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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
!! االذكار

Sammanställt och korrekturläst av  
Obaida Alramahi och Kamal Ahmad !
Kontrollerad av  
Sheikh Ahmed Alsaegh, fredagspredikant i Uppsala moské. 
Han är även en auktoriserad  och utbildad imam. !!
Allah (SWA) säger i den heliga koranen och som man kan 
översätta dess betydelse till följande: !
De män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna för 
dem alla har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och 
en rik belöning.  

(SuratAl- Ahzab vers 35) !!
Profeten (Salla Lahu Alaihi Wa Sallam) sade: 
Det hem vars Allahs namn nämns ofta, är ett levande hem 
och inger fridfullhet. Medan ett hem där Allahs namn inte 
nämns är ett hem som saknar liv. 

(Återberättad av Albani) 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Inledning 
Dhikr framkallar djup vördnad inför Allah den Allsmäktige, 
den Ärade, livar upp hjärtat, rengör det, sköljer bort dess 
överträdelser  och fyller dessutom igen klyftan mellan 
tillbedjaren och Skaparen - dhikr stärker själen. !
Genom att tillbedjaren vid upprepade gånger prisar Allah 
kommer han till kännedom om Allahs tröst i tider av 
prövningar samt om hoppet om befrielsen från Hans vrede. !
Dhikr skapar en känsla av säkerhet och välbefinnande 
(sakînah). Denna känsla som är insvept i Allahs barmhärtiga 
varma glöd sänker sig över de troendes hjärtan.  !
Änglarna sitter med dem som stillsamt prisar Allah: dessa 
människor kommer Allah på uppståndelsens dag att 
beskydda från sorg och bedrövelse.  !!
Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) 
har sagt: 
"Den som åkallar Allah i avskildhet och gråter därav kommer 
att vara kvar i Allahs skugga den dag då det inte finns någon 
annan skugga än Hans." Av alla de som anropar Allah 
kommer Han att ge det bästa till dem som prisar Honom. 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Morgon-åkallelser !
Ajat alkursi, den som läser den efter varje obligatorisk bön 
kommer att bli rikligt belönad. Det kommer vara till nytta för 
tjänaren och en orsak till att få träda in i paradiset efter ens 
död. !
Efter varje bön läser man dessa kapitel ur koranen. 
Al-Ikhlas Kapitel 112               
Al-Falaq Kapitel 113               
Al-Nas Kapitel 114                  !
Dessa ovannämnda kapitel läses vid ett tillfälle i samband 
med dem obligatoriska bönerna, bortsett från Fajr- och 
Almahreb bönen, då dessa skall läsas tre gånger. !
Allahoma Inni asbahto (amsejto) oshidoka oa oshedo 
hamalata jarseik oa malaikata oa jameja khalkek annaka anta 
lah lailaha illa ant oahdaka la sharikalak oana Muhammadan 
abdoka oa rasoloka.  

(Läs detta fyra gånger) !!!!
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Oh Allah då morgonljuset visar sig! Oh Allah Du är mitt 
vittne! Och dina änglar som bär på din tron, och alla dina 
änglar liksom alla dina skapelser, jag erkänner och vittnar om 
att du är Allah, den enda Guden och Du har ingen 
kompanjon. !
Profeten Muhammad (SAW) är din tjänare och sändebud. 
Detta läses fyra gånger.  Den som läser denna duá kommer 
Allah att skydda denne från helvetets elden. !
Allahoma bika asbahna wa bika amsaina, wa bika nahia, wa 
bika namut wa ilaika an-Noshor. 

(Återberättad av Albani) !
O Allah! Med Din hjälp, vaknar jag på morgon och med Din 
hjälp, somnar jag på afton. Och med Din hjälp lever jag och 
med Din hjälp dör jag och vi återvänder till Dig. 

(Betydelsen på svenska) !!
Subhana Allahi wa bihamdihi adada khal-qihi warida nafsihi 
wa zinata arshihi wa midada kalimatih. 

(Sägs 3 gånger) !!
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Fullkomlig är Allah! Och jag prisar Honom lika mycket som 
antalet av Hans skapelser och Hans belåtenhet och vikten av 
Hans tron och bläcket som krävs för att skriva ner Hans 
oräkneliga ord.  

(Återberättad av Muslim) !
Allahoma afini fi-badani. Allahoma afini fi samâi. Allahoma 
afini fi bassari. La ilaha illa ant. Allahoma ini aodu bika min al-
kufri walfaqr. Allahoma ini aodo bika min adhabil qabr. La 
ilaha illa ant. 

(Sägs 3 gånger) !
O Allah! Skänk hälsa till min kropp. 
O Allah! Skänk hälsa till mitt hörande. 
O Allah! Skänk hälsa till mitt seende. 
Inget är värd dyrkan utom Du. 
O Allah! Jag söker skydd hos Dig mot otro och fattigdom. 
Och jag söker skydd hos Dig från gravens plågor. Inget är 
värd dyrkan utom Du.  

(Återberättad av Abu Dawud) !!!!!
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Abu Hurayrah har rapporterat att Allahs sändebud, må Allahs 
frid och välsignelser vara över honom har sagt: 
Den som säger Subhana llahi wa bihamdih hundra gånger 
om dagen kommer få sina synder förlåtna även om de vore 
så många som skummet på havet. 

(Sahih al Bukhari, volym 8 hadith nummer 414) !
Subhana llahi wa bihamdih 

(Sägs 100 gånger), Tips! räkna med fingrarna!). !
Fullkomlighet tillhör Allah och Behagfullheten är Hans.  

(Återberättad av Albani) !!!!
Afton-åkallelser !
Allahoma bika amsaina wa bika asbahna, wa bika nahia, wa 
bika namut wa ilaika al-masir. (Arabiska) !
O Allah! Med Din hjälp, somnar jag på afton och med Din 
hjälp, vaknar jag på morgon, Och med Din hjälp lever jag 
och med Din hjälp dör jag och vi återvänder till Dig. 

(Återberättad av Albani) !
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Aodho bikalimati lahit-tammati min sharri ma khalaq. !
Jag söker skydd hos Allah i Hans fullkomliga ord mot det 
onda som Han har skapat. 

(Återberättad av Nawawi) !
Allahoma afini fi-badani. Allahoma afini fi samâi. Allahoma 
afini fi bassari. La ilaha illa ant. Allahoma ini aodu bika min al-
kufri walfaqr. Allahoma ini aodo bika min adhabil qabr. La 
ilaha illa ant. 

(Sägs 3 gånger) !
O Allah! Skänk hälsa till min kropp. 
O Allah! Skänk hälsa till mitt hörande. 
O Allah! Skänk hälsa till mitt seende. 
Inget är värd dyrkan utom Du. 
O Allah! Jag söker skydd hos Dig mot otro och fattigdom. 
Och jag söker skydd hos Dig från gravens plågor. Inget är 
värd dyrkan utom Du. 

(Återberättad av Abu-Dawud)  !
Subhana llahi wa bihamdih. 

(Sägs 100 gånger, Tips! räkna med fingrarna!). !
Fullkomlighet tillhör Allah och Behagfullheten är Hans. 

(Återberättad av Albani) 

���9



!
Åkallelser före sömn !
Om man kommer till sin säng så läser man 
"Ajat Al-Korsi" (2:255), då skall du ha Allahs beskydd och 
satan kommer inte nära dig tills du vaknar. !
Om man läser de två sista verserna av Surat al-Baqarah 
(2:285-286) så skyddas du hela den natten. !
När Profeten lade sig i bädden varje natt höll han sina 
handflator tillsammans och läste i dem: 
Surat Al-Ikhlas (Kapitel 112)                 
Surat Al-Falaq (Kapitel 113)                  
Surat Al-Naass (Kapitel 114)                 !
Sedan blåste han i handflatorna och rörde de delar av 
kroppen han kunde nå. Han började med Huvudet, ansikten 
och sen kroppens alla delar. Han gjorde detta tre gånger.  

(Al-Bukhari) !!
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När Profeten (Salla Laho Alaihi Wa Sallam) gick till sömns la 
han sig på höger sida och placerade handen under sin kind 
och sade tre gånger: 
"Allahoma qini adhabaka jauma tabathu ibadak." !
Som betyder: 
"O Allah! Skydda mig från ditt straff när du återuppväcker 
dina tjänare." 

(Abu Dawud) !
"Bismika lahomma amoto wa ahia." !
Som betyder: 
"I Ditt namn, O Allah! Dör jag (i sömn) och vaknar." 

(Bukhari) !
Innan man går och lägger sig säger man följande tasbeh 
SubbhanAllah 33 gånger 
Alhamdullilah 33 gånger 
Allah Akbar 34 gånger. 

(Albani) 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Åkallelser för olika tillfälligheter !
När du vaknar upp på morgonen 
Arabiska: "Al-hamdo lilahi lazi ahiyana baâda ma amatana 
wa ilaihi an-noshor" !
Betydelsen: "Lov och pris tillkommer Allah, som 
återuppväckte mig då han lät mig dö (i sömnen) och då jag 
återvänder till Honom."  

(Muslim) !
När någon gör en tjänst för dig 
Arabiska: "Jazak laho khairan" !
Som betyder: 
"Må Allah belöna dig med det goda" !
Innan intimt umgänge 
Arabiska: "Bismillah, Allahoma Jannibna ashaitan wa Janniba 
ashaitna ma razaqtana" !
Som betyder: 
"I Allahs namn, Åh Allah! Håll Satan borta ifrån oss, och håll 
Satan ifrån vad du skänker till oss (barn)". 

(Ibn Haghar Al Ashkalani& Bukhari) 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Innan man börjar äta säger man 
"Bismillah", I Allahs namn! !
Men om du glömmer i början, säger du 
"Bismillah fi awalihi wa aakhirih", I Allahs namn! Från början 
och till slutet. !
När du går från hemmet 
"Bismillah, tawakalto âla llah wa lahaolla wala qowata illa 
billah" !
"I Allahs namn! Jag förlitar mig på Allah, vi mäktar ingenting, 
vi förmår ingenting, utan Allahs tillstånd" 

(Albani) !
När du inträder i ett hus 
"Allahoma inni asaloka khairal-mawolij wa khairal-makhrij. 
Bismi lahi walijna wa bismi lahi kharajna wa ála Lahi Rabbana 
tawakalna" !
"Åh Allah, Jag ber Dig ge mig det bästa då jag går in och då 
jag går ut, I Allahs namn, gick vi in, och på Allah vår Herre 
sätter vi vår lit" Sedan hälsar du och säger: "Salamo alaikom". 

(Abu Dawud) !!
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När du går till moskén 
"Allahoma ijâll fi qalbi nora , wa jâall fi samâi nora, wa jâll fi 
basari nora, wa jâll min khalfi nora, wamin amami nora, wa 
jâll min faoqi nora, wa min tahti nora, Allahoma áiâtini nora" !
"Åh Allah, skänk mitt hjärta ljus, och gör min tungas tal ljus 
och ljus i min hörsel, och ljus i min syn, och ljus bakom mig, 
och ljus framför mig, och ljus över mig, och ljus under mig, 
Åh Allah skänk mig ljus"  

(Muslim) !
När du inträder i moskén 
Allahoma, iftah li abwaba rahmatik" 
Åh Allah, öppna Dina barmhärtighets portar för mig"  

(Muslim) !
När du går ut från moskén 
"Bismillah, wa salato wa salamo ala rasoli lah, Allahoma ini 
asaloka min fadlik !
"I Allahs namn, Allahs frid och välsignelser vare över 
budbäraren (Muhammed). Åh Allah, jag ber dig om Din 
frikostighet. 

(Muslim) !!
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När någon är överhopad med problem 
"Hasbonal-laho waniâma lwakil" !
"Allah är tillräckligt för oss och Han är en utmärkt 
beskyddare"  

(Bukhari) !
Bön för att skydda barn 
"Auzoka bikalimati lahi tama min koli shaitanin wahamah 
wamin kulli ayinin lammah" !
"Jag ber om skydd för er med Allahs fullkomliga ord; mot 
varje satan och alla skadedjur och varje ont öga" 

(Bukhari) !
När vi bryter fastan ska vi säga bismillah - i Allahs namn, och 
det är sunnah att göra dua - åkallan. Profeten (Allahs frid och 
välsignelser vare över honom) har sagt att det finns tre 
personer vars dua blir hörd (inte förnekad) och en av dem är 
en person som fastar tills han bryter sin fasta, sedan en rättvis 
härskare, och en förtryckts åkallan. 

(At-Tirmithi) !!
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Man kan säga 
"Dhahabaz zamaú wabtallatil úrooqu, wa thabatal ajru inshaa 
Állahu". 

(Abu Dawud)  !
Som betyder: 
”Törsten är borta, tungan är fuktad och belöningen är säker 
om Allah vill”.  
   !
När du bryter fasta hos någon 
"Aftara andakom asa-imon, wa akala taâmakom al-abrar wa 
tanzlat alaikom al-malaikah" !
"Må de fastande bryta sin fasta i ert hem, och må de 
plikttrogna och gudfruktiga äta er mat, och må änglarna 
sända välsignelser över er"  

(Nasai) !!
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Duâa i Laylatul-Qadr 
Det har rapporterats från ’Ai’sha, radiyallahu ’anha, att hon 
sade: ”Å Allahs Sändebud! Om jag visste i vilken natt 
Laylatul-Qadr skulle vara, vad skall jag säga i den? !
Han sade: 
”Säg: Allahomma innaka ’affowwon tohibbol ’afwa fa’fu ’anni.” !
”Å Allah Du är den som benådar i stort, och älskar att 
benåda, så benåda mig.” 

(Albani) !
När man blir uppskrämd 
"La illah ila lah" !
"Det finns inte något värt dyrkan utom Allah" !
När man är sjuk 
"Allahoma Rabba nas adh-hab albaàs ishfi anta shafi la shifa 
illa shifaok, shifaân la yogadiro saqamaa" !
"Åh Allah, människornas Herre, ta bort sjukdomen. Du är 
botaren, det finns inget bot utom Din bot, Åh Allah, låt 
sjukdomarna vandra bort" 

(Bukhari) !
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Innan du stiger in på toaletten 
"Allahoma inni auzo bika mina lkhobthi wa lkhabaith" !
"Åh Allah, jag söker skydd hos Dig från de manliga och 
kvinnliga ´jinnerna" 

(Muslim) !
När du stiger ut från toan 
"Gofranak" ---> "Åh Allah, jag söker din förlåtelse" !
När du slutar ett sammanträde 
"Subhanaka lahomma wa bihamdik. ash-hadu ann la illah illa 
ant, astagfiroka wa atobo ilaik" !
"Fullkomlig är Du Allah, jag prisar Dig, jag vittnar att det inte 
finns något värt dyrkan utom Du, jag söker Din förlåtelse och 
vänder till Dig med ånger"   

(Bukhari) !
Profeten Muhammad (SAW) sa till Muadh(raa) ” vid Allah jag 
älskar dig, så glöm inte att säga i slutet av varje salah, oh 
Allah, hjälp mig att minnas dig och tacka Dig och dyrka Dig 
väl.  

(Ahmed & Tirmithi) !!
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Vi ber Allah att låta oss vara bland dem som alltid kommer 
ihåg Allah … Amin 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