَات�s #s +	 �� m�IJ>U�+/ P:.  
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6. О, Аллах, Ти си моя Господар, няма друг Бог освен Теб, създаде ме, а аз съм твой 
раб, и аз спазвам обета си към Теб и съм убеден в твоето обещание до колкото ми е 
по силите! Търся закрила при Теб от злото, което съм извършил! Потвърждавам 
благата с които си ме дарил и признавам греховете, които съм извършил. Затова ми 
опрости, защото никой друг освен Теб не опрощава греховете! 

� Имам Ах ̱мед и други извеждат от Бур ̣айде ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
Който казва, когато осъмне и когато замръкне: “О, Аллах, Ти си моя Господар…” до думите 
“…освен Теб не опрощава греховете!” – и умре през този ден или през тази нощ ще влезе в 
Дженнета-Рая. Този призов-дуа се нарича “Господарят на молитвите за опрощение”, както 
се предава в достоверни хадиси. 

7. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от двете слепоти: ручея и необуздания 
кон! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ‘А ̄’ише ибн К ̣удя̄ме ل. 

8. О, Аллах, дари очите ми с проливане на сълзи от страх от Теб, които да напоят 
сърцето ми, преди сълзите да се превърнат в кръв, а зъбите да станат на въглени! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн ‘Ася ̄кир от ибн ‘Умер  .ب ̣

9. О, Аллах, отреди помилване за мен, и ме въведи в твоята милост, и отреди живота ми 
да премине в подчинение към Теб, негов завършек да бъдат добрите дела, а неговата 
награда – Дженнета-Рая! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн ‘Ася ̄кир от ‘Али  .ت ̄

10. О, Аллах, обогати ме със знание, и ме украси с добродушие, и ме почети с 
богобоязън, и ме разхубави с помилване! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн Неж ̱ж ̱а ̄р̣ от ибн ‘Умер  .ب ̣

11. О, Аллах, наистина аз те моля за бързо опрощение, и търпение към бедите, и 
напускане от този свят към твоята милост! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн ‘Ася ̄кир от ‘А ̄’ише ل. 

12. Господарю мой, обикни ме! И ме стори нищожен в душата ми пред Теб, и ме 
възвеличи в очите на хората, и ме отстрани от лошия характер! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн ел-Ля ̄љ от ибн Мес‘у ̄д ت. 
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نۡ  �
َ
نۡ اَللBُهم� أ

َ
َ إِ<� أ

ٰ
نَا َعبۡ َت َخلَقۡ َت َرّبِ َ< إِل

َ
 َعهۡ َتِن َوأ

َ
Yَ نَا

َ
ُعـوُذ َتَطعۡ ِدَك َما اسۡ ِدَك َووَعۡ ُدَك َوأ

َ
ُت أ

ِ َما َصَنعۡ بَِك ِمنۡ  بُوُء لََك بِنِعۡ  َشّ
َ
بُوُء ُت أ

َ
� َوأ

َ
Y إِ فِرۡ ِب فَاغۡ بَِذنۡ لََك َمتَِك

نُـوَب ن�ُه َ< َيغۡ  ِ� فَ �فِـُر ال
نۡ 
َ
   َت إِ<� أ

*        (3:�� �	 
�� 3e� "��'� a�^ت� ���  :    �� ���� ���i : N.O 4< P2Q: 4< ��� ��” ـ�:� H,� >UD�� “  Wـ��� cC” Hـ,� nC “    Wـ�_ �ـ� :��ـgJ

-8]� #^; W)D%� � .P%SQ�� * ;� �g� ��@o)�'� 3%� �/ ��/.  

ُعوُذ بَِك ِمنۡ اَللBُهم� إِّنِ  �
َ
  أ

َ ۡ
ِ ال يۡ َمَيۡيِ عۡ  َشّ َ  الس�

ُؤولِ ِل َوالۡ   عِيِ الص�

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  -��3� �� -`��	 �	 �,�dfل��.  

اَلَۡيِ نَۡيِ ِن َعيۡ زُقۡ اَللBُهم� ارۡ  � مۡ َقلۡ قَِياِن الۡ  تَسۡ  َهط� نۡ يَتَِك َقۡبـ َخـشۡ ِع ِمـنۡ َب بُِذُروِف ال�
َ
َن ُكـو تَ َل أ

ُموُع َدم � ال
َ ۡ
  راً اُس َجۡ ۡضَ اً َوال

* �	 ���.	 ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� � �g	 ب��.  

دۡ اَللBُهم� َعفِِن ِف قُدۡ  	
َ
َجـِل ِف َطاَعتِـَك َواۡخـتَِك َواقۡ ِن ِف رَۡحَ ِخلۡ َرتَِك َوأ

َ
  َعَمـِل  ِ� ِبَـۡيِ تِمۡ ِض أ

َ َعۡل َواجۡ 
ۡ
  ن�ةَ  ثََوابَُه ال

* a�^�  ND	 �	 ���.	 ��� ?�	3�� ��/ 9:3<ت.  


غۡ  
َ
ِ عِلۡ نِِن بِالۡ اَللBُهم� أ

ۡ
كۡ لۡ ِم َوَزّيِّنِ بِال

َ
  َعافَِيةِ ِن بِالۡ َوى وََجِّلۡ ِن بِال�قۡ رِمۡ ِم َوأ

* �g	 ��� �	 ��& ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ب.  

سۡ  �
َ
لَُك َتعۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
 بَلِي�تَِك ۡبً َوَص ِجيَل َعفَِيتَِك أ

َ
Yَ نۡ ا � رَۡحَ  وَُخُروجاً ِمَن ال

َ
  تَِك َيا إِ�

* -`��	 �	 ���.	 ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ل.  

عۡ ِس لََك َذّلِلۡ ِن َوِف َنفۡ َك رَّبِ َحّبِبۡ إَِلۡ  �
َ
مۡ ِن َوِف أ  ِن َوِمنۡ ُيِ ال�اِس َعّظِ

َ ۡ
  ِن َجّنِبۡ  Mَقِ خۡ  َسّيِئِ ال

*3< a�^�  ;��.� ��� �	 �\�� ��� ?�	3�� ��/ 9:ت.  
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13. О, Аллах, твоето опрощение е по-всеобхватно от моите грехове, а твоята милост е 
по-голям източник на надежда за мен, отколкото собствените ми дела. 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от Ж ̱а ̄бир ت. 

14. О, Аллах, не ме унижавай на Съдния ден и не ме опозорявай в Деня на срещата с 
Теб! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ибн ‘Ася ̄кир от еби ̄ К ̣ар ̣с̣о̄фе ب. 
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وۡ اَللBُهم� َمغۡ  
َ
رۡ  ُذنُوِب َورَۡحَ َسُع ِمنۡ فَِرتَُك أ

َ
   َعَمِل ِدي ِمنۡ َج ِعنۡ ُتَك أ

* ���s �	 >���� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

ۡ اَللBُهم�  �
ُ

 ت
َ

 َتفۡ َم الۡ زِنَا يَوۡ <
َ

  ءِ َم الّلَِقاَنا يَوۡ َضحۡ قَِياَمةِ َو<

* -J�T�� ��� �	 ���.	 ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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Тридесет и четвърта градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Онези от хората на 
Писанието и съдружаващите, които не вярваха, не се разделиха [с неверието си], 
докато при тях не дойде ясният знак  Пратеник от Аллах, четящ пречистени свитъци 
[от Курана], в които има правдиви писания. И дарените с Писанието се разединиха 
едва след като при тях дойде ясният знак. И бе им повелено да се прекланят 
единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват 
молитвата-намаз, и да дават милостинята зекят. Това е правдивата религия. Онези от 
хората на Писанието и от съдружаващите, които не вярваха, ще бъдат в Огъня на 
Джехеннема-Ада, там ще пребивават вечно. Те са най-лошите от създанията. Онези, 
които вярват и вършат праведни дела, те са най-добрите от творенията. Въздаянието 
им при техния Господар ще са Градините на Адн, сред които реки текат, там ще 
пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от 
Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господар.>> <<Господарю мой, 
дари ме с праведни потомци!>> 

� Ебӯ Ну‘айм предава от Исма ̄‘ӣљ ибн еби ̄ Х ̱аки ̄м ељ-Меди ̄нӣ ет-Тя ̄би‘ӣ, който казва: Каза 
Пратеникът на Аллах i: Наистина Всевишният Аллах слуша четенето на “Онези от хората 

на Писанието и съдружаващите…” [т.е. сура ељ-Беййине] и казва: Зарадвайте моя раб! Кълна се 
в своето могъщество, ще го настаня в Дженнета-Рая така, че да бъде доволен! 

2. С името на Аллах и слава на Аллах. Нашият повелител Мух ̱аммед е пратеника на 
Аллах, Аллах да го благослови и приветства. Няма мощ освен при Аллах. С името на 
Аллах за моята религия и моята душа. С името на Аллах за децата ми и семейството 
ми, и имота ми. С името на Аллах за всяко нещо дадено ми от моя Господар. С името 
на Аллах, което е най-прекрасното име. С името на Аллах – Господаря на земята и 
небето. С името на Аллах с чието име болест не може да навреди. С името на Аллах 
започвам и на Аллах се уповавам и няма мощ освен при Аллах. 

� Ебӯ еш-Шейх ̣ извежда от Енес ت, че Х ̱аж ̱ж ̱а ̄ж ̱ му се разгневил, а той му казал: Предпазих 
се от теб чрез слова след чието изричане не изпитвам страх нито от силата на султана, нито 
от клопките на Шейтана. А след това той спомена тези слова и каза, че Пророкът i го е 
научил от тях. От: “С името на Аллах…” до думите “…освен при Аллах.” 

3. О, Аллах, благослови пророка Мух ̱аммед и неговите съпруги – майките на 
вярващите, и неговото потомство, и неговото семейство така, както благослови 
Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си Всеславен, Предостоен!  

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ебу ̄ Дя ̄ўӯд от ебу ̄ Хур ̣айр̣а ت, който казва: 
Каза Пратеникът на Аллах i: Който го радва да му бъде отмерено пълно мерило, когато 
отправя благослов към нас – Ехљ ељ-Бейт, да каже: “О, Аллах, благослови пророка 

Мух ̱аммед…” – до края на споменатия салеват. 
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   أصوهلا ومثارهاة والثالثون الرابعالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ُمـۡشِكَِي ُمنَفّكِـَي ﴿﴾� ٱ��
ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َوٱل

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ

�
لَۡم يَُكِن ٱل

َّيَِنُة رَ 
تَِيُهُم ٱلۡ

ۡ
ٰ تَأ وتُـواْ َحت�

ُ
ِيَن أ

�
َق ٱل َرٗة فِيَها ُكُتٞب َقّيَِمةٞ َوَما َتَفر� َطه� �ِ َيۡتلُواْ ُصُحٗفا م ُسوٞل ّمَِن ٱ��

ُ ٱّلِيـَن ُحَنَفـآَء 
َ

َ ُمۡلِـِصَي ل  ِلَۡعُبُدواْ ٱ��
�

ِمُرٓواْ إِ<
ُ
َّيَِنُة َوَمآ أ

 ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلۡ
�

ٱۡلِكَتَٰب إِ<
َكٰوةَ ُيقِيُمواْ ٱلص� وَ  ۡهـِل ٱۡلِكَتٰـِب لَٰوةَ َوُيۡؤتُواْ ٱلز�

َ
ِيـَن َكَفـُرواْ ِمـۡن أ

�
 َوَذٰلِـَك دِيـُن ٱۡلَقّيَِمـةِ إِن� ٱل

ُمۡشِكَِي ِف نَارِ 
ۡ
ٓ َوٱل ْ  َجَهـن�َم َخِٰلِيـَن فِيَهـا ِيـَن َءاَمُنـواْ وََعِملُـوا

�
ْوَل°ئِـَك ُهـۡم َش� ٱۡلَبِي�ـةِ إِن� ٱل

ُ
  أ

نَۡهٰـُر 
َ ۡ
ۡتَِهـا ٱل

َ
ۡرِي ِمن ت ُٰت َعۡدٖن تَ ْوَل°ئَِك ُهۡم َخۡيُ ٱۡلَبِي�ةِ َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم َجن�

ُ
ٰلَِحِٰت أ ٱلص�

بَٗداَخِٰلِيَن فِ 
َ
ُ يَهآ أ ِضَ ٱ�� رَّبِ َهـۡب ِ� ِمـَن ﴾﴿ َذٰلَِك لَِمـۡن َخـِشَ َرب�ـُهۥ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنهُ  ر�

ٰلِِحيَ ٱ   ﴾لص�
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� � َ
ۡ
ِ َوال B�ٌد رَسُ مۡ  ا ِ َسّيُِدنَا ُمَم� B�ِ َعلَيۡ ُد ُ B�َصل� ا ِ B�وُل ا� ِ B�بِا 

�
 قُو�ةَ إِ<

َ
 هِ وََسل�َم <

َ
Yَ ِ B�ا 

هۡ ِس �دِيِن َوَنفۡ 
َ
ِي َوأ

َ
 َول

َ
Yَ ِ B�َشۡ ِل َوَماِ� � ا ِ

 ُكّ
َ

Yَ ِ B�عۡ  ا
َ
ِ َخۡيِ َطانِيهِ َرّبِ �ٍء أ B�ا  

 
َ ۡ
 َماءِ �سۡ ال

َ ۡ
ِ رَّبِ ال B�َماءِ �� ا  يَُض� َمَع اۡسـِض َوالس�

َ
ِي <

�
ِ ال B�افۡ ِمهِ َداٌء � ا ِ B�ُت َتَتۡحـ ا

 
ۡ ِ تََوك� B�ا 

َ
Yََو ِ B�بِا 

�
 قُو�ةَ إِ<

َ
  ُت <
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�  Bدٍ اَلل  ُمَم�
َ

Yَ ِزۡ ُهم� َصّل
َ
ِ َوأ َهاتِ َواِجهِ  ال�ِبّ م�

ُ
  أ

ۡ
ۡهـُمؤۡ  ال

َ
 ا َصـل�يۡ  َكَمـتِـهِ ِل بَيۡ ِمنَِي َوُذّرِي�تِـهِ َوأ

َ
Yَ َت 

  يدٌ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِ إِبۡ 

*    \Q�� 
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4. О, Аллах, наистина аз те моля чрез всичките твои най-прекрасни имена, и онези от 
тях, за които знам, и онези от тях, за които не знам, и чрез твоето най-велико име и 
чрез твоето най-голямо име! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от ‘А ̄’ише ل, която казва: О, Пратенико на Аллах, научи ме на най-
великото име! А той [i] каза: Стани и вземи абдест [стори ўуду] и се помоли така, че да те 
чувам. А тя каза: Сторих това и казах: “О, Аллах, наистина аз те моля чрез всичките твои най-

прекрасни имена…” до думите “…най-голямо име.” А Пратеникът на Аллах i каза: Кълна се в 
онзи, в чиято ръка е душата ми. Ти го позна. 

5. О, Аллах, наистина аз те моля чрез всичките твои най-прекрасни, най-славни и най-
почтени имена, които като бъдат “поставени” върху нещо – то им се покорява, и като 
се прояви стремеж към добрините с тях – биват постигани, и когато злините биват 
отблъснати чрез тях – се постига избавление! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от ибн Мес‘у ̄д ت от Пратеникът на 
Аллах i и тя е: “О, Аллах, наистина аз те моля чрез всичките твои най-прекрасни имена…” до 
думите “…се постига избавление.” 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от злото на онова, което съм извършил 
и от злото на онова, което не съм извършил! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от Муслим от ‘А ̄’ише ل. 

7. О, Аллах, стори ме от онези, които се уповават на Теб и Ти си им достатъчен, и те 
молят за напътствие и Ти ги напътстваш, и Те молят за подкрепа и Ти ги подкрепяш! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от Енес ت. 

8. О, Аллах, стори обичта ми към Теб най-любимото нещо за мен, и стори страха ми 
към Теб най-тревожното нещо за мен, и премахни от мен земните нужди чрез 
копнежа по срещата с Теб! И когато радваш очите на хората със земните им 
придобивки, зарадвай очите ми с покорството ми към Теб! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Ну‘айм от ељ-Хейс ̱ем ибн Ма ̄лик ب. 

9. О, Аллах, отреди помилване за мен, и ме въведи в твоята милост, и отреди живота ми 
да премине в подчинение към Теб, негов завършек да бъдат добрите дела, а неговата 
награда – Дженнета-Рая! О, Аллах, дари ме с успех за думите, и делата, и действията, 
и намеренията, и напътствието, които обичаш и от които си доволен! Наистина Ти 
над всяко нещо имаш сила! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от ибн ‘Умер  .ت ̣
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سۡ اَللBُهم�  �
َ
سۡ إِّنِ أ

َ
لَُك بِأ

َ
ُ أ

ۡ
عۡ َها َوَما لَمۡ ُت ِمنۡ َن ُكَِّها َما َعلِمۡ سۡ َمائَِك ال

َ
 ِمَك الۡ  َوبِاسۡ لَمۡ  أ

َ ۡ
َظِم عۡ َعِظيِم ال

 ِمَك الۡ َوبِاسۡ 
َ ۡ
  َبِ كۡ َكبِيِ ال
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سۡ اَللBُهم�  �
َ
سۡ إِّنِ أ

َ
لَُك بِأ

َ
ُ أ

ۡ
َ سۡ َمائَِك ال

ۡ
 َشۡ َكرِيَمةِ ال�ِت إَِذا ُوِضـَعۡت ِميَدةِ الۡ َن ُكَِّها ال

َ
Yَ  ٍء َذل� لََهـا

1 َ
ۡ
دۡ َذا ُطلَِب بَِها ال

ُ
ّيَِئاُت ُصِفَۡت رَِكۡت َسَناُت أ  بَِها الس�

َ
   1َذا ُدرِأ

* ;��.� ��� �	 �gD:3�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت �� ���� �	 i �/ ”N8.�� Y���6� Y�6�� �,C >UD��“ W��� cC ”HJ�T“.  

ُعوُذ بَِك ِمنۡ اَللBُهم� إِّنِ  �
َ
ِ َما َعمِ أ ِ َما لَمۡ ُت َوِمنۡ لۡ  َشّ عۡ  َشّ

َ
   َمۡل  أ

* -`��	 �	 >D.� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ل.  

نۡ َعلۡ اَللBُهم� اجۡ  � َ َعلَيۡ ِن ِمم�   تَهُ َصََك َفَنَصۡ تَنۡ َتُه َواسۡ َداَك َفَهَديۡ َتهۡ َتُه َواسۡ َك فََكَفيۡ  تََوك�

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  L,� �	 �gD:3ت��.  

 ۡل عَ اَللBُهم� اجۡ  �
َ ۡ
َحب� ال

َ
� َواجۡ شۡ  ُحب�َك أ ۡخـ َخشۡ َعۡل َياءِ إِ�َ

َ
 يََتَك أ

َ ۡ
 َعـّنِ َطـعۡ ِدي َواقۡ َياءِ ِعۡنـۡشـوََف ال

نۡ  �وۡ َحاَجاِت ال قۡ َيا بِالش�
َ
 لَِقائَِك 1َذا أ

َ
عۡ َررۡ ِق إِ�

َ
هۡ َت أ

َ
نۡ ُيَ أ �قۡ َياُهمۡ  ُدنۡ َيا ِمنۡ ِل ال

َ
 ِن ِمـنۡ  َعۡيـرِرۡ  فَأ

  ِعَباَدتَِك 

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  Y��� �� >$%[� �	 >%�, ت���.  

دۡ اَللBُهم� َعفِِن ِف قُدۡ  	
َ
َجـِل ِف َطاَعتِـَك َواۡخـتَِك َواقۡ ِن ِف رَۡحَ ِخلۡ َرتَِك َوأ

َ
  َعَمـِل  ِ� ِبَـۡيِ تِمۡ ِض أ

َ َعۡل َواجۡ 
ۡ
ِب� َوتَرۡ اَللBُهم� َوّفِقۡ  ن�ةَ  ثََوابَُه ال

ُ
 فِۡعـَعَمِل َوالۡ ِل َوالۡ َقوۡ  ِمَن الۡ َض ِن لَِما ت

ۡ
ُهـَدى ِل َوالِّي�ـةِ َوال

ِ َشۡ 
 ُكّ

َ
Yَ ٍء قَِديرٌ إِن�َك  

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  �g	 ��� �	 �gD:3ب��.  



 174 

Тридесет и пета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Когато земята бъде 
разтърсена в трус и земята изхвърли своите товари, и човек рече: “Какво й е?”, в този 
Ден тя ще разкаже своите вести, защото твоят Господар й е внушил. В този Ден 
хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела. Който извърши 
добро, дори с тежест на прашинка, ще го види. И който извърши зло, дори с тежест 
на прашинка, ще го види.>> <<Господарю мой, отреди ми да ти бъда признателен за 
дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти 
одобряваш! И дай ми праведно потомство! Аз се покайвам пред Теб и само на Теб се 
отдавам.>> 

� Ет-Тирмиз ̱ӣ предава от Енес ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
прочете: “Когато земята бъде разтърсена…” [т.е. сура ез-Зељзеле] – това се равнява на 
половината от Курана. 

2. Слава на Аллах толкова, колкото е броя обхванат от неговата Книга. И слава на Аллах 
толкова, колкото е броя на нещата в неговата Книга. И слава на Аллах толкова, 
колкото е броя на неговите творения. И слава на Аллах толкава, колкото е 
количеството на неговите творения. И слава на Аллах толкова, колкото е 
количеството на небесата му и земята му. И слава на Аллах толкова, колкото е броя 
на всичките неща. И слава на Аллах за всяко нещо. И пречист е Аллах толкова, 
колкото е броя обхванат от неговата Книга. И пречист е Аллах толкова, колкото е 
броя на нещата в неговата Книга. И пречист е Аллах толкова, колкото е броя на 
неговите творения. И пречист е толкава, колкото е количеството на неговите 
творения. И пречист е Аллах толкова, колкото е количеството на небесата му и 
земята му. И пречист е Аллах толкова, колкото е броя на всичките неща. И пречист е 
Аллах за всяко нещо. И Аллах е най-велик толкова, колкото е броя обхванат от 
неговата Книга. И Аллах е най-велик толкова, колкото е броя на нещата в неговата 
Книга. И Аллах е най-велик толкова, колкото е броя на неговите творения. И Аллах е 
най-велик толкава, колкото е количеството на неговите творения. И Аллах е най-
велик толкова, колкото е количеството на небесата му и земята му. И Аллах е най-
велик толкова, колкото е броя на всичките неща. И Аллах е най-велик за всяко нещо. 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда с добра верига от еби ̄ Ума ̄ме ељ-Ба ̄хилӣ ت, който казва: При нас 
излезе Пратеникът на Аллах i, а аз стоях, движейки устните си. Каза: Какво изричаш, 
движейки устните си? Казах: Споменавам Аллах, о, Пратенико на Аллах. Каза: Да те известя 
ли за нещо, което като го изречеш после дори и да се трудиш непрестанно през нощта и 
през деня не ще постигнеш наградата от него? Казах: Да! Каза: Кажи: “Слава на Аллах 

толкова, колкото е броя обхванат от неговата Книга…” – до края на тази възхвала. После кажи: 
“Пречист е Аллах…” – по същия начин, после кажи: “Аллах е най-велик…” – по същия 
начин. Т.е. повтаряй при всяко едно от тях [техмид, тесбих и текбир]: “…толкова, колкото е 

броя обхванат от неговата книга…” – до края на въпросната възхвала. Защото както вече 
изяснихме самите думи “по същия начин” не са част от споменаването на Аллах [от думите 
на самото споменаване-зикр]. 
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   أصوهلا ومثارها اخلامسة والثالثونالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � �ُض ﴿﴾� ٱ��
َ ۡ
زِلَِت ٱل

ۡ
نَسُٰن إَِذا ُزل ِ

ۡ
ۡثَقالََها َوقَاَل ٱل

َ
�ُض أ

َ ۡ
ۡخرََجِت ٱل

َ
َزالََها َوأ

ۡ
 زِل

ۡعَمٰلَُهـۡم 
َ
ۡواْ أ ۡشـَتاٗتا ّلِـُيَ

َ
اُس أ ۡوَحٰ لََها يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱلـ�

َ
ن� َرب�َك أ

َ
ۡخَبارََها بِأ

َ
ُث أ َّدِ

ُ
َما لََها يَۡوَمئِٖذ ت

ا يَرَ  ٍة َخۡيٗ ا يَـَرهُۥَفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذر� ةٖ َشّٗ ۡشـُكَر ﴾﴿هُۥ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذر�
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعـِنٓ أ

َ
رَّبِ أ

ۡعَمَل َصٰلِٗحا تَۡرَضÛُٰه وَ 
َ
ۡن أ

َ
ي� َوأ ٰ َوِٰلَ َYََو � َYَ ۡنَعۡمَت

َ
ۡصلِۡح ِ� ِف ُذّرِي�ِتٓ نِۡعَمَتَك ٱل�ِتٓ أ

َ
 إِّنِ ُتۡبـُت أ

ُمسۡ 
ۡ
  ﴾لِِميَ إَِلَۡك 1ّنِ ِمَن ٱل

* ��  L,� �	 ت���������  : �� ���� ���i : ��� ��”H�+�� �bC“���!�� yQ8� W� H�3	 .  

�  َ
ۡ
حۡ مۡ اَل

َ
ِ َعَدَد َما أ B�ِ ُد َ

ۡ
َ مۡ َص كَِتابُُه َوال

ۡ
ِ َعَدَد َما ِف كَِتابِهِ َوال B�ِ ۡحـۡمـُد

َ
ِ َعـَدَد َمـا أ B�ِ َص ُد

َ َخلۡ 
ۡ
ِ مۡ ُقُه َوال B�ِ قِهِ وَ َء َما ِف َخلۡ  ِمۡل ُد َ

ۡ
ِ ِمۡل مۡ ال B�ِ َء َسٰموٰ ُد�

َ
َ تِهِ َوأ

ۡ
ِ َشۡ مۡ ِضهِ َوال

ِ َعَدَد ُكّ B�ِ ٍء ُد
 َ
ۡ
ِ َشۡ مۡ َوال

 ُكّ
َ

Yَ ِ B�ِ حۡ ٍء وَُسبۡ ُد
َ
ِ َعَدَد َما أ B� َعـَدَد َمـا ِف كَِتابِـهِ َص كَِتابُُه وَُسبۡ َحاَن ِ B� َحاَن

حۡ َحانَ وَُسبۡ 
َ
ِ َعَدَد َما أ B�  ِۡمۡل ُقُه وَُسبۡ َص َخل ِ B� ِمـۡل قِهِ وَُسـبۡ َء َما ِف َخلۡ َحاَن ِ B� تِهِ وٰ َء َسـمٰ َحاَن

�
َ
ِ َشۡ ِضهِ وَُسبۡ َوأ

ِ َعَدَد ُكّ B� َشۡ ٍء وَُسبۡ َحاَن ِ
 ُكّ

َ
Yَ ِ B� ۡكـَحاَن

َ
ُ أ B�ۡحـٍء َوا

َ
َص َبُ َعـَدَد َمـا أ

كۡ كَِتابُُه َوا
َ
ُ أ B� ۡك

َ
ُ أ B�حۡ َبُ َعَدَد َما ِف كَِتابِهِ َوا

َ
كۡ َص َخلۡ َبُ َعَدَد َما أ

َ
ُ أ B�َء َما ِف َبُ مِۡل ُقُه َوا

كۡ قِهِ وَ َخلۡ 
َ
ُ أ B�َء َسٰموٰ َبُ ِمۡل ا�

َ
كۡ تِهِ َوأ

َ
ُ أ B�َشۡ ِضهِ َوا ِ

كۡ َبُ َعَدَد ُكّ
َ
ُ أ B�َشۡ ٍء َوا ِ

 ُكّ
َ

Yَ ُءٍ َب  

*   a�^�   �.< ;�8�x� �,�df��    �D/�2�� -���� ��� �	 �8 ���� �� :  ���ت%D	 a�^i   ¥@ـA �: JـG >2ـ�� Aـ@(%D� �YـH    : �ـ�� .  �,� sـ��L �>ـ�

  �� ���� �: �� ��b� .��� :HD� �WoD2F w ��U8�� #%D�� H��; >E W)D� �bC ?�`� �d^� \J� :ND� .��� : ��!F”  �)� NQ3; �ـ� �>ـ	3 � g�� W“�ـ  �ـ^� cC 

3%gS)�� . ��� >E : Y�b #$� dlF ،Y�b #$� P2.F . �@� (�� #� * ��lF ��”  Wـ��)� NQ3; �� �>ـ	ـ�� �@ـ�     “!F n Yـ�، =,ـ/�^� cC ”  Yـ�b #ـ�  “�$ـg� 

"3!F.  
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3. О, Аллах, стори твоите благословии и твоята благодат да бъдат над пророка 
Мух ̱аммед и неговите съпруги – майките на вярващите, и неговото потомство, и 
неговото семейство така, както благослови рода на Ибр̣о̄хи ̄м! Наистина Ти си 
Всеславен, Предостоен!  

� Ибн ‘А ̄дӣ извежда от ‘Али  който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който го радва ,ت ̄
да му бъде отмерено пълно мерило, когато отправя благослов към нас – Ехљ ељ-Бейт, да 
каже: “О, Аллах, благослови пророка Мух ̱аммед…” – до края на споменатия салеват. 

4. О, Аллах, наистина Ти си Всемогъщия и Превеликия, а аз съм твоя слаб и нищожен 
слуга, който не притежава нито сила, нито мощ, освен при Теб! О, Аллах, подчини 
ми този човек така, както подчини Фараона на Муся̄ и смекчи сърцето му така, както 
смекчи желязото за Дя̄ўу ̄д, защото той [въпросния човек] не говори освен чрез 
твоето позволение, и той е “сграбчен” от самия Теб, а сърцето му е в твоята “ръка”! 
Величествена е възхвалата отправена към Теб, о, Най-милостив от милостивите! 

� Ед-Дейлеми ̄ извежда от Енес ت, че Пратеникът на Аллах i му казал: Да те науча ли на 
нещо, на което Ж ̱ебр̣а‘ӣљ ме научи? Ако имаш нужда, за която трябва да отидеш при 
скъперник или тираничен управник, или лош противник, от чиято поквара се страхуваш 
кажи: “О, Аллах, наистина Ти си Всемогъщия…” до думите “…Най-милостивия от милостивите!” 

5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от внезапна смърт, и от ухапване от 
змия, и от диви зверове, и от изгаряне, и от удавяне, и от това да падне нещо върху 
мен, или да бъда убит при бягство в разгара на битката! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от ибн ‘Умер  .ت ̣

6. О, Аллах, наистина аз те моля за Фирдеўс! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от еби ̄ Ума ̄ме ت. 

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

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Беззя ̄р̣ от ибн ‘Абба ̄с ب. 



 177 

زۡ َعۡل اجۡ اَللBُهم�  �
َ
ِ َوأ ٍد ال�ِبّ  ُمَم�

َ
Yَ َصلََواتَِك َوَبَرَكتَِك  

ۡ
َهاِت ال م�

ُ
ۡهـُمؤۡ َواِجهِ أ

َ
تِـهِ ِل بَيۡ ِمنَِي َوُذّرِي�تِهِ َوأ

 آِل إِبۡ َكَما َصل�يۡ 
َ

Yَ َراهِيَم إِن�َك َحِيٌد َمِيدٌ َت  

*   a�^�   �D	 �	 �;�	 ت������  : �� ���� ���i :  #ـ!%DJ H%2�� #/� �8%D	 NDT �bC *=� ��%l0�� ��)l: �� 
�� ��”   YF��DـT #ـ�s� >UـD��“ cC 

�^��/.  

نۡ  اَللBُهم�  �
َ
نَا َعبۡ َعزِيُز الۡ َت الۡ إِن�َك أ

َ
 َحوۡ َكبُِي َوأ

َ
ِي <

�
ِلُل ال عِيُف ال�  بَِك اَللBُهم� ُدَك الض�

�
 قُو�ةَ إِ<

َ
َل َو<

رۡ  رۡ َسّخِ ۡ َعوۡ َت فِرۡ  ِ� فMَُنًا َكَما َسخ� َ َبُه َكَمـا َل�ۡنـ ِ� قَلۡ َن لُِموَس َولَّيِ
ۡ
اوُۥَد فَ َت ال  ِديـَد ِلَ

َ
ُه < إِنـ�

 بِإِذۡ َينۡ 
�

رۡ ُبُه ِف يَِدَك َجل� َثَناُء وَجۡ َضتَِك قَلۡ نَِك نَاِصَيُتُه ِف َقبۡ ِطُق إِ<
َ
اِحِيَ ِهَك يَا أ   َحَم الر�

*   a�^�     L,� �	 �gD:3ـ�� ��      ت���� �� i :            :  �ـ���ـ� � sـ��� ��fDـ� � P%SـA #ـ%® cC -ـs�< Yـ� H8ـ� �bC �#ـ:ds 5ـgD	 ـ�� YـgD	� n� >

 #!J W`SJ ��� ¯<�J”+:+��� H,� Y,C >UD��“ W��� cC ”4e���� ><�� �:“.  

ُعوُذ بَِك ِمنۡ ّنِ اَللBُهم� إِ  �
َ
 َفجۡ ِت الۡ  َموۡ  أ

َ
ۡ ةِ َوِمنۡ أ

َ
َ  ل

ۡ
ُبعِ َغةِ ال َ  ي�ةِ َوِمَن الس�

ۡ
 َغَرِق َوِمنۡ َرِق َوِمَن الۡ َوِمَن ال

نۡ 
َ
 َشۡ أ

َ
Yَ ِخر�

َ
وۡ ٍء  أ

َ
�  َيِ أ

َ
Yَ ِف َد فَِرارِ الز�حۡ ِل ِعنۡ َقتۡ َوِمَن الۡ ٌء  َشۡ ر�  

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  �g	 ��� �	 3e� "��'ب�.  

سۡ اَللBُهم� إِّنِ  �
َ
لَُك الۡ أ

َ
   َس َدوۡ فِرۡ أ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  -���� ��� �	 >ت����.  

سۡ اَللBُهم� إِّنِ  �
َ
لَُك الۡ  أ

َ
هۡ  دِيِن َوُدنۡ َعافَِيَة ِف َو َوالۡ َعفۡ أ

َ
ِت َعـ َروۡ َرِت َوآِمنۡ وۡ  عَ ُتۡ ِل َوَماِ� اَللBُهم� اسۡ َياَي َوأ

  فَوۡ  ِشَماِ� َوِمنۡ  يَِميِن وََعنۡ ِف وََعنۡ  َخلۡ  يََدي� َوِمنۡ  َبۡيِ ِن ِمنۡ َفظۡ احۡ وَ 
َ
نۡ  اللBُهـم� َك ُعـوُذ بِـِق َوأ

َ
  أ

غۡ 
ُ
ۡ َتاَل ِمنۡ أ

َ
  ِت  ت

*�� ��/ 9:3< a�^�  ?�	3 t�2	 ��� �	 ��+2ب��.  
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Тридесет и шеста градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Увлича ви 
преумножаването, додето легнете в гробовете. Ала не! Ще узнаете. И пак не! Ще 
узнаете. Ала не, ако знаете с достоверното знание  ще видите Джехеннема-Ада. 
После ще го видите с достоверен поглед. После ще бъдете питани в този Ден за 
насладите [на земята].>> <<Господарю наш, опрости нас и братята ни, които ни 
изпревариха във вярата, и не влагай в сърцата ни омраза към онези, които повярваха! 
Господарю наш, Ти си Състрадателен, Премилосърден.>> 

� Ељ-Х ̱а ̄ким и други предават от ибн ‘Умер  :който казва: Каза Пратеникът на Аллах i ,ب ̣
Нима никой от вас не е способен да прочита по хиляда айета всеки ден? После каза: А нима 
никой от вас не е способен да прочете: “Увлича ви преумножаването…” [т.е. сура ет-Текя̄с̱ур̣]? 
А ељ-Х ̣ат ̣ӣб и ед-Дейлеми ̄ добавят: Кълна се в онзи, в чиято “ръка” е душата ми, наистина 
тя се равнява на хиляда айета. 

2. Достатъчен ми е Господаря пред всички творения. Достатъчен ми е Създателя пред 
създанията. Достатъчен ми е Даряващия с препитание пред дарените с препитание. 
Достатъчен ми е онзи, на когото разчитам за всичко. Достатъчен ми е Аллах и колко 
прекрасен покровител е Той. Достатъчен ми е Аллах, няма друг Бог освен Него, на 
Него се уповавам и Той е Господаря на великия Арш. 

� Ибн еби ед-Дунйа ̄ извежда от учен факих от земите на Йордания, който казва: Достигна до 
нас, че когато огорчение или печал засягаха Пратеника на Аллах i той казваше: 
“Достатъчен ми е Господаря…” до думите “…великия Арш.” 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед така, както ни повели да го благославяме! И го 
благослови така, както трябва да бъде благославян!  

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ебу ̄ Се‘и ̄д ен-Ни ̄ся ̄бӯрӣ в книгата “Шер ̣аф 
ељ-Мус ̣т ̣афа ̄” i от Енес ت. 

4. О, Аллах, наистина аз те моля, заради това, че на Теб принадлежи всичката слава, 
няма друг Бог освен Теб, Милосърдния, Щедрия, Твореца на небесата и земята, Ти 
си Притежателя на величието и почитта, Ти си Вечноживия, Неизменния! Моля те 
да ме дариш с Дженнета-Рая и търся закрила при Теб от Огъня [на Джехеннем]! 

� Ет-Тирмиз ̱ӣ извежда от Енес ت, че е стоял заедно с Пратеника на Аллах i, а друг човек 
отслужил своята молитва-намаз, след което изрекъл: “О, Аллах, наистина аз те моля, заради 

това, че на Теб принадлежи всичката слава…” до думите “…Ти си Вечноживия, Неизменния!” А 
Пратеникът на Аллах i каза на своите сподвижници: Разбрахте ли с какво се помоли той? 
Казаха: Аллах и Неговият пратеник най-добре знаят. Каза: Кълна се в онзи, в чиято “ръка” е 
душата ми, наистина той позова Аллах чрез неговото най-велико име, чрез което ако бъде 
помолен отговаря, а ако бъде поискано от Него – дарява. А в предание от ебу ̄ Дя ̄ўӯд се 
добавя: “Моля те да ме дариш с Дженнета-Рая и търся закрила при Теб от Огъня [на Джехеннем]!” 



 179 

   أصوهلا ومثارها السادسة والثالثونالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � َمَقابَِر �cَ َسـۡوَف َتۡعلَُمـوَن ُثـم� �cَ ﴿﴾� ٱ��
ۡ
ٰ ُزۡرُتُم ٱل َكثُُر َحت� َهÛُٰكُم ٱل�

ۡ
ل
َ
أ

َقِِي ُثم� لَتُۡس َسۡوَف َتۡعلَُموَن �cَ لَۡو َتۡعلَُموَن ِعۡلَم 
ۡ

َها َعۡيَ ٱل ُون� َِحيَم ُثم� لََتَ ُون� ٱلۡ َقِِي لََتَ
ۡ

لُن�  َٔ ٱل
 ﴾﴿يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱل�عِيمِ 

ٗ
Mَّۡعۡل ِف قُلُوبَِنا ِغـ  تَ

َ
يَمِٰن َو< ِ

ۡ
ِيَن َسَبُقونَا بِٱل

�
َرب�َنا ٱۡغفِۡر َلَا َوِلِۡخَوٰنَِنا ٱل

 ْ ِيَن َءاَمُنوا
  ﴾ َرب�َنآ إِن�َك رَُءوٞف ر�ِحيمٌ ّلِل�

*   ��     �g	 ��� �	 
���:ـ- * �ـ# :ـ�"� �ـ����     : ���i ���� �� :  ���ب����<  yـ�� ��!: �� >�3<� 1%f).: n� :      �-ـ:� yـ�� ��ـ!: �� 1%f).ـ� :ـ�

��� : >�3<� ��!: �� 1%f).: ���”�E�l)�� >��[�“ . �gD:3�� �%f�� ;��”C 
3%� �.@, ����-:� y�� �3�)� �B.  

َ عَِبادِ َحسۡ ِبَ الر�ب� ِمَن الۡ َحسۡ  �
ۡ
 ِبَ ال

ۡ
 لُوقَِي َحسۡ َمخۡ الُِق ِمَن ال

ۡ
ازُِق ِمـَن ال ِبَ ُزوقَِي َحـسۡ َمـرۡ ِبَ الر�

ِي ُهَو َحسۡ 
�

ُ َونِعۡ  َحسۡ ِب ال B�ِبَ ا 
ۡ
 ُهـَو َعلَۡيـَوكِيُل َحـسۡ َم ال

َ
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
> ُ B�ـهِ تَوَ ِبَ ا

ۡ ُت وَُهـَو رَب� ك�
  َعِظيمِ ِش الۡ َعرۡ الۡ 

* a�^� ��� �;�=� #/� �� W%!J �	 �%,3�� ��� ��� : �� ���� �� �8oD�i��!: m�� � >� W��T� �bC ���  :”m��� M.< “ W��� cC”>%i��� K����“.  

ٍد َصّلِ اَللBُهم�  �  ُمَم�
َ

Yَ  َۡمر
َ
نۡ َكَما أ

َ
َ َعلَيۡ َتَنا أ نۡ هِ َكَما يَنۡ َعلَيۡ  َوَصّلِ هِ  نَُصّلِ

َ
  هِ َصل� َعلَيۡ  يُ َبِغ أ

*\Q�� 
�/ 9:3< a�^�  m�)� * �����.%8�� 3%�� ��� (”N@fQ0� ��A “i L,� �	 ت.  

  إِ ُهم� للB اَ  �
َ
 سۡ ّنِ أ

َ
ِ أ  لَُك ب

َ
َ أ َ ن� ل

ۡ
َ  إِ َد <َ ۡمـَك ال

ٰ
  إِ ل

َ
َ نۡـ<� أ

ۡ
 َت ال

ۡ
  وَ تِ وٰ مٰ يُع الـس� ن�ـاُن بَـدِ مَ ن�ـاُن ال

َ ۡ
 ُذوِض �ال

 َ
ۡ
ِ ِل وَ Mَ ال

ۡ
 ال

ۡ
سۡ ا َقي�ومُ ا َح� يَ اِم يَ رَ ك

َ
َ  أ

ۡ
لَُك ال

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال�ارِ أ

َ
  ن�َة َوأ

*   a�^�     L,� �	 1 ���� �� ت������� ��� W,� i��!J #s��� �	; >E �DQ: #s� �.��s  :”3g�� Y� �6� Y�6�� �,C >UD��“  Wـ��� cC ”    ـ� >ـ� :ـ�:

"�%� “    �� ���� ��!Ji W��ST=  :   ����� ��	; �� ��3F : >D	� W���� �� .��� :           Wـ� �ـ	; �bC ـ< ��ـ��i	=� Wـ� �� ���ـ	ـ3 ;!� 
��ـ�� ,@ـ.� �%ـ3

Nf	� W� #�� �bC m�s� . ;�; ��� -:�� * ;��”��8�� �� Y� b�	� -8]� Y�6��“.  
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5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от безверието, бедността и мъчението в 
гроба! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ебу ̄ Бекр̣ ت. 

6. О, Аллах, Ти нямаш начало, а всичко останало има начало! О, Аллах, Ти нямаш край, 
а всичко останало има край! Търся закрила при Теб от всяка твар над която Ти се 
разпореждаш и търся закрила при Теб от всеки грях, и от мързела, и от мъчението на 
Огъня [на Джехеннем], и от мъчението в гроба, и от лошото изпитание на 
богатството, и от лошото изпитание на бедността, и търся закрила при Теб от 
прегрешението и провала! О, Аллах, пречисти сърцето ми от греховете така, както 
пречистваш бялата дреха от мърсотиите! О, Аллах, отдалечи ме от греховете ми така, 
както си отдалечил изтока и запада! О, Аллах, наистина аз те моля за най-доброто от 
всяка молба, и най-доброто от всеки призов-дуа, и най-доброто от всеки успех, и най-
доброто от всяко дело, и най-доброто от всяка награда, и най-добрия живот, и най-
добрата смърт! Утвърди ме, и стори тежка везната ми, и утвърди вярата ми, и 
издигни степента ми, и приеми призова ми-дуа, и опрости греховете ми, и те моля за 
най-високите степени на Дженнета-Рая! Амин! О, Аллах, наистина аз те моля да 
издигнеш моето споменаване, да разтовариш от мен бремето, да поправиш делата 
ми, да пречистиш сърцето ми, да опазиш целомъдрието ми, да ме дариш със светлина 
в гроба, да опростиш греховете ми, и те моля за най-високите степени на Дженнета-
Рая. Амин! О, Аллах, избави ме от Огъня [на Джехеннем], и ме дари с опрощение и 
през нощта и през деня, и с най-прекрасна степен в Дженнета-Рая! Амин! О, Аллах, 
наистина аз те моля да ме опазиш непокътнат от Огъня [на Джехеннем], и да ме 
въведеш в Дженнета-Рая. Амин! О, Аллах, наистина аз те моля да ме дариш с 
благодат, и да дариш благодат в слуха ми, и в зрението ми, и в душата ми, и в тялото 
ми, и в характера ми, и в природата ми, и в семейството ми, и в живота ми, и в 
смъртта ми, и делата ми! О, Аллах, приеми добрините ми и ме дари с най-високите 
степени на Дженнета-Рая! Амин! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̱а ̄ким от умм Селеме ل. 
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ُعوُذ بَِك ِمنَ ّنِ اَللBُهم� إِ  �
َ
  َقۡبِ رِ وََعَذاِب الۡ َفقۡ  َوالۡ رِ ُكفۡ  الۡ  أ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  �l� ��� �	 ت������.  

نۡ اَللBُهم�  �
َ
 أ

َ ۡ
ُل فMََ َشۡ َت ال نۡ َء َقبۡ و�

َ
 لََك َوأ

ُعوُذ بَِك ِمنۡ َء َبعۡ ِخُر فMََ َشۡ َت الۡ
َ
ِ َداب�ٍة نَاِصَيُتَها َدَك أ

 ُكّ
 ِ
ۡ

ُعوُذ بَِك ِمَن ال
َ
 غَِن َوِمنۡ َنةِ الۡ  فِتۡ  َوِمنۡ َقۡبِ  َعَذاِب الۡ  َعَذاِب ال�ارِ َوِمنۡ َكَسِل َوِمنۡ  َوالۡ مِ ثۡ بَِيِدَك َوأ

 َفقۡ َنةِ الۡ فِتۡ 
ۡ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
 رِ َوأ

ۡ
 َمأ

ۡ
َ َرِم اَللBُهم� َنـّقِ قَۡلـَمغۡ ثَِم َوال

ۡ
ۡيـِب ِمـَن ال وۡ َطايَـا َكَمـا َنق� َب َت الـ�

 
َ ۡ
نَِس بۡ ال  َت َبۡيَ  َخَطايَاَي َكَما بَاَعدۡ ِن َوَبۡيَ  بَيۡ للBُهم� بَاِعدۡ اَ َيَض ِمَن ال�

ۡ
 َمۡشِ  ال

ۡ
اَللBُهـم�  رِِب َمغۡ ِق َوال

سۡ 
َ
لَُك َخۡيَ إِّنِ أ

َ
 أ

ۡ
لَةِ وََخۡيَ َمسۡ  ال

َ
َعءِ وََخۡيَ أ �َواِب وَخـۡيَ َعَمِل وََخۡيَ  الۡ  ال�َجاِح وََخۡيَ  ال َ  الـ�

ۡ
َيـاةِ  ال

 وََخۡيَ 
ۡ
 َخِطيَئِت فِرۡ  َصMَِت وَغۡ  َدرََجِت َوَتَقب�ۡل َفعۡ  إِيَماِن َوارۡ  َمَوازِيِن وََحّقِقۡ ِن َوَثّقِۡل َمَماِت َوثَّبِتۡ  ال

سۡ 
َ
رََجاِت الۡ َوأ لَُك ال�

َ
َ أ

ۡ
ۡسـُعَل ِمَن ال

َ
نۡ ن�ـةِ آِمـَي اَللBُهـم� إِّنِ أ

َ
لَُك أ

َ
ـ تَرۡ أ

ۡ
رِي رِي َوتَـَضَع وِزۡ َفـَع ذِك

مۡ ۡص َوتُ 
َ
ۡ ِب وَ رِي َوُتَطّهَِر قَلۡ لَِح أ

َ
سۡ ِج َوُتَنّوَِر ِ� ِف َقۡبِ  فَرۡ َفَظ ت

َ
رََجاِت الۡ ي َوأ لَُك ال�

َ
َ أ

ۡ
ن�ةِ ُعَل ِمَن ال

ِِّن ِمَن ال�ارِ َوارۡ 
َ

 فَِرةً بِالل�يۡ ِن َمغۡ زُقۡ آِمَي اَللBُهم� ن
ۡ
َ َمۡنِ ِل َوال�َهارِ َوال

ۡ
الَِح ِمَن ال ن�ةِ آِمَي اَللBُهم� َل الص�

سۡ 
َ
نۡ إِّنِ أ

َ
لَُك َخMَصاً ِمَن ال�ارِ َسالِماً َوأ

َ
َ  تُدۡ أ

ۡ
ۡسـن�َة آِمَي ِخلَِنَ ال

َ
نۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
لَُك أ

َ
 ُتَبـارَِك ِ� ِف أ

 ِت قَ  َخلِيِق َوِف ِع َوِف بََصِي َوِف ُروِح َوِف َخلۡ َسمۡ ِس َوِف َنفۡ 
َ
َيـاَي َوَمَمـاِت ِل َوِف َمۡ هۡ  َوِف أ

سۡ َوِف َعَمِل اَللBُهم� َوَتَقب�ۡل 
َ
رََجاِت الۡ  َحَسَناِت َوأ لَُك ال�

َ
َ أ

ۡ
   ن�ةِ آِميَ ُعَل ِمَن ال
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Тридесет и седма градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи [о, Мух ̱аммед]: 
“О, неверници, аз не служа на това, на което вие служите, и вие не служите на това, 
на което аз служа. И аз не служа на това, на което вие служите, и вие не служите на 
това, на което аз служа. Вие си имате вашата религия и аз имам своята религия.”>> 
<<Господарю наш, на Теб се уповаваме и пред Теб се покайваме, и към Теб е 
завръщането.>> 

� Ељ-Бейхак̣ӣ и други предават от Енес ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Кажи: О, неверници…” [т.е. сура ељ-Кя̄фир̣ӯн] – се равнява на четвърт от Курана. 

2. Достатъчен ми е Аллах за моята религия, достатъчен ми е Аллах за всичките ми 
грижи, достатъчен ми е Аллах за онзи, който е престъпил спрямо мен, достатъчен ми 
е Аллах за онзи, който ми завижда, достатъчен ми е Аллах за онзи, който коварства 
злини против мен, достатъчен ми е Аллах при смъртта, достатъчен ми е Аллах при 
разпита в гроба, достатъчен ми е Аллах при теглилката, достатъчен ми е Аллах при 
моста, достатъчен ми е Аллах, няма друг Бог освен Него, на Него се уповах и при 
Него се завръщам. 

� Ељ-Х ̱аки ̄м ет-Тирмиз ̱ӣ извежда в “Неўа ̄дир ељ-Ус ̣ӯљ” от Бур̣айде ت, който казва: Каза 
Пратеникът на Аллах i: Който изрича по десет слова всяка сутрешна молитва-намаз ще 
намери Аллах при тях – Той ще му бъде достатъчен и Той ще му се отплати за тях. Пет от 
тях са за този свят и пет са за отвъдния: “Достатъчен ми е Аллах за моята религия…” до думите 
“…се завръщам.” 

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и рода на Мух ̱аммед с благословия от която да 
бъдеш доволен и да бъде отплата към неговото право, и го дари със средството и 
мястото, което си му обещал, и го награди заради нас с най-доброто с което 
награждаваш пророк заради неговата общност, и благослови всичките му братя сред 
пророците и праведниците, о, Най-милостивия сред милостивите! 

� Хадисът с този благослов-салеват е изведен от ибн еби ̄ ‘А ̄с̣им от група от сподвижници 
[сахаба] ت. Ељ-Г ̣азя ̄ли я споменава в своята “ељ-Их ̱йа̄’”, като добавя някои думи и казва: 
Този, който го изрече [този благослов-салеват] в продължение на седем дни джумуа [седем 
петъка] по седем пъти, за него застъпничеството му [на Пророка] i става задължително. 
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   أصوهلا ومثارها السابعة والثالثونالروضة

� ﴿
ِ ٱلر� نـُتۡم َعٰبِـُدوَن َمـآ ﴿﴾ ٱلر�ِحيمِ � ٱ��
َ
ٓ أ

َ
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدوَن َو<

َ
ٓ أ

َ
َها ٱۡلَكٰفُِروَن < �ي

َ
أ قُۡل َي°

ۡعُبـُد لَُكـۡم دِيـُنُكۡم َوِلَ دِيـنِ 
َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمـآ أ

َ
ٓ أ

َ
ۡم َو< �ا َعَبدت نَا۠ َعبِٞد م�

َ
ٓ أ

َ
ۡعُبُد َو<

َ
ب�َنـا ر� ﴾﴿أ

َنا
ۡ َمِصيُ َعلَۡيَك تََوك�

ۡ
نَۡبَنا 1َلَۡك ٱل

َ
  ﴾ 1َلَۡك أ

* ��  L,� �	 
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ُ ِلِيِن َحسۡ َحسۡ  � B�ِن َحسۡ ِبَ ا َهم�
َ
ُ لَِما أ B� َلَِمنۡ ِب ُ B�َحـسۡ ِبَ ا � َYَ لَِمـنۡ  َبـَغ ُ B�َحـَسَدِن ِبَ ا 

ُ لَِمنۡ َحسۡ  B�ِعنۡ  َكَدِن بُِسوٍء َحسۡ ِبَ ا ُ B�ِبَ ا 
ۡ
ُ ِعنۡ ِت َحسۡ َموۡ َد ال B�ِبَ ا 

ۡ
لَةِ ِف الۡ َمسۡ َد ال

َ
ِبَ  َحسۡ َقۡبِ أ

ُ ِعنۡ  B�ا 
ۡ
ُ ِعنۡ ِمَياِن َحسۡ َد ال B�اِط َحسۡ ِبَ ا َ َ إِ<� ُهَو َعليۡ َد الّصِ

ٰ
ُ َ< إِل B�هِ ِبَ ا 

ۡ نِيُب  1َلۡ ُت  تََوك�
ُ
  هِ أ
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 ُمَ  �
َ

Yَ ُِهم� َصّلBعۡ اَلل
َ
َداًء َوأ

َ
ّقِـهِ أ ٍد َصMَةً تَُكـوُن لَـَك رَِضـاًء َوِلَ  آِل ُمَم�

َ
Yٍَد َو  م�

ۡ
وَِسـيلََة ِطـهِ ال

 
ۡ
ِي وََعدۡ َوال

�
 ِمنۡ زِهِ َعن�ا تَُه َواجۡ َمَقاَم ال

َ
 َجِيِع إِخۡ َت نَبِيÌا َعنۡ  َما َجَزيۡ َضلِ فۡ  أ

َ
Yَ ِتِهِ َوَصّل م�

ُ
َوانِهِ مَِن  أ

رۡ ال�بِّيِيَ 
َ
اِلَِي يَا أ اِحِيَ  َوالص�   َحَم الر�
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4. О, Вечножив, о, Неизменен, чрез твоята милост искам помощ от Теб, дари с 
изправност всичките ми дела, и не ме поверявай на себе си дори колко едно 
премигване! О, Аллах, нищо не е лесно, освен онова, което си сторил лесно! И Ти 
правиш трудното да бъде лесно. 

� Ет-Тирмиз ̱ӣ извежда от Енес ت, който казва: Когато някое дело опечалеше Пратеника на 
Аллах i той казваше: “О, Вечножив, о, Неизменен, чрез твоята милост искам помощ от Теб.” А 
други извеждат, че той i научи нашата повелителка Фа ̄т ̣има ل да казва: “О, Вечножив, о, 

Неизменен, чрез твоята милост искам помощ от Теб, дари с изправност всичките ми дела, и не ме 

поверявай на себе си дори колко едно премигване!” А ибн ес-Сунни ̄ предава от Енес ت, че 
Пратеникът на Аллах i казваше: “О, Аллах, нищо не е лесно, освен онова, което си сторил лесно. И 

Ти правиш трудното да бъде лесно.” А имам ен-Неўеўи ̄ го споменава в “ељ-Ез ̱кя ̄р̣” в раздел 
“Какво се казва при затруднение.” 

5. О, Аллах, Господарю на седемте небеса и Господарю на великия Арш! О, Аллах, бъди 
ми достатъчен при всяка грижа, когато пожелаеш, и както пожелаеш, и по какъвто 
начин пожелаеш, и където пожелаеш! 

� Ељ-Х ̣ар ̣о̄’ит̣ӣ извежда от ‘Али  че Пратеникът на Аллах i казва: Винаги когато раба ,ت ̄
каже: “О, Аллах, Господарю на седемте небеса…” до думите “…и където пожелаеш!” – Аллах 
премахва неговите грижи. 

6. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от богатство, което да бъде лошо 
изпитание за мен и от дете, което да бъде бедствие за мен, и от жена, заради която да 
побелеят косите ми преди да остарея, и търся закрила при Теб от лош съсед, очите 
му ме гледат и ушите му ме слушат, види ли добро го скрива, а види ли лошо го 
разгласява, и търся закрила при Теб от приятел-измамник, види ли добро го скрива, а 
види ли лошо го разгласява! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн ‘Абба ̄с ب. 

7. О, Аллах, пречисти сърцето ми от лицемерие, и делата ми от показност, и езика ми от 
лъжи, и очите ми от измамни погледи, защото наистина Ти знаеш измамните погледи 
и какво спотайват сърцата! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Х ̣ат ̣ӣб от умм Меа‘бед ل. 

8. О, Аллах, наистина Ти си велик Господар! Нищо от онова, което си сътворил не те 
обхваща. Ти виждаш всичко, а нищо не те вижда и Ти си над всички погледи. На Теб 
принадлежи отвъдното и земния живот, и на Теб принадлежи смъртта и живота, при 
Теб е предела и при Теб е завръщането. Търся закрила при Теб да не бъда унижен 
или опозорен! О, Аллах, Ти поиска от нас онова, което не е под наша власт, освен 
чрез Теб, затова дари ни с онова, чрез което ще бъдеш доволен от нас! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от еби ̄ Хур ̣айр̣а ب. 
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سۡ يَا َح� يَا َقي�وُم بِرَۡحَ  �
َ
ۡص تَِك أ

َ
 لِحۡ َتغِيُث أ

ۡ
 َنفۡ ِن ُك�ُه َوَ< تَِكلۡ  ِ� َشأ

َ
اَللBُهم� َ<  فََة َعۡيٍ ِس َطرۡ ِن إِ�

نۡ َتُه َسهۡ َل إِ<� َما َجَعلۡ َسهۡ 
َ
ۡ Mً َوأ

َ َت تَ
ۡ
  Mً َن َسهۡ زۡ َعُل ال

*         Lـ� �,ـ	ـ�� ���� a�^� ـ�� ��     : �ـ��  ت�� �َ ” �bC ���ـW ��ـ� :!ـ��    �iـ� ومُ بِرَْحم ُّ � ��ـ�� ��    . “تَِك َأْستَغِيثُ يَا َحّيُ يَا قَي� 
�^ـ�a �ـ�i  >ـD	 

  -g~�J (3%.ل�� ��!F �هُ وَلاَ تَكِلْنِي ِإلَى نَْفسِي َطرْفَةَ عَيْنٍ” � َّ ومُ بِرَْحمَتَِك َأْستَغِيُث َأْصلِْح لِي َشْأنِي كُل ُّ  ت�� ��ـ� ��ـ.5 	ـ� �,ـL     . “يَا َحّيُ يَا قَي

    �� ���� ��i   ��� ” َ ً اَللّٰهُّمَ لا َّ مَا َجعَلْتَهُ سَهْلاً وََأنَْت َتجْعَُل اْلحَزَْن سَهْلا Fـ�s< �ـW �ـ�m �ـ� :!ـ�� �bC ��(ـ�b=�“       ��Qـ�� ”�bـ�
 ��8ـ�� *   . “ سَهَْل ِإلا 

��� W%D	.  

ٰموٰ  � بۡ اَللBُهم� رَب� الس�  ِش الۡ َعرۡ ِع َورَب� الۡ ِت الس�
ۡ
َت َف ِشئۡ  َوَكيۡ َت ُث ِشئۡ  َحيۡ فِِن ُك� ُمِهّمٍ ِمنۡ َعِظيِم اك

ن� ِشئۡ 
َ
يۡ  َوِمنۡ َت َوأ

َ
  َت َن ِشئۡ  أ

* a�^�  �D	 �	 �f���ت�� �� ���� �	 i���  : 32	 ��� ��”_�g.�� m� >UD��“ W��� cC ”�H�A �:� �“Wمه c��F �� �/b� nC .  

ُعوُذ بَِك  �
َ
� ِمنۡ  اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
Yَ َوِمنۡ  َنةً  فِتۡ  َماٍل يَُكوُن ٍ

َ
� َوَباً<  َول

َ
Yَ ٍة تُـَشّيُِبِن ِمـِن اۡمـوَ  يَُكوُن

َ
َرأ

 َقبۡ 
ۡ
ُعوُذ بَِك َل ال

َ
وءِ تَرۡ  ِمنۡ َمِشيِب َوأ �ُذنَـاهُ َناهُ َوتَسۡ َعِن َعيۡ  َجارِ الس

ُ
ى َحـَسَنًة َدَفَنَهـا إِنۡ  َمُعِن أ

َ
 َرأ

 1نۡ 
َ
ى َسّيَِئًة أ

َ
ُعوُذ بَِك ِمنۡ َذاَعَها َرأ

َ
ى َحَسَنًة َدَفَنَهـا 1نۡ  إِنۡ  َصاِحِب َخِديَعةٍ  َوأ

َ
ى َسـّيَِئًة  َرأ

َ
 َرأ

فۡ 
َ
   َشاَهاأ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  t�2	 ��� �	 �,�dfب��.  

ِ ِب وََعۡيـَكذِ ِب ِمَن الَِّفاِق وََعَمِل ِمَن الّرَِياءِ َولَِساِن ِمَن الۡ  قَلۡ اَللBُهم� َطّهِرۡ  �
ۡ
َك ِن ِمـَن ال َيانَـةِ فَإِنـ�

 لَ َتعۡ 
َ ۡ
ۡ عۡ ُم َخائَِنَة ال

ُ
ُدورُ ُيِ َوَما ت �   ِف الص

* 32�� "� �	 �%f�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ل.  

ا َخلَقۡ اَللBُهم� إِن�َك رَبÔ َعِظيٌم َ< يََسُعَك َشيۡ  � نۡ ٌئ ِمم�
َ
َك َت تََرى َوَ< تَُرى 1َت َوأ  نـ�

ۡ
 َمنۡ  بِـال

َ ۡ
 َظرِ ال

َ
Yۡ 

1 
 ِخَرةَ َوان� لََك الۡ

ُ ۡ
 ل

ۡ
 َولََك ال

 ولَ
ۡ
 إَِلۡ ن� َيا 1َمحۡ َمَماُت َوال

ۡ
نۡ َتَه َوالر�جۡ ُمنۡ َك ال

َ
 نَـِذل� َع َنُعـوُذ بِـَك أ

 ۡ
َ  َزىَونَ

ۡ
ل

َ
نۡ َنا ِمنۡ اَللBُهم� إِن�َك َسأ

َ
 لُِكُه إِ<� بَِك فَ ُفِسَنا َماَ< َنمۡ  أ

َ
  ِضيَك َعن�اَها َما يُرۡ ِطَنا ِمنۡ عۡ أ

*� ��/ 9:3< a�^�  (�:�/ ��� �	 �gD:3�� ?�	3ت�.  
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9. О, Аллах, стори ме търпелив, и ме стори благодарен, и ме стори нищожен в 
собствените ми очи, и велик в очите на другите! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Беззя ̄р̣ от Бур ̣айде ت. 

10. О, Аллах, стори скритото у мен по-добро от онова, което изявявам, и стори онова, 
което изявявам да бъде праведно! О, Аллах, наистина аз те моля за доброто от 
богатствата, семействата и децата, с които си дарил хората, без да бъдат заблудени 
или да заблуждават другите! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от ‘Умер  .ت ̣
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عۡ ِن ِف َعيۡ َعلۡ ِن َشُكوراً َواجۡ َعلۡ ِن َصُبوراً َواجۡ َعلۡ اَللBُهم� اجۡ  	
َ
  ياً ُيِ ال�اِس َكبِ ِن َصغِياً َوِف أ

* (3:�� �	 ��+2�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  


سۡ َعۡل اجۡ  َعMَنِيَِت وَ اً ِمنۡ  َسِيَرِت َخۡي َعۡل اَللBُهم� اجۡ  
َ
لَُك ِمنۡ  َعMَنِيَِت َصاِلًَة اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
 َما  َصالِحِ أ

 تُؤۡ 
ۡ
 ِت ال�اَس ِمَن ال

َ ۡ
 هۡ َماِل َوال

ۡ
ِ َغۡيَ ِل َوال

َ
   َضاّلٍ َوَ< ُمِضّلٍ َول

* �g	 �	 ������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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Тридесет и осма градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Когато дойде 
подкрепата на Аллах и победата, и видиш хората да встъпват на тълпи в религията на 
Аллах, прославяй своя Господар с възхвала и го моли за опрощение! Той винаги 
приема покаянието.>> <<Господарю наш, не ни подлагай на изпитание чрез 
неверниците и ни опрости! Господарю наш, наистина Ти си Всемогъщия, 
Премъдрия.>> 

� Ељ-Бейхак̣ӣ предава от Енес ت от Пророкът i, който казва: “Когато дойде подкрепата на 

Аллах и победата…” [т.е. сура ен-Нес̣р̣] – се равнява на четвърт от Курана. 

2. Пречист е Аллах и всичката възхвала е за Аллах, и няма друг Бог освен Аллах, и Аллах 
е най-велик, и няма сила и няма мощ, освен при Аллах, Всевишния, Превеликия, и 
благословен е Аллах. 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ предава с достоверна верига от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت, който казва: Пратеникът на 
Аллах i излезе при нас и каза: Вземете оръжията си! Казахме: О, Пратенико на Аллах, 
нима врагът е дошъл? А той каза: Вземете своето оръжие срещу Огъня [на Джехеннем]! 
Кажете: “Пречист е Аллах и всичката възхвала е за Аллах, и няма друг Бог освен Аллах, и Аллах е 

най-велик, и няма сила и няма мощ, освен при Аллах.”, защото тези слова ще дойдат на Съдния 
ден и отпред и отзад и ще бъдат спасение. И те са “вечните добрини” [ељ-ба̄к̣ийа̄т ес ̣-
с̣о̄лих̱а ̄т]. А ебу ̄ Ну‘айм извежда от Енес ت, че [Пророкът] i казва: Който каже: “Пречист е 

Аллах…” до думите “…Всевишния, Превеликия.” – неговите грехове биват опростени, та дори 
и да са колкото морската пяна. А ед-Дейлеми ̄ предава този хадис с думите: “…и благословен е 

Аллах.” – на мястото на думите: “…и няма сила и няма мощ, освен при Аллах.” А в друго 
предание се казва: Те са пет [слова] и нищо не се равнява на тях. С тях Аллах създаде 
ангелите-меляикета, и с тях издигна небесата, и с тях разпростря земята, и с тях създаде 
своите хора и джинове, и им наложи техните задължения. И по отношение на тези слова 
има многобройни достоверни и добри предания, а за техните превъзходства говорят 
множество хадиси. Част от тях споменават, че това са най-добрите слова след Курана, като 
четири от тях са част от самия Куран. И с което и от тях да започнеш няма вреда в това. А 
после [разказвача на хадиса] ги назовава.  

3. О, Аллах, благослови Мух ̱аммед и го настани на най-приближеното място при Теб в 
Съдния ден! 

� Имам Ах ̱мед извежда от Р ̣уўейфиа‘ ибн С ̱я ̄бит ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах 
i: Който каже: “О, Аллах, благослови Мух ̱аммед…” – до края на споменатия благослов-
салеват, моето застъпничество става задължително за него. 
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   أصوهلا ومثارها الثامنة والثالثونالروضة

� ﴿ ِ ِ ﴿﴾ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ � ٱ�� اَس يَـۡدُخلُوَن ِف دِيـِن ٱ�� يَۡت ٱلـ�
َ
ِ َوٱۡلَفۡتُح َوَرأ إَِذا َجآَء نَۡصُ ٱ��

ۡفَواٗجا فََسّبِۡح ِبَ 
َ
ابَۢاۡمِد َرّبَِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُ أ ِيَن َكفَ ﴾﴿ إِن�ُهۥ َكَن تَو�

َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِل�  تَ
َ

ْ َرب�َنا <  َوٱۡغفِۡر ُروا
 ٓ َِكيمُ َلَا َرب�َنا نَت ٱۡلَعزِيُز ٱلۡ

َ
  ﴾ إِن�َك أ

* L,� �	 �!U%2�� ���@( i ��� W,� :”P	� ��M8 ت � �� �Q, ?�s �bC“���!�� 1�� �3�F .  

َ ُسبۡ  �
ۡ
ِ َوال B�كۡ مۡ َحاَن ا

َ
ُ أ B�َوا ُ B�ا 

�
َ إِ<

ٰ
 إِل

َ
ِ َو< B�ِ َحوۡ ُد 

َ
 َبُ َو<

َ
ِ الۡ َل َو< B�بِا 

�
ِ الۡ  قُو�ةَ إِ< َعِظـيِم َعـِلّ

 ُ B�َوَتَباَرَك ا  

*         (�:�/ ��� �	 P%ST 38.� �,�df�� �: :ـ� ��ـ�� �� ��ـ� 	ـ3 >ـI�� J!ـ��      : �8Dـ� . ^ـ�� 8sـ(^i��!J  :  >l� a	D%�8 ���� �� :  ��� ت�

  ����� ،��8�� �� >l)8s ��^” ِ ِ ُسبْحَاَن اللّٰهِ وَاْلحَْمدُ لِلّٰه ا بِاللّٰه ةَ ِإّلَ ا اللّٰهُ وَاللّٰهُ َأْكبَرُ وَلَا َحوَْل وَلَا قُوَّ �BxJ :ـ4F6 :ـ�" ��!%��ـ- �ـ.(!p8� _��3%ـ�_      “  وَلَا ِإلٰهَ ِإّلَ

   _���Q�� _�%��2�� �/ _�28� .      L,� �	 >%�, ��� a�^�� ��”�� ��� :  ���W,� i ت�S2�“  ;���^�/ـ�  cC ”  >%ـi��� ـ�D���“  W_ �ـ�ـ@�   Wـ��,b 

    �S2�� 3�� #$� H,�� �� .     b��� �	 �gD:3�� ��2Fـ��� ��   ت -D���� �3�  . -ـ:�� * :        Wـ)l�\� �� �ـfJ �U%ـD	 ،?ـ�A �[3ـ�: n Lـª �BxـJ

         WIـ���J >U%ـD	 ��ـJ W8s W.,C #2s �} ،Wq�� �<; 
?�� 1J� �UDs� ��>ـ.8-،        .  -S%SـT 3%,�6ـ�� �U'�$ـ�� �8ـ�� �ـ�=� ;��ـ3  * ;�

_�3� �U:6� ��I: n ،1��� ���!�� �� �/ ،���!�� 3�� "\l�� #IJ� �U8� ،(�$� 9:;�<� �UD��IJ .�/��b.  

ٍد  �  ُمَم�
َ

Yَ ُِهم� َصّلBنۡ اَلل
َ
ُ َوأ

ۡ
 زِل

ۡ
 َمقۡ  ال

ۡ
  قَِياَمةِ َم الۡ َدَك يَوۡ ُمَقر�َب ِعنۡ َعَد ال

* a�^�  H��E �� 1@:� �	 3e� "��'ت����  :��� �� ���� i : ��� ��”3g{ ND	 #T >UD��“¥	�@A W� H2s �/�^� cC .  
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4. О, Аллах, Господарю на седемте небеса и Господарю на великия Арш, наш Господар 
и Господар на всяко нещо, Низпослал Тората [Теўр̣о̄т] и Евангелието [Инджи ̄љ], и 
Разграничението [К̣ур̣’а ̄н], Разпукващия семето и костилката, търся закрила при Теб 
от злото на всяко нещо над което Ти се разпореждаш! Ти нямаш начало, а всичко 
останало има начало. Ти нямаш край, а всичко останало има край. Ти си Явния, и 
нищо друго не е по-явно от Теб. Ти си Скрития, и нищо друго не е по-скрито от Теб. 
Изплати нашите дългове и ни избави от бедността! 

� Ељ-Казўейни ̄ извежда от еби ̄ Хур ̣айр̣а ت, който казва: Дойде Фа ̄т ̣има при Пророка i да 
поиска слуга от него, а той й отговори: Кое предпочиташ, това, което поиска или нещо още 
по-хубаво от него? Каза: Онова, което е по-хубаво. Каза: Казвай: “О, Аллах, Господарю на 

седемте небеса…” до думите “…и ни избави от бедността!” 

5. О, Аллах, наистина аз те моля за твоята обич, и обичта на онзи, който те обича, и дела 
с които да спечеля твоята обич! О, Аллах, стори твоята обич по-любима за мен от 
собствената ми душа, и семейството ми, и от студената вода! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет-Тирмиз ̱ӣ от еби ̄ ед-Дер ̣дя̄’ ت. 

6. О, Аллах, дари ме с твоята обич, и обичта на онзи, чиято обич ще ми е от полза при 
Теб! О, Аллах, така както си ме дарил с онова, което аз обичам, стори го сила за мен в 
онова, което Ти обичаш! О, Аллах, така както си ме лишил от онова, което обичам 
стори го свободно време, което да използвам за онова, което Ти обичаш! О, Аллах, 
дари ме с онова, което обичам и го стори да бъде добро, и отстрани от мен онова, 
което ненавиждам, и стори покорството към Теб обичано от мен, и стори 
непокорството към Теб ненавиждано от мен! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от ‘А ̄’ише ل. 

7. О, Аллах, Преобръщащия сърцата, утвърди сърцето ми върху твоята религия! О, 
Аллах, Господарю на Пророка, Аллах да го благослови и приветства, опрости 
греховете ми, и премахни от мен гнева в сърцето ми, и ме избави от заблудите на 
лошите изпитания докато съм жив! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от умм Селеме ل. 

8. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от знание, което не носи полза, и сърце, 
което не изпитва страх, и призов-дуа на който не се отвръща, и душа, която няма 
насита, и от глада, и колко лош спътник е той, и от предателството, и от старческата 
немощ, и то това да достигна най-лошата възраст, и от лошото изпитание на 
Деж ̱ж ̱а ̄љ, и от наказанието в гроба, и от лошото изпитание на живите и умрелите! О, 
Аллах, наистина ние те молим да ни дариш със смирени, успокоени и покайващи се 
пред Теб сърца! О, Аллах, наистина аз те моля да ме дариш със средствата за 
спечелване на твоето опрощение и причините за твоята милост, и предпазване от 
всички грехове, и дял от всяка добродетел, и избавление в Дженнета-Рая, и спасение 
от Огъня [на Джехеннем]! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ- Х ̱а ̄ким от ибн ‘Абба ̄с ب. 
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ٰموٰ اَللBُهم�  � بۡ تِ  رَب� الس� ِ َشۡ َعِظيمِ ِش الۡ َعرۡ ِع َورَّبِ الۡ  الس�
ِ َل ال�ـوۡ ٍء ُمـۡنِ  َرب�َنـا َورَب� ُكّ

ۡ
ِ َراةِ َوال

ۡ
يـِل ن

َ  قَانِ ُفرۡ الۡ وَ 
ۡ
ُعوذُ فَالَِق ال

َ
ِ َشۡ  بَِك ِمنۡ ّبِ َوال�َوى أ

ِ ُكّ نۡ  َشّ
َ
نۡ ٍء أ

َ
 َت آِخٌذ بَِناِصَيتِهِ أ

َ ۡ
ُل فَلَ َت ال َس يۡ و�

نۡ لََك َشۡ َقبۡ 
َ
 ٌء َوأ

نۡ َدَك َشۡ َس َبعۡ يۡ ِخُر فَلَ َت الۡ
َ
اهُِر فَلَيۡ ٌء َوأ نۡـقََك َشۡ َس فَوۡ َت الظ�

َ
َـٌء َوأ

اِطُن َت الۡ
يۡ ٌء اِقۡ َس ُدونََك َشۡ فَلَيۡ  غۡ َن ِض َعن�ا ال�

َ
  رِ َفقۡ نَِنا ِمَن الۡ َوأ

*   a�^�      (�:�/ ��� �	 5:�ـ� /ـ� ^ـ�    : ���� �ـH�6 �>ـ� �C%ـY �" �ـ� /ـ� ^ـ� �8ـJ �W!��ـM8�� -g~�J HF�i��!J ��;�^ W�6.F  :        H    :  ��� ت��!+
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سۡ  �
َ
لَُك ُحب� اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
ِي ُيَبّلُِغِن ُحب�َك  ُيِب�َك َوالۡ َك وَُحب� َمنۡ أ

�
َحـب� َعۡل اَللBُهم� اجۡ  َعَمَل ال

َ
 ُحب�َك أ

 �
َ

هۡ  َنفۡ  ِمنۡ إِ�
َ
 ِس َوأ

ۡ
َ ِل َوِمَن ال

  ارِدِ َماءِ الۡ

* ?�;�3�� ��� �	 ������ ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

ِحب� فَاجۡ َما َرزَقۡ ُهم� َك اَللB دَ َفُعِن ُحب�ُه ِعنۡ  َينۡ ِن ُحب�َك وَُحب� َمنۡ زُقۡ اَللBُهم� ارۡ  �
ُ
ا أ ُه قُـو�ةً ِ� َعۡلـَتِن ِمم�

ِب� اَللBُهم� َوَما َزَويۡ 
ُ

ِحب� فَاجۡ فِيَما ت
ُ
ا أ ِب� َعلۡ َت َعّنِ ِمم�

ُ
 ِ� فِيَما ت

عۡ  ُه فََراغً
َ
ِحـُب اَللBُهم� أ

ُ
ِطِن َما أ

كۡ ۡف اۡصِ ا وَ ُه َخۡيً َعلۡ َواجۡ 
َ
� َطاَعَتَك َوَكّرِهۡ َرهُ وََحّبِۡب  َعّنِ َما أ � َمعۡ  إِ�َ   ِصَيتَِك  إِ�َ

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  -`��	 �	 �gD:3ل��.  

ُ َعلَيۡ  قَلۡ ُقلُوِب َثّبِۡت ُمَقّلَِب الۡ اَللBُهم�  � B�َصل� ا ِ  دِينَِك اَللBُهم� رَب� ال�ِبّ
َ

Yَ ِب  ِ� َذنۡ فِرۡ  اغۡ هِ وََسل�مَ ِب
ذۡ 
َ
ِجرۡ َظ قَلۡ  َغيۡ هِۡب َوأ

َ
ِت الۡ ِن ِمنۡ ِب َوأ �Mحۡ  ُمِض

َ
   َتِن َييۡ فَِتِ َما أ

*'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  -gD� "� �	 3e� "ل��.  

ُعوُذ بَِك ِمنۡ  �
َ
ِمـَن  وَ َبعُ ٍس َ< تَـشۡ  َوَنۡفـَمعُ َشُع َوُدَعٍء َ< يُسۡ ٍب َ< َيۡ َفُع َوقَلۡ ٍم َ< َينۡ  ِعلۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

 ُ
ۡ
ِجيعُ وِع فَإِن�ُه بِئۡ ال ِ َس الض�

ۡ
  َوِمَن ال

ۡ
نۡ َيانَةِ َوِمَن ال

َ
رۡ َهَرِم َوأ

َ
 أ

َ
َرد� إِ�

ُ
ـاِل  فِتۡ ُعُمرِ َوِمنۡ َذِل الۡ  أ ج� َنةِ ال�

  َوفِتۡ َقۡبِ وََعَذاِب الۡ 
ۡ
 َمحۡ َنةِ ال

ۡ
لَُك اَللBُهم� إِن�ا نَسۡ َمَماِت َيا َوال

َ
اَهـًة ُمۡ أ و�

َ
 بَِتـًة ُمنِيَبـًة ِف َسـبِيلَِك  قُلُوباً أ

لَُك اَللBُهم� إِن�ا نَسۡ 
َ
مۡ فَِرتَِك َوُمنۡ  َعَزائَِم َمغۡ أ

َ
Mََمَة ِمنۡ ِجَياِت أ ِ إِثۡ رَِك َوالس�

ِ بِـّرٍ َغنِيَمـَة ِمـنۡ ٍم َوالۡ  ُكّ
 ُكّ

َ َفوۡ َوالۡ 
ۡ
  ن�ةِ َوال�َجاةَ ِمَن ال�ارِ َز بِال

*a�^�  ?�	3�� ��/ 9:3<  t�2	 ��� �	 >ب����.  
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Тридесет и девета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи [о, Мух ̱аммед]: 
“Той е Аллах  Единствения, Аллах е Вечния! Нито е раждал, нито е роден, и няма 
равен Нему.”>> <<Господарю, придай ни още светлина и ни опрости! Ти над всяко 
нещо имаш сила.>> 

� Предава ељ-‘Ук ̣айлӣ от Р ̣аж ̱а ̄ ељ-Г ̣анеўӣ, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: Който 
прочете: “Кажи: Той е Аллах – Единствения…” [т.е. сура ељ-Их̣ля̄с̣] – три пъти все едно е 
прочел целия Куран. А ељ-Бух̣о̄рӣ, Муслим и други предават, че: “Кажи: Той е Аллах – 

Единствения…” [сура ељ-Их̣ля̄с̣] – се равнява на една трета от Курана. 

2. С името на Аллах, Притежателя на всичкото достойнство, и най-силните 
доказателства, и най-голямата власт. Става онова, което Аллах пожелае, и търся 
закрила при Аллах от Шейтана. 

� Ибн ‘Ася ̄кир извежда от ез-Зубейр ت от Пророка i, който казва: Който и човек да се 
помоли с този призов-дуа в началото на нощта или началото на деня Аллах го предпазва от 
Иблӣс [Шейтана] и неговата армия. “С името на Аллах, притежателя на всичкото 

достойнство…” до думите “…от Шейтана.”  

3. О, Аллах, благослови душата на Мух ̱аммед сред душите и благослови тялото му сред 
телата, и благослови гроба му сред гробовете! 

� Този благослов-салеват е споменат от ебу ̄ ељ-К ̣о̄сим ес-Сибти ̄ в книгата му “ед-Дур ̣р̣ ељ-
Мунез̣з ̣ам фиљ Меўлид ељ-Му‘аз ̣з ̣ам”, казвайки: Предава се от него [Пророкът] i, че казва: 
Който отправи благослов към: “Душата на Мух ̱аммед сред душите…” до края на споменатия 
благослов-салеват, ще ме види в съня си. А който ме види в съня си ще ме види на Съдния 
ден. А който ме види на Съдния ден ще се застъпя за него. А за когото се застъпя ще пие от 
моя Хаўд и Аллах ще забрани тялото му за Огъня [на Джехеннем]. Хадисът с този 
благослов-салеват е изведен и от ед-Димйа ̄т ̣ӣ в книгата му “‘Амељ ељ-Йеўм ўел-Лейле”, 
както е споменато от еш-Шиха ̄б ељ-Муллеўӣ. Казвам: Изпробвах го и видях, че е истина. 
Четох го при лягане в състояние на пълна чистота [абдест-ўуду] и така чак докато заспя. И го 
видях [Пророка] i в съня си. И това бе прекрасен сън, за който съм споменал в “Ефд ̣аљ ес ̣-
С ̣алеўа̄т ўе Се‘а ̄де ед-Дя ̄р̣айн”. 

4. О, Аллах, наистина аз те моля за Дженнета-Рая! [Три пъти.] О, Аллах, аз те моля да 
ме избавиш от Огъня [на Джехеннем]! [Три пъти.] 

� Ет-Тирмиз ̱ӣ и други извеждат от ибн ‘Абба ̄с ب, че Пратеникът на Аллах i казва: Който 
поиска от Аллах Дженнета-Рая три пъти, Дженнета-Рая казва: О, Аллах, въведи го в 
Дженнета-Рая! И който потърси избавление при Аллах от Огъня [на Джехеннем] три пъти, 
Огъня казва: О, Аллах, избави го от Огъня! 
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   أصوهلا ومثارها التاسعة والثالثونالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿ � ُۥ ُكُفًوا ﴿﴾� ٱ�� ۡ َولَۡم يَُكن ل� َمُد لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُولَ ُ ٱلص� َحٌد ٱ��
َ
ُ أ قُۡل ُهَو ٱ��

َحُدۢ 
َ
تِۡمۡم َلَا نُ ﴾﴿أ

َ
ٓ َرب�َنآ أ ءٖ قَِديرٞ وَرنَا َوٱۡغفِۡر َلَا ِ َشۡ

ٰ ُكّ
َ

Yَ إِن�َك ﴾  
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ِ ذِي الش� � � B�ا  
ۡ
لۡ ُبۡ ِن َعِظيِم الۡ أ �يۡ َهاِن َشِديِد الس ِ ِمَن الش� B�ُعوُذ بِا

َ
ُ َكَن أ B�َطانِ َطاِن َما َشاَء ا  

*     ��+�� �	 ���.	 ��� a�^� ت M8�� �	 i���  :    
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�  
َ ۡ
ٍد ِف ال  ُروِح ُمَم�

َ
Yَ ُِهم� َصّلBرۡ اَلل 

َ
Yَ َِواِح َوَصّل ِ   َجَسِده

َ ۡ
 َقۡبِ َسادِ وَ جۡ  ِف ال

َ
Yَ َِصّل ِ   ُقُبورِ  ِف الۡ ه

*   \Q�� 
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سۡ اَللBُهم�  �
َ
َ إِّنِ أ

ۡ
لَُك ال

َ
سۡ ) ]3[ ثMثا( ن�ةَ أ

َ
  )]M ]3ثاث(َتِجُيَك ِمَن ال�ارِ اَللBُهم� إِّنِ أ

*   t�2	 ��� �	 
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5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от мъчението на Огъня [на Джехеннем] 
и мъчението в гроба, и от лошото изпитанието на живите и на умрелите, и от злото 
на лошото изпитание на месията ед-Деж ̱ж ̱а ̄љ! 

� Ељ-Х ̱а ̄ким извежда с достоверна верига от еби ̄ Хур ̣айр̣а, че Пратеникът на Аллах i казваше 
в края на всяка молитва-намаз: “О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от мъчението на 

Огъня [на Джехеннем]…” до думите “…ед-Деж ̱ж ̱а ̄љ!” 

6. О, Аллах, на Теб се отдадох, и в Теб повярвах, и на Теб се уповах, и към Теб се 
завърнах, и за Теб спорих! О, Аллах, наистина аз търся закрила при твоето 
могъщество, няма друг Бог освен Теб, от това да ме оставиш в заблуда! Ти си 
Вечноживия, Неизменния, който не умира, а джиновете и хората умират. 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ељ-Бух ̣о̄рӣ и Муслим от ибн ‘Абба ̄с ب. 

7. О, Аллах, наистина аз те моля за напътствие, и богобоязън, и помилване, и богатство! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от Муслим от ибн Мес‘у ̄д ت. 

8. О, Аллах, Ти разкраси моето тяло, затова разкраси и моя характер! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от ибн Мес‘у ̄д ت. 

9. Господарю мой, опрости ми, и ме помилвай, и ме напъти по най-правия път! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от умм Селеме ل. 

10. Създаде Господарю наш и осъразмери, и предопредели Господарю наш и отсъди, и 
над твоя Арш се разпореди, и умъртви и съживи, и нахрани и напои, и пренесе по 
твоята суша и твоите морета върху твоите кораби, и върху твоите твари, и върху твоя 
добитък. Въведи ме в твоята щедрост и твоята милост, и най-прекрасното завръщане 
при Теб! Стори ме от онези, които се страхуват от твоето наказание и твоите 
заплахи и копнеят за срещата с Теб! И ме стори от онези, които искрено се покайват 
пред Теб! И те моля да ме дариш с приети дела, и полезни дела, и възнаградено 
старание, и търговия, която не пропада! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ед-Дейлеми ̄ от ебу ̄ Хур ̣айр̣а ت. 
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ُعوُذ بَِك ِمنۡ اَللBُهم� إِّنِ  �
َ
  فِتۡ  َوِمنۡ ۡبِ قَ  َعَذاِب ال�ارِ وََعَذاِب الۡ أ

ۡ
 َمحۡ َنةِ ال

ۡ
ِ فِتۡ َمَمـاِت َوِمـنۡ َيا َوال َنـةِ  َشّ

 
ۡ
الِ ال ج�   َمِسيِح ال�
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سۡ  �
َ
 ُت وََعلَيۡ  آَمنۡ ُت َوبَِك لَمۡ اَللBُهم� لََك أ

ۡ َنبۡ ُت 1َلۡ َك تََوك�
َ
ُعـوُذ  ُت ُت َوبِـَك َخاَصـمۡ َك أ

َ
اَللBُهـم� إِّنِ أ

نۡ 
َ
َ إِ<� أ

ٰ
تَِك َ< إِل نۡ بِعِز�

َ
نۡ َت أ

َ
ِ َقي�ومُ  الۡ َح� َت الۡ  تُِضل�ِن أ

ۡ
ِي َ< َيُموُت َوال

�
ِ  ال

ۡ
ۡ ن� َوال   ُس َيُموتُونَ ن

*� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  t�2	 ��� �	 >D.�  .ب�����2 

سۡ  �
َ
 اَللBُهم� إِّنِ أ

ۡ
لَُك ال

َ
َق َوالۡ أ �   غَِن َعَفاَف َوالۡ ُهَدى َوال

* ;��.� ��� �	 >D.� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

حۡ اَللBُهم�  �
َ
نۡ َت َخلۡ َسنۡ أ ِق ِق فََحّسِ    ُخلُ

* ;��.� ��� �	 3e� "��'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

  َواهۡ َحمۡ  َوارۡ فِرۡ  اغۡ رَّبِ  	
َ ۡ
بِيَل ال   َومَ قۡ ِدِن الس�

* -gD� "� �	 3e� "��'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ل.  


يۡ َخلَقۡ   رۡ َت َرب�َنا فََسو�  َعرۡ َت َرب�َنا َفَقَضيۡ َت َوقَد�
َ

Yَحۡ َتَويۡ ِشَك اسۡ َت َو
َ
َمت� فَأ

َ
طۡ َيۡيـَت َوأ

َ
َت َعۡمـَت َوأ

سۡ 
َ
 فُلۡ  ِف بَّرَِك َوَبحۡ َت َت وََحَلۡ َقيۡ َوأ

َ
Yَ نۡ رَِك

َ
 أ

َ
Yََدَوابِّـَك َو 

َ
Yََدَك  ِ� ِعۡنـَعـۡل َعاِمـَك فَاجۡ ِكَك َو

نۡ َعلۡ َن َمآٍب َواجۡ َف وَُحسۡ َدَك ُزلۡ  ِ� ِعنۡ َعۡل َوِلَجًة َواجۡ  ُجـو  َووَِعيـَدَك َوَيرۡ ِعَقابَـَك  َيَاُف ِن ِمم�
 َعلۡ اجۡ لَِقاَءَك وَ 

َ
سۡ َك تَوۡ تُوُب إَِلۡ ِن أ

َ
لَُك َعَمMً ُمَتَقب�Mً وَ َبًة نَُصوحاً َوأ

َ
ِيحاً وََسعۡ َعَمMً أ

َ
ُكوراً ياً َمشۡ  ن

   َتُبورَ َوِتَاَرةً ل�نۡ 

* (�:�/ ��� �	 �gD:3�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  
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11. О, Аллах, напъти ме и ме насочи! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от еби ̄ Му ̄ся  .ت ̄

12. О, Аллах, моля те да ме напътиш към най-мъдрите дела и да ме избавиш от злото на 
собствената ми душа! О, Аллах, аз те моля за душа, която се успокоява с твоето 
споменаване, и която е убедена в срещата с Теб, и която е доволна от онова, което си 
й отредил! О, Аллах, не ни оставяй грях, който да не опростиш, нито дълг, който да 
не изплатиш, нито враг, който да не погубиш, нито нужда от нуждите на този свят и 
на отвъдния, която да не изпълниш, о, Най-милостив от милостивите! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ от Енес ت. 
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دۡ اهۡ اَللBُهم�  �   ِن ِدِن وََسّدِ

* N��� ��� �	 �,�df�� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

سۡ  اَللBُهم� إِّنِ  �
َ
 َتهۡ أ

َ
مۡ َشدِ رۡ ِديَك ِل

َ
سۡ  أ

َ
ِ َنفۡ َتِجُيَك ِمنۡ رِي َوأ سۡ  ِس  َشّ

َ
 اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
َمئِن�ـًة  ُمطۡ ساً لَُك َنۡفـأ

 تََدعۡ َنُع بَِعَطائَِك َض بَِقَضائَِك َوَتقۡ ِمُن بِلَِقائَِك َوتَرۡ تُؤۡ 
َ

  َلَا َذنۡ  اَللBُهم� <
�

 َديۡ تَ  َغَفرۡ ًبا إِ<
َ

 ُه َو<
�

 ًنـا إِ<
 قََضيۡ 

�
ا إِ< Ìَعُدو 

َ
 َتُه َو<

َ
 َحاَجًة ِمنۡ لَكۡ هۡ  أ

َ
نۡ وَ  َحـَتُه َو< � ائِِج ال

 قَـَضيۡ َيـا َوالۡ
�

رۡ ِخـَرِت إِ<
َ
َحـَم َتَها يَـا أ

اِحِيَ    الر�

* ?�	3�� ��/ 9:3< a�^�  L,� �	 �,�dfت�� .  
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Четиридесета градина – нейните корени и нейните плодове 

1. <<С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи [о, Мух ̱аммед]: 
“Търся закрила при Господарят на разсъмването от злото на онова, което е 
сътворил, и от злото на тъмнината, когато настъпи, и от злото на духащите по 
възлите [магьосници], и от злото на завистника, когато завиди!”>> <<С името на 
Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.>> <<Кажи [о, Мух ̱аммед]: “Търся закрила 
при Господарят на хората, Владетелят на хората, Богът на хората, от злото на 
шепнещия и побягващ [шейтан], който нашепва в гърдите на хората, и от джиновете 
и от хората!”>> <<Господарю мой, опрости на мен и на родителите ми, и на всеки 
вярващ, който влезе в моя дом, и на вярващите мъже, и на вярващите жени!>> 

� Муслим и други извеждат от ‘Ук ̣бе ибн ‘А ̄мир ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах 
i: През нощта ми бяха низпослани такива айети, каквито не виждам други като тях. “Кажи: 

Опазил ме Господарят на разсъмването…” [т.е. сура ељ-Фелек̣] и “Кажи: Опазил ме Господарят на 

хората…” [т.е. сура ен-Ня̄с]. А в предание от ељ-Х ̱а ̄ким и други се казва: Каза Пратеникът на 
Аллах i: О, ‘Ук ̣бе, търси закрила чрез тях, защото никой не е способен да потърси такава 
закрила, като закрилата чрез тях!  

2. С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. Няма сила и няма мощ освен 
при Аллах, Всевишния, Превеликия. 

� Ељ-Мустег ̣фирӣ извежда от ‘Али  от Пратеника на Аллах i, който казва: Когато ت ̄
осъмнеш кажи три пъти и когато замръкнеш кажи три пъти: “С името на Аллах, 

Всемилостивия, Премилосърдния. Няма сила и няма мощ освен при Аллах, Всевишния, Превеликия.”, 
защото те са лек за деветдесет и девет болести [беди], най-леката от които е угрижеността. А 
ибн ес-Суннӣ го предава от него със следните думи: Защото наистина Аллах отстранява 
чрез тези слова онези бедствия, които пожелае. Но не споменава три пъти. И също ибн ес-
Суннӣ предава от ‘Али  от Пратеника на Аллах i, който казва: Когато изпаднеш в ت ̄
затруднение кажи: “С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. Няма сила и няма мощ 

освен при Аллах, Всевишния, Превеликия.” 

3. Аллах да възнагради Мух ̱аммед, Аллах да го благослови и приветства, заради нас с 
най-подобаващата за това награда! 

� Ебӯ Ну‘айм извежда от ибн ‘Абба ̄с ب, че Пратеникът на Аллах i казва: Който каже: 
“Аллах да възнагради Мух ̱аммед, заради нас с най-подобаващата за това награда.” – хиляда ангели-
меляикета се затрудняват да запишат наградата му в продължение на хиляда сутрини. Също 
така е необходимо да добавяме думата “нашия повелител” [сеййидиня], както тук, така и на 
всяко място, където се споменава Пророка i, без значение дали това споменаване се 
намира в благослов-салеват или е извън салеват. 
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   أصوهلا ومثارها األربعونالروضة

ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ � ٱ﴿ � ِ َغِسـٍق إَِذا َوقَـَب ﴿﴾�� ِ َما َخلََق َوِمن َشّ ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَِق ِمن َشّ
َ
قُۡل أ

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  َٰثِٰت ِف ٱۡلُعَقِد َوِمن َشّ ِ ٱل�ف� ِ ٱلر�
 ٱلر�ِحيمِ ﴿﴾َوِمن َشّ ُعـوُذ ﴿﴾� ٱ��
َ
قُۡل أ

ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱل�اِس بَِرّبِ ٱل� 
�

َن�اِس ٱل
ۡ
وَۡسَواِس ٱل

ۡ
ِ ٱل اِس َملِِك ٱل�اِس إَِلٰهِ ٱل�اِس ِمن َشّ

ن�ةِ َوٱل�اِس  ِ
ۡ
ُمۡؤِمَنِٰت ﴿﴾ِمَن ٱل

ۡ
ي� َولَِمن َدَخَل بَۡيِتَ ُمۡؤِمٗنا َولِۡلُمۡؤِمنَِي َوٱل   ﴾ر�ّبِ ٱۡغفِۡر ِ� َولَِوِٰلَ

*  D.� a�^�        �ـ��	2- �� !	 �	 
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ِ الر�ۡحٰ ا � � B� ِِن الر�ِحيم 
َ

ِ الۡ  َحوۡ  < B�بِا 
�

 قُو�ةَ إِ<
َ

ِ الۡ َل َو<   )ثMثا(َعِظيِم َعِلّ

*     �D	 �	 ��@o).0� a�^� ت �� ���� �	 i  ـ��� Wـ�     :  �,ـE\E H%.ـ�� �bCا بِاللّٰهِ ابِسِْم ”T� �bCـE\E HS2ـ�  ةَ ِإّلَ ِحيِم لَا َحوَْل وَلَا قُوَّ َّ ْحمِٰن الر َّ للّٰهِ الر

F.�4 ;�? �:.�/� �]< “ الْعَلِّيِ الْعَظِيمِ  -�.F �� ?�@A �gBxJ .�@D� W8	 5.�� ��� 
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 ND	 �	 5.�� ��� ��� ��M8 ت� iW� ���  : #!J -~� * H�� �bC” ةَ إِ ابِسِْم ِحيِم لَا َحوَْل وَلَا قُوَّ َّ ْحمِٰن الر َّ ا بِاللّٰهِ الْعَلِّيِ الْعَظِيمِ للّٰهِ الر   .“ّلَ

ُ َعلَيۡ  � B�داً َصل� ا ُ َعن�ا ُمَم� B�هۡ َجَزى ا
َ
  لُهُ هِ وََسل�َم بَِما ُهَو أ
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4. О, Аллах, наистина аз те моля за твоята милост, с която да напътиш сърцето ми, и да 
обхванеш делата ми, и да обгърнеш разпокъсаността ми, и да поправиш скритото в 
мен, и да извисиш явното от мен, и да пречистиш делата ми, и да ми вдъхнеш 
благоразумие, и да напътиш любимите ми, и да ме предпазиш от всяко зло! О, Аллах, 
дари ме с вяра и убеденост след които няма безверие, и милост чрез която да получа 
твоята височайша щедрост на този свят и на отвъдния! О, Аллах, наистина аз те моля 
да ми отредиш избавление, и да ме дариш с угощението на мъчениците-шехидите, и 
живота на щастливците [избавените от Огъня на Джехеннем], и подкрепа срещу 
враговете! О, Аллах, наистина аз те моля да изпълниш моите нужди, дори и да не 
проумявам кое е най-доброто за мен, а делата ми да са толкова немощни! Аз имам 
най-голяма нужда от твоята милост, затова те умолявам, о, Ти, Изпълващия нуждите, 
о, Ти, Лекуващия сърцата, така както преграждаш моретата едно от друго, да ме 
предпазиш от мъчението на Огъня [на Джехеннем], и от призовите за гибел, и от 
лошото изпитание в гроба! О, Аллах, за нещата, които не схващам как да постигна, а 
също за целите и желанията ми, които не съм постигнал измежду добрините, които 
Ти самия си обещал на някое от твоите творения или пък си дал на някой от твоите 
раби, умолявам те Ти самия да ме дариш с него, и те умолявам чрез безкрайната ти 
милост, о, Господарю на световете! О, Аллах, Притежателю на най-здравото въже и 
най-мъдрата повеля, умолявам те за сигурност в Деня на страха, и за Дженнет-Рай в 
Деня на вечността, заедно с приближените мъченици, извършващите руку и седжде, 
и изпълняващите своите обещания! Наистина Ти си Милосърдния, Любящия, 
наистина Ти правиш каквото пожелаеш! О, Аллах, стори ни напътстващи и 
напътени, а не заблудени и заблуждаващи, помирени с твоите приближени, 
враждуващи с твоите врагове, обичащи искрено единствено заради Теб онези, които 
също те обичат, и враждуващи искрено заради Теб с онези, които ти се противят! О, 
Аллах, това е призовът ми-дуа, а неговия отговор е от Теб! И това е по моите сили, а 
упованието ми е в Теб! О, Аллах, стори светлина в сърцето ми, и светлина в гроба ми, 
и светлина пред мен, и светлина зад мен, и светлина отдясно на мен, и светлина 
отляво на мен, и светлина над мен, и светлина под мен, и светлина в слуха ми, и 
светлина в зрението ми, и светлина в косата ми, и светлина в кожата ми, и светлина в 
плътта ми, и светлина в кръвта ми, и светлина в костите ми! О, Аллах, увеличи 
светлината ми, и ме дари със светлина, и стори за мен светлина! Пречист е Онзи, 
който притежава всичкото могъщество и покорява чрез него, пречист е Онзи, който 
притежава всичкото величие и дарява чрез него, пречист е Онзи, който единствен 
заслужава всичката възхвала, пречист е Притежателя на всичката милост и 
благодеяния, пречист е Притежателя на всичката слава и щедрост, пречист е 
Притежателя на величието и почитта! 

� Ет-Тирмиз ̱ӣ и извежда от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: ‘Абба ̄с ме изпрати при Пратеника на 
Аллах i, който бе в къщата на моята вуйна Мейму ̄не. И той стана през нощта да кланя, и 
когато откланя два ракята преди настъпването на зората каза: “О, Аллах, наистина аз те 

моля…” до думите “…и почитта.” 
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سۡ  �
َ
لَُك رَۡحَ اَللBُهم� إِّنِ أ

َ
ۡ ِدي بَِها قَلۡ ِدَك َتهۡ  ِعنۡ ًة ِمنۡ أ

مۡ ِب َوتَ
َ
لُِح بَِها ِث َوتُۡص رِي َوتَلُم� بَِها َشعۡ َمُع بَِها أ

ِ  َفُع بَِها َشاهِِديَوتَرۡ  َغئِِب 
لۡ ِهُمِن بَِها رُشۡ  َوتُلۡ  بَِها َعَمِل َوتَُزكّ

ُ
ِصُمِن بَِهـا َفِت َوَتۡعـِدي َوتَُرد� بَِها أ

عۡ ِمنۡ 
َ
َف َكَراَمتِـَك ِف ٌر َورَۡحَ َدهُ ُكفۡ َس َبعۡ يۡ َيقِيناً لَ ِطِن إِيَماناً وَ  ُك� ُسوٍء اَللBُهم� أ نَاُل بَِهـا َشَ

َ
ًة أ

نۡ  � ال
سۡ ِخَرةِ اَللBُهم� َيا َوالۡ

َ
لَُك الۡ  إِّنِ أ

َ
َهَداءِ وََعيۡ َز ِف الۡ َفوۡ أ �ۡصَ َقَضاءِ َونُُزَل الش َعَداءِ َوالـ� � َش الـس

َ
Yَ 

 
َ ۡ
نۡ عۡ ال

ُ
 زُِل بَِك َحاَجِت 1نۡ َداءِ اَللBُهم� إِّنِ أ

ۡ
 رَۡحَ َتَقرۡ  افۡ ِي َوَضُعَف َعَمِل  قَُصَ َرأ

َ
ۡسـتَِك ُت إِ�

َ
لَُك أ

َ
أ

 
ُ ۡ
ُِي َبۡيَ يَا قَاِضَ ال

ُدورِ َكَما تُ �ُ ُمورِ َوَيا َشاِفَ الص
نۡ  الۡ

َ
َِيِن ِمنۡ ُحورِ أ

عِيِ َوِمـنۡ  تُ   َعـَذاِب الـس�
 ُقُبورِ اَللBُهم� َما قَُصَ َعنۡ َنةِ الۡ  فِتۡ َوةِ ال�ُبورِ َوِمنۡ َدعۡ 

ۡ
لَِت ِمـَمسۡ ُه لُغۡ  َتبۡ لَمۡ ِت وَ ُه نِي� لُغۡ  َتبۡ َولَمۡ ِي ُه َرأ

َ
 نۡ أ

َحداً ِمنۡ  وََعدۡ َخۡيٍ 
َ
وۡ  َخلۡ تَُه أ

َ
نۡ  َخۡيٍ قَِك أ

َ
َحداً ِمنۡ َت ُمعۡ  أ

َ
رۡ ِطيهِ أ

َ
َك فِيـهِ َغـُب إَِلۡـ ِعَبـادَِك فَـإِّنِ أ

سۡ 
َ
لُكَ َوأ

َ
َ َعالَمِ رَب� الۡ يَا تَِك  بِرَۡحَ هُ أ

ۡ
 بۡ َي اَللBُهم� َذا ال

َ ۡ
ِديِد َوال ۡسـمۡ ِل الش�

َ
 رِ الر�ِشيِد أ

َ ۡ
لَُك ال

َ
َم َن يَـوۡ ۡمـأ

 
ۡ
َ ال

ۡ
ُ ن�َة يَوۡ وَِعيِد َوال

ۡ
 َم ال

ۡ
 لُودِ َمَع ال

ۡ
ُجودِ ال �ِع الس ك� �ُهودِ الر �بَِي الش ِ ُمـوَ ُمَقر� َك رَِحـيٌم َي بِـالۡ ّف ُعُهودِ إِنـ�

ماً  ُمـِضّلَِي ِسـلۡ  َضـاّلَِي َو<َ َتـِديَن َغـۡيَ َنـا َهـادِيَن ُمهۡ َعلۡ َعُل َما تُرِيُد اَللBُهم� اجۡ ن�َك َتفۡ 1َوُدوٌد 
وۡ 
َ
عۡ ِلَائَِك وََحرۡ ِل

َ
ِب� ِبُّبَِك َمنۡ باً ِل

ُ
َحب�َك َوُنَعادِ َدائَِك ن

َ
ِ  أ  َخالََفَك اَللBُهـم� ٰهـَذا َعَداَوتَِك َمنۡ ي ب

َعُء وََعلَيۡ  �ِ ال
ۡ

ُ َك ال
ۡ
ِب َونُـوراً ِف اً ِف قَۡلـ ِ� نُـورَعـۡل ُن اَللBُهـم� اجۡ Lَۡ َك ال� َعلَيۡ ُد وَ هۡ َجابَُة وَٰهَذا ال

ِق  فَـوۡ  ِشَماِ� َونُوراً ِمنۡ  يَِميِن َونُوراً َعنۡ ِف َونُوراً َعنۡ  َخلۡ  يََدي� َونُوراً ِمنۡ َبۡيِ  ي َونُوراً ِمنۡ َقۡبِ 
ۡ َونُوراً ِمنۡ 

َ
ۡ رِي َونُوراً ِف بََشِ ِع َونُوراً ِف بََصِي َونُوراً ِف َشعۡ ِت َونُوراً ِف َسمۡ  ت

َ
ِم ي َونُوراً ِف ل

عۡ 
َ
عۡ ِظمۡ َونُوراً ِف َدِم َونُوراً ِف ِعَظاِم اَللBُهم� أ

َ
ِي  ِ� نُوراً ُسـبۡ َعۡل ِطِن نُوراً َواجۡ  ِ� نُوراً َوأ

�
َحاَن ال

َف بِالۡ   عِّزِ َوقَاَل بِهِ ُسبۡ َتَعط�
ۡ
ِي لَبَِس ال

�
َم بِهِ ُسبۡ َمجۡ َحاَن ال ِ َد َوتََكر�

�
بِيُح َبِغ الت�ـسۡ ي َ< يَنۡ َحاَن ال

ُ ُسبۡ 
َ

 ِل َوالَِّعِم ُسبۡ َفۡض َحاَن ذِي الۡ إِ<� ل
ۡ
َ َكَرِم ُسبۡ ِد َوالۡ َمجۡ َحاَن ذِي ال

ۡ
ِ َحاَن ذِي ال

ۡ
 Mَِل َوال

ۡ
  َرامِ ك

*   t�2	 ��� �	 ������ a�^� ب���  : �� ���� XC t�2��� 5$��i �� NDT "�!J -,�g%� ¥��^ H%� * �/��T �gDJ #%DـND ��ـ���(4 �2ـ# ��@pـ�      

 ���”Y�6�� �,C >UD��“ W��� cC ”"���'�“.  
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5. О, Аллах, наистина аз търся закрила при Теб от раздора, и от лицемерието, и от 
лошия характер! 

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от ебу ̄ Дя ̄ўӯд от ебу ̄ Хур ̣айр̣а ت. 

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

� Хадисът с този призов-дуа е изведен от имам Ах ̱мед от Буср  .ت ̣

7. Пречист е твоят Господар, Господарят на мощта, от онова, което му приписват! 
Мир за пратениците! И слава на Аллах, Господаря на световете! 

� Ет ̣-Т̣абер̣о̄нӣ извежда от Зейд ибн Ер ̣к̣ам ت от Пророка i: Който го радва да му бъде 
отмерена пълна везна [с добрини] да прочита тези айети: “Пречист е твоят Господар, 

Господарят на мощта, от онова, което му приписват! Мир за пратениците! И слава на Аллах, 

Господарят на световете!” – по три пъти в края на всяка молитва-намаз. А Х ̱умейд ибн 
Зенж̱еўейх го извежда [хадиса] в своята “ет-Тер ̣г ̣ӣб” от ‘Али ت с думите: Който го радва да 
му бъде отмерена пълна везна да прочита тези айети по три пъти: “Пречист е твоят Господар, 

Господарят на мощта…” – до края им. А ибн еби ̄ Х ̱а ̄тим го извежда от еш-Шеа‘би ̄ с думите: 
Каза: Каза Пратеникът на Аллах i: Който го радва да му бъде отмерена пълна везна с 
добрини на Съдния ден да прочита тези айети в края на всяка сбирка, преди да стане от нея: 
“Пречист е твоят Господар, Господарят на мощта, от онова, което му приписват! Мир за пратениците! 

И слава на Аллах, Господаря на световете!” 

 



 203 

�  
َ ۡ
َقاِق َوالَِّفاِق وَُسوءِ ال ُعوُذ بَِك ِمَن الّشِ

َ
  Mَقِ خۡ اَللBُهم� إِّنِ أ

* (�:�/ ��� �	 ;�; ��� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

حۡ  �
َ
 ِسنۡ اَللBُهم� أ

ُ ۡ
ِجرۡ مُ  َعقَِبتََنا ِف ال

َ
نۡ  ِخزۡ نَا ِمنۡ ورِ ُكَِّها َوأ � ِي ال

  ِخَرةِ َيا وََعَذاِب الۡ

* �.� �	 3e� "��'� ?�	3�� ��/ 9:3< a�^� ت.  

 َحاَن َرّبَِك رَّبِ الۡ ُسبۡ  �
ۡ
 ال

َ
Yَ ٌمMَا يَِصُفوَن وََس َ ُمرۡ عِز�ةِ َعم�

ۡ
ِ رَّبِ الۡ مۡ َسلَِي َوال B�ِ َعالَِميَ ُد  

*    �,�df�� a�^�      >��� �� 3:� �	ت    M8�� �	 i :       -ـ:k� 
� :l(ـ�� ��l0%ـ�� �=JـDJ N%!ـ�� /ـ�� 
ا يَِصفُوَن وََسلاَمٌ ”�� �� َّ ةِ عَم َّ بَِّك رَّبِ الْعِز ُسبْحَاَن رَ

�^�F * W:�&� �� 3%e a��� v\E ( .W2%���; _� �T #\“عَلَى الْمُرَْسلِيَن وَاْلحَْمدُ لِلّٰهِ رَّبِ الْعَالَمِينَ  �D	 �	 ت�@D�  :    ـ��%l0�� ـ��)l: �� 
�� �ـ�

NJ=�       _��� v\E -:k� 
�/ ��!%DJ”(+��� m� Y�� ��S2� “-:k� �^� cC .��� �@D� M�`�� �	 ¡�< ��� ��� a�^��    :���i ��ـ�� ��  : � 
�ـ� �ـ�

  "�!: �� 3:�: 4< W.D� �^� #!%DJ -��%!�� "�: �s=� �� NJ=� ��%l0�� ��)l:” ُا يَِصفُوَن وََسلاَمٌ عَلَى الْمُرَْسلِيَن وَاْلحَمْدُ لِلّٰهِ رَّبِ س َّ ةِ عَم َّ بَِّك رَّبِ الْعِز بْحَاَن رَ

  . “الْعَالَمِينَ 



 

 

 

 

 
 

Транскрипция
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Бисмилля ̄̄ ̄̄хир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱ма ̄̄ ̄̄нир ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣ах ̱̱ ̱̱и ̄̄ ̄̄ми 

1. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ у ̄̄ ̄̄ля ̄̄ ̄̄ ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми. Ељх̱амду лилля̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне. 
Ер̣р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми. Ма̄лики йеўмид дӣни. Иййа̄ке неа‘буду ўе иййа̄ке 
несте‘ӣну. Ихдинес̣ с̣ир̣о̄т̣аљ мустек̣ӣме. С̣ир̣о̄т̣ал лез̱ӣне ен‘амте ‘алейхим 
г̣айрил мег̣д̣ӯби ‘алейхим ўелед̣ д̣о̄ллӣне.)) 

2. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес̣бех̱ту ушхидуке ўе ушхиду х̱амелете ‘ар̣шике ўе 
меля̄’икетеке ўе ж̱емӣ‘а х̣аљк̣ике еннеке ентел̣л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ енте ўах̱деке 
ля̄ шерӣке леке ўе енне сеййиденя̄ мух̱аммеден ‘абдуке ўе р̣асӯлюке. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ 
а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ес̣бех̱ня̄ ўе ес̣бех̱аљ муљку лилля̄хи ўељх̱амду лилля̄хи ўеля̄ иля̄хе иллел̣л̣о̄ху 
ўах̱деху ля̄ шерӣке леху лехуљ муљлку ўе лехуљ х̱амду ўе хуўе ‘аля̄ кулли 
шей’ин к̣адӣр̣ун. Рабби ес’елюке х̣айр̣а ма̄ фӣ ха̄з̱ељ йеўми ўе х̣айр̣а ма̄ 
беа‘деху ўе е‘ӯз̱у бике мин шерри ма̄ фӣ ха̄з̱ељ йеўми ўе шерри ма̄ беа‘деху. 
Р̣абби е‘ӯз̱у бике минељ кесели ўе сӯ’иљ кибери ўе е‘ӯз̱у бике мин ‘аз̱я̄бин 
фин ня̄ри ўе ‘аз̱я̄бин фиљ к̣абри. 

5. Ес̣бех̱ня̄ ‘аля̄ фит̣р̣атиљ исля̄ми ўе келиметиљ их̣ля̄с̣и ўе дӣни небиййния̄ 
мух̱аммедин с̣аллел̣л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлеме ўе миллети ебӣня̄ ибр̣о̄хӣме 
х̱анӣфен муслимен ўе ма̄ кя̄не минељ мушрикӣне. 

6. Ес̣бех̱ня̄ ўе ес̣бех̱аљ муљку лилля̄хи ўељх̱амду лилля̄хи ўељкибрийа̄’у 
ўељ‘аз̣амету лилля̄хи ўељ х̣аљк̣у ўељ емр̣у ўел лейлю ўен неха̄р̣у ўе ма̄ секене 
фӣхима̄ лилля̄хи ўах̱деху ўељ х̱аўлю ўељ к̣уўўету ўес суљт̣о̄ну фис сема̄ўа̄ти 
ўељ ер̣д̣и лилля̄хи те‘а̄ля̄. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ еўўеле ха̄з̱ен неха̄ри с̣аля̄х̱ан ўе 
еўсет̣аху неж̱а̄хан ўе а̄х̣ирахӯ феля̄х̱ан йа̄ ер̣х̱амер̣ р̣о̄х̱имӣне.  

7. Ес̣бех̱ня̄ ўе ес̣бех̱аљ муљку лилля̄хи ўељх̱амду лилля̄хи куллюху. Е‘ӯз̱у 
билля̄хил лез̱ӣ йумсикус сема̄’е ен тек̣а‘а ‘алељ ер̣д̣и илля̄ би’из̱нихи мин 
шерри ма̄ х̣алек̣а ўе з̱ер̣а’е ўе мин шерриш шейт̣о̄ни ўе ширкихи. [Три пъти.] 

8. Ел̣л̣о̄хумме фа̄лик̣аљ ис̣ба̄х̱и ўе ж̱а̄‘илел лейли секенен ўеш шемсе ўељ к̣амер̣а 
х̱усба̄нен ик̣д̣и ‘аннид дейне ўе ег̣нинӣ минељ фек̣ри ўе емтиа‘нӣ бисем‘ӣ ўе 
бес̣арӣ ўе к̣аўўинӣ ‘алељ ж̱иха̄ди фӣ себӣлике. 
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2. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄нийе ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми. Ељх̱амду лилля̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне. 
Ер̣р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми. Ма̄лики йеўмид дӣни. Иййа̄ке неа‘буду ўе иййа̄ке 
несте‘ӣну. Ихдинес̣ с̣ир̣о̄т̣аљ мустек̣ӣме. С̣ир̣о̄т̣ал лез̱ӣне ен‘амте ‘алейхим 
г̣айрил мег̣д̣ӯби ‘алейхим ўелед̣ д̣о̄ллӣне.)) ((Ел̣л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ 
х̱аййуљ к̣аййӯму. Ля̄ те’х̣уз̱уху синетун ўе ля̄ неўмун. Леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе 
ма̄ фиљ ер̣д̣и. Мен з̱еллез̱ӣ йешфе‘у ‘индеху илля̄ би’из̱нихи. Йеа‘лему ма̄ 
бейне ейдӣхим ўе ма̄ х̣аљфехум ўе ля̄ йух̱ӣт̣ӯне би шей’ин мин ‘иљмихи илля̄ 
би ма̄ ша̄’е. Ўеси‘а кур̣сиййухус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а ўе ля̄ йе’ӯдуху х̱ифз̣ухума̄. 
Ўе хуўељ ‘алиййуљ ‘аз̣ӣму.)) ((Шехидел̣ л̣о̄ху еннеху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе ўељ 
меля̄’икету ўе улюљ ‘иљми к̣о̄’имен биљ к̣ист̣и. Ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ ‘азӣзуљ 
х̱акӣму. Иннед дӣне ‘индел̣л̣о̄хиљ исля̄му.)) ((К̣улил ля̄хумме ма̄ликељ муљки 
ту’тиљ муљке мен теша̄’у ўе тензи‘уљ муљке миммен теша̄’у ўе ту‘иззу мен 
теша̄’у ўе туз̱иллю мен теша̄’у бийедикељ х̣айр̣у иннеке ‘аля̄ кулли шей’ин 
к̣адӣр̣ун. Тӯлиж̱ул лейле фин неха̄р̣и ўе тӯлиж̱ун неха̄р̣а фил лейли ўе 
тух̣риж̱уљ х̱аййе минељ меййити ўе тух̣риж̱уљ меййите минељ х̱аййи ўе 
тер̣зук̣у мен теша̄’у биг̣айри х̱ися̄бин.)) ((Р̣аббеня̄ а̄тиня̄ фид дунйа̄ х̱асенетен 
ўе фиљ а̄х̣ир̣ати х̱асенетен ўе к̣иня̄ ‘аз̱ябен ня̄ри.)) 

2. Бисмилля̄хил лез̱ӣ ля̄ йед̣ур̣р̣у ме‘асмихи шей’ун фиљ ер̣д̣и ўе ля̄ фис сема̄’и 
ўе хуўес семӣ‘уљ ‘алӣму. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
а̄ли ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте 
‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Е‘ӯз̱у бикелима̄тил ля̄хит тя̄мма̄ти мин шерри ма̄ х̣алек̣а. 
5. Е‘ӯз̱у бикелима̄тил ля̄хит тя̄мма̄ти мин г̣ад̣абихи ўе ‘ик̣о̄бихи ўе мин шерри 

‘иба̄дихи ўе мин хемезя̄тиш шейа̄т̣ӣни ўе ен йех̱д̣ур̣ӯни. 
6. Р̣абби к̣инӣ ‘аз̱ябеке йеўме теб‘ас̱у ‘иба̄деке.  
7. Йа̄ кя̄’инен к̣абле кулли шей’ин иф‘аљ бӣ кез̱я̄ ўе кез ̱я̄… [И да назове своята 

нужда.] 
8. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке ‘ӣшетен нек̣иййетен ўе мӣтетен сеўиййетен ўе 

мер̣адден г̣айр̣а мех̣зиййин ўе ля̄ фа̄д̣их̱ин. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ д̣а‘ӣфун 
фек̣аўўи фӣ рид̣о̄ке даа‘фӣ ўе х̣уз̱ илељ х̣айри биня̄с̣ийетӣ ўеж̱‘алиљ исля̄ме 
мунтеха̄ рид̣о̄’ӣ. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ д̣а‘ӣфун фек̣аўўинӣ ўе иннӣ з̱елӣлюн 
фе’е‘иззенӣ ўе иннӣ фек̣ӣр̣ун фе’ег̣нинӣ. 
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3. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄лис ̱̱ ̱̱ету ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми. Ељх̱амду лилля̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне. 
Ер̣р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми. Ма̄лики йеўмид дӣни. Иййа̄ке неа‘буду ўе иййа̄ке 
несте‘ӣну. Ихдинес̣ с̣ир̣о̄т̣аљ мустек̣ӣме. С̣ир̣о̄т̣ал лез̱ӣне ен‘амте ‘алейхим 
г̣айрил мег̣д̣ӯби ‘алейхим ўелед̣ д̣о̄ллӣне.)) ((Ел̣л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ 
х̱аййуљ к̣аййӯму. Ля̄ те’х̣уз̱уху синетун ўе ля̄ неўмун. Леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе 
ма̄ фиљ ер̣д̣и. Мен з̱еллез̱ӣ йешфе‘у ‘индеху илля̄ би’из̱нихи. Йеа‘лему ма̄ 
бейне ейдӣхим ўе ма̄ х̣аљфехум ўе ля̄ йух̱ӣт̣ӯне би шей’ин мин ‘иљмихи илля̄ 
би ма̄ ша̄’е. Ўеси‘а кур̣сиййухус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а ўе ля̄ йе’ӯдуху х̱ифз̣ухума̄. 
Ўе хуўељ ‘алиййуљ ‘аз̣ӣму.)) ((Лилля̄хи ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и. Ўе 
ин тубдӯ ма̄ фӣ енфусикум еў тух̣фӯху йух̱а̄сибкум бихилля̄ху. Фе йег̣фир̣у 
лимен йеша̄’у ўе йу‘аз̱з̱ибу мен йеша̄’у. Ўел̣л̣о̄ху ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. 
А̄менер̣ р̣асӯлю бима̄ унзиле илейхи мин р̣аббихи ўељ му’минӯне. Куллюн 
а̄мене билля̄хи ўе меля̄’икетихи ўе кутубихи ўе р̣усулихи. Ля̄ нуферрик̣у 
бейне ех̱адин мин р̣усулихи. Ўе к̣о̄лю̄ семиа‘ня̄ ўе ет̣аа‘ня̄ г̣уфр̣о̄неке р̣аббеня̄ 
ўе илейкељ мес̣ӣр̣у. Ля̄ йукеллифул̣ л̣о̄ху нефсен илля̄ ўус‘аха̄. Леха̄ ма̄ 
кесебет ўе ‘алейха̄ мектесебет. Р̣аббеня̄ ля̄ ту’а̄х̣из̱ня̄ иннесӣня̄ еў ех̣т̣а’ня̄. 
Р̣аббеня̄ ўе ля̄ тех̱миљ ‘алейня̄ ис̣р̣ан кема̄ х̱амељтеху ‘алел лез̱ӣне мин 
к̣аблиня̄. Р̣аббеня̄ ўе ля̄ тух̱аммиљня̄ ма̄ ля̄ т̣о̄к̣ате леня̄ бихи. Ўеа‘фу ‘ання̄ 
ўег̣фир леня̄ ўер̣х̱амня̄. Енте меўля̄ня̄ фенс̣ур̣ня̄ ‘алељ к̣аўмиљ кя̄фирӣне.)) 
((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Иння̄ еа‘т̣айня̄кељ кеўс̱ер̣а. Фес̣алли 
лир̣аббике ўенх̱ар̣. Инне ша̄ни’еке хуўељ ебтер̣у.)) 

2. Р̣ад̣ӣту билля̄хи р̣аббен ўе биљ исля̄ми дӣнен ўе бисеййидиня̄ мух̱аммедин 
с̣аллел̣ л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлеме небиййен ўе р̣асӯлен. [Три пъти.] 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммеди ниннебиййиљ уммиййи ўе ‘аля̄ а̄ли 
мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ 
мух̱аммеди ниннебиййиљ уммиййи ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ 
а̄ли ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хум мех̱фез̣нӣ биљ исля̄ми к̣о̄’имен ўех̱фез̣нӣ биљ исля̄ми к̣о̄‘иден 
ўех̱фез̣нӣ биљ исля̄ми р̣о̄к̣иден ўе ля̄ тут̣иа‘ фиййе ‘адуўўен ўе ля̄ х̱а̄сиден ўе 
е‘ӯз̱у бике мин шерри кулли дя̄ббетин енте а̄х̣из̱ун биня̄с̣ийетиха̄ ўе ес’елюке 
минељ х̣айрил лез̱ӣ бийедике куллихи. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин зеўа̄ли ниа‘метике ўе тех̱аўўули ‘а̄фийетике 
ўе фуж̱а̄’ети ник̣метике ўе ж̱емӣ‘и сех̣ат̣ике. 
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4. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атур ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄би‘ату ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми. Ељх̱амду лилля̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне. 
Ер̣р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми. Ма̄лики йеўмид дӣни. Иййа̄ке неа‘буду ўе иййа̄ке 
несте‘ӣну. Ихдинес̣ с̣ир̣о̄т̣аљ мустек̣ӣме. С̣ир̣о̄т̣ал лез̱ӣне ен‘амте ‘алейхим 
г̣айрил мег̣д̣ӯби ‘алейхим ўелед̣ д̣о̄ллӣне.)) ((Елиф ля̄м мӣм. З̱я̄ликељ китя̄бу 
ля̄ р̣айбе фӣхи. Худен лиљ муттек̣ӣне. Еллез̱ӣне йу’минӯне биљ г̣айби ўе 
йук̣ӣмӯнес̣ с̣аля̄те ўе мимма̄ р̣азек̣ня̄хум йунфик̣ӯне. Ўеллез̱ӣне йу’минӯне 
бима̄ унзиле илейке ўе ма̄ унзиле мин к̣аблике ўе биљ а̄х̣ир̣атихум йӯк̣инӯне. 
Уля̄’ике ‘аля̄ худен мин р̣аббихим ўе уля̄’ике хумуљ муфлих̱ун̄не.)) ((Ўе 
иля̄хукум иля̄хун ўа̄х̱идун ля̄ иля̄хе илля̄ хуўер̣ р̣ах̱ма̄нур̣ р̣ах̱ӣму.)) ((Ел̣л̣о̄ху 
ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ х̱аййуљ к̣аййӯму. Ля̄ те’х̣уз̱уху синетун ўе ля̄ неўмун. 
Леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и. Мен з̱еллез̱ӣ йешфе‘у ‘индеху илля̄ 
би’из̱нихи. Йеа‘лему ма̄ бейне ейдӣхим ўе ма̄ х̣аљфехум ўе ля̄ йух̱ӣт̣ӯне би 
шей’ин мин ‘иљмихи илля̄ би ма̄ ша̄’е. Ўеси‘а кур̣сиййухус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а 
ўе ля̄ йе’ӯдуху х̱ифз̣ухума̄. Ўе хуўељ ‘алиййуљ ‘аз̣ӣму.)) ((Лилля̄хи ма̄ фис 
сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и. Ўе ин тубдӯ ма̄ фӣ енфусикум еў тух̣фӯху 
йух̱а̄сибкум бихилля̄ху. Фе йег̣фир̣у лимен йеша̄’у ўе йу‘аз̱з̱ибу мен йеша̄’у. 
Ўел̣л̣о̄ху ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. А̄менер̣ р̣асӯлю бима̄ унзиле илейхи 
мин р̣аббихи ўељ му’минӯне. Куллюн а̄мене билля̄хи ўе меля̄’икетихи ўе 
кутубихи ўе р̣усулихи. Ля̄ нуферрик̣у бейне ех̱адин мин р̣усулихи. Ўе к̣о̄лю̄ 
семиа‘ня̄ ўе ет̣аа‘ня̄ г̣уфр̣о̄неке р̣аббеня̄ ўе илейкељ мес̣ӣр̣у. Ля̄ йукеллифул̣ 
л̣о̄ху нефсен илля̄ ўус‘аха̄. Леха̄ ма̄ кесебет ўе ‘алейха̄ мектесебет. Р̣аббеня̄ ля̄ 
ту’а̄х̣из̱ня̄ иннесӣня̄ еў ех̣т̣а’ня̄. Р̣аббеня̄ ўе ля̄ тех̱миљ ‘алейня̄ ис̣р̣ан кема̄ 
х̱амељтеху ‘алел лез̱ӣне мин к̣аблиня̄. Р̣ббеня̄ ўе ля̄ тух̱аммиљня̄ ма̄ ля̄ т̣о̄к̣ате 
леня̄ бихи. Ўеа‘фу ‘ання̄ ўег̣фир леня̄ ўер̣х̱амня̄. Енте меўля̄ня̄ фенс̣ур̣ня̄ 
‘алељ к̣аўмиљ кя̄фирӣне.)) ((Шехидел̣ л̣о̄ху еннеху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе ўељ 
меля̄’икету ўе улюљ ‘иљми к̣о̄’имен биљ к̣ист̣и. Ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ ‘азӣзуљ 
х̱акӣму. Иннед дӣне ‘индел̣л̣о̄хиљ исля̄му.)) ((Инне р̣аббекумул̣ л̣о̄хул лез̱и 
х̣алек̣ас сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а фӣ ситтети еййа̄мин с̱уммес теўа̄ ‘алељ ‘ар̣ши 
йуг̣шил лейлен неха̄р̣а йет̣любуху х̱ас̱ӣс̱ен ўеш шемсе ўељ к̣амер̣а ўен нуж̱ӯме 
мусех̣х̣ар̣о̄тин би‘емрихи. Еля̄ лехуљ х̣аљк̣у ўељ емр̣у. Теба̄р̣акел̣ л̣о̄ху р̣аббуљ 
‘а̄лемӣне.)) ((Фете‘а̄лел̣ л̣о̄хуљ меликуљ х̱ак̣к̣у ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе р̣аббуљ 
‘ар̣шиљ керӣми. Ўе мен йед‘у ме‘ал̣л̣о̄хи иля̄хен а̄х̣ар̣а ля̄ бур̣ха̄не лехӯ бихи 
фе’иннема̄ х̱ися̄буху ‘инде р̣аббихи. Иннеху ля̄ йуфлих̱уљ кя̄фир̣ӯне. Ўе к̣уљ 
р̣аббиг̣фир ўер̣х̱ам ўе енте х̣айр̣ур̣ р̣о̄х̱имӣне.)) ((Ўе еннеху те‘а̄ля̄ ж̱едду 
р̣аббиня̄ меттех̣аз̱е с̣о̄х̱ибетен ўе ля̄ ўеледен.)) ((Ўес̣ с̣о̄ффа̄ти с̣аффен. Фез 
зя̄ж̱ир̣о̄ти зеж̱р̣ан. Фет тя̄лийа̄ти з̱икр̣ан. Инне иля̄хекум леўа̄х̱идун. Р̣аббус 
сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣ӣ ўе ма̄ бейнехума̄ ўе р̣аббуљ меша̄рик̣и. Иння̄ зеййеннес 
сема̄’ед дунйа̄ бизӣнетиниљ кеўа̄киби. Ўе х̱ифз̣ан мин кулли шейт̣о̄нин 
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ма̄ридин. Ля̄ йессемме‘ӯне илељ меле’иљ еа‘ля̄ ўе йук̣з̱ефӯне мин кулли 
ж̱а̄нибин. Дух̱ӯр̣ан ўе лехум ‘аз̱я̄бун ўа̄с̣ибун. Илля̄ мен х̣ат̣ифељ х̣ат̣фете 
фе’етбе‘аху шиха̄бун с̱я̄к̣ибун. Фестефтихим ехум ешедду х̣аљк̣ан ем мен 
х̣алек̣ня̄. Иння̄ х̣алек̣ня̄хум мин т̣ӣнин ля̄зибин.)) ((Леў ензељня̄ ха̄з̱ељ 
к̣ур̣’а̄не ‘аля̄ ж̱ебелин лер̣а’ейтеху х̣о̄ши‘ан мутес̣адди‘ан мин х̣ашйетил ля̄хи 
ўе тиљкељ емс̱я̄лю нед̣рибуха̄ линня̄си ле‘аллехум йетефеккер̣ӯне. Хуўел̣ 
л̣о̄хул лез̱ӣ ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе. ‘А̄лимуљ г̣айби ўеш шеха̄дети хуўер̣ р̣ах̱ма̄нур̣ 
р̣ах̱ӣму. Хуўел̣ л̣о̄хул лез̱ӣ ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе. Ељмеликуљ к̣уддӯсус селя̄муљ 
му’минуљ мухейминуљ ‘азӣзуљ ж̱ебба̄р̣уљ мутекеббир̣у. Субх̱анел̣ л̣о̄хи ‘амма̄ 
йушрикӯне. Хуўел̣ л̣о̄хуљ х̣о̄лик̣уљ ба̄ри’уљ мус̣аўўир̣у лехуљ есма̄’уљ х̱усня̄. 
Йусеббих̱у леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и ўе хуўељ ‘азӣзуљ х̱акӣму.)) 
((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣уљ хуўел̣л̣о̄ху ех̱адун. Ел̣л̣о̄хус̣ с̣амеду. 
Лем йелид ўелем йӯлед. Ўелем йекун лехӯ куфуўен ех̱адун.)) ((Бисмилля̄хир̣ 
р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣уљ е‘ӯз̱у бир̣аббиљ фелек̣и. Мин шерри ма̄ х̣алек̣а. Ўе 
мин шерри г̣о̄сик̣ин из̱я̄ ўек̣абе. Ўе мин шеррин неффа̄с̱я̄ти фиљ ‘ук̣ади. Ўе 
мин шерри х̱асидин из̱я̄ х̱аседе.)) ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣уљ 
е‘ӯз̱у бир̣аббин ня̄си. Меликин ня̄си. Иля̄хин ня̄си. Мин шерриљ ўесўа̄сиљ 
х̣ання̄си. Еллез̱ӣ йуўесўису фӣ с̣удӯрин ня̄си. Минељ ж̱иннети ўен ня̄си.)) 

2. Х̱асбийел̣ л̣о̄ху ўе ниа‘мељ ўекӣлю. 
3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 

а̄ли ибр̣о̄хӣме. Ел̣л̣о̄хумме ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин 
кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме. 

4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке мин фед̣ликељ еа‘з̣ами ўе рид̣ўа̄никељ екбери. 
5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бинӯри уеж̱хикељ керӣми ўесмикељ ‘аз̣ӣми минељ 

куфри ўељ фек̣ри.  
6. Ел̣л̣о̄хумме ес̣лих̱ лӣ дӣнӣ ўе ўессиа‘ лӣ фӣ дя̄рӣ ўе ба̄рик лӣ фӣ ризк̣ӣ. 
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5. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ х ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄мисету ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Елиф ля̄м мӣм. З̱я̄ликељ китя̄бу ля̄ 
р̣айбе фӣхи. Худен лиљ муттек̣ӣне. Еллез̱ӣне йу’минӯне биљ г̣айби ўе 
йук̣ӣмӯнес̣ с̣аля̄те ўе мимма̄ р̣азек̣ня̄хум йунфик̣ӯне. Ўеллез̱ӣне йу’минӯне 
бима̄ унзиле илейке ўе ма̄ унзиле мин к̣аблике ўе биљ а̄х̣ир̣атихум йӯк̣инӯне. 
Уля̄’ике ‘аля̄ худен мин р̣аббихим ўе уля̄’ике хумуљ муфлих̱ун̄не.)) ((Ел̣л̣о̄ху 
ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ х̱аййуљ к̣аййӯму. Ля̄ те’х̣уз̱уху синетун ўе ля̄ неўмун. 
Леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и. Мен з̱еллез̱ӣ йешфе‘у ‘индеху илля̄ 
би’из̱нихи. Йеа‘лему ма̄ бейне ейдӣхим ўе ма̄ х̣аљфехум ўе ля̄ йух̱ӣт̣ӯне би 
шей’ин мин ‘иљмихи илля̄ би ма̄ ша̄’е. Ўеси‘а кур̣сиййухус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а 
ўе ля̄ йе’ӯдуху х̱ифз̣ухума̄. Ўе хуўељ ‘алиййуљ ‘аз̣ӣму. Ля̄ икр̣о̄хе фид дӣни 
к̣аттебеййенер̣ р̣ушду минељ г̣аййи. Фемен йекфур̣ бит̣т̣о̄г̣ӯти ўе йу‘мин 
билля̄хи фек̣адис темсеке биљ ‘ур̣ўетиљ ўус̱к̣о̄ ленфис̣о̄ме леха̄. Ўел̣л̣о̄ху 
семӣ‘ун ‘алӣмун. Ел̣л̣о̄ху ўелиййул лез̱ӣне а̄менӯ йух̣риж̱ухум минез̣ 
з̣улюма̄ти илен нӯри. Ўеллез̱ӣне кефер̣ӯ еўлийа̄’ухумут̣ т̣о̄г̣ӯту йух̣риж̱ӯнехум 
минен нӯри илез̣ з̣улюма̄ти. Уля̄’ике ес̣х̱а̄бун ня̄ри хум фӣха̄ х̣о̄лидӯне.)) 
((Лилля̄хи ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и. Ўе ин тубдӯ ма̄ фӣ енфусикум 
еў тух̣фӯху йух̱а̄сибкум бихилля̄ху. Фе йег̣фир̣у лимен йеша̄’у ўе йу‘аз̱з̱ибу 
мен йеша̄’у. Ўел̣л̣о̄ху ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. А̄менер̣ р̣асӯлю бима̄ 
унзиле илейхи мин р̣аббихи ўељ му’минӯне. Куллюн а̄мене билля̄хи ўе 
меля̄’икетихи ўе кутубихи ўе р̣усулихи. Ля̄ нуферрик̣у бейне ех̱адин мин 
р̣усулихи. Ўе к̣о̄лю̄ семиа‘ня̄ ўе ет̣аа‘ня̄ г̣уфр̣о̄неке р̣аббеня̄ ўе илейкељ 
мес̣ӣр̣у. Ля̄ йукеллифул̣ л̣о̄ху нефсен илля̄ ўус‘аха̄. Леха̄ ма̄ кесебет ўе ‘алейха̄ 
мектесебет. Р̣аббеня̄ ля̄ ту’а̄х̣из̱ня̄ иннесӣня̄ еў ех̣т̣а’ня̄. Р̣аббеня̄ ўе ля̄ тех̱миљ 
‘алейня̄ ис̣р̣ан кема̄ х̱амељтеху ‘алел лез̱ӣне мин к̣аблиня̄. Р̣ббеня̄ ўе ля̄ 
тух̱аммиљня̄ ма̄ ля̄ т̣о̄к̣ате леня̄ бихи. Ўеа‘фу ‘ання̄ ўег̣фир леня̄ ўер̣х̱амня̄. 
Енте меўля̄ня̄ фенс̣ур̣ня̄ ‘алељ к̣аўмиљ кя̄фирӣне.)) 

2. Субх̱а̄неке ля̄ иля̄хе илля̄ енте йа̄ з̱ељ ж̱еля̄ли ўељ икр̣о̄ми. 
3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 

а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ел̣л̣о̄хумме ба̄рик ‘аля̄ а̄ли 
мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин ж̱ухдиљ беля̄’и ўе дер̣киш шек̣о̄’и ўе сӯ’иљ 
к̣ад̣о̄’и ўе шема̄тетиљ еа‘дя̄’и. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкес̣ с̣их̱х̱ате ўељ ‘ис̱мете ўељ ‘иффете ўељ ема̄нете ўе 
х̱уснељ х̣улюк̣и ўер рид̣о̄ биљ к̣адери. 
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6. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ся ̄̄ ̄̄дисету ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Елиф ля̄м мӣм. З̱я̄ликељ китя̄бу ля̄ 
р̣айбе фӣхи. Худен лиљ муттек̣ӣне. Еллез̱ӣне йу’минӯне биљ г̣айби ўе 
йук̣ӣмӯнес̣ с̣аля̄те ўе мимма̄ р̣азек̣ня̄хум йунфик̣ӯне. Ўеллез̱ӣне йу’минӯне 
бима̄ унзиле илейке ўе ма̄ унзиле мин к̣аблике ўе биљ а̄х̣ир̣атихум йӯк̣инӯне. 
Уля̄’ике ‘аля̄ худен мин р̣аббихим ўе уля̄’ике хумуљ муфлих̱ун̄не.)) ((Ел̣л̣о̄ху 
ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ х̱аййуљ к̣аййӯму. Ля̄ те’х̣уз̱уху синетун ўе ля̄ неўмун. 
Леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и. Мен з̱еллез̱ӣ йешфе‘у ‘индеху илля̄ 
би’из̱нихи. Йеа‘лему ма̄ бейне ейдӣхим ўе ма̄ х̣аљфехум ўе ля̄ йух̱ӣт̣ӯне би 
шей’ин мин ‘иљмихи илля̄ би ма̄ ша̄’е. Ўеси‘а кур̣сиййухус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а 
ўе ля̄ йе’ӯдуху х̱ифз̣ухума̄. Ўе хуўељ ‘алиййуљ ‘аз̣ӣму. Ля̄ икр̣о̄хе фид дӣни 
к̣аттебеййенер̣ р̣ушду минељ г̣аййи. Фемен йекфур̣ бит̣т̣о̄г̣ӯти ўе йу‘мин 
билля̄хи фек̣адис темсеке биљ ‘ур̣ўетиљ ўус̱к̣о̄ ленфис̣о̄ме леха̄. Ўел̣л̣о̄ху 
семӣ‘ун ‘алӣмун. Ел̣л̣о̄ху ўелиййул лез̱ӣне а̄менӯ йух̣риж̱ухум минез̣ 
з̣улюма̄ти илен нӯри. Ўеллез̱ӣне кефер̣ӯ еўлийа̄’ухумут̣ т̣о̄г̣ӯту йух̣риж̱ӯнехум 
минен нӯри илез̣ з̣улюма̄ти. Уля̄’ике ес̣х̱а̄бун ня̄ри хум фӣха̄ х̣о̄лидӯне.)) 
((Лилля̄хи ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и. Ўе ин тубдӯ ма̄ фӣ енфусикум 
еў тух̣фӯху йух̱а̄сибкум бихилля̄ху. Фе йег̣фир̣у лимен йеша̄’у ўе йу‘аз̱з̱ибу 
мен йеша̄’у. Ўел̣л̣о̄ху ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. А̄менер̣ р̣асӯлю бима̄ 
унзиле илейхи мин р̣аббихи ўељ му’минӯне. Куллюн а̄мене билля̄хи ўе 
меля̄’икетихи ўе кутубихи ўе р̣усулихи. Ля̄ нуферрик̣у бейне ех̱адин мин 
р̣усулихи. Ўе к̣о̄лю̄ семиа‘ня̄ ўе ет̣аа‘ня̄ г̣уфр̣о̄неке р̣аббеня̄ ўе илейкељ 
мес̣ӣр̣у. Ля̄ йукеллифул̣ л̣о̄ху нефсен илля̄ ўус‘аха̄. Леха̄ ма̄ кесебет ўе ‘алейха̄ 
мектесебет. Р̣аббеня̄ ля̄ ту’а̄х̣из̱ня̄ иннесӣня̄ еў ех̣т̣а’ня̄. Р̣аббеня̄ ўе ля̄ тех̱миљ 
‘алейня̄ ис̣р̣ан кема̄ х̱амељтеху ‘алел лез̱ӣне мин к̣аблиня̄. Р̣ббеня̄ ўе ля̄ 
тух̱аммиљня̄ ма̄ ля̄ т̣о̄к̣ате леня̄ бихи. Ўеа‘фу ‘ання̄ ўег̣фир леня̄ ўер̣х̱амня̄. 
Енте меўля̄ня̄ фенс̣ур̣ня̄ ‘алељ к̣аўмиљ кя̄фирӣне.)) ((Инне р̣аббекумул̣ л̣о̄хул 
лез̱и х̣алек̣ас сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а фӣ ситтети еййа̄мин с̱уммес теўа̄ ‘алељ ‘ар̣ши 
йуг̣шил лейлен неха̄р̣а йет̣любуху х̱ас̱ӣс̱ен ўеш шемсе ўељ к̣амер̣а ўен нуж̱ӯме 
мусех̣х̣ар̣о̄тин би‘емрихи. Еля̄ лехуљ х̣аљк̣у ўељ емр̣у. Теба̄р̣акел̣ л̣о̄ху р̣аббуљ 
‘а̄лемӣне. Уд‘ӯ р̣аббекум тед̣ар̣р̣у‘ан ўе х̣уфйетен иннеху ля̄ йух̱иббуљ 
муа‘тедӣне. Ўе ля̄ туфсидӯ фиљ ер̣д̣и беа‘де ис̣ля̄х̱иха̄ ўед‘ӯху х̣аўфен ўе 
т̣аме‘ан. Инне р̣ах̱метл̣ л̣о̄хи к̣арӣбун минељ мух̱синӣне.)) ((К̣улид̣‘ул̣ л̣о̄хе 
еўид‘ур̣ р̣ах̱ма̄не еййен ма̄ тед‘ӯ фелехуљ есма̄’уљ х̱усня̄. Ўе ля̄ теж̱хер̣ 
бис̣аля̄тике ўе ля̄ тух̣о̄фит биха̄. Ўебтег̣и бейне з̱я̄лике себӣлен. Ўе к̣улиљ 
х̱амду лилля̄хил лез̱ӣ лем йеттех̣из̱ ўеледен ўе лем йекун леху шерӣкун фиљ 
муљки ўе лем йекун леху ўелиййун минез̱ з̱улли ўе кеббирху текбӣр̣ан.)) 
((Ўес̣ с̣о̄ффа̄ти с̣аффен. Фез зя̄ж̱ир̣о̄ти зеж̱р̣ан. Фет тя̄лийа̄ти з̱икр̣ан. Инне 
иля̄хекум леўа̄х̱идун. Р̣аббус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣ӣ ўе ма̄ бейнехума̄ ўе р̣аббуљ 
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меша̄рик̣и. Иння̄ зеййеннес сема̄’ед дунйа̄ бизӣнетиниљ кеўа̄киби. Ўе 
х̱ифз̣ан мин кулли шейт̣о̄нин ма̄ридин. Ля̄ йессемме‘ӯне илељ меле’иљ еа‘ля̄ 
ўе йук̣з̱ефӯне мин кулли ж̱а̄нибин. Дух̱ӯр̣ан ўе лехум ‘аз̱я̄бун ўа̄с̣ибун. Илля̄ 
мен х̣ат̣ифељ х̣ат̣фете фе’етбе‘аху шиха̄бун с̱я̄к̣ибун. Фестефтихим ехум 
ешедду х̣аљк̣ан ем мен х̣алек̣ня̄. Иння̄ х̣алек̣ня̄хум мин т̣ӣнин ля̄зибин.)) ((Йа̄ 
меа‘шер̣аљ ж̱инни ўељ инси инистет̣а‘тум ен тенфуз̱ӯ мин ек̣т̣о̄рис сема̄ўа̄ти 
ўељ ер̣д̣и фенфуз̱ӯ. Ля тенфуз̱ӯне илля̄ бисуљт̣о̄нин. Феби’еййи а̄ля̄’и 
р̣аббикума̄ тукез̱з̱иба̄ни. Йур̣селю ‘алейкума̄ шуўа̄з̣ун мин ня̄рин ўе нух̱а̄сун 
феля̄ тентес̣ир̣о̄ни.)) ((Леў ензељня̄ ха̄з̱ељ к̣ур̣’а̄не ‘аля̄ ж̱ебелин лер̣а’ейтеху 
х̣о̄ши‘ан мутес̣адди‘ан мин х̣ашйетил ля̄хи ўе тиљкељ емс̱я̄лю нед̣рибуха̄ 
линня̄си ле‘аллехум йетефеккер̣ӯне. Хуўел̣ л̣о̄хул лез̱ӣ ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе. 
‘А̄лимуљ г̣айби ўеш шеха̄дети хуўер̣ р̣ах̱ма̄нур̣ р̣ах̱ӣму. Хуўел̣ л̣о̄хул лез̱ӣ ля̄ 
иля̄хе илля̄ хуўе. Ељмеликуљ к̣уддӯсус селя̄муљ му’минуљ мухейминуљ 
‘азӣзуљ ж̱ебба̄р̣уљ мутекеббир̣у. Субх̱анел̣ л̣о̄хи ‘амма̄ йушрикӯне. Хуўел̣ 
л̣о̄хуљ х̣о̄лик̣уљ ба̄ри’уљ мус̣аўўир̣у лехуљ есма̄’уљ х̱усня̄. Йусеббих̱у леху ма̄ 
фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и ўе хуўељ ‘азӣзуљ х̱акӣму.)) ((Ўе еннеху те‘а̄ля̄ 
ж̱едду р̣аббиня̄ меттех̣аз̱е с̣о̄х̱ибетен ўе ля̄ ўеледен. Ўе еннеху кя̄не йек̣ӯлю 
сефӣхуня̄ ‘алел̣л̣охи шет̣ат̣ан.)) ((Р̣аббеня̄ ля̄ тузиг̣ к̣улю̄беня̄ беа‘де из̱ 
хедейтеня̄ ўе хеб леня̄ мин ледунке рах̱метен иннеке ентељ ўехха̄бу.)) 

2. Йа̄ р̣абби лекељ х̱амду кема̄ йенбег̣ӣ лиж̱еля̄ли ўеж̱хике ўе ли‘аз̣ӣми 
суљт̣о̄нике. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ел̣л̣о̄хумме ба̄рик 
‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ 
а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме р̣ах̱метеке ер̣ж̱ӯ феля̄ текиљнӣ иля̄ нефсӣ т̣ар̣фете ‘айнин ўе 
ес̣лих̱ лӣ ше’нӣ куллеху ля̄ иля̄хе илля̄ енте. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минеш шекки фиљ х̱ак̣к̣и беа‘дељ йек̣ӣни ўе е‘ӯз̱у 
бике минеш шейт̣о̄нир̣ р̣аж̱ӣми ўе е‘ӯз̱у бике мин шерри йеўмид дӣни. 
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7. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ся ̄̄ ̄̄би‘ату ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ўе иля̄хукум иля̄хун ўа̄х̱идун. Ля̄ иля̄хе 
илля̄ хуўер̣ р̣ах̱ма̄нур̣ р̣ах̱ӣму.)) ((Инне фӣ х̣аљк̣ис сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и 
ўех̣тиляфил лейли ўен неха̄ри ўељ фуљкил летӣ теж̱рӣ фиљ бех̱ри бима̄ 
йенфе‘ун ня̄се ўе ма̄ ензелел̣ л̣о̄ху минес сема̄’и мин ма̄’ин фе’ех̱йа̄ бихиљ 
ер̣д̣а беа‘де меўтиха̄ ўе бес̱с̱е фӣха̄ мин кулли дя̄ббетин ўе тес̣рӣфир рийа̄х̱и 
ўес сех ̱а̄бељ мусех̣х̣ари бейнес сема̄’и ўељ ер̣д̣и ле’а̄йа̄тин лик̣аўмин 
йеа‘к̣илю̄не.)) ((Р̣аббеня̄ инненя̄ а̄мення̄ фег̣фир леня̄ з̱унӯбеня̄ ўе к̣иня̄ 
‘аз̱я̄бен ня̄ри.))  

2. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄хуљ ‘аз̣ӣмуљ х̱алӣму. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣оху р̣аббуљ ‘ар̣шиљ 
‘аз̣ӣми. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху р̣аббус сема̄ўа̄ти ўе р̣аббуљ ‘ар̣шиљ керӣми. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин 
кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун.  

4. Ел̣л̣о̄хумме р̣аббеня̄ ўе р̣аббе кулли шей’ин ене шехӣдун еннеке ентер̣ р̣аббу 
ўах̱деке ля̄ шерӣке леке. Ел̣л̣о̄хумме р̣аббеня̄ ўе р̣аббе кулли шей’ин ене 
шехӣдун енне сеййиденя̄ мух̱аммеден с̣аллел̣ л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлеме ‘абдуке 
ўе р̣асӯлюке. Ел̣л̣о̄хумме р̣аббеня̄ ўе р̣аббе кулли шей’ин ене шехӣдун еннељ 
‘иба̄де куллехум их̣ўетун. Ел̣л̣о̄хумме р̣аббеня̄ ўе р̣аббе кулли шей‘и 
ниж̱‘аљнӣ мух̣лис̣ан леке ўе ехлӣ фӣ кулли ся̄‘атин фид дунйа̄ ўељ а̄х̣ир̣ати 
йа̄ з̱ељ ж̱еля̄ли ўељ икр̣о̄мисмеа‘ ўестеж̱иб. Ел̣л̣о̄ху екбер̣уљ екбер̣у. Ел̣л̣о̄ху 
нӯр̣ус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и. Ел̣л̣о̄ху екбер̣уљ екбер̣у. Х̱асбийел̣ л̣о̄ху ўе ниа‘мељ 
ўекӣлю. Ел̣л̣о̄ху екбер̣уљ екбер̣у.  

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ бух̣ли ўељ ж̱убни ўе сӯ’иљ ‘умури ўе 
фитнетиљ к̣абри ўе ‘азя̄биљ к̣абри. 

6. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ текиљнӣ иля̄ нефсӣ т̣ар̣фете ‘айнин ўе ля̄ тензиа‘ миннӣ 
с̣олих̱а ма̄ еа‘т̣айтенӣ фе’иннеху ля̄ ня̄зи‘а лима̄ еа‘т̣айте ўе ля̄ йеа‘с̣иму з̱ељ 
ж̱едди минкељ ж̱едду. 

7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкељ ‘афўе ўељ ‘а̄фийете ўељ му‘а̄фа̄тед дя̄‘имете фид 
дӣни ўед дунйа̄ ўељ а̄х̣ир̣ати. 

8. Ел̣л̣о̄хумме к̣инӣ шер̣р̣а нефсӣ ўеа‘зим лӣ ‘аля̄ ер̣шеди емрӣ. Ел̣л̣о̄хуммег̣ 
фирлӣ ма̄ еср̣ар̣ту ўе ма̄ еа‘ленту ўе ма̄ ‘алимту ўе ма̄ ж̱ехиљту.  

9. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкес̣ с̣их̱х̱ате ўељ ‘ис̣мете ўељ ‘иффете ўељ ема̄нете ўе 
х̱уснељ х̣улюк̣и ўер рид̣о̄ биљ к̣адери. 
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8. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄минету ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ўе иля̄хукум иля̄хун ўа̄х̱идун. Ля̄ иля̄хе 
илля̄ хуўер̣ р̣ах̱ма̄нур̣ р̣ах̱ӣму.)) ((Елиф ля̄м мӣм. Ел̣л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ 
х̱аййуљ к̣аййӯму.)) ((Р̣аббеня̄ а̄мення̄ бима̄ ензељте ўеттебеа‘нер̣ р̣асӯле 
фектубня̄ ме‘аш ша̄хидӣне.)) 

2. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху к̣абле кулли шей’ин. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху беа‘де кулли 
шей’ин. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху йебк̣о̄ р̣аббуня̄ ўе йефня̄ куллю шей’ин.  

3. Ешхеду елля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ўах̱деху ля̄ шерӣке леху ўе енне сеййиденя̄ 
мух̱аммеден ‘абдуху ўе р̣асӯлюху ўе енне ‘ӣся̄ ‘абдул̣л̣о̄хи ўебну еметихи ўе 
р̣асӯлюху ўе келиметуху ељк̣о̄ха̄ иля̄ мер̣йеме ўе р̣ӯх̱ун минху ўе еннељ 
ж̱еннете х̱ак̣к̣ун ўен ня̄р̣а х̱ак̣к̣ун. 

4. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ с̣алеўа̄тике ўе бер̣акя̄тике ‘аля̄ мух̱аммедин кема̄ ж̱е‘аљтеха̄ 
‘аля̄ ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

5. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ иля̄хе илля̄ енте. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ неа‘буду илля̄ иййа̄ке. 
Ел̣л̣о̄хумме ля̄ нушрику бике шей’ен. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ з̣алемту нефсӣ 
фег̣фирлӣ фе’иннеху ля̄ йег̣фир̣уз̱ з̱унӯбе илля̄ енте. 

6. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ўе бих̱амдихи. Субх̱а̄некел̣ л̣о̄хумме ўе бих̱амдике. Ешхеду 
елля̄ иля̄хе илля̄ енте естег̣фир̣уке ўе етӯбу илейке. ‘Амиљту сӯ’ен ўе з̣алемту 
нефсӣ фег̣фирлӣ ўе туб ‘алеййе. Иннехӯ ля̄ йег̣фируз̱ з̱унӯбе илля̄ енте. [Три 
пъти.] 

7. Ел̣л̣о̄хумме лекељ х̱амду куллюху ўе лекељ муљку куллюху бийедикељ х̣айр̣у 
куллюху илейке йер̣ж̱и‘уљ емр̣у куллюху ‘аля̄нийетуху ўе сир̣р̣уху фе ехлюн 
ен тух̱меде иннеке ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ ж̱емӣ‘а ма̄ 
мед̣о̄ мин з̱унӯбӣ ўеа‘с̣имнӣ фӣ ма̄ бек̣ийе мин ‘умурӣ ўер̣зук̣нӣ ‘амелен тер̣д̣о̄ 
бихи ‘аннӣ.  

8. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин мункер̣о̄тиљ ех̣ля̄к̣и ўељ еа‘ма̄ли ўељ ехўа̄’и 
ўељ едўа̄’и. 

9. Р̣абби е‘иннӣ ўе ля̄ ту‘ин ‘алеййе ўенс̣ур̣нӣ ўе ля̄ тенс̣ур̣ ‘алеййе ўемкур̣ лӣ ўе 
ля̄ темкур̣ ‘алеййе ўехдинӣ ўе йессириљ худя̄ лӣ ўенс̣ур̣нӣ ‘аля̄ мен бег̣о̄ 
‘алеййе. Р̣аббиж̱‘аљнӣ леке з̱еккя̄р̣ан леке шеккя̄р̣ан реке р̣ахха̄бен леке 
мит̣ўа̄‘ан леке мух̣битен илейке еўўа̄хен мунӣбен. Р̣абби тек̣аббељ теўбетӣ 
ўег̣сиљ х̱аўбетӣ ўе еж̱иб деа‘ўетӣ ўе с̱еббит х̱уж̱ж̱етӣ ўе седдид лися̄нӣ ўехди 
к̣аљбӣ ўеслюљ сех̣ӣмете с̣адрӣ. 

10. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ естег̣фир̣уки лиз̱енбӣ ўе естехдӣке лимер̣о̄шиди емрӣ ўе 
етӯбу илейке фетуб ‘алеййе иннеке енте р̣аббӣ. 
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9. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атут тя ̄̄ ̄̄си‘ату ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ўе из̱я̄ се’елеке ‘иба̄дӣ ‘аннӣ фе’иннӣ 
к̣арӣбун. Уж̱ӣбу деа‘ўетед дя̄‘и из̱я̄ де‘а̄ни. Фељ йестеж̱ӣбӯ лӣ ўељ йу’минӯ бӣ 
ле‘аллехум йер̣шудӯне.)) Ел̣л̣о̄хумме иннеке емер̣те бид ду‘а̄’и ўе текеффељте 
биљ иж̱а̄бети. Леббейкел̣ л̣о̄хумме леббейке. Леббейке ля̄ шерӣке леке 
леббейке. Иннељ х̱амде ўенниа‘мете леке ўељ муљке. Ля̄ шерӣке леке. 
Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ешхеду еннеке фер̣дун ех̱адун с̣амедун лем телид ўе лем 
тӯлед ўе лем йекун леке куфуўен ех̱адун. Ўе ешхеду енне ўеа‘деке х̱ак̣к̣ун ўе 
лик̣о̄’еке х̱ак̣к̣ун ўељ ж̱еннете х̱ак̣к̣ун ўен ня̄р̣а х̱ак̣к̣ун ўес ся̄‘ате а̄тийетун ля̄ 
р̣айбе фӣха̄ ўе еннеке теб‘ас̱у мен фиљ к̣убӯри. ((Р̣аббенег̣фир леня̄ з̱унӯбеня̄ 
ўе иср̣о̄феня̄ фӣ емриня̄ ўе с̱еббит ек̣дя̄миня̄ ўенс̣ур̣ня̄ ‘алељ к̣аўмиљ 
кя̄фирӣне.))  

2. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ўах̱деху ля̄ шерӣке леху лехуљ муљку ўе лехуљ х̱амду 
йух̱йӣ ўе йумӣту ўе хуўе х̱аййун ля̄ йемӯту бийедихиљ х̣айр̣у ўе хуўе ‘аля̄ 
кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. [Десет пъти.] 

3. Ел̣л̣о̄хуммеж̱‘аљ с̣алеўа̄тике ўе бер̣акя̄тике ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли 
мух̱аммедин кема̄ ж̱е‘аљтеха̄ ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке 
х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме фа̄т̣ир̣ас сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и ‘а̄лимељ г̣айби ўеш шеха̄дети иннӣ 
еа‘хеду илейке фӣ ха̄з̱ихиљ х̱айа̄тид дунйа̄ еннӣ ешхеду елля̄ иля̄хе илля̄ енте 
ўах̱деке ля̄ шерӣке леке ўе енне мух̱аммеден ‘абдуке ўе р̣асӯлюке фе‘иннеке 
ин текиљнӣ иля̄ нефсӣ тук̣аррибнӣ минеш шерри ўе туба̄‘иднӣ минељ 
х̣айри. Ўе иннӣ ля̄ ес̱ик̣у илля̄ бир̣ах̱метике. Феж̱‘аллӣ ‘индеке ‘ахден 
тӯфӣнӣхи йеўмељ к̣ийа̄мети. Иннеке ля̄ тух̣лифуљ мӣ‘а̄де. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ бер̣ас̣и ўељ ж̱унӯни ўељ ж̱уз̱я̄ми ўе 
сеййи’иљ еск̣о̄ми. 

6. Ел̣л̣о̄хумме енте р̣аббӣ ўе ене ‘абдуке з̣алемту нефсӣ ўеа‘тер̣афту биз̱енбӣ ўе 
ля̄ йег̣фир̣уз̱ з̱унӯбе илля̄ енте ей р̣абби фег̣фирлӣ.  

7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке минељ х̣айри куллихи ‘а̄ж̱илихи ўе а̄ж̱илихи ма̄ 
‘алимту минху ўе ма̄ лем еа‘лему. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке мин х̣айри ма̄ 
се’елеке ‘абдуке ўе небиййуке ўе р̣асӯлюке сеййидуня̄ мух̱аммедун с̣аллел̣л̣о̄ху 
‘алейхи ўе селлеме ўе е‘ӯз̱у бике мин шерри месте‘а̄з̱е минху ‘абдуке ўе 
небиййуке ўе р̣асӯлюке сеййидуня̄ мух̱аммедун с̣аллел̣л̣о̄ху ‘алейхи ўе 
селлеме. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкељ ж̱еннете ўе ма̄ к̣ар̣р̣абе илейха̄ мин 
к̣аўлин еў ‘амелин ўе е‘ӯз̱у бике минен ня̄ри ўе ма̄ к̣ар̣р̣абе илейха̄ мин к̣аўлин 
еў ‘амелин ўе ес’елюке ен теж̱‘але кулле к̣ад̣о̄’ин лӣ х̣айр̣ан. Ел̣л̣о̄хумме ўе ма̄ 
к̣ад̣айте лӣ мин к̣ад̣о̄’ин феж̱‘аљ ‘а̄к̣ибетехӯ рушден. 
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10. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ ‘а ̄̄ ̄̄шер ̣̣ ̣̣ату ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ел̣л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ х̱аййуљ 
к̣аййӯму. Ля̄ те’х̣уз̱уху синетун ўе ля̄ неўмун. Леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ 
ер̣д̣и. Мен з̱еллез̱ӣ йешфе‘у ‘индеху илля̄ би’из̱нихи. Йеа‘лему ма̄ бейне 
ейдӣхим ўе ма̄ х̣аљфехум ўе ля̄ йух̱ӣт̣ӯне би шей’ин мин ‘иљмихи илля̄ би ма̄ 
ша̄’е. Ўеси‘а кур̣сиййухус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а ўе ля̄ йе’ӯдуху х̱ифз̣ухума̄. Ўе 
хуўељ ‘алиййуљ ‘аз̣ӣму.)) ((А̄менер̣ р̣асӯлю бима̄ унзиле илейхи мин р̣аббихи 
ўељ му’минӯне. Куллюн а̄мене билля̄хи ўе меля̄’икетихи ўе кутубихи ўе 
р̣усулихи. Ля̄ нуферрик̣у бейне ех̱адин мин р̣усулихи. Ўе к̣о̄лю̄ семиа‘ня̄ ўе 
ет̣аа‘ня̄ г̣уфр̣о̄неке р̣аббеня̄ ўе илейкељ мес̣ӣр̣у. Ля̄ йукеллифул̣ л̣о̄ху нефсен 
илля̄ ўус‘аха̄. Леха̄ ма̄ кесебет ўе ‘алейха̄ мектесебет. Р̣аббеня̄ ля̄ ту’а̄х̣из̱ня̄ 
иннесӣня̄ еў ех̣т̣а’ня̄. Р̣аббеня̄ ўе ля̄ тех̱миљ ‘алейня̄ ис̣р̣ан кема̄ х̱амељтеху 
‘алел лез̱ӣне мин к̣аблиня̄. Р̣ббеня̄ ўе ля̄ тух̱аммиљня̄ ма̄ ля̄ т̣о̄к̣ате леня̄ бихи. 
Ўеа‘фу ‘ання̄ ўег̣фир леня̄ ўер̣х̱амня̄. Енте меўля̄ня̄ фенс̣ур̣ня̄ ‘алељ к̣аўмиљ 
кя̄фирӣне.)) ((Р̣аббеня̄ ма̄ х̣алек̣те ха̄з̱я̄ ба̄т̣илен субх̱а̄неке фек̣иня̄ ‘аз̱я̄бен 
ня̄ри. Р̣аббеня̄ иннеке мен тудх̣илин ня̄р̣а фек̣ад ех̣зейтеху ўе ма̄ лиз̣з̣о̄лимӣне 
мин енс̣о̄рин. Р̣аббеня̄ инненя̄ семиа‘ня̄ муня̄дийен йуня̄дӣ лил ӣма̄ни ен 
а̄минӯ бир̣аббикум фе’а̄мення̄. Р̣аббеня̄ фег̣фир леня̄ з̱унӯбеня̄ ўе кеффир 
‘ання̄ сеййи‘а̄тиня̄ ўе теўеффеня̄ ме‘аљ ебр̣о̄ри. Р̣аббеня̄ ўе а̄тиня̄ ма̄ ўе‘аттеня̄ 
‘аля̄ р̣усулике ўе ля̄ тух̣з̱иня̄ йеўмељ к̣ийа̄мети. Иннеке ля̄ тух̣лифуљ мӣ‘а̄де.)) 

2. Ля̄ иля̄хе иллел̣л̣о̄ху ўел̣л̣о̄ху екбер̣у. Ля̄ иля̄хе иллел̣л̣о̄ху ўах̱деху. Ля̄ иля̄хе 
иллел̣л̣о̄ху ля̄ шерӣке леху. Ля̄ иля̄хе иллел̣л̣о̄ху лехуљ муљку ўе лехуљ х̱амду. 
Ля̄ иля̄хе иллел̣л̣о̄ху ўе ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хи. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ‘абдике ўе р̣асӯлике ўе ехли бейтихи кема̄ 
с̣аллейте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хум мекфинӣ бих̱аля̄лике ‘ан х̱ар̣о̄мике ўе ег̣нинӣ бифед̣лике ‘аммен 
сиўа̄ке. 

5. Ел̣л̣о̄хумме е‘иннӣ ‘аля̄ з̱икрике ўе шукрике ўе х̱усни ‘иба̄детике. 
6. Ля̄ иля̄хе илля̄ енте субх̱а̄неке ўе бих̱амдике р̣абби ‘амиљту сӯ’ен ўе з̣алемту 

нефсӣ фег̣фирлӣ иннеке енте х̣айр̣уљ г̣о̄фирӣне. Ля̄ иля̄хе илля̄ енте 
субх̱а̄неке ўе бих̱амдике р̣абби ‘амиљту сӯ’ен ўе з̣алемту нефсӣ фер̣х̱амнӣ 
иннеке енте х̣айр̣ур̣ р̣о̄х̱имӣне. Ля̄ иля̄хе илля̄ енте субх̱а̄неке ўе бих̱амдике 
р̣абби ‘амиљту сӯ’ен ўе з̣алемту нефсӣ фетуб ‘алеййе иннеке ентет теўўа̄бур̣ 
р̣ах̱ӣму. 

7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин йеўмис сӯ’и ўе мин ся̄‘атис сӯ’и ўе мин 
с̣о̄х̱ибис сӯ’и ўе мин ж̱а̄рис сӯ’и фӣ дя̄риљ мук̣о̄мети. 

8. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке биўеж̱хикељ керӣми ўе емрикељ ‘аз̣ӣми ен 
туж̱ӣр̣анӣ минен ня̄ри ўељ куфри ўељ фек̣ри. 
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11. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ х ̱̱ ̱̱а ̄̄ ̄̄ди ̄̄ ̄̄ ‘ашер ̣̣ ̣̣а ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ел̣л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ х̱аййуљ 
к̣аййӯму. Ля̄ те’х̣уз̱уху синетун ўе ля̄ неўмун. Леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ 
ер̣д̣и. Мен з̱еллез̱ӣ йешфе‘у ‘индеху илля̄ би’из̱нихи. Йеа‘лему ма̄ бейне 
ейдӣхим ўе ма̄ х̣аљфехум ўе ля̄ йух̱ӣт̣ӯне би шей’ин мин ‘иљмихи илля̄ би ма̄ 
ша̄’е. Ўеси‘а кур̣сиййухус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а ўе ля̄ йе’ӯдуху х̱ифз̣ухума̄. Ўе 
хуўељ ‘алиййуљ ‘аз̣ӣму.)) ((Х̱а̄ мӣм тензӣлюљ китя̄би минел̣ л̣о̄хиљ ‘азӣзиљ 
х̱акӣми. Г̣о̄фириз̱ з̱енби ўе к̣о̄билит теўби шедӣдиљ ‘ик̣о̄би з̱ит̣ т̣аўли. Ля̄ 
иля̄хе илля̄ хуўе илейхиљ мес̣ӣр̣у.)) ((Р̣аббеня̄ а̄мення̄ фектубня̄ ме‘аш 
ша̄хидӣне.)) ((Р̣аббеня̄ з̣алемня̄ енфусеня̄ ўе ин лем тег̣фир леня̄ ўе тер̣х̱амня̄ 
ленекӯненне минељ х̣о̄сирӣне.)) 

2. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄хуљ х̱алӣмуљ керӣму субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ўе теба̄р̣акел̣ л̣о̄ху 
р̣аббуљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣми ўељх̱амду лилля̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ 
е‘ӯз̱у бике мин шерри ‘иба̄дике. 

3. Ел̣̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ‘абдике ўе р̣асӯлике кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме. 

4. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ўах̱деху ля̄ шерӣке леху ел̣л̣о̄ху екбер̣у кебӣр̣ан 
ўељх̱амду лилля̄хи кес̱ӣр̣ан субх̱а̄нел̣л̣о̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне ля̄ х̱аўле ўе ля̄ 
к̣уўўете илля̄ билля̄хиљ ‘азӣзиљ х̱акӣми. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ ўер̣х̱амнӣ 
ўехдинӣ ўер̣зук̣нӣ ўе ‘а̄финӣ. 

5. Ел̣л̣о̄хумме фа̄риж̱ељ хемми кя̄шифељ г̣амми муж̱ӣбе деа‘ўетиљ муд̣т̣аррӣне 
р̣ах̱ма̄нед дунйа̄ ўељ а̄х̣ир̣ати ўе р̣ах̱ӣмехума̄ енте тер̣х̱амунӣ фер̣х̱амнӣ 
р̣ах̱метен туг̣нинӣ биха̄ ‘ан р̣ах̱мети мен сиўа̄ке. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин бет̣ариљ г̣иня̄ ўе мез̱еллетиљ фек̣ри йа̄ мен 
ўе‘аде феўефа̄ ўе еў‘аде фе‘афа̄ иг̣фир лимен з̣алеме ўе а̄ся̄ йа̄ мен тесур̣р̣уху 
т̣о̄‘атӣ ўе ля̄ тед̣ур̣р̣уху меа‘с̣ийетӣ хеб лӣ ма̄ йесур̣р̣уке ўег ̣фир лӣ ма̄ ля̄ 
йед̣ур̣р̣уке. 

7. Ел̣л̣о̄хумме иннема̄ ене бешер̣ун феля̄ ту‘аз̱з̱ибнӣ лишетми р̣аж̱улин 
шетемтуху еў а̄з̱ейтуху. 

8. Йа̄ мен ез̣хер̣аљ ж̱емӣле ўе сетер̣аљ к̣абӣх̱а йа̄ мен ля̄ йу’а̄х̣из̱у биљ ж̱ерӣр̣ати 
ўе ля йехтикус ситр̣а йа̄ ‘аз̣ӣмељ ‘афўи йа̄ х̱асенет теж̱а̄ўузи йа̄ ўа̄си‘аљ 
мег̣фир̣ати йа̄ ба̄сит̣аљ йедейни бир̣ р̣ах̱мети йа̄ с̣о̄х̱ибе кулли неж̱ўа̄ йа̄ 
мунтеха̄ кулли шекўа̄ йа̄ керӣмес̣ с̣афх̱и йа̄ ‘аз̣ӣмељ менни йа̄ мубди’ен 
ни‘ами к̣аблес тих̱к̣о̄к̣иха̄ йа̄ р̣аббеня̄ ўе йа̄ сеййиденя̄ ўе йа̄ меўля̄ня̄ ўе йа̄ 
г̣о̄йете р̣аг̣бетиня̄ ес’елюке йа̄ ел̣л̣о̄ху ен ля̄ тешўийе х̣аљк̣ӣ бин ня̄ри. 
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12. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄нийетуљ ‘ашер ̣̣ ̣̣а ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((А̄менер̣ р̣асӯлю бима̄ унзиле илейхи 
мин р̣аббихи ўељ му’минӯне. Куллюн а̄мене билля̄хи ўе меля̄’икетихи ўе 
кутубихи ўе р̣усулихи. Ля̄ нуферрик̣у бейне ех̱адин мин р̣усулихи. Ўе к̣о̄лю̄ 
семиа‘ня̄ ўе ет̣аа‘ня̄ г̣уфр̣о̄неке р̣аббеня̄ ўе илейкељ мес̣ӣр̣у. Ля̄ йукеллифул̣ 
л̣о̄ху нефсен илля̄ ўус‘аха̄. Леха̄ ма̄ кесебет ўе ‘алейха̄ мектесебет. Р̣аббеня̄ ля̄ 
ту’а̄х̣из̱ня̄ иннесӣня̄ еў ех̣т̣а’ня̄. Р̣аббеня̄ ўе ля̄ тех̱миљ ‘алейня̄ ис̣р̣ан кема̄ 
х̱амељтеху ‘алел лез̱ӣне мин к̣аблиня̄. Р̣ббеня̄ ўе ля̄ тух̱аммиљня̄ ма̄ ля̄ т̣о̄к̣ате 
леня̄ бихи. Ўеа‘фу ‘ання̄ ўег̣фир леня̄ ўер̣х̱амня̄. Енте меўля̄ня̄ фенс̣ур̣ня̄ 
‘алељ к̣аўмиљ кя̄фирӣне.)) ((Р̣аббеня̄ ля̄ теж̱‘аљня̄ ме‘аљ к̣аўмиз̣ з̣о̄лимӣне.)) 
((Р̣аббенефтех̱ бейненя̄ ўе бейне к̣аўминя̄ биљ х̱ак̣к̣и ўе енте х̣айр̣уљ 
фа̄тих̱ӣне.)) 

2. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ўах̱деху ля̄ шерӣке леху лехуљ муљку ўе лехуљ х̱амду 
йух̱йӣ ўе йумӣту ўе хуўе х̱аййун ля̄ йемӯту ўе хуўе ‘аля̄ кулли шей‘ин к̣адӣр̣ун. 
Ел̣л̣о̄хумме ля̄ ма̄ни‘а лима̄ еа‘т̣айте ўе ля̄ муа‘т̣ийе лима̄ менеа‘те ўе ля̄ 
йенфе‘у з̱ељ ж̱едди минкељ ж̱едду. Ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хи ля̄ 
иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ўе ля̄ неа‘буду илля̄ иййа̄ху лехун ниа‘мету ўе лехуљ фед̣лю 
ўе лехус̱ с̱еня̄’уљ х̱асену ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху мух̣лис̣ӣне лехуд дӣне ўе леў 
керихељ кя̄фир̣ӯне. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ езўа̄ж̱ихи ўе з̱урриййетихи кема̄ 
с̣аллейте ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе езўа̄ж̱ихи ўе 
з̱урриййетихи кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме енте р̣абби ля̄ иля̄хе илля̄ енте ‘алейке теўеккељту ўе енте р̣аббуљ 
‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣми. Ма̄ ша̄’ел̣л̣о̄ху кя̄не ўе ма̄ лем йеше’ лем йекун. Ля̄ х̱аўле ўе ля̄ 
к̣уўўете илля̄ билля̄хиљ ‘алиййиљ ‘аз̣ӣми. Еа‘лему еннел̣ л̣о̄хе ‘аля̄ кулли 
шей‘ин к̣адӣр̣ун ўе еннел̣ л̣о̄хе к̣ад ех̱а̄т̣а бикулли шей’ин ‘иљмен. Ел̣л̣о̄хумме 
иннӣ е‘ӯз̱у бике мин шерри нефсӣ ўе мин шерри кулли дя̄ббетин енте 
а̄х̣из̱ун биня̄с̣ийетиха̄. Инне р̣абби ‘аля̄ с̣ир̣о̄т̣ин мустек̣ӣмин. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннеке х̣алля̄к̣ун ‘аз̣ӣмун иннеке семӣ‘ун ‘алӣмун иннеке г̣афӯр̣ун 
р̣ах̱ӣмун иннеке р̣аббуљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣми. Ел̣л̣о̄хумме иннекељ бер̣р̣уљ 
ж̱еўўа̄дуљ керӣму. Иг̣фир лӣ ўер̣х̱амнӣ ўе ‘а̄финӣ ўер̣зук̣нӣ ўестур̣нӣ 
ўеж̱бур̣нӣ ўер̣феа‘нӣ ўе ля̄ туд̣илленӣ ўе едх̣иљниљ ж̱еннете бир̣ах̱метике йа̄ 
ер̣х̱амер̣ р̣о̄х̱имӣне. 

6. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљнӣ минел лез̱ӣне из̱я̄ ех̱сенӯс тебшер̣ӯ ўе из̱я̄ еся̄’ус тег̣фер̣ӯ. 
7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке ‘ӣшетен сеўиййетен ўе мӣтетен нек̣иййетен ўе 

мер̣адден г̣айр̣а мех̣зиййин ўе ля̄ фа̄д̣их̱ин. 
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13. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄лис ̱̱ ̱̱етуљ ‘ашер ̣̣ ̣̣а ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Шехидел̣ л̣о̄ху еннеху ля̄ иля̄хе илля̄ 
хуўе ўељ меля̄’икету ўе улюљ ‘иљми к̣о̄’имен биљ к̣ист̣и. Ля̄ иля̄хе илля̄ хуўељ 
‘азӣзуљ х̱акӣму. Иннед дӣне ‘индел̣л̣о̄хиљ исля̄му.)) Ўе ене ешхеду бима̄ 
шехидел̣ л̣о̄ху бихи ўестеўди‘ул̣ л̣о̄хе ха̄з̱ихиш шеха̄дете ўе хийе лӣ ‘индеху 
ўедӣ‘атун. 

2. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ушхидуке бима̄ шехитте бихи линефсике ўе шехидет бихи 
меля̄’икетуке ўе енбийа̄’уке ўе улюљ ‘иљми ўе мен лем йешхед бима̄ шехитте 
бихи фектуб шеха̄детӣ мекя̄не шеха̄детихи ентес селя̄му ўе минкес селя̄му 
теба̄р̣акте йа̄ з̱ељ ж̱еля̄ли ўељ икр̣о̄ми. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке фикя̄ке 
р̣ак̣абетӣ минен ня̄ри. 

3. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄хуљ х̱алӣмуљ керӣму. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄хуљ ‘алӣмуљ 
‘аз̣ӣму. Субх̱анел̣ л̣о̄хи р̣аббис сема̄ўа̄тис себ‘и ўе р̣аббиљ ‘ар̣шиљ керӣми 
ўељх̱амду лилля̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне. Р̣аббеня̄ ефириг̣ ‘алейня̄ с̣абр̣ан ўе 
теўеффеня̄ муслимӣне. 

4. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ езўа̄ж̱ихи ўе з̱урриййетихи кема̄ 
с̣аллейте ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе езўа̄ж̱ихи ўе 
з̱урриййетихи кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

5. Ел̣л̣о̄ху екбер̣у ел̣л̣о̄ху екбер̣у ел̣л̣о̄ху е‘аззу мин х̣аљк̣ихи жемӣ‘ан ел̣л̣о̄ху 
е‘аззу мимма̄ ех̣о̄фу ўе ех̱з̱ер̣у. Е‘ӯз̱у билля̄л лез̱ӣ ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе мумсикис 
сема̄’и ен тек̣а‘а ‘алељ ер̣д̣и илля̄ би’из̱нихи мин шерри ‘абдихи фуля̄нин [и 
да назове името на онзи, от когото се страхува] ўе ж̱унӯдихи ўе етба̄‘ихи ўе 
ешйа̄‘ихи минељ ж̱инни ўељ инси. Ел̣л̣о̄хумме кун лӣ ж̱а̄р̣ан мин шеррихим 
ж̱елле с̱еня̄’уке ўе ‘аззе ж̱а̄р̣уке ўе теба̄р̣а кесмуке ўе ля̄ иля̄хе г̣айр̣уке. [Три 
пъти.] 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин шерри мен йемшӣ ‘аля̄ бет̣нихи ўе мин 
шерри мен йемшӣ ‘аля̄ риж̱лейни ўе мин шерри мен йемшӣ ‘аля̄ ер̣бе‘ин. 

7. Йа̄ ўелиййељ исля̄ми ўе ехлихи с̱еббитнӣ бихи х̱аття̄ ељк̣о̄ке. 
8. Ел̣л̣о̄хумме ешрибиљ ӣма̄не к̣аљбӣ кема̄ ешр̣абтеху р̣ӯх̱ӣ ўе ля̄ ту‘аз̱з̱иб 

шей’ен мин х̣аљк̣ӣ бишей’ин ‘алеййе иннеке к̣о̄дир̣ун ‘алеййе. 
9. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ теж̱‘аљ лифа̄ж̱ирин ‘индӣ ниа‘метен укя̄фи’уху биха̄ фид 

дунйа̄ ўељ а̄х̣ир̣ати. 
10. Ел̣л̣о̄хум мег̱фир леня̄ ўер̣х̱амня̄ ўер̣д̣а ‘ання̄ ўе тек̣аббељ миння̄ ўе едх̣иљнељ 

ж̱еннете ўе неж̱ж̱иня̄ минен ня̄ри ўе ес̣лих̱ ше’неня̄ куллеху. 
11. Ел̣л̣о̄хум мекфиня̄ бих̱аля̄лике ўе ег̣ниня̄ бифед̣лике ‘аммен сиўа̄ке. 
12. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке г̣иня̄йе ўе г̣иня̄ меўля̄йе. 
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13. Йа̄ ‘уддетӣ ‘инде кур̣бетӣ ўе йа̄ с̣о̄х̱ибӣ ‘инде шиддетӣ ўе йа̄ ўелиййе ниа‘метӣ 
йа̄ иля̄хӣ ўе иля̄хе а̄ба̄’ӣ ля̄ текиљнӣ иля̄ нефсӣ фе’ек̣р̣абе минеш шерри ўе 
етеба̄‘аде минељ х̣айри ўе а̄ниснӣ фӣ к̣абрӣ ўеж̱‘ал лӣ ‘ахден йеўмељ 
к̣ийа̄мети мес’ӯлен. 

14. Ел̣л̣о̄хумме инне к̣улюбеня̄ ўе ж̱еўа̄рих̱аня̄ бийедике лем тумелликня̄ минхя̄ 
шей’ен фе’из̱я̄ фе‘аљте з̱я̄лике биня̄ фекун енте ўелиййеха̄. 
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14. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атур ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄би‘атуљ ‘ашер ̣̣ ̣̣а ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣улил ля̄хумме ма̄ликељ муљки ту’тиљ 
муљке мен теша̄’у ўе тензи‘уљ муљке миммен теша̄’у ўе ту‘иззу мен теша̄’у ўе 
туз̱иллю мен теша̄’у бийедикељ х̣айр̣у иннеке ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. 
Тӯлиж̱ул лейле фин неха̄р̣и ўе тӯлиж̱ун неха̄р̣а фил лейли ўе тух̣риж̱уљ 
х̱аййе минељ меййити ўе тух̣риж̱уљ меййите минељ х̱аййи ўе тер̣зук̣у мен 
теша̄’у биг̣айри х̱ися̄бин.)) Р̣ах̱ма̄нед дунйа̄ ўељ а̄х̣ир̣ати ўе р̣ах̱ӣмехума̄ туа‘т̣ӣ 
мен теша̄’у минхума̄ ўе темне‘у мен теша̄’у ирх̱амнӣ р̣ах̱метен туг̣нинӣ биха̄ 
‘ан р̣ах̱мети мен сиўа̄ке. Ел̣л̣о̄хумме ег̣нинӣ минељ фек̣ри ўек̣д̣и ‘аннид дейне 
ўе теўеффенӣ фӣ ‘иба̄детике ўе ж̱иха̄дин фӣ себӣлике. 

2. Субх̱а̄нељ к̣о̄’имид дя̄’ими субх̱а̄нељ х̱аййиљ к̣аййӯми субх̱анељ х̱аййил лез̱ӣ 
ля̄ йемӯту субх̱а̄нел̣ л̣о̄хиљ ‘аз̣ӣми ўе бих̱амдихи суббӯх̱ун к̣уддӯсун р̣аббуљ 
меля̄’икети ўер̣ р̣ӯх̱и субх̱а̄нељ ‘алиййиљ еа‘ля̄ субх̱а̄неху ўе те‘а̄ля̄. Р̣аббеня̄ ля̄ 
теж̱‘аљня̄ фитнетен лиљ к̣аўмиз̣ з̣о̄лимӣне ўе неж̱ж̱иня̄ бир̣ах̱метике минељ 
к̣аўмиљ кя̄фирӣне. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ўер̣х̱ам 
мух̱аммеден ўе а̄ли мух̱аммедин кема̄ р̣ах̱имте ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун 
меж̱ӣдун. Ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бинӯри к̣удсике ўе ‘аз̣амети т̣аха̄р̣атике ўе бер̣акети 
ж̱еля̄лике мин кулли а̄фетин ўе ‘а̄хетин ўе мин т̣аўа̄рик̣ил лейли ўен неха̄ри 
илля̄ т̣о̄рик̣ан йет̣р̣ук̣у бих̣айрин. Йа̄ р̣ах̱ма̄ну енте г̣ийа̄с̱ӣ фебике ег̣ӯс̱у. Ўе 
енте меля̄з̱ӣ фебике елю̄з̱у. Ўе енте ‘ийа̄з̱ӣ фебике е‘ӯз̱у. Йа̄ мен з̱еллет леху 
рик̣о̄буљ ж̱еба̄бир̣ати ўе х̣ад̣а‘ат леху еа‘ня̄к̣уљ фер̣о̄‘инети е‘ӯз̱у бике мин 
х̣изйике ўе кешфи ситрике ўе мин нисйа̄ни з̱икрике ўе линс̣ир̣о̄фи ‘ан 
шукрике ене фӣ х̱ирзике лейлӣ ўе неха̄рӣ ўе неўмӣ ўе к̣ар̣о̄рӣ ўе з̣аа‘нӣ ўе 
есфа̄рӣ з̱икр̣уке ши‘а̄рӣ ўе с̱еня̄’уке дес̱я̄рӣ ля̄ иля̄хе илля̄ енте теа‘з̣ӣмен 
лиўеж̱хике ўе текрӣмен лисубух̱а̄тике. Еж̱ирнӣ мин х̣изйике ўе мин шерри 
‘иба̄дике ўед̣риб ‘алеййе сур̣о̄дик̣о̄ти х̱ифз̣ике ўе едх̣иљнӣ фӣ х̱ифз̣и 
‘иня̄йетике ўе ‘уд лӣ минке бих̣айрин йа̄ ер̣х̱амер̣ р̣о̄х̱имӣне. 

5. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ тух̣зинӣ йеўмељ к̣ийа̄мети. 
6. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ х̣айр̣а ‘умурӣ а̄х̣ир̣аху. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ х̣аўа̄тиме ‘амелӣ 

рид̣ўа̄неке. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ х̣айр̣а еййа̄мӣ йеўме ељк̣о̄ке фӣхи. 
7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке фиа‘лељ х̣айр̣о̄ти ўе тер̣кељ мункер̣о̄ти ўе х̱уббељ 

меся̄кӣне ўе из̱я̄ ер̣атте би‘иба̄дике фитнетен фек̣бид̣нӣ илейке г̣айр̣а 
мефтӯнин. 
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15. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ х ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄мисетуљ ‘ашер ̣̣ ̣̣а ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Инне фӣ х̣аљк̣ис сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и 
ўех̣тиля̄фил лейли ўен неха̄ри ле’а̄йа̄тил ли’улиљ ељба̄би. Еллез̱ӣне 
йез̱кур̣ӯнел̣ л̣о̄хе к̣ийа̄мен ўе к̣у‘ӯден ўе ‘аля̄ ж̱унӯбихим ўе йетефеккер̣ӯне фӣ 
х̣аљк̣ис сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и р̣аббеня̄ ма̄ х̣алек̣те ха̄з̱я̄ ба̄т̣илен субх̱а̄неке фек̣иня̄ 
‘аз̱я̄бен ня̄ри. Р̣аббеня̄ иннеке мен тудх̣илин ня̄р̣а фек̣ад ех̣зейтеху ўе ма̄ лиз̣ 
з̣о̄лимӣне мин енс̣о̄рин. Р̣аббеня̄ инненя̄ семиа‘ня̄ муня̄дийен йуня̄дӣ лиљ 
ӣма̄ни ен а̄минӯ бир̣аббикум фе’а̄мення̄. Р̣аббеня̄ фег̣фир леня̄ з̱унӯбеня̄ ўе 
кеффир ‘ання̄ сеййи’а̄тиня̄ ўе теўеффеня̄ ме‘аљ ебр̣о̄ри. Р̣аббеня̄ ўе а̄тиня̄ ма̄ 
ўе‘аттеня̄ ‘аля̄ р̣усулике ўе ля̄ тух̣зиня̄ йеўмељ к̣ийа̄мети иннеке ля̄ тух̣лифуљ 
мӣ‘а̄де. Фестеж̱а̄бе лехум р̣аббухум еннӣ ля̄ уд̣ӣ‘у ‘амеле ‘а̄милин минкум мин 
з̱екерин еў унс̱я̄ беа‘д̣укум мин беа‘д̣ин. Феллез̱ӣне ха̄ж̱ер̣ӯ ўе ух̣риж̱ӯ мин 
дийа̄рихим ўе ӯз̱ӯ фӣ себӣлӣ ўе к̣о̄телю̄ ўе к̣утилю̄ ле’укеффир̣анне ‘анхум 
сеййи’а̄тихим ўе ле’удх̣иленнехум ж̱ення̄тин теж̱рӣ мин тех̱тихељ енха̄р̣у 
х̣о̄лидӣне фӣха̄ нузулен мин ‘индил ля̄хи ўе ма̄ ‘индел̣ л̣о̄хи х̣айр̣ун лиљ 
ебр̣о̄ри. Уе инне мин ехлиљ китя̄би лемен йу’мину билля̄хи ўе ма̄ унзиле 
илейкум ўе ма̄ унзиле илейхим х̣о̄ши‘ӣне лилля̄хи ля̄ йештер̣ӯне би’а̄йа̄тил 
ля̄хи с̱еменен к̣алӣлен. Уля̄’ике лехум еж̱р̣ухум ‘инде р̣аббихим. Иннел̣ л̣о̄хе 
серӣ‘уљ х̱исяби. Йа̄ еййухел лез̱ӣне а̄менус̣ бир̣ӯ ўе с̣о̄бир̣ӯ ўе р̣о̄бит̣ӯ ўет 
тек̣ул̣л̣о̄хе ле‘аллекум туфлих̱ӯне.)) ((Р̣абби иннӣ е‘ӯз̱у бике ен ес’елеке ма̄ 
лейсе лӣ бихи ‘иљмун ўе илля̄ тег̣фирлӣ ўе тер̣х̱амнӣ екун минељ 
х̣о̄сирӣне.)) 

2. Субх̱анел̣ л̣о̄хи ўе бих̱амдихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хиљ ‘аз̱ӣми. 
3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин ўе ба̄рик ‘аля̄ 

мух̱аммедин ўе а̄ли мух̱аммедин ўер̣х̱ам мух̱аммеден ўе а̄ле мух̱аммедин кема̄ 
с̣аллейте ўе ба̄р̣акте ўе р̣ах̱имте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке 
х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ўе бих̱амдихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хиљ ‘аз̣ӣми ўе бих̱амдихи ўе ля̄ 
х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ иблля̄хиљ ‘алиййиљ ‘аз̣ӣми. [Три пъти.] Ел̣л̣о̄хум 
мехдинӣ мин ‘индике ўе ефид̣ ‘алеййе мин фед̣лике ўе есбиг̣ ‘алеййе мин 
р̣ах̱метике ўе ензиљ ‘алеййе мин бер̣акя̄тике. 

5. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ ж̱иддӣ ўе хезлӣ ўе х̣ат̣а’ӣ ўе ‘амедӣ ўе куллю з̱я̄лике 
‘индӣ. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ ма̄ к̣аддемту ўе ма̄ ех̣х̣ар̣ту ўе ма̄ еср̣ар̣ту ўе ма̄ 
еа‘ленту ўе ма̄ енте еа‘лему бихи миннӣ ентељ мук̣аддиму ўе ентељ му’ех̣х̣ир̣у 
ўе енте ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ хемми 
ўељ х̱азени ўељ ‘аж̱зи ўељ кесели ўељ ж̱убни ўељ бух̣ли ўе д̣але‘ид дейни ўе 
г̣алебетир риж̱а̄ли. 
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16. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ся ̄̄ ̄̄дисетуљ ‘ашер ̣̣ ̣̣а ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ељх̱амду лилля̄хил лез̱ӣ х̣алек̣ас 
сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а ўе ж̱е‘алез̣ з̣улю̄ма̄ти ўен нӯр̣а с̱уммел лез̱ӣне кефер̣ӯ 
бир̣аббихим йеа‘дилю̄не. Хуўел лез̱ӣ х̣алек̣акум мин т̣ӣнин с̱умме к̣ад̣о̄ 
еж̱елен. Ўе еж̱елюн мусеммен ‘индеху с̱умме ентум темтер̣ӯне. Ўе хуўел̣ л̣о̄ху 
фис сема̄ўа̄ти ўе фиљ ер̣д̣и йеа‘лему сир̣р̣акум ўе ж̱ехр̣акум ўе йеа‘лему ма̄ 
тексибӯне.)) ((Р̣аббеня̄ тек̣аббељ миння̄ иннеке ентес семӣ‘уљ ‘алӣму.)) 
((Р̣аббеня̄ а̄тиня̄ фид дунйа̄ х̱асенетен ўе фиљ а̄х̣ир̣ати х̱асенетен ўе к̣иня̄ 
‘аз̱я̄бен ня̄ри.)) ((Фа̄т̣ир̣ас сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и енте ўелиййӣ фид дунйа̄ ўељ 
а̄х̣ир̣ати теўеффенӣ муслимен ўе ељх̱ик̣нӣ бис̣ с̣о̄лих̱ӣне.)) 

2. Субх̱а̄нељ меликиљ к̣уддӯси раббиљ меля̄’икети ўер̣р̣ӯхи ж̱еллелтес сема̄ўа̄ти 
ўељ ер̣д̣а биљ ‘иззети ўељ ж̱ебер̣ӯти. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ ехли бейтихи кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘алейня̄ ме‘ахум. 
Ел̣л̣о̄хумме ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ ехли бейтихи кема ба̄р̣акте ‘аля̄ а̄ли 
ибр̣о̄хӣме еннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ел̣л̣о̄хумме ба̄рик ‘алейня̄ ме‘ахум. 
С̣аля̄тул̣ л̣о̄хи ўе с̣аля̄туљ му’минӣне ‘аля̄ мух̱аммеди ниннебиййиљ умиййи. 

4. Ел̣л̣о̄хумме фа̄т̣ир̣ас сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и ‘а̄лимељ г̣айби ўеш шеха̄детир̣ 
р̣ах̱ма̄нер̣ р̣ах̱ӣме иннӣ еа‘хеду илейке фӣ ха̄з̱ихиљ х̱айа̄тид дунйа̄ би’еннеке 
ентел̣ л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ енте ўах̱деке ля̄ шерӣке леке ўе енне мух̱аммеден 
‘абдуке ўе р̣асӯлюке феля̄ текиљнӣ иля̄ нефсӣ фе’иннеке ин текиљнӣ иля̄ 
нефсӣ тук̣аррибнӣ минеш шерри ўе туба̄‘иднӣ минељ х̣айри ўе еннӣ ля̄ 
ес̱ик̣у илля̄ бир̣ах̱метике феж̱‘аљ р̣ах̱метеке лӣ ‘ахден ‘индеке ту’еддӣхи 
илеййе йеўмељ к̣ийа̄мети иннеке ля̄ тух̣лифуљ мӣ‘а̄де. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин т̣аме‘ин йехдӣ иля̄ т̣абе‘ин ўе мин т̣аме‘ин 
иля̄ г̣айри мет̣ме‘ин ўе мин т̣аме‘ин х̱айс̱у ля̄ мет̣ме‘а. 

6. Ел̣л̣о̄хумме бике ех̱ӯлю ўе бике ес̣ӯлю ўе бике ук̣о̄тилю. 
7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке ‘иљмен ня̄фи‘ан ўе ‘амелен мутек̣аббелен ўе риз̣ан 

т̣аййибен. 
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17. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ся ̄̄ ̄̄би‘атуљ ‘ашер ̣̣ ̣̣а ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣ул лен йус̣ӣбуня̄ илля̄ ма̄ кетебел̣ л̣о̄ху 
леня̄ хуўе меўля̄ня̄ ўе ‘алел̣ л̣о̄хи фељ йетеўеккелиљ му’минӯне. К̣уљ хељ 
тер̣аббес̣ӯне биня̄ илля̄ их̱дељ х̱уснейейни ўе нех̱ну нетер̣аббес̣у бикум ен 
йус̣ӣбекумул̣ л̣о̄ху би‘аз̱я̄бин мин ‘индихи еў би’ейдӣня̄ фетер̣аббес̣ӯ иння̄ 
ме‘акум мутер̣аббис̣ӯне. К̣уљ енфик̣ӯ т̣аў‘ан еў кер̣хен лен йутек̣аббеле 
минкум. Иннекум кунтум к̣аўмен фа̄сик̣ӣне. Ўе ма̄ мене‘ахум ен тук̣беле 
минхум нефек̣о̄тухум илля̄ еннехум кефер̣ӯ билля̄хи ўе бир̣асӯлихи ўе ля̄ 
йе’тӯнес̣ с̣аля̄те илля̄ ўе хум куся̄ля̄ ўе ля̄ йунфик̣ӯне илля̄ ўе хум кя̄рихӯне. 
Феля̄ туа‘жибке емўа̄люхум ўе ля̄ еўля̄духум. Иннема̄ йурӣдул̣ л̣о̄ху 
лийу‘аз̱з̱ибехум биха̄ фиљ х̱айа̄тид дунйа̄ ўе тезхек̣а енфусухум ўе хум 
кя̄фир̣ӯне. Ўе йех̱лифӯне билля̄хи иннехум леминкум. Ўе ма̄ хум минкум ўе 
ля̄киннехум к̣аўмун йефр̣ак̣ӯне. Леў йеж̱идӯне мељж̱е’ен еў мег̣о̄р̣о̄тин еў 
муддех̣ален леўеллеў илейхи ўе хум йеж̱ме‘ӯне. Ўе минхум мен йелмизуке 
фис̣ с̣адек̣о̄ти. Фе’ин уа‘т̣ӯ минха̄ р̣ад̣ӯ ўе ин лем йуа‘т̣ӯ минха̄ из̱я̄ хум 
йесх̣ат̣ӯне. Ўе леў еннехум р̣ад̣ӯ ма̄ а̄тя̄хумул̣ л̣о̄ху ўе р̣асӯлюху ўе к̣о̄лю̄ 
х̱асбунел̣ л̣о̄ху сейу’тӣнел̣ л̣о̄ху мин фед̣лихи ўе р̣асӯлюху иння̄ илел̣ л̣о̄хи 
р̣о̄г̣ибӯне.)) ((Р̣аббиж̱‘аљнӣ мук̣ӣмес̣ с̣аля̄ти ўе мин з̱урриййетӣ. Р̣аббеня̄ ўе 
тек̣аббељ ду‘а̄’е. Р̣аббенег̣ фирлӣ ўе лиўа̄лидеййе ўе лиљ му’минӣне йеўме 
йек̣ӯмуљ х̱ися̄бу.)) 

2. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ўе бих̱амдихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хиљ ‘аз̣ӣми. Естег̣фир̣ул̣ л̣о̄хе ўе 
етӯбу илейхи. 

3. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ с̣алеўа̄тике ўе р̣ах̱метеке ўе бер̣акя̄тике ‘аля̄ сеййидиљ 
мур̣селӣне ўе има̄миљ муттек̣ӣне ўе х̣о̄темин небиййӣне мух̱аммедин ‘абдике 
ўе р̣асӯлике има̄миљ х̣айри ўе р̣асӯлир̣ р̣ах̱мети. Ел̣л̣о̄хум меб‘ас̱ху мек̣о̄мен 
мех̱мӯден йег̣бит̣уху бихиљ еўўелю̄не ўељ а̄х̣ир̣ӯне. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ 
мух̱аммедин ўе еблиг̣хуљ ўесӣлете ўед дер̣ажетер̣ р̣афӣ‘ате минељ ж̱еннети. 
Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ фиљ мус̣т̣афейне мех̱аббетеху ўе фиљ мук̣ар̣р̣абӣне 
меўеддетеху ўе фиљ еа‘лейне з̱икр̣аху ўе дя̄р̣аху. Есселя̄му ‘алейхи ўе р̣ах̱метул̣ 
л̣о̄хи ўе бер̣акя̄туху. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли 
мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун 
меж̱ӣдун. 

4. Бисмилля̄хи ‘аля̄ нефсӣ ўе ма̄лӣ ўе дӣнӣ. Ел̣л̣о̄хумме ер̣д̣инӣ бик̣ад̣о̄’ике ўе 
ба̄рик лӣ фӣма̄ к̣аддер̣те лӣ х̱аття̄ ля̄ ух̱иббе теа‘ж̱ӣле ма̄ ех̣х̣ар̣те ўе ля̄ те’х̣ӣр̣а 
ма̄ ‘аж̱ж̱ељте. 

5. Ел̣л̣о̄хум менфеа‘нӣ бима̄ ‘аллемтенӣ ўе ‘аллимнӣ ма̄ йенфе‘унӣ ўе зиднӣ 
‘иљмен ўељх̱амду лилля̄хи ‘аля̄ кулли х̱а̄лин ўе е‘ӯз̱у билля̄хи мин х̱а̄ли ехлин 
ня̄ри. 
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18. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄минетуљ ‘ашер ̣̣ ̣̣а ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Лек̣ад ж̱а̄’екум р̣асӯлюн мин 
енфусикум ‘азӣзун ‘алейхи ма̄ ‘аниттум х̱арӣс̣ун ‘алейкум биљ му’минӣне 
р̣а’ӯфун р̣ах̱ӣмун. Фе’ин теўеллеў фек̣уљ х̱асбийел̣ л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе 
‘алейхи теўеккељту ўе хуўе р̣аббуљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣми.)) [Седем пъти.] 
((Р̣аббиж̱‘аљнӣ мук̣ӣмес̣ с̣аля̄ти ўе мин з̱урриййетӣ. Р̣аббеня̄ ўе тек̣аббељ 
ду‘а̄’е. Р̣аббенег̣ фирлӣ ўе лиўа̄лидеййе ўе лиљ му’минӣне йеўме йек̣ӯмуљ 
х̱ися̄бу.)) ((Р̣абби едх̣иљнӣ мудх̣але с̣идк̣ин ўе ех̣риж̱нӣ мух̣р̣аж̱е с̣идк̣ин 
ўеж̱‘аллӣ мин ледунке суљт̣о̄нен нес̣ӣр̣ан.)) 

2. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи миљ’ељ мӣзя̄ни ўе мунтехељ ‘иљми ўе меблег̣ар рид̣о̄ ўе 
зинетељ ‘ар̣ши. [Три пъти.] 

3. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хиљ ‘аз̣ӣми ўе бих̱амдихи ед̣‘а̄фу ма̄ йусеббих̱уху ж̱емӣ‘у 
х̣аљк̣ихи ўе кема̄ йух̱иббу ўе йер̣д̣о̄ ўе кема̄ йенбег̣ӣ леху. 

4. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ўе бих̱амдихи ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хи ма̄ ша̄’ел̣л̣о̄ху кя̄не 
ўе ма̄ лем йеше’ лем йекун. Еа‘лему еннел̣л̣о̄хе ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун ўе 
еннел̣л̣о̄хе к̣ад ех̱а̄т̣а бикулли шей’ин ‘иљмен. 

5. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе а̄ли мух̱аммедин ўе ба̄рик ‘аля̄ 
мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ўе ба̄р̣акте ‘аля̄ а̄ли 
ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун.  

6. Ел̣л̣о̄хумме илейке ешкӯ даа‘фе к̣уўўетӣ ўе к̣иллете х̱ӣлетӣ ўе хеўа̄нӣ ‘ален 
ня̄си йа̄ ер̣х̱амер̣ р̣о̄х̱имӣне енте ер̣х̱аму бӣ мин ен текилюнӣ иля̄ ‘адуўўин 
йетехеж̱ж̱емунӣ еў иля̄ к̣арӣбин меллектеху емрӣ ин лем текун ся̄х̣ит̣ан 
‘алеййе феля̄ уба̄лӣ г̣айр̣а енне ‘а̄фийетеке еўсе‘у лӣ. Е‘ӯз̱у бинӯри ўеж̱хикел 
лез̱ӣ ешр̣ак̣ат лехуз̣ з̣улюма̄ту ўе с̣алюх̱а ‘алейхи емр̣уд дунйа̄ ўељ а̄х̣ир̣ати ен 
йензиле бӣ г̣ад̣абуке еў йех̱илле ‘алеййе сех̣ат̣уке ўе лекељ ‘утба̄ х̱аття̄ тер̣д̣о̄ ўе 
ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ бике. 

7. Ел̣л̣о̄хумме р̣аббе ж̱ебр̣а’ӣле ўе мӣкя̄’ӣле ўе иср̣о̄фӣле еж̱ирнӣ мин х̱аррин 
ня̄ри ўе ‘аз̱я̄биљ к̣абри. 

8. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ х̣ат̣о̄йа̄йе ўе з̱унӯбӣ куллеха̄. Ел̣л̣о̄хумме ен‘ишнӣ 
ўеж̱бур̣нӣ ўе ех̱йинӣ ўер̣зук̣нӣ ўехдинӣ лис̣о̄лих̱иљ еа‘ма̄ли ўељ ех̣ля̄к̣и. 
Иннеху ля̄ йехдӣ лис̣о̄лих̱иха̄ ўе ля̄ йес̣рифу сеййи’еха̄ илля̄ енте. 

9. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ еўсе‘а ризк̣ике ‘алеййе ‘инде кибери синнӣ ўенк̣ит̣о̄‘и ‘умрӣ. 
10. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ х̣ат̣а’ӣ̄ ўе ‘амдӣ ўе хезлӣ ўе ж̱иддӣ ўе ля̄ тех̱римнӣ 

бер̣акете ма̄ еа‘т̣айтенӣ ўе ля̄ тефтиннӣ фӣ ма̄ х̱ар̣амтенӣ. 
11. Ел̣л̣о̄хум мељт̣уф бӣ фӣ тейсӣри кулли ‘асӣрин фе’инне тейсӣр̣а кулли 

‘асӣрин ‘алейке йесӣр̣ун ўе ес’елюкељ йуср̣а ўељ му‘а̄фа̄те фид дунйа̄ ўељ 
а̄х̣ир̣ати. 

12. Ел̣л̣о̄хум мефтех̱ меся̄ми‘а к̣аљбӣ лиз̱икрике ўер̣зук̣нӣ т̣о̄‘атеке ўе т̣о̄‘ате 
р̣асӯлике ўе ‘амелен бикитя̄бике. 
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19. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атут тя ̄̄ ̄̄си‘аљ ‘ашер ̣̣ ̣̣а ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ля̄ иля̄хе илля̄ енте субх̱а̄неке иннӣ 
кунту минез̣ з̣о̄лимӣне.)) ((Р̣аббеня̄ а̄тиня̄ мин ледунке р̣ах̱метен ўе хеййи’ 
леня̄ мин емриня̄ р̣ашеден.)) 

2. Ел̣л̣о̄ху ел̣л̣о̄ху р̣абби ля̄ ушрику бихи шей’ен. [Три пъти.] 
3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ езўа̄ж̱ихи ўе з̱урриййетихи кема̄ 

с̣аллейте ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе езўа̄ж̱ихи ўе 
з̱урриййетихи кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме фиљ ‘а̄лемӣне иннеке 
х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ўах̱деху ля̄ шерӣке лехуљ ‘алиййуљ ‘аз̣ӣму ля̄ иля̄хе 
иллел̣ л̣о̄ху ўах̱деху ля̄ шерӣке лехуљ х̱алӣмуљ керӣму. Бисмилля̄хил лез̱ӣ ля̄ 
иля̄хе илля̄ хуўељ х̱аййуљ х̱акӣму субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи р̣аббиљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣми. 
Ељх̱амду лилля̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне. Ке’еннехум йеўме йер̣аўне ма̄ йӯ‘адӯне 
лем йељбес̱ӯ илля̄ ся̄‘атен мин неха̄рин беля̄г̣ун фехељ йухлеку иллељ к̣аўмуљ 
фа̄сик̣ӯне. Ке’еннехум йеўме йер̣аўнеха̄ лем йељбес̱ӯ илля̄ ‘ашиййетен еў 
д̣ух̱а̄ха̄. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке мӯж̱иба̄ти р̣ах̱метике ўе ‘азя̄’име 
мег̣фир̣атике ўељ г̣анӣмете мин кулли биррин ўес селя̄мете мин кулли 
ис̱мин. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ тедеа‘ лӣ з̱енбен илля̄ г̣афер̣теху ўе ля̄ хеммен илля̄ 
фер̣р̣аж̱теху ўе ля̄ дейнен илля̄ к̣ад̣айтеху ўе ля̄ х̱а̄ж̱етен мин х̱аўа̄’иж̱ид дунйа̄ 
ўељ а̄х̣ир̣ати илля̄ к̣ад̣айтеха̄ йа̄ р̣аббељ ‘а̄лемӣне. Ел̣л̣о̄хумме енте тех̱куму 
бейне ‘иба̄дике фӣма̄ кя̄нӯ фӣхи йех̣телифӯне. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄хуљ 
‘алиййуљ ‘аз̣ӣму. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄хуљ х̱алӣмуљ керӣму. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи 
р̣аббис сема̄ўа̄тис себ‘и ўе р̣аббиљ ‘ар̣шиљ ‘аз̱ӣми. Ељх̱амду лилля̄хи р̣аббиљ 
‘а̄лемӣне. Ел̣л̣о̄хумме кя̄шифељ г̣амми муферриж̱ељ хемми муж̱ӣбе деа‘ўетиљ 
муд̣т̣аррӣне из̱я̄ де‘аўке р̣ах̱ма̄нед дунйа̄ ўељ а̄х̣ир̣ати ўе р̣ах̱ӣмехума̄ 
фер̣х̱амнӣ фӣ х̱а̄жети х̱а̄з̱ихи бик̣ад̣о̄’иха̄ ўе неж̱а̄х̱иха̄ р̣ах̱метен туг̣нинӣ биха̄ 
‘ан р̣ах̱мети мен сиўа̄ке. Ел̣л̣о̄хумме йа̄ му’нисе кулли ўех̱ӣдин ўе йа̄ с̣о̄х̱ибе 
кулли ферӣдин ўе йа̄ к̣арӣбен г̣айр̣а бе‘ӣдин ўе йа̄ ша̄хиден г̣айр̣а г̣о̄’ибин ўе 
йа̄ г̣о̄либен г̣айр̣а мег̣лю̄бин йа̄ х̱аййу йа̄ к̣аййӯму йа̄ з̱ељ ж̱еля̄ли ўељ икр̣о̄ми 
йа̄ бедӣ‘ас сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке бисмике 
бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣмиљ х̱аййиљ к̣аййӯмил лез̱ӣ ля̄ те’х̣уз̱уху синетун 
ўе ля̄ неўмун ўе ес’елюке бисмике бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣмиљ х̱аййиљ 
к̣аййӯмил лез̱ӣ ‘анет лехуљ ўуж̱ӯху ўе х̣аше‘ат лехуљ ес̣ўа̄ту ўе ўеж̱илет лехуљ 
к̣улю̄бу ен тус̣аллийе ‘аля̄ сеййидиня̄ мух̱аммедин ўе ен тек̣д̣о̄ х̱а̄ж̱етӣ [И да 
назове нуждата си.] Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке ўе етеўеж̱ж̱еху илейке 
бинебиййике сеййидиня̄ мух̱аммедин небиййир̣ р̣ах̱мети с̣аллел̣ л̣о̄ху ‘алейхи 
ўе селлеме йа̄ сеййидиня̄ йа̄ мух̱аммеду иннӣ теўеж̱ж̱ехту бике иля̄ р̣аббӣ фӣ 
х̱а̄ж̱етӣ ли тук̣д̣о̄ [И да назове нуждата си.] Ел̣л̣о̄хумме фешеффиа‘ху фиййе 
ўе шеффиа‘нӣ фи нефсӣ.  
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5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин г̣алебетид дейни ўе г̣алебетиљ ‘адуўўи ўе мин 
беўа̄риљ еййими ўе мин фитнетиљ месих̱ид деж̱ж̱а̄ли. 

6. Ел̣л̣о̄хумме ељхимнӣ р̣ушдӣ ўе е‘из̱нӣ мин шерри нефсӣ. 
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20. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ ‘ишр ̣̣ ̣̣уне ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) Бисмилля̄хи меж̱ря̄ха̄ ўе мур̣ся̄ха̄ инне 
р̣аббӣ лег̣афӯр̣ун р̣ах̱ӣмун.)) ((Ўе ма̄ к̣адер̣ул̣ л̣о̄хе х̱ак̣к̣а к̣адрихи ўељ ер̣д̣у 
ж̱емӣ‘ан к̣абд̣атуху йеўмељ к̣ийа̄мети ўес сема̄ўа̄ту мет̣ўиййа̄тун бийемӣнихи 
субх̱а̄неху ўе те‘а̄ля̄ ‘амма̄ йушрикӯне.)) ((Р̣аббишр̣ах̱лӣ с̣адрӣ ўе йессирлӣ 
емрӣ.)) 

2. Йа̄ еўўелељ еўўелӣне ўе йа̄ а̄х̣ир̣аљ а̄х̣ирӣне ўе йа̄ з̱ељ к̣уўўетиљ метӣни ўе йа̄ 
р̣о̄х̱имељ меся̄кӣне ўе йа̄ ер̣х̱амер̣ р̣о̄х̱имӣне. 

3. Кунте ўе текӯну ўе енте х̱аййун ля̄ темӯту теня̄муљ ‘уйӯну ўе тетекеўўерун 
нуж̱ӯму ўе енте х̱аййун к̣аййӯмун ля̄ те’х̣уз̱уке синетун ўе ля̄ неўмун йа̄ х̱аййу 
йа̄ к̣аййӯму. 

4. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ел̣л̣о̄хумме ба̄рик 
‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ 
а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ел̣л̣о̄хумме ўе тер̣ах̱х̱ам ‘аля̄ 
мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ тер̣ах̱х̱амте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ 
а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ел̣л̣о̄хумме ўе тех̱аннен ‘аля̄ 
мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ тех̱анненте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ 
а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ел̣л̣о̄хумме ўе селлим ‘аля̄ 
мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ селлемте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли 
ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

5. Йа̄ мен ля̄ тер̣о̄хуљ ‘уйӯну ўе ля̄ тух̣о̄лит̣ухуз̣ з̣унӯну ўе ля̄ йес̣ифухуљ 
ўа̄с̣ифӯне ўе ля̄ туг̣аййир̣ухуљ х̱аўа̄дис̱у ўе ля̄ йех̣шед деўа̄’ир̣а. Йеа‘лему 
мес̱я̄к̣ӣлељ ж̱иба̄ли ўе мекя̄’ӣлељ бих̱а̄ри ўе ‘адеде к̣ат̣риљ емт̣о̄ри ўе ‘адеде 
ўер̣ак̣иљ ешж̱а̄ри ўе ‘адеде ма̄ ез̣леме ‘алейхил лейлю ўе ешр̣ак̣а ‘алейхин 
неха̄р̣у ўе ля̄ туўа̄рӣ минху сема̄’ун сема̄’ен ўе ля̄ ер̣д̣ун ер̣д̣ан ўе ля̄ бех̱р̣ун ма̄ 
фӣ к̣аа‘рихи ўе ля̄ ж̱ебелюн ма̄ фӣ ўеа‘рихи иж̱‘аљ х̣айр̣а ‘умурӣ а̄х̣ир̣аху ўе 
х̣айр̣а ‘амелӣ х̣аўа̄тӣмеху ўе х̣айр̣а еййа̄мӣ йеўме ељк̣о̄ке фӣхи. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ кесели ўељ хер̣ами ўељ ме’с̱еми ўељ 
мег̣р̣ами ўе мин фитнетиљ к̣абри ўе ‘аз̱я̄биљ к̣абри ўе мин фитнетин ня̄ри ўе 
‘аз̱я̄бин ня̄ри ўе мин фитнетиљ г̣иня̄ ўе мин шерри фитнетиљ фек̣ри ўе е‘ӯз̱у 
бике мин шерри фитнетиљ месӣх̱ид деж̱ж̱а̄ли. Ел̣л̣о̄хум мег̣сиљ ‘аннӣ 
х̣ат̣о̄йа̄йе бима̄’ис̱ с̱ељж̱и ўељ бер̣ади ўе нек̣к̣и к̣аљбӣ минељ х̣ат̣о̄йа̄ кема̄ 
нек̣к̣айтес̱ с̱еўбељ ебйед̣а минед денеси ўе ба̄‘ид бейнӣ ўе бейне х̣ат̣о̄йа̄йе 
кема̄ ба̄‘атте бейнељ мешрик̣и ўељ мег̣риби. 

7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке фиа‘лељ х̣айр̣о̄ти ўе тер̣кељ мункер̣о̄ти ўе х̱уббељ 
меся̄кӣне ўе ен тетӯбе ‘алеййе ўе тег̣фир̣а лӣ ўе тер̣х̱аменӣ ўе из̱я̄ ер̣атте 
бик̣аўмин фитнетен еў беля̄’ен фетеўеффенӣ г̣айр̣а мефтӯнин ўе ес‘елюке 
х̱уббеке ўе х̱уббе мен йух̱иббуке ўе х̱уббе ‘амелин йук̣аррибунӣ иля̄ х̱уббике. 
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21. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ ўа ̄̄ ̄̄х ̱̱ ̱̱идету ўељ ‘ишр ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣улид‘ул̣ л̣о̄хе еўид‘ур̣ р̣ах̱ма̄не еййен 
ма̄ тед‘ӯ фелехуљ есма̄’уљ х̱усня̄. Ўе ля̄ теж̱хер̣ бис̣аля̄тике ўе ля̄ тух̣о̄фит биха̄ 
ўебтег̣и бейне з̱я̄лике себӣлен. Ўе к̣улиљ х̱амду лилля̄хил лез̱ӣ лем йеттех̣из̱ 
ўеледен ўе лем йекун леху шерӣкун фиљ муљки ўе лем йекун леху ўелиййун 
минез̱ з̱улли ўе кеббирху текбӣр̣ан.)) ((Р̣абби зиднӣ ‘иљмен.))  

2. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ‘адеде ма̄ х̣алек̣ал̣ л̣о̄ху фис сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и ўе ма̄ 
бейнехума̄ ўе субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ‘адеде ма̄ хуўе х̣о̄лик̣ун. Ўел̣л̣о̄ху екбер̣у ‘адеде ма̄ 
х̣алек̣ал̣ л̣о̄ху фис сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и ўе ма̄ бейнехума̄ ўел̣л̣о̄ху екбер̣у ‘адеде 
ма̄ хуўе х̣о̄лик̣ун. Ўељ х̱амду лилля̄хи ‘адеде ма̄ х̣алек̣ал̣ л̣о̄ху фис сема̄ўа̄ти 
ўељ ер̣д̣и ўе ма̄ бейнехума̄ ўељ х̱амду лилля̄хи ‘адеде ма̄ хуўе х̣о̄лик̣ун. Ўе ля̄ 
иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ‘адеде ма̄ х̣алек̣ал̣ л̣о̄ху фис сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и ўе ма̄ 
бейнехума̄ ўе ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ‘адеде ма̄ хуўе х̣о̄лик̣ун. Ўе ля̄ х̱аўле ўе ля̄ 
к̣уўўете илля̄ билля̄хи ‘адеде ма̄ х̣алек̣ал̣ л̣о̄ху фис сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и ўе ма̄ 
бейнехума̄ ўе ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хи ‘адеде ма̄ хуўе х̣о̄лик̣ун. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе селлим ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ селлемте 
‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе тех̱аннен ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ 
тех̱анненте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хум мек̣сӣм леня̄ мин х̣ашйетике ма̄ тех̱ӯлю бихи бейненя̄ ўе бейне 
ме‘а̄с̣ӣке ўе мин ‘ат̣о̄’ике ма̄ тубеллиг̣уня̄ бихи ж̱еннетеке ўе минељ йек̣ӣни ма̄ 
тухеўўину бихи ‘алейня̄ мес̣о̄’ибед дунйа̄. Ел̣л̣о̄хумме метиа‘ня̄ би’есма̄‘иня̄ ўе 
ебс̣о̄риня̄ ўе к̣уўўетиня̄ ма̄ ех̱йейтеня̄ ўеж̱‘аљхуљ ўа̄рис̱е миння̄ ўеж̱‘аљ с̱е’р̣аня̄ 
‘аля̄ мен з̣алеменя̄ ўенс̣ур̣ня̄ ‘аля̄ мен ‘а̄дя̄ня̄ ўе ля̄ теж̱‘аљ мус̣ӣбетеня̄ фӣ 
дӣниня̄ ўе ля̄ теж̱‘алид дунйа̄ екбер̣а хемминя̄ ўе ля̄ меблег̣а ‘иљминя̄ ўе ля̄ 
туселлит̣ ‘алейня̄ мен ля̄ йер̣х̱амуня̄. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин шейт̣о̄ниљ ж̱инни ўе шейт̣о̄ниљ инси. 
6. Ел̣л̣о̄хумме зидня̄ ўе ля̄ тенк̣ус̣ня̄ ўе екримня̄ ўе ля̄ тухиння̄ ўе еа‘т̣иня̄ ўе ля̄ 

тех̱римня̄ ўе а̄с̱ирня̄ ўе ля̄ ту’с̱ир ‘алейня̄ ўер̣д̣а ‘ання̄ ўе ер̣д̣иня̄. 
7. Ел̣л̣о̄хумме ес̣лих̱ з̱я̄те бейниня̄ ўехдиня̄ субулес селя̄ми ўе неж̱ж̱иня̄ минез̣ 

з̣улюма̄ти илен нӯри ўе ж̱еннибнељ феўа̄х̱ише ма̄ з̣ахер̣а минха̄ ўе ма̄ бет̣ане. 
Ел̣л̣о̄хумме барик леня̄ фӣ есма̄‘иня̄ ўе ебс̣о̄риня̄ ўе к̣улю̄биня̄ ўе езўа̄ж̱иня̄ ўе 
з̱урриййа̄тиня̄ ўе туб ‘алейня̄ иннеке ентет теўўа̄бур̣ р̣ах̱ӣму. Ўеж̱‘аљня̄ 
ша̄кирӣне линиа‘метике мус̱нӣне биха̄ к̣о̄билӣха̄ ўе етиммеха̄ ‘алейня̄. 
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22. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄нийету ўељ ‘ишр ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ељх̱амду лилля̄хил лез̱ӣ лем йеттех̣из̱ 
ўеледен ўе лем йекун леху шерӣкун фиљ муљки ўе лем йекун леху ўелиййун 
минез̱ з̱улли ўе кеббирху текбӣр̣ан.)) Теўеккељту ‘алељ х̱аййил лез̱ӣ ля̄ 
йемӯту ўе((љх̱амду лилля̄хил лез̱ӣ лем йеттех̣из̱ ўеледен ўе лем йекун леху 
шерӣкун фиљ муљки ўе лем йекун леху ўелиййун минез̱ з̱улли ўе кеббирху 
текбӣр̣ан.)) 

2. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хиљ ‘аз̣ӣми. Ел̣л̣о̄хумме илейкељ муштекя̄ ўе бикељ мустег̣о̄с̱у ўе 
‘алейкет тукля̄ну йа̄ х̱аййу йа̄ к̣аййӯму. 

3. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄хуљ х̱алӣмуљ керӣму субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи р̣аббис сема̄ўа̄тис 
себ‘и ўе р̣аббиљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣми. Ля̄ иля̄хе илля̄ енте ‘аззе ж̱а̄р̣уке ўе ж̱елле 
с̱еня̄’уке. Р̣абби ля̄ тез̱ер̣нӣ фер̣ден ўе енте х̣айр̣уљ ўа̄рис̱ӣне. 

4. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме ўер̣х̱ам мух̱аммеден ўе а̄ли мух̱аммедин кема̄ 
р̣ах̱имте ибр̣о̄хӣме ўе а̄ле ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли 
мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун 
меж̱ӣдун. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке би’еннӣ ешхеду еннеке ентел̣ л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ 
ентељ ех̱адус̣ с̣амедул лез̱ӣ лем йелид ўе лем йӯлед ўе лем йекун леху куфуўен 
ех̱адун. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке мин фед̣лике ўе р̣ах̱метике фе’иннеху ля̄ 
йемликуха̄ илля̄ енте. 

7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке бисмикет̣ т̣о̄хирит̣ т̣аййибиљ муба̄р̣акиљ ех̱абби 
илейкел лез̱ӣ из̱я̄ ду‘ӣте бихи еж̱ебте ўе из̱я̄ су’иљте бихи еа‘т̣айте ўе 
из̱естур̣х̱имте бихи р̣ах̱имте ўе из̱естуфриж̱те бихи фер̣р̣аж̱те. Ел̣л̣о̄хумме 
иннӣ ед‘ӯкел̣ л̣о̄хе ўе ед‘ӯкер̣ р̣ах̱ма̄не ўе ед‘ӯкељ бер̣р̣ар̣ р̣ах̱ӣме ўе ед‘ӯке 
би’есма̄’икељ х̱усня̄ куллиха̄ ма̄ ‘алимту минха̄ ўе ма̄ лем еа‘лем ен тег̣фир̣а лӣ 
ўе тер̣х̱аменӣ. 

8. Ел̣л̣о̄хумме ес̣лих̱ лӣ дӣнийел лез̱ӣ ж̱е‘аљтеху ‘ис̣мету емрӣ ўе ес̣лих̱ лӣ дунйа̄ 
йеллетӣ фӣха̄ ме‘а̄шӣ. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бирид̣о̄ке мин сех̣ат̣ике ўе е‘ӯз̱у 
би‘афўике мин ник̣метике ўе е‘ӯз̱у бике минке. Ля̄ ма̄ни‘а лима̄ еа‘т̣айте ўе ля̄ 
муа‘т̣ийе лема̄ менеа‘те ўе ля̄ йенфе‘у з̱ељ ж̱едди минкељ ж̱едду. 

9. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљнӣ у‘аз̣з̣иму шукр̣аке ўе укс̱ир̣у з̱икр̣аке ўе еттеби‘у 
нес̣ӣх̱атеке ўе ех̱фез̣у ўес̣иййетеке. 

10. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљня̄ мин ‘иба̄дикељ мух̣битӣнељ г̣урриљ мух̱аж̱ж̱елӣнељ 
ўефдиљ мутек̣аббелӣне. 
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23. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄лис ̱̱ ̱̱ету ўељ ‘ишр ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ељх̱амду лилля̄хил лез̱ӣ ензеле ‘аля̄ 
‘абдихиљ китя̄бе ўе лем йеж̱‘ал леху ‘иўеж̱ен. К̣аййимен лийунз̱ир̣а бе’сен 
шедӣден мин ледунху ўе йубешшир̣аљ му’минӣнел лез̱ӣне йеа‘мелю̄нес̣ 
с̣о̄лих̱а̄ти енне лехум еж̱р̣ан х̱асенен. Ма̄кис̱ӣне фӣхи ебеден. Ўе йунз̱ир̣ал 
лез̱ӣне к̣о̄лют тех̣аз̱ел̣ л̣о̄ху ўеледен. Ма̄ лехум бихи мин ‘иљмин ўе ля̄ 
ли’а̄ба̄’ихим. Кебур̣ат келиметен тех̣р̣уж̱у мин ефўа̄хихим. Ин йек̣ӯлю̄не илля̄ 
кез̱ибен. Феле‘аллеке ба̄х̣и‘ун нефсеке ‘аля̄ а̄с̱я̄рихим ин лем йу’минӯ бих̱а̄з̱ељ 
х̱адӣс̱и есефен. Иння̄ же‘аљня̄ ма̄ ‘алељ ер̣д̣и зӣнетен леха̄ линеблуўехум 
еййухум ех̱сену ‘амелен. Ўе иння̄ леж̱а̄‘илю̄не ма̄ ‘алейха̄ с̣а‘ӣден ж̱ур̣узен. Ем 
х̱асибте енне ес̣х̱а̄бељ кехфи ўер̣ р̣ак̣ӣми кя̄нӯ мин а̄йа̄тиня̄ ‘аж̱ебен. Из̱ еўељ 
фитйету илељ кехфи фек̣о̄лю̄ р̣аббеня̄ а̄тиня̄ мин ледунке р̣ах̱метен ўе хеййи’ 
леня̄ мин емриня̄ р̣ашеден.)) 

2. Субх̱анел̣ л̣о̄хи ўе бих̱амдихи ‘адеде х̣аљк̣ихи ўе рид̣о̄ нефсихи ўе зинете 
‘ар̣шихи ўе мидя̄де келима̄тихи. [Три пъти.] Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ‘адеде х̣аљк̣ихи 
субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ‘адеде х̣аљк̣ихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи рид̣о̄ нефсихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи 
рид̣о̄ нефсихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи зинете ‘ар̣шихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи зинете ‘ар̣шихи 
субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи мидя̄де келима̄тихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи мидя̄де келима̄тихи. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун ўе ба̄рик ‘аля̄ 
мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли 
ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун.  

4. Ес’елюке бисмикељ еа‘лељ е‘аззиљ еж̱еллиљ екр̣ами. 
5. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ з̱енбӣ ўе т̣аййиб лӣ кесбӣ ўе ўессиа‘ лӣ фӣ х̣улюк̣ӣ ўе ля̄ 

темнеа‘нӣ мимма̄ к̣ад̣айте лӣ ўеля̄ туз̱хиб нефсӣ иля̄ шей’ин с̣ар̣р̣афтеху 
‘аннӣ. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ ‘аж̱зи ўељ кесели ўељ ж̱убни ўељ бух̣ли 
ўељ хер̣ами ўељ к̣асўети ўељ г̣афлети ўељ ‘айлети ўез̱ з̱иллети ўељ мескенети 
ўе е‘ӯз̱у бике минељ фек̣ри ўељ куфри ўељ фусӯк̣и ўеш шик̣о̄к̣и ўен нифа̄к̣и 
ўес сум‘ати ўер рийа̄’и ўе е‘ӯз̱у бике минес̣ с̣амеми ўељ бекеми ўељ ж̱унӯни 
ўељ ж̱уз̱я̄ми ўељ бер̣ас̣и ўе сеййи’иљ еск̣о̄ми. 

7. Ел̣л̣о̄хумме ек̣биљ бик̣аљбӣ иля̄ дӣнике ўех̱фез̣ мин ўер̣о̄’иня̄ бир̣ах̱метике. 
Ел̣л̣о̄хумме инне неўа̄с̣ийеня̄ бийедике лем тумелликня̄ минха̄ шей’ен фе’из̱я̄ 
фе‘аљте з̱я̄лике биня̄ фекун енте ўелиййеня̄ ўехдиня̄ иля̄ сеўа̄’ис себӣли. 

8. Ел̣л̣о̄хум мер̣зук̣ня̄ мин фед̣лике ўе ля̄ тех̱римня̄ ризк̣аке ўе ба̄рик леня̄ фӣ ма̄ 
р̣азек̣теня̄ ўеж̱‘аљ г̣иня̄ня̄ фӣ енфусиня̄ ўеж̱‘аљ раг̣бетеня̄ фӣма̄ ‘индеке. 
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24. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атур ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄би‘ату ўељ ‘ишр ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ефех̱асибел лез̱ӣне кефер̣ӯ ен 
йеттех̣из̱ӯ ‘иба̄дӣ мин дӯнӣ еўлийа̄’е. Иння̄ еа‘тедня̄ ж̱ехеннеме лиљ 
кя̄фирӣне нузулен. К̣уљ хељ нунебби’укум биљ ех̣серӣне еа‘ма̄лен. Еллез̱ӣне 
д̣алле сеа‘йухум фиљ х̱айа̄тид дунйа̄ ўе хум йех̱себӯне еннехум йух̱синӯне 
с̣ун‘ан. Уля̄’икел лез̱ӣне кефер̣ӯ би’а̄йа̄ти р̣аббихим ўе лик̣о̄’ихи фех̱абит̣ат 
еа‘ма̄люхум феля̄ нук̣ӣму лехум йеўмељ к̣ийа̄мети ўезнен. З̱я̄лике ж̱езя̄’ухум 
ж̱ехеннему бима̄ кефер̣ӯ ўеттех̣аз̱ӯ а̄йа̄тӣ ўе р̣усулӣ хузуўен. Иннел лез̱ӣне 
а̄менӯ ўе ‘амилюс̣ с̣о̄лих̱а̄ти кя̄нет лехум ж̱ення̄туљ фирдеўси нузулен. 
Х̣о̄лидӣне фӣха̄ ля̄ йебг̣ӯне ‘анха̄ х̱иўеля̄. К̣ул леў кя̄нељ бех̱р̣у мидяден 
ликелима̄ти р̣аббӣ ленефидељ бех̱р̣у к̣абле ен тенфеде келима̄ту р̣аббӣ ўе леў 
ж̱и’иня̄ бимис̱лихи медеден. К̣уљ иннема̄ ене бешер̣ун мис̱люкум йӯх̱а̄ 
илеййе еннема̄ иля̄хукум иля̄хун ўа̄х̱идун. Фемен кя̄не йер̣ж̱ӯ лик̣о̄’е р̣аббихи 
фељ йеа‘мељ ‘амелен с̣о̄лих̱ан ўе ля̄ йушрик би‘иба̄дети р̣аббихи ех̱аден.)) 
((Р̣абби феля̄ теж̱‘аљнӣ фиљ к̣аўмиз̣ з̣о̄лимӣне.)) 

2. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ‘адеде х̣аљк̣ихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи рид̣о̄ нефсихи субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи 
зинете ‘ар̣шихи. Ељх̱амду лилля̄хи ‘адеде х̣аљк̣ихи ељх̱амду лилля̄хи рид̣о̄ 
нефсихи ељх̱амду лилля̄хи зинете ‘ар̣шихи. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ‘адеде 
х̣аљк̣ихи ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху рид̣о̄ нефсихи ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху зинете 
‘ар̣шихи. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммеди ниннебиййиљ уммиййи ўе езўа̄ж̱ихи 
уммеха̄тиљ му’минӣне ўе з̱урриййетихи ўе ехли бейтихи. 

4. Ел̣л̣о̄хумме йа̄ ‘има̄де мен ля̄ ‘има̄де леху йа̄ сенеде мен ля̄ сенеде леху йа̄ 
з̱ух̣р̣а мен ля̄ з̱ух̣р̣а леху йа̄ г̣ийа̄с̱е мен ля̄ г̣ийа̄с̱е леху йа̄ керӣмељ ‘афўи йа̄ 
х̱асенет теж̱а̄ўузи йа̄ кя̄шифељ беля̄’и йа̄ ‘аз̣ӣмер̣ р̣аж̱а̄’и йа̄ ‘аўнед̣ д̣у‘афа̄’и йа̄ 
мунк̣из̱ељ г̣ар̣к̣о̄ йа̄ мунж̱ийељ хељкя̄ йа̄ мух̱сину йа̄ муж̱милю йа̄ мун‘иму йа̄ 
муфд̣илю ентел лез̱ӣ сеж̱еде леке сеўа̄дул лейли ўе нӯр̣ун неха̄ри ўе д̣аў’уљ 
к̣амери ўе шу‘а̄’уш шемси ўе деўиййуљ ма̄’и ўе х̱афӣфуш шеж̱ери йа̄ ел̣л̣о̄ху 
ля̄ шерӣке леке йа̄ р̣абби йа̄ р̣абби йа̄ р̣абби. [После назови своята нужда.] 

5. Ел̣л̣о̄хумме лек̣к̣инӣ х̱уж̱ж̱етељ ӣма̄ни ‘индељ меўти. 
6. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ ўер̣х̱амнӣ ўехдинӣ ўер̣зук̣нӣ. 
7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минес̣ с̣амеми ўељ бекеми ўе е‘ӯз̱у бике минељ 

ме’с̱еми ўељ мег̣р̣ами ўе е‘ӯз̱у бике мин меўтиљ хемми ўе е‘ӯз̱у бике мин 
меўтиљ г̣амми ўе е‘ӯз̱у бике мин меўтиљ ж̱ӯ‘и фе’иннеху би’сед̣ д̣аж̱ӣ‘у ўе е‘ӯз̱у 
бике минељ х̣ийа̄нети фе’иннеха̄ би’сетиљ бит̣о̄нету. 
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25. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ х ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄мисету ўељ ‘ишр ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣ад ефлех̱аљ му’минӯне. Еллез̱ӣне хум 
фӣ с̣аля̄тихим х̣о̄ши‘ӯне. Ўеллез̱ӣне хум ‘аниллег̣ўи муа‘рид̣ӯне. Ўеллез̱ӣне 
хум лиззекя̄ти фа̄‘илю̄не. Ўеллез̱ӣне хум лифур̣ӯж̱ихим х̱а̄физ̣ӯне. Илля̄ ‘аля̄ 
езўа̄ж̱ихим еў ма̄ мелекет ейма̄нухум фе’иннехум г̣айр̣у мелю̄мӣне. Феме 
нибтег̣о̄ ўер̣о̄’е з̱я̄лике фе’уля̄’ике хумуљ ‘а̄дӯне. Ўеллез̱ӣне хум 
ли’ема̄ня̄тихим ўе ‘ахдихим р̣о̄‘ӯне. Ўеллез̱ӣне хум ‘аля̄ с̣алеўа̄тихим 
йух̱а̄физ̣ӯне. Уля̄’ике хумуљ ўа̄рис̱ӯне. Еллез̱ӣне йерис̱ӯнељ фирдеўсе хум 
фӣха̄ х̣о̄лидӯне.)) ((Р̣абби е‘ӯз̱у бике мин хемезя̄тиш шейа̄т̣ӣне. Ўе е‘ӯз̱у бике 
ен йех̱д̣ур̣ӯне.)) 

2. Ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ел̣л̣о̄ху екбер̣у ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ўах̱деху ля̄ шерӣке 
леху лехуљ муљку ўелехуљ х̱амду ўе хуўе ‘аля̄ кулли шей‘ин к̣адӣр̣ун ля̄ иля̄хе 
иллел̣ л̣о̄ху ўе ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хи. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме иннеке 
х̱амӣдун меж̱ӣдун. Ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ 
ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке мин кулли х̣айрин х̣азя̄’инуху бийедике ўе е‘ӯз̱у 
бике мин кулли шеррин х̣азя̄’инуху бийедике. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкес̱ 
с̱еба̄те фиљ емри ўе ес’елюке ‘азӣметер̣ р̣ушди ўе ес’елюке шукр̣а ниа‘метике 
ўе х̱усне ‘иба̄детике ўер рид̣о̄ бик̣ад̣о̄’ике ўе ес’елюке йек̣ӣнен с̣о̄дик̣ан ўе 
ес’елюке к̣аљбен селӣмен ўе лися̄нен с̣о̄дик̣ан ўе ес’елюке мин х̣айри ма̄ 
теа‘лему ўе е‘ӯз̱у бике мин шерри ма̄ теа‘лему ўе естег̣фир̣уке лима̄ теа‘лему 
иннеке енте ‘алля̄муљ г̣уйӯби. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бирид̣о̄ке мин сех̣ат̣ике ўе е‘ӯз̱у би‘афўике мин 
г̣ад̣абике ўе е‘ӯз̱у бир̣ах̱метике мин ‘аз̱я̄бике ўе е‘ӯз̱у бике минке ля̄ ух̱с̣ӣ 
с̱еня̄’ен ‘алейке енте кема̄ ес̱нейте ‘аля̄ нефсике. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке би’есма̄’икељ х̱усня̄ ма̄ ‘алимту минха̄ ўе ма̄ лем 
еа‘лем ўе бисмикељ кебӣриљ екбери ля̄ иля̄хе илля̄ енте субх̱а̄неке ‘амиљту 
сӯ’ен ўе з̣алемту нефсӣ фег̣фирлӣ фе’иннеке х̣айр̣уљ г̣о̄фирӣне. 

7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке биниа‘метикес ся̄биг̣ати ‘алеййе ўе беля̄’икељ 
х̱асенил лез̱ӣб телейтенӣ бихи ўе фед̣ликел лез̱ӣ фед̣д̣аљте ‘алеййе ен 
тудх̣иленийељ ж̱еннете бименнике ўе фед̣лике ўе р̣ах̱метике. 

8. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке мӯж̱иба̄ти р̣ах̱метике ўе ‘азя̄’име мег̣фир̣атике ўес 
селя̄мете мин кулли ис̱мин ўељ г̣анӣмете мин кулли биррин ўељ феўзе биљ 
ж̱еннети ўен неж̱а̄те минен ня̄ри. 
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26. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ся ̄̄ ̄̄дисету ўељ ‘ишр ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ефех̱асибтум еннема̄ х̣алек̣ня̄кум 
‘абес̱ен ўе еннекум илейня̄ ля̄ тур̣ж̱е‘ӯне. Фете‘а̄лел̣ л̣о̄хуљ меликуљ х̱ак̣к̣у ля̄ 
иля̄хе илля̄ хуўе р̣аббуљ ‘ар̣шиљ керӣми. Ўе мен йед‘у ме‘ал̣ л̣о̄хи иля̄хен 
а̄х̣ар̣а ля̄ бур̣ха̄не леху бихи фе’иннема̄ х̱ися̄буху ‘инде р̣аббихи иннеху ля̄ 
йуфлих̱уљ кя̄фир̣ӯне. Ўе к̣уљ р̣аббиг̣фир ўер̣х̱ам ўе енте х̣айр̣ур̣ р̣о̄х̱имӣне.)) 

2. Ел̣л̣о̄хумме лекељ х̱амду х̱амден кес̱ӣр̣ан х̣о̄лиден ме‘а х̣улю̄дике ўе лекељ 
х̱амду х̱амден дя̄’имен ля̄ мунтеха̄ леху дӯне ‘иљмике ўе лекељ х̱амду х̱амден 
ля̄ мунтеха̄ леху дӯне мешӣ’етике ўе лекељ х̱амду х̱амден ля̄ еж̱р̣а лик̣о̄’илихи 
илля̄ рид̣о̄ке ўе лекељ х̱амду х̱амден мелиййен ‘инде кулли т̣ар̣фети ‘айнин ўе 
тенеффуси нефесин. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин. Ел̣л̣о̄хумме ба̄рик 
‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме иннеке 
х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ ж̱убни ўе е‘ӯз̱у бике ен ур̣адде иля̄ 
ер̣з̱елиљ ‘умури ўе е‘ӯз̱у бике мин фитнетид дунйа̄ ўе е‘ӯз̱у бике мин ‘аз̱я̄биљ 
к̣абри. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иля̄хӣ ўе иля̄хе ибр̣о̄хӣме ўе исх̱а̄к̣а ўе йеа‘к̣ӯбе ўе иля̄хе 
ж̱ебр̣а’ӣле ўе мӣкя̄’ӣле ўе иср̣о̄фӣле ес’елюке ен тестеж̱ӣбе деа‘ўетӣ фе’иннӣ 
муд̣т̣ар̣р̣ун ўе теа‘с̣именӣ фӣ дӣнӣ фе’иннӣ мубтелен ўе теня̄ленӣ 
бир̣ах̱метике фе’иннӣ муз̱нибун ўе тенфийе ‘анниљ фек̣р̣а фе’иннӣ 
мискӣнун. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин фитнетин нися̄’и ўе е‘ӯз̱у бике мин ‘аз̱я̄биљ 
к̣абри. 

7. Ел̣л̣о̄хумме едх̣иљ ‘аля̄ к̣улю̄биљ муслимӣнес сур̣ӯр̣а. Ел̣л̣о̄хумме ег̣ни 
минхум кулле фек̣ӣрин. Ел̣л̣о̄хумме ешбеа‘ кулле ж̱а̄‘и’ин. Ел̣л̣о̄хум мексу 
кулле ‘а̄рин. Ел̣л̣о̄хумме р̣удде кулле г̣о̄’ибин. Ел̣л̣о̄хумме фукке кулле 
есӣрин. Ел̣л̣о̄хумме ес̣лих̱ кулле фа̄сидин мин умӯриљ муслимӣне. Ел̣л̣о̄хум 
мешфи кулле мерӣд̣ин. Ел̣л̣о̄хумме еддид дейне ‘ан кулли медйӯнин. 
Ел̣л̣о̄хумме ферриж̱ ‘ан кулли мекр̣ӯбин. 

8. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ естег̣фир̣уке лима̄ тубту илейке минху с̱умме ‘утту фӣхи ўе 
естег̣фир̣уке лима̄ еа‘т̣айтуке мин нефсӣ с̱умме лем уўеффи леке бихи ўе 
естег̣фир̣уке линниа‘мил летӣ ен‘амте биха̄ ‘алеййе фек̣аўӣту биха̄ ‘аля̄ 
меа‘с̣ийетике ўе естег̣фир̣уке ликулли х̣айрин ер̣атту бихи ўеж̱хеке 
фех̣о̄лет̣анӣ фӣхи ма̄ лейсе леке. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ тух̣зинӣ фе’иннеке бӣ 
‘а̄лимун ўе ля̄ ту‘аз̱з̱ибнӣ фе’иннеке ‘алеййе к̣о̄дир̣ун. 
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9. Ел̣л̣о̄хумме ес̣лих̱ лӣ дӣнийел лез̱ӣ хуўе ‘ис̣мету емрӣ ўе ес̣лих̱ лӣ дунйа̄йел 
летӣ фиха̄ ме‘а̄шӣ ўе ес̣лих̱ лӣ а̄х̣ир̣атийел летӣ фӣха̄ ме‘а̄дӣ ўеж̱‘алиљ х̱айа̄те 
зийа̄детен лӣ фӣ кулли х̣айрин ўеж̱‘алиљ меўте р̣о̄х̱атен лӣ мин кулли 
шеррин. 
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27. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ся ̄̄ ̄̄би‘ату ўељ ‘ишр ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Фесубх̱а̄нел̣ л̣о̄хи х̱ӣне тумсӯне ўе х̱ӣне 
тус̣бих̱ӯне. Ўе лехуљ х̱амду фис сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и ўе ‘ашиййен ўе х̱ӣне 
туз̣хир̣ӯне. Йух̣риж̱уљ х̱аййе минељ меййити ўе йух̣риж̱уљ меййите минељ 
х̱аййи ўе йух̱йиљ ер̣д̣а беа‘де меўтиха̄ ўе кез ̱я̄лике тух̣р̣аж̱ӯне.)) [Три пъти.] 
((Р̣аббиг̣фир ўер̣х̱ам ўе енте х̣айр̣ур̣ р̣о̄х̱имӣне.)) 

2. Ел̣л̣о̄хумме лекељ х̱амду ўе илейкељ муштекя̄ ўе бикељ мустег̣о̄с̱у ўе ентељ 
мусте‘а̄ну ўе ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хи. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме. 

4. Ел̣л̣о̄хум мех̱руснӣ би‘айникел летӣ ля̄ теня̄му ўекнуфнӣ бир̣укникел лез̱ӣ ля̄ 
йур̣о̄му ўер̣х̱амнӣ бик̣удр̣атике ‘алеййе феля̄ ехлику ўе енте р̣аж̱а̄’ӣ фекем мин 
ниа‘метин ен‘амте биха̄ ‘алеййе к̣алле леке ‘индеха̄ шукрӣ ўе кем мин 
белиййети нибтелейтенӣ биха̄ к̣алле леке ‘индеха̄ с̣абрӣ фейа̄ мен к̣алле 
‘инде ниа‘метихи шукрӣ фелем йех̱римнӣ ўе йа̄ мен к̣алле ‘инде 
белиййетихи с̣абрӣ фелем йех̣з̱уљнӣ ўе йа̄ мен р̣а’а̄нӣ ‘алељ х̣ат̣о̄йа̄ фелем 
йефд̣ах̱нӣ йа з̱ељ меа‘р̣ӯфил лез̱ӣ ля̄ йенк̣ад̣ӣ ебеден ўе йа̄ з̱еннеа‘ма̄’ӣл летӣ 
ля̄ тух̱с̣о̄ ‘адеден ес’елюке ен тус̣аллийе ‘аля̄ сеййидиня̄ мух̱аммедин кема̄ 
с̣аллейте ўе ба̄р̣акте ўе р̣ах̱имте ‘аля̄ сеййидиня̄ ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун 
меж̱ӣдун ўе бике едр̣а’у фӣ нух̱ӯриљ еа‘дя̄’и ўељ ж̱ебба̄рӣне. Ел̣л̣о̄хумме 
е‘иннӣ ‘аля̄ дӣнӣ бид дунйа̄ ўе ‘аля̄ а̄х̣ир̣атӣ бит тек̣ўа̄ ўех̱фез̣нӣ фӣма̄ г̣ибту 
‘анху ўе ля̄ текиљнӣ иля̄ нефсӣ фӣма̄ х̱ад̣ар̣туху. Йа̄ мен ля̄ тед̣ур̣р̣ухуз̱ з̱унӯбу 
ўе ля̄ тенк̣ус̣ухуљ мег̣фир̣ату хеб лӣ ма̄ ля̄ йенк̣ус̣уке ўег ̣фирлӣ ма̄ ля̄ 
йед̣ур̣р̣уке иннеке ентељ ўехха̄бу. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке фер̣аж̱ен 
к̣арӣбен ўе с̣абр̣ан ж̱емӣлен ўе ризк̣ан ўа̄си‘ан ўе ес’елюкељ ‘а̄фийете мин 
кулли белиййетин ўе ес’елюке тема̄мељ ‘а̄фийети ўе ес’елюке деўа̄мељ 
‘а̄фийети ўе ес’елюкеш шукр̣а ‘алељ ‘а̄фийети ўе ес’елюкељ г̣иня̄ ‘аниння̄си 
ўе ес’елюкес селя̄мете мин кулли сӯ’ин ўе ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ 
билля̄хиљ ‘алиййиљ ‘аз̣ӣми. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ ‘аж̱зи ўељ кесели ўељ ж̱убни ўељ бух̣ли 
ўељ хер̣ами ўе ‘аз̱я̄биљ к̣абри. Ел̣л̣о̄хумме а̄ти нефсӣ тек̣ўа̄ха̄ ўе зеккиха̄ енте 
х̣айр̣у мен зеккя̄ха̄ енте ўелиййуха̄ ўе меўля̄ха̄. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике 
мин ‘иљмин ля̄ йенфе‘у ўе мин к̣аљбин ля̄ йех̣ше‘у ўе мин нефсин ля̄ тешбе‘у 
ўе мин деа‘ўетин ля̄ йустеж̱а̄бу леха̄. 

6. Ел̣л̣о̄хумме мус̣аррифељ к̣улю̄би с̣арриф к̣улю̄беня̄ ‘аля̄ т̣о̄‘атике. 
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28. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄минету ўељ ‘ишр ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣уљ йа̄ ‘иба̄дийел лез̱ӣне еср̣афӯ ‘аля̄ 
енфусихим ля̄ тек̣нет̣ӯ мин р̣ах̱метил ля̄хи. Иннел̣ л̣о̄хе йег̣фир̣уз̱ з̱унӯбе 
ж̱емӣ‘ан. Иннеху хуўељ г̣афӯр̣ур̣ р̣ах̱ӣму.)) ((Р̣аббенес̣риф ‘ання̄ ‘аз̱я̄бе 
ж̱ехеннеме инне ‘аз̱я̄беха̄ кя̄не г̣ар̣о̄мен. Иннеха̄ ся̄’ет мустек̣ар̣р̣ан ўе 
мук̣о̄мен.)) ((Р̣аббеня̄ хеб леня̄ мин езўа̄ж̱иня̄ ўе з̱урриййа̄тиня̄ к̣ур̣р̣ате 
еа‘йунин ўеж̱‘аљня̄ лиљ муттек̣ӣне има̄мен.)) 

2. Ељх̱амду лилля̄хил лез̱ӣ ля̄ йенся̄ мен з̱екер̣аху.  
3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли 

мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ўе ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме фиљ 
‘а̄лемӣне иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме енте ех̱ак̣к̣у мен з̱укир̣а ўе ех̱ак̣к̣у мен ‘убиде ўе енс̣ар̣у мениб 
туг̣ийе ўе ер̣’ефу мен мелеке ўе еж̱ўеду мен су’иле ўе еўсе‘у мен еа‘т̣о̄. Ентељ 
мелику ля̄ шерӣке леке ўељ фер̣ду ля̄ нидде леке куллю шей’ин ха̄ликун илля̄ 
ўеж̱хеке лен тут̣о̄‘а илля̄ би’из̱нике ўе лен туа‘с̣о̄ илля̄ би‘иљмике тут̣о̄‘у 
фетешкур̣у ўе туа‘с̣о̄ фетег̣фир̣у. Ек̣р̣абу шехӣдин ўе едня̄ х̱афӣз̣ин х̱уљте 
дӯнен нуфӯси ўе ех̣аз̱те бин неўа̄с̣ӣ ўе кетебтељ а̄с̱я̄р̣а ўе несех̣тељ а̄ж̱а̄ле. 
Ељк̣улю̄бу леке муфд̣ийетун ўес сир̣р̣у ‘индеке ‘аля̄нийетун. Ељх̱аля̄лю ма̄ 
ех̱лељте ўељ х̱ар̣о̄му ма̄ х̱ар̣р̣амте ўед дӣну ма̄ шер̣а‘те ўељ емр̣у ма̄ к̣ад̣айте. 
Ељх̣аљк̣у х̣аљк̣уке ўељ ‘абду ‘абдуке ўе ентел̣ л̣о̄хур̣ р̣а’ӯфур̣ р̣ах̱ӣму. Ес’елюке 
бинӯри ўеж̱хикел лез̱ӣ ешр̣ак̣ат лехус сема̄ўа̄ту ўељ ер̣д̣у ўе би кулли х̱ак̣к̣ин 
хуўе леке ўе би х̱ак̣к̣ис ся̄’илӣне ‘алейке ен тук̣ӣленӣ фи ха̄з̱ихиљ г̣адя̄ти ўе ен 
туж̱ӣр̣анӣ минен ня̄ри бик̣удр̣атике. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ‘абдуке ўебну ‘абдике ўебну еметике фӣ к̣абд̣атике ня̄с̣ийетӣ 
бийедике ма̄д̣ин фиййе х̱укмуке ‘адлюн фиййе к̣ад̣о̄’уке ес’елюке 
бикуллисмин хуўе леке семмейте бихи нефсеке еў ензељтеху фӣ китя̄бике еў 
‘аллемтеху ех̱аден мин х̣аљк̣ике еўисте’с̱ер̣те бихи фӣ ‘иљмиљ г̣айби ‘индеке 
ен теж̱‘алељ к̣ур̣’а̄нељ ‘аз̣ӣме р̣абӣ‘а к̣аљбӣ ўе нӯр̣а бес̣арӣ ўе ж̱еля̄’е х̱узнӣ ўе 
з̱еха̄бе хеммӣ ўе г̣аммӣ. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ хедми ўе е‘ӯз̱у бике минет тер̣аддӣ ўе е‘ӯз̱у 
бике минељ г̣ар̣ак̣и ўе е‘ӯз̱у бике минељ х̱ар̣ак̣и ўељ хер̣ами ўељ г̣амми ўе е‘ӯз̱у 
бике ен йетех̣аббет̣ани йешшейт̣о̄ну ‘индељ меўти ўе е‘ӯз̱у бике ен емӯте фӣ 
себӣлике мудбир̣ан ўе е‘ӯз̱у бике ен емӯте ледӣг̣ан. 
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29. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атут тя ̄̄ ̄̄си‘ату ўељ ‘ишр ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ўе ма̄ к̣адер̣ул̣ л̣о̄хе х̱ак̣к̣а к̣адрихи ўељ 
ер̣д̣у ж̱емӣ‘ан к̣абд̣атуху йеўмељ к̣ийа̄мети ўес сема̄ўа̄ту мет̣ўиййа̄тун 
бийемӣнихи субх̱а̄неху ўе те‘а̄ля̄ ‘амма̄ йушрикӯне. Ўе нуфих̣а фис̣ с̣ӯри 
фес̣а‘ик̣а мен фис сема̄ўа̄ти ўе мен фиљ ер̣д̣и илля̄ мен ша̄’ел̣ л̣о̄ху с̱умме 
нуфих̣а фӣхи ух̣р̣о̄ фе’из̱я̄ хум к̣ийа̄мун йенз̣ур̣ӯне. Ўе ешр̣ак̣атиљ ер̣д̣у 
бинӯри р̣аббиха̄ ўе ўуд̣и‘аљ китя̄бу ўе ж̱ӣ’е бин небиййӣне ўеш шухедя̄’и ўе 
к̣уд̣ийе бейнехум биљ х̱ак̣к̣и ўе хум ля̄ йуз̣лемӯне. Ўе Ўуффийет куллю 
нефсин ма̄ ‘амилет ўе хуўе еа‘лему бима̄ йеф‘алю̄не. Ўе сӣк̣ал лез̱ӣне кефер̣ӯ 
иля̄ ж̱ехеннеме зумер̣ан. Хаття̄ из̱я̄ ж̱а̄’ӯха̄ футих̱ат ебўа̄буха̄ ўе к̣о̄ле лехум 
х̣азенетуха̄ елем йе’тикум р̣усулюн минкум йетлю̄не ‘алейкум а̄йа̄ти р̣аббикум 
ўе йунз̱ир̣ӯнекум лик̣о̄’е йеўмикум ха̄з̱я̄. К̣о̄лю̄ беля̄ ўеля̄кин х̱ак̣к̣ат келиметуљ 
‘аз̱я̄би ‘алељ кя̄фирӣне. К̣ӣледх̣улю̄ ебўа̄бе ж̱ехеннеме х̣о̄лидӣне фӣха̄. 
Феби’се мес̱ўељ мутекеббирӣне. Ўе сӣк̣ал лез̱ӣнет тек̣аў р̣аббехум илељ 
ж̱еннети зумер̣ан. Х̱аття̄ из̱я̄ ж̱а̄’ӯха̄ ўе футих̱ат ебўа̄буха̄ ўе к̣о̄ле лехум 
х̣азенетуха̄ селя̄мун ‘алейкум т̣ибтум федх̣улю̄ха̄ х̣о̄лидӣне. Ўе к̣о̄люљ х̱амду 
лилля̄хил лез̱ӣ с̣адек̣аня̄ ўеа‘деху ўе еўр̣ас̱енељ ер̣д̣а нетебеўўе’у минељ 
ж̱еннети х̱айс̱у неша̄’у. Фениа‘ме еж̱р̣уљ ‘а̄милӣне. Ўе тер̣аљ меля̄’икете 
х̱а̄ффӣне мин х̱аўлиљ ‘ар̣ши йусеббих̱ӯне бих̱амди р̣аббихим ўе к̣уд̣ийе 
бейнехум биљ х̱ак̣к̣и ўе к̣ӣлељ х̱амду лилля̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне.)) ((Р̣абби 
хеблӣ х̱укмен ўе ељх̱ик̣нӣ бис̣ с̣о̄лих̱ӣне. Ўеж̱‘аллӣ лися̄не с̣идк̣ин фиљ 
а̄х̣ирӣне. Ўеж̱‘аљнӣ мин ўер̣ас̱ети ж̱еннетин не‘ӣми. Ўег̣фир ли’ебӣ иннеху 
кя̄не минед̣ д̣о̄ллӣне. Ўе ля̄ тух̣зинӣ йеўме йуб‘ас̱ӯне. Йеўме ля̄ йенфе‘у 
ма̄люн ўе ля̄ бенӯне. Илля̄ мен етел̣л̣о̄хе бик̣аљбин селӣмин.)) 

2. Ељх̱амду лилля̄хи х̱амден кес̱ӣр̣ан т̣аййибен муба̄р̣акен фӣхи кема̄ йух̱иббу 
р̣аббуня̄ ен йух̱меде ўе йенбег̣ӣ леху. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме ўе тер̣ах̱х̱ам ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли 
мух̱аммедин кема̄ тер̣ах̱х̱амте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме. 

4. Йа̄ мен йекфӣ мин кулли ех̱адин ўе ля̄ йекфӣ ‘анху ех̱адун йа̄ ех̱аде мен ля̄ 
ех̱аде леху йа̄ сенеде мен ля̄ сенеде леху инк̣ат̣а‘ар̣ р̣аж̱а̄’у илля̄ минке. 
Неж̱ж̱инӣ мимма̄ ене фӣхи ўе е‘иннӣ ‘аля̄ ма̄ ене ‘алейхи мимма̄ к̣ад незеле 
бӣ биж̱а̄хи ўеж̱хикељ керӣми ўе бих̱ак̣к̣и сеййидиня̄ мух̱аммедин с̣аллел̣ л̣о̄ху 
‘алейхи ўе селлеме а̄мӣне а̄мӣне. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин ж̱ехдиљ беля̄’и ўе дер̣киш шек̣о̄’и ўе сӯ’иљ 
к̣ад̣о̄’и ўе шема̄тетиљ еа‘дя̄’и. 

6. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ х̣ат̣ӣ’етӣ ўе иср̣о̄фӣ фӣ емрӣ ўе ма̄ енте еа‘лему бихи 
миннӣ. 
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30. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Иння̄ фетех̱ня̄ леке фетх̱ан мубӣнен. 
Лийег̣фир̣а лекел̣ л̣о̄ху ма̄ тек̣аддеме мин з̱енбике ўе ма̄ те’ех̣х̣ар̣а ўе йутимме 
ниа‘метеху ‘алейке ўе йехдийеке с̣ир̣о̄т̣ан мустек̣ӣмен. Ўе йенс̣ур̣акел̣ л̣о̄ху 
нес̣р̣ан ‘азӣзен. Хуўел лез̱ӣ ензелес секӣнете фӣ к̣улю̄биљ му’минӣне 
лийездя̄дӯ ӣма̄нен ме‘а ӣма̄нихим. Ўе лилля̄хи ж̱унӯдус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и ўе 
кя̄нел̣ л̣о̄ху ‘алӣмен х̱акӣмен. Лийудх̣илељ му’минӣне ўељ му’миня̄ти 
ж̱ення̄тин теж̱рӣ мин тех̱тихељ енха̄р̣у х̣о̄лидӣне фӣха̄ ўе йукеффир̣у ‘анхум 
сеййи’а̄тихим. Ўе кя̄не з̱я̄лике ‘индел̣ л̣о̄хи феўзен ‘аз̣ӣмен.)) ((Р̣абби 
еўзиа‘нӣ ен ешкур̣а ниа‘метекел летӣ ен‘амте ‘алеййе ўе ‘аля̄ ўа̄лидеййе ўе ен 
еа‘меле с̣о̄лих̱ан тер̣д̣о̄ху ўе едх̣иљнӣ бир̣ах̱метике фӣ ‘иба̄дикес̣ с̣о̄лих̱ӣне.)) 

2. Ељх̱амду лилля̄хил лез̱ӣ теўа̄д̣а‘а куллю шей‘ин ли‘аз̣аметихи ўељ х̱амду 
лилля̄хил лез̱ӣ з̱елле куллю шей’ин ли‘иззетихи ўељ х̱амду лилля̄хил лез̱ӣ 
х̣ад̣а‘а куллю шей’ин лимуљкихи ўељ х̱амду лилля̄хил лез̱ӣс теслеме куллю 
шей’ин лик̣удр̣атихи. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ 
ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме ўер̣х̱ам мух̱аммеден ўе а̄ли мух̱аммедин кема̄ 
р̣ах̱имте ибр̣о̄хӣме ўе а̄ле ибр̣о̄хӣме. 

4. Йа̄ з̱ељ ж̱еля̄ли ўељ икр̣о̄ми ўе йа̄ з̱ет̣ т̣аўли ля̄ иля̄хе илля̄ енте з̣ахр̣ул 
ля̄ж̱и’ӣне ўе ж̱а̄р̣уљ мустеж̱ӣрӣне ўе енӣсуљ х̣о̄’ифӣне иннӣ ес’елюке ин 
кунту фӣ уммиљ китя̄би шек̣иййен ен темх̱ӯ шек̣о̄’ӣ ўе тус̱битенӣ ‘индеке 
се‘ӣден ўе ин кунту фӣ уммиљ китя̄би мех̱р̣ӯмен мук̣аттер̣ан ‘алеййе фӣ 
ризк̣ӣ ен темх̱ӯ мин уммиљ китя̄би х̱ирма̄нӣ ўе ик̣тя̄рӣ ўер̣зук̣нӣ ўе ес̱битнӣ 
‘индеке се‘ӣден муўеффек̣ан лиљ х̣айри куллихи. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннеке теа‘лему серӣр̣атӣ ўе ‘аля̄нийетӣ фек̣бељ меа‘з̱ир̣атӣ ўе 
теа‘лему х̱а̄ж̱етӣ фе’еа‘т̣инӣ су’лӣ ўе теа‘лему ма̄ фӣ нефсӣ фег̣фирлӣ з̱енбӣ. 
Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке ӣма̄нен йуба̄шир̣у к̣аљбӣ ўе йек̣ӣнен с̣о̄дик̣ан 
хаття̄ еа‘лему еннеху ля̄ йус̣ӣбунӣ илля̄ ма̄ кетебте лӣ ўе р̣ад̣д̣инӣ бима̄ 
к̣асемте лӣ. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ фек̣ри ўељ ‘айлети ўељ к̣иллети ўез̱ 
з̱иллети ўе е‘ӯз̱у бике ен ез̣лиме еў уз̣леме. 

7. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ ма̄ к̣аддемту ўе ма̄ ех̣х̣ар̣ту ўе ма̄ еср̣ар̣ту ўе ма̄ еа‘ленту ўе 
ма̄ еср̣афту ўе ма̄ енте еа‘лему бихи миннӣ ентељ мук̣аддиму ўе ентељ 
му’ех̣х̣ир̣у ля̄ иля̄хе илля̄ енте. 

8. Ел̣л̣о̄хумме иння̄ нес’елюке мин х̣айри ма̄ се’елеке минху небиййуке 
мух̱аммедун с̣аллел̣ л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлеме ўе не‘ӯз̱у бике мин шерри 
месте‘а̄з̱е минху небиййуке мух̱аммедун с̣аллел̣ л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлеме ўе 
ентељ мусте‘а̄ну ўе ‘алейкељ беля̄г̣у ўе ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хи. 
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31. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ ўа ̄̄ ̄̄х ̱̱ ̱̱идету ўес ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Себбех̱а лилля̄хи ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўељ 
ер̣д̣и ўехуўељ ‘азӣзуљ х̱акӣму. Леху муљкус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и йух̱йӣ ўе 
йумӣту ўе хуўе ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. Хуўељ еўўелю ўељ а̄х̣ир̣у ўез̣ 
з̣о̄хир̣у ўељ ба̄т̣ину ўе хуўе бикулли шей’ин ‘алӣмун. Хуўел лез̱ӣ х̣алек̣ас 
сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣а фӣ ситтети еййа̄мин с̱умместеўа̄ ‘алељ ‘ар̣ши. Йа‘лему ма̄ 
йелиж̱у фиљ ер̣д̣и ўе ма̄ йех̣р̣уж̱у минха̄ ўе ма̄ йензилю минес сема̄’и ўе ма̄ 
йеа‘р̣уж̱у фӣха̄ ўе хуўе ме‘акум ейне ма̄ кунтум. Ўел̣л̣о̄ху бима̄ теа‘мелю̄не 
бес̣ӣр̣ун. Леху муљкус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и ўе илел̣ л̣о̄хи тур̣ж̱е‘уљ умӯр̣у. 
Йӯлиж̱ул лейле фин неха̄ри ўе йӯлиж̱ун неха̄р̣а фил лейли ўе хуўе ‘алӣмун 
биз̱я̄тис̣ с̣удӯри. А̄минӯ билля̄хи ўе р̣асӯлихи ўе енфик̣ӯ мимма̄ ж̱е‘алекум 
мустех̣лефӣне фӣхи фел лез̱ӣне а̄менӯ минкум ўе енфек̣ӯ лехум еж̱р̣ун 
кебӣр̣ун. Ўе ма̄ лекум ля̄ ту’минӯне билля̄хи ўер̣ р̣асӯлю йед‘ӯкум литу‘минӯ 
бир̣аббикум ўе к̣ад ех̣аз̣е мӣс̱я̄к̣акум ин кунтум му’минӣне. Хуўел лез̱ӣ 
йунеззилю ‘аля̄ ‘абдихи а̄йа̄тин беййиня̄тин лийух̣риж̱екум минез̣ з̣улю̄ма̄ти 
илен нӯри ўе еннел̣ л̣о̄хе бикум лер̣а’ӯфун р̣ах̱ӣмун. Ўе ма̄ лекум елля̄ 
тунфик̣ӯ фӣ себӣлил ля̄хи ўе лилля̄хи мӣр̣о̄с̱ус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и. Ля̄ 
йестеўӣ минкум мен енфек̣а мин к̣аблиљ фетх̱и ўе к̣о̄теле. Уля̄’ике еа‘з̣аму 
дер̣аж̱етен минел лез̱ӣне енфек̣ӯ мин беа‘ду ўе к̣о̄телю̄. Ўе куллен ўеа‘дел̣ 
л̣о̄хуљ х̱усня̄. Ўел̣л̣о̄ху бима̄ теа‘мелю̄не х̣абӣр̣ун.)) ((Леў ензељня̄ ха̄з̱ељ 
к̣ур̣’а̄не ‘аля̄ ж̱ебелин лер̣а’ейтеху х̣о̄ши‘ан мутес̣адди‘ан мин х̣ашйетил ля̄хи 
ўе тиљкељ емс̱я̄лю нед̣рибуха̄ линня̄си ле‘аллехум йетефеккер̣ӯне. Хуўел̣ 
л̣о̄хул лез̱ӣ ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе. ‘А̄лимуљ г̣айби ўеш шеха̄дети хуўер̣ р̣ах̱ма̄нур̣ 
р̣ах̱ӣму. Хуўел̣ л̣о̄хул лез̱ӣ ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе. Ељмеликуљ к̣уддӯсус селя̄муљ 
му’минуљ мухейминуљ ‘азӣзуљ ж̱ебба̄р̣уљ мутекеббир̣у. Субх̱анел̣ л̣о̄хи ‘амма̄ 
йушрикӯне. Хуўел̣ л̣о̄хуљ х̣о̄лик̣уљ ба̄ри’уљ мус̣аўўир̣у лехуљ есма̄’уљ х̱усня̄. 
Йусеббих̱у леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и ўе хуўељ ‘азӣзуљ х̱акӣму.)) 
Йа̄ мен хуўе ха̄кез̱я̄ ўе лейсе ха̄кез̱я̄ шей’ун г̣айр̣уху ес’елюке ен тус̣аллийе ‘аля̄ 
мух̱аммедин с̣аллел̣ л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлеме ўе ен теф‘але бӣ кез̱я̄ ўе кез ̱я̄ [И 
четящия да назове нуждата си.] ((Р̣абби иннӣ з̣алемту нефсӣ фег̣фирлӣ.)) 

2. Ел̣л̣о̄хумме ма̄ ес̣бех̱а бӣ мин ниа‘метин еў би’ех̱адин мин х̣аљк̣ике феминке 
ўах̱деке ля̄ шерӣке леке фелекељ х̱амду ўелекеш шукр̣у ‘аля̄ з̱я̄лике. 

3. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ с̣алеўа̄тике ўе р̣ах̱метеке ўе бер̣акя̄тике ‘аля̄ мух̱аммедин ўе 
‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ ж̱е‘аљтеха̄ ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме 
иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме р̣аббес сема̄ўа̄тис себ‘и ўе р̣аббиљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣми кун лӣ ж̱а̄р̣ан 
мин шерри фуля̄нибни фуля̄н ўе шерриљ ж̱инни ўељ инси ўе етба̄‘ихим ен 
йефр̣ут̣а ‘алеййе ех̱адун минхум еў ен йет̣г̣о̄ ‘аззе ж̱а̄р̣уке ўе ж̱елле с̱еня̄’уке ўе 
ля̄ иля̄хе г̣айр̣уке. 



  241 

5. Ел̣л̣о̄хумме иння̄ неж̱‘алюке фӣ нух̱ӯрихим ўе не‘ӯз̱у бике мин шур̣ӯрихим. 
6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин шерри сем‘ӣ ўе мин шерри бес̣арӣ ўе мин 

шерри лися̄нӣ ўе мин шерри к̣аљбӣ ўе мин шерри мениййӣ. 
7. Ел̣л̣о̄хум мег̣фирлӣ з̱енбӣ ўе ўессиа‘ лӣ фӣ дя̄рӣ ўе ба̄рик лӣ фӣ ма̄ 

р̣азек̣тенӣ. 
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32. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄нийету ўес ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Леў ензељня̄ ха̄з̱ељ к̣ур̣’а̄не ‘аля̄ 
ж̱ебелин лер̣а’ейтеху х̣о̄ши‘ан мутес̣адди‘ан мин х̣ашйетил ля̄хи ўе тиљкељ 
емс̱я̄лю нед̣рибуха̄ линня̄си ле‘аллехум йетефеккер̣ӯне. Хуўел̣ л̣о̄хул лез̱ӣ ля̄ 
иля̄хе илля̄ хуўе. ‘А̄лимуљ г̣айби ўеш шеха̄дети хуўер̣ р̣ах̱ма̄нур̣ р̣ах̱ӣму. Хуўел̣ 
л̣о̄хул лез̱ӣ ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе. Ељмеликуљ к̣уддӯсус селя̄муљ му’минуљ 
мухейминуљ ‘азӣзуљ ж̱ебба̄р̣уљ мутекеббир̣у. Субх̱анел̣ л̣о̄хи ‘амма̄ 
йушрикӯне. Хуўел̣ л̣о̄хуљ х̣о̄лик̣уљ ба̄ри’уљ мус̣аўўир̣у лехуљ есма̄’уљ х̱усня̄. 
Йусеббих̱у леху ма̄ фис сема̄ўа̄ти ўе ма̄ фиљ ер̣д̣и ўе хуўељ ‘азӣзуљ х̱акӣму.)) 
((Р̣абби иннӣ лима̄ ензељте илеййе мин х̣айрин фек̣ӣр̣ун.)) 

2. Темме нӯр̣уке фехедейте фелекељ х̱амду ‘аз̣уме х̱иљмуке фе‘афеўте фелекељ 
х̱амду бесет̣те йедеке фе’еа‘т̣айте фелекељ х̱амду. Р̣аббеня̄ ўеж̱хуке екр̣амуљ 
ўуж̱ӯхи ўе ж̱а̄хуке еа‘з̣амуљ ж̱а̄хи ўе ‘ат̣иййетуке ефд̣алюљ ‘ат̣иййети ўе 
ехне’уха̄ тут̣о̄‘у р̣аббеня̄ фетешкур̣у ўе туа‘с̣о̄ р̣аббеня̄ фетег̣фир̣у ўе тужӣбуљ 
муд̣т̣ар̣р̣а ўе текшифуд̣ д̣ур̣р̣а ўе тешфис сек̣ӣме ўе тег̣фир̣уз̱ з̱енбе ўе 
тек̣белют теўбете ўе ля̄ йеж̱зӣ би’а̄ля̄’ике ех̱адун ўе ля̄ йеблюг̣у мидх̱атеке 
к̣аўлю к̣о̄’илин. 

3. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ с̣алеўа̄тике ўе бер̣акя̄тике ўе р̣ах̱метеке ‘аля̄ сеййидиљ 
мур̣селӣне ўе има̄миљ муттек̣ӣне ўе х̣о̄темин небиййӣне мух̱аммедин ‘абдике 
ўе р̣асӯлике има̄миљ х̣айри ўе ко̄’идиљ х̣айри. Ел̣л̣о̄хум меб‘ас̱ху йеўмељ 
к̣ийа̄мети мек̣о̄мен мех̱мӯден йег̣бит̣уху бихиљ еўўелю̄не ўељ а̄х̣ир̣ӯне ўе 
с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме 
ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ хемми ўељ х̱азени ўе е‘ӯз̱у бике минељ 
‘аж̱зи ўељ кесели ўе е‘ӯз̱у бике минељ ж̱убни ўељ бух̣ли ўе е‘ӯз̱у бике мин 
г̣алебетид дейни ўе к̣ахрир риж̱а̄ли. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке минељ х̣айри куллихи ма̄ ‘алимту минху ўе ма̄ лем 
еа‘лем ўе ес’елюке бисмикељ ‘аз̣ӣмил лез̱ӣ из̱я̄ ду‘ӣте бихи еж̱ебте ўе из̱я̄ 
су’иљте бихи еа‘т̣айте. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес‘елюке ӣма̄нен ля̄ йер̣тедду ўе не‘ӣмен ля̄ йенфеду ўе 
мур̣о̄фек̣ате небиййиня̄ мух̱аммедин с̣аллел̣ л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлеме фи еа‘ля̄ 
дер̣аж̱етиљ ж̱еннети ж̱еннетиљ х̣уљди. 

7. Ел̣л̣о̄хумме меттиа‘нӣ бисем‘ӣ ўе бес̣арӣ х̱аття̄ теж̱‘алехумељ ўа̄рис̱е миннӣ ўе 
‘а̄финӣ фӣ дӣнӣ ўех̱шур̣нӣ ‘аля̄ ма̄ ех̱йейтенӣ ўенс̣ур̣нӣ ‘аля̄ мен з̣алеменӣ ўе 
х̣уз̱ лӣ минху бис̱е’рӣ. 
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8. Ел̣л̣о̄хумме би’иљмикељ г̣айби ўе к̣удр̣атике ‘алељ х̣аљк̣и ех̱йинӣ ма̄ ‘алимтељ 
х̱айа̄те х̣айр̣ан лӣ ўе теўеффенӣ из̱я̄ ‘алимтељ ўефа̄те х̣айр̣ан лӣ. Ел̣л̣о̄хумме 
ўе ес’елюкељ х̣ашйете фиљ г̣айби ўеш шеха̄дети ўе ес’елюкељ к̣ас̣де фиљ 
фек̣ри ўељ г̣иня̄ ўе ес’елюке не‘ӣмен ля̄ йенфеду ўе к̣ур̣р̣ате ‘айнин ля̄ 
тенк̣ат̣и‘у ўе ес’елюкер рид̣о̄ биљ к̣ад̣о̄’и ўе бер̣дељ ‘айши беа‘дељ меўти ўе 
ес‘елюке лез̱з̱етен нез̣ари иля̄ ўеж̱хике ўеш шеўк̣а иля̄ лик̣о̄’ике фӣ г̣айри 
д̣ар̣р̣о̄’е муд̣ир̣р̣атин ўе ля̄ фитнетин муд̣иллетин. Ел̣л̣о̄хумме зеййиння̄ 
бизӣнетиљ ӣма̄ни ўеж̱‘аљня̄ худя̄тен мухтедӣне. 
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33. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄лис ̱̱ ̱̱ету ўес ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Иння̄ ензељня̄ху фӣ лейлетиљ к̣адри. 
Ўе ма̄ едр̣о̄ке ма̄ лейлетуљ к̣адри. Лейлетуљ к̣адри х̣айр̣ун мин ељфи шехрин. 
Тенеззелюљ меля̄’икету ўер̣ р̣ӯх̱у фӣха̄ би’из̱ни р̣аббихим мин кулли емрин. 
Селя̄мун хийе х̱аття̄ мет̣ле‘иљ феж̱ри.)) ((Р̣аббин с̣ур̣нӣ ‘алељ к̣аўмиљ 
муфсидӣне.)) 

2. Ел̣л̣о̄хумме лекељ х̱амду куллюху ля̄ к̣о̄бид̣а̄ лима̄ бесет̣те ўе ля̄ ба̄сит̣а лима̄ 
к̣абед̣те ўе ля̄ ха̄дийе лимен ед̣лелљте ўе ля̄ муд̣илле лимен хедейте ўе ля̄ 
мук̣аррибе лима̄ ба̄‘атте ўе ля̄ муба̄‘иде лима̄ к̣ар̣р̣абте ўе ля̄ муа‘т̣ийе лима̄ 
менеа‘те ўе ля̄ ма̄ни‘а лима̄ еа‘т̣айте. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ ехли бейтихи ўе ‘аля̄ езўа̄ж̱ихи ўе 
з̱урриййетихи кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун 
меж̱ӣдун. Ўе ба̄рик ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ ехли бейтихи ўе ‘аля̄ езўа̄ж̱ихи ўе 
з̱урриййетихи кема̄ ба̄р̣акте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме ўе а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун 
меж̱ӣдун. 

4. Йа̄ ма̄лике йеўмид дӣни иййа̄ке неа‘буду ўе иййа̄ке несте‘ӣну. 
5. Ел̣л̣о̄хум местур̣ ‘аўр̣о̄тӣ ўе а̄мин р̣аў‘а̄тӣ. 
6. Ел̣л̣о̄хумме енте р̣абби ля̄ иля̄хе илля̄ енте х̣алек̣тенӣ ўе ене ‘абдуке ўе ене 

‘аля̄ ‘ахдике ўе ўеа‘дике местет̣а‘ту е‘ӯз̱у бике мин шерри ма̄ с̣анеа‘ту ебӯ’у леке 
биниа‘метике ‘алеййе ўе ебӯ’у леке биз̱енбӣ фег̣фирлӣ фе’иннеху ля̄ 
йег̣фир̣уз̱ з̱унӯбе илля̄ енте. 

7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин шерриљ еа‘мейейнис сейли ўељ бе‘ӣрис̣ 
с̣а’ӯли. 

8. Ел̣л̣о̄хум мер̣зук̣нӣ ‘айнейни хет̣т̣о̄летейни теск̣ийа̄нељ к̣аљбе биз̱ур̣ӯфид 
дем‘и мин х̣ашйетике к̣абле ен текӯнед думӯ‘у демен ўељ ед̣р̣о̄су ж̱емр̣ан. 

9. Ел̣л̣о̄хумме ‘а̄финӣ фӣ к̣удр̣атике ўе едх̣иљнӣ фӣ р̣ах̱метике ўек̣д̣и еж̱елӣ фӣ 
т̣о̄‘атике ўех̣тим лӣ бих̣айри ‘амелӣ ўеж̱‘аљ с̱еўа̄бехуљ ж̱еннете. 

10. Ел̣л̣о̄хумме ег̣нинӣ биљ ‘иљми ўе зеййиннӣ биљ х̱иљми ўе екримнӣ бит 
тек̣ўа̄ ўе ж̱еммиљнӣ биљ ‘а̄фийети. 

11. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес‘елюке теа‘ж̱ӣле ‘а̄фийетике ўе с̣абр̣ан ‘аля̄ белиййетике 
ўе х̣ур̣ӯж̱ен минед дунйа̄ иля̄ р̣ах̱метике. 

12. Илейке р̣абби х̱аббибнӣ ўе фи нефсӣ леке з̱еллиљнӣ ўе фӣ еа‘йунин ня̄си 
‘аз̣з̣имнӣ ўе мин сеййи’иљ ех̣ля̄к̣и ж̱еннибнӣ. 

13. Ел̣л̣о̄хумме мег̣фир̣атуке еўсе‘у мин з̱унӯбӣ ўе р̣ах̱метуке ер̣ж̱а̄ ‘индӣ мин 
‘амелӣ. 

14. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ тух̣зиня̄ йеўмељ к̣ийа̄мети ўе ля̄ тефд̣ах̱ня̄ йеўмел лик̣о̄’и. 
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34. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атур ̣̣ ̣̣ р ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄би‘ату ўес ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Лем йекунил лез̱ӣне кефер̣ӯ мин 
ехлиљ китя̄би ўељ мушрикӣне мунфеккӣне х̱аття̄ те’тийехумуљ беййинету. 
Р̣асӯлюн минел̣ л̣о̄хи йетлю̄ с̣ух̱уфен мут̣аххер̣атен. Фиха̄ кутубун 
к̣аййиметун. Ўе ма̄ тефер̣р̣ак̣ал лез̱ӣне ӯтуљ китя̄бе илля̄ мин беа‘ди ма̄ 
ж̱а̄’етхумуљ беййинету. Ўе ма̄ умир̣ӯ илля̄ лийеа‘будул̣ л̣о̄хе мух̣лис̣ӣне лехуд 
дӣне х̱унефа̄’е ўе йук̣ӣмус̣ с̣аля̄те ўе йу’туз зекя̄те ўе з̱я̄лике дӣнуљ к̣аййимети. 
Иннел лез̱ӣне кефер̣ӯ мин ехлиљ китя̄би ўељ мушрикӣне фӣ ня̄ри 
ж̱ехеннеме х̣о̄лидӣне фӣха̄. Уля̄’ике хум шер̣р̣уљ бериййети. Иннел лез̱ӣне 
а̄менӯ ўе ‘амилюс̣ с̣о̄лих̱а̄ти уля̄’ике хум х̣айр̣уљ бериййети. Ж̱езя̄’ухум ‘инде 
р̣аббихим ж̱ення̄ту ‘аднин теж̱рӣ мин тех̱тихељ енха̄р̣у х̣о̄лидӣне фӣха̄ 
ебеден. Р̣ад̣ийел̣ л̣о̄ху ‘анхум ўе р̣ад̣ӯ ‘анху. З̱я̄лике лимен х̣ашийе р̣аббеху.)) 
((Р̣абби хеб лӣ минес̣ с̣о̄лих̱ӣне.)) 

2. Бисмилля̄хи ўељ х̱амду лилля̄хи сеййидуня̄ мух̱аммедун р̣асӯлюл̣ л̣о̄хи с̣аллел̣ 
л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлеме ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хи бисмилля̄хи ‘аля̄ дӣнӣ ўе 
нефсӣ бисмилля̄хи ‘аля̄ ўеледӣ ўе ехлӣ ўе ма̄лӣ бисмилля̄хи ‘аля̄ кулли 
шей’ин еа‘т̣о̄нӣхи р̣аббӣ бисмилля̄хи х̣айриљ есма̄’и бисмилля̄хи р̣аббиљ 
ер̣д̣и ўес сема̄’и бисмилля̄хил лез̱ӣ ля̄ йед̣ур̣р̣у ме‘асмихи дя̄’ун бисмилля̄хиф 
тетех̱ту ўе ‘алел̣ л̣о̄хи теўеккељту ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хи. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммеди ниннебиййи ўе езўа̄жихи уммеха̄тиљ 
му’минӣне ўе з̱урриййетихи ўе ехли бейтихи кема̄ с̣аллейте ‘аля̄ ибр̣о̄хӣме 
иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун.  

4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес‘елюке би’есма̄’икељ х̱усня̄ куллиха̄ ма̄ ‘алимту минха̄ ўе 
ма̄ лем еа‘лем ўе бисмикељ ‘аз̣ӣмиљ еа‘з̣ами ўе бисмикељ кебӣриљ екбери. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес‘елюке би’есма̄’икељ х̱усня̄ куллихељ х̱амӣдетељ 
керӣметел летӣ из̱я̄ ўуд̣и‘ат ‘аля̄ шей’ин з̱елле леха̄ ўе из̱я̄ т̣улибе бихељ 
х̱асеня̄ту удрикет ўе из̱я̄ дури’е бихес сеййи’а̄ту с̣урифет. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин шерри ма̄ ‘амиљту ўе мин шерри ма̄ лем 
еа‘мељ. 

7. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљнӣ миммен теўеккеле ‘алейке фекефейтеху ўестехдя̄ке 
фехедейтеху ўестенс̣ар̣аке фенес̣ар̣теху. 

8. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ х̱уббеке ех̱аббељ ешйа̄’и илеййе ўеж̱‘аљ х̣ашйетеке ех̣ўефељ 
ешйа̄’и ‘индӣ ўек̣т̣аа‘ ‘аннӣ х̱а̄ж̱а̄тид дунйа̄ биш шеўк̣и иля̄ лик̣о̄’ике ўе из̱я̄ 
ек̣р̣ар̣те еа‘йуне ехлид дунйа̄ мин дунйа̄хум фе’ек̣рир ‘айнӣ мин ‘иба̄детике. 

9. Ел̣л̣о̄хумме ‘а̄финӣ фӣ к̣удр̣атике ўе едх̣иљнӣ фӣ р̣ах̱метике ўек̣д̣и еж̱елӣ фӣ 
т̣о̄‘атике ўех̣тим лӣ бих̣айри ‘амелӣ ўеж̱‘аљ с̱еўа̄бехуљ ж̱еннете. Ел̣л̣о̄хумме 
ўеффик̣нӣ лима̄ тух̱иббу ўе тер̣д̣о̄ минељ к̣аўли ўељ ‘амели ўељ фиа‘ли ўен 
ниййети ўељ худя̄. Иннеке ‘аля̄ кулли шей’ин к̣адӣр̣ун. 
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35. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ х ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄мисету ўес ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Из̱я̄ зуљзилетиљ ер̣д̣у зи̱љзя̄леха̄. Ўе 
ех̣р̣аж̱етиљ ер̣д̣у ес̱к̣о̄леха̄. Ўе к̣о̄лељ инся̄ну ма̄ леха̄. Йеўме’из̱ин тух̱аддис̱у 
ех̣ба̄р̣аха̄. Би’енне р̣аббеке еўх̱а̄ леха̄. Йеўме’из̱ин йес̣дур̣ун ня̄су ештя̄тен 
лийур̣аў еа‘ма̄лехум. Фемен йеа‘мељ мис̱к̣о̄ле з̱ер̣р̣атин х̣айр̣ан йер̣аху. Ўе мен 
йеа‘мељ мис̱к̣о̄ле з̱ер̣р̣атин шер̣р̣ан йер̣аху.)) ((Р̣абби еўзиа‘нӣ ен ешкур̣а 
ниа‘метекел летӣ ен‘амте ‘алеййе ўе ‘аля̄ ўа̄лидеййе ўе ен еа‘меле с̣о̄лих̱ан 
тер̣д̣о̄ху ўе ес̣лих̱ лӣ фӣ з̱урриййетӣ иннӣ тубту илейке ўе иннӣ минељ 
муслимӣне.))  

2. Ељх̱амду лилля̄хи ‘адеде ма̄ ех̱с̣о̄ китя̄буху ўељ х̱амду лилля̄хи ‘адеде ма̄ фӣ 
китя̄бихи ўељ х̱амду лилля̄хи ‘адеде ма̄ ех̱с̣о̄ х̣аљк̣уху ўељ х̱амду лилля̄хи 
миљ’е ма̄ фӣ х̣аљк̣ихи ўељ х̱амду лилля̄хи миљ’е сема̄ўа̄тихи ўе ер̣д̣ихи ўељ 
х̱амду лилля̄хи ‘адеде кулли шей’ин ўељ х̱амду лилля̄хи ‘аля̄ кулли шей’ин ўе 
субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ‘адеде ма̄ ех̱с̣о̄ китя̄буху ўе субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ‘адеде ма̄ фӣ 
китя̄бихи ўе субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ‘адеде ма̄ ех̱с̣о̄ х̣аљк̣уху ўе субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи миљ’е ма̄ 
фӣ х̣аљк̣ихи ўе субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи миљ’е сема̄ўа̄тихи ўе ер̣д̣ихи ўе субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи 
‘адеде кулли шей’ин ўе субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ‘аля̄ кулли шей’ин ўел̣ л̣о̄ху екбер̣у 
‘адеде ма̄ ех̱с̣о̄ китя̄буху ўел̣ л̣о̄ху екбер̣у ‘адеде ма̄ фӣ китя̄бихи ўел̣ л̣о̄ху 
екбер̣у ‘адеде ма̄ ех̱с̣о̄ х̣аљк̣уху ўел̣ л̣о̄ху екбер̣у миљ’е ма̄ фӣ х̣аљк̣ихи ўел̣ л̣о̄ху 
екбер̣у миљ’е сема̄ўа̄тихи ўе ер̣д̣ихи ўел̣ л̣о̄ху екбер̣у ‘адеде кулли шей’ин ўел̣ 
л̣о̄ху екбер̣у ‘аля̄ кулли шей’ин. 

3. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ с̣алеўа̄тике ўе бер̣акя̄тике ‘аля̄ мух̱аммеди ниннебиййи ўе 
езўа̄ж̱ихи уммеха̄тиљ му’минӣне ўе з̱урриййетихи ўе ехли бейтихи кема̄ 
с̣аллейте ‘аля̄ а̄ли ибр̣о̄хӣме иннеке х̱амӣдун меж̱ӣдун. 

4. Ел̣л̣о̄хумме иннеке ентељ ‘азӣзуљ кебӣр̣у ўе ене ‘абдукед̣ д̣а‘ӣфуз̱ з̱елӣлюл 
лез̱ӣ ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ бике. Ел̣л̣о̄хумме сех̣х̣ирлӣ фуля̄нен кема̄ 
сех̣х̣ар̣те фир‘аўне лимӯся̄ ўе леййин лӣ к̣аљбеху кема̄ леййентељ х̱адӣде 
лидя̄ўӯде фе’иннеху ля̄ йент̣ик̣у илля̄ би’из̱нике ня̄с̣ийетуху фӣ к̣абд̣атике 
к̣аљбуху фӣ йедике ж̱елле с̱еня̄’у ўеж̱хике йа̄ ер̣х̱амер̣ р̣о̄х̱имӣне. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин меўтиљ феж̱’ети ўе мин ледг̣атиљ х̱аййети ўе 
минес себу‘и ўе минељ х̱ар̣ак̣и ўе минељ г̣ар̣ак̣и ўе мин ен ех̣ир̣р̣а ‘аля̄ шей’ин 
еў йех̣ир̣р̣а ‘алеййе шей’ун ўе минељ к̣атли ‘инде фир̣о̄риз зех̱фи. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкељ фирдеўсе. 
7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкељ ‘афўе ўељ ‘а̄фийете фӣ дӣнӣ ўе дунйа̄йе ўе ехлӣ 

ўе ма̄лӣ. Ел̣л̣о̄хум местур̣ ‘аўр̣атӣ ўе а̄мин р̣аў‘атӣ ўех̱фез̣нӣ мин бейни 
йедеййе ўе мин х̣аљфӣ ўе ‘ан йемӣнӣ ўе ‘ан шима̄лӣ ўе мин феўк̣ӣ ўе е‘ӯз̱у 
бикел̣ л̣о̄хумме ен уг̣тя̄ле мин тех̱тӣ. 
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36. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ся ̄̄ ̄̄дисету ўес ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Ељха̄кумут текя̄с̱ур̣у. Х̱аття̄ зур̣тумуљ 
мек̣о̄бир̣а. Келля̄ сеўфе теа‘лемӯне. С̱умме келля̄ сеўфе теа‘лемӯне. Келля̄ леў 
теа‘лемӯне. ‘Иљмељ йек̣ӣни. Летер̣аўуннељ ж̱ех̱ӣме. С̱умме летер̣аўуннеха̄ 
‘айнељ йек̣ӣни. С̱умме летус’елюнне йеўме’из̱ин ‘анин не‘ӣми.)) ((Р̣аббенег̣ 
фирленя̄ ўе ли’их̣ўа̄нинел лез̱ӣне себек̣ӯня̄ биљ ӣма̄ни ўе ля̄ теж̱‘аљ фӣ 
к̣улуљбиня̄ г̣иллен лиллез̱ӣне а̄менӯ р̣аббеня̄ иннеке р̣а’ӯфун р̣ах̱ӣмун.)) 

2. Х̱асбийер̣ р̣аббу минељ ‘иба̄ди х̱асбийељ х̣о̄лик̣у минељ мех̣лю̄к̣ӣне х̱асбийер̣ 
р̣о̄зик̣у минељ мер̣зӯк̣ӣне х̱асбийел лез̱ӣ хуўе х̱асбӣ х̱асбийел̣ л̣о̄ху ўе ниа‘мељ 
ўекӣлю х̱асбийел̣ л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе ‘алейхи теўеккељту ўе хуўе р̣аббуљ 
‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣми. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин кема̄ емер̣теня̄ ен нус̣аллийе ‘алейхи ўе 
с̣алли ‘алейхи кема̄ йенбег̣ӣ ен йус̣алля̄ ‘алейхи. 

4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке би’енне лекељ х̱амде ля̄ иля̄хе илля̄ ентељ 
х̱ання̄нуљ мення̄ну бедӣ‘ус сема̄ўа̄ти ўељ ер̣д̣и з̱уљ ж̱еля̄ли ўељ икр̣о̄ми йа̄ 
х̱аййу йа̄ к̣аййӯму ес’елюкељ ж̱еннете ўе е‘ӯз̱у бике минен ня̄ри. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минељ куфри ўељ фек̣ри ўе ‘аз̱я̄биљ к̣абри. 
6. Ел̣л̣о̄хумме ентељ еўўелю феля̄ шей’е к̣аблеке ўе ентељ а̄х̣ир̣у феля̄ шей’е 

беа‘деке е‘ӯз̱у бике мин кулли дя̄ббетин ня̄с̣ийетуха̄ бийедике ўе е‘ӯз̱у бике 
минељ ис̱ми ўељ кесели ўе мин ‘аз̱я̄бин ня̄ри ўе мин ‘аз̱я̄биљ к̣абри ўе мин 
фитнетиљ г̣иня̄ ўе мин фитнетиљ фек̣ри ўе е‘ӯз̱у бике минељ ме’с̱еми ўељ 
мег̣р̣ами. Ел̣л̣о̄хумме нек̣к̣и к̣аљбӣ минељ х̣ат̣о̄йа̄ кема̄ нек̣к̣айтес̱ с̱еўбељ 
ебйед̣а минед денеси. Ел̣л̣о̄хумме ба̄‘ид бейнӣ ўе бейне х̣ат̣о̄йа̄йе кема̄ ба̄‘атте 
бейнељ мешрик̣и ўељ мег̣риби. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке х̣айр̣аљ мес‘елети 
ўе х̣айр̣ад ду‘а̄’и ўе х̣айр̣ан неж̱а̄х̱и ўе х̣айр̣аљ ‘амели ўе х̣айр̣ас̱ с̱еўа̄би ўе 
х̣айр̣аљ х̱айа̄ти ўе х̣айр̣аљ мема̄ти ўе с̱еббитнӣ ўе с̱ек̣к̣иљ меўа̄зӣнӣ ўе х̱ак̣к̣ик̣ 
ӣма̄нӣ ўер̣феа‘ дер̣аж̱етӣ ўе тек̣аббељ с̣аля̄тӣ ўег̣фир х̣ат̣ӣ’етӣ ўе ес’елюкед 
дер̣аж̱а̄тиљ ‘уля̄ минељ ж̱еннети а̄мӣне. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке ен тер̣фе‘а 
з̱икрӣ ўе тед̣а‘а ўизрӣ ўе тус̣лих̱а емрӣ ўе тут̣аххир̣а к̣аљбӣ ўе тех̱фез̣а фер̣ж̱ӣ 
ўе тунеўўир̣а лӣ фӣ к̣абрӣ ўе ес’елюкед дер̣аж̱а̄тиљ ‘уля̄ минељ ж̱еннети 
а̄мӣне. Ел̣л̣о̄хумме неж̱ж̱инӣ минен ня̄ри ўер̣зук̣нӣ мег̣фир̣атен бил лейли 
ўен неха̄ри ўељ мензилес̣ с̣о̄лих̱а минељ ж̱еннети а̄мӣне. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ 
ес’елюке х̣аля̄с̣ан минен ня̄ри ся̄лимен ўе ен тудх̣иленийељ ж̱еннете а̄мӣне. 
Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке ен туба̄рике лӣ фӣ нефсӣ ўе фӣ сем‘ӣ ўе фӣ 
бес̣арӣ ўе фӣ р̣ӯх̱ӣ ўе фӣ х̣аљк̣ӣ ўе фӣ х̣алӣк̣атӣ ўе фӣ ехлӣ ўе фӣ мех̱йа̄йе ўе 
мема̄тӣ ўе фӣ ‘амелӣ. Ел̣л̣о̄хумме ўе тек̣аббељ х̱асеня̄тӣ ўе ес’елюкед 
дер̣аж̱а̄тиљ ‘уля̄ минељ ж̱еннети а̄мӣне. 
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37. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ся ̄̄ ̄̄би‘ату ўес ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣уљ йа̄ еййухељ кя̄фир̣ӯне. Ля̄ еа‘буду 
ма̄ теа‘будӯне. Ўе ля̄ ентум ‘а̄бидӯне ма̄ еа‘буду. Ўе ля̄ ене ‘а̄бидун ма̄ ‘абеттум. 
Ўе ля̄ ентум ‘а̄бидӯне ма̄ еа‘буду. Лекум дӣнукум ўелийе дӣни.)) ((Р̣аббеня̄ 
‘алейке теўеккељня̄ ўе илейке енебня̄ ўе илейкељ мес̣ӣр̣у.)) 

2. Х̱асбийел̣ л̣о̄ху лидӣнӣ х̱асбийел̣ л̣о̄ху лима̄ ехемменӣ х̱асбийел̣ л̣о̄ху лимен 
бег̣о̄ ‘алеййе х̱асбийел̣ л̣о̄ху лимен х̱аседенӣ х̱асбийел̣ л̣о̄ху лимен кя̄денӣ 
бисӯ’ин х̱асбийел̣ л̣о̄ху ‘индељ меўти х̱асбийел̣ л̣о̄ху ‘индељ мес’елети фиљ 
к̣абри х̱асбийел̣ л̣о̄ху ‘индељ мӣзя̄ни х̱асбийел̣ л̣о̄ху ‘индес̣ с̣ир̣о̄т̣и х̱асбийел̣ 
л̣о̄ху ля̄ иля̄хе илля̄ хуўе ‘алейхи теўеккељту ўе илейхи унӣбу. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ‘аля̄ а̄ли мух̱аммедин с̣аля̄тен текӯну 
леке рид̣о̄’ен ўе лих̱ак̣к̣ихи едя̄’ен ўе еа‘т̣ихиљ ўесӣлете ўељ мек̣о̄мел лез̱ӣ 
ўе‘аттеху ўеж̱зихи ‘ання̄ мин ефд̣али ма̄ ж̱езейте небиййен ‘ан умметихи ўе 
с̣алли ‘аля̄ ж̱емӣ‘и их̣ўа̄нихи минен небиййӣне ўес̣ с̣о̄лих̱ӣне йа̄ ер̣х̱амер̣ 
р̣о̄х̱имӣне. 

4. Йа̄ х̱аййу йа̄ к̣аййӯму бир̣ах̱метике естег̣ӣс̱у ес̣лих̱ лӣ ше’нӣ куллеху ўе ля̄ 
текиљнӣ иля̄ нефсӣ т̣ар̣фете ‘айнин. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ сехле илля̄ ма̄ ж̱е‘аљтеху 
сехлен ўе енте теж̱‘алюљ х̱азне сехлен.  

5. Ел̣л̣о̄хумме р̣аббес сема̄ўа̄тис себ‘и ўе р̣аббиљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣмик финӣ кулле 
мухиммин мин х̱айс̱у ши’те ўе кейфе ши’те ўе ення̄ ши’те ўе мин ейне ши’те. 

6. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин ма̄лин йекӯну ‘алеййе фитнетен ўе мин 
ўеледин йекӯну ‘алеййе ўеба̄лен ўе миним р̣а’етин тушеййибунӣ к̣аблељ 
мешӣби ўе е‘ӯз̱у бике мин ж̱а̄рис сӯ’и тер̣‘а̄нӣ ‘айня̄ху ўе тесме‘унӣ уз̱уня̄ху ин 
р̣а’а̄ х̱асенетен дефенеха̄ ўе ин р̣а’а̄ сеййи’етен ефша̄ха̄. 

7. Ел̣л̣о̄хумме т̣аххир к̣аљбӣ минен нифа̄к̣и ўе ‘амелӣ минер рийа̄’и ўе лися̄нӣ 
минељ кез̱иби ўе ‘айнӣ минељ х̣ийа̄нети фе’иннеке теа‘лему х̣о̄’инетељ 
еа‘йуни ўе ма̄ тух̣фис̣ с̣удӯр̣у. 

8. Ел̣л̣о̄хумме иннеке р̣аббун ‘аз̣ӣмун ля̄ йесе‘уке шей’ун мимма̄ х̣алек̣те ўе енте 
тер̣о̄ ўе ля̄ тур̣о̄ ўе иннеке биљ менз̣ариљ еа‘ля̄ ўе инне лекељ а̄х̣ир̣ате ўељ ӯля̄ 
ўе лекељ мема̄ту ўељ мех̱йа̄ ўе инне илейкељ мунтеха̄ ўер̣ р̣уж̱‘а̄ не‘ӯз̱у бике ен 
нез̱илле ўе нех̣зя̄. Ел̣л̣о̄хумме иннеке се’ељтеня̄ мин енфусиня̄ ма̄ ля̄ 
немликуху илля̄ бике фе’еа‘т̣иня̄ минха̄ ма̄ йур̣д̣ӣке ‘ання̄. 

9. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљнӣ с̣абӯр̣ан ўеж̱‘аљнӣ шекӯр̣ан ўеж̱‘аљнӣ фӣ ‘айнӣ с̣аг̣ӣр̣ан ўе 
фӣ еа‘йунин ня̄си кебӣр̣ан. 

10. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ серӣр̣атӣ х̣айр̣ан мин ‘аля̄нийетӣ ўеж̱‘аљ ‘аля̄нийетӣ 
с̣о̄лих̱атен. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке мин с̣о̄лих̱и ма̄ ту’тин ня̄се минељ 
ма̄ли ўељ ехли ўељ ўеледи г̣айр̣а д̣о̄ллин ўе ля̄ муд̣иллин. 
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38. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атус ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱я ̄̄ ̄̄минету ўес ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((Из̱я̄ ж̱а̄’е нес̣р̣ул̣ л̣о̄хи ўељ фетх̱у. Ўе 
р̣а’ейтен ня̄се йедх̣улю̄не фӣ дӣнил ля̄хи ефўа̄ж̱ен. Фесеббих̱ бих̱амди 
р̣аббике ўестег̣фирху. Иннеху кя̄не теўўа̄бен.)) ((Р̣аббеня̄ ля̄ теж̱‘аљня̄ 
фитнетен лиллез̱ӣне кефер̣ӯ ўег̣фирленя̄ р̣аббеня̄. Иннеке ентељ ‘азӣзуљ 
х̱акӣму.)) 

2. Субх̱а̄нел̣ л̣о̄хи ўељ х̱амду лилля̄хи ўе ля̄ иля̄хе иллел̣ л̣о̄ху ўел̣л̣о̄ху екбер̣у ўе 
ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хиљ ‘алиййиљ ‘аз̣ӣми ўе теба̄р̣акел̣ л̣о̄ху. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ мух̱аммедин ўе ензиљхуљ мек̣‘адељ мук̣ар̣р̣абе ‘индеке 
йеўмељ к̣ийа̄мети. 

4. Ел̣л̣о̄хумме р̣аббес сема̄ўа̄тис себ‘и ўе р̣аббиљ ‘ар̣шиљ ‘аз̣ӣми р̣аббеня̄ ўе 
р̣аббе кулли шей’ин мунзилет теўр̣о̄ти ўељ инж̱ӣли ўељ фур̣к̣о̄ни фа̄лик̣аљ 
х̱абби ўен неўа̄ е‘ӯз̱у бике мин шерри кулли шей’ин енте а̄х̣из̱ун 
биня̄с̣ийетихи ентељ еўўелю фелейсе к̣аблеке шей’ун ўе ентељ а̄х̣ир̣у 
фелейсе беа‘деке шей’ун ўе ентез̣ з̣о̄хир̣у фелейсе феўк̣аке шей’ун ўе ентељ 
ба̄т̣ину фелейсе дӯнеке шей’ун ик̣д̣и ‘аннед дейне ўе ег̣ниня̄ минељ фек̣ри. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке х̱уббеке ўе х̱уббе мен йух̱иббуке ўељ ‘амелел лез̱ӣ 
йубеллиг̣унӣ х̱уббеке. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљ х̱уббеке ех̱аббе илеййе мин нефсӣ ўе 
ехлӣ ўе минељ ма̄’иљ ба̄риди. 

6. Ел̣л̣о̄хум мер̣зук̣нӣ х̱уббеке ўе х̱уббе мен йенфе‘унӣ х̱уббуху ‘индеке. 
Ел̣л̣о̄хумме ма̄ р̣азек̣тенӣ мимма̄ ух̱иббу феж̱‘аљху к̣уўўетен лӣ фӣма̄ тух̱иббу. 
Ел̣л̣о̄хумме ўе ма̄ зеўейте ‘аннӣ мимма̄ ух̱иббу феж̱‘аљху фер̣о̄г̣ан лӣ фӣма̄ 
тух̱иббу. Ел̣л̣о̄хумме еа‘т̣инӣ ма̄ ух̱иббу ўеж̱‘аљху х̣айр̣ан ўес̣риф ‘аннӣ ма̄ 
екр̣аху ўе х̱аббиб илеййе т̣о̄‘атеке ўе керрих илеййе меа‘с̣ийетике. 

7. Ел̣л̣о̄хумме мук̣аллибељ к̣улю̄би с̱еббит к̣аљбӣ ‘аля̄ дӣнике. Ел̣л̣о̄хумме 
р̣аббен небиййи с̣аллел̣ л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлемег̣ фирлӣ з̱енбӣ ўе ез̱хиб г̣айз̣а 
к̣аљбӣ ўе еж̱ирнӣ мин муд̣илля̄тиљ фитени ма̄ ех̱йейтенӣ. 

8. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин ‘иљмин ля̄ йенфе‘у ўе к̣аљбин ля̄ йех̣ше‘у ўе 
ду‘а̄’ин ля̄ йусме‘у ўе нефсин ля̄ тешбе‘у ўе минељ ж̱ӯ‘и фе’иннеху би’сед̣ 
д̣аж̱ӣ‘у ўе минељ х̣ийа̄нети ўе минељ хер̣ами ўе ен ур̣адде иля̄ ер̣з̱елиљ ‘умури 
ўе мин фитнетид деж̱ж̱а̄ли ўе ‘аз̱я̄биљ к̣абри ўе фитнетиљ мех̱йа̄ ўељ мема̄ти. 
Ел̣л̣о̄хумме иння̄ нес’елюке к̣улю̄бен еўўа̄хетен мух̣битетен мунӣбетен фӣ 
себӣлике. Ел̣л̣о̄хумме иння̄ нес’елюке ‘азя̄’име мег̣фир̣атике ўе мунж̱ийа̄ти 
емрике ўес селя̄мете мин кулли ис̱мин ўељ г̣анӣмете мин кулли биррин ўељ 
феўзе биљ ж̱еннети ўен неж̱а̄те минен ня̄ри. 
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39. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атут тя ̄̄ ̄̄си‘ату ўес ̱̱ ̱̱ с ̱̱ ̱̱еля ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣уљ хуўел̣ л̣о̄ху ех̱адун. Ел̣л̣о̄хус̣ 
с̣амеду. Лем йелид ўе лем йӯлед. Ўе лем йекун леху куфуўен ех̱адун.)) 
((Р̣аббеня̄ етмим леня̄ нӯр̣аня̄ ўег̣фир леня̄ иннеке ‘аля̄ кулли шей’ин 
к̣адӣр̣ун.)) 

2. Бисмилля̄хи з̱ишше’ни ‘аз̣ӣмиљ бур̣ха̄ни шедӣдис суљт̣о̄ни ма̄ ша̄’ел̣ л̣о̄ху 
кя̄не е‘ӯз̱у билля̄хи минеш шейт̣о̄ни. 

3. Ел̣л̣о̄хумме с̣алли ‘аля̄ р̣ӯх̱и мух̱аммедин фиљ ер̣ўа̄х̱и ўе с̣алли ‘аля̄ ж̱еседихи 
фиљ еж̱ся̄ди ўе с̣алли ‘аля̄ к̣абрихи фиљ к̣убӯри. 

4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкељ ж̱еннете. [Три пъти.] Ел̣л̣о̄хумме иннӣ 
естеж̱ӣр̣уке минен ня̄ри. [Три пъти.] 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике мин ‘аз̱я̄бин ня̄ри ўе ‘аз̱я̄биљ к̣абри ўе мин 
фитнетиљ мех̱йа̄ ўељ мема̄ти ўе мин шерри фитнетиљ месӣх̱ид деж̱ж̱а̄ли. 

6. Ел̣л̣о̄хумме леке еслемту ўе бике а̄менту ўе ‘алейке теўеккељту ўе илейке 
енебту ўе бике х̣о̄с̣амту. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у би‘иззетике ля̄ иля̄хе илля̄ 
енте ен туд̣илленӣ ентељ х̱аййуљ к̣аййӯмул лез̱ӣ ля̄ йемӯту ўељ ж̱инну ўељ 
инсу йемӯтӯне. 

7. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкељ худя̄ ўет тук̣о̄ ўељ ‘афа̄фе ўељ г̣иня̄. 
8. Ел̣л̣о̄хумме ех̱сенте х̣аљк̣ӣ фех̱ассин х̣улюк̣ӣ.  
9. Р̣аббиг̣фир ўер̣х̱ам ўехдинис себӣлељ ек̣ўем. 

10. Х̣алек̣те р̣аббеня̄ фесеўўейте ўе к̣аддер̣те р̣аббеня̄ фек̣ад̣айте ўе ‘аля̄ ‘ар̣шикес 
теўейте ўе еметте фе’ех̱йейте ўе ет̣‘амте ўе еск̣айте ўе х̱амељте фӣ беррике ўе 
бех̱рике ‘аля̄ фуљкике ўе ‘аля̄ деўа̄ббике ўе ‘аля̄ ен‘а̄мике феж̱‘аллӣ ‘индеке 
ўелӣж̱етен ўеж̱‘аллӣ ‘индеке зуљфа̄ ўе х̱усне ме’а̄бин ўеж̱‘аљнӣ миммен 
йех̣о̄фу ‘ик̣о̄беке ўе ўе‘ӣдеке ўе йер̣ж̱ӯ лик̣о̄’еке ўеж̱‘аљнӣ етӯбу илейке 
теўбетен нес̣ӯх̱ан ўе ес’елюке ‘амелен мутек̣аббелен ўе ‘амелен неж̱ӣх̱ан ўе 
сеа‘йен мешкӯр̣ан ўе тиж̱а̄р̣атен лен тебӯр̣а. 

11. Ел̣л̣о̄хуммех динӣ ўе седдиднӣ. 
12. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ естехдӣке ли’ер̣шеди емрӣ ўе естеж̱ӣр̣уке мин шерри 

нефсӣ. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке нефсен мут̣ме’иннетен ту’мину билик̣о̄’ике 
ўе тер̣д̣о̄ бик̣ад̣о̄’ике ўе тек̣не‘у би‘ат̣о̄’ике. Ел̣л̣о̄хумме ля̄ тедеа‘ леня̄ з̱енбен 
илля̄ г̣афер̣теху ўе ля̄ дейнен илля̄ к̣ад̣айтеху ўе ля̄ ‘адуўўен илля̄ ехлектеху ўе 
ля̄ х̱а̄ж̱етен мин х̱аўа̄’иж̱ид дунйа̄ ўељ а̄х̣ир̣ати илля̄ к̣ад̣айтеха̄ йа̄ ер̣х̱амер̣ 
р̣о̄х̱имӣне. 
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40. Ер ̣̣ ̣̣р ̣̣ ̣̣аўд ̣̣ ̣̣атуљ ер ̣̣ ̣̣бе‘у ̄̄ ̄̄не ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄̄люха ̄̄ ̄̄ ўе с ̱̱ ̱̱има ̄̄ ̄̄р ̣̣ ̣̣уха ̄̄ ̄̄ 

1. ((Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣уљ е‘ӯз̱у бир̣аббиљ фелек̣и. Мин 
шерри ма̄ х̣алек̣а. Ўе мин шерри г̣о̄сик̣ин из̱я̄ ўек̣абе. Ўе мин шеррин 
неффа̄с̱я̄ти фиљ ‘ук̣ади. Ўе мин шерри х̱асидин из̱я̄ х̱аседе.)) ((Бисмилля̄хир̣ 
р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми.)) ((К̣уљ е‘ӯз̱у бир̣аббин ня̄си. Меликин ня̄си. Иля̄хин 
ня̄си. Мин шерриљ ўесўа̄сиљ х̣ання̄си. Еллез̱ӣ йуўесўису фӣ с̣удӯрин ня̄си. 
Минељ ж̱иннети ўен ня̄си.)) ((Р̣аббиг̣фир лӣ ўе лиўа̄лидеййе ўе лимен 
дех̣але бейтийе му’минен ўе лиљ му’минӣне ўељ му’миня̄ти.)) 

2. Бисмилля̄хир̣ р̣ах̱ма̄нир̣ р̣ах̱ӣми ля̄ х̱аўле ўе ля̄ к̣уўўете илля̄ билля̄хиљ 
‘алиййиљ ‘аз̣ӣми. [Три пъти.] 

3. Ж̱езел̣ л̣о̄ху ‘ання̄ мух̱аммеден с̣аллел̣ л̣о̄ху ‘алейхи ўе селлеме бима̄ хуўе 
ехлюху. 
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4. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюке р̣ах̱метен мин ‘индике техдӣ биха̄ к̣аљбӣ ўе 
теж̱ме‘у биха̄ емрӣ ўе телюмму биха̄ шеа‘с̱ӣ ўе тус̣лих̱у биха̄ г̣о̄’ибӣ ўе тер̣фе‘у 
биха̄ ша̄хидӣ ўе тузеккӣ биха̄ ‘амелӣ ўе туљхимунӣ биха̄ р̣ушдӣ ўе тер̣удду 
биха̄ уљфетӣ ўе теа‘с̣имунӣ биха̄ мин кулли сӯ’ин. Ел̣л̣о̄хумме еа‘т̣инӣ 
ӣма̄нен ўе йек̣ӣнен лейсе беа‘деху куфр̣ун ўе р̣ах̱метен еня̄лю биха̄ шер̣афе 
кер̣о̄метике фид дунйа̄ ўељ а̄х̣ир̣ати. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ ес’елюкељ феўзе фиљ 
к̣ад̣о̄’и ўе нузулеш шухедя̄’и ўе ‘айшес су‘адя̄’и ўен нес̣р̣а ‘алељ еа‘дя̄’и. 
Ел̣л̣о̄хумме иннӣ унзилю бике х̱а̄ж̱етӣ ўе ин к̣ас̣ур̣а р̣а’йӣ ўе д̣а‘уфе ‘амелӣ 
ифтек̣ар̣ту иля̄ р̣ах̱метике ес’елюке йа̄ к̣о̄д̣ийељ умӯри ўе йа̄ ша̄фийес̣ с̣удӯри 
кема̄ туж̱ӣр̣у бейнељ бух̱ӯри ен туж̱ӣр̣анӣ мин ‘аз̱я̄бис се‘ӣри ўе мин деа‘ўетис̱ 
с̱убӯри ўе мин фитнетиљ к̣убӯри. Ел̣л̣о̄хумме ма̄ к̣ас̣ур̣а ‘анху р̣а’йӣ ўе лем 
теблюг̣ху ниййетӣ ўе лем теблюг̣ху мес’елетӣ мин х̣айрин ўе‘аттеху ех̱аден 
мин х̣аљк̣ике еў х̣айрин енте муа‘т̣ӣхи ех̱аден мин ‘иба̄дике фе’иннӣ ер̣г̣абу 
илейке фӣхи ўе ес’елюкеху бир̣ах̱метике йа̄ р̣аббељ ‘а̄лемӣне. Ел̣л̣о̄хумме з̱ељ 
х̱аблиш шедӣди ўељ емрир̣ р̣ашӣди ес’елюкељ емне йеўмељ ўе‘ӣди ўељ 
ж̱еннете йеўмељ х̣улю̄ди ме‘аљ мук̣ар̣р̣абӣнеш шухӯдир̣ р̣укке‘ис суж̱ӯдиљ 
муўеффӣне биљ ‘ухӯди иннеке р̣ах̱ӣмун ўедӯдун ўе иннеке теф‘алю ма̄ 
турӣду. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аљня̄ ха̄дӣне мухтедӣне г̣айр̣а д̣о̄ллӣне ўе ля̄ муд̣иллӣне 
сиљмен ли’еўлийа̄’ике ўе х̱ар̣бен ли’еа‘дя̄’ике нух̱иббу бих̱уббике мен 
ех̱аббеке ўе ну‘а̄дӣ би‘адя̄ўетике мен х̣о̄лефеке. Ел̣л̣о̄хумме ха̄з̱ед ду‘а̄’у ўе 
‘алейкељ иж̱а̄бету ўе ха̄з̱ељ ж̱ухду ўе ‘алейкет тукля̄ну. Ел̣л̣о̄хум меж̱‘аллӣ 
нӯр̣ан фӣ к̣аљбӣ ўе нӯр̣ан фӣ к̣абрӣ ўе нӯр̣ан мин бейни йедеййе ўе нӯр̣ан 
мин х̣аљфӣ ўе нӯр̣ан ‘ан йемӣнӣ ўе нӯр̣ан ‘ан шима̄лӣ ўе нӯр̣ан мин феўк̣ӣ ўе 
нӯр̣ан мин тех̱тӣ ўе нӯр̣ан фӣ сем‘ӣ ўе нӯр̣ан фӣ бес̣арӣ ўе нӯр̣ан фӣ шеа‘рӣ 
ўе нӯр̣ан фӣ бешерӣ ўе нӯр̣ан фӣ лех̱мӣ ўе нӯр̣ан фӣ демӣ ўе нӯр̣ан фӣ 
‘из̣о̄мӣ. Ел̣л̣о̄хумме еа‘з̣им лӣ нӯр̣ан ўе еа‘т̣инӣ нӯр̣ан ўеж̱‘ал лӣ нӯр̣ан. 
Субх̱а̄нел лез̱ӣ те‘ат̣т̣афе биљ ‘иззи ўе к̣о̄ле бихи субх̱а̄нел лез̱ӣ лебисељ 
меж̱де ўе текер̣р̣аме бихи субх̱а̄нел лез̱ӣ ля̄ йенбег̣ит тесбӣх̱у илля̄ леху 
субх̱а̄не з̱иљ фед̣ли ўен ни‘ами субх̱а̄не з̱иљ меж̱ди ўељ кер̣ами субх̱а̄не з̱иљ 
ж̱еля̄ли ўељ икр̣о̄ми. 

5. Ел̣л̣о̄хумме иннӣ е‘ӯз̱у бике минеш шик̣о̄к̣и ўен нифа̄к̣и ўе сӯ’иљ ех̣ля̄к̣и. 
6. Ел̣л̣о̄хумме ех̱син ‘а̄к̣ибетеня̄ фиљ умӯри куллиха̄ ўе ежирня̄ мин х̣изйид 

дунйа̄ ўе ‘аз̱я̄биљ а̄х̣ир̣ати. 
7. Субх̱а̄не р̣аббике р̣аббиљ ‘иззети ‘амма̄ йес̣ифӯне. Ўе селя̄мун ‘алељ 

мур̣селӣне. Ўељ х̱амду лилля̄хи р̣аббиљ ‘а̄лемӣне. 
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Тъй като в това време се увеличиха греховете и добрите 
дела станаха рядкост, по тази причина се умножиха 
огорченията и се увеличиха окаяните състояния. Защото 
наистина добрините отблъскват огорченията и грешките, които 
са причина за бедствия. И защото ељ-Х̱ак ̣к ̣ Теба̄р̣аке ўе Те‘а̄ля̄ 
[едно от имената на Аллах] наказва своите раби съобразно 
видовете непокорства, които са извършили, чрез съответните 
нещастия и беди, за да могат да се поправят. А пък от нещата, 
които смекчават гнева на Благословения и Всевишен Господар, 
са търсенето на убежище при Него, чрез покорство и искане на 
опрощение, а също и различните видове пирзови-дуи, и 
споменаване-зикр, и благословии-салевати към неговия избран 
Пророк i. Та чрез всичко това бедите биват олекотени или 
премахнати напълно и чрез благодатта на Всевишния Аллах се 
постига търсеното и желаното. 

И заради силната обич на Пратеника на Аллах i към 
неговата общност и заради знанието му за недостатъците, 
които ще проявят някои от нея, и мързела им по отношение на 
добрините, и че ще дойде при тях време, което ще бъде “баща” 
на бедствията и “майка” на нещастията и изпитанията, той 
[Пророка i], да бъдат благословиите и приветствията над 
него, им посочи сури и айети, и различни видове споменавания-
зикр и призови-дуи. И им обясни, че макар и да се състоят от 
малко думи, те съдържат огромни награди и предпазват от 
бедите и от превратностите на съдбата, и че чрез тях се 
премахват огорченията, и се изпълват нуждите, и се опрощават 
греховете, и се влиза в райските-дженнетските градини. И че те 
отблъскват злините от техния четец и привличат щастието към 
него, както по време на земния му живот, така и след смъртта 
му. И който се придържа към тяхното четене Аллах го 
предпазва и го покровителства, и го дарява с постигане на 
целите си и на двата свята, и го предпазва от всичко, от което се 
страхува. 


