
al-Wazífa az-zarrúqijja 

„A zarrúqí-sádzilí rend napi feladata” 

Írta: Szídi Ahmad b. Ahmad az-Zarrúq al-Fászí (XV. sz.) 

 

1. iszti’ádza (a’údzu bi-lláhi min as-Sajtán ar-radzsím) „Menedéket keresek Istennél a 

megkövezett Sátán elől”.  

2. baszmala (biszmi-lláhi r-rahmán ir-rahím) „A könyörületes és irgalmas Isten nevében”. 

3. Korán: II/163 (wa iláhukum iláhun wáhidun lá iláha illá huwa ar-rahmán ar-rahím) „És a 

ti Istenetek egy isten, nincs (más) isten csak Ő, a könyörületes és irgalmas”. 

4. Korán: II/255 (Alláhu lá iláha illá huwa al-Hajj al-Qajjúm) „Isten, nincs (más) isten csak 

Ő, az Élő, az Örökkévaló”. 

5. baszmala 

6. Korán: III/2: ’lm Alláhu lá ilaha illá huwa l-hajj al-qajjúm „alif lám mím – nincs (más) 

isten csak Ő, az Élő, az Örökkévaló” + Korán XX/111: wa-’anati l-wudzsúh lil-Hajji l-

Qajjúm „És megalázkodnak (majd) az arcok az Élő, Örökkévaló előtt”. 

7. Korán, II/255 Ájat al-Kurszí („A Trónvers”):  

8. Korán, XL/1, 2, 3:  

9. Korán II/284, 285, 286:  

10. baszmala + Korán CIX/1-6:  

11. baszmala + Korán, CX/1, 2, 3:  

12. baszmala + Korán, CXII/1-4 (háromszor!):  

13. baszmala + Korán, CXIII/1-5 (háromszor):  

14. baszmala + Korán, CXIV/1-6 (háromszor):  

15. Könyörgés: Alláhumma, a’údzu bi-ka an usrika bi-ha, wa-aná a’lamu, wa-asztaghfiru li-

má lá a’lam (háromszor: „Ó Istenem, menedéket keresek Nálad az elől, hogy társat 

tulajdonítsak Neked, még ha nem tudatosan is, és bocsánatot kérek amiatt, amiről nem tudok.” 

16. Ó Istenem, menedéket keresek Nálad a gond és szomorúság elől, és menedéket keresek 

Nálad a tehetetlenség és lustaság elől, és menedéket keresek Nálad a fösvénység és gyávaság 

elől, és menedéket keresek Nálad a lekötelezettség hatalma és az emberek (fölöttem való) 

győzelme elől. (háromszor) 

17. Ó istenem, menedéket keresek Nálad a hitetlenség és a szegénység elől, és menedéket 

keresek Nálad a sír gyötrelme elől. Nincs más isten, csak Te. (háromszor) 

 

Erőgyűjtések a „Sádzili rend (napi) feladatkönyvéből” 



(al-Wazífa as-sádzilijja) 

 

Megerősítettem magam az Erős és Hatalmas által 

Ragaszkodom a Királyság Urához 

Rábízom magam az Élőre, aki soha nem hal meg 

Fordítsd el tőlünk a bajt, hiszen Te mindenható vagy! 

Fordítsd el tőlünk a bajt, hiszen Te mindenható vagy! 

Fordítsd el tőlünk a bajt, hiszen Te mindenható vagy! 

 

Isten nevében, akinek a nevével együtt nem érhet baj sem a Földön, sem az Égben, Ő mindent 

meghall és tud. 

Elég nekünk az Isten, aki a legkegyesebb támaszunk. 

  

Nincs hatalom és erő csak a Magasságos és Hatalmas Isten által. 

(XXV/58 kis átalakítással)   

Rábíztam magam az Élőre, aki nem soha nem hal meg.  

Dicsőség (hála) Istennek, aki sohasem vett magához gyermeket és akinek nincs társa az 

uralkodásban, s akinek nincs (szüksége) támaszra, (aki megvédje) a megaláztatásban. És 

magasztald Őt minden módon!   

Ó Istenem, áldd meg a mi Urunkat, Muhammadot és a családját és a társait és adj nekik (örök) 

békét (üdvösséget). 

 (II/137) 

Elegendő lesz számotokra Isten, aki mindent halló és mindent tudó. 

  

Hiszen Isten a legjobban megőriz mindent (emlékezetében) és a legirgalmasabb irgalmas. 

(XVIII/10) 

  

Mi urunk! Adj nekünk kegyelmet magadtól (abból, ami Nálad van) és készítsd elő nekünk a 

helyes utat a mi dolgunkban. 

 (XL/44 második fele)   

A dolgomat Isten elé terjesztem (megítélésre), hisz Isten jól látja az ő szolgáit.  

 (Trónvers)(II/255)آية الكرسي



Isten - nincs más isten, csak Ő - az élő, az örökké-létező. Nem vesz rajta erőt sem szendergés, 

sem álom. Övé minden, ami az egekben és a földön van. Vajon [az égi lények között] ki az, 

aki engedélye nélkül közbenjárhat nála [a Feltámadás Napján]? Tudja azt, ami előtte van, és 

azt, ami mögötte van. Ők azonban nem fognak föl semmit az ő tudásából, kivéve azt, amit ő 

akar.  Trónusa átöleli az egeket és a földet. Megőrzésük nem görnyeszti meg őt. Ő a 

magasztos és a hatalmas." 

 (III/18-19 eleje) 

Isten tanúsítja, hogy nincs más isten csak Ő, és az angyalok, és a [kinyilatkoztatott] tudás 

birtokosai is [tanúsítják ezt]. Nincs más isten csak Ő, az Erős, a Bölcs! Az [egyetlen] vallás, 

amelyet Isten elrendelt, bizony az iszlám!  

 (III/26-27) 

Mondd: „Ó, Istenem! A hatalom birtokosa! Annak adod a hatalmat, akinek akarod, és attól 

ragadod el azt, akitől akarod; azt ruházod fel méltósággal, akit akarsz, és azt alacsonyítod le, 

akit akarsz. A jó csak a Te kezedben van! Bizony Te mindenre Képes vagy! A Te parancsodra 

váltja az éjszakát a nappal, és a nappalt az éjszaka. Te hozod elő az élőt a halottból, és a 

halottat az élőből. Te látod el számlálatlanul azt, akit akarsz.” 

 (IX/128)  

Eljött immár hozzátok egy küldött magatok közül. Keserves néki, ha valami baj ér benneteket; 

tiértetek aggódik s a hívők iránt jóságos és könyörületes. 

 (IX/129 

És ha elfordulnak, akkor mondd: "Elegendő nekem Isten. Nincs más isten rajta kívül. Reá 

hagyatkozom. Ő a fenséges trón Ura."  

(LXXXVII/1-19) 

(Menedéket keresek Istennél a megkövezett Sátán elől. A könyörületes és irgalmas Isten 

nevében.) 

Magasztald a te legmagasztosabb Urad nevét, aki teremtett és megformált, és aki mértéket 

szabott és az igaz útra vezérelt, aki legelőt sarjasztott, s azt sötét avarrá tette. Elmondatjuk 

veled, úgy hogy nem felejted el - kivéve azt, amit Isten akar. Ő tudja azt, ami elhangzott, és 

ami rejtve van. Könnyűvé tesszük neked (az utat) a legkönnyebb sorsra. Intsél hát, ameddig 

hasznos az intés! Aki (isten) félő, az hallgat az intő szóra. Ám elkerüli az, aki a 

legnyomorultabb, s aki a nagy tűzben fog égni, és nem fog sem meghalni, sem pedig élni ott. 

Boldog az, aki megtisztítja magát, és megemlékezik Ura nevéről és istentiszteletet végez. De 

nem! Ti többre tartjátok az evilági életet, holott a túlvilág jobb és maradandóbb. Bizony, ez 

korábbi lapokon található, Ábrahám és Mózes lapjain. 

(XCIV/1-8) 

(A könyörületes és irgalmas Isten nevében.) 



Nem tártuk-e ki neked a kebledet, s vettük le rólad a terhedet, amely leroskasztotta a hátadat, s 

emeltük a tekintélyedet? A nehézség könnyebbséggel jár. A nehézség könnyebbséggel jár. Ha 

befejeztél (valamit), fáradozz (ismét)! És Uradhoz fohászkodj! 

 (XCVII/1-5) 

(A könyörületes és irgalmas Isten nevében.) 

Az elrendelés éjszakáján küldtük le azt. Honnan tudhatod, mi az elrendelés éjszakája? Az 

elrendelés éjszakája jobb, mint ezer hónap, az angyalok és a lélek lejönnek akkor Uruk 

engedelmével mindenféle paranccsal. Békesség (üdvösség) az, egészen hajnalhasadtáig. 

 

 (XCIX/1-8) 

 

(A könyörületes és irgalmas Isten nevében.) 

Amikor remegve megrendül a föld, s kiveti a föld a terhét, és azt mondja az ember: "Mi 

történt vele?" Azon a napon elmondja a híreit, mivel a te Urad sugallatot ad neki. Azon a 

napon az emberek külön-külön jönnek elő, hogy lássák tetteiket. Aki csak egy porszemnyi jót 

is tett, az meglátja azt, És ha valaki csak egy porszemnyi rosszat tett, az (is) meglátja azt. 

 (CVI/1-4)  

 (A könyörületes és irgalmas Isten nevében.) 

A Qurays egyezségéért, a nyári és a téli utazást (biztosító) egyezségéért 

Tiszteljék hát e ház urát, aki ellátta őket táplálékkal az éhség ellen, 

és biztonságot adott nékik a félelemmel szemben. 

 

 (CXII/1-4)   

 (A könyörületes és irgalmas Isten nevében.) 

Mondd: Ő Isten. Egyedül való. Az örökkévaló Isten. Nem szült és nem született. S 

nincsen hozzá hasonló. 

 (CXIII/1-5) 

(A könyörületes és irgalmas Isten nevében.) 

Mondd: Menedéket keresek a hajnalhasadás uránál annak a rossza elől, amit teremtett és a 

szétterjedő sötétség rossza elől, és a csomókba fújók rossza elől, és az irigy rossza elől, 

amikor irigykedik. 

 (CXIV/1-6) 

(A könyörületes és irgalmas Isten nevében.) 

Mondd: "Menedéket keresek az emberek Uránál, 

2 az emberek királyánál, 

3 az emberek istenénél: 

4 minden lopva sugalmazó elől, 



5 aki (gonosz gondolatokat) sugalmaz az emberek keblébe -  

6 legyen ő dzsinn, avagy ember." 

 (I/1-7) . 

 (A könyörületes és irgalmas Isten nevében.) 

Dicsőség Istennek, a világok urának, a könyörületesnek és irgalmasnak, az Utolsó Ítélet napja 

birtokosának. Téged imádunk és Tőled kérünk segítséget. Vezess minket az egyenes úton, 

azoknak az útján, akikhez kegyes vagy, és ne a tévelygőkén. Ámen. 

 (XXXVII/180-182) . 

 Magasztaltassék a te Urad, a hatalom ura, (aki fölötte áll) annak, amit neki tulajdonítanak. 

(Örök) békesség a küldöttekre, és dicsőség Istennek a világok urának. 

 

 

 

 

 


