


В името на Аллах, 
Всемилостивия, Милосърдния!

1

Хвала на Аллах – Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на /тези/,
над които тегне гняв, нито на заблудените!
(Ал–Фатиха)

2

Пречист си Ти! Нямаме друго знание, освен това, на
което Ти ни научи. Ти си Всезнаещия, Премъдрия.
(Ал–Бакара,32)
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Господи, приеми от нас! Наистина Ти си Всечуващия,
Всезнаещия.
Господи,направи ни отдадени на Теб, и от нашето 
потомство – общност, отдадена на Теб, и ни покажи нашите 
обреди, и приеми нашето покаяние! Ти си Приемащия
покаянието, Милосърдния.
(Ал–Бакара,127-128)

4

Господи, въздай ни добрина в земния живот и добрина
в отвъдния! И опази ни от мъчението на Огъня!
(Ал–Бакара,201)
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Господи, излей търпение над нас и стъпките ни затвърди, 
и ни подкрепи срещу неверниците! 
(Ал–Бакара,250)

6

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.
От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. 
Неговият престол вмества и небесата, и земята, и не Му е 
трудно да ги съхрани.
Той е Всевишния, Превеликия.
(Ал–Бакара,255)
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Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш!
Към Теб е завръщането.
Аллах възлага на всяка душа само според силите и.
За нея е онова ,което е придобила и против нея е онова,
което е придобила. Господи наш,не ни наказвай,
ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, 
каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти
срещу невярващите хора!
(Ал–Бакара,285-286)

5



8

Господи, не отклонявай нашите сърца, след като си ни
напътил! И дари ни с милост от Теб! Ти си Вседаряващия.
Господи, Ти ще събереш хората в Деня,за който няма съмнение. 
Аллах не нарушава обещаното.
(Ал–Имран,8-9)

9

Господи наш ,повярвахме!
Опрости греховете ни и
опази ни от мъчението на Огъня!
(Ал–Имран,16)

10
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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 над 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.
(Ал–Имран,26-27)

11

Господи наш, повярвахме в онова,което Ти низпосла,
и последвахме пратеника. Впиши ни редом със 
свидетелите!
(Ал–Имран,53)

12

Господи наш, опрости греховете ни и нашата невъздържаност
в делата, и укрепи нашите стъпки, и ни помогни срещу 
невярващите хора!
(Ал–Имран,147)
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Господи наш, Ти не си сътворил това напразно.
Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!
Господи наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го.
За угнетителите няма избавители.
Господи наш, чухме вестител да зове към вярата: 
”Вярвайте в своя Господ!” и повярвахме. Господи, опрости 
греховете ни и отмахни от нас лошите ни постъпки, 
и ни прибери с праведниците!
И дари ни, Господи, онова, което си ни обещал чрез
Твоите пратеници, и не ни опозорявай в Деня на 
възкресението! Ти никога не нарушаваш обещанието.
(Ал–Имран,191-194)

14

8



Слава на Аллах, Който сътвори небесата и земята, и
стори тъмнините и светлината!После онези, които
не повярваха, към своя Господ приравняват.
(Ал–Анам,1)

15

Господи наш, угнетихме себе си и ако 
Ти не ни опростиш, и не ни помилваш,
ще сме от губещите.
(Ал–Араф,23)

16

Слава на Аллах, който ни напъти за това! Нямаше да
сме на правия път, ако Аллах не бе ни напътил.
Пратениците на Нашия Господ дойдоха с истината.
(Ал–Араф,43)
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Господи наш, отсъди между нас и нашия народ с 
правдата! Ти си Най-добрият съдник.
(Ал–Араф,89)

18

Господи наш, изпълни ни с търпение 
и прибери ни отдадени на Теб!
(Ал–Араф,126)

19

Господи, опрости мен и брат ми, и ни въведи в Твоето
милосърдие! Ти си Най-милосърдния от милосърдните.
(Ал–Араф,151)
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„И Муса избра от своя народ седемдесет мъже за 
определеното от Нас време. И когато ги обхвана 
сътресението, рече: “Господи мой, ако ти пожелаеше, 
би ги погубил заедно с мен преди. Нима ще ни погубиш 
заради онова, което извършиха глупците сред нас? 
То е само Твоето изпитание. Оставяш с него Ти в заблуда 
когото пожелаеш и напътваш Ти когото пожелаеш. Ти си 
нашият Покровител, опрости ни, помилвай ни! Ти си 
Най-добрият от прощаващите. Пиши ни добрина и в земния 
живот, и в отвъдния! Ние се завърнахме покаяни при Теб.“

(Ал–Араф,155-156)
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Господи наш, не сторвай от нас изкушение 
за угнетяващите хора!
И спаси ни със Своето милосърдие от невярващите хора!
(Юнус,85-86)

22

Господи мой, Ти ми даде от властта и ме научи да
тълкувам сънищата. Творецо на небесата и на земята,
Ти си моят Покровител и в земния живот, и отвъдния!
Прибери ме отдаден на Теб и ме приобщи към праведниците!
(Юсуф,101)
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Господи наш, Ти знаеш какво спотайваме и какво
разгласяваме. Нищо не е скрито за Аллах нито на
земята, нито на небето.
Господи мой, стори мен и потомството ми да отслужваме 
молитвата! Господи наш! И приеми зова ми!
Господи наш,опрости мен и родителите ми, и вярващите 
в Деня, когато ще настане равносметката!
(Ибрахим,38,40-41)

24

Господи мой, въведи ме с достойнство и ме изведи
с достойнство! И дай ми за подкрепа власт от Теб!
(Ал–Исра,80)
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Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата 
и не стори в нея изопачение!
(Ал–Кахф,1)

26

Господи наш, дай ни милосърдие от Теб 
и ни приготви напътствие за нашето дело!
(Ал–Кахф,10)

27

Господи мой, разтвори гръдта ми! И улесни делото ми!
И развържи възела на езика ми, за да разберат словото ми!
(Та Ха,25-28)
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Няма друг бог освен Теб! Пречист си Ти! 
Наистина бях несправедлив.
(Ал–Анбиа,87)

29

Господи, не ме оставяй сам!
Ти си Най-добрият наследник.
(Ал–Анбиа,89)

30

Слава на Аллах, Който ни спаси от хората-угнетители!
(Ал–Муаминун,28)
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Господи мой, посели ме на благословено място! 
Най-добре Ти поселяваш.
(Ал–Муаминун,29)

32

Господи мой, не ме поставяй сред хората-угнетители!
(Ал–Муаминун,94)

33

Господи мой, пази от подстрекателствата на сатаните!
Господи мой, да не ме спохождат!
(Ал–Муаминун,97-98)
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Господи наш, надделяха над нас страстите ни 
и бяхме хора заблудени.
Господи наш, ние повярвахме. Опрости ни и помилвай!
Ти си Най-милосърдният.
(Ал–Муаминун,106,109)

35

Господи, опрости и помилвай!Ти си Най-милосърдният.
(Ал–Муаминун,118)

36

Господи наш, дари ни със съпруги и потомци-радост 
за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите.
(Ал–Фуркан,74)

17



37

Господи 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 Рай!
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.
(Аш–Шуара,83-85,87-89)

38

Слава на Аллах, Който ни предпочете 
пред мнозина от Своите вярващи раби!
(Ан–Намл,15)
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Господи мой, отреди ми да бъда признателен за дара,
който Ти дари на мен и на родителите ми, и да върша
праведни дела, които Ти одобряваш, и ме въведи с
Твоята милост сред праведните Си раби!
(Ан–Намл,19)

40

Това е от благодатта на моя Господ, за да ме изпита 
дали съм признателен, или неблагодарен. 
Който е признателен, той е признателен за себе си. 
А който е неблагодарен, моят Господ 
е над всяка нужда, прещедър.
(Ан–Намл,40)
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Господи, аз угнетих себе си. Опрости ме!
Господи, заради онова, с което Ти ме облагодетелства,
никога не ще бъда опора за престъпниците.
(Ал–Касас,16-17)

42

Господи, подкрепи ме срещу хората, сеещи развала!
(Ал–Анкабут,30)

43

Слава на Аллах, Комуто принадлежи всичко на небесата 
и всичко на земята! Негова е славата и в отвъдния живот.
Той е Премъдрия, Сведущия. Знае Той какво прониква в 
земята и какво излиза от нея, и какво се спуска от 
небето, и какво се издига към него. Той е Милосърдния, 
Опрощаващия.
(Саба,1-2)
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Слава на Аллах, Твореца на небесата и на земята, Който 
стори ангелите пратеници с по две, по три, по четири крила! 
Той надбавя в творението,каквото пожелае. 
Аллах над всяко нещо има сила.
(Фатир,1)
45

Слава на Аллах, Който премахна от нас скръбта! Нашият 
Господ е опрощаващ, признателен. Със своята благодат Той 
ни настани в Дома на вечното пребивание. Не ни засяга 
тук трудност, нито ни засяга тук умора.
(Фатир,34-35)
46

Господи мой ,дари ме с праведни потомци!
(Ас–Саффат,100)
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О, Аллах, Твореца на небесата и на земята, знаещ 
и скритото, и явното, Ти ще отсъдиш сред Своите раби
в онова, по което са били в разногласие.
(Аз–Зумар,46)

48

Господи наш, Ти обгръщаш всяко нещо с Твоята милост и 
Знание. Опрости онези които се покаят и следват Твоя път, и 
ги опази от мъчението на Ада! Господи наш, и въведи ги в 
градините на Ада,които си обещал на тях и на праведниците 
сред бащите им и съпругите им, и потомците им! Ти си 
Всемогъщия, Премъдрия. И опази ги от злините! И когато 
опазиш от злините в този Ден, него си помилвал. Това е 
великото спасение.
(Гафир,7-9)
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Господи мой, отреди ми да Ти бъда признателен за дара,
който си дарил на мен и на родителите ми, и да върша 
праведни дела, които Ти одобряваш! И дай ми праведно 
потомство! 
Аз се покайвам пред Теб и само на Теб се отдавам.
(Ал–Ахкаф,15)

50

Господи наш, опрости нас и братята ни, 
които ни изпревариха във вярата, и не влагай в сърцата ни 
омраза към онези, които повярваха! Господи наш, Ти си
състрадателен, милосърден.
(Ал–Хашр,10)
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Той е Аллах, няма друг Бог освен Него - Знаещия 
и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния.
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.
(Ал–Хашр,22-24)
52
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Хубав пример за вас са Ибрахим и онези, които бяха 
заедно с него, когато казаха на своя народ: 
“Непричастни сме към вас за онова, на което служите 
вместо на Аллах! Ние ви отхвърляме и ще се прояви 
вражда и омраза помежду ни, докато не повярвате 
единствено в Аллах.” Освен думите на Ибрахим към 
баща му: “Ще моля за твоето опрощение, но нямам 
власт да се застъпя за теб пред Аллах. 
Господи наш, на Теб се уповаваме и пред Теб 
се покайваме, и към Теб е завръщането.
Господи наш, не ни подлагай на изпитание 
чрез неверниците и ни опрости! 
Господи наш, наистина Ти си Всемогъщия, Премъдрия.
(Ал–Мумтахана,4-5)

53

О, вярващи, покайте се пред Аллах с искрено покаяние и 
вашият Господ ще отмахне от вас прегрешенията, и ще ви 
въздаде в Градините, сред които реки текат  в Деня, в 
който Аллах не ще посрами Пророка и вярващите заедно с 
него. Светлината им ще се устремява пред тях и в десниците 
им [отвсякъде]. Ще казват: “Господи, придай ни още светлина 
и ни опрости! Ти над всяко нещо имаш сила.”
(Ат–Тахрим,8)
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Господи мой, опрости на мен и на родителите ми, 
и на всеки вярващ, който влезе в моя дом, 
и на вярващите мъже, и на вярващите жени
и надбавяй на угнетителите само гибел!
(Нух,28)

55

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Опазил ме Господът на разсъмването от злото на онова,
което е сътворил, и от злото на тъмнината, когато настъпи,
и от злото на духащи по възлите [магьосници],
и от злото на завистник, когато завиди!
(Ал–Фалак)
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В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Опазил ме Господът на хората, Владетелят на хората,
Богът на хората, от злото на шепнещия съблазни [сатана], 
побягващия, който нашепва в гърдите на хората,
[сатана] от джиновете и от хората !
(Ан–Нас)
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