
[TRANSLATION INTO POLISH OF---]

Al - JAWSHAN AL - KABIR

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  O  Allah,  wolny  od  wszelkiej  niedoskonałości,  posiadający  wszystkie  Piękne 

Imiona, szlachetne i wieczne własności i zaiste, przez wszystko czczony,

2. Ten, który zaopatruje całe stworzenie na tym świecie bez rozróżniania pomiędzy 

przyjacielem i wrogiem, Współczujący (Rahman),

3. Ten, który obdarzy specjalnymi dobrodziejstwami i kochającą troską Swe posłuszne 

sługi w przyszłym świecie, Miłosierny (Rahim),

4.  Ten,  który  wie  to,  co  się  zdarzyło,  zdarza  i  co  się  zdarzy,  dla  którego  nic  w 

wszechświecie nie jest skryte, którego wiedza obejmuje wszystko, małe czy duże, widzialne i 

ukryte, Wszystkowiedzący (al –‘Alim),

5. Ten, który jest tak bardzo cierpliwy, kto nie spieszy się, by ukarać Swe grzeszne 

sługi, pomimo ich zbuntowania, Powściągliwy (al - Halim),

6. Ten, który sięga wyżej niż wszystko, jest Mocarzem (wielki i wzniosły), Potężny (al 

–‘Azim),

7. Ten, który czyni wszystko właściwie, którego atrybutem jest mądrość, Mądry (al - 

Hakîm),

8.  Ten, którego byt  nie ma początku i,  który istnieje wiecznie,  Przedwieczny (al  - 

Qadim),

9. Ten, który istnieje ze względu na Siebie samego i na zawsze, który nie potrzebuje 

niczego dla Swego istnienia i jego trwania i, który podtrzymuje wszystko w istnieniu, Trwały, 

(al - Muqim),

10. Nasz Łaskawy (al - Karim) Pan (Rabb), którego dobroć jest znamienita, o wielkiej 

wspaniałomyślności,  którego  hojność  nie  ma  końca,  mający  każdy rodzaj  szlachetności  i 

cnoty, której działanie jest chwalebne, Przebaczający,

[p. 44]  

1. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!



 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. O Mistrzu mistrzów, 2. Ten, który odpowiada na wszystkie modlitwy, 3. Ten, który 

spieszy z ratunkiem i nagradza wszystkie dobre i piękne czyny, 4. Ten, który ulepsza stopnie i 

pozycje, 5. Ten, który powiększa dobrodziejstwa materialne i duchowe błogosławiąc Swym 

nieskończonym  miłosierdziem,  6.  Ten,  który  wybacza  pomyłki  i  błędy,  7.  Ten,  który 

pozbawia wszystkich  trosk,  8.  Ten,  który słyszy wszystkie  głosy wszystkich  istot,  słabe i 

silne, ukryte i jawne, nie mieszając ich, 9. Ten, który nadaje prośby wszystkich stworzeń, 10. 

Nasz Pan, który zna wszystkie sekrety i rzeczy ukryte, 

2. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. O najlepszy spośród przebaczających,

2. O najlepszy spośród pomocników,

3. O najlepszy spośród sprawiedliwie rządzących,

4. O najlepszy spośród rządzących,

5. O najlepszy spośród tych, którzy pamiętają i tych, którzy są wspominani, o Ty, 

który dajesz najlepszą nagrodę tym, którzy nie zapominają Cię wzywać,

6. Ten, który jest inny niż wszystko to, co osiąga swój koniec; Ten, który trwa na 

zawsze  po  zniszczeniu  wszystkiego  i,  który  jest  jedynym  spadkobiercą 

wszystkiego, co posiadają Jego sługi,

7. Ten, który daje najlepsze nagrody tym, którzy Go wychwalają,

8. Ten, który stale obdarza obfitością,

9. O najlepszy spośród tych, który rozróżniają prawdę od fałszu, najlepszy spośród 

władców,

10. Nasz Pan, poza którego dobrodziejstwami (ihsan) nie ma dobrodziejstw, najlepszy 

z dobroczyńców, [p. 46]   

3. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Prawdziwie posiadający moc (izzet) i piękno (cemal),

2. Prawdziwie posiadający suwerenność (mulk) i majestat (celal),

3. Prawdziwie posiadający władzę (kudret), nieskazitelność (kemal) i doskonałość,



4. O największy, jedynie wychwalany (muta'ali),

5. Ten, którego kara jest straszna i męka bardzo surowa,

6. Ten, którego kara jest surowa,

7. Ten, który reguluje rachunki szybko,

8. Ten, w którego posiadaniu są najpiękniejsze nagrody,

9. Ten, który posiada księgę, w której wszystko jest zapisane, 

10. Nasz Pan, który stwarza chmury deszczu i sprawia, że wznoszą się ku górze,

4. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1. Ten, który ukazuje stale Swe miłosierdzie, który skłania się [nawet] ku tym, którzy 

odwracają się od Niego, Łagodny, (khannan), 2. Ten, którego dobroć i błogosławieństwa są 

wspaniałe,  Hojny,  Życzliwy (mannan),  3.  Ten, który rozlicza Swe sługi;  który osądza ich 

wedle  czynów,  nie  pomijając  czegokolwiek,  Sędzia  (Dayyan),  4.  Ten,  który  przykrywa 

grzechy  Swych  sług,  wybaczając  je  im.  Wybaczający  (Ghufran),  5.  Ten,  który  wskazuje 

Swym sługom prawą i  prostą  ścieżkę;  który jest  dowodem Swego własnego istnienia  jak 

również istnienia wszystkiego, Dowód (burhan), 6. Ten, który jest prawdziwym posiadaczem 

władzy  i  suwerenności,  Władca,  7.   Ten,  który  jest  wolny  od  wszelkiego  braku  i 

niedoskonałości;  który  jest  w  posiadaniu  wszelkich  rodzajów  piękna  i  doskonałości, 

Wychwalany (subhan),  8.  Ten,  do którego każdy zwraca  się  o  pomoc,  Źródło  (musta'an) 

Pomocy, 9. Ten, który karmi Swe stworzenia Swą nieskończoną hojnością, która obdarza Swe 

sługi  władzą  wyrażania  swych myśli  i,  który wyjaśnia  Swe zamiary w najlepszy sposób, 

Rozporządzający Szczodrością (menni) i Jasnością (beyan), 10. Ten, który obdarza ufnością i 

pokojem  istoty  żywe  przeciw  wszystkim  rodzajom  strachu  i  niebezpieczeństwa,  Godny 

zaufania (Eman), [p. 48]

5. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, przed którego mocą wszystko się skłania, 

2. Ten, którego władzy wszystko się poddaje, 

3. Ten, którego sile (izza) wszystko jest posłuszne 



4. Ten, przed którym z bojaźnią (hayba) wszystko pochyla się w pokorze,

5. Ten, którego władzy wszystko jest posłuszne,

6. Ten, któremu wszystko służy ze względu na bojaźń swą, 

7. Ten, przed którego Majestatem rozpadają się góry,

8. Ten, na którego rozkaz niebo się unosi,

9. Ten, z którego pozwolenia ziemia odnajduje stabilność,

10. Nasz Pan suwerenny, którego lud chroniony jest od okrucieństwa,

6. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Przebaczający błędy,

2. Usuwający zło,

3. Ostatnie i najwyższe schronienie nadziei,

4. Ten, którego dobrodziejstwa są obfite,

5. Ten, hojny darami,

6. Ten, który utrzymuje stworzenia,

7. Ten, który decyduje się o śmierci i wykonuje ją punktualnie,

8. Ten, który słyszy skargi, 

9. Ten, który wysyła oddziały, by uratować potrzebujących,

10. Nasz Pan, który nadaje wolność tym, którzy znajdują się w niewoli materialnej i 

duchowej, [p. 50]

7. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 

1. Ten, Jedyny godzien podziękowań i wysławiania,

2. Ten, który jest Panem wzniosłości (shan), szlachetności (sharaf) i splendoru, 

3. Ten, który zasługuje na nieskończoną chwałę; Ten, władający wysokościami, 

4. Ten,  mający  władzę  dotrzymywania  obietnic  i,  wypełniający  je  w  najlepszy 

sposób,

5. Ten, który wybacza i wysłuchuje błagań upraszających przebaczenia i aprobaty,

6. Ten, którego szczodrość i dary dla stworzeń są niepoliczalne, 

7. Ten, do kogo należy rozwiązanie każdego problemu i wykonanie każdego prawa,



8. Ten, który jest nieskończenie silny, nieskończony i wieczny,

9. Ten, który wspaniałomyślnie obdarza swą szczodrością,

10. Nasz Pan, który obdarza dobrocią i hojnością bez oczekiwania czegoś w zamian,

8. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1. Ten, który zapobiega temu, czego nie chce dać, Cofający (al – Mani’), 2. Ten, który 

przenosi  i  trzyma  z  daleka  wszystko,  cokolwiek  zechce  od  czegokolwiek,  co  zechce, 

Odtrącający,  3.  Ten,  który tworzy rzeczy przydatne  i,  który daje  komukolwiek  zechce  w 

jakikolwiek sposób zechce, Dawca pomyślności (al – Nafi’), 4. Ten, który słyszy wszystko, 

Słyszący, 5. Ten, który włada wszelkimi rodzajami wzniosłości i, który wynosi kogokolwiek 

zechce, Wynoszący (al – Rafi’), 6. Ten, który tworzy wszystko poprzez sztukę, Rzemieślnik 

(sani’),  7.  Ten,  który  interweniuje  dla  kogokolwiek  zechce,  i  przyjmuje  interwencję 

kogokolwiek zechce, Interweniujący,  (shafi"), 8. Ten, który zawiera w Sobie całą dobroć i 

piękno i, który zbierze wszystkie stworzenia w Swej obecności podczas zmartwychwstania, 

Zbierający (al – Jami’), 9. Ten, który obejmuje wszystko, Wszechobejmujący (vasi), 10. Nasz 

Pan,  który  włada  wszelkim  rozszerzaniem  i,  który  rozszerza  cokolwiek  zechce do 

jakiegokolwiek stopnia zechce, Rozszerzający (musi), [p. 52]

9. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Rzemieślnik wszystkich produktów rzemiosła, 

2. Stwórca wszystkich stworzeń, 

3. Zaopatrujący każdą istotę, która potrzebuje zaopatrzenia,

4. Władający wszystkimi królestwami i rządami, 

5. Pocieszający wszystkich, których nękają trudności,

6. Ten, który wykorzenia smutek i problemy nękające ludzi,

7. Ten, który obdarza miłosierdziem potrzebujących litości i czułej troski,

8. Ten, który jest pomocnikiem każdego, komu brak pomocy, 

9. Ten, który zakrywa każdy wstyd,



10. Mój  Pan,  który  jest  schronieniem  dla  ludzi  poddanych  okrucieństwu  i 

niesprawiedliwości,

10. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 

1. Ten, który jest moim Zbawcą i wparciem w trudnych czasach,

2. Ten, który jest Źródłem mojej nadziei, kiedy spada na mnie nieszczęście,

3.  Ten, który jest moim przyjacielem, kiedy jestem samotny,

4. Ten, który wspiera mnie ze względu na Swe miłosierdzie, chroni i opiekuje się 

mną, kiedy wyjeżdżam z domu i jestem samotny,

5. Który jest moim Panem, Jego władza i litość są jedynymi przyczynami wszystkich 

dobrodziejstw, jakich doznaję,

6. Usuwający mój smutek i kłopoty,

7. Mój Zbawca, który pomaga mi, gdy jestem w potrzebie,

8. Moje schronienie, gdy dotykają mnie kłopoty i ciężkie czasy,

9. Mój pomocnik, kiedy jestem w strachu,

10. Mój Pan, mój przewodnik ku właściwej ścieżce, kiedy jestem rozbity i zmieszany, 

[p. 54]

11. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Znający nieznane,

2. Ten, który stale wybacza grzechy, popełniane raz za razem,

3. Ten, który zakrywa wstyd,

4. Ten, który usuwa kłopoty,

5. Ten, który przekształca serca z jednego stanu do innego,

6. Ten, który upiększa serca,

7. Ten, który oświetla serca,

8. Lekarz serc,

9. O, Ukochany przez serca,



10. Mój Pan, który wlewa miłość do serc, Przyjaciel serc,

12. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1. Ten, który jest Panem nieskończonej wielkości, Pełen Majestatu,

2. Ten, który jest piękny i, który daje piękno wszystkiemu, Piękny,

3. Ten, do którego należą Opatrzność i kierownictwo nad stworzeniami, Powiernik (al 

- Wakil),

4. Ten, który bierze odpowiedzialność za potrzeby stworzeń, Poręczyciel,

5. Ten, który wskazuje Swym sługom prawdziwą ścieżkę, Dowód,

6. Ten, który wybacza pomyłki i błędy Swych sług, Zmazujący winy (Mukil),

7. Ten, który ma taką wiedzę, że nic nie pozostaje przed Nim ukryte, Świadomy (al - 

Khabir),

8. Ten, który ukazuje łagodność i dobrodziejstwa, obdarzając potrzebnymi rzeczami 

Swe  stworzenia  w  piękny  i  łagodny  sposób,  który  zna  najsubtelniejsze  i 

najtajniejsze przejawy rzeczy, Łagodny,

9. O, Potężny, który nie może zostać pokonany, Mocny,

10.  Mój  Pan,  który  prawdziwie  włada  wszystkim,  co  istnieje;  Król  całego 

wszechświata,

13. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

[p. 56]

1. Przewodnik niezdecydowanych,

2. Pomocnik tych, którzy proszą o pomoc,

3. Wybawiciel tych, który błagają o oswobodzenie, (medet)

4. Obrońca potrzebujących ochrony,

5. Schronienie buntowników i grzeszników,

6. Wybaczający grzesznikom,

7. Pocieszyciel strapionych,



8. Ten, który lituje się nad bezradnymi i potrzebującymi,

9. Schronienie tych, którzy gubią się na pustkowiach i tych, którzy nie mają nikogo 

ku  pomocy

10. Mój Pan, który odpowiada na modlitwy tych, którzy przechodzą chwile trudności,

14. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Pan nieskończonej wspaniałomyślności i dobrodziejstw,

2. Ten, który rozdaje dobrodziejstwa ze względu na Swą łaskę, nie oczekując niczego 

w zamian,

3. Ten, który daje bezpieczeństwo i schronienie,

4. Ten,  który jest  wolny od jakiegokolwiek  braku i,  który jest  źródłem wszelkiej 

nieskazitelności i czystości we wszechświecie,

5. Ten, który działa mądrze i, który wyjaśnia Swą mądrość,

6. Ten,  który  jest  nieskończenie  miłosierny  dla  Swych  stworzeń  i  aprobuje  Swe 

posłuszne sługi,

7. Ten, który stwarza byt wszystkiego i, który jest dowodem Swego, jak również ich 

istnienia,

8. Ten, który jest jedynym władcą i Panem wielkości, wzniosłości i wszechświata,

9. Ten, który wybacza winy Swych grzesznych sług,

10. Mój  Pan,  który  obdarza  dobrodziejstwami  wszystkie  żywe  istoty  dzięki  Swej 

nieskończonej czułej trosce, i do którego każda istota żywa zwraca się o pomoc, 

[p. 58]

15. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który jest jedynym Panem wszystkiego, 2. Ten, który jest jedynym Bogiem 

wszystkiego, 3. Ten, który jest jedynym Stwórcą wszystkiego, 4. Ten, który jest wyższy i 

wspanialszy niż wszystko, 5. Ten, który istnieje przed wszystkim, 6. Ten, który będzie istnieć 



po tym, jak wszystko zostanie unicestwione, 7. Ten, który wie co było, co jest co i co będzie, 

dla którego nic we wszechświecie nie jest ukryte, którego wiedza obejmuje wszystko małe i 

duże, widzialne i ukryte, 8. Ten, którego władza pokonuje wszystko, 9. Ten, który stwarza 

wszystko najdoskonalej, 10. Mój Pan, który jest Wieczny (al - Baqi), a wszystko inne jest 

zniszczalne (fani),

16. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1. Ten, który zabezpiecza Swe sługi przed wszystkimi rodzajami niebezpieczeństw i 

strachu w tym świecie  i  od pochwycenia niesprawiedliwie,  od mąk w przyszłym świecie, 

Dawca Wiary (al  -Mu'min),  2.  Ten,  który ochrania  Swe sługi  i  czuwa nad ich  czynami,  

Obrońca (muhaymin), 3. Ten, który stwarza wszystkie żywe istoty z niczego, Stwarzający 

(mukawwin), 4. Ten, który inspiruje i uczy istoty tego, co potrzebują, Nauczyciel (mulakkin), 

5. Ten, który wyjaśnia Swą jedność sługom Swym i cokolwiek potrzebuje wyjaśnienia, za 

pomocą  jasnych  dowodów;  Ten,  który  rozjaśnia  rzeczy  (mubeyyin),  6.  Ten,  który  czyni 

wszystkie rodzaje trudności łatwiejszymi dla Swych sług, Ułatwiający (muhevvin), 7. Ten, 

który upiększa wszystko zgodnie ze swą naturą, Upiększający (müzeyyin), 8. Ten, którego 

Moc jest uznana przez Jego sługi, Wszechpotężny (muazzam), 9. Ten, który sprawia, że istoty 

pomagają sobie nawzajem i, który pomaga będącym w potrzebie, Spieszący z pomocą, 10. 

Ten, który tworzy rozmaitości i kolory wszystkiego, Dawca koloru,

17. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który stale utrzymuje wszechświat i rządzi nim, 

2. Ten, przed którego splendorem i wzniosłością wszystko maleje, [p. 60] 

3. Ten, którego panowanie nie ma początku, 

4. Ten, który jest bardzo miłosierny i pełny czułej troski wobec Swych sług, 



5. Ten, który zna wszystko, co zdarzyło się, co zdarza się i co zdarzy się, dla którego 

nic  we  wszechświecie  nie  jest  ukryte,  którego  wiedza  obejmuje  wszystko,  małe  i  duże, 

widzialne i ukryte,

6. Ten, który nie spieszy, by karać Swe grzeszne sługi, odwracające swe twarze od 

Niego, nawet jeśli się buntują, Cierpliwy (al - Sabur),

7. Ten, który nie rozczarowuje tych, które pokładają w Nim swe nadzieje; Ten, pełen 

szczodrości, obdarzający dobrodziejstwami,

8. Ten, który czyni wszystko właściwie według Swego planu i dekretów, Mądry,

9.  Ten,  który  ukazuje  dobroć  i  dobrodziejstwa  pięknie  i  delikatnie  wobec  sług 

znajdujących się pod Jego władzą; Ten, który zna najsubtelniejsze i ukryte cechy rzeczy, 

10. Mój Pan, który ma władzę całkowitą, by obdarzać właściwą dobrocią i szczodrze 

kogokolwiek zechce,

18. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, od którego oczekiwane są tylko łaska i dobrodziejstwa, 2. Ten, który nie jest 

powodem strachu,  za wyjątkiem Jego sprawiedliwości,  3.  Ten,  od którego tylko  dobroć i 

prawość są oczekiwane, 4. Ten, od którego tylko przebaczenie jest upraszane, 5. On; inne niż 

Jego królestwo nie będzie mieć wiecznej władzy, 6. On; poza Jego władzą i panowaniem nie 

ma innej władzy i panowania, 7. Ten, który jest Pierwszy i nie potrzebuje dowodu dla Swego 

istnienia,  Sam  zaś  jest  dowodem  istnienia  wszystkiego  innego,  8.  Ten,  którego  litość 

obejmuje wszystko, 9. Ten, którego litość pokonuje Jego gniew, 10. Mój Pan, którego wiedza 

obejmuje wszystko,

19. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

 Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

[p. 62] 1. Ten, który usuwa kłopoty i zmartwienia, 2. Ten, który usuwa przygnębienie 

i smutek,  3. Ten, który wybacza grzechy,  4. Ten, który przyjmuje żal za grzechy, 5. Ten, 

który stwarza wszystko, co istnieje, 6. Ten, który jest prawdomówny w Swych obietnicach, 7. 



Ten, który otacza małych czułą troską, 8. Ten, który dotrzymuje Swych obietnic, 9. Ten, który 

zna sekrety, 10. Mój Pan, który dzieli nasiona i ziarna, sprawiając, że kiełkują, 

20. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1. Ten, który posiada chwałę ponad Swe stworzenia poprzez Swą władzę, Wzniosły 

(al  –‘Aliyy),  2. Ten, który jest  prawdomówny zarówno w Swych dobrych nowinach jak i 

groźbach  i,  który  zaspokaja  potrzeby wszystkich  potrzebujących,  Wierny (vefiy), 3.  Ten, 

który przyjmuje gwarancję nad sprawami wszechświata i stworzenia, Opiekun (al - Waliyy), 

4. Ten, który jest doskonały (kamil) wobec wszystkiego, co z Nim jest i czegokolwiek, co 

posiada;  który  nie  potrzebuje  niczego,  które  jest  naprawdę  Jedyny  bogaty, 

Samowystarczający (al  -  Ghaniyy),  5.  Ten,  który posiada  nieskończone skarby,  i  którego 

władza wystarcza do wszystkiego, Bogaty (maliyy), 6. Ten, który jest wolny od wszelkich 

błędów i  braków i, który jest wolny od zanieczyszczeń materialnych i duchowych, Jedyny 

Czysty (Zakiyy),  7. Ten, który sprawia, że Jego sługi kochają Go ze względu na dobroć i 

szczodrość wobec nich,  i  który jest  czuły na ich zasługi,  Pochwalający (Radiyy),  9.  Ten, 

którego  istota  i  jedność  ukazane  są  wyraźnie  poprzez  Jego  nadzwyczajne  stworzenia, 

Wyraźnie Widoczny (Badiyy), 9. Ten, który zna wszystko, aż do najmniejszych szczegółów; 

mający nieznane dary (lütuf), Niewidoczny (Khafiyy), 10. Ten, który ma nieskończoną siłę i 

władzę, Najsilniejszy (al - Qawiyy),

21. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który sprawia, że piękno widzialne, 2.  Ten, który przykrywa to, co brzydkie,  

3.  Ten, dla którego zbrodnie Jego sług nie są niebezpieczne i, który nie karze ich natychmiast 

za to, co robią, by wziąć na nich zemstę, 4.  Ten, który nie burzy zasłony przykrywającej 

ukryty  wstyd, by uczynić go widocznym, 5.  Ten, którego przebaczenie jest wielkie, 6.  Ten, 

który decyduje się nie karać tych grzeszników, których zechce, pomimo przestępstw, [p. 64] 

7.  Ten, którego przebaczenie jest niezmierne, 8.  Ten, który otwiera drzwi miłosierdzia dla 



Swoich sług,  9.   Ten,  który słyszy i  zna każdy szept,  10.  Mój Pan, który jest  ostateczną 

instancją dla wszystkich skarg,

22. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który jest hojny szczodrością obejmującą wszystko,

2.  Ten, który jest wielce litościwy,

3.  Ten, który posiada wszelką  mądrość,

4.  Ten, który posiada doskonałą władzę,

5.  Ten, który ma dowód Swego Istnienia i Jedności,

6.  Ten, który ma tak widoczną wspaniałomyślność i dobroć,

7.  Ten, który ma wspaniałe cechy, 

8.  Ten, który ma trwałą moc,

9.  Ten, który ma niewzruszoną i niezachwianą władzę,

10.  Mój Pan, który szczodrze obdarza bez zasługi,

23. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Najlepszy sędzia,

2.  Najlepszy spośród sprawiedliwych,

3.  Najlepszy spośród prawdomównych,

4.  Ten, którego istnienie jest najtrwalsze, [p. 66] 

5.  Najczystszy spośród wszystkich czystych,

6.  Ten, który stwarza w doskonały sposób,

7.  Ten, który jest szybki w regulowaniu rachunków,

8.  Najlepszy spośród słuchających, 

9.  Najlepszy spośród łaskawych,

10.  Najlepszy spośród miłosiernych,

11.  Najlepszy spośród wstawiających się, 

24. O Panie! Chwała (subhan) Ci,



Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który stworzył niebiosa z niczego, bez wzoru istniejącego przedtem,

2.  Ten, który stworzył ciemność,

3.  Ten, który zna wszystkie rzeczy ukryte,

4.  Ten,  który jest  miłosierny wobec tych,  którzy doświadczają  strasznego bólu i 

płaczą, 

5.  Ten, który ukrywa rzeczy wstydliwe i brzydkie, który nie ujawnia ich,

6.  Ten, który usuwa strapienie i niepowodzenie,

7.  Ten, który wskrzesza zmarłych,

8.  Ten, który daje o wiele więcej w zamian za dobre czyny Swych sług,

9.  Ten, który obdarza błogosławieństwami,

10.  Mój Pan, który jest bardzo surowy w karaniu tych, którzy zasługują na karę,

25. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  Ten, który obdarza Swe stworzenia jakąkolwiek zechce formą, Modelujący (al - 

Musawwir),

2.  Ten, który stwarza wszystko zgodnie ze ścisłą miarą, Decydujący (mukaddir),

3.   Ten,  który  oczyszcza  wszystko  z  zanieczyszczeń  materialnych  i  duchowych, 

Oczyszczający (Mutahhir),

4.  Ten, który oświetla wszystko, Oświetlający, [p. 68]

5.  Ten, który wspiera kogokolwiek zechce, co do szlachetności, pozycji,  miejsca i 

czasu, Promotor,

6.  Ten, który opóźnia kogokolwiek zechce, Opóźniający (al -Mu'akhkhir),

7.  Ten, który daje dobroć tym, którzy go pragną i zło tym, którzy go pragną, który 

ułatwia sprawy, Wspomagający (muyessir), 

8.  Ten, który ostrzega Swe sługi przed złymi celami, Ostrzegający (munzir), 

9.  Ten, który daje Swym sługom dobre wieści, Dawca dobrych wieści, 



10.   Ten,  który  włada  całym  wszechświatem,  wydając  mu  rozkazy,  Kierujący 

(Mudebbir), 

26. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Pan świętego Sanktuarium,

2.  Pan świętych miesięcy,

3.  Pan świętego Meczetu al - Haram 

4.  Pan świętego miasta, Mekki, 

5.  Pan Hajar al - Aswad i Rukn al - Yamani,

6.  Pan Mash'ar al - Haram, 

7.  Pan  Wzgórza  i  Haramu (publiczne,  ale  chronione  i  szczególne  miejsca  w 

regionie Hidżazu),

8.  Pan i właściciel światła i ciemności (dnia i nocy),

9.  Ten, który jest jedynym źródłem pozdrowienia i pokoju,

10.  Mój Pan, który jest właścicielem mocy i wielkości, który szczodrze obdarza swe 

sługi, Łaskawy, 

27. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który jest wsparciem dla tych, którym brak wsparcia,

2.  Ten, który jest podporą tych, którym brak pomocy,

3.  Ten,  który  jest  pożywieniem  i  ziarnem dla  tych,  którym  brak  zaopatrzenia  i 

ziarna,

4.  Ten, który jest pomocnikiem dla tych, którym brak pomocy,

5.  Ten, który jest schronieniem dla tych, którym brak schronienia,

6.  Ten,  który  jest  źródłem poczucia  własnej  godności  dla  tych,  którzy nie  mają 

niczego, z czego mogliby być dumni, [p. 70]

7.   Ten, który jest źródłem mocy dla tych, którym brak mocy,

8.  Ten, który jest pomocnikiem tych, którym brak pomocy,

9.  Ten, który jest przyjacielem tych, którym brak przyjaciół,



10.  Mój Pan, który jest źródłem bogactwa dla biednych, nie posiadających niczego,

28. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  Ten, który obdarza istnieniem istoty żywe, Podtrzymujący życie (qaim), 2.  Ten, 

którego Istota nie ma początku ani końca, który jest wiecznotrwały, Trwający (daim), 3.  Ten, 

który ma litość na Swych stworzeń, Miłosierny 4.  Ten, którego rządy ogarniają wszystko i, 

który panuje nad  wszystkim, Mądry / Mądry Władca, 5.  Ten, który wie wszystko, co było, 

co jest i co będzie,  Wszystkowiedzący,  6.  Ten, który strzeże Swych stworzeń, Strzegący 

(Asim), 7.  Ten, który dzieli wszystko sprawiedliwie, Dzielący (Qasim), 8.  Ten, który jest 

wolny  od  wszelkiego  rodzaju  wstydu,  błędu  i  braku,  Bez  skazy  (salim),  9.   Ten,  który 

ogranicza  materialne  i  duchowe zaopatrzenie  tym  sługom,  którym  zechce,  Ograniczający 

(kabid), 10.  Ten, który rozszerza materialne i duchowe zaopatrzenie tym sługom, którym 

zechce, Poszerzający,

29. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który ochrania tego, kto szuka u Niego schronienia,

2. Ten, który obdarza miłosierdziem tego, kto uprasza u Niego miłosierdzia,

3. Ten, który pomaga temu, kto prosi Go o pomoc,

4.  Ten, który strzeże tego, kto prosi Go o ochronę,

5. Ten, który szczodrze obdarza tego, kto prosi Go o hojność (ikram),

6. Ten, który kieruje na właściwą ścieżkę tego, kto prosi Go o przewodnictwo,

7. Ten, który pomaga temu, kto prosi Go o pomoc,

8. Ten, który oswabadza tego, kto prosi Go o oswobodzenie,

9.  Ten, który słyszy płacz tych, którzy łkają,

10.  Mój Pan, który wybacza każdemu, kto prosi Go o wybaczenie, [p. 72]

30. O Panie! Chwała (subhan) Ci,



Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, którego wybaczenie i wielkoduszność są obfite,

2.  Ten, którego hojność jest wielka,

3.  Ten, którego dobroć jest obfita i nieskończona,

4.  Ten, którego łaska i szczodrość są wieczne 

5.  Ten, który jest niezmiernie dokładny w swych dziełach, którego sekrety i cnoty są 

niepojęte,

6.  Ten, którego dobroć i łaska są wieczne,

7.  Usuwający problemy,

8.  Usuwający to, co szkodliwe,

9.  Pan królestwa i władzy,

10.   Mój  Pan,  który  przeprowadza  każde  Swe  postanowienie  z  prawością  i 

sprawiedliwością, i w którego prawie nie ma okrucieństwa,

31. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.   Ten,  który nie  może zostać zdobyty,  Silny,  2.   Ten,  którego istotę  nie  sposób 

poznać, Subtelny (latif), 3.  Ten, który nie zasypia, Uważny (raqib), 4.  Ten, który 

zawsze istnieje i, kto nigdy nie przestanie istnieć, Istniejący, 5.  Ten, który nigdy nie 

umrze i, który nigdy nie zniknie (zeval), Wiecznie Żywy, 6.  Ten, którego władza jest 

wieczna, 7.  Ten, który jest nieśmiertelny; Ten, który jest wieczny i nieskończony, 8. 

Ten, do któremu niewiedza nie może się zdarzyć, którego wiedzy nic nie uchybia, 9. 

Ten, którego wszystko potrzebuje, Ten zaś nie potrzebuje niczego, ani jedzenia ani 

picia, 10.  Mój Pan, którego nie sposób osłabić; który jest silny i potężny,

32. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 [p. 74]

 O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:



1.  Ten,  który  nie  ma  żadnego  wspólnika  w  Swej  istocie,  cechach,  imionach  i 

działaniach,  Jedyny  2.  Ten,  który  nie  potrzebuje  niczego;  sprawia,  że  rzeczy  są  gotowe 

kiedykolwiek zechce, Zaopatrujący (Vacid), 3. Ten, przed którym nic nie może pozostawać w 

ukryciu  i,  który  nie  zapomina  niczego,  Świadek,  4.  Ten,  nieskończenie  wzniosły  i  pełen 

chwały,  Wspaniały  (al  -  Majid),  5.  Ten  przewodzi  Swemu  stworzeniu  ku  jego  korzyści 

(maslaha)  i  Swe sługi  ku najwłaściwszej  drodze,  Przewodnik  ku Właściwej  Drodze  (al  - 

Rashid), 6. Ten, który wysyła posłańców i, który wskrzesi zmarłych, Wskrzeszający (Bais), 7. 

Ten,  który  pozostanie,  kiedy  wszystkie  stworzenia  umrą,  żyjący  w  nieśmiertelności, 

Spadkobierca  (al  -  Warith),  8.  Ten,  któremu  nikt  nie  może  przeszkodzić  w wyrządzeniu 

szkody komukolwiek  zechce,  Szkodzący  (Daar),  9.  Ten,  który  tworzy dobre  i  przydatne 

rzeczy,  Dawca Pomyślności (al  – Nafi’),  10.  Ten,  od którego pochodzi  przewodnictwo,  i 

który  daruje przewodnictwo komukolwiek zechce, Prowadzący (Hadi), 

33. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który jest większy niż wszystko, co wielkie,

2.  Ten, który jest bardziej szczodry, niż wszyscy szczodrzy,

3.  Ten, który jest Najmiłosierniejszy,

4.  Ten, który jest najmądrzejszy spośród wszystkich, którzy postępują mądrze,

5.  Ten, który posiada więcej wiedzy, aniżeli wszyscy posiadający wiedzę,

6.  Ten, który był wcześniej niż wszystko co zostało stworzone,

7.  Ten, który jest świetniejszy niż wszystko, co świetne,

8.  Ten, który jest wspanialszy niż wszyscy wspaniali,

9.  Ten, który jest mocniejszy niż wszyscy ci mocni i silni,

10.  Ten,  który  jest  szlachetniejszy  niż  wszyscy  ci,  którzy  pełni  są  dobroci  i 

delikatności, 

34. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!



1.  Ten, który jest wierny w Swym testamencie, w dotrzymywaniu Swej obietnicy, 2. 

Ten, który jest silny i potężny w dotrzymywaniu, cokolwiek obiecuje, 3.  Ten, który 

jest  najwspanialszy  pod  względem  mocy  i  władzy,  4.   Ten,  który  jest  nie  tylko 

wspaniały, ale też bardzo bliski wszystkiemu, [p. 76], 

5.  Ten, który jest nie tylko bliski, ale też subtelny (latif) i nie może być widziany, 

6.  Ten, który jest szlachetny jak również dobry i dobroczynny, 

7.  Ten, który ma ogromną siłę pod względem Swej wzniosłości i szlachetności,

8.  Ten, który jest wspaniały Swą mocą i wielkością (hashmet), 

9.  Ten, który jest pełen dobroci, dobroczynności i szczodrości (kerem) wraz ze Swą 

wielkością, 

10.   Mój  Pan,  któremu wszystko jest  wdzięczne  za Jego dobroć,  dobrodziejstwa i 

szczodrość,

35. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, któremu wszystko się kłania w całkowitym posłuszeństwie,

2.  Ten, dzięki któremu wszystko istnieje,

3.  Ten, z powodu którego wszystko żyje,

4.  Ten, do którego wszystko zwraca się (przez modlitwy), 

5.  Ten, wobec którego wszystko żywi bojaźń,

6.  Ten, który jest wychwalany przez wszystko, co istnieje,

7.  Ten, któremu wszystko zawdzięcza istnienie,

8.  Ten, któremu wszystko jest posłuszne w pokorze (hushu),

9.  Ten, do którego wszystko powraca,

10.  Mój  Pan,  którego  Istota  Wiecznie  istnieje,  podczas  gdy  wszystko  inne  jest 

zniszczone,

36. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!



O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.   Ten,  który  zaspokaja  wszystkie  potrzeby  Swych  stworzeń;  Ten,  który  im 

wystarcza, Wystarczający (kafi),

2.   Ten,  który  daruje  uzdrowienie  wszystkich  chorób  materialnych  i  duchowych, 

Uzdrowiciel (shafi),

3.  Ten, który pozostaje wierny Swym obietnicom i, który troszczy się o wszystkie 

potrzeby i wysłuchuje próśb stworzeń przez mądrość, Godny zaufania (wafi),

4.  Ten, który zapewnia wyzdrowienie (afiyet)  od chorób fizycznych i duchowych, 

Dawca Zdrowia (Muafi), [p. 78]

5.  Ten, który jest pełen chwały przez Swą władzę nad stworzeniami, Wzniosły (Âlî),

6.  Ten, który zaprasza swe sługi do tego, co jest dla nich pożyteczne, dobre i piękne, 

Niebiosa, Zapraszający (Dai),

7.  Ten, który jest zadowolony ze Swoich dobrych sług, Aprobujący (razi),

8.  Ten, który zapewnia zaopatrzenie Swym stworzeniom; który sądzi sprawiedliwie i 

mądrze, Sędzia (qadi),

9.  Ten, którego Istota nie ma końca, Wieczny,

10.  Ten, który kieruje kogokolwiek zechce ku prostej ścieżce, Przewodnik,

37. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, poza którym nie istnieje nikt, do którego można zwrócić się [o pomoc], i 

schronić się,

2.  Ten, poza którym nie istnieje nikt, u kogo można by się schronić,

3.  Ten, poza którym nie istnieje nikt, kogo można by prosić o schronienie,

4.  Ten, poza którym nie istnieje nikt, w kim można by pokładać ufność,

5.  Ten, poza którym nie istnieje żadna przyczyna końcowa,

6.  Ten, poza którego miejscem nie istnieje żadne miejsce zbawienia,

7.  Ten, poza którym nie istnieje nikt, do kogo tęsknilibyśmy (ragbet),

8.  Ten, poza którym nikt nie jest czczony,

9.  Ten, poza którym nikt nie jest proszony o pomoc,

10.  Mój Pan, poza którym nie istnieje nikt, kto miałby absolutną moc i władzę,



38. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  O, najlepszy spośród tych, którzy wzbudzają bojaźń,

2.  O, najlepszy spośród tych, których sobie życzymy (matlup),

3.  O, najlepszy spośród tych, których pragniemy,

4. O, najlepszy spośród tych, do których ludzie kierują swe prośby,

5.  O, najlepszy spośród tych, o których się myśli i do których się zmierza,

6.  O, najlepszy spośród tych, którzy są wspominani, [p. 80]

7.  O, najlepszy spośród tych, którym składa się dzięki i wychwala,

8.  O, najlepszy spośród tych, którzy są kochani,

9.  O, najlepszy z gospodarzy,

10.  O, najlepszy spośród tych, którzy przybywają z przyjacielską pomocą,

39. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który stwarza i układa [wszystko] w najlepszy sposób, 2.  Jego dekrety 

(takdir) wszystkie rzeczy z ich materialny duchowymi miarami i, który kieruje je do 

ich zamierzonych celów, 3. O, Usuwający próby, 4.  Ten, który słyszy tajne rozmowy,  

modlitwy i  błagania,  5.   Ten,  który ratuje  wplątanych  w nieszczęścia  i  katastrofy 

materialne i duchowe, 6.  Ten, który ratuje tych, którzy są niszczeni (helak), 7.  Ten, 

który daje uzdrowienie cierpiącym z powodu chorób fizycznych lub duchowych, 8. 

Ten, który jest przyczyną śmierci jak również zmartwychwstania, 9.  Ten, który jest 

przyczyną śmiechu oraz płaczu, 10. Mój Pan, który prowadzi ku zbłądzeniu, ale też 

prowadzi,

40. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:



1.  Ten,  który wybacza  grzechy Swych sług,  Przebaczający (Ghafir),  2.  Ten,  który 

przykrywa wstyd i błędy Swoich sług, i który ukrywa ich wstydliwe sytuacje, Coverer (Satir),  

3. Ten, który zwycięża Swe sługi swoją władzą i panowaniem i, który rządzi nimi, prowadząc 

ich, w jakimkolwiek kierunku pragnie i w jakikolwiek sposób pragnie, niezależnie od tego, 

czy jego sługi chcą tego lub też nie, Zdobywca (Qahir), 4. Ten, który ma władzę, by uczynić  

wszystko; Ten, którego słabość jest nie do pomyślenia, Potężny (Qadir), 5. Ten, który widzi w 

każdej  chwili  wszystko,  Obserwujący  (Nazir),  6.  Ten,  który  stwarza  wszystkie  istoty  z 

niczego, Twórca (Fatir),  7. Ten, który daje więcej nagród, niż czyny Jego sług są warte i  

powiększa ich dochody, Wdzięczny (Shakir), 8. Ten, który pamięta o tych, którzy pamiętają o 

Nim, Pamiętający (Dhakir), 9. Ten, który pomaga, Pomocnik (Nasir), 10. Ten, który dokonuje 

wszystkiego,  czego  zechce,  za  pomocą  przymusu;  który  naprawia  to,  co  zepsute;  który 

odwraca zepsucie (fesad), Zmuszający (Jabir), [p. 82]

41. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Prowadzący, do którego istoty i jedności jest wiele dróg na lądach i morzach,

2.  Ten, który jest wskazywany przez wiele znaków i dowodów na ziemi i niebie, we 

wszystkich zakątkach wszechświata,

3.  Ten, na którego [istnienie] są dowody w znakach, które pokazuje we wszechświecie,

4.  Ten, którego władza ujawnia się (tecelli) w przypadkach śmierci,

5.  Ten, którego chwałę ukazują [nawet] grobowce, 

6.  Ten, którego rządy i panowanie ujawnią się bez zasłony na Tamtym Świecie,

7.  Ten, wobec którego bojaźń i którego wielkość będą zrozumiane w Dniu Sądu,

8.  Ten, który wykona swe rządy [i osąd] poprzez skalę, którą dobre czyny i grzechy 

będą zmierzone,

9.  Ten, którego litość będzie ujawniona w raju,

10.  Mój Pan, którego napomnienie będzie zrozumiane w piekle,

42. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!



1.  Ten, do którego ucieka zlękniony,

2.  Ten, u którego grzeszny bierze schronienie,

3.  Ten, do którego zwraca się żałujący za grzechy

4.  Ten, u którego buntownik szuka schronienia,

5.  Ten, do którego tęskni pobożny,

6.  Ten, ku któremu winny (spogląda) pełen nadziei,

7.  Ten, w którym ci, co proszą o pomoc znajdują przyjaźń, 

8.  Ten, z którego dumni są syci dobrodziejstw, [p. 84]

9.  Ten, na którym polegają całkowicie ci, co Mu ufają,

10.  Mój Pan, u którego prawdziwie wierzący znajdują wewnętrzny pokój,

43. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który jest bliżej niż cokolwiek innego, 2. Ten, który jest milszy od 

wszystkich [stworzeń], 3.  Ten, który jest większy od wszystkich, 4.  Ten, który jest 

lepszy od wszystkich, 5.  Ten, który jest potężniejszy od wszystkich, 6.  Ten, który jest 

bogatszy od wszystkich, 7.  Ten, który jest hojniejszy od wszystkich, 8.   Ten, który 

jest  czulszy  (shefkatli)  od  wszystkich,  9.   Ten,  który  jest  bardziej  miłosierny  od 

wszystkich, 10.  Mój Pan, który jest wspanialszy od wszystkiego co istnieje, 

44. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1. Ten, który jest bliższy wszystkiego niż wszystko, co istnieje, Bliski (Qarib), 2. Ten, 

który nigdy nie zaniedbuje wszystkich stworzeń, który czuwa nad nimi, Uważny (al - Raqib), 

3.  Ten,  który  sprawia,  że  Jego  słudzy  Go  kochają  i,  który  kocha  Swe  sługi,  Ukochany 

(Habib),  4.  Ten,  który  odpowiada  na  modlitwy  i  prośby  Swych  stworzeń  i  obdarza  ich 

[łaskami],  Odpowiadający (Mucib),  5. Ten, który zaświadcza,  ochrania i wystarcza Swym 

stworzeniom,  i  który  pociągnie  do  odpowiedzialności  na  Tamtym  Świecie,  Rachujący 



(Hasib),  6.  Ten,  który  daruje  uzdrowienie  od  wszelkiego  rodzaju  chorób,  fizycznych  i 

duchowych, Lekarz (Shafi), 7. Ten, który widzi i wie, i przed którym nic nie może zostać 

ukryte,  Wszystkowidzący  (Basir),  8.  Ten,  przed  którym  nie  mogą  zostać  ukryte  tajne 

wiadomości,  i  który  jest  świadom  wszystkiego,  co  zdarza  się  w  Jego  królestwie,  nawet 

poruszenie atomu,  Świadomy (Khabir),  9. Ten, który oświetla wszystko Swoim Światłem, 

Oświetlający (Munir), 10. Ten, który sprawia, że objawia każdą prawdę, i w którego Istocie 

nie ma miejsca na zwątpienie, Oczywisty (Mubin),

45. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 [p. 86]

1.  Zwycięzca, który nie może zostać pokonany,

2.  Ten, który nie jest stworzony, ale który stwarza wszystko, Rzemieślnik 

(Sani’), 

3.  O, Niestworzony Stwórca (Khaliq),

4.  Ten, który nie jest własnością, lecz Właścicielem (Malik),

5.  Ten, który zwycięża wszystko i każdego i, który trzyma wszechświat pod 

Swym rozkazem i władzą, Zdobywca (Qahir), 

6.  Ten, którego nie sposób wywyższyć, ale który podnosi (Rafi’) stopnie i 

pozycje wszystkiego [, co istnieje], 

7.  Obrońca, który nie potrzebuje ochrony, 

8.  Pomocnik, który nie potrzebuje pomocy,

9.  Ten, przed którym nic nie jest ukryte,  który jest bliżej  wszystkiego niż 

cokolwiek innego, Świadek,

10.  Mój Pan, który nie jest odległy, lecz Bliski,

46. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Światło świateł,

2.  Ten, który sprawia, że światła świecą, gdyż to On daje im jasność,



3.  Ten, który nadaje kształt i formę światłu,

4.  Ten, który stwarza światło,

5.  Ten, który określa światła wedle określonej miary,

6.  Ten, który rządzi i zarządza światłem,

7.  Światło, które istniało przed wszystkimi światłami,

8.  Światło, które będzie istnieć, kiedy wszystkie inne światła pogasną,

9.  Światło nad światłami,

10.  Światło bez równego Mu albo podobnego,

47. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 [p. 88]

1.  Ten, którego dary i dobrodziejstwa są pełne szlachetności, 2.  Ten, którego 

dzieła są subtelne i delikatne, 3.  Ten, którego dobroć i szczodrość są trwałe, 4.  Ten, 

którego dobrodziejstwa są wieczne, 5.  Ten, którego słowo jest prawdziwe, 6. Ten, 

którego obietnica jest pewna, 7. Ten, którego przebaczenie pochodzi po prostu z Jego 

łaski i uprzejmości, 8.  Ten, którego napomnienie jest Jego sprawiedliwością, 9.  Ten, 

którego pamięć  i  wspominanie  są  miłe,  10.  Mój  Pan,  z  którym przyjaźń  przynosi 

radość,

48. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  Ten,  który  obdarza  dobrodziejstwami  każde  ze  Swych  stworzeń  w odpowiedni 

sposób,  Obdarowujący  (Munawwil),  2.  Ten,  który  rozwiązuje  wszystkie  problemy,  który 

rozdziela prawdę od kłamstwa, Rozdzielający (Mufassil), 3. Ten, który zmienia, cokolwiek 

zechce i w jakikolwiek sposób zechce,  Zmieniający (Mubaddil),  4. Ten, który sprawia, że 

trudności są łatwe,  Ułatwiający (Musahhil), 5. Ten, który sprawia, że cokolwiek zechce, jest 

upokorzone (Dhalil) i, który sprawia, że wszystkie stworzenia Mu się kłaniają Upokarzający, 

(Mudhallil), 6. Ten, który zsyła księgi, aniołów, błogosławieństwa i nieszczęścia, które obniża 



stopień  materialny  lub  duchowy komukolwiek  zechce,  Degradujący,  (Munazzil),  7.   Ten, 

który zmienia stan stworzeń z jednego w drugi, Zmieniający (Muhavvil), 8. Ten, który daje 

wszystkiemu  piękno  odpowiednie  do  niego,  Upiększający  (Mujammil),  9.  Ten,  który 

prowadzi  wszystko  do  materialnej  i  duchowej  doskonałości,  Dawca  doskonałości 

(Mukammil),  10. Ten, który sprawia, że cokolwiek zechce jest godniejsze niż coś innego, 

dzięki  Jego  darom  materialnym  i  duchowym  oraz  dobrodziejstwom,  Dawca  wyższości, 

(Mufaddil),

49. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który widzi wszystko, podczas gdy sam jest niewidoczny,

2.  Ten, który stwarza wszystko a Ten sam jest niestworzony,

3.  Ten, który ukazuje wszystkim prostą ścieżkę i prowadzi ku właściwej drodze, a 

Ten sam nie potrzebuje przewodnika,

4.  Ten, który daje życie wszystkiemu, a Jemu nikt nie podarował życia; Ten, którego 

życie pochodzi z Niego samego i jest wieczne, [p. 90]

5.  Ten,  który  karmi  każdego,  sam  zaś  nie  potrzebuje  być  przez  kogokolwiek 

karmiony,

6.  Ten, który ochrania wszystko, sam zaś nie potrzebuje ochrony,

7.  Ten, który panuje nad wszystkim, nad Nim zaś nikt panować nie może,

8.  Ten, który rządzi wszystkim, sam zaś przez nikogo rządzony być nie może,

9.  Ten, który nie rodzi, i który nie został zrodzony,

10.  Mój Pan, któremu nic i nikt nie jest równy,

50. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  O, Ukochany,

2.  Najlepszy Lekarz,

3.  Najlepszy spośród tych, którzy rozliczają,



4.  Najlepszy spośród bliskich,

5.  Najlepszy spośród uważnych,

6.  Najlepszy spośród tych, którzy odpowiadają na prośby,

7.  Najlepszy spośród tych, którzy zapewniają przyjaźń i pokój,

8.  Najlepszy Powiernik (al - Wakil),

9.  Najlepszy Właściciel,

10.  Mój Pan, najlepszy Pomocnik,

51. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który jest źródłem radości i szczęścia dla tych, którzy Go znają,

2.  Ten, który zapewnia przyjaźń i pokój tym, którzy chcą Jego i Jego aprobaty,

3.  Ten, który zapewnia oswobodzenie tym, którzy Go kochają i głęboko pragną,

4.  Ten, który jest ukochany przez tych, którzy bardzo często żałują swych grzechów,

5.  Ten, który obdarza życiodajnych darami tych, którzy są w potrzebie i ubóstwie,

6.  Ten, który jest Bramą nadziei dla grzesznego, [p. 92]

7.  Ten, który kończy każdy ból tych, którzy cierpią ogromnie, 

8.  Ten, który daje wytchnienie tym duszom, które są smutne i przygnębione,

9.  Ten, który przekształca nieszczęścia tych, który są pogrążeni w smutku w spokój i 

radość,

10.  Mój Pan, który jest Bogiem wszystkich istot, które przeminęły, istnieją obecnie 

oraz będą jeszcze istnieć,

52. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Pan raju i piekła,

2.  Pan proroków i dobrych ludzi,

3.  Pan prawdomównych i prawych ludzi,



4.  Pan małych i dużych,

5.  Pan pestek, ziaren i owoców,

6.  Pan rzek i drzew,

7.  Pan Sahary i pustyń,

8.  Pan niewolników i wolnych,

9.  Pan wszystkiego, co publiczne i prywatne,

10.  Pan nocy i dni,

53. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, którego wiedza obejmuje wszystko,

2.  Ten, dla którego widzenia nie istnieje żadna przeszkoda, który przenika wszystko,

3.  Ten, którego władza jest wystarczająca do wszystkiego,

4.  Ten, którego hojność nie może zostać policzona, [p. 94]

5.  Ten, którego stworzenia niezdolne są, by wychwalać (shükretmek),

6.  Ten, którego majestat i wielkość nie może zostać objęta umysłem,

7.  Ten,  którego prawda nie  może  zostać  rozpoznana  przez  umysł,  wyobraźnię  i 

zdolność oceny,

8.  Ten, który jest zasłoną mocy i wielkości,

9.  Ten, którego panowanie, i wobec którego bojaźń są pięknem Jego Istoty (dhat),

10.  Mój Pan, którego wieczna istota jest potężna,

54. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, do którego należą najwspanialsze stany i cechy,

2.  Ten, do którego należą najwspanialsze atrybuty,

3.  On, do którego należy Ten świat i Tamten,

4.  Ten, który włada al - Jannat al -Ma'wa (rajem Ma'wa),

5.  Ten, który włada piekłem i ogniem,

6.  Ten, na którego istotę i jedność są mocne dowody i wskazówki,



7.  Ten, do którego należą najpiękniejsze imiona,

8.  Ten, do którego należą rządy  i Sąd,

9.  Ten, do którego należą wysokie niebiosa,

10.  Mój Pan, do którego należy tron i ziemia,

55. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  Ten, który wybacza stale Swym sługom, Wybaczający,

2.  Ten, który wybacza grzechy Swych sług, Przebaczający (Ghafur),

3.  Ten, który jest bardzo kochany i, który kocha każdego, kto zwraca się do Niego i 

żałuje za grzechy, Kochający (Wadud), 

4.  Ten, który daje dużo więcej niż godne są czyny Jego sług, Doceniający (Shakur), 

[p. 96]

5.  Ten,  który  nie  spieszy  się,  by  karać  grzeszników  i  buntowników  i,  który 

obdarowuje cierpliwością tych, którzy proszą o nią, Cierpliwy (Sabur),

6.  Ten, który ma dużo kochającej troski, Czuły (Rauf),

7.  Ten, który jest nieskończenie litościwy, (Atuf),

8.  Ten, który jest poza jakimkolwiek błędem, całkowicie odległy od niedoskonałości 

i, który jest czysty, Święty (Quddus), 

9.  Ten, który istnieje wiecznie i, który jest żywy, Żyjący (Hayy),

10.  Ten, który istnieje Sam z siebie,  który jest w swoim stanie niezmienny;  który 

utrzymuje wszystkie istoty w istnieniu, Samoistniejący (Qayyum),

56. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.   Ten,  którego  moc  jest  ujawniona  w  Niebiosach,  2.   Ten,  dowody na  którego 

istnienie i jedność są ukazane na całej ziemi, 3.  Ten, dowody na którego istnienie i 

jedność można znaleźć we wszystkim, 4.  Ten, który ma takie piękne stworzenia w 



morzach, że zadziwiają sobą obserwujących, 5.  Ten, który najpierw stwarza istoty a 

potem wskrzesza je, gdy umierają, 6.  Ten, który posiada skarby w górach, 7.  Ten, 

który  tworzy w najlepszy sposób,  cokolwiek  stwarza,  8.  Ten,  do  którego wracają 

wszystkie  rzeczy,  9.   Ten,  którego  dobroć  i  dobrodziejstwa  są  widoczne  we 

wszystkich rzeczach, 10.  Mój Pan, który pozwala Swym stworzeniom poznać Siebie,

57. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który jest kochany przez tych, którzy nie mają ukochanego,

2.  Ten, który jest lekarzem tych, którzy nie mogą znaleźć lekarza, by wyleczyć swe 

choroby fizyczne i duchowe,

3.  Ten, który odpowiada na błagania tych, którzy nie mają nikogo, by wysłuchał i 

odpowiedział na ich prośby,

4.  Ten, który obdarza kochającą troską tych, którzy nie mają nikogo, któryby wziął 

ich pod opiekę,

5.  Ten, który towarzyszy tym, którym brak  towarzysza albo przyjaciela,

6.  Ten,  który  interweniuje  w  sprawach  tych,  którzy  nie  mają  nikogo,  by 

interweniował w ich sprawach, [p. 98]

7.  Ten, który jest pomocnikiem tych, który nie posiadają nikogo ku pomocy, 8. Ten, 

który jest przywódcą tych, którzy nie posiadają przewodnika, któryby zaprowadził 

ich na właściwą ścieżkę, 9.  Ten, który jest przywódcą tych, którzy nie posiadają 

przywódcy,  by nimi kierował, 10.  Mój Pan, który obdarza miłosierdziem tych, 

którzy nie posiadają nikogo, by był wobec nich miłosierny, 

58. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który zaspokaja wszelkie potrzeby tych, którzy pokładają w Nim swą ufność, 

Wystarczający  (Kafi),  2.  Ten,  który  prowadzi  tych,  którzy  proszą  Go  o 

przewodnictwo, Przewodnik (Hadi), 3.  Ten, który zaspokaja potrzeby tych, którzy 



proszą Go o zaspokojenie ich potrzeb, 4.  Ten, który zaprasza, by weszli do raju ci, 

którzy modlą się do Niego, Zapraszający (Dai), 5.  Ten, który daje uzdrowienie tym, 

które proszą Go o uzdrowienie, Uzdrowiciel, 6.  Ten, który dostarcza to, co potrzebne 

do  zaspokojenia  wszystkich  potrzeb  tych,  którzy  proszą  Go  o  zaspokojenie  ich 

potrzeb, Zaopatrujący (Qadi), 7. Ten, który obdarza bogactwem tych, którzy proszą 

Go o bogactwo, Wzbogacający (Mughni), 8.  Ten, który troszczy się o sprawy tych, 

którzy  proszą  Go  o  wykonanie  ich  pracy,  Wykonawca  (Mufi),  9.   Ten,  który 

wzmacnia tych,  którzy proszą Go o moc, Umacniający (Muqawwi),  10.  Mój Pan, 

który jest przyjacielem i mecenasem tych, którzy proszą Go o przyjaźń i patronat, 

59. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1. Ten, który istnieje przed wszystkim, który nie jest poprzedzony niczym, Pierwszy, 

2.  Ten, który będzie istnieć, gdy wszystkie inne istoty przestaną istnieć, Ostatni (Akhir), 3. 

Ten,  który  panuje  nad  wszystkimi  istotami  pod  Nim,  i  który  jest  ponad  wszystkim, 

Oczywisty, 4.  Ten, który jest ukryty przed widzeniem i wiedzą stworzeń; którego żadne oko 

nie  może  uchwycić,  żadne  pojęcie  nie  może  objąć,  Ukryty,  5.  Ten,  który  jest  Stwórcą 

wszystkich  rzeczy,  Stworzyciel,  6.  Ten,  który  jest  gwarantem  zaopatrzenia,  i  który  daje 

wyżywienie,  utrzymujące  istnienie  każdej  istoty,  Dostarczyciel  (Razik),  7.   Ten,  którego 

każde  dzieło  i  słowo są prawdziwe,  Prawdomówny (Sadiq),  8.   Ten,  który istnieje  przed 

wszystkim,  Poprzedzający  (Sabiq),  9.  Ten,  który  prowadzi  każdą  istotę  do  końca 

zamierzonego  przez  jej  stworzenie  i  do  doskonałości,  jaką   może  osiągnąć,  Prowadzący 

(Saiq), 10.  Ten, który dzieli ziarna i pestki oraz sprawia, że kiełkują, oraz który odpędza 

dzień od nocy, a noc od dnia, Odpędzający (Faliq), [p. 100],

60. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!



1.  Ten, który sprawia, że dzień i noc następują po sobie,

2.  Ten, który stwarza ciemność i światło,

3.  Ten, który tworzy cień i żar,

4.  Ten,  który  włada  księżycem  i  słońcem,  i  który  oddaje  je  na  usługi  swych 

stworzeń,

5.  Ten, który tworzy śmierć i życie,

6.  Ten, do którego należą władza stwarzania i rozkazywania,

7.  Ten, który nie przysposobi towarzysza ani potomka,

8.  Ten, który nie ma wspólnika w Swym królestwie,

9.  Ten, który jest wolny od hańby przysposobienia Sobie pomocnika,

10.  Mój Pan, jedyny i prawdziwy posiadacz siły i władzy,

61. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który zna prośby tych, którzy kierują ku Niemu prośby,

2.  Ten, który ma władzę zaspokojenia potrzeb tych, którzy zwracają się do Niego z 

prośbami,

3.  Ten, który słyszy lament tych, którzy są przybici z powodu czegoś smutnego,

4.  Ten,  który  widzi  i  zna  tych,  którzy  płaczą  z  powodu ich  strachu przed Jego 

napomnieniem,

5.  Ten, który wie, za czym tęskni serce cichego, 

6.  Ten,  który wie i  widzi żal  tych,  którzy są  pełni  skruchy ze względu na swe 

grzechy,

7.  Ten, który przyjmuje usprawiedliwienie tych, który żałują za swe grzechy, 

8.  Ten,  który  nie  przywraca  spraw  tych,  którzy  powodują  upadek,  i  którzy  są 

zepsuci, [p. 102]

9.  Ten, który nie oddala nagrody tych, którzy czynią dobre czyny,

10.  Ten, który nie jest daleko od serc tych, którzy Go znają,

62. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!



Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który jest wiecznotrwały, 2. Ten, który wybacza błędy, 3. Ten, który słyszy 

modlitwę i odpowiada na nią, 4. Ten, którego dobrodziejstwa są obfite, 5. Ten, który 

stwarza nieba wysokie,  6.  Ten,  który usuwa próby,  7.  Ten,  którego wysławianie  i 

wychwalanie są wielkie, 8. Ten, którego świetność i wspaniałość są wieczne, 9. Ten, 

który  jest  bogaty  w  wierność,  10.  Ten,  który  odpłaca  się  najszlachetniejszymi 

nagrodami,

63. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  Ten,  który  stale  i  z  hojnością  wybacza  grzesznikom,  Wybaczający  wszystko 

(Ghaffar),  2.  Ten  stale  zakrywa  wstyd,  brzydotę,  błędy  i  grzechy  Swych  sług, 

Zakrywający wszystko (Sattar), 3.  Ten, który panuje nad Swymi sługami prawem i 

władzą,  i który rządzi  nimi tak,  jak zechce,  kierując ich w jakimkolwiek kierunku 

zechce, czy oni tego pragną czy nie, Panujący (Qahhar), 4.  Ten, który sprawia, że 

wszystko  składa  mu  pokłon;  który  czyni  cokolwiek  zechce  posługując  się  siłą, 

Wszechmogący (Jabbar), 5.  Ten, który nie spieszy, by karać Swe buntujące się sługi, 

który obdarowuje swe sługi cierpliwością, Nieskończenie Cierpliwy (Sabbar), 6.  Ten, 

który  obficie  i  wielokrotnie daje  zaopatrzenie  Swym  stworzeniom,  Zaopatrujący 

wszystkich (Razzaq), 7.  Ten, który swą mądrością otwiera wszystko, i który  rządzi 

sprawiedliwie,  Wszechotwierający  (Fattah),  8.   Ten,  który  wie  wszystko  bardzo 

dobrze, Wszystkowiedzący (Allâm), 9.  Ten, który obdarowuje błogosławieństwami i 

dobrodziejstwami Swe sługi często i obficie, nawet jeśli o to nie proszą, Obdarzający 

wszystkich  (Wahhab),  10.   Ten,  który  przyjmuje  od  Swych  sług  żal  za  grzechy, 

Odpuszczający [winy] (Tawwab), 

64. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!



Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który mnie stworzył i dał mi najlepszą formę i budowę,

2. Ten, który dał mi zaopatrzenie i wychował mnie, [p. 104]

3. Ten, który dał mi jeść i pić,

4. Ten, który sprawia, że jestem bliżej niego,

5. Ten, który ochrania mnie przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami, i który 

mi wystarcza,

6. Ten, który troszczy się o moje potrzeby i, który mnie ochrania,

7. Ten,  który  prowadzi  mnie  ku  właściwej  drodze  i,  który  sprawia,  że  odnoszę 

sukces, 

8. Ten, który daje mi siłę i sprawia, że jestem bogaty,

9. Ten, który sprawia, że umieram i, który mnie wskrzesza,

10. Mój Pan, który obejmuje mnie Swą litością i, który daje mi pokój i ciszę,

65. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który poprzez Swe słowa czyni to, co prawdziwe i słuszne,

2. Ten, którego prawo nie może zostać zmienione ani zniesione przez nikogo,

3. Ten, którego woli nikt nie może się oprzeć,

4. Ten, który wchodzi pomiędzy człowieka i jego serce; które pozostawia życzenia 

ludzi niespełnione, jeśli nie są odpowiednie do Jego mądrości,

5. Ten, który wita [z radością] żal Swych sług,

6. Ten, bez którego pozwolenia żadne wstawiennictwo nie może odnieść sukcesu,

7. Ten, z rozkazu którego niebiosa ,

8. Ten, który najlepiej zna tych, którzy schodzą z Jego drogi,

9. Ten, którego grzmoty w dziękczynieniu wychwalają a aniołowie wysławiają pełni 

bojaźni,

10. Mój Pan, który wysyła  wiatr jako sygnał  i  wysłannika Swego miłosierdzia,  [p. 

106]



66. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który uczynił z ziemi kołyskę dla Swych stworzeń,

2. Ten, który uczynił góry filarami świata,

3. Ten, który uczynił słońce lampą pałacu wszechświata,

4. Ten, który uczynił księżyc lampą olejną na firmamencie nieba,

5. Ten, który uczynił przykryciem noc,

6. Ten, który uczynił dzień czasem pracy i zarabiania,

7. Ten, który uczynił sen sposobem odpoczynku,

8. Ten, który zbudował niebiosa jak budowlę,

9. Ten, który uczynił istoty jako pary męsko-żeńskie,

10. Mój Pan, który uczynił piekło obserwatorem tych, którzy doń wejdą, 

67. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  Ten,  u  którego jest  prawdziwe wstawiennictwo,  który  jest  Najwyższą  Instancją 

(Shafi’),  2. Ten, który słyszy wszystko, Słuchający ( Sami’),  3. Ten, który popiera 

kogokolwiek  zechce,  Podnoszący  (Rafi’),  4.  Ten,  który  cofa  od  kogo  zechce 

cokolwiek zechce, Cofający (al – Mani’), 5. Ten, który stwarza wszystko z niczego, i 

który tworzy wszystkie rzeczy w najlepszy sposób, Twórca ( Badi’), 6. Ten, który 

szybko stwarza istoty żywe, i który rozlicza śpiesznie Swe sługi, Szybki (sari’),  7. 

Ten, który ogłasza dobre wieści dla Swych posłusznych sług, Obdarzający radością 

(Bashir), 8.  Ten, który ostrzega Swe sługi przed strasznymi konsekwencjami buntu 

przeciw  Niemu,  Ostrzegający  (Nadhir),  9.  Ten,  który  ma  nieskończoną  władzę, 

Potężny (Qadir), 10. Ten, który potrafi czynić wszystko, Potrafiący (Muqtadir),



68. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. O, Żyjący, który istniał przed wszystkimi istotami żywymi, (prawdziwie żyjący), 

2. O, Żyjący, kto pozostanie, gdy wszystkie żywe rzeczy przestaną istnieć, [p. 108]

3.  O, Żyjący, do którego nic nie jest podobne,

4. O, Żyjący, któremu nic nie jest równe,

5. O, Żyjący, wobec którego nikt i nic, co żyje nie jest współtowarzyszem,

6. O, Żyjący, kto nie potrzebuje niczego, co żyje,

7. O, Żyjący, kto skazał całe życie na śmierć,

8. O, Żyjący, kto utrzymuje całe życie,

9. O, Żyjący, kto wskrzesi z martwych całkiem martwych, 

10. Mój Pan, który nigdy nie umrze i, który posiada prawdziwe życie,

69. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten,  o  którym  się  pamięta  przez  wszystkie  czasy,  i  który  nigdy  nie  będzie 

zapomniany,

2. Ten, który posiada światło, które nie gaśnie,

3. Ten, który jest nieskończenie wychwalany i wysławiany,

4. Ten, który posiada cechy, które nie mogą zostać zmienione,

5. Ten, który jest szczodry, i którego szczodrość nie może zostać zliczona,

6. Ten, który panuje, i którego panowanie nie dojdzie do swego kresu,

7. Ten, który posiada majestat, którego rozmiar nie może zostać poznany,

8. Ten, który posiada władzę, która nie mogą zostać obalona,

9. Ten, który posiada cechy, które nie mogą zostać zmienione,

10. Mój Pan, którego doskonałość nie może zostać w pełni pojęta,

70. O Panie! Chwała (subhan) Ci,



Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 [p. 110]

1. Pan wszechświatów, 2.  Ten, który jest Panem i Mistrzem Dnia Sądu Ostatecznego, 

3.  Ten, który kocha cierpliwych, 4.  Ten, który kocha żałujących za grzechy, 5.  Ten, który 

kocha oczyszczających się fizycznie i duchowo, 6. Ten, który kocha czczących Allaha tak, jak 

gdyby Go widzieli i tych, którzy czynią dobro, 7. Najlepszy z pomocników, 8.  Najlepszy 

spośród  tych,  którzy  rozdzielają  prawdę  od  kłamstwa  i  spośród  tych,  którzy  rządzą,  9. 

Najlepszy spośród tych, którzy dają więcej w zamian za mniej, 10.  Mój Pan, który najlepiej 

zna czyniących zepsucie,

71. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1. Ten, który tworzy istoty bez porównywania z wzorem, któryby istniał wcześniej, 

Inaugurujący (Mubdi),

2. Ten, który wskrzesza istoty z martwych, Przywracający (Mu’id),

3. Ten, który zachowuje wszystko, Zachowujący (Hafiz),

4. Ten, który obejmuje wszystko Swymi Imionami i Atrybutami, przed kim nic nie 

może zostać ukryte, Wszechobejmujący (Muhit),

5. Ten,  który  najwięcej  zasługuje  na  wychwalanie,  i  który  jest  wychwalany 

najwięcej, Godny wychwalania (Hamid),

6. Ten, który jest  bardzo szlachetny i silny,  i  którego dobroć i  dobrodziejstwa są 

olbrzymie, Wspaniały (Majid),

7. Ten, który daje pożywienie i zaopatruje tych, który są w potrzebie, Podtrzymujący 

(Muqit),

8. Ten, który ratuje tych, które są w kłopotach, Pomocnik (Mughith),

9. Ten,  który  posiada  siłę  i  moc,  który  czyni  kogokolwiek  zechce  szanowanym, 

Umacniający (Mu'izz),

10. Ten, który upokarza, kogokolwiek zechce, Upokarzający  (Mudhill),



72. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który nie ma przeciwnika, Absolutnie Jeden,

2. Ten, który nie ma Sobie równego, Jedyny,

3. Ten,  który  jest  wolny  od  wszelkiego  wstydu,  błędów  i  potrzeb,  Niezależny 

(Samad),

4. Ten, wobec którego nigdy nikt nie może być podobny, zaiste Jedyny, [p. 112]

5. Pan, który nie ma pomagającego Mu zarządcy,

6. Ten, który jest wolny od ubóstwa, prawdziwie Bogaty,

7. Nieusuwalny Władca,

8. Król wolny od niemocy,

9. Mój  Pan,  wobec którego  nie  istnieje  nikt  ani  równy ani  podobny,  prawdziwa 

Istota (Mawjud),

73. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten,  którego pamięć  jest  najlepszym źródłem szlachetności  dla  tych,  którzy o 

Nim pamiętają,

2. Ten, wobec którego wdzięczność stanowi wielkie zbawienie dla tych, którzy Mu 

dziękują, 

3. Ten,  którego  wychwalanie  jest  wielkim  źródłem  dumy  dla  tych,  którzy  Go 

wychwalają,

4. Ten,  posłuszeństwo  wobec  którego  jest  zbawieniem  dla  tych,  którzy  są  Mu 

posłuszni,

5. Ten, u którego brama zmiłowania i szczęścia jest otwarta dla tych, którzy pragną 

Mu się podobać,



6. Ten, u którego droga nie ma ograniczeń i jest otwarta dla tych, którzy w Niego 

wierzą,

7. Ten, którego znaki i cudy są dowodami i wskazówkami dla tych, którzy zwracają 

na nie uwagę,

8. Ten, którego księga stanowi poradę dla tych, którzy mocno wierzą,

9. Ten, którego przebaczenie jest schronieniem grzeszników,

10. Mój Pan, którego miłosierdzie jest blisko czyniących dobro,

74. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten,  którego  imię  jest  wspaniałe  i  błogosławione  (mubarak),  2.  Ten,  którego 

wzniosłość i pozycja są wysokie, [p. 114], 3. Ten, którego wysławianie i pochwały są 

wspaniałe, 4. Ten, prócz którego nie ma żadnego innego boga, 5.  Ten, którego piękne 

imiona są święte i wolne od wszelkiego rodzaju błędów i braków, 6.  Ten, którego 

istnienie jest wiecznotrwałe, 7. Ten, który jest wspaniały, piękny i cudowny, 8. Ten, 

którego  nieskończona  i  bezgraniczna  wielkość  i  wspaniałość  stanowi  zasłonę,  nie 

pozwalającą innym zrozumieć Go i pojąć, 9. Ten, końca którego hojności nie można 

osiągnąć poprzez wyliczanie, 10. Mój Pan, którego szczodrości nie sposób określić 

ani zliczyć, 

75. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  Ten,  który pomaga  znajdującym się  w potrzebie,  Wspierający (Mu'in), 2.  Ten, 

który  czyni  każdą  prawdę  oczywistą,  i  w  którego  istnienie  nie  sposób  zwątpić, 

Oczywisty (Mubin), 3. Ten, który jest godny zaufania co do obietnic i danego słowa, i 

który obdarza Swe stworzenia bezpieczeństwem i pokojem, Godny zaufania (Emin), 

4. Ten, którego panowanie jest trwałe, która posiada wpływ i władzę, Niezachwiany 



(Makin), 5. Ten, którego władza i siła są mocne, Trwały (Matin),  6. Ten, którego 

napomnienie i kara są surowe, Surowy (Shadid), 7. Ten, przed którym nic nie może 

zostać ukryte, i który niczego nie zapomina, Świadek (Shahid), 8. Ten, który kieruje 

istotami  w  najlepszy  sposób  i  prowadzi  je  do  najlepszego  skutku,  Przewodnik 

(Rashid),  9.  Ten,  który  jest,  zaiste,  jedynym  posiadaczem  całej  chwały  i  sławy 

wyrażanej  przez  wszystkie  istoty  od  początku  aż  do  końca  -  wiecznie,  Godzien 

Wysławiania  (Hamid),  10.  Ten,  którego  dobroć  i  dobrodziejstwa  jest  niezmierne, 

wspaniały i szlachetny, Wspaniały (al - Majid),

76. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten,  który  posiada  wzniosły  i  szlachetny  Tron,  2.  Ten,  który  wypowiada 

bezpośrednie słowo, 3. Ten, który jest rozporządza właściwie darowaną szczodrością 

i dobrodziejstwami, 4.  Ten, który chwyta natychmiast, i którego napomnienie jest 

surowe,  5.  Ten,  który obiecuje raj,  i  który grozi  piekłem,  6.   Ten,  który nie  jest 

daleko, Bliski, [p. 116]

7. Wzniosły Przyjaciel, który jest godny wysławiania i wychwalania,

8. Ten, który jest świadkiem wszystkich stanów wszystkich rzeczy o każdym czasie,

9. Ten, który nie czyni żadnej niesprawiedliwości,

10. Mój Pan, który jest bliżej Swych sług, niż żyła ich szyi,

77. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który nie ma żadnego wspólnika ani pomocnika,

2. Ten, który nie ma żadnego rówieśnika, podobnego albo równego,

3. Ten, który jest Stwórcą słońca i rozświetlonego księżyca,

4. Ten, który wzbogaca biednych, będących w niedoli,

5. Ten, który zaopatruje małe potomstwo [istot żywych],

6. Ten, który obdarowuje miłosierdziem potrzebujących starszych,



7. Ten, który bierze pod Swą ochronę tych, którzy uciekają się do Niego z bojaźnią, 

i który zapewnia bezpieczeństwo od tego, czego się boją,

8. Ten, który widzi swe sługi, w jakimkolwiek stanie się znajdują,

9. Ten, który jest świadomy potrzeb Swych sług,

10. Mój Pan, który może czynić wszystko, [co zechce]

78. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który jest wspaniałomyślny i hojny,

2. Ten, który jest pełen bezgranicznej łaski i szczodrości,

3. Ten, który zarządza surowe próby i ciężkie napomnienia,

4. Ten, który stworzył (Strzeżoną) Tablicę i Pióro (Władzy), [p. 118]

5. Ten, który stworzył najmniejsze atomy i ziarna, jak również ludzi i inne żywe istoty, 

6.  Ten,  który  inspiruje  do  czynienia  wymaganych  rzeczy  narody,  Arabów i  nie  - 

Arabów, 7. Ten, który usuwa szkodę i smutek, 8. Ten, który zna sekrety i zamiary nie 

wyrażone przez człowieka, 9. Ten, który jest Panem (sahip) al -Ka'ba al -Mu'azzama 

( Potężna Ka'ba) i al - Haram al - Sharif (Szlachetne Sanktuarium), 10. Mój Pan, który 

stworzył wszystkie istoty z niczego,

79. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.   Ten,  który  posiada  prawdziwą sprawiedliwość,  Sprawiedliwy,  2.   Ten  wita  [z 

radością] uwielbienie, modlitwę, błaganie i prośbę o ochronę, Witający (Qabil), 3.  Ten, który 

jest więcej wychwalany i cnotliwy niż wszystko inne,  i  który obdarza dobrodziejstwami i 

szczodrością istoty żywe nie przymuszony, by tak czynić, Znakomity (Fadil), 4.  Ten, który 

prawdziwie powoduje wszystkie działania i dzieła oraz włada nimi, Działający (Fa'il), 5.  Ten, 

który przyjmuje odpowiedzialność za zaopatrzenie, środki egzystencji i całe życie, Fundator 



(Kâfil), 6.  Ten, który sprawia, że wszystko istnieje, kto nadaje kształt wszystkiemu, Twórca 

(Ja'il), 7.  Ten, którego Istota i dzieła wolne są od niedoskonałości (dhat), Doskonały (Kamil),  

8.  Ten, który stworzył [wszystko] z niczego, Twórca (Fatir), 9.  Ten, który pragnie dobra dla 

wszystkich istot,  które stworzył,  i  który nawołuje je do tego, by osiągnęły Jego aprobatę, 

Poszukujący  (Talib),  10.   Ten,  otrzymanie  którego  miłosierdzia,  aprobaty  i  miłości  oraz 

postrzeganie Jego piękna jest z całego serca wytęsknione przez wszystkie istoty, Poszukiwany 

(Matlub),

80. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1. Ten, który obdarza szczodrością poprzez Swą nieskończoną władzę, 2. Ten, który 

obdarza  obficie  Swą nieskończoną wspaniałomyślnością  i  bogactwem,  3.  Ten,  który stale 

ukazuje swą dobroć, 4. Ten, który pokazuje Swą siłę i moc przez Swą bezgraniczną władzę,  

5.  Ten, który zarządza i planuje wszystko Swą mądrością, 6.  Ten, który rządzi Swą rozwagą, 

7.  Ten, który rządzi wszystko właściwie przez Swą wiedzę, 8. Ten, który przyznaje karę 

grzesznemu ze Swej  bezgranicznej  dobrotliwości  i  łagodności,  [p. 120]  9.  Ten,  który jest 

blisko  istot,  chociaż  jest  bezgranicznie  wzniosły  i  wspaniały,  10.  Mój  Pan,  który  jest 

bezgranicznie wzniosły i wspaniały ponad wszystkimi istotami,  chociaż jest bardzo wobec 

nich bliski, 

81. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który stwarza, cokolwiek zechce,

2.  Ten, który czyni, cokolwiek zechce,

3.  Ten, który prowadzi ku właściwej drodze kogokolwiek zechce,

4.  Ten, który prowadzi na manowce kogokolwiek zechce,

5.  Ten, który wybacza komukolwiek zechce,

6.  Ten, który karze kogokolwiek zechce,



7.  Ten, który przyjmuje żal za grzechy od kogokolwiek zechce,

8.  Ten, który nadaje formę płodowi w łonie matki w jakikolwiek sposób zechce,

9.  Ten,  który  powiększa  swym  stworzeniom zdolności  i  dobrodziejstwa 

jakiekolwiek zechce i w jakiejkolwiek ilości zechce,

10.  Mój Pan, który ogranicza Swą litość komukolwiek zechce,

82. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który nie przysposobi współtowarzysza ani potomka,

2.  Ten, który nie bierze nikogo jako wspólnika w Jego królestwie i panowaniu,

3.  Ten, który ustanowił plan i miarę dla wszystkiego,

4.  Ten, którego litość nie ma końca, ale jest trwała,

5.  Ten, który wyznacza aniołów jako posłańców, 

6.  Ten, który ustanowił znaki zodiaku w niebiosach, [p. 122]

7.  Ten, który ustanowił ziemię miejscem zamieszkania dla Swych stworzeń, 8.  Ten, 

który  stworzył  człowieka  z  kropli  krwi  zakrzepłej,  9.  Ten,  w którego  wiedzy 

liczona  jest  miara  wszystkich  poszczególnych  rzeczy  od  przed-wieczności  po 

wiek wieków, 10.  Mój Pan, który obejmuje Swą wiedzą wszystko,

83. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1. Ten, który nie ma równego ani podobnego Sobie, Niezrównany (Fard), 2.  Ten, 

któremu nic nie jest równe w odniesieniu do Jego istoty, cech, imion i działań, Wyjątkowy 

(Witr), 3. Ten, który nie ma wspólnika, podobnego Mu ani rówieśnika, i który jest unikalny,  

Jedyny  (ahad),  4.  Ten,  którego  wszystko  potrzebuje,  który  zaś  nie  potrzebuje  niczego, 

Niezależny  (Samad),  5.  Ten,  którego  wzniosłość,  szlachetność,  dobroć  i  hojność  są 

największe,  Najwspanialszy  (Amjad),  6.  Ten,  który ma  nieskończoną siłę,  Najmocniejszy 



(A'azz), 7. Ten, który ma nieskończoną wielkość, Najbardziej Majestatyczny (Ajall), 8. Ten, 

którego Istota, cechy, imiona i działania są słuszne i prawdziwe, i który nie pozwala prawom 

zaginąć i którego ujawnienia wszystko, co rzeczywiste, Cała Prawda (A'haqq), 9. Ten, który 

jest najwierniejszy i godny zaufania, Wspierający (Abarr), 10. Ten, którego byt nigdy się nie 

kończy, Wieczny (Abad),

84. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który jest znany tylko przez tych, którzy naprawdę Go znają, Rozpoznany 

(Ma'ruf),

2.  Ten, który jest uwielbiany (mabud) przez tych, którzy Go czczą, 

3.  Ten,  do  kogo  idą  podziękowania  tych,  którzy  składają  dzięki,  Przyjmujący 

podziękowania (Mashkur),  

4.  Ten, o którym pamiętają, Wspominany,

5.   Ten,  któremu  składane  są  dzięki  (hamd),  i  który  jest  wychwalany,  (sena), 

Chwalebny (Mahmud),

6.  Ten, który jest obecny w każdej chwili wobec tych, którzy Go pragną, Istniejący 

(Mawjud),

7.  Ten, który jest znany dzięki najlepszym cechom przez tych, którzy znają i uznają 

Jego jedność, Opisany (Mawsuf),

8.  Ten, który jest ukochany dla kochających Go, Ukochany (Mahbub),

9.  Ten, który jest upragniony dla pragnących Go, Upragniony (Marghub)

10.  Mój Pan, który jest jedynym zamiarem tych, który zwracają się ku Niemu żałując 

swych grzechów, [p. 124],

85. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, poza którego panowaniem i królestwem nie ma prawdziwego panowania i 

królestwa,

2.  Ten, którego wysławianie i chwała nie mogą zostać dopełnione przez Jego sługi,



3.  Ten, którego wspaniała wielkość i majestat nie mogą zostać wyrażone przez istoty 

żyjące,

4.  Ten, którego doskonałość nie może zostać poznana i objęta,

5.  Ten,  którego święte  i  nieskończone  cechy nie  mogą  zostać  zrozumiane  przez 

umysł i rozum, 

6.  Ten, którego wielkość nie może zostać zrozumiana przez myśli,

7.  Ten, którego cechy nie mogą zostać właściwie opisane i pojęte przez ludzi,

8.  Ten, którego rządy nie mogą zostać obalone przez Jego sługi,

9.  Mój Pan, na którego istnienie i jedność dowody i znaki znajdywane w sposób 

oczywisty we wszystkich rzeczach, 

86. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który jest ukochany przez tych, którzy płaczą, 

2.  Ten, który jest wsparciem tych, którzy polegają na Nim,

3.  Ten, który prowadzi tych, którzy odchodzą od prawdy,

4.  Ten, który jest obrońcą i pomocnikiem wierzących,

5.  Ten, który jest najdroższym ukochanym tych, którzy Go wspominają,

6.  Ten, którego władza jest silniejsza niż wszystkie władze,

7.  Ten,  którego postrzeganie  jest  nieskończenie  lepsze  od postrzegania  wszystkich 

tych, którzy mają zdolność postrzegania,

8.  Ten,  którego wieczna  wiedza  jest  nieskończenie  wyższa  niż  wiedza  wszystkich 

tych, który mają wiedzę, [p. 126]

9.  Ten, który jest  schronieniem boleśnie cierpiących ciężkie chwile, 10.  Mój Pan, 

którego  pomoc  jest  lepsza  niż  każda  inna  pomoc,  i  który  jest  pomocnikiem 

wszystkich innych pomocników,

87. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!



O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  Ten, który włada prawdziwą hojnością, Szczodry (Mukrim), 2.  Ten, którego moc 

zawsze  jest  uznawana przez  stworzenia,  Pochwalony (Mu'azzam),  3.   Ten,  który obdarza 

niezliczonymi dobrodziejstwami, Obdarowujący (Muna'im), 4.  Ten, który daje wszystko, co 

jest  wymagany  przez  istoty  żywe,  Dawca  (Mu'ti),  5.   Ten,  który  zaspokaja  potrzeby 

potrzebujących;  który  czyni  ich  bogatymi  i  zadowolonymi,  Wzbogacający,  6.  Ten,  który 

obdarza duszą tych, co są pozbawieni duszy; który daje życie nieżyjącym; który zapewnia 

ciągłość życia, i który jest prawdziwym Panem życia, Dawca Życia (Muhyi), 7.  Ten, który 

stworzył istoty żywe, nie czerpiąc z żadnego wzorca, z niczego i z artyzmem, Inaugurujący 

(Mubdi),  8.  Ten,  który  sprawia,  że  stworzenia  są  zadowolone  i  szczęśliwe  (razi), 

Zaspokajający  (Murdi),  9.  Ten,  który  ratuje  stworzenia  od  wszelkiego  rodzaju 

niebezpieczeństw, Zbawiciel (Munji), 10. On, pełen nieskończonego miłosierdzia i hojności, 

Dobroczynny (Muhsin),

88. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który wystarcza, by zaspokoić każdą potrzebę wszystkich rzeczy o każdym 

czasie, 2.  Ten, który podtrzymuje wszystko w każdej chwili, i który rządzi wszystkim, 3. 

Ten,  do  którego  nic  nie  jest  podobne  w  jakikolwiek  sposób,  4.   Ten,  któremu  nic  nie 

powiększa bogactwa, 5.  Ten, którego skarby nie wyczerpują się obdarowywaniem, 6.  Ten, 

przed kim nic nie może zostać ukryte, 7.  Ten, któremu nic nie jest równe ani podobne, 8. 

Ten, który trzyma klucze od wszystkiego, 9.  Ten, którego litość obejmuje wszystko, 10.  Mój 

Pan, który trwa na zawsze, gdy wszystkie rzeczy już przepadną, 

89. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 [p. 128]

1.  Ten, który jest jedynym, który zna rzeczy nieobecne (ghayb),

2.  Ten, który jest jednym jedynym, który może usunąć zło,

3.  Ten, który jest jedynym zarządcą spraw,



4.  Ten, który jest jedynym przebaczającym grzechy,

5.  Ten, który zmienia stan serc w jakikolwiek sposób zechce,

6.  Ten, który jest jedynym Stwórcą stworzeń, 

7.  Ten, który jest jedynym dobroczyńcą i dawcą dobrodziejstw, 

8.  Ten, który jest jedynym, który wylewa deszcz,

9.  Ten, który jest jednym jedynym, który wskrzesza zmarłych,

10.  Ten, który jest jedynym źródłem prawdziwej korzyści,

90. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

  O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  Ten, który odkrywa Swym sługom wszystkie sekrety i zagadki wszechświata, i 

który  usuwa  próby,  smutki,  bóle  i  agonię,  Odsłaniający  (Kashif),  2.  Ten,  który  obdarza 

spokojem, usuwając smutki i niepokoje, Oswobodziciel (Farij), 3.  Ten, który otwiera szeroko 

wrota litości, obdarza zdobyczami i sukcesem; i który rządzi sprawiedliwie,  Zdobywca, 4. 

Ten, który pomaga, Pomocnik,  5. Ten, który przyjmuje odpowiedzialność za zaspokajanie 

wszystkich potrzeb stworzeń, Gwarant (Damin), 6. Ten, który nakazuje, cokolwiek zechce, 

Rozkazodawca, 7.  Ten, który zakazuje czegokolwiek zechce, Zakazujący (Nahi), 8.  Ten, 

który jest nadzieją Swych sług, i który tchnie w nich nadzieję, Nadzieja (Raja), 9.  Ten, który 

jest  oczekiwany  przez  Swe sługi,  Oczekiwany  (Murtaja),  10.  Ten,  który  jest  największą 

Bramą nadziei i schronienia, Wielki Nadzieją (Azimu'r - Raja),

91. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Pomocnik  słabego,  2.  Ten,  którego  litość  jest  nieograniczonym  skarbem 

potrzebującego, 3. Opiekun obcych, 4. Ten, który jest pomocnikiem Swych błogosławionych 

sług, [p. 130]

5.  Ten, który zgniata wrogów,

6.  Ten, który powiększa niebiosa,



7.  Ten, który usuwa próby,

8.  Ten, który daje pokój Swym błogosławionym sługom,

9.  Ten, który jest ukochanym pobożnego,

10.  Mój Pan, który jest prawdziwym Bogiem wszystkich bogatych ludzi i bogactwa,

92. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który jest wcześniejszy i wiecznotrwale późniejszy od wszystkiego, 

2.  Ten, który jest prawdziwy Bogiem i rzemieślnikiem wykonującym wszystko,

3.  Ten, który jest dostarczycielem i Stwórcą wszystkiego, 

4.  Ten, który jest prawdziwym Stwórcą i władcą wszystkiego, 

5.   Ten,  który  czasem  ogranicza,  zaopatrując  oszczędnie,  i  który  innym  razem 

rozszerza zaopatrując obficie, 

6.   Ten, który stworzył  wszystkich pierwszy raz i,  który wskrzesi ich po tym,  jak 

umrą,

7.   Ten,  który  stwarza  wymagane  przyczyny  wszystkiego  i,  który  w  tym  celu 

wyznacza miarę,

8.  Ten, który kształci wszystko i rządzi wszystkim,

9.  Ten, który przekształca wszystkie rzeczy z jednego stanu w inny, i który sprawia,  

że się rozwijają,

10.  Mój Pan, który ożywia wszystkie rzeczy, i który powoduje ich śmierć,

93. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.   Ten,  który  jest  najlepszy  spośród  przypominających  sobie,  i  tych,  którzy  są 

wspominani,

2.  Ten, który jest najlepszy spośród tych,  którzy przyjmują podziękowania i tych, 

którym okazuje się wdzięczność, [p. 132]



3.  Ten, który jest najlepszy spośród tych, którzy przyjmują wysławianie i tych, którzy 

są wychwalani, 

4.  Ten, który jest najlepszy spośród widzących, i widzianych,

5.  Ten, który jest najlepszy spośród zapraszających i zapraszanych,

6.   Ten,  który  jest  najlepszy  spośród  odpowiadających,  i  spośród  tych,  których 

zaproszenie jest przyjmowane,

7.  Ten, który jest najlepszy spośród tych, którzy oferują przyjaźń i tych, którzy są 

zaprzyjaźnieni,

8.  Ten, który jest najlepszy spośród przyjaciół i towarzyszy,

9.  Ten, który jest najlepszy spośród upragnionych i poszukiwanych,

10.  Mój Pan, który jest najlepszy spośród kochających i kochanych,

94. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który odpowiada tym, którzy modlą się do Niego,

2.  Ten, który kocha posłusznych Mu,

3.  Ten, który jest bliżej tych, którzy Go kochają,

4.  Ten, który zna bardzo dobrze tych, którzy Go pragną,

5.  Ten, który obdarza szczodrze tych, którzy pokładają w nim nadzieję,

6.  Ten, który jest cierpliwy wobec tych, którzy buntują się przeciw Niemu, który nie 

karze ich natychmiast,

7.  Ten, w którego opóźnieniu kary grzeszników kryje się mądrość,

8.  Ten, który jest wspaniały w swej władzy,

9.  Ten, który jest miłosierny i wielki,

10.  Ten, którego dobrodziejstwa i szczodrość nie mają początku, 

95. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 [p. 134]

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:



1.  Ten, który stwarza przyczyny wszystkiego,  Przyczyna przyczyn (Musabbib), 2. 

Ten, który umieszcza bliżej Siebie kogokolwiek zechce, Zbliżający się (Muqarrib), 3.  Ten, 

który  stąpa  po  wszystkim we  wszechświecie,  i  który  Swą Mądrością  sprawia,  że  rzeczy 

następują po sobie, Spieszący (Mu'aqqib), 5.  Ten, który zmienia serca w jakikolwiek sposób 

zechce,  i  który  sprawia,  że  dzień  i  noc,  zima  i  lato  następują  po  sobie,  Zmieniający 

(Muqallib),  5.   Ten, który określa miarę dla wszystkiego i,  który stwarza według miary i 

planu,  Określający,  6.   Ten,  który  stwarza  wszystko  przygotowane  i  uporządkowane, 

Organizujący (Murattib), 7.  Ten, który skłania wszystko ku Sobie i do tego, co jest dobre, 

Obdarzający  pragnieniem  (Muraghghib),  8.   Ten,  który  doradza  Swym  sługom  ucieczkę 

daleko od złych rzeczy ku tym dobrym, Przypominający (Mudhakkir), 9.  Ten, który stwarza 

wszystkie byty z niczego, Dawca bytu (Mukawwin), 10.  Ten, który jest doskonale wielki, i 

który jest wspanialszy niż wszystko inne, Przewyższający (Mutakabbir),

96. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Ten, który słyszy wszystkie dźwięki jednocześnie, i żaden z nich nie powstrzymuje 

Go  od  słyszenia  innego,  2.   Ten,  który  czyni  wiele  rzeczy  jednocześnie,  a  jedno  nie 

powstrzymuje  Go  od  czynienia  innego,  3.  Ten,  który  rozmawia  z  każdą  istotą  we 

wszechświecie jednocześnie, a wypowiedzenie jednego słowa nie zapobiega wypowiedzeniu 

innego słowa,  4.   Ten,  który odpowiada na wszystkie  modlitwy i  prośby jednocześnie,  a 

jedna modlitwa lub prośba nie miesza się z inną, ani nie stanowi przeszkody dla jakiejś innej 

modlitwy albo prośby, 5.  Ten, który nie jest zdegustowany naleganiem tych, którzy zwracają 

się z prośbą wielokrotnie, 6.  Ten, który powiększa serca wiernych poprzez Islam, 7.  Ten, 

który oczyszcza serca Swych pokornych sług, którzy odnoszą się z pobożnym szacunkiem 

wspominając Go, 8.  Ten, który nigdy nie znika z serc tych, którzy Go pragną,  9.  Ten, który 

jest  najwyższym  pragnieniem  tych,  którzy  pragną,  10.  Mój  Pan,  przed  którym  nic  we 

wszechświecie nie jest ukryte,

97. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!



1.  Ten, którego wiedza poprzedza wszystko, 

2.  Ten, którego obietnica jest prawdziwa,

3.  Ten, którego dobroć i hojność są oczywiste i wszędzie widoczne, 4.  Ten, którego 

rozkaz i rządy zwyciężają wszędzie, [p. 136] 5.  Ten, którego Księga jest trwała i prawdziwa, 

6.  Ten, którego [wyroki] i prawa są wykonywane, 7. Ten, którego Qur'an jest szlachetny i 

wspaniały, 8.  Ten, którego panowanie i królestwo są wieczne, 9. Ten, którego łaska i hojność 

są ciągłe, 10.  Mój Pan, którego wspaniały Tron jest niezmierzony w swej wielkości,

98. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

1.  Pan Panów

2.  Ten, który otwiera wszystkie drzwi,

3.  Ten, który jest prawdziwą przyczyną przyczyn i ich Stwórcą,

4.  Ten, który daje dobre rzeczy i nagradza,

5.  Ten, który inspiruje do właściwych rzeczy, 

6.  Ten, który stwarza chmury z niczego,

7.  Ten, którego kara jest surowa,

8.  Ten, który reguluje rachunki szybko,

9.  Ten, do którego powrót jest przeznaczony,

10.  Mój Pan, który wybacza i przyjmuje żal za grzechy,  

99. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

O Allah! Błagam Cię ze względu na Twe Imiona i proszę Cię:

1.  O, Nasz Panie, 2. Nasz Boże, 3.  Nasz Mistrzu, 4.  Nasz Protektorze (Mawla) i  

Właścicielu, 5.  Nasz Pomocniku, 6.  Nasz Obrońco, 7.  Nasz Panie, którego władza dominuje 



wszystko, 8.  O, Ty, który zaopatrujesz nasz w środki egzystencji, 9.  Nasz Przewodniku, 10. 

Nasz Zbawicielu, który wyciągasz nas z kłopotów i katastrof, 

100. O Panie! Chwała (subhan) Ci,

Nie ma boga, prócz Ciebie!

Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!

 [p. 138]

O, Allah, nasz Panie, zbaw nas od kary piekła, zbaw nas i daj nam oswobodzenie!

O,  Mój  Panie,  który  ochraniasz  Swe  sługi  przed  karą,  ratujesz  je  i  jesteś 

przebaczający, daj nam zdrowie (afiyet) ze względu na Twą łaskę i szczodrość, wybacz nam 

nasze winy, umieść nas razem z dobrymi ludźmi w Twym nieskazitelnym i czystym raju.

Proszę  Cię,  byś  zesłał  błogosławieństwo i  miłosierdzie  na  naszego pana  /  mistrza 

[Muhammada], jego rodzinę i jego towarzyszy, ze względu na dobre czyny, których dokonał 

dla  Twych  znamienitych  i  szlachetnych  Imion  oraz  wspaniałych  i  subtelnych  atrybutów; 

błagam Cię!

W Imię Allaha, Allah zaiste mi wystarcza; prócz Allaha nie ma innego prawdziwego 

boga,  Allah  świadczy o wszystkim.  Powiedz:  On,  Allah.  Zdarza  się  to,  co Allah zechce. 

Moim Panem jest Allah. Sława Allaha jest wspaniała. Allah jest Wzniosły (Âlî). Położyłem 

swe  zaufanie  w  Allahu  i  polegam na  Nim.  Allah  wystarczy  ci  przeciw  twoim wrogom. 

Wszystko słyszy i wszystko widzi.

O, Ty jesteś wolny od wszelkich rodzajów braków i błędów i posiadasz wszystkie 

rodzaje piękna. Nie ma innego prawdziwego boga, poza Tobą. Al - Amân, al - Amân (To ty 

dajesz schronienie, uciekamy się do Ciebie). Wyznaję, że nie potrafię tak wychwalać Ciebie, 

jak Ty wychwalasz Siebie.  O, Allah; Współczujący,  Miłosierny, Wyrozumiały, Doceniający. 

[p. 140]

 O, Allah!  Błagam Cię ze względu na Piękne Imiona i  Wspaniałe Atrybuty,  które 

wyznaczasz  Sobie  oraz  Twe doskonałe  słowa i  proszę  Cię:  wybacz  mi,  moim rodzicom, 

mojemu  mistrzowi  Saidowi  Nursî,  uczniom  Risâle  -  i  Nur  i  wszystkim  wiernym  oraz 

muzułmanom, którzy już zmarli, albo żyją, mężczyznom i kobietom. 

O,  mój  Panie!  Obdaruj  nas  takim  miłosierdziem,  byśmy  nigdy  nie  potrzebowali 

miłosierdzia  kogoś  innego.  Zapewnij  nam  środki  bytu  w  tym  świecie  jak  również  w 

przyszłym i spełnij nasze prośby. Kiedy odchodzimy z tego świata, daj nam piękny koniec 

pełen szczęścia, męczeństwa, godności i radosnych wieści po wiek wieków.



O,  mój  Panie!  Obdaruj  nagrodami  Proroka  Muhammada  -  niech  będą  z  Nim 

błogosławieństwo  i  pokój  -  tyloma,  na  ile  zasługuje,  w  zamian  za  dobre  uczynki,  które 

dokonał dla nas i ze względu na jego prawa wobec nas. 

O, mój  Panie! Nie zostawiaj  nas ani  na łaskę nas samych,  ani  Twoich stworzeń - 

nawet na mrugnięcie  oka.  Przywróć nasz [szczęśliwy]  stan.  Ochraniaj  nas i strzeż Swymi 

czuwającymi oczyma,  [p. 142] zachowaj nas dzięki Swemu wparciu i nigdy nie zostawiaj 

samych, O, mój Panie, pełen Majestatu i Szczodrości!

O, mój Panie! Ochraniaj nas i tych, którzy noszą z sobą Twoje błogosławione Imiona, 

od katastrof, które mogą zostać spowodowane przez demony, ludzi albo szatana, od trzęsień 

ziemi, od zapadania się gór w ruinach z powodu ich lęku przed Bogiem, od plagi i zarazy, od 

uroków i od wszystkich rodzajów zgonów i bólów oraz wszelkich rodzajów nieszczęścia, 

próby i zła!

O,  mój  Panie,  najlepszy  spośród  wszystkich  najmiłosierniejszych!  Obdarz  nas 

miłosiernie zbawieniem, zdrowiem i dobrem w tym i w przyszłym świecie. 

O, mój Panie (Rabb)! Obdarz błogosławieństwem i pokojem naszego pana / mistrza 

Muhammada, jego rodzinę i towarzyszy!

Chwała Allahowi, Panu Światów! [p. 144]

Al - Jawshan al - Kabir 

Słowo „Jawshan” dosłownie znaczy "pewnego rodzaju zbroję, uzbrojenie noszone w 

czasach wojny.” W kontekście religijnym oznacza długą modlitwę, nazywaną al - Jawshan al  

- Kabir, pochodzącą od Proroka. 

Musa al - Kazim przekazał al - Jawshan al - Kabir od Proroka na podstawie autorytetu 

Ja'fara al - Sadika, Muhammada al - Bakira, Zayna al - Abidin, Husejna i Alego, czwartego 

kalifa.

Al - Jawshan al - Kabir jest długą modlitwą składającą się ze stu rozdziałów. Na 

poszczególne  rozdziały z kolei,  składa się dziesięć Imion i  Atrybutów Allaha.  Na końcu 

każdego rozdziału powtarza się formuła:  „Illâ ilâha lâ yâ Subhanaka ente'l  -  amân, al  -  

amân, khallisnâ / ajirnâ / najjinâ mina'n – nâr” (O Panie! Chwała Ci, [p. 143] Nie ma boga, 

prócz Ciebie! Szukamy schronienia u Ciebie, chroń nas od piekła!). Na początku dwudziestu 



pięciu ze stu rozdziałów znajduje się fraza „asma'ik bi as'aluka wa” i rozdziały te zawierają 

inwokację do Imion Allaha, np. „yâ Allâh,  yâ Rahmân, yâ Rahîm”.  W każdym rozdziale 

rozpoczynającym  się  od  tej  frazy,  zawarte  są  formuły  błagalne/suplikacje  o  wspólnej 

początkowej  formule  „Yâ  khayra'l  –  Ghâfirîn”.  W  ten  sposób  cała  modlitwa  obejmuje 

dwieście  pięćdziesiąt  Imion  Boga  i  siedemset  pięćdziesiąt  Atrybutów  oraz  suplikacji. 

Głównym celem wszystkich tych suplikacji/próśb jest - co wynika wyraźnie z zawartości 

modlitwy i z frazy „al - amân, al - amân, khallisnâ mina'n – nâr”,  powtarzającej się na końcu 

każdego rozdziału – prośba o ocalenie od nieszczęść podczas życia w tym świecie, i od kary 

w przyszłym świecie. 

Al - Jawshan al - Kabir jest jedną z najczęściej recytowanych i odmawianych przez 

wszystkich muzułmanów modlitw, ponieważ jej zawartość pełna jest głębokiego znaczenia, 

jej  wyrażenia  są  gładkie,  i  ponieważ różne  przekazy pochodzące  od Proroka informują  o 

nagrodach, które można uzyskać w tym i w przyszłym świecie za jej recytowanie. Ahmed 

Ziyaeddin  Gümüshanevi  włączył  tę  modlitwę do swego  Majmu'atü'l  -  Ahdhâb, w którym 

zebrał  wiele  często  recytowanych  modlitw  (awrad)  i  formuł  wychwalania  Boga  (dhikr). 

Później modlitwa ta została opublikowana wiele razy w postaci samodzielnej. Była również 

często przekładana na język turecki. 


