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Introdução
Todos os louvores são para Allah, nós louvamos a Ele e
buscamos o Seu auxilio, o Seu perdão e nos refugiamos em
Allah, do mal de nossas almas e da maldade de nossas ações.
A quem Allah guia, nada poderá desvia-lo, e a quem Allah desvia
nada o poderá guiar.
Testemunho de que não há outra divindade digna de adoração exceto Allah, o Único, e nada se assemelha a Ele. E testemunho de que Muhammad é o Seu Servo e Mensageiro, e que
a paz e as bençãos de Allah estejam com ele, com sua família,
com seus companheiros, e com aqueles que seguem na senda
reta até o dia do juízo final. As paginas a seguir são uma seleção do livro intitulado “A recordação, as súplicas e a cura pela
leitura do Alcorão e da sunnah”.
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E portanto as súplicas (Du’a) e as recordações (dhikr) foram resumidos e agrupados neste pequeno compendio. Os textos foram recompilados e só me limitei a citar algumas fontes
contidas no trabalho original.
Portanto aqueles que desejem maiores informações a respeito de um companheiro (sahabi) em especial, ou uma narração em particular, deveram consultar o livro original. Eu peço a
Allah, Glorificado seja, invocando Seus mais belos Nomes e
Seus mais sublimes atributos, que conceda sinceridade neste
trabalho e que seja um beneficio para mim, tanto nesta vida
como na vida futura.
Além disso, que todos os que o lerem, encontrem neste
trabalho um beneficio, assim bem como para aqueles que o
imprima ou o publique, Allah é o todo Poderoso.
Ó Allah abençoe o Profeta Muhammad  a sua família e
aos seus companheiros e todos aqueles que seguem o bem, até
o dia do juízo final.

A Excelência da Recordação
Diz Allah, o Altíssimo:
ْ
ْ  َﻓ ْﺎذ ُﻛﺮُوﱐ َٔا ْذ ُﻛ ُ ْﺮْﰼ و َْاﺷ ُﻜ
ﺮُون
ِ ﺮُوا ِﱄ و ََﻻ ﺗَﻜ ُﻔ
ِ
“Recordai-vos de Mim, que Eu me recordarei de vós. Agradecei-Me e não Me sejais ingratos!” {Alcorão Sagrado 2:152}
َ
َ َّ اي َٔاﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳﻦَ ا ٓ َﻣ ُﻨﻮا ْاذ ُﻛﺮُوا
اهلل ِذ ْﻛﺮ ًا َﻛ ِﺜﲑ ًا
“Ó fiéis, recordai de Allah com freqüência.” {Alcorão Sagrado
33:41}
َّ اهلل َﻛ ِﺜﲑ ًا و
َّ و
ُ َّ َاذلا ِﻛﺮ َِات َٔا َﻋ َّﺪ
َ َّ ََاذلا ِﻛ ِﺮﻳﻦ
اهلل ﻟَﻬُﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ًة َو َٔاﺟْ ﺮ ًا ﻋ َِﻈ ًامي
“E os homens e as mulheres que se recordam muito de Allah
com seus corações e línguas, Allah preparou-lhes a remissão
de seus pecados e uma grande recompensa.” {Alcorão Sagrado
33:35}
ُّ َ َو َْاذ ُﻛﺮ َّرﺑ ََّﻚ ِﰲ ﻧَ ْﻔ ِﺴ َﻚ ﺗ
ﻮْل ِاب ْﻟ ُﻐ ُﺪ ِّو وَاﻻٓﺻَ ِﺎل َو َﻻ
ِ ﴬ ًﻋﺎ و َِﺧﻴ َﻔ ًﺔ َو ُدونَ ْاﻟﺠَ ْﻬ ِﺮ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﻘ
َﺗ َُﻜﻦ ِّﻣﻦَ ْاﻟ َﻐﺎ ِﻓ ِﻠﲔ
“E recorde-se de seu Senhor no seu íntimo, humildemente, te-
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merosamente e silenciosamente pronunciando ao amanhecer e
ao entardecer, e não estejais entre aqueles que são negligentes.” {Alcorão Sagrado 7:205}

de um palmo, Eu aproxima-Me-ei dele na distância de um braço, se ele aproximar-se de Mim na distância de um braço, Eu
aproxima-Me-ei dele na medida de dois braços, e se ele chegar
até Mim andando Eu irei até ele correndo.” {Sahih Bukhari 5/175 e

O Profeta  disse: “Aquele que se lembra do seu Criador, e
aquele que não se lembra, é o exemplo do vivo e do morto”

Sahih Muslim 4/2061, este dito foi relatado por Al-Bukhari}

{Sahih Bukhari 11/207 e Shahih Muslim 1/539}

O Profeta  disse: “E eu não deveria informá-los sobre o melhor de seus atos, a mais pura ação para com o seu Senhor, o
que mais os elevará em suas posições (diante d’Ele), um bem
melhor para vós do que a distribuição do ouro e da prata, e um
bem para vós melhor do que se encontrarem com seus inimigos
em batalha?” Eles (sahabas) disseram: “Sim informanos, Ó
mensageiro de Deus.” Ele  então disse: “Recordem-se de
Allah, O Altíssimo.” {At-Tirmidhi 5/459 e Ibn Majah 2/1245, veja Sunan Ibn
Majah 2/316 e Sunan At-Tirmidhi 31/319}

Sobre a autoridade de Abdullah Ibn Bisr : Um homem disse
ao Profeta : “Ó Mensageiro de Allah, a jurisprudência Islâmica é muito extensa para mim, portanto me indique algo ao meu
alcance para que eu possa assegurar-me nele.” Ele  disse:
“Que a sua língua sempre permaneça umedecida pela lembrança de Allah!” {At-Tirmidhi 5/458 Ibn Majah 2/1246}
E também disse o Mensageiro de Allah : “Quem quer que leia
uma letra do livro de Allah, sobre ele recairá uma recompensa.
E essa recompensa será multiplicada em dez vezes por aquilo
que leu, e não se diz que Alif, Lam, Meen são uma letra, mas Alif
é uma letra, Lam é uma letra e Meen é uma letra.” {At-Tirmidhi
5/175}

O Profeta  disse: “Allah, o Altíssimo diz: Eu sou aquilo que
Meu servo supõe de Mim, Eu estou com ele quando se lembra
de Mim, na verdade se ele recorda-se de Mim em seu íntimo Eu
recorda-me-ei dele em Meu íntimo, se ele recordar-se de Mim
em público, Eu recorda-Me-ei dele a um público ainda melhor
ao qual ele me recordou, se ele aproximar-se de Mim na medida

Na autoridade de Uqba lbn Amr  foi dito: O Mensageiro de
Allah saiu quando nós estávamos em Assufah (um local da
mesquita do Profeta), e ele  nos disse: “Quem de vocês gostaria de caminhar todas as manhãs até Buthaan ou Al-Aqiq
(dois locais próximos de Madina), e retornar de lá com duas
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camelas íntegras, sem incorrer em nenhum pecado ou ferir
alguma relação?” Nós dissemos: “Ó Mensageiro de Allah, é
claro que gostaríamos disso.” Ele , então, disse: “Nenhum
de vocês deseja ir à mesquita e ensinar ou ler dois versículos
do livro de Allah (Louvado seja), e assim, isso lhe será melhor
do que duas camelas, ou três (versículos) melhor do que três
(camelas), ou quatro (versículos) melhor do que quatro (camelas), ou então a mesma quantidade em camelos.” {Muslim
1/553}

Disse o mensageiro de Allah : “Quem se senta em algum
lugar e não se lembra de Allah, incorrerá em prejuizo a si
mesmo, e quem se deita e não se lembra de Allah, incorrerá
em prejuizo a si mesmo.” {Abu Daud 4/264}
Ele  disse: “Quando se reune um grupo que não se lembre
de Allah e não abençoe o seu Profeta, estes cometeram uma
falta contra si mesmos, e se Allah desejar, então castiga-os,
ou se Ele desejar, então perdoa-os.” {Sahih At-Tirmidhi 3/140}
O Profeta  disse: “Sempre que as pessoas se levantam de
uma reunião na qual se abstiveram de lembrar-se de Allah,
serão como se tivessem se levantado de uma carcaça de um
asno morto, e assim incorrerão em uma aflição a si mesmos.”

1 – Recordação ao acordar
ُْاﻟﺤَ ﻤ ُْﺪ ﻟِ َّﻠـ ِﻪ َّاذلِي َٔاﺣْ ﻴ ََﺎان ﺑَﻌ َْﺪ ﻣَﺎ ٔاﻣَﺎﺗَﻨَﺎ و ِٕاﻟَ ْﻴ ِﻪ اﻟ ُّﻨ ُﺸﻮر
Alhamdulillah allazhíí ahiaanaa ba’ada maa amáatana wa
ileihin-nushur.
“Louvado seja Allah que nos dá a vida depois de nos ter feito
morrer e o retorno será a Ele.” {Al-Bukhari com Al-Fath 11/113 e Muslim
4/2083}

O Mensageiro de Allah  disse: “Quem perde o sono durante a
noite, e disser no momento no qual levantar”:
ُ
ّ ُ  و َُﻫ َﻮ ﻋ ََﲆ،ُكل و َ َُهل َاﳊﻤ ُْﺪ
ُ ْ  َ ُهل ْاﻟـﻤ،ﴍ َﻳﻚ َ ُهل
َ ُﺳـﺒْﺤَ ﺎن،ٌﰻ َﳾ ٍء َﻗ ِﺪﻳﺮ
ِ
ِ َ َﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ َﻻ
ْ
ُ
ُ
ّ ﻮْل وَﻻ ُﻗﻮَّة ِٕا َّﻻ ِاب َّﻟﻠـ ِﻪ اﻟﻌ
َ َ و ََﻻ ﺣ،ُ وَﷲ َٔاﻛ َﱪ، و ََﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ﷲ، و ْاﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ َّﻟﻠـ ِﻪ،ا ّﻟﻠـ ِﻪ
،َﲇ اﻟﻌ َِﻈ ِﲓ
ِِ
ر َِّب ْاﻏ ِﻔﺮ ِﱄ
Laa ilaha illa Allah wahdahu laa shariika lahu. Lahul Mulku wa
lahul hamd, wa hua alaa kulli shei‘in qadir. subhaana Allahi, wal
hamdullillahi, wa laa ilaha illa Allah wa Allahu Akbar wa laa
haula wa laa Quuwata illaa billahi al aliiul Adhim.
“Não há divindade real a não ser Allah, o Único, que não possui

{Abu Daud 4/264 e Ahmad 2/389}
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sócios. Sua é a Soberania, e para Ele são os louvores, Ele tem o
poder sobre todas as coisas. Glorificado seja Allah. Louvado
seja Allah. Não há divindade real a não ser Allah. Allah é o
maior. Não há mudança e nem poder a não ser em Allah, o Altíssimo, o poderosíssimo”. Depois pede ao Senhor: “Senhor,
perdoa-me!” E lhe será perdoado.” Disse Al-Walid : “Suplicou e será aceita a sua súplica. Se levantar-se e fizer a ablução
e então rezar, sua oração será aceita.” {Bukhari com Al-Fath 3/39,
Sahih Ibn Majah 2/335}

َّ َ
َ َّ
 َو َٔا ِذنَ ِﱄ ِﺑﺬ ْﻛ ِﺮ ِﻩ،رُويح
ِ  َو َر َّد ﻋَﲇ،اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ﻟﻠـ ِﻪ اذلِي ﻋَﺎﻓ ِﺎﱐ ﰲ ﺟَ ﺴَ ِﺪي
Alhamdulillahi allazhíí aafaanii fii jásadii wa radda aleia ruhii wa
ázhina lii bi zhíkrihi.
“Louvado seja Allah, que proveu a saúde ao meu corpo e devolveu a minha alma, e permitiu que me lembrasse Dele.” {At-Tirmi-

dia e da noite há sinais para os sensatos, (191) que mencionam
Deus estando em pé, sentados ou deitados e meditam na criação dos céus e da terra, dizendo: Ó Senhor nosso, não criaste
isto em vão. Glorificado sejas! Preserva-nos do tormento infernal!.” {Surat Al Imraan versículo 190 ao 200} {Sahih Bukhari com
Al-Fath 8/235 e Muslim 1/530}

2 – Súplica ao se usar uma roupa
َ اﻟ ْـﺤَ ﻤ ُْﺪ ﻟِ َّﻠـ ِﻪ َّاذلِي َﻛﺴَ ِﺎﱐ َﻫ َﺬا )اﻟ َّﺜ
ﻮل ِّﻣﲏ وﻻ ُﻗ َّﻮ ٍة
ٍ َﻏﲑ ﺣ
ِ ْ ْ و َر َز َﻗﻨﻴ ِﻪ ِﻣﻦ،(ﻮْب
Alhamdulillahi allazhíí kasaanii haazhaa (aththaub) wa razaqaniihi
min gairi haulin minnii wa laa qúwwatin.
“Os Louvores são para Allah, que me vestiu e concedeu essa roupa sem que eu próprio tivesse condições ou força para obtê-la.”
{Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah}

dhi 5/473}

3 – Súplica ao se usar uma roupa nova
Disse Allah Louvado seja:
ِٕ
... َﺎب
ِ انَّ ِﰲ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟﺴَّ ﻤَﺎو
ِ رْض و َْاﺧ ِﺘ َﻼ ِف ا َّﻟﻠﻴ ِْﻞ َواﻟﳯَّ َﺎ ِر ﻻ ٓ َاي ٍت ِّ ُٔﻻوْ ِﱄ ٔاﻻ ْﻟﺒ
ِ َات و ََٔاﻻ

َ ُ  ٔاﺳْ ٔﺎ،كل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ٔا ْﻧ َﺖ َﻛﺴَ ﻮْ ﺗَ ِﻨﻴ ِﻪ
َ َ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ
ُ  و ٔا،كل ِﻣﻦْ َﺧﲑ ِﻩ َوﺧ ْ ِﲑ ﻣَﺎ ﺻُ ِﻨ َﻊ َ ُهل
ِّ َ ْﻋﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ
ﴍ ِﻩ
ُوﴍ ﻣﺎ ﺻُ ِﻨ َﻊ َهل
ِّ َ

“Na verdade na criação dos céus e da terra e na alternância do
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Allahumma lakal hamdu Anta kasautaniihi as‘áluka min khairihi
wa khairi maa sunia lahu, wa auzhu bika min sherrihi wa sherri
maa sunia lahu.

5 – Súplica ao tirar sua roupa

“Ó Allah, seus são os louvores, o Senhor vestiu-me com ela.
Imploro a Ti pelo bem que esta roupa possa conter e pelo bem
que ela possa me trazer. Me protejo em Ti do mal que ela possa
conter e do mal que ela possa me trazer.” {Abu Dawud; At-Tirmidhi;
Al-Baghawi}

Bismillah.

6 – Súplica ao entrar no banheiro

4 – Súplica para alguem que vestiu
uma roupa nova

ُ َ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ،ﺑِﺴْ ِﻢ اﻟﻠـ ِﻪ
َ اﻟـﺨﺒ ِْﺚ و
اﻟـﺨﺒَﺎﺋِ ِﺚ

ُﺗ ْﺒ ِﻠـﻲ و ُ َْﳜ ِﻠ ُﻒ ﷲ ﺗَﻌ ََﺎﱃ

[Bismillah] Allahumma innii auzhu bika min al khubthi wal
khabaa‘ith.

tublii wa iukhliful-lahu taalaa.
“Possa você usá-la até ela exaurir-se e possa Allah te conceder
outra.” {Abu Daud 4/41}
ً  َوﻣ ُْﺖ َﺷ ِﻬ،ِﻴﺪا
ً  و ِﻋ ْﺶ ﺣَ ـﻤ،ﻳﺪا
ً ْاﻟﺒ َْﺲ ﺟَ ِﺪ
ﻴﺪا
Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan.
“Que Allah te conceda uma roupa nova e tenha uma vida honrosa, e morra como um mártir (shaheed).” {Ibn Majah 2/1178, Al-Baghaui 12/41, veja Sahih Ibn Majah 2/275}
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ﺑِﺴْ ِﻢ اﻟﻠـ ِﻪ

“Em nome de Allah.” {At-Tirmidhi 2/505}

“Em nome de Allah. Ó Allah, eu protejo-me em Ti contra todos
os males e de seus causadores.” {Al-Bukhari 1/45, Muslim 1/293}
7 – Súplica ao sair do banheiro
ُﻏ ْﻔ َﺮاﻧَ َﻚ
Gufránaka.
“Peço a Ti (Allah) por perdão.” {Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa
e Zaad Al-Ma’ad 2/387}
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8 – Recordação antes da ablução
ﺑِﺴْ ِﻢ اﻟﻠـ ِﻪ

“Ó Allah, faz-me entre os que se voltam a Ti arrependidos, faz-me entre aqueles que são limpos e puros.” {At-Tirmidhi 1/78, veja
Sunan At-Tirmidhi 1/18}

Bismillah.

َ  َٔا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ, َٔا ْﺷﻬ َُﺪ َٔانْ ﻻ ِٕا َ َهل ٕا َّﻻ َٔا ْﻧ َﺖ,ُﺳـﺒْﺤَ ﺎﻧَ َﻚ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ َك
ُ ﺮُك و َٔا ُﺗ
ﻮب ٕاﻟَﻴ َْﻚ

“Em nome de Allah.” {Abu Daud, Ibn Majah e Ahmad, veja também Irua’ Al-

Subhaanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa
Anta astagfíruka wa atuubu ilaika.

-Ghalil 1/22}

9 – Recordação depois de completar a ablução
ُ
ُ ُ َُّﺪا َﻋﺒ ُْﺪ ُﻩ ورَﺳ
ً  و ٔا ْﺷﻬ َُﺪ ٔانَّ ﻣُﺤَ ﻤ،ﴍﻳ َْﻚ َ ُهل
ﻮهل
ِ َ ٔا ْﺷﻬ َُﺪ ٔانْ ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ
Ashhadu an laa ilaha illa Allah wahdahu laa shariika lahu wa
áshhadu anna Muhámmadan abduhu wa rasuuluhu.
“Testemunho que não há outra divindade além de Allah, o único,
que não possui sócios e testemunho que Muhammad é Seu
servo e Seu mensageiro.” {Muslim 1/209}
َ واﺟْ ﻌ َْﻠ ِﲏ ِﻣﻦَ ْاﻟـ ُﻤ َﺘ َﻄ ِّﻬ ِﺮﻳﻦ,َا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟْ ﻌ َْﻠ ِﲏ ِﻣﻦَ اﻟ َّﺘﻮَّاﺑﲔ
Allahumma aajalnii min attawuaabín wa ajalnii min al mutatahhiriina.
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“Glorificado seja Tu, ó Allah! Louvado seja. Testemunho que não
há outra divindade a não ser Ti, eu procuro por Teu perdão e me
arrependo a Ti.” {An-Nassa’i em ‘Amal al-iaum wa Al-Lailah, pag. 173. Veja
Irua’ Al-Ghalil 1/135 e 2/94}

10 – Recordação ao sair de casa
َ َ و ََﻻ ﺣ، ﺗَﻮ َّ َْﳇ ُﺖ ﻋ ََﲆ اﻟﻠـ ِﻪ،ﺑِﺴْ ﻢ اﻟﻠـ ِﻪ
ﻮْل وَﻻ ُﻗ َّﻮ َة ٕا َّﻻ اب َّﻟﻠـ ِﻪ
ِ
Bismillahi tauakaltu alaa Allah wa laa haula wa laa quuwata illa
bil-lahi.
“Em Nome de Allah. Deposito a minha confiança em Allah e não
existe nenhum poder ou força a não ser por Allah.” {Abu Daud
4/325, At-Tirmidhi 3/151}
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ْ ٔاو, ٔاوْ ٔا ْ َهج َﻞ, ٔاوْ ُٔا ْﻇ َ َﲅ, ٔاوْ َٔا ْﻇ ِ َﲅ, ٔاوْ ُٔا َز َّل, ٔاوْ َٔا ِز َّل، ٔاوْ ُٔا َﺿ َّﻞ,ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ٔانْ َٔاﺿِ َّﻞ
َّ َ ُ ْﳚﻬ ََﻞ ﻋ
َﲇ
Allahumma innii auzhu bika an adilla, au udalla, au azilla, au
uzalla, au adhlima, au udhlama, au ajhala, au iujhala aleiia.
“Ó Allah, refúgio junto de Ti com medo de que eu possa me desencaminhar ou ser desencaminhado, pecar ou ser levado a pecar,
cometer uma falta ou ser levado a cometê-la, oprimir alguém ou
ser alvo de opressão, equivocar-me ou ser mal compreendido.”
{Sahih At-Tirmidhi 3/152, Sahih Ibn Majah 2/336}

11 – Recordação ao entrar em casa
 وﻋ ََﲆ ا َّﻟﻠـ ِﻪ َرﺑِّﻨﺎ ﺗَﻮ َّ َْﳇ َﻨـﺎ، وﺑِﺴْ ِﻢ اﻟﻠـ ِﻪ َﺧﺮَﺟْ َﻨﺎ،ﺑِﺴْ ِﻢ اﻟﻠـ ِﻪ وَﻟَﺠْ ﻨَﺎ
Bismillahi wa lajnaa, wa bismillahi kharajnaa, wa alaa Rábbinaa
tawakalnaa.
“Em nome de Allah, nós entramos e, em nome de Allah, nós
saímos, e a nosso Senhor apoiamo-nos.” {Abu Daud 4/325}

12 – Recordação ao sair para a Mesquita
ً  وَﰲ َ ْﲰ ِﻌﻲ ُﻧ،ﻮرا
ً  وَﰲ ﻟِﺴَ ﺎﱐ ُﻧ،ﻮرا
ً ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟْ ﻌ َْﻞ ﰲ َﻗ ْﻠﱯ ُﻧ
ً َﴫي ُﻧ
ْ و ِﻣﻦ،ﻮرا
ِ َ  و َِﰲ ﺑ،ﻮرا
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ً  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔاﻋْ ِﻄﲏ ُﻧ،ﻮرا
ً  َو ِﻣﻦْ َ ْﲢﱵ ُﻧ،ﻮرا
ً َﻓﻮْ ﰶ ُﻧ
ﻮرا
ِ
ِ
ِ
Allahumma ajal fii qalbii nuuran, wa fii lisaanii nuuran, wa ajal
fii samii nuuran, wa ajal fii básarii nuuran wa ajal min khalfii
nuuran, wa min amaamii nuuran, wa ajal min fauqii nuuran, wa
min tahtii nuuran. Allahumma a’atinii nuuran.
“Ó Allah coloque em meu coração luz, em minha língua luz, e
coloque em meus ouvidos luz, e coloque em minhas costas
luz, e coloque sobre mim luz, e sob mim luz. Ó Allah, dá-me
luz.” {Muslim 1/530, Al-Bukhari com Al-Fath 11/116}
13 – Súplica ao entrar na Mesquita
ُ َٔا
ّ َﻋﻮذ اب ِ اﻟﻌَﻈﻴـﻢ َوﺑِﻮ ْ َِهجـ ِﻪ َاﻟﻜ ِﺮﻳـﻢ وَﺳُ ْﻠﻄـﺎﻧِﻪ اﻟ َﻘﺪﻳـﻢ ِﻣﻦ
،] ﺑِﺴْ ِـﻢ ﷲ،ْـﻄﺎن اﻟﺮَّﺟـﲓ
ِ اﻟﺸﻴ
ّ
َٔ
ْ
ُ
 اﻟﻠﻬُـ َّﻢ اﻓ َﺘـﺢْ ﱄ ا ْﺑﻮ َاب ر ْ ََﲪﺘـِﻚ،[َﺳﻮل ﷲ
ِ وَاﻟﺼَّ ﻼة[ ]وَاﻟﺴَّ ﻼ ُم ﻋَﲆ ر
A’uzhu billahil ‘adhiim wa bi uájhihil karim wa sultaánihil qadiim mina ashsheitaán irrajiim, Bismillahi, wa assalaatu wa
asalaamu ‘alaa rasuulil-lah, Allahumma aftah lii abbuaaba
rahmátika.
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َيح ﻋ ََﲆ اﻟ َﻔ َﻼ ِح
َّ َ
َّ َ يح ﻋ ََﲆ اﻟﺼَّ ﻼ ِة و

“Protejo-me em Allah, o Poderosíssimo, em Sua Nobre Face, em
Sua Autoridade Eterna contra o Malvado Satanás (Em nome de
Allah, que as bênçãos) (e a paz esteja sobre o Mensageiro de
Allah). Ó Allah, abre-me as portas de tua misericórdia.” {Abu

“Haiia ‘alaa assalat, haiia ‘alaal falahi”.

Daúd, Sahih Al-Jami’ 4591; Ibn As-Sunni 88; Abu Daud 1/126; Muslim 1/494}

“Venha para a oração, venha para a salvação.”

14 – Súplica ao sair da Mesquita
َ ُ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ َٔاﺳْ َٔﺎ،ﻮل ا َّﻟﻠـ ِﻪ
َ ِ كل ِﻣﻦْ َﻓ ْﻀ
 ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ اﻋْ ﺼِ ﻤ ِْﲏ،كل
ِ ُﺑِﺴْ ِـﻢ ا َّﻟﻠـ ِﻪ وَاﻟﺼَّ ﻼ ُة وَاﻟﺴَّ ﻼ ُم ﻋ ََﲆ رَﺳ
ِ
.ِﻣﻦَ اﻟ َّﺸـﻴ َْﻄ ِﺎن اﻟﺮ َِّﺟﲓ
Bismillahi wa assalaatu wa assalaamu ‘alaa rasuulillahi,
Allahumma innii as‘áluka min fádlika, Allahumma a’asimnii min
ashsheitaan irrajiimi.
“Em Nome de Allah. Que as preces e bênçãos de Allah estejam
com o Mensageiro de Allah. Ó Allah, suplico-lhe em virtude dos
Teus favores. Ó Allah, proteja-me contra o Satanás.” {Sunan Ibn

Então ele dirá:
َ ََﻻ ﺣ
ﻮْل وَﻻ ُﻗ َّﻮ َة ٕا َّﻻ ابﻟﻠـ ِﻪ
La haula wa la qúwwata illa bil-lah.
“Não há poder e nem força a não ser por Allah.”
Logo após o chamado dirá:
ُ
ُ ُ ُﻋﺒﺪ ُﻩ ورَﺳ
ً  و ٔانَّ ﻣُﺤﻤ،ﴍﻳ َْﻚ ُهل
ُ ِ رَﺿ،ﻮهل
ُ َّﺪا
ﻴﺖ اب
ِ َ و ٔا َان ٔاﺷﻬ َُﺪ ٔانْ ﻻ ٕا َهل ٕاﻻ ﷲ وﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ
ً
ًّ
ﻼم ِد ًﻳﻨﺎ
ِ ْ واب ٕﻻﺳ، و ُﲟﺤَ ﻤ ٍَﺪ رَﺳُ ﻮﻻ،رَاب

15 – Recordações do Chamado para Oração

Wa ana áshhadu an laa ilaha illa Allah wáhdahu laa shariika lahu
wa anna Muhámmadan ‘abduhu wa rasuluhu, radiitu bil-lahi Rabban, wa bi Muhámmadin rasuulan, wa bil Islaama diinan.

Ele deve repetir o que o Muezim (aquele que faz o chamado para
a oração):

“Testemunho que não há outra divindade além de Allah, o Único,
que não possui sócios. E testemunho que Muhammad é Seu servo
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Majah 1/129}

e Seu mensageiro. Estou satisfeito de ter Allah como nosso Criador, Muhammad como mensageiro, e o Islam como religião.” {Muslim 1/290} Ele dirá isso após o testemunho do Muezim. (Khuzaimah 1/220)

“Ele deverá implorar a Allah para si próprio no período de tempo
entre o chamado para a oração e o início da oração, pois o pedido, nesse período, não é rejeitado por Allah.” (At-Tirmidhi, Abu Daud
e Ahmad, ver também Irua’ Al-Ghalil 1/262)

Ele implorará bênçãos sobre o Profeta  depois de terminar de
responder ao chamado do Muezim. (Muslim 1/288)
َّ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ر ََّب َﻫ ِﺬ ِﻩ
ً  ا ٓ ِت ﻣُـﺤَ ﻤ، واﻟﺼَّ ﻼ ِة اﻟ َﻘﺎﺋِ َﻤ ِﺔ،ادلﻋْ َﻮ ِة اﻟﺘَّﺎ َّﻣ ِﺔ
 وا ْﺑ َﻌ ْﺜ ُﻪ،َّﺪا اﻟ َﻮ ِﺳـﻴ َ َْةل واﻟ َﻔﻀِ ﻴ َ َْةل
ً َﻣ َﻘ
ً ﺎﻣﺎ ﻣَـﺤْ ﻤ
(  ) ٕاﻧ َّ َﻚ ﻻ ُ ْﲣ ِﻠ ُﻒ اﻟـ ِﻤ ْﻴﻌَﺎ ِد،ُﻮدا َّاذلِي َوﻋ َْﺪﺗَ ُﻪ
Ele dirá:
Allahumma Rabba haazhihi dá’wuati taammati wa assalaatil
qaa‘ímati, aati Muhámmadan al-uasiilata wal fadíílata wa
ab’azhu maqaaman mahmuudan allazhíí ua’ád‘tahu, ínnaka laa
tukhliful mii’aadi.
“Ó Allah, a quem é destinada esta perfeita convocação e a quem
é destinada a oração prestes a ser realizada, atribui a Muhammad al-Wasilah (um lugar no Paraíso) e al-Fadilah (uma posição que está acima do resto da criação) e eleva-o para a posição enaltecida que lhe prometeste.” (na verdade o Senhor
nunca quebra).” {Al-Bukhari 1/52 o que está entre parênteses encontra-se em

16 – Súplica realizada no início da oração,
após o takbir (quando se pronuncia:
“Allahu Akbar”)
َ
ْ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻧَ ِّﻘ ِﲏ ِﻣﻦ،َﴩ ِق واﻟـ َﻤ ْﻐ ِﺮ ِب
ِ ْ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َاب ِﻋ ْﺪ ﺑَﻴ ِْﲏ وﺑ ْ ََﲔ َﺧ َﻄ َﺎاي َي ﻛـﻤَﺎ َابﻋ َْﺪ َت ﺑ ْ ََﲔ اﻟـﻤ
َّ َﻮْب ٔاﻻ ْﺑﻴ َُﺾ ِﻣﻦ
ْ ابﻟ َّﺜﻠﺞ، ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﺴ ْﻠﲏ ِﻣﻦْ َﺧ َﻄ َﺎاي َي،ادلﻧَ ِﺲ
ُ  َﻛـﻤَﺎ ُﻳ َﻨ َّﻘﻰ اﻟ َّﺜ،َﺧ َﻄ َﺎاي َي
ِ
ِ
اﻟﱪ ِد
َ َ واﻟـﻤَـﺎ ِء و
Allahumma baa’id bainii wa baina khataaiaaia kama baa’adta
bainal máshriqi wal mágribi Allahumma naqqinii min khataaiaaia kama iunqqaa ath-thaubu al-abiadu min addánasi, Allahumma agsilnii min khataaiaaia bi th-thalji wal máá‘i wal bardi.
“Ó Allah, distancia-me de meus pecados, assim como Tu distanciaste o nascente do poente. Ó Allah, purifica-me de meus
pecados como a roupa branca é purificada da sujeira. Ó Allah,
lava-me de meus pecados com a neve, a água e granizo.” {Al-Bukhari 1/181; Muslim 1/419}

Al-Baihaqui 1/410 com uma boa corrente, veja também Tuhfah Al-Akhbar pelo

َ ، وﺗَﻌ ََﺎﱃ ﺟَ ُّﺪ َك،اﲰ َﻚ
ُ ْ  وﺗَﺒَﺎر ََك،ُﺳـﺒْﺤَ ﺎﻧَ َﻚ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ َك
وﻻ ٕا َ َهل َﻏ ْﲑ َُك

Sheikh Ibn Baaz pg. 38}
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Subháánaka Allahumma wa bi hámdika wa tabaaraka ásmuka
wa ta’aalaa jádduka wa laa ilaha gairuka.
“Glorificado sejas, ó Allah! O louvor é para Ti. Abençoado seja
Teu nome e elevada seja Tua majestade. E não há divindade real
além de Ti.” {Abu Daud, At-Tirmidhi, Ibn Majah e Na-Nassa’i. Veja no Sunan
At-Tirmmidhi 1/77 e Sunan Ibn Majah 1/135}

ً رْض ﺣَ ِﻨ
َ َات و ٔاﻻ
،ﻼﰐ
ِ و َّ َْهج ُﺖ و ْ َِهجـ َﻲ ﻟِ َّذلِي َﻓ َﻄ َﺮ اﻟﺴَّ ﻤَـﻮ
ِ ْ ﻴﻔﺎ وﻣَﺎ ٔا َان ِﻣﻦَ اﻟـﻤ
ِ َ ٕانَّ ﺻ،َُﴩﻛﲔ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َٔ
ُ  وﺑِﺬ ِكل ُٔا ِﻣ،ﴍﻳْﻚ هل
َ واان ِﻣﻦ،ﺮْت
ِ َ  ﻻ،َ و َﻣﻤ َِﺎﰐ َّﻟﻠـ ِﻪ ر َِّب اﻟﻌَﺎﻟﻤﲔ، َوﻣَﺤْ ﻴ ََﺎي،و َُﻧﺴُ ِﲄ
َ
ُ ِ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ْﻧ َﺖ ْاﻟـﻤ.َاﻟـﻤُﺴْ ِﻠﻤﲔ
َ
َ
َ
، ﻇﻠﻤ ُْﺖ ﻧَ ْﻔ ِﴘ، و َٔاان َﻋﺒ ُْﺪك، ٔا ْﻧ َﺖ ر َِّﰊ،َكل ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ
َّ
ً
ٔ
ُّ
َ واﻋ َ َْﱰ ْﻓ ُﺖ ﺑِ َﺬ ْﻧ ِﱯ َﻓ ْﺎﻏ ِﻔﺮ ِﱄ ُذ ُﻧ ِﻮﰊ ﺟَ ـﻤِﻴﻌﺎ ٕاﻧ َّ ُﻪ ﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮُ اذل ُﻧ
 و َْاﻫ ِﺪ ِﱐ ﻻﺣْ ﺴَ ِﻦ،ﻮب ٕاﻻ ٔا ْﻧ َﺖ
َّ
،َﴫ ُف ﻋ َِّﲏ ﺳَ ِّﻴ َ َﳠﺎ ٕاﻻ ٔا ْﻧ َﺖ
ِ ْ اﴏ ْف ﻋ َِّﲏ ﺳَ ِّﻴ َ َﳠﺎ ﻻ ﻳ
ِ ْ  و،ٔاﻻ ْﺧ َﻼ ِق َﻻ ﳞَ ِْﺪي ٔﻻﺣْ َﺴـ ِﳯَﺎ ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّ َّ  و، و ْاﻟ َـﺨ ْ ُﲑ ُ ُّﳇ ُﻪ ﺑِﻴ ََﺪﻳ َْﻚ،ﻟَ َّﺒﻴ َْﻚ وﺳَ ﻌ َْﺪﻳ َْﻚ
 ﺗَﺒَﺎرَﻛ َﺖ، ٔاان ﺑِﻚ و ٕاﻟﻴْﻚ،اﻟﴩ ﻟﻴ َْﺲ ٕاﻟﻴْﻚ
َ  ٔا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ،وﺗَﻌَﺎﻟَﻴ َْﺖ
ُ ﺮُك و ٔا ُﺗ
ﻮْب ٕاﻟَﻴ َْﻚ
Wajjahtu uajhii lillazhíí fátara assamauaati wal arda haniifan wa
maa ana minal mushrikiina, inna salaatii, wa nusukii, wa
mahiaaia, wa mamaati lillahi Rabbil ‘áálamiina, laa shariika
lahu wa bi zháálika umirtu wa ana minal muslimiina. Allahumma Anta al-Maliku laa ilaha illa Anta. Anta Rabbii wa ana ‘ábduka, dhalamtu nafsii wa a’ataraftu bizhanbii faágfir lii zhunuubii jamii’aan ínnahu laa iagfiru zhzhunuuba illa Anta. Wahdinii
lia’hsanil akhlaaqi laa iahdii lia’hsanihaa illa Anta, wasrif ‘annii
seii‘aha, laa iasrifu ‘annii seii‘aha illa Anta, labbaika wa
24

sa³adaika, al khairu kúlluhu bi iádiika, wa shsharru leisa ileika.
Ana bika wa ileika tabaarakta wa ta’aaleita astagfíruka wa
atuubu ileika.
“Eu dirijo minha face para o Criador dos céus e da terra, corretamente, e eu não me conto entre aqueles que associam parceiros a Ti, na verdade minha oração, minha devoção, minha
vida e minha morte pertencem a Allah, o Criador dos mundos.
Não há parceiros junto a Ele. E a isto, fui ordenado e eu sou um
dos muçulmanos. Ó Allah, Tu és o Soberano. Não há divindade
real além de Ti. Tu és meu Senhor, eu sou Teu servo. Eu mesmo
me oprimo e reconheço meu pecado. Perdoa-me em todos os
meus pecados, pois és Tu e não há outro além de Ti que possa
perdoar os os meus pecados. Guia-me para a melhor conduta,
pois mais ninguém é capaz de guiar a elas, a não ser Tu. E me
livre das más condutas, pois não há quem possa me livrar delas
a não ser Tu. Eis-me aqui e feliz em te servir. Tudo quanto é bom
está nas Tuas mãos e todo mal não origina de Ti. Existo pela Tua
vontade e assim regressarei para Ti. Bendito e o Altíssimo és Tu.
Eu busco por Teu perdão e arrependo-me a Ti.” {Muslim 1/534}
َ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ر ََّب ِﺟ ْ َﱪ
 ﻋَﺎﻟِ َﻢ اﻟ َﻐﻴ ِْﺐ،رْض
ِ  َﻓ ِﺎﻃ َﺮ اﻟﺴَّ ﻤَـﺎو، و ٕا ْﴎَاﻓﻴ َْﻞ, و ِﻣ َﻴﲀﺋﻴ َْﻞ,اﺋﻴﻞ
ِ َات و ٔاﻻ
َ ْاﻫ ِﺪﱐ ﻟِـﻤَـﺎ ْاﺧ ُﺘ ِﻠ َﻒ ِﻓﻴ ِﻪ ِﻣﻦَ اﳊ ّﻖ، َ ٔا ْﻧ َﺖ َ ْﲢ ُ ُﲂ ﺑ ْ ََﲔ ِﻋﺒَﺎ ِد َك ِﻓﳰَـﺎ َﰷ ُﻧﻮا ِﻓﻴ ِﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔﻮن،اﻟﺸﻬَﺎ َد ِة
َّ و
ِ
ِ
َاط ُﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ٍﲓ
ٍ  ٕاﻧ َّ َﻚ ﲥَ ِْﺪي ﻣَﻦْ ﺗَ َﺸﺎ ُء ٕا َﱃ ِﴏ،ٕاب ْذﻧِ َﻚ
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Allahumma Rabba Jibraa‘iil, wa Mikaa‘iil, wa Israafiil, fáátira
assamauaati ual arda, ‘aalima al gaibi wa ashshaháádati Anta
táhkumu baina ‘ibaadika fiimaa kaanuu fiihi iakhtalifuuna. Ihdinii limaa ukhtúlifa fiihi min al haqqi bíí‘zhnika ínnaka tahdii
man tashaa‘u ilaa siraatin mustaqiimin.
“Ó Allah, Senhor de Gabriel, de Miguel e de Rafael. Criador dos
Céus e da Terra. Conhecedor do que está oculto e do que é evidente. Tu julgarás Teus servos entre tudo que eles se divergiram.
Guia-me à verdade que as pessoas divergiram, com Sua permissão. Em verdade, Tu guias a quem Tu queres a senda reta.” {Muslim

.هلل ِﻣﻦَ اﻟ َّﺸـﻴ َْﻄ ِﺎن ِﻣﻦْ ﻧَ ْﻔ ِﺨ ِﻪ َوﻧَ ْﻔ ِﺜ ِﻪ و َ َْﳘ ِﺰ ِﻩ
ِ َّ َٔا ُﻋ ُﻮْذ ِاب
A’uuzhu billahi min ashsheitaani min náfkhihi wa náfthihi wa
hámzihi.
Três vezes: “Eu protejo-me em Allah do Satanás, dos seus sussurros, de sua poesia e sua insensatez.” {Abu Daud 1/203, Ibn Majah
1/265, Ahmad 4/85 e Muslim 1/420}

O Profeta  quando se levantava à noite para rezar, dizia:

“Allah é o Maior dos Maiores. Allah é o Maior dos Maiores. Allah
é o Maior dos Maiores. Muitos são os louvores para Allah. Muitos são os louvores para Allah. Muitos são os louvores para
Allah. Glorificado seja pela manhã e pela tarde.”

َ َ ، َّرْض وﻣَﻦْ ِﻓﳱﻦ
َ َ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ
وكل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ٔا ْﻧ َﺖ َﻗ ِّ ُﲓ اﻟﺴَّ ﲈو ِات
ِ كل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ٔا ْﻧ َﺖ ُﻧﻮرُ اﻟﺴَّ ﻤَـﺎو
ِ َات و ٔاﻻ
َ
َ
َ
َ
ٔ
 وَكل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ، ّرْض وﻣَﻦْ ِﻓﳱﻦ
ِ  وَكل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ٔا ْﻧ َﺖ ر َُّب اﻟﺴَّ ﻤَﺎو، َّرْض وﻣَﻦْ ﻓﳱﻦ
ِ َات واﻻ
ِ و ٔاﻻ
َ
ُ
ُ
َ و ََكل,رْض
َ
َ
ََ
ِ  وَكل اﳊﻤ ُْﺪ ٔا ْﻧ َﺖ ﻣ َِكل اﻟﺴَّ ﻤَﺎو, ّرْض وﻣَﻦْ ِﻓﳱﻦ
ِ كل ﻣ ُْكل اﻟﺴَّ ﻤَﺎو
ِ َات و ٔاﻻ
ِ َات و ٔاﻻ
َ
َ ُ ْ و َﻗﻮ, َو َوﻋ ُْﺪ َك َاﳊ ُّﻖ، ٔا ْﻧ َﺖ َاﳊ ُّﻖ,َاﳊﻤ ُْﺪ
، واﻟﻨَّﺎرُ ﺣَ ٌّﻖ، واﳉﻨ َُّﺔ ﺣَ ٌّﻖ, وﻟِ َﻘ ُﺎؤ َك َاﳊ ُّﻖ,كل َاﳊ ُّﻖ
َ َ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ, واﻟﺴَّ ﺎﻋ َُﺔ ﺣَ ٌّﻖ، َوﻣُﺤَ ﻤ ٌَّﺪ ﺣَ ٌّﻖ،واﻟ َّﻨ ِﺒ ُّﻴﻮنَ ﺣَ ٌّﻖ
 وﺑِ َﻚ، وﻋ ََﻠﻴ َْﻚ ﺗَﻮ َّ َْﳇ ُﺖ،كل ٔاﺳْ َﻠﻤ ُْﺖ
ْ . و ٕاﻟﻴ َْﻚ ﺣَ َ ْﺎﳈ ُﺖ،ﺎﲳ ُﺖ
ُ  وﻣَﺎ ٔا َّﺧ،ﻓﺎﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ ﻣَﺎ َﻗ َّﺪﻣ ُْﺖ
ْ َ  َوﺑِ َﻚ َﺧ، و ٕاﻟَﻴ َْﻚ ٔاﻧَﺒ ُْﺖ,َا ٓ َﻣ ْﻨ ُﺖ
،ﺮْت
َّ ٔا ْﻧ َﺖ ٕاﻟَ ِﻬـﻲ َﻻ ِٕا َ َهل ٕاﻻ, و ٔا ْﻧ َﺖ ُاﳌ َﺆ ِّﺧﺮُ ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ،ُ ٔا ْﻧ َﺖ اﻟـ ُﻤ َﻘ ِّﺪم, وﻣَﺎ ٔاﻋ َْﻠﻨ ُْﺖ،وﻣَﺎ ٔا ْﴎَرْ ُت
ٔا ْﻧ َﺖ
Allahumma laka al hamdu, Anta nuuru ssamaauaati wal ardi wa
man fii hinna, wa lakal hamdu Anta qaíímu ssamaauaati wal
ardi, wa man fii hinna, [wa lakal hamdu Anta Rabbu ssamaauaati wal ardi wa man fii hinna] [wa lakal hamdu laka mulku
ssamaauaati wal ardi wa man fii hinna] [wa lakal hamdu Anta
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1/534}

ُ ،ﷲ ٔا ْﻛ َ ُﱪ َﻛﺒﲑ ًا
ُ ،ﷲ ٔا ْﻛ َ ُﱪ َﻛﺒﲑ ًا
ُ
، واﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ َّﻟﻠـ ِﻪ َﻛ ِﺜﲑ ًا، واﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ َّﻟﻠـ ِﻪ َﻛﺜﲑ ًا،ﷲ ٔا ْﻛ َ ُﱪ َﻛﺒﲑ ًا
َ
ْ
ً ِ َو ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ اﻟﻠـ ِﻪ ﺑُﻜ َﺮ ًة و ٔاﺻ،وَاﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ َّﻟﻠـ ِﻪ ﻛ ِﺜﲑ ًا
ً َﻴﻼ )ﺛ
ْ ِﻣﻦ:ﻼاث( ٔا ُﻋ ُﻮذ ابﻟﻠـ ِﻪ ِﻣﻦَ اﻟ َّﺸـﻴ َْﻄ ِﺎن
ْ َ ،ﻧَ ْﻔ ِﺤ ِﻪ َوﻧَ ْﻔ ِﺜ ِﻪ
وﳘ ِﺰ ِﻩ
Allahu ákbaru kabiiran (3 vezes), wa alhamdulil-lahi kathiiran (3
vezes), wa subhaana Allahi bukratan wa asiilaan (3 vezes).

máliku ssamaauaati wal ardi] [wa lakal hamdu] Antal haqqu, wa
wa’dukal haqq, wal jannatu haqqun, wan naaru haqqun wan
nabiiuna haqqun, wa Muhámmadun haqqun, wassaa’atu haqqun] [Allahumma laka aslamtu, wa ‘aleika tauakaltu, wa bika
áamantu, wa ileika anabtu wa bika khasamtu wa ileika háakamtu. Fáagfir lii maa qaddamtu, wa maa akhartu, wa maa asrartu, wa ma ‘a’lantu] [Antal Muqáddimu, wa Antal mu‘akhkhiru,
laa ilaha illa Anta] [Anta ilahii laa ilaha illa Anta.]
“Ó Allah, para Ti é o louvor. Tu és a luz dos céus e da terra e do
que está contido em ambos. Para Ti é o louvor. Tu és o Sustentador dos céus e da terra e do que está contido em ambos [para
Ti é o louvor, Tu és o Senhor dos céus e da terra e do que está
contido em ambos], [para Ti é o louvor], [Tu és a Verdade e Tua
promessa é a Verdade. Tua palavra é a Verdade e o dia que Te
encontraremos é a Verdade. O fogo é uma Verdade e a hora é a
Verdade], [Muhammad é uma verdade], [Ó Allah, a Ti me submeto, a Ti entrego-me, em Ti creio, para Ti repreendo-me e sobre Ti eu disputo e em Ti julgo-me. Então me perdoe pelo que já
pequei, e pelo que ainda pecarei, e o que escondi e os que faço
publicamente. És al-Muqaddim e al-Mu’akhkhir. Tu és a minha
Divindade, não há outra divindade além de Ti].” {Al-Bukhari com
Al-Fath Bari 11/464, 13/117; Muslim 1/532}
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17 - Súplica na Genuflexão
ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ ر َِّﰊ اﻟﻌ َِﻈ ِﲓ
Subhaana Rabbiil ‘adhimi.
“Quão perfeito Tu és, meu Senhor, o Poderosíssimo” (3 vezes)
{Abu Daud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nassaa’I e Ahmad, veja também Sunan
At-Tirmidhi 1/83}

ُﺳـﺒْﺤَ ﺎﻧَ َﻚ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َرﺑَّﻨَﺎ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ َك ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ﻟـِﻲ
Subhaanaka Allahumma Rabbanaa wa bihámdika Allahumma
agfir lii.
“Quão perfeito Tu és, ó Allah, nosso Senhor, o louvor é Teu, ó
Allah me perdoe.” {Al-Bukhari 1/199 e Muslim 1/350}
َ
ُّوح
ٌ  ُﻗ ُّﺪ، ٌُﺳـﺒُّﻮح
ِ  ر َُّب اﻟـﻤَﻼ ِﺋﻜ ِﺔ وَاﻟﺮ،وس
Subbuuhun Quddusun Rabbul malaa‘ikati war Ruuhi.
“Ó livre de imperfeições, Sagrado, Senhor dos anjos e do espírito (Gabriel).” {Muslim 1/353}
َ َ  َﺧ َﺸ َﻊ،وكل ٔاﺳْ َﻠﻤ ُْﺖ
َ َ ، َوﺑِ َﻚ ا ٓ َﻣ ْﻨ ُﺖ،كل ر ََﻛﻌ ُْﺖ
َ َ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ
، َوﻣ ُِّﺨﻲ،َﴫي
ِ َ  َوﺑ،كل َ ْﲰ ِﻌﻲ
 َوﻣَﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﻘ َّﻠﺖ ﺑ ِﻪ َﻗ َﺪﱊ، وﻋَﺼَ ِﱯ،َوﻋ َْﻈﻤِﻲ
29

Allahumma laka raka’atu, wa bika aamantu wa laka aslamtu
khasha’a laka sam’ii, wa basarii, wa mukhii, wa ‘adhmii, wa ‘asabii, wa ma istaqalla bihi qádamii.

ً ْﺪا َﻛﺜﲑ ًا َﻃ ِّﻴ ًﺒﺎ ُﻣﺒ
َ َ َرﺑَّﻨﺎ و
ً  َﲪ،َكل َاﳊﻤ ُْﺪ
َﺎرﰷ ﻓﻴ ِﻪ
Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan kathiiran taiiban mubaarakan fiihi.

“Ó Allah, diante de Ti me inclino, creio em Ti, me submeto a Ti.
Minha audição, minha vista, minha mente, meus ossos, meus
nervos e o que meus pés carregam, humilham-se perante
Ti.”{Muslim 1/534; Abu Daud, At-Tirmidhi e Na-Nassaa’i}

“Nosso Senhor, para Ti é o louvor. Um louvor abundante, grande,
beneplácito, abençoado.” {Al Bukhari com Al-Fath 2/284}

 واﻟﻌ ََﻈ َﻤ ِﺔ،ِ و ِاﻟﻜ ْ ِﱪ َايء،ﻮت
ِ  واﻟـﻤ ََﻠ ُﻜ،ُوت
ِ ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ ِذي َاﳉ َﱪ

، ٔا ْﻫ َﻞ اﻟ َّﺜﻨﺎ ِء واﳌَﺠْ ِﺪ, و ِﻣ ْﻞ َء ﻣﺎ ِﺷ ْﺌ َﺖ ِﻣﻦْ َﳾ ٍء ﺑَﻌ ُْﺪ,رض وﻣَﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ﲈ
ِ ِﻣ ْﻞ َء اﻟﺴَّ ﲈوات و ِﻣﻞ َء ٔاﻻ
ُّ ُ ,ٔاﺣَ ُّﻖ ﻣﺎ َﻗ َﺎل اﻟ َﻌﺒ ُْﺪ
َ
َ
ٔ
َ  اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻻ َﻣﺎﻧِ َﻊ ﻟِـﻤَﺎ اﻋْ ﻄ,وﳇﻨﺎ َكل َﻋﺒ ٌْﺪ
 وﻻ, ُﻣﻌ ِْﻄ َﻲ ﻟِـﻤَﺎ َﻣ َﻨﻌ َْﺖ.  وﻻ,ﻴﺖ
َﻳ ْﻨ َﻔ ُﻊ َذا َاﳉ ِّﺪ ِﻣ ْﻨ َﻚ َاﳉ ُّﺪ

Subhaana zhiil jabaruuti, wal malakuuti, wal kibri‘ai, wal ‘ádhamah.
“Quão perfeito Ele é, o Possuidor de todo o Poder, da Soberania,
da Grandeza e da Magnificência.” {Abu Daud 1/230}

Mil‘a assamauaati wa mil‘al ardi wa maa bainahuma wa mil‘a
maa shi‘ta min shei‘in ba’du ahla aththanaá‘i wa almajdi ahaqqu
maa qaala al³abdu wa kúllunaa laka ‘abdun. Allahumma laa
maan’ia limaa a’teita wa laa mu’tii limaa mana’ta wa laa ianfa’u
zhaal jaddi minkal jaddu.

18 – Súplica ao se levantar da genuflexão

“Allah ouve aquele que te Louva.” {Al-Bukhari com Al-Fath 2/282}

“Preencho os céus e preencho a terra e tudo que se encontra entre
eles. Preencho tudo o mais que possas Tu permitir. Possuidor do
louvor e da majestade, a mais pura enunciação de um servo e nós
todos somos Teus servos. Ó Allah, ninguém é impedido quando Tu
dás e ninguém recebe se Tu impedes. E ninguém pode beneficiar-se
com o esforço pois Tu és o distribuidor do esforço.” {Muslim 1/346}
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ُ َ ِﲰ َﻊ
ﷲ ﻟِﻤَﻦْ َ ِﲪ َﺪ ُﻩ
Sami’a Allahu liman hamidahu.

19 – Súplica na prostração
ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ ر ِّ ََﰊ ٔاﻻﻋ َْﲆ
Subhaana Rabbiil ‘alaa.
“Quão perfeito Tu és, meu Senhor, o Altíssimo” (3 vezes)
{Abu Daud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-nasaa’i e Ahmad. Veja: Sahih At-Tirmidhi
1/83}

Allahumma laka sajadtu wa bika aamantu, wa laka aslamtu
sájada wajhii lillazhii khaláqahu wa sawuárahu wa shaqqa
sam’ahu wa basarahu tabaaraka Allahu ahsanul khaaliqiina.
“Ó Allah, a Ti prostro-me e em Ti creio. A Ti submeto-me. Minha
face prostra-se àquele Que a criou e a deu forma, e deu-lhe as
suas faculdades de audição e visão. Abençoado seja Allah. o
Melhor dos criadores.” {Muslim 1/534 e outros}

 ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ،ُﺳـﺒْﺤَ ﺎﻧَ َﻚ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َرﺑَّﻨَﺎ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ َك

واﻟﻌ ََﻈ َﻤ ِﺔ. ،ِ و ِاﻟﻜ ْ ِﱪ َايء،ﻮت
ِ  واﻟـﻤ ََﻠ ُﻜ،ُوت
ِ ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ ِذي اﻟـﺠَ َﱪ

Subhaanaka Allahumma Rabbanaa wa bihamdika Allahumma
agfir lii.

Subhaana zhiil jabaruuti, wal malakuuti, wa al kibriiaa‘i, wa al
‘adhamati.

“Quão perfeito Tu és, meu Senhor, todos os louvores são para Ti,
ó Allah, perdoa-me.” {Al-Bukhari 1/199 e Muslim 1/350}
َ َ
ُّوح
ٌ  ُﻗ ُّﺪ, ٌُﺳـﺒُّﻮح
ِ  ر َُّب اﳌﻼ ِﺋﻜ ِﺔ واﻟﺮ،وس
Subbuuhun Qudduusun Rabbul malaa‘ikati war Ruuhi.
“Perfeito, Sagrado, Senhor do Anjos e do espírito (Gabriel).”

“Quão perfeito Ele é, o Possuidor do Poder, da Soberania, da
Grandeza e da Magnificência.” {Abu Daud 1/230, An-Nassaa’ i e Ahmad}
َﴎ ُﻩ
َّ ِ وﻋ ََﻼﻧِ َﻴ َﺘ ُﻪ و. ،ُ َو ٔاو َ َُّهل وا ٓ ِﺧ َﺮﻩ، ِد َّﻗ ُﻪ و َِﺟ ّ ُهل،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ َذ ْﻧ ِﱯ ُ َّﳇ ُﻪ
Allahumma agfir lii zhanbii kúllahu, díqqahu wa jillahu, wa
auuálahu wa aakhirahu wa ‘alaaniatahu wa sirrahu.

{Muslim 1/353}

َ َ  و, َوﺑِ َﻚ ا ٓ َﻣ ْﻨ ُﺖ,كل َ َﲭ ْﺪ ُت
َ َ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ
 و ََﺷ َّﻖ،ُ وَﺻَ َّﻮ َرﻩ، َ َﲭ َﺪ و ْ َِهجـﻲ ﻟِ َّذلِي َﺧ َﻠ َﻘ ُﻪ،َكل ٔاﺳْ َﻠﻤ ُْﺖ
ُ  ﺗَﺒَﺎر ََك،َُﴫﻩ
َ ُ ٔاﺣْ ﺴَ ﻦ. ﷲ
اﻟـﺨﺎﻟِﻘ َﲔ
َ َ َ ْﲰ َﻌ ُﻪ وﺑ

“Ó Allah, perdoa-me em todos os meus pecados, pequenos ou
grandes, o primeiro e o último e os que são manifestos e os que
estão ocultos.” (Muslim 1/350)
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 ﻻ ُٔاﺣْ ِﴢ، و َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣ ْﻨ َﻚ، َوﺑِ ُﻤﻌَﺎ َﻓﺎﺗِ َﻚ ِﻣﻦْ ُﻋ ُﻘﻮﺑَ ِﺘ َﻚ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ َٔا ُﻋ ُﻮْذ ﺑِ ِﺮ َﺿ َﺎك ِﻣﻦْ َ َﲯ ِﻄ َﻚ
امك ٔا ْﺛ َﻨﻴ َْﺖ ﻋ ََﲆ ﻧَ ْﻔ ِﺴ َﻚ.َ َ  ٔا ْﻧ َﺖ،ﺛَﻨَﺎ ًء ﻋ ََﻠﻴ َْﻚ
Allahumma innii a’uzhu bi ridaaka min sákhatika wa
bimu’aafaatika min ‘uquubatika wa a’uuzhu bika minka, laa uhsii thanaa‘an ‘aleika Anta kama athneita ‘ala náfasika.
“Ó Allah, eu protejo-me com Tua satisfação e com Teu perdão
de Tua punição. Eu me protejo em Ti de Ti. Eu sou incapaz de
enumerar Teus louvores. Tu és como louvaste a Ti mesmo.”
{Muslim 1/352}

At-Tirmidhi e Ibn Majah, veja também Sunan At-Tirmidhi 1/90 e Sunan Ibn Majah
1/148}

21 - Súplica feita ao prostrar-se
em virtude da recitação do Alcorão
ُ  َﻓ َﺘﺒَﺎر ََك ،،و َُﻗ َّﻮﺗﻪ. ِ ِ ِ َﲝﻮْ هل،َُﴫﻩ
ُﷲ َٔاﺣْ ﺴَ ﻦ
َ َ  و ََﺷ َّﻖ َ ْﲰ َﻌ ُﻪ وﺑ،َ َﲭ َﺪ و ْ َِهجـ َﻲ َّﻟذلِي َﺧ َﻠ َﻘ ُﻪ
ِِ
ََاﳋﺎﻟِ ِﻘﲔ
sájjada wajhii lillazhíí khalaqahu wa shaqqa sam’ahu wa basarahu bi haulihi wa quwatihi fatabaaraka Allahu áhsanul khaaliqiina.

20 - Súplica ao sentar-se entre
as duas prostrações
ر َِّب ْاﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ ر َِّب ْاﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ

“Minha face prostra-se para aquele que a criou e deu-lhe as
suas faculdades de audição e visão através de Sua glória e de
Seu poder (Bnedito seja ó Allah, o melhor dos criadores).” {At-

Rabbi agfir lii Rabbi agfir lii.
“Meu Senhor, perdoa-me. Meu Senhor, perdoa-me.”

“Ó Allah, perdoa-me, tenha misericórdia de mim, guia-me, enriquece-me, dá-me saúde, sustenta-me, eleva-me.” {Abu Daud

{Abu Daud

1/231, ver também Sunan Ibn Majah 1/148}

ُ  و، َوﻋَﺎ ِﻓ ِﲏ. ، وَاﺟْ ُﱪ ِﱐ، و َْاﻫ ِﺪ ِﱐ،ارْﲪ ِْﲏ
َ  و،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ
 وارْ َﻓﻌ ِْﲏ،َارْز ْﻗ ِﲏ

-Tirmidhi 2/474 Ahmad 6/30, Al-Hakim confirmou-o e Adh-Dhahabi confirmou-o
1/220}

 وﺗَ َﻘﺒ َّْﻠﻬَﺎ ِﻣ ِّﲏ، و ْاﺟﻌ َْﻠﻬَﺎ ِﱄ ِﻋﻨ ِْﺪ َك ُذ ْﺧﺮ ًا، و ََﺿ ْﻊ ﻋ َِّﲏ ِﲠَﺎ ِو ْزر ًَا،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻛ ُﺘ ْﺐ ِﱄ ِﲠَﺎ ِﻋﻨ َْﺪ َك ٔاﺟْ ﺮ ًا
 َﻋﺒ ِْﺪ َك َداوُ َد. َْ َامك ﺗَ َﻘﺒ َّْﻠ َ َﳤﺎ ِﻣﻦ

Allahumma agfir lii, wa arhamanii, wa ahdinii, wa ajburnii
wa’aafaanii wa arzuqnii, wa arfa’anii.

Allahumma aktub lii biha ‘indaka ajran, wada’ ‘annii biha wui-
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zran, waj’alha lii ‘aindaka zhukhran, wa taqabbalha minnii kama
taqabbáltaha min ‘ábdika Dawud.
“Ó Allah, escreve para mim uma de Tuas recompensas por minha prostração e diminui por ela sobre mim um dos meus pecados. Salva-me, e aceita-a de mim, como Tu aceitaste-a de Teu
servo Davi.” {At-Tirmidhi 2/473. Al-Hakim confirmou-o Adh-Dhahabi 1/219}
22 - At-Tashahhud
(o que é dito na oração quando se está sentado)
ِّ ,ﻠﻮات
ُ  اﻟﺴَّ ﻼ ُم ﻋَﻠﻴ َْﻚ ٔاﳞُّ ﺎ اﻟ َّﻨﱯُّ ور،ﺒﺎت
ُ واﻟﻄ ِّﻴ
ُ َّ واﻟﺼ,َّﺎت ﻟِﻠـَّ ِﻪ
ُ ﻟﺘَّﺤﻴ
،َﲪﺔ اﻟﻠـ ِﻪ وﺑَﺮﰷ ُﺗ ُﻪ
َ
ً ﻣ. َّ و ٔا ْﺷﻬ َُﺪ ٔان، ٔا ْﺷﻬ َُﺪ ٔانْ ﻻ ٕاهل ٕاﻻ ﷲ،َاﻟﺴَّ ﻼ ُم ﻋ ََﻠ ْﻴﻨَﺎ وﻋ ََﲆ ِﻋﺒَﺎ ِد اﻟﻠـ ِﻪ اﻟﺼَّ ﺎﻟِﺤﲔ
ُﺤﻤﺪا
َﻋﺒ ُْﺪ ُﻩ ورَﺳُ ُﻮهل
At-tahiatu lillahi wa assalawatu watt aibatu, wa assalamu
‘aleika iaa aiiuhan nabiíu wa rahmatullahi wa barakátuhu,
assalamu ‘aleina wa ‘ala ‘ibádikaas saalihin. Ashhadu an laa
ilaaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhámmadan ‘abduhu wa
rasuuluhu.
“Todas as saudações, devoções, orações e bons atos são dedicados a Allah. Que a Paz, a Misericórdia e a Benção de Allah
estejam contigo, ó Profeta. Que a Paz esteja conosco e com
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os virtuosos servos de Allah. Presto testemunho de que não
há outra divindade além de Allah, Único, não possui semelhantes.Presto testemunho de Muhammad é Seu servo e
Mensageiro.” {Al- Bukhari com Al-Fath 11/13; Muslim 1/301}
23 – Súplicas para o Profeta 
depois do At-Tashahhud
َ اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﺻَ ِّﻞ ﻋَﲆ ﻣُـﺤﻤ ٍَّﺪ
َ  َ َﳈـﺎ ﺻَ َّﻠ،وﻋﲆ ا ٓ ِل ﻣُـﺤﻤ ٍَّﺪ
 ٕاﻧ َّ َﻚ،َﻴﺖ ﻋ ََﲆ ٕا ْﺑﺮَا ِﻫ ْ َﲓ وﻋ ََﲆ ا ٓ ِل ٕاﺑﺮا ِﻫ ْﲓ
ٓ ٕاﺑﺮا ِﻫ ْ َﲓ وﻋ ََﲆ ا ِل.  َامك َابر َْﻛ َﺖ ﻋ ََﲆ، اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َاب ِر ْك ﻋ ََﲆ ﻣُﺤﻤ ٍَّﺪ وﻋَﲆ ا ٓ ِل ﻣُﺤﻤ ٍَّﺪ،َﺠﻴﺪ
ٌ َﲪ ٌﻴﺪ ﻣ
 ٕاﻧَّﻚ َ ِﲪﻴ ٌْﺪ ﻣ َِﺠﻴ ٌْﺪ،َٕا ْﺑﺮاﻫﲓ
Allahumma salli ‘ala Muhámmadin wa ‘ala Aali Muhámmadin
kama salleita ‘ala Ibrahima wa ‘ala Aali Ibrahima ínnaka hámidun majiid, Allahumma barik ‘ala Muhámmadin wa ‘ala Aali
Muhámmadin kama barakta ‘ala Ibrahima wa ‘ala Ibrahima
ínnaka hámidun majiidun.
“Ó Allah exalta Muhammad e sua família assim como Tu exaltaste Abraão e a família de Abraão, em verdade Tu és o Laudabilíssimo, Munificente. Ó Allah, abençoe Muhammad e sua
família assim como Tu abençoaste Abraão e a família de
Abraão, em verdade Tu és o Laudabilíssimo, Munificente.” {Al-Bukhari com Al-Fath 6/408}
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 َواب ِر ْك ﻋَﲆ،َ َامك ﺻَ َّﻠﻴ َْﺖ َﻋﲆ ا ٓ ِل ٕا ْﺑﺮاﻫﲓ،زواﺟ ِﻪ ُوذ ِّرﻳﺘ ِﻪ
ِ اﻟﻠﻬ َّﻢ ﺻَ ِّﻞ ﻋ ََﲆ ﻣُﺤﻤ ٍَّﺪ وﻋ ََﲆ ٔا
ٌﲪ ٌﻴﺪ ﻣَﺠﻴﺪ.َ  ٕاﻧ َّ َﻚ،َ َامك َاب ْرﻛ َﺖ ﻋ ََﲆ ا ٓ ِل ٕا ْﺑﺮَا ِﻫ ْﲓ، َوﻋ ََﲆ ٔا ْز َو ِاﺟ ِﻪ ُوذ ِّرﻳَّﺘـِ ِﻪ،ﻣُﺤﻤ ٍَّﺪ

“Ó Allah, eu protejo-me em Ti do castigo do túmulo, do castigo
infernal, das tentações e tribulações da vida e da morte, e da
aflição maligna do Al-Massih Ad-Dajjal (o falso Messias).” {Al-

Allahumma salli ‘ala Muhámmadin wa ‘ala azuaajihi wa
zhurrííatihi kama salleita ‘ala Aali Ibrahim. Wa barik ‘ala
Muhámmadin wa ‘ala azuaajihi wa zhurrííiatihi kama barakta
‘ala Aali Ibrahima, ínnaka hámidun majiidun.

-Bukhari 2/102 Muslim 1/412}

“Ó Allah, exalta Muhammad, suas esposas e seus descendentes assim como Tu exaltaste a família de Abraão. E
abençoa Muhammad, suas esposas e seus descendentes
como abençoaste a família de Abraão. Em verdade, Tu és
Laudabilíssimo, Munificente.” {Al-Bukhari com Al-Fath 6/407;

Allahumma innii a’uzhu bika min ‘azhaabil qabr, wa a’uuzhu bika
min fítnatil masiihil dajaal, wa a’uzhu bika min fítnatil mahiaa
wal mamaat. Allahumma innii a’uzhu bika mi al ma‘tham wal
mágrami.

Muslim 1/306}

24 - Súplica depois do último
“At-Tashahhud” e antes do “assalaam”

َّ  و ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦْ ِﻓ ْﺘ َﻨ ِﺔ اﻟـ َﻤﺴـﻴﺢ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦْ ﻋ ََﺬ ِاب اﻟ َﻘ ْ ِﱪ
ْ و َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ،َّﺎل
ِ ادلﺟ
ِ
ِ
ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦَ اﻟـ َﻤ ٔﺎ َ ِﰒ واﻟـ َﻤ ْﻐﺮ َِم. ،َـﺎت
ِ ِﻓ ْﺘ َﻨ ِﺔ اﻟـﻤَﺤْ ﻴَﺎ واﻟـ َﻤﻤ

“Ó Allah, eu protejo-me em Ti do castigo do túmulo. Eu protejo-me em Ti das tentações e tribulações do al-Massih ad-Dajjal.
Eu protejo-me em Ti das tentações e tribulações da vida e da
morte. Ó Allah, eu protejo-me em Ti do pecado e da dívida.”
{Al-Bukhari 1/202 Muslim 1/412}

,َـﺎت
ِ  َو ِﻣﻦْ ِﻓ ْﺘ َﻨ ِﺔ ْاﻟـﻤَﺤﻴَﺎ واﳌَﻤ،اب َ َهج َّ َﲌ
ِ  و ِﻣﻦْ ﻋ ََﺬ،اب اﻟ َﻘ ْ ِﱪ
ِ َّاﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦْ ﻋ ََﺬ
َّ ﴍ ِﻓ ْﺘ َﻨ ِﺔ اﻟـ َﻤﺴـﻴﺢ
ِّ َ َْو ِﻣﻦ
َّﺎل
ِ ادلﺟ.
ِ

ُّ ُ و ََﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ َﻇ َﻠﻤ ُْﺖ ﻧَ ْﻔﴘ ُﻇ ْﻠ ًﲈ َﻛﺜﲑ ًا
ْ ،ﻮب ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ
َ اذل ُﻧ
،ﻓﺎﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ًة ِﻣﻦْ ِﻋﻨ ِْﺪ َك
ِ
ِ
َ و
اﻟ َﻐ ُﻔﻮرُ اﻟﺮ َِّﺣ ُﲓ. ارْﲪ ِْﲏ ٕاﻧَّﻚ ٔا ْﻧ َﺖ

Allahuma innii a’uuzhu bika min ‘azhaabil qabr, wa min
‘azhaabi jahannam, wa min fitnatil mahiaa wal mamaat, wa
min sherri fitnatil Masiihil dajaali.

Allahumma innii dhalamtu nafsii dhulman kathiiran wa laa iagfiru azhunuuba illaa Anta fagfir lii magfiratan min ‘indik warhamnii, innka Antal Gafuurul Rahiimu.
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“Ó Allah, eu tenho oprimido minha alma excessivamente e
não há ninguém que possa perdoar os pecados a não ser Ti.
Então, perdoa-me, pois o perdão vem de Ti e tenha misericórdia de mim, pois, em verdade, Tu és o Perdoador, o Misericordioso.” {Al-Bukhari 8/168 Muslim 4/2078}

“Ó Allah, ajuda-me a lembrar-me de Ti, a sempre agradecer a Ti,
e a adorar a Ti da melhor forma.” {Abu Daud 2/86 An-Nassa’i 3/53}

ُ  وﻣَﺎ ٔا َّﺧ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ ﻣَﺎ َﻗ َّﺪﻣ ُْﺖ
 وﻣَﺎ،ﴎ ْﻓ ُﺖ
َ ْ  وﻣَﺎ ٔا، وﻣَﺎ ٔاﻋ َْﻠﻨ ُْﺖ، وﻣَﺎ ٔا ْﴎَرْ ُت،ﺮْت
َ و ٔا ْﻧ َﺖ اﻟـ ُﻤ َﺆ ِّﺧﺮُ ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ٔا ْﻧﺖ،ُاﻟـ ُﻤ َﻘ ِّﺪم.  ٔا ْﻧ َﺖ،ٔا ْﻧ َﺖ ٔاﻋ َ ُْﲅ ﺑِ ِﻪ ِﻣ ِّﲏ

Allahumma innii a’uzhu bika minal bukhli, wa a’uzhu bika minal
jubni, wa a’uzhu bika min an uradda ilaa arzhalil ‘umur, wa
a’uzhu bika min fitnati dunia wa ‘azhabil qabri.

Allahumma agfir lii maa qaddamtu, wa maa akhartu, wa maa
asrartu, wa maa a’alantu, wa maa asraftu, wa maa Anta
a’alamu bihi minnii Antal Muqaddimu, wa Antal Muakhkhiru
laa ilaha illa Anta.
“Ó Allah, perdoa-me pelo que já pequei e também pelo que
ainda pecarei, pelos pecados que cometi em segredo e os que
cometi publicamente, pelos que cometi em exagero e pelos
que Tu sabes melhor que eu mesmo. Tu és Quem adianta e
Quem atrasa, não há divindade real a não ser Ti.” {Muslim 1/534}
ُ ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ِﻋ ِّﲏ ﻋ ََﲆ ِذ ْﻛ ِﺮ َك
 وﺣُ ﺴْ ِﻦ ِﻋﺒَﺎ َدﺗِ َﻚ،وﺷ ْﻜ ِﺮ َك
Allahumma a’inii ‘alaa zhíkrika, wa shúkrika, wa husni ‘ibadatika.
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 و ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦْ ٔانْ ُٔا َر َّد ٕاﱃ ٔا َرْذ ِل، و َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦَ ُاﳉ ْ ِﱭ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦَ اﻟﺒ ُْﺨ ِﻞ
ُّ  ِﻓ ْﺘ َﻨ ِﺔ. ْ و ٔا ُﻋ ُﻮْذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ،اﻟ ُﻌ ْﻤ ِﺮ
 َو ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦْ ﻋ ََﺬ ِاب اﻟ َﻘ ْ ِﱪ,ادل ْﻧﻴَﺎ

“Ó Allah, eu protejo-me em Ti da avareza, eu protejo-me em Ti
da covardia, eu protejo-me em Ti contra a senilidade da vida, eu
protejo-me em Ti contra as tentações do mundo e do castigo do
túmulo.” {Al-Bukhari com Al-Fath 6/35}
َ ُ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ
 و ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦَ اﻟﻨَّﺎ ِر،كل َاﳉﻨ ََّﺔ
ِ
Allahumma innii as‘alukal jannata wa a’uzhu bika minan naari.
“Ó Allah, imploro-te o paraíso e protejo-me em Ti do fogo infernal.”
{Abu Daud e veja Sahih Ibn Majah 2/328}

 وﺗَ َﻮ َّﻓ ِﲏ ٕا َذا،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﺑ ِﻌ ْﻠﻤ َِﻚ اﻟ َﻐﻴ َْﺐ و َُﻗ ْﺪ َرﺗِ َﻚ ﻋ ََﲆ َاﳋ ْﻠ ِﻖ؛ ٔاﺣْ ِﻴﲏ ﻣَﺎ َﻋ ِﻠﻤ َْﺖ َاﳊﻴَﺎ َة َﺧ ْﲑ ًا ِﱄ
َ ُ  و ٔاﺳْ ٔﺎ،اﻟﺸﻬَﺎ َد ِة
َ ُ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ،َﻋ ِﻠﻤ َْﺖ اﻟ َﻮ َﻓﺎ َة َﺧ ْﲑ ًا ﱄ
َّ كل َﺧ ْﺸ َﻴ َﺘ َﻚ ِﰲ اﻟ َﻐﻴ ِْﺐ و
كل َ ِﳇﻤ ََﺔ َاﳊ ِّﻖ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ ُ  و ٔاﺳْ ٔﺎ،ﰲ اﻟ ِّﺮ َﺿﺎ واﻟ َﻐ َﻀ ِﺐ
ً
 و ٔاﺳْ ٔﺎكل ُﻗ َّﺮ َة، و ٔاﺳْ ٔﺎكل ﻧَ ِﻌامي ﻻ َﻳ ْﻨ َﻔ ُﺪ،كل اﻟ َﻘﺼْ َﺪ ِﰲ اﻟ ِﻐ َﲎ واﻟ َﻔ ْﻘ ِﺮ
ِ
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َ ُ  و ٔاﺳْ ٔﺎ،َﻮْت
َ ُ  و ٔاﺳْ ٔﺎ،ِكل اﻟ ِّﺮ َﺿﺎ ﺑَﻌ َْﺪ اﻟ َﻘ َﻀﺎء
َ ُ  و ٔاﺳْ َٔﺎ،َُﲔ ﻻ ﺗَ ْﻨ َﻘ ِﻄﻊ
كل َ َّذل َة
ِ كل ﺑَﺮْ َد اﻟ َﻌﻴ ِْﺶ ﺑَﻌ َْﺪ اﻟـﻤ
ٍ ْﻋ
َ ،ُﴬ ٍة
َّ  و،اﻟﻨ ََّﻈ ِﺮ ٕا َﱃ و ْ َِهج َﻚ
َّ ِ ﴐا َء ﻣ
َّ َ  ِﰲ َﻏ ْ ِﲑ،ﻮْق ٕا َﱃ ﻟِ َﻘﺎﺋِ َﻚ
َ َاﻟﺸ
َ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ز ِﻳّﻨَّﺎ،ٍوﻻ ِﻓ ْﺘ َﻨ ٍﺔ ﻣُﻀِ َّةل
َ وَاﺟْ ﻌ َْﻠﻨَﺎ ُﻫ َﺪا ًة ُﻣ ْﻬ َﺘ ِﺪﻳﻦ،ﺑِ ِﺰْﻳ َﻨ ِﺔ ا ٕﻻ ْﻳﻤ َِﺎن
Allahumma bi ‘ilmika al gaibi wa qudratika ‘alaal khalqi ahiinii
maa ‘alimta alhaiaata khairan lii wa tauáffanii izhaa ‘alimta al
uafaata khairan lii, Allahumma innii as‘aluka khashiataka fiil
gaibi wa shahaada, wa as‘aluka kalimatal haqqi fii ridaa wal
gadabi, wa as‘aluka alqasda fiil guinaa wal faqri, wa as‘aluka
na’iman laa ianfadu, wa as‘aluka qurrata ‘ainin laa tanqati’u wa
as‘aluka arridaa ba’dal qadaá‘i, wa as‘aluka barda l ‘aishi ba’dal
maouti, wa as‘aluka lazhzhatal nadhar ilaa wájhika washshauqa
ilaa liqaa’ika fii gairi darraa‘a mudirratiin wa laa fitnattin mudillatin. Allahumma zaiiannaa biziinatil iimaáni wa ij’alnaa hudaatan muhtadiina.
“Ó Allah, em Teu conhecimento sobre o que está oculto e com
Teu poder sobre a criação, mantenha-me vivo o tanto que Tu
sabes que seja bom para eu viver, e leva-me daqui se a morte
for melhor para mim. Ó Allah, imploro-Te o temor de Ti tanto
secretamente como que publicamente, imploro-Te a palavra
verdadeira tanto nos momentos que trazem prazer como em
momentos de ódio, imploro-te o equilíbrio na riqueza como na
pobreza. Imploro-Te a graça sem fim. Imploro-Te o consolo sem
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fim. Imploro-Te pela satisfação após destinar-me algo. Imploro-Te por uma vida confortável após a morte, imploro-Te a doçura de mirar Tua face e a saudade para Te encontrar sem sofrimentos que possam me ocorrer ou tentações extraviadoras. Ó
Allah, adorna-nos com o adorno da fé e faze-nos entre aqueles
que guiam e são guiados.” {An-Nassa’i 3/54-55 Ahmad 4/364}
َ ُ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳْ َٔﺎ
ْ َ  َّاذلِي ﻟَـ ْﻢ ﻳ ِ َْدل وَﻟَـ ْﻢ ﻳ،كل َاي ٔا ُ ﺑ ٔﺎﻧ َّ َﻚ اﻟﻮ َِاﺣ ُﺪ ٔاﻻﺣَ ُﺪ اﻟﺼَّ ﻤ َُﺪ
 وﻟَـ ْﻢ ﻳ َُﻜﻦْ َ ُهل،ُﻮدل
ِ
َ
ُ
ٔ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َّ
 ٕاﻧﻚ اﻧﺖ اﻟﻐﻔﻮرُ اﻟﺮ َِّﺣ ُﲓ، ٔانْ ﺗَﻐ ِﻔ َﺮ ِﱄ ذﻧ ِﻮﰊ,ُﻛ ُﻔﻮ ًا َٔاﺣَ ٌﺪ
Allahumma innii as‘aluka ia Allah bi annakal Waahidul Ahadu
assámadul lazhii lam ialid wa lam iúulad wa lam iakun lahu
kufuáan ahadun an tágfira lii zhunuubii innaka antal gafuuru
rahiimu.
“Ó Allah, eu imploro-Te. Ó Allah Tu és Uno, o Único, As-Samad
(o Senhor Auto-suficiente, Possuidor das qualidades perfeitas,
para as quais toda a criação volta-se a Ti em precisão), não
gerou nem foi gerado e não há ninguém que se compare a Ele.
Que perdoe os meus pecados, Tu és o Perdoador, o Misericordioso.” {An-Nassa’i 3/52 Ahmad 4/338}
َ َ ﴍﻳ َْﻚ
َ َ َّكل ﺑ ٔﺎن
َ ُ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ
 َاي ﺑ َِﺪ ْﻳ َﻊ، ُ اﻟـ َﻤﻨَّﺎن،كل
ِ َ  وَﺣْ َﺪ َك ﻻ، َﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ،كل َاﳊـﻤ َْﺪ
ِ
ْ
َ
َ ُ  ٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ،ُيح َاي َﻗﻴُّﻮم
َ و ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِﻚ،كل َاﳉﻨ ََّﺔ
َ
َ
َ
ُّ َ  اي،ﻼل وا ٕﻻﻛﺮ َِام
ِ  اي ذا اﳉ،رْض
ِ اﻟﺴَّ ﻤَـﺎو ِات و ٔاﻻ
ِ
ِﻣﻦَ اﻟﻨَّﺎ ِر
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Allahumma innii as‘aluka bi anna lakal hamdu laa ilaha illaa
Anta uahdaka laa shariika laka al mannaán ia badí’ assamauaati wal ardi iaa dhaal jalaali wal ikraam ia haiiu ia Qaiuum innii
as‘alukal jannata wa a’auuzhu bika minan naari.
“Ó Allah, eu imploro-Te, pois para Ti são todos os louvores. Não
há divindade real além de Ti, o Único, que não possui sócios.
Tu és o Benfeitor, o Criador dos céus e da terra, o possuidor da
majestade e da honra. Ó Tu que vives eternamente, o Auto Subsistente, eu imploro-Te o paraíso, e protejo-me em Ti do fogo.”
{Abu Daud , At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nassa’i, veja Sunan Ibn Majah 2/329}

ُ كل ﺑ َٔﺎ ّﱐ ٔا ْﺷﻬ َُﺪ ٔاﻧ َّ َﻚ ٔا ْﻧ َﺖ
َُ
َّ
 َّاذلِي ﻟَـ ْﻢ ﻳ ِ َْدل، ٔاﻻﺣَ ُﺪ اﻟﺼَّ ﻤ َُﺪ،ﷲ ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ
ِ اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
 وﻟَـ ْﻢ ﻳَﻜﻦْ هل ﻛ ُﻔﻮ ًا ٔاﺣَ ٌﺪ،وَﻟَـ ْﻢ ﻳُﻮْ ْدل
Allahumma innii as‘aluka bianníi ashhadu ánnaka Anta Allah
laa ilaha illaa ántal áhadu ssámadul lazhií lam iúulad wa lam
iákun lahu kufuuán ahadun.
“Ó Allah, eu imploro-Te, pois eu testemunho que Tu és Allah.
Não há divindade real além de Ti, o Uno, o Auto-suficiente, que
não gerou nem foi gerado, não há ninguém que se compare a
Ele.” {Abu Daud 2/62 At-Tirmidhi 5/515 Ibn Majah 2/1267 Ahmad 5/360 veja
Sunan Ibn Majah 2/329}
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25 - Recordações depois do “assalaam” da
oração
َ ُٔا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔﺮ
َ ﺗَﺒَﺎر َْﻛ َﺖ َاي َذا. ،ُ َو ِﻣ ْﻨ َﻚ اﻟﺴَّ َﻼم،ُﻼاث – ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ْﻧ َﺖ اﻟﺴَّ َﻼم
ً َﷲ – ﺛ
ﻼل
ِ اﳉ
وا ٕﻻ ْﻛﺮ َِام
Astagfirullah (3 vezes) Allahumma anta assalaam wa minka
assalaam tabaarakta iaa dhaal jalaali ual ikraami.
“Allah me perdoe (3 vezes) Ó Allah, Tu és As-Salaam (provedor
da Paz) e de Ti provem a paz. Abençoado sejas, ó Possuidor da
majestade e honra.” {Muslim 1/414}
ُ ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ
ّ ُ  ُوﻫ َﻮ ﻋ ََﲆ،وهل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ
ُ َ ُكل
ُ ْ  َ ُهل اﻟـﻤ،ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ َﴍ َﻳﻚ َ ُهل
،ﰻ َﳾ ٍء َﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ
ِ
َ اﳉ ِّﺪ ِﻣ ْﻨ َﻚ
َ وﻻ َﻳ ْﻨ َﻔ ُﻊ َذا
َ ،وﻻ ُﻣﻌ ِْﻄ َﻲ ﻟِـﻤَﺎ َﻣ َﻨﻌ َْﺖ. ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َﻻ ﻣَﺎﻧِ َﻊ ﻟِـﻤَﺎ ٔاﻋْ َﻄﻴ َْﺖ
اﳉ ُّﺪ
Laa ilaha illa Allah wahdahu laa shariika lahul mulk wa lahul
hamdu wa hua ‘alaa kulli shei’in qadiir, Allahumma laa maani’
limaa a’teita, wa laa mu’tii lima mana’ta, wa laa ianfa’u dhaal
jaddi minkal jaddu.
“Não ha divindade real além de Allah, o Único, que não possui
sócios, Ele é o Possuidor de toda soberania e louvores, Ele é
quem possui poder sobre todas as coisas. Ó Allah, ninguem
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pode impedir aquilo qeu Tu desejastes conceder, e ninguem
pode conceder aquilo que Tu desejastes impedir, e nenhuma
riqueza ou majestade pode beneficiar alguem, na medida em
que de Ti provem toda riqueza e majestade.” {Al-Bukhari 1/255;
Muslim 1/414}

ُ
ّ ُ  ُوﻫ َﻮ ﻋ ََﲆ، و َ َُهل َاﳊﻤ ُْﺪ,ُكل
ُ ْ  َ ُهل اﻟـﻤ،ﴍﻳ َْﻚ َ ُهل
 َﻻ،ٌﰻ َﳾ ٍء َﻗﺪﻳﺮ
ِ
ِ َ َﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ َﺣ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
 هل اﻟ ِّﻨ ْﻌﻤَﺔ وهل اﻟﻔﻀﻞ وهل اﻟﺜﻨَﺎ ُء،ُ وَﻻ ﻧ ْﻌﺒُﺪ ٕاﻻ ٕاايﻩ، ﻻ ٕاهل ٕاﻻ ﷲ،ﻮْل و ََﻻ ُﻗ َّﻮة ٕاﻻ ابﻟﻠـ ِﻪ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ّ
َ ﻻ ٕاهل ٕاﻻ ﷲ ﻣ ُْﺨ ِﻠﺼِ َﲔ هل ِادل ْﻳﻦَ وﻟﻮْ ﻛ ِﺮ َﻩ اﻟﲀ ِﻓﺮُ ون، َُاﳊﺴَ ﻦ
Laa ilaha illaa Allah wahdahu laa sheriika lahu, lahul mulku, wa
lahul hamdu wa hua ‘alaa kulli shei‘in qadiir. Laa haula wa laa
qúuwata illaa billah, laa ilaha illaa Allah, wa laa na’budu illaa
iiaahu, lahul ni’matu wa lahul fadlu wa lahu ththanaa‘ul hásanu, laa ilaha illaa Allahu mukhlisiina lahud diina wa lou kárihal
kaafiruúna.
“Não há divindade real além de Allah, o Único, que não possui
sócios. Ele é o Possuidor de toda soberania e louvores e Ele é
quem possui poder sobre todas as coisas. Não há mudança nem
poder a não ser por Allah. Não adoramos a não ser Ele. A Ele
pertencem a graça, o favor e a virtude do louvor. Não há divindade real a não ser Allah, somos sinceros na Sua crença e devoção, mesmo que isso desgoste os incrédulos.” {Muslim 1/415}
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ُ ،واﳊﻤ ُْﺪ ﻟﻠـﻪ
وﷲ ٔا ْﻛ َ ُﱪ
ِ َ ،ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ اﻟﻠـ ِﻪ
Subhaana Allah, wal hamdu lillah, wa Allahu ákbar (33
vezes)
“Quão perfeito é Allah. Todos os louvores pertencem a Allah.
Allah é o maior.” (33 vezes).
ُ
ّ ُ وﻫ َﻮ ﻋ ََﲆ.
َ وهل
ُ َ ُكل
ُ ْ  َ ُهل اﻟـﻤ،ﴍﻳ َْﻚ َ ُهل
ُ ،اﳊﻤ ُْﺪ
ﰻ َﳾ ٍء َﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ
ِ
ِ َ َﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ
Laa ilaha illaa Allah wahdahu laa sheriika lahu, lahul mulku
wa lahul hamdu wa hua ‘alaa kulli shei‘in qadirun.
“Não há divindade real a não ser Allah, o Único, que não possui sócios. Seus são os louvores e a soberania. Ele é quem
possui poder sobre todas as coisas.” {Muslim 1/418}
“Depois de toda a oração repetir estas suras do Alcorão Sagrado uma vez, e depois da oração do crepúsculo e da alvorada repeti-las três vezes.” {Abu Daud 2/86; An-Nassa’i 3/68}
Surat Al-Ikhlas:
اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
ُ َّ ﴾١﴿ اهلل َٔاﺣَ ٌﺪ
ُ َّ ُﻗ ْﻞ ُﻫ َﻮ
﴾٢﴿ اهلل اﻟﺼَّ ﻤ َُﺪ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ َ ﻟَ ْﻢ ﻳ ِ َْدل وَﻟَ ْﻢ ﻳ
َّ
﴾٤﴿ ﴾ وَﻟ ْﻢ ﻳَﻜﻦ هل ﻛ ُﻔﻮًا َٔاﺣَ ٌﺪ٣﴿ ُﻮدل
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Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
“(1) Dize: Ele é Deus, o Único! (2) Deus! O Absoluto! (3)
Jamais gerou ou foi gerado! (4) E ninguém é comparável a
Ele!”

“Deve ler o Ayatul-Kursi (Versículo do Trono – Surat Al-Baqarah:255) seguindo-se a toda oração.” (An-Nassai e Sanan Al-Jami
5/339)

Ayatul-Kursi:

Surat Al-Falaq:
اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
ِّ َ ﴾ َو ِﻣﻦ٢﴿ ﴍ ﻣَﺎ َﺧ َﻠ َﻖ
ِّ َ ﴾ ِﻣﻦ١﴿ ُﻗ ْﻞ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِﺮ َِّب ْاﻟ َﻔ َﻠ ِﻖ
ﴍ َﻏ ِﺎﺳ ٍﻖ ِٕا َذا َو َﻗ َﺐ
ِٕ
َ
ِّ َ ﴾ َو ِﻣﻦ٤﴿ ﴍ اﻟ َّﻨ َّﻔ َﺎاث ِت ِﰲ ْاﻟ ُﻌ َﻘ ِﺪ
ِّ َ ﴾ َو ِﻣﻦ٣﴿
﴾٥﴿ ﴍ ﺣَ ِﺎﺳ ٍﺪ اذا ﺣَ ﺴَ َﺪ
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
“(1) Dize: Amparo-me no Senhor da Alvorada; (2) Do mal de
quem por Ele foi criado. (3) Do mal da tenebrosa noite,
quando se estende. (4) Do mal dos que praticam ciências
ocultas. (5) Do mal do invejoso, quando inveja!”
Surat An-Naas:
اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
َ
ْ
ِٕ
َ
ّ
اﻟ
َاس
ﻮ
ﻮ
اﻟ
ﴍ
ﻦ
ﻣ
﴾٣﴿
َّﺎس
ﻨ
هل
ا
﴾٢﴿
َّﺎس
َْﺳ
ِ ِ ﴾ ﻣ١﴿ َّﺎس
ِ
ِ ِ
ِ َكل اﻟﻨ
ِ ُﻗ ْﻞ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِﺮ َِّب اﻟﻨ
ِ
ِ
ْ
ُ
َّ
َﻦ
اﻟ
ﺠ
اﻟ
اﻟ
ُﺻ
﴾٦﴿ َّﺎس
ﻨ
و
ﺔ
ﻨ
ﻣ
﴾٥﴿
َّﺎس
ﻨ
ر
و
ﺪ
ﰲ
س
ﻮ
ﻮ
ﻳ
ِي
﴾ َّاذل٤﴿ َّﺎس
ُ
ُ
َْﺳ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ْاﻟ َﺨﻨ
ِ ِ

اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
ُ
َ
َٔ
َّ
ٌ
ُّ
َ
رْض
ِ اهلل َﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ُﻫ َﻮ ْاﻟﺤَ ُّﻲ ْاﻟ َﻘﻴُّﻮ ُم َﻻ ﺗَ ْٔﺎ ُﺧ ُﺬ ُﻩ ِﺳـﻨَﺔ وَﻻ ﻧﻮْ ٌم هل ﻣَﺎ ِﰲ اﻟﺴَّ ﻤَﺎو
ِ َات َوﻣَﺎ ِﰲ اﻻ
ُ
َ
ُ
َّ
ِٕ
ْ
َّ
َ
ِٕ
َ
ْ
َٔ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْﻣَﻦ ذا اذلِي ﻳَﺸﻔ ُﻊ ِﻋﻨ َْﺪ ُﻩ اﻻ ِابذﻧِ ِﻪ َﻳﻌْﲅ ﻣَﺎ ﺑ ْ ََﲔ اﻳ ِْﺪ ِﳞ ْﻢ َوﻣَﺎ ﺧﻠﻔ ُﻬ ْﻢ وَﻻ ﳛِﻴﻄﻮنَ ﺑِﴚ ٍء ِّﻣﻦ
َٔ َات و
ُّ رْض و ََﻻ ﻳ َُﺆو ُد ُﻩ ِﺣ ْﻔ ُﻈ ُﻬﻤَﺎ و َُﻫ َﻮ ْاﻟﻌ
َ َاﻻ
َﲇ
ِ ِﻋ ْﻠ ِﻤ ِﻪ ِٕا َّﻻ ﺑِﻤَﺎ َﺷﺎء و َِﺳ َﻊ ُﻛﺮْ ِﺳـ ُّﻴ ُﻪ اﻟﺴَّ ﻤَﺎو
ِ
﴾٢٥٥﴿ ْاﻟﻌ َِﻈ ُﲓ
“Deus! Não há mais divindade além d´Ele, Vivente, Subsistente, a Quem jamais alcança a inatividade ou o sono; d>Ele
é tudo quanto existe nos céus e na terra. Quem poderá interceder junto a Ele, sem a Sua anuência? Ele conhece tanto o
passado como o futuro, e eles (humanos) nada conhecem a
Sua ciência, senão o que Ele permite. O Seu Trono abrange os
céus e a terra, cuja preservação não O abate, porque é o Ingente, o Altíssimo.”
ُ ﻻ ٕا َهل ٕا َّﻻ
ّ ُ  ُوﻫ َﻮ ﻋ ََﲆ،ُﻤﻴﺖ
َ وهل
ُ َ كل
ُ ْ  َ ُهل ُاﳌ،ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ َﴍ َﻳﻚ َ ُهل
ُ  ُﳛﲖ وﻳ،اﳊﻤ ُْﺪ
ﰻ
ِ
َﳾ ٍء ﻗﺪﻳ ٌﺮ

Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
“(1) Dize: Amparo-me no Senhor dos humanos, (2) O Rei dos
humanos, (3) O Deus dos humanos, (4) Contra o mal do sussurro do malfeitor, (5) Que sussurra aos corações dos humanos, (6) Entre gênios e humanos!”

Laa ilaha illaa Allah wahdahu laa sheriika lahu, lahul mulku wa
lahul hamdu iuhii wa iumiit wa hua ‘alaa kulli shei‘in qadirun.
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“Não há divindade real além de Allah, o Único, que não possui
sócios. A Ele pertencem a soberania e louvor. Ele cria e causa a
morte. Ele é quem possui poder sobre todas as coisas.” (Repetir
dez vezes depois da oração do crepúsculo e da alvorada.) {At-Tirmidhi 5/515 Ahmad 4/227}

َ ُ ا َّﻟﻠﻬ ُّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳ َٔﺎ
َ َ ، و ِر ْز ًﻗﺎ َﻃ ِّﻴ ًﺒﺎ،كل ِﻋ ًﻠﲈ َان ِﻓ ًﻌﺎ
وﲻ ًﻼ ُﻣ َﺘ َﻘﺒ ًَّﻼ
ِ
Allahumma innii as‘aluka ‘ilman naafi’an wa rizqan taiiban, wa
‘amalan mutaqabbalan.
“Ó Allah, imploro-Te o conhecimento que é benéfico. O sustento
que é lícito e atos que são aceitáveis.” (Repetir depois da oração
da alvorada) {Sahih Ibn Majah 1/52, veja Sahih Ibn Majah 1/152}
26 - Súplica feita durante a oração na qual o
servo busca orientação de seu Senhor

َ ُ  و ٔاﺳْ ٔﺎ، و ٔا ْﺳـ َﺘ ْﻘ ِﺪ َرُك ُﺑﻘ ْﺪ َرﺗِ َﻚ،اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔا ْﺳـ َﺘﺨﲑ َُك ﺑ ِﻌ ْﻠﻤ َِﻚ
َ ِ كل ِﻣﻦْ َﻓ ْﻀ
ُ ﻓ ٕﺎﻧ َّ َﻚ ﺗَ ْﻘ ِﺪر،كل اﻟﻌ َِﻈﲓ
ِ
ُ
ُ
ٔ
َ
َ
ٔ
َ
َ
–  اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕانْ ﻛﻨْﺖ ﺗﻌْﲅ انَّ ﻫﺬا اﻻﻣ َﺮ،ﻴﻮب
ِ  و ٔا ْﻧ َﺖ ﻋ ََّﻼ ُم اﻟ ُﻐ، وﺗَﻌ َ ُْﲅ وﻻ ٔاﻋ َ ُْﲅ، ُوﻻ ٔا ْﻗ ِﺪر
َ و ُﻳﺴ ّﻤِﻲ ﺣَ ﺎﺟَ َﺘﻪ – َﺧ ٌﲑ ﱄ ﰲ ِدﻳﲏ و َﻣﻌَﺎﳾ وﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ِﺔ ٔاﻣْﺮي – ٔاو
–  ﻋ َِﺎﺟ ِهل وا ٓ ِﺟ ِ ِهل:ﻗﺎل
َ
ٌّ
 و ٕانْ ُﻛﻨ َْﺖ ﺗَﻌ َ ُْﲅ ٔانَّ ﻫﺬا ٔاﻻ ْﻣ َﺮ ﴍ ﱄ ﰲ ِد ِﻳﲏ، َّﰒ َاب ِر ْك ﱄ ﻓﻴ ِﻪ،ﴪ ُﻩ ﱄ
ْ ِّ َﻓﺎ ْﻗ ُﺪرْ ُﻩ ﱄ وﻳ
َ وا ْﻗ ُﺪرْ ﱄ،َاﴏ ْﻓﲏ َﻋ ْﻨ ُﻪ
َ
ٓ
ٔ
ٔ
َ
ْ
ِ ْ  ﻋ َِﺎﺟ ِ ِهل وا ِﺟ ِ ِهل – ﻓ:و َﻣﻌَﺎﳾ وﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ِﺔ اﻣﺮي – اوْ ﻗﺎل
ِ
ِ ِ ْ  و،ﺎﴏﻓ ُﻪ ﻋ َِّﲏ
َ
 ُ َّﰒ ٔارْﺿِ ِﲏ ﺑِ ِﻪ، َاﻟـﺨ ْ َﲑ ﺣَ ﻴ ُْﺚ َﰷن
Allahumma innii astakhíiruka bi’ílmika, wa astaqdíruka biqudrátika, wa as‘aluka min fadlikal ‘azhíim fa ínnaka táqdiru wa
laa áqdiru, wa tá’lamu wa laa á’alam wa Anta ‘allaámul guiuubi,
Allahumma in kunta ta’lam an hazhaal amru kheirun lii fii diinii
wa ma’aashii wa ‘áaqibati amrii (ou: ‘aajalihi wa aajlihi) faáqdárahu lii wa iásruhu lii thumma baarik lii fiihi, wa in kunta ta’lam
an hazhaal amru sherru lii fii diinii wa ma’ashii wa ‘áaqibati
amrii (ou: ‘aajalihi wa aajlihi) faasrifahu ‘annii wa asrifnii ‘anhu
wa áqdirru lii al jaira haithu kaana thumma ardinii bihi.

Disse Jaabir ibn Abdullah : O Mensageiro de Allah  nos
ensinava a realizar a oração de orientação (Al-Istikharah) em
todas as situações, da mesma forma que ele nos ensinava uma
sura ta do Sagrado Alcorão, dizendo: “Quando alguém se coloca
na posição de fazer algo que o preocupa, então faça duas prostrações que não sejam obrigatórias e depois diga”:

“Senhor meu Deus! Eu baseio minhas escolhas no Teu saber,
recebo a minha capacidade da Tua, imploro a Tua generosidade
infinita; és de fato, capaz, enquanto eu não sou; Tu sabes, eu
não sei. Senhor Deus! Se Tu sabes que este assunto (então diga
a ação que tem intenção de realizar) é bom para mim na minha
religião, na minha vida atual e na futura (ou no meu próximo ou
distante porvir) destina-o, torna-o fácil e o abençoa para mim.
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Se Tu sabes que este assunto (e o designa também) é ruim para
mim na minha religião, na minha vida neste mundo e no ouro
(ou no meu próximo ou distante porvir), afasta-o de mim e
afasta-me dele. Destina-me o bem, onde este se encontre e
faze com que eu fique satisfeito.” {Sahih Al-Bukhari 7/162}

hamdu wa Hua ‘alaa kulli shai’in Qadiir. Rabbi asa‘luka khira maa
fii haazhihil lailati, wa khira maa ba’ dahaa, wa a’uzhu bika min
sherri haazhihil lailati wa sherri maa ba’ dahaa, Rabbi a’uzhu bika
minal kasali wa suu‘il kíbari, Rabbi a’uzhu bika min ‘azhaabin fin
naari wa ‘azhaabin fiil qabri.

Aquele que procura a direção de seu Criador, e alguma indicação de suas criaturas crentes, e depois se mantém firme na
resolução tomada, não se arrepende, e Allah disse:

“Nós alcançamos a tarde, e a soberania de Allah predominou
sobre tudo. Todos os louvores são para Allah, não há divindade
real além de Allah, o Único, que não possui sócios. Seus são os
louvores e a soberania. Ele é quem possui poder sobre todas as
coisas. Ó meu Senhor, imploro-Te pelo bem que se encontra nesta noite e pelo bem que está após ela e eu protejo-me do mal
desta noite e do mal que esta após dela. Ó meu Senhor, protejo-me em Ti da preguiça e da senilidade. Ó meu Senhor, protejo-me em Ti de um castigo infernal, de um castigo do túmulo.”

ْ َّ ﴿ و ََﺷﺎورْ ُ ْﱒ ﰲ َٔاﻻ ْﻣﺮ َﻓ ِٕﺎ َذا َﻋ َﺰﻣ َْﺖ َﻓ َﺘﻮ
﴾ اهلل
ِ ّ َﰻ ﻋ ََﲆ
ِ ِ ِ
“E consulte-os sobre o fazer, e quando tiveres decidido, entrega-te a Allah.” {Alcorão Sagrado 3:159}
27 - Recordações pela alvorada e pela tarde
َ اﳌـكل و
ُ ـكل
ُ  ُهل ُاﳌ،َﺣﺪ ُﻩ ﻻ َﴍ َﻳﻚ ُهل
ُ َٔاﻣْﺴَ ﻴْـﻨﺎ َو َٔاﻣْﺴـﻰ
ُ ّ  ﻻ ٕا َهل ٕا ّﻻ، َاﳊ ُﻤﺪ
َ اهلل و
وهل
ّ  ُوﻫ َﻮ ﻋﲆ،َاﳊﻤْـﺪ
ُ
َّ
َ
َ
ٔ
َٔ
َ
َ
َ
َ
 ر َِّب اﺳْ ـﺎﻟـﻚ ﺧـ َﲑ ﻣﺎ ﰲ ﻫـﺬ ِﻩ اﻟﻠـﻴ ِْةل وَﺧـ َﲑ ﻣﺎ ﺑَﻌْـﺪﻫـﺎ، ﰻ ﳾ ٍء ﻗﺪﻳﺮ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ  َو َٔا،
َٔ
َ
ّ
 ر َِّب اﻋـﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦَ اﻟﻜﺴَ ِـﻞ وَﺳـﻮ ِء، َﴍ ﻣﺎ ﺑَﻌ َْـﺪﻫـﺎ
ِ ﻋـﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦْ َﺷـ ِّﺮ ﻫـﺬ ِﻩ اﻟﻠـ ْﻴ ِةل و
َ
ُ
َ
َٔ
َـﺬاب ﰲ اﻟﻘ ْـﱪ
ٍ َـﺬاب ﰲ اﻟ ّﻨـﺎ ِر َوﻋ
ٍ  ر َِّب اﻋـﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦْ ﻋ، ْاﻟ ِﻜ َـﱪ

E, então, quando amanhecer ele dirá também:
ُ ْ َٔاﺻْ ـﺒَﺤْ ﻨﺎ َو َٔاﺻْ ـﺒَﺢَ ُاﳌ
…… ـكل
Asbahnaa wa asbahal Mulku Lillahi…

Amsainaa wa amsaa al Mulku Lillah wal hamdu lillahi, laa ilaha
illa Allahu, wahdahu laa shariika Lahu, Lahul mulku wa lahul

“Nós alcançamos a manhã e a soberania de Allah predomina
sobre tudo.” {Muslim 4/2088}
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ُ  َوﺑِ َﻚ ﻧَﻤ، َوﺑِ َﻚ َ ْﳓﻴَﺎ، وﺑِ َﻚ ٔاﻣْﺴَ ْﻴ َﻨﺎ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﺑِ َﻚ ٔاﺻْ ﺒَﺤْ ﻨَﺎ
ُ و ٕاﻟَﻴ َْﻚ اﻟ ُّﻨ ُﺸﻮر،ُﻮت
Allahumma bika asbahnaa wa bika amsainaa, wa bika nahiaa wa bika
namuutu, wa ileikal nushuuru.
“Ó Allah, por Tua permissão alcançamos a manhã. Por Tua permissão
alcançaremos a tarde. E por Tua permissão viveremos e morreremos. E
a Ti ressuscitaremos.”

Allahumma Anta Rabbii laa ilaha illa Anta khalaqtanii wa ana
‘abduka, wa ana ‘alaa ‘ahdika wa wá’dika maa istata’tu a’uzhu
bika min sherri maa sana’tu, ábuu‘u laka bini’matika ‘aleiia, wa
abuu‘u bi zhanbii, faagfir lii fa innahu laa iagfira adzhunuuba
illaa Anta.

ُ َ َوﺑِ َﻚ ﻧ، َوﺑِ َﻚ َ ْﳓـﻴﺎ، َوﺑِ َﻚ َٔاﺻْ ـﺒَﺤْ ﻨﺎ،ا ّﻟﻠﻬُـ َّﻢ ﺑِ َﻚ َٔاﻣْﺴَ ـﻴﻨﺎ
ﻤـﻮت و َِٕاﻟَـﻴ َْﻚ اﳌَﺼـﲑ

“Ó Allah, Tu és meu Criador. Não há outra divindade real além de
Ti. Tu criaste-me e eu sou Teu servo e eu cumpro o Teu trato. A
Tua promessa enquanto puder, protejo-me em Ti do mal que
pratiquei. Eu reconheço Teu favor sobre mim e reconheço os
meus pecados. Perdoa-me, pois não há quem possa perdoar os
pecados além de Ti.” {Al-Bukhari 7/150}

Allahumma bika amsainaa, wa bika asbahnaa, wa bika nahiaa
wa bika namuutu, wa ileikal masiiru.

 ٔاﻧ َّ َﻚ ٔا ْﻧ َﺖ، َوﲨ ْﻴ َﻊ َﺧ ْﻠ ِﻘ َﻚ، وﻣَﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ َﻚ،َﺮْﺷ َﻚ
ِ  و ُٔا ْﺷ ِﻬ ُﺪ َ َﲪ َ َةل ﻋ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ ٔاﺻْ ﺒَﺤْ ُﺖ ُٔا ْﺷ ِﻬ ُﺪ َك
ُ
َ ُ َُّﺪا َﻋﺒ ُْﺪ َك ورَﺳ
َ َ ﴍﻳ َْﻚ
ً  و ٔانَّ ﻣُﺤَ ﻤ،كل
ﻮكل
ِ َ ﷲ ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ وَﺣْ َﺪ َك ﻻ

“Ó Allah, por Tua permissão alcançamos a tarde e por Tua permissão alcançaremos a manhã. Por Tua permissão viveremos e
morreremos. A Ti será nosso retorno.” {At-Tirmidhi 5/466, veja Sahih
At-Tirmidhi 3/142}

Allahumma innii asbahtu ushhiduka, wa ushhidu hamalata ‘arshika, wa ala‘ikataka, wa jamii’a khalqika, annaka Anta Allah
laa ilaha illa Anta, wahdahu laa shariika laka, wa anna Muhámmadan ‘abduka wa rasuuluka.

، و َٔا َان ﻋ ََﲆ َﻋﻬ ِْﺪ َك َو َوﻋ ِْﺪ َك ﻣَﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﻄﻌ ُْﺖ، َﺧ َﻠ ْﻘ َﺘ ِﲏ و ٔا َان َﻋﺒ ُْﺪ َك،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ْﻧ َﺖ ر َِّﰊ ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ َٔا ْﻧ َﺖ
َ َ  ٔا ﺑُﻮْ ُء،ﴍ ﻣَﺎ ﺻَ َﻨﻌ ُْﺖ
َّ َ كل ﺑِ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻋ
ِّ َ ْٔا ُﻋ ُﻮْذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ
ُ و ٔاﺑُﻮْ ُء ﺑِ َﺬ ْﻧ ِﱯ َﻓ ْﺎﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ َﻓ ٕﺎﻧَّﻪ ﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮ،َﲇ
ُّ
َ اذل ُﻧ
ﻮب ٕا َّﻻ َٔا ْﻧ َﺖ

“Ó Allah, eu amanheço prestando testemunho a Ti e aos carregadores de Teu trono, de Teus anjos e de toda a Tua criação, que
em verdade, Tu és Allah e não há divindade real além de Ti, O
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E assim que chegar a tarde dirá:

Único, que não possui sócios, e que Muhammad é Teu servo e
mensageiro.” (Repetir quatro vezes, quando amanhecer ou anoitecer) {Abu Daud 4/317}
َ َ ﴍﻳ َْﻚ
َ َ  َﻓ،كل
كل
ِ َ  َﻓ ِﻤﻨ َْﻚ وَﺣْ َﺪ َك ﻻ، ٔاوْ ﺑِ ٔﺎﺣَ ٍﺪ ِﻣﻦْ َﺧﻠ ِﻘ َﻚ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻣَﺎ ٔاﺻْ ﺒَﺢَ ِﰊ ِﻣﻦْ ﻧِ ْﻌ َﻤ ٍﺔ
َ َ اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ
ُّ وكل
ُاﻟﺸ ْﻜﺮ
Allahumma maa asbaha bii min ni’mati, au bi ahadii min khalqika, fa minka wahdaka laa shariika laka, fa lakal hamdu wa
laka ashshukru.
“Ó Allah, toda misericórdia advinda nesta manhã sobre mim ou
qualquer uma de Tuas criaturas. É somente de Ti, o qual não
possui sócios, pois para Ti é o louvor e o agradecimento.”
“Quem sempre disser essa recordação pela manhã terá agradecido por seu dia, e quem sempre disser essa recordação à tarde
terá agradecido por sua noite.” {Abu Daud 4/318}
 ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ، َﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ،َﴫي
ِ َ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻋَﺎ ِﻓ ِﲏ ِﰲ ﺑ، ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻋَﺎ ِﻓ ِﲏ ِﰲ َ ْﲰ ِﻌﻲ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻋَﺎ ِﻓ ِﲏ ِﰲ ﺑ ََﺪ ِﱐ
 ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ، و َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦْ ﻋ ََﺬ ِاب اﻟ َﻘ ْ ِﱪ،ٕا ِّﱐ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦَ ُاﻟﻜ ْﻔ ِﺮ وَاﻟ َﻔ ْﻘ ِﺮ
Allahumma ‘aafinii fii sam’iii, Allahumma ‘aafinii fii basarii, laa
ilaha illa Anta. Allahumma innii a’uzhu bika minal kufri wal faqri, wa a’uzhu bika min ‘azhaabil qabri, laa ilaha illa Anta.
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“Ó Allah, dá-me saúde a meu corpo. Ó Allah, dá-me saúde a
minha audição. Ó Allah dá-me saúde a minha vista. Não há
divindade real além de Ti. Ó Allah, protejo-me em Ti da descrença e da pobreza. Busco refúgio em Ti contra o castigo da
tumba. Não há divindade real além de Ti.” (Repetir três vezes
pela manhã, e três vezes à tarde) {Abu Daud 4/324 Ahmad 5/43}
ُ
ْ َّ
َﺮْش اﻟﻌ َِﻈ ِﲓ
ِ  و َُﻫ َﻮ ر َُّب اﻟﻌ،ﺣَ ْﺴـ ِ َﱯ ﷲ َﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ُﻫ َﻮ ﻋ ََﻠ ْﻴ ِﻪ ﺗَﻮَﳇ ُﺖ
Hasbii Allah laa ilaha illa húa ‘aleihi tawakkaltu wa hua Rabbul ‘arshil Adhiimi.
“Para mim, basta-me Allah. não há divindade real além d´Ele.
Confio-me em Ele. Ele é o Senhor do trono poderoso.” (Repetir sete vezes ao amanhecer e ao entardecer) {Abu Daud 4/321}
ُ َٔا
ّـﺎت ِﻣﻦْ َﺷـ ِّﺮ ﻣﺎ َﺧ َﻠـﻖ
ِ ّ ﻤـﺎت
ِ اهلل اﻟﺘّـﺎﻣ
ِ ﻋـﻮذﺑِ َ ِﳫ
A’uzhu bi kalimati Allahi attaamaati min sherri maa khalaqa.
“Busco refúgio nas palavras perfeitas de Allah contra o mal
que foi criado.” (Repetir três vezes) {Ahmad 2/290; Sunan At-Tirmidhi 3/178; Muslim 4/2080}
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َ ُ  اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ،ادل ْﻧﻴَﺎ واﻻ ٓ ِﺧ َﺮ ِة
َ ُ اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ
ُّ َﺎﻓﻴﺔ ﰲ
َ كل اﻟ َﻌ ْﻔ َﻮ واﻟﻌ
َ كل اﻟ َﻌ ْﻔ َﻮ واﻟﻌ
َﺎﻓﻴﺔ ﰲ ِدﻳْﲏ
ِ
ِ
ِْ ْ اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ اﺣْ َﻔ ْﻈﲏ ِﻣﻦ، وا ٓ ِﻣﻦْ رَوْ ﻋَﺎﰐ، اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ اﺳْ ُ ْﱰ َﻋﻮْ رَاﰐ، وﻣَﺎﱄ، و ٔا ْﻫ ِﲇ،و ُد ْﻧﻴَﺎي
ﺑﲔ
َ  و ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِﻌ ََﻈ َﻤ ِﺘ َﻚ ٔانْ ُٔا ْﻏ، و ِﻣﻦْ َﻓﻮْ ﰶ، وﻋَﻦْ ِ َﴰﺎﱄ، وﻋَﻦْ ﻳَﻤﻴﲏ، و ِﻣﻦْ َﺧ ْﻠ ِﻔﻲ،ﻳ ََﺪ َّي
ْﺘﺎل ِﻣﻦ
ِ
َ ْﲢﱵ
Allahumma innii as‘aluka al ‘afua wal ‘aafiiata fiid dunia wal
áakhirati, Allahumma innii as‘aluka al ‘afua wal ‘aafiiata fii
diinii, wa duniaaia wa ahlii, wa maalii, Allahumma ustur “auraatii,
wa aamin rau”aatii, Allahumma ahfidhnii min baini iadaiia, wa
min khalfii, wa “an shimaalii, wa min fauqii, a”uzhu bi “adhamatika an ugtaala min tahtii.
“Ó Allah, imploro-Te o perdão e o bem estar neste mundo e no
outro. Ó Allah, imploro-Te o perdão e o bem estar na minha
religião, nos afazeres mundanos, na minha família e nos meus
bens. Ó Allah, oculta minhas deficiências e protege-me de
meu medo. Ó Allah, protege-me de todos os lados, pela minha
frente e pelas minhas costas, pela minha direita e pela minha
esquerda, e por sobre mim. Eu busco refúgio em Teu poder de
ser engolido pela terra.” {Abu Daud; veja Sunan Ibn Majah 2/332}
ّ ُ  ر ََّب،َات و ٔاﻻرْض
َّ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻋَﺎﻟِ َﻢ اﻟ َﻐﻴ ِْﺐ و
ْ ٔا ْﺷﻬ َُﺪ ٔان،ﰻ ُﳾ ٍء و َﻣ ِﻠﻴ َْﻜ ُﻪ
ِ  َﻓ ِﺎﻃ َﺮ اﻟﺴَّ ﲈو،اﻟﺸﻬَﺎ َد ِة
ِ
ِ
َ
َ
َ و ٔانْ ٔا ْﻗ َ ِﱰ َف ﻋَﲆ،َﴍ ِﻛ ِﻪ
ُ ٔ َ ٔ َّ َ َ
ْ ِ ﴍ اﻟ َّﺸـﻴْﻄ ِﺎن و
ِّ َ ْ َو ِﻣﻦ،ﴍ ﻧَ ْﻔﴘ
َّ
ِ ِ ْ ا ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ،ﻻ ٕاهل ٕاﻻ ا ْﻧﺖ
َ
ً ُﻧَ ْﻔﴘ ﺳ
 ٔاوْ ٔاﺟُ َّﺮ ُﻩ ٕاﱃ ﻣُﺴْ ِ ٍﲅ،ﻮءا
ِ
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Allahumma ‘Aalimal gaibi wash shahaadati Faatira assamauaati wal ardi rabba kulli shei‘in wa maliikahu, ashhadu an laa ilaha
illa Anta a’uzhu bika min sherri nafsii wa min sherri sheitaani wa
shirkihi, wa an aqtarifa ‘alaa nafsii suu‘an au ajurrahu ilaa muslimin.
“Ó Allah, conhecedor do que é oculto e do que é evidente. Criador dos céus e da terra. Senhor de todas as coisas e seu Possuidor. Eu testemunho que não há divindade real além de Ti. Eu
busco refúgio em Ti do mal que está em minha alma e do mal
do Satanás e de sua influência na associação de algo com Allah
e de cometer algum mal contra mim mesmo ou a qualquer outro dentre os muçulmanos.” {At-Tirmidhi e Abu Daud; veja Sunan Attirmidhi 3/142}

ُّ ُ ﺑِﺴْ ِﻢ اﻟﻠـ ِﻪ َّاذلِي ﻻ ﻳ
رْض و ََﻻ ِﰲ اﻟﺴَّ ﻤَﺎ ِء ُوﻫ َﻮ اﻟﺴَّ ﻤِﻴ ُﻊ اﻟ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ
ِ ْ َﴬ َﻣ َﻊ
ِ اﲰ ِﻪ َﳾ ٌء ﰲ ٔاﻻ
Bismi Allahi allazhíí laa iadurru ma’a ismihi shei’un fiil ardi wa
laa fissamaa‘i wa húas samii’ul ‘Aliimu.
“Em nome de Allah, Aquele com qual o nome não prejudica
nada na terra nem nos céus. Ele é quem tudo ouve e tudo sabe.”
(repetir três vezes) {Abu Daud e At-Tirmidhi; veja Sunan Ibn Majah 2/232}
ًّ
 وﺑِﻤُﺤَ ﻤ ٍَّﺪ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅ( ﻧَﺒﻴًّﺎ،ﻼم ِدﻳ ًْﻨﺎ
ِ ْ واب ٕﻻﺳ،رَﺿِ ﻴ ُْﺖ ابﻟﻠـ ِﻪ رَاب
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Radiitu bi Allahi rabban, wa bil Islaami diinan, wa bi Muhámmadin (salla Allahu ‘alihi wa sallama) Nabiian.
“Eu me comprazo com Allah por Senhor, como religião e com
Muhammad  como profeta.” (3 vezes) {At-Tirmidhi 5/465, ver também Sunan At-Tirmidhi 3/141}

 َو ِﻣـﺪا َد َ ِﳇﻤـﺎﺗِـﻪ، َـﺮْﺷـﻪ
ِ َُﺳـ ْﺒﺤـﺎن
ِ  َو ِزﻧَ َـﺔ ﻋ،  َو ِرﺿـﺎ ﻧَ ْﻔ ِﺴـﻪ، ﷲ و ِ ََﲝﻤ ِْـﺪ ِﻩ ﻋ ََﺪ َد َﺧ ْﻠـ ِﻘﻪ
Subhaana Allahi wa bi hamdihi ‘adada khalqihi wa ridaa nafsihi
wa zinata ‘arshihi wa midaada kalimaatihi.
“Quão perfeito é Allah, e os louvores são para Ele, pelo número
de todas as Suas criaturas, e pela satisfação em Si mesmo, e
pelo peso de Seu trono e a tinta de Suas palavras.” (Repetir três
vezes) {Muslim 4/2090}
ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ اﻟﻠـ ِﻪ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ ِﻩ
Subhaana Allahi wa bi hamdihi.

 وَﻻ ﺗ َِﳫـﲏ ِٕاﱃ ﻧَ ْﻔـﴘ،  َٔاﺻْ ِﻠـﺢْ ﱄ َﺷـ ْٔﺎﻧـﻲ ُ َّﳇـﻪ، اي ﺣَ ُّـﻲ اي َﻗﻴّـﻮ ُم ﺑِـ َﺮ ْ َﲪـ ِﺘ ِﻚ َٔاﺳْ َﺘـﻐـﻴﺚ
َﻃـﺮْ َﻓ َﺔ ﻋَـﲔ
Iaa Haiiu iaa Qaiiuumu bi Rahmátika astaguiithu aslih lii sha‘nii
kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii tárfata ‘ainin.
“Ó Eternamente Vivo, ó Auto Subsistente, em Tua misericórdia
busco assistência, aperfeiçoa-me em todos os meus atos. Não
deixe-me apoiar em mim mesmo, nem mesmo por um instante.” {At-Targhib e At-Tarhib 1/273}
ُ َﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ
ّ ُ  ُوﻫ َﻮ َﻋﲆ,وهل َاﳊﻤ ُْﺪ
ُ َ كل
ُ ْ  َ ُهل ُاﳌ، وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ ﴍ َﻳﻚ ُهل،ﷲ
ﰻ َﳾ ٍء َﻗﺪﻳ ٌﺮ
ِ
Laa ilaha illa Allahu, wahdahu laa shariika Lahu, Lahul mulku
wa lahul hamdu wa húa ‘alaa kulli shai‘in Qadiirun.
“Não há divindade real além de Allah, o Único, que não possui
sócios. Seus são a soberania e os louvores. Ele é quem possui
poder sobre todas as coisas.” (Repetir cem vezes) {Al-Bukhari 4/95
e Muslim 4/2071}

ُ ْ ٔاﺻْ ﺒَﺤْ ﻨَﺎ و ٔاﺻْ ﺒَﺢَ اﻟـﻤ
َ ُ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ،َُكل ﻟِ ِّﻠـ ِﻪ ر َِّب اﻟﻌَﺎﻟَﻤ ِْﲔ
,ُﴫﻩ
َ ْ َ وﻧ، َﻓ ْﺘﺤَ ُﻪ:كل َﺧ ْ َﲑ َﻫ َﺬا اﻟﻴ َِﻮْم
ِ
َ
ُ
ِّ َ ﴍ ﻣَﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ و
ِّ َ ْ و ٔا ُﻋﻮْذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ،ُ ُوﻫ َﺪاﻩ، وﺑَ َﺮ َﻛ َﺘ ُﻪ،َُو ُﻧﻮ َرﻩ
َﴍ ﻣَﺎ ﺑَﻌ َْﺪ ُﻩ

“Quão perfeito é Allah e todos os louvores são para Ele.” (3 vezes) {Muslim 4/2071}

Asbahnaa wa asbahal Mulku Lillahi Rabbil ‘aalamiin, Allahum-
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ma innii as‘aluka kheira hazhaal iaumi, fathahu, nasrahu, wa
nuurahu wa barakatahu, wa hudaahu,wa a’uzhu bika min
sherri maa fiihi wa sherri maa ba’dahu.
“Nós amanhecemos e amanhece também, toda a criação para
Allah, o Senhor dos mundos. Ó Allah, eu peço-te o bem deste
dia para mim: no seu início, no seu fim, na sua luz, na sua
benção e sua retidão. Busco proteção em Ti do mal deste dia
e do mal que está depois dele.”

“Não há divindade real a não ser Allah, o Único, que não possui
sócios. Sua é a soberania e Seus são os louvores. Ele é quem
possui o poder sobre todas as coisas”, ganha a recompensa
como se tivesse libertado um escravo dentre os filhos de Ismael. São apagados dez de seus pecados e elevado em dez graus
e está protegido do Satanás até o entardecer.” E quando entardecer, dirá a mesma coisa e estará protegido ate amanhecer.
{Sunan Ibn Majah 2/331}

O Profeta  dizia quando amanhecia e quando entardecia:
E ao entardecer dizer:
“Nós entardecemos e entardece, também toda criação para
Allah, o Senhor dos mundos. Ó Deus, eu peço para o bem
desta noite, seus triunfos e suas vitórias, sua luz e suas bênçãos e sua orientação, e me refugio em Ti contra o mal da
noite e do mal que se lhe segue.” {Abu Daud 4/322; veja Zad Al-Maa’d
2/313}

َ
ْ َ
ٔ
 وﻋ ََﲆ ِدﻳ ِْﻦ ﻧَﺒ ِّﻴ َﻨﺎ ﻣُﺤَ ﻤ ٍَّﺪ )ﺻﲆ ﷲ،ﻼص
ِ  وﻋ ََﲆ ِﳇ َﻤ ِﺔ ا ٕﻻ ْﺧ،ﻼم
ِ ْاﺻْ ﺒَﺤْ ﻨَﺎ ﻋَﲆ ِﻓﻄ َﺮ ِة ا ٕﻻﺳ
َ
ً
ً
َ
َّ
ِْ  ﺣَ ﻨﻴﻔﺎ ﻣُﺴْ ِﻠﲈ وﻣَﺎ ﰷنَ ِﻣﻦَ اﻟـﻤ،َ وﻋَﲆ ِﻣ ِةل ٔاﺑِﻴ َﻨﺎ ٕا ْﺑﺮَاﻫﲓ،(ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅ
ُﴩ ِﻛ َﲔ
Asbahnaa ‘alaa fitratil Islaam, wa ‘alaa kalimatil Ikhlaasi wa
‘alaa diini nabiinaa Muhámmadin (salla Allahu ‘alihi wa sallama)
wa ‘alaa millati abiinaa Ibraahiima haniifan musliman wa maa
kaana minal mushshirikiina.

O Mensageiro de Allah  disse: Quem disser pela manhã:

Laa ilaha illa Allahu, wahdahu laa shariika Lahu, Lahul mulku
wa lahul hamdu wa húa ‘alaa kulli sheiin Qadiirun.

“Nós amanhecemos sobre a natureza do Islam, e sobre a palavra da sinceridade, e sobre a religião de nosso profeta Muhammad  e sobre a crença de nosso pai Abraão , de pura fé,
muçulmano, e não se contava entre os que associavam parceiros a Allah.” {Ahmad 3/406-407 e 5/123; veja Suna Ibn Majah 4/209}
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ُ َﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ
ّ ُ  ُوﻫ َﻮ َﻋﲆ,اﳊﻤ ُْﺪ
َ وهل
ُ َ كل
ُ ْ  َ ُهل ُاﳌ، وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ ﴍ َﻳﻚ ُهل،ﷲ
ﰻ َﳾ ٍء َﻗﺪﻳ ٌﺮ
ِ

Abdullah Ibn Khubaib  disse: O Mensageiro de Allah  disse-me: “Diz”. Eu respondi-lhe: “Ó Mensageiro de Allah, o que eu
devo dizer ?” Ele  disse:

اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
َ
ْ
ِٕ
َ
ّ
َاس
ِ ِ ﴾ ﻣ١﴿ َّﺎس
ِ ﴾ ِﻣﻦ٣﴿ َّﺎس
ِ ﴍ اﻟﻮَﺳْ ﻮ
ِ ﴾ ا ِهل اﻟﻨ٢﴿ َّﺎس
ِ َكل اﻟﻨ
ِ ُﻗ ْﻞ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِﺮ َِّب اﻟﻨ
ْ
ُ
﴾٦﴿ َّﺎس
ِ ﴾ ِﻣﻦَ اﻟ ِﺠ َّﻨ ِﺔ َو اﻟﻨ٥﴿ َّﺎس
ِ ﴾ َّاذلِي ُﻳﻮَﺳْ ِﻮ ُس ِﰲ ﺻُ ﺪو ِر اﻟﻨ٤﴿ َّﺎس
ِ ْاﻟ َﺨﻨ

Surat Al-Ikhlas:

Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
“(1) Dize: Amparo-me no Senhor dos humanos, (2) O Rei dos
humanos, (3) O Deus dos humanos, (4) Contra o mal do sussurro do malfeitor, (5) Que sussurra aos corações dos humanos, (6) Entre gênios e humanos!”

اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
َٔ
ُ
ُ َّ ﴾١﴿ اهلل َٔاﺣَ ٌﺪ
ُ َّ ُﻗ ْﻞ ُﻫ َﻮ
ٌ
﴾٤﴿ ﴾ وَﻟ ْﻢ ﻳَﻜﻦ هل ﻛﻔﻮًا اﺣَ ﺪ٣﴿ ﴾ ﻟَ ْﻢ ﻳ َِدل وَﻟ ْﻢ ﻳُﻮدل٢﴿ اهلل اﻟﺼَّ ﻤ َُﺪ
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
“(1) Dize: Ele é Deus, o Único! (2) Deus! O Absoluto! (3) Jamais
gerou ou foi gerado! (4) E ninguém é comparável a Ele!”
Surat Al-Falaq:

“Repetir estas três suras ao amanhecer e ao entardecer, três
vezes, isto lhe será suficiente sobre todas as coisas.” {Abu Daud
4/322; At-Tirmidhi 5/467. Veja Sahih At-Tirmidhi 3/182}

اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
ِّ َ ﴾ َو ِﻣﻦ٢﴿ ﴍ ﻣَﺎ َﺧ َﻠ َﻖ
ِّ َ ﴾ ِﻣﻦ١﴿ ُﻗ ْﻞ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِﺮ َِّب ْاﻟ َﻔ َﻠ ِﻖ
﴾٣﴿ ﴍ َﻏ ِﺎﺳ ٍﻖ ِٕا َذا َو َﻗ َﺐ
ِّ َ ﴾ َو ِﻣﻦ٤﴿ ﴍ اﻟ َّﻨ َّﻔ َﺎاث ِت ِﰲ ْاﻟ ُﻌ َﻘ ِﺪ
ِّ َ َو ِﻣﻦ
﴾٥﴿ ﴍ ﺣَ ِﺎﺳ ٍﺪ ِٕا َذا ﺣَ ﺴَ َﺪ
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
“(1) Dize: Amparo-me no Senhor da Alvorada; (2) Do mal de
quem por Ele foi criado. (3) Do mal da tenebrosa noite, quando
se estende. (4) Do mal dos que praticam ciências ocultas. (5)
Do mal do invejoso, quando inveja!”
Surat An-Nas:
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28 - Recordações feitas antes de dormir
Quando o Profeta  deitava-se em sua cama todas as noites,
ele juntava suas mãos e sussurrava nelas, lendo:
Surat Al-Ikhlas:
اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
ْ َ ﴾ ﻟَ ْﻢ ﻳ ِ َْدل وَﻟَ ْﻢ ﻳ٢﴿ اهلل اﻟﺼَّ ﻤ َُﺪ
ُ َّ ﴾١﴿ اهلل َٔاﺣَ ٌﺪ
ُ َّ ُﻗ ْﻞ ُﻫ َﻮ
﴾٣﴿ ُﻮدل
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
﴾٤﴿ وَﻟ ْﻢ ﻳَﻜﻦ هل ﻛ ُﻔﻮًا َٔاﺣَ ٌﺪ
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Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
“(1) Dize: Ele é Deus, o Único! (2) Deus! O Absoluto! (3) Jamais
gerou ou foi gerado! (4) E ninguém é comparável a Ele!”
Surat Al-Falaq:
اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
َ
ِٕ
َ
َ
َ
َ
ّ
ِّ َ ﴾ ِﻣﻦ١﴿ ُﻗ ْﻞ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِﺮ َِّب ْاﻟ َﻔ َﻠ ِﻖ
َ
َ
﴾٣﴿ ﴍ ﻏ ِﺎﺳ ٍﻖ اذا َوﻗ َﺐ
ِ ﴾ َو ِﻣﻦ٢﴿ ﴍ ﻣَﺎ ﺧﻠﻖ
ِٕ
َ
َ
ّ
ِّ َ َو ِﻣﻦ
﴾٥﴿ ﴍ ﺣَ ِﺎﺳ ٍﺪ اذا ﺣَ ﺴَ َﺪ
ِ ﴾ َو ِﻣﻦ٤﴿ ﴍ اﻟ َّﻨ َّﻔ َﺎاث ِت ِﰲ ْاﻟ ُﻌ َﻘ ِﺪ
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
(1) “Dize: Amparo-me no Senhor da Alvorada; (2) Do mal de
quem por Ele foi criado. (3) Do mal da tenebrosa noite, quando
se estende. (4) Do mal dos que praticam ciências ocultas. (5)
Do mal do invejoso, quando inveja!”

humanos, (3) O Deus dos humanos, (4) Contra o mal do sussurro do malfeitor, (5) Que sussurra aos corações dos humanos, (6)
Entre gênios e humanos!”
Depois ele  passava as mãos até onde elas alcançavam de
seu corpo, iniciando por sua cabeça e sua face e depois passando na parte anterior de seu corpo, fazia isso três vezes. {Al-Bukhari com Al-Fath 9/62 e Muslim 4/1723}

“Quando você se abriga em sua cama, então leia o ayatul-Kursi
(verso do trono-sura 2:255) ate terminá-lo, com isso você estará com uma proteção de Allah, e os demônios não se aproximarão de ti até que amanheça” {Al-Bukhari com Al Fath 4/487}
“Quem ler os dois últimos versículos da Sarat Al-Baqarah (Surat
2:285-286) à noite, lhe bastará” {Al-Bukhari com Al-Fath 9/94 e Muslim
1/554}

Sura 2:285-286:

Surat An-Nas:
اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
َ
ْ
ِٕ
َ
ّ
َاس
ِ ِ ﴾ ﻣ١﴿ َّﺎس
ِ ﴾ ِﻣﻦ٣﴿ َّﺎس
ِ ﴍ اﻟﻮَﺳْ ﻮ
ِ ﴾ ا ِهل اﻟﻨ٢﴿ َّﺎس
ِ َكل اﻟﻨ
ِ ُﻗ ْﻞ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِﺮ َِّب اﻟﻨ
ْ
﴾٦﴿ َّﺎس
ِ ﴾ ِﻣﻦَ اﻟ ِﺠ َّﻨ ِﺔ َو اﻟﻨ٥﴿ َّﺎس
ِ ﴾ َّاذلِي ُﻳﻮَﺳْ ِﻮ ُس ِﰲ ﺻُ ُﺪو ِر اﻟﻨ٤﴿ َّﺎس
ِ ْاﻟ َﺨﻨ
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
(1) Dize: Amparo-me no Senhor dos humanos, (2) O Rei dos
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ٌّ ُ َآﻣَﻦَ اﻟﺮَّﺳُ ُﻮل ﺑِﻤَﺎ ُٔاﻧﺰ َل ِٕاﻟَ ْﻴ ِﻪ ِﻣﻦ َّرﺑِّ ِﻪ و َْاﻟﻤ ُْﺆ ِﻣ ُﻨﻮن
هلل َوﻣَﻼٓ ِﺋ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ِﻪ وَرُ ﺳُ ِ ِهل َﻻ
ِ ّ ﰻ آﻣَﻦَ ِاب
ِ
ُ ّ ُﻧ َﻔ ِّﺮ ُق ﺑ ْ ََﲔ َٔاﺣَ ٍﺪ ِّﻣﻦ رُّﺳُ ِ ِهل َو َﻗ ُﺎﻟﻮ ْا َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ َو َٔا َﻃ ْﻌﻨَﺎ ُﻏ ْﻔ َﺮاﻧَ َﻚ َرﺑَّﻨَﺎ و َِٕاﻟَﻴ َْﻚ ْاﻟﻤَﺼِ ُﲑ * َﻻ ﻳ َ ُِّﳫ ُﻒ
اهلل
ﻧَ ْﻔﺴً ﺎ ِٕا َّﻻ وُﺳْ َﻌﻬَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺎ َﻛﺴَ ﺒ َْﺖ َوﻋ ََﻠﳱْ َﺎ ﻣَﺎ ْاﻛ َﺘﺴَ ﺒ َْﺖ َرﺑَّﻨَﺎ َﻻ ُﺗ َﺆ ِاﺧ ْﺬ َان ِٕان ﻧَّ ِﺴﻴ َﻨﺎ َٔاوْ َٔا ْﺧ َﻄ ْٔﺎ َان َرﺑَّﻨَﺎ
و ََﻻ َ ْﲢﻤ ِْﻞ ﻋ ََﻠ ْﻴﻨَﺎ ِٕا ْﴏًا َ َامك َ َﲪ ْﻠ َﺘ ُﻪ ﻋ ََﲆ َّ ِاذلﻳﻦَ ِﻣﻦ َﻗ ْﺒ ِﻠﻨَﺎ َرﺑَّﻨَﺎ و ََﻻ ُ َﲢ ّﻤ ِْﻠﻨَﺎ ﻣَﺎ َﻻ َﻃﺎ َﻗ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ َواﻋْ ُﻒ
ْ َ َﻋﻨَّﺎ و َْاﻏ ِﻔﺮْ ﻟَﻨَﺎ و
َﻧﴫ َان ﻋ ََﲆ ْاﻟ َﻘ ِﻮْم ْاﻟ َﲀ ِﻓ ِﺮﻳﻦ
ْ ُ َارْﲪ َﻨﺎ ٓ َٔا َﻧﺖ ﻣَﻮْ َﻻ َان َﻓﺎ
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“O Mensageiro crê no que foi revelado por seu Senhor e todos
os fiéis crêem em Deus, em Seus anjos, em Seus Livros e em
Seus mensageiros. Nós não fazemos distinção entre os Seus
mensageiros. Disseram: Escutamos e obedecemos. Só anelamos a Tua indulgência, ó Senhor nosso! A Ti será o retorno!
Deus não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas
forças. Beneficiar-se-á com o bem quem o tiver feito e sofrerá
mal quem o tiver cometido. Ó Senhor nosso, não nos condenes,
se nos esquecermos ou nos equivocarmos! Ó Senhor nosso, não
nos imponhas carga, como a que impuseste a nossos antepassados! Ó Senhor nosso, não nos sobrecarregues com o que não
podemos suportar! Tolera-nos! Perdoa-nos! Tem misericórdia
de nós! Tu és nosso Protetor! Concede-nos a vitória sobre os
incrédulos!”

nafsii faarhamha wa in arsaltaha faahfadhhaa bimaa tahfadhu
bihi ‘ibaadaka assaalihiina.

Quando alguém se levantar e depois retornar a sua cama, ele
devera sacudir a cama com a ponta de sua roupa três vezes,
pois ele não sabe o que entrou em seu lugar após ele sair, e
assim que se deitar que diga:

“Ó Allah, Tu criaste minha alma e Tu a tomarás de volta. A Ti
pertence a sua morte (da alma) e a sua vida. Se permitires que
viva, preserve-a e se a levares, perdoa-a. Ó Allah, eu peço ao
Senhor uma boa saúde.” {Muslim 4/2083}

ْ َ  َﻓ ٕﺎنْ ٔاﻣْﺴَ ْﻜ َﺖ ﻧَ ْﻔ ِﴘ َﻓ، َوﺑِ َﻚ ٔارْ َﻓ ُﻌ ُﻪ،ابﲰ َﻚ ر َِّﰊ و ََﺿﻌ ُْﺖ ﺟَ ْﻨ ِﱯ
 و ٕانْ ٔارْﺳَ ْﻠ َ َﳤﺎ،ﺎرْﲪﻬَﺎ
ِْ
 ﺑِﻤَﺎ َ ْﲢ َﻔ ُﻆ ﺑِ ِﻪ ِﻋﺒَﺎ َد َك اﻟﺼَّ ﺎﻟِﺤ َﲔ،ﻓﺎﺣْ َﻔ ْﻈﻬَﺎ

O Profeta  sempre que desejava se deitar, colocava sua mão
direita em sua bochecha e dizia:

Bismika Rabbii wada’tu janbii wa bika arfa’uhu fa‘in amsakta

 ﻳَﻮْ َم ﺗَ ْﺒﻌ َُﺚ ِﻋﺒَﺎ َد َك،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ِﻗ ِﲏ ﻋ ََﺬاﺑ ََﻚ
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“Em Teu nome,meu Senhor, coloquei o meu lado e em Teu nome
levanto-me, pois se tomares minha alma tenha misericórdia
dela e se ela for solta que a proteja como protegeste as almas
de Teus servos virtuosos.” {Al-Bukhari 11/126 e Muslim 4/2084}
َ َ ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕاﻧ َّ َﻚ َﺧ َﻠ ْﻘ َﺖ ﻧَ ْﻔﴘ و َٔا ْﻧ َﺖ ﺗَ َﻮ َّﻓﺎ َﻫﺎ
 َو ٕانْ ٔاﻣ َّ ََﳤﺎ، ٕانْ ٔاﺣْ َﻴﻴ َْﳤﺎ َﻓﺎﺣْ َﻔ ْﻈﻬﺎ،كل َﻣﻤ َُﺎﲥَﺎ َوﻣَـﺤْ ﻴَﺎ َﻫﺎ
ِ
َ ُ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ،َﻓ ْﺎﻏ ِﻔﺮْ ﻟَﻬَﺎ
كل اﻟﻌَﺎ ِﻓ َﻴﺔ
ِ
Allahumma innaka khalaqta nafsii wa Anta tauafaahaa laka
mamaatuha wa mahiaahaa in ahiaitahaa faahfadhhaa wa in
amattahaa faagfir lahaa Allahumma innii as‘alukal ‘aafiata.

Allahumma qinii ‘azhaabaka iauma tab’athu ‘ibaadaka.
“Ó Allah, protege-me de Teu castigo o dia em que Tu ressuscitares Teus servos.” (3 vezes) {At-Tirmidhi 3/143}
ُ ِاب ْ ِﲰ َﻚ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔاﻣ
ُﻮت َو ٔاﺣْ ﻴَﺎ
Bismika Allahumma amuutu wa ahiaa.
“Em Teu nome. Ó Allah, eu morro e vivo.” {Al-Bukhari com Al-Fath
11/113; Muslim 4/2083}

O Profeta  se dirigiu a Ali  e Fatima  quando sua filha
lhe solicitou um empregado, ele lhe  disse: “Não quereis que
eu indique a vocês algo melhor para vocês do que um empregado. Assim que vocês forem se deitar”:
ُ ، و َاﳊﻤ ُْﺪ ﻟﻠـﻪ،ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ اﻟﻠـﻪ
وﷲ ٔا ْﻛ َ ُﱪ
ِ
ِ
Subhaana Allah, alhamdullilah, Allahu akbaru.
“Que glorifiquem a Allah!” trinta e três vezes, Que louvem-O
trinta e três vezes. E que engrandeçama Ele trinta e três vezes.
Pois isso, será melhor para vocês do que um empregado.” {Al-Bukhari com Al-Fath 7/71 e Muslim 4/2091}
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ّ ُ  َرﺑَّﻨَﺎ و َر َّب، و َر َّب اﻟﻌَﺮْش اﻟﻌ َِﻈﲓ، و َر َّب ٔاﻻرْض،َات اﻟ َّﺴـﺒْﻊ
ﰻ
ِ َّاﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ر ََّب اﻟﺴَّ ﻤَـﺎو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّﴍ ُﰻ
َ  ﻓﺎﻟِ َﻖ،ٍُﳾء
َ
ْ
َ
ُ
ٔ
َ
ُ
َ
ّ
ْ
ُ
َّ
َّ
ِ ِ ْ اﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ، َوﻣ ُِﲋل اﻟﺘﻮْ َرا ِة وا ٕﻻ ِﳒ ِﻴﻞ واﻟﻔﺮْ ﻗ ِﺎن،اﳊ ِّﺐ واﻟﻨﻮَى
ٓ
َ
َ
َ
َ
ٔ
ُ
َّ
ٌ
َ
ٔ
ٔ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
 واﻧﺖ اﻻ ِﺧﺮُ ﻓﻠﻴ َْﺲ،ٌ اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ اﻧﺖ اﻻوَّل ﻓﻠﻴ َْﺲ ﻗﺒْكل ﳾء،َﳾ ٍء ٔا ْﻧ َﺖ ا ٓ ِﺧﺬ ﺑِﻨَﺎﺻِ ﻴﺘ ِﻪ
َّ  و ٔا ْﻧ َﺖ،ٌﺑَﻌ َْﺪ َك َﳾء
،ٌ و ٔا ْﻧ َﺖ اﻟﺒ َِﺎﻃﻦُ َﻓ َﻠﻴ َْﺲ ُدوﻧَ َﻚ َﳾء،ٌاﻟﻈﺎ ِﻫﺮُ َﻓ َﻠﻴ َْﺲ َﻓﻮْ َﻗ َﻚ َﳾء
َّ ا ْﻗ ِﺾ َﻋﻨَّﺎ
ْ َو َٔا ْﻏ ِﻨﻨَﺎ ِﻣﻦَ اﻟ َﻔﻘﺮ، َادل ْﻳﻦ
Allahumma rabbas samawaatis sab’i, wa rabbal arshil adhiimi, rabbanaa wa rabba kulla shei‘in, faaliqal habbi wan náwaa
wa munázzila atauraati wal injiili, wal furqáan, a’uzhu bika
min sherri kulli shei‘in Anta áakhizhun binaasiatihi. Allahumma Antal áaualu faleisa qablaka shei‘iun, wa Antal áakhiru
faleisa ba’daka shei‘un, wa Anta Adhdhaahiru faleisa fauqaka
shei‘un, Antal baatinu faleisa dúnaka shei‘un. íqdi ‘annaa
addaina wa agninaa minal faqri.
“Ó Allah, Senhor dos sete céus; Senhor do trono poderosíssimo. Nosso Senhor é Senhor de todas as coisas, (causador) da
fissura da semente e do caroço da tâmara, Revelador da Tora,
do Evangelho e Al-Furqan (o Sagrado Alcorão). Eu busco refúgio em Ti de todos os males das coisas existentes pelas quais
Tu és responsável. Ó Allah, Tu és o Primeiro e antes de Ti não
há nada. Tu és o Último e, depois de Ti, não haverá nada. Tu
és o Evidente e não há nada acima de Ti. Quita nossa dívida e
enriquece-nos da pobreza.” {Muslim 4/2084}
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 وآوَاان؛ َﻓ َ ْﲂ ِﻣ َّﻤﻦْ ﻻ َﰷ ِ َﰲ َ ُهل وَﻻ ﻣ ُْﺆ ِو َي، َوﻛ َﻔ َﺎان،َاﳊـﻤ ُْﺪ ﻟﻠـ ِﻪ َّاذلِي ٔا ْﻃ َﻌ َﻤﻨَﺎ وﺳَ َﻘ َﺎان
Alhamdulillah allazhíí at ‘amanaa wa saqáanaa, wa kafáanaa wa
áawaanaa fakám miman laa káafia lahu wa laa mú‘wiia.
“Todos os louvores pertencem a Allah. Que nos deu de comer e
beber, que nos deu suficiência e o refúgio. Pois quantos são os
que não possuem alguém que os satisfaça ou lhes refugie.”
{Muslim 4/2085}

ّ ُ َات و ََٔاﻻرْض ر َِّب
َْ ﰻ
َّ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻋَﺎﻟِ َﻢ ْاﻟ َﻐﻴ ِْﺐ و
ْ َٔا ْﺷﻬ َُﺪ َٔان،ﳾ ٍء َو َﻣ ِﻠ َﻴﻜ ُﻪ
ِ َاﻟﺸﻬَﺎ َد ِة َﻓ ِﺎﻃ َﺮ اﻟﺴَّ ﻤَﺎو
ِ
ِ
َ
َ
َ َو َٔانْ َٔا ْﻗ َ ِﱰ َف ﻋَﲆ،َﴍ ِﻛ ِﻪ
ُ َٔ َ َٔ َّ ِٕ َ َ ِٕ َ
ْ ِ ﴍ اﻟ َّﺸـﻴْﻄ ِﺎن و
ِّ َ ْﴍ ﻧَ ْﻔﴘ َو ِﻣﻦ
َّ
ِ ِ ْﻻ اهل اﻻ ا ْﻧﺖ ا ُﻋﻮْذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ
َ
ً ُﻧَ ْﻔﴘ ﺳ
ﻮءا َٔاوْ َٔاﺟُ َّﺮ ُﻩ ِٕاﱃ ﻣُﺴْ ِ ٍﲅ
ِ
Allahumma ‘aalimal gaibi wash shahaadati faatira assamawaatu wal ardi rabba kulli shei‘in wa malíikahu, ashhadu an laa
ilaaha illa Anta a’uzhu bika min sherri nafsii wa min sherri
ashshaitaani wa shírkihi, wa an aqtarifa ‘aalaa nafsii súuuan au
ajurrahu ilaa muslimin.

ao que ele Te associa e de cometer um mal contra mim mesmo
ou levá-lo a um dos muçulmanos.” {Abu Daud 4/317 veja Sunan At-Tirmidhi 3/142}

O Profeta  não costumava dormir até ler a Surat As-Sajjah
(Surat32) e a Surat Al-Mulk (Surat 67). {At-Timridhi, An-Nassa’i, Sunan Al-Jami 4/255}

“Quando você for para sua cama faça a ablução como se a estivesse fazendo para a oração, depois deite-se de seu lado direito e diga.”:
 و ٔا ْﻟﺠَ ٔﺎ ُت َﻇ ْﻬ ِﺮي، َوو َّ َْهج ُﺖ و ْ َِهجـﻲ ٕاﻟَﻴ َْﻚ، َو َﻓﻮ َّْﺿ ُﺖ ٔا ْﻣ ِﺮي ٕاﻟَﻴ َْﻚ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔاﺳْ َﻠﻤ ُْﺖ ﻧَ ْﻔ ِﴘ ٕاﻟَﻴ َْﻚ
، ا ٓ َﻣ ْﻨ ُﺖ ﺑِ ِﻜ َﺘﺎﺑِ َﻚ َّاذلِي ٔا ْﻧ ْﺰَﻟ َﺖ، ﻻ ﻣ َْﻠﺠَ ٔﺎ وَﻻ َﻣ ْﻨﺠَ ﺎ ِﻣ ْﻨ َﻚ ٕا َّﻻ ٕاﻟَﻴ َْﻚ، ر َْﻏﺒ ًَﺔ ور َْﻫﺒ ًَﺔ ٕاﻟَﻴ َْﻚ،ٕاﻟَﻴ َْﻚ
َوﺑِﻨَﺒ ِّﻴ َﻚ َّاذلِي ٔارْﺳَ ْﻠ َﺖ
Allahumma aslamtu nafsii ileika wa fawadtu amirí ileika, wa
wajahtu wajhii ileika, wa alja‘tu dhahrii ileika, rágbatan wa ráhbatan ileika laa maljaá‘ Wa laa manjáa minka illa ileika, aamántu bikitáabika allazhíí anzalta wa binabiíika allazhíí arsalta.

“Ó Allah, conhecedor do que é oculto e explícito, criador dos
céus e da terra, Senhor de todas as coisas e Possuidor delas. Eu
testemunho de que não há outra divindade real além de Ti.
Protejo-me em Ti do mal de minha alma, do mal do Satanás e

“Ó Allah, eu submeto-Te minha alma, confio meus afazeres a Ti,
torno minha face a Ti e deposito toda minha confiança em Ti,
em esperança e temor a Ti. Não há refúgio ou segurança de Ti a
não ser em Ti. Eu creio no Teu livro que revelaste e no Teu pro-
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feta que Tu enviaste. (Quem disser isto morrerá sobre a fitrah
(crença pura).” {Al-Bukhari com Al-Fath 11/113 e Muslim 4/2081}
29 - Súplicas quando se movimentar
durante a noite
Aisha  disse: “o Mensageiro de Allah  costumava dizer
quando se movimentava de um lado para o outro durante a noite”:
ُ ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ
ُّ ، ُﷲ اﻟﻮ َِاﺣ ُﺪ اﻟ َﻘﻬَّﺎر
ُرْض َوﻣَﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ﻤَﺎ اﻟ َﻌ ِﺰْﻳﺰُ اﻟ َﻐ َّﻔﺎر
ِ رب اﻟﺴَّ ﻤَـﺎو
ِ َات و ٔاﻻ
Laa ilaaha illa Allah alwaahidul qahhaaru, rabbus samawaati
wal ardi wa maa beináhumal aziizul gaffaaru.
“Não há divindade real a não ser Allah, o Uno, o Onipotente,
Senhor dos céus e da terra e de tudo que está em ambos, o
Poderosíssimo, o Perdoador.” {Sahih Al-Jami 4/213}
30 - Súplica da insônia e o medo
durante o sono, e de quem é afligido por
melancolia e preocupações
ِّ َ ، ِﻣﻦْ َﻏ َﻀ ِﺒ ِﻪ َو ِﻋ َﻘﺎﺑِ ِﻪ،َّﺎت
، َو ِﻣﻦْ َ َﳘﺰ َِات اﻟ َّﺸـﻴ َِﺎﻃ ِﲔ،وﴍ ِﻋﺒَﺎ ِد ِﻩ
ِ َـﺎت اﻟﻠـ ِﻪ اﻟﺘَّﺎﻣ
ِ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َ ِﳫﻤ
ُ ُ و ٔانْ َ ْﳛ
.ون
ِ ﴬ
74

A’uzhu bikalimáatillahit taammaati min gádabihi wa ‘iqaabihi, wa sherri ‘ibaaadihi wa min hamazáati shsheiaatiini wa
an iahduruuni.
“Eu busco proteção nas perfeitas palavras de Allah, de Sua
fúria e de Seu castigo, da maldade de Seus servos, das insinuações dos demônios, e da sua presença.” {Abu Daud 4/12;
veja também Sunan At-Tirmidhi 3/171}

31 - Súpllica para quem sonhou
um bom sonho ou um pesadelo
“O sonho bom é de Allah e o pesadelo é do Satanás. Quem
de vocês sonhar algo que goste, deve relatá-lo somente a
quem goste dele.”
Resumo, sobre o que fazer quem sonhar com algo que não
goste em seu sono:
a) Cuspir de seu lado esquerdo três vezes;
b) Buscar proteção em Allah do malvado Satanás e do mal
que tenha sonhado, três vezes;
c) Não contar a ninguém;
d) Mudar de lado, no qual esteja deitado;
e) Levantar-se e rezar, se assim desejar {Muslim 4/1772 e 1773}
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32 - Súplica do Qunuut Al-Witr
 و ََاب ِر ْك ِﱄ ِﻓ ْﻴﻤَﺎ، وﺗَﻮﻟَّ ِﲏ ِﻓ ْﻴﻤَﻦْ ﺗَﻮَﻟَّﻴ َْﺖ، وﻋَﺎ ِﻓ ِﲏ ِﻓ ْﻴﻤَﻦْ ﻋَﺎ َﻓﻴ َْﺖ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻫ ِﺪ ِﱐ ِﻓ ْﻴﻤَﻦْ َﻫ َﺪﻳ َْﺖ
َّ َ  و ِﻗ ِﲏ،ٔاﻋْ َﻄﻴ َْﺖ
، ٕاﻧ َّ ُﻪ ﻻ ﻳ َِﺬ ُّل ﻣَﻦْ وَاﻟَﻴ َْﺖ،ﴍ ﻣَﺎ َﻗ َﻀﻴ َْﺖ؛ َﻓ ٕﺎﻧ َّ َﻚ ﺗَ ْﻘ ِﴤ وَﻻ ُﻳ ْﻘ َﴣ ﻋ ََﻠﻴ َْﻚ
 ﺗَﺒَﺎر َْﻛ َﺖ َرﺑَّﻨَﺎ َوﺗَﻌَﺎﻟَﻴ َْﺖ،[]وَﻻ َﻳ ِﻌ ُّﺰ ﻣَﻦْ ﻋَﺎ َدﻳ َْﺖ
Allahumma ihdinii fiimán hadeita wa ‘aafinii fiimán ‘aafeita wa
tawállani fiimán tawallaita, wa baarik lii fiimaa a’taita, waqinii
sharra maa qadaita, faínnaka táqdii wa laa iúqdaa ‘alaika, ínnahu laa iazhillu man waaleita, [wa laaa ia’izzu man ‘aadeita],
tabaarakta rabbanaa wa ta’aalaita.
“Ó Allah, guie-me na mesma direção daqueles que tem guiado.
Assegura-me saúde, assim como aqueles que tens assegurado.
Põe-me sob a Tua proteção, assim como aqueles que Tu protegeste. Abençoa-me naquilo que Tu tens me dado. Protege-me
do mal que Tu decretaste, pois no que decretaste ninguém poderá contrariá-lo. Em verdade, Tu não humilhas aquele que está
próximo de Ti e Tu não fortaleces aquele que é Teu inimigo,
abençoado e exaltado és Tu, nosso Senhor.” {Sahih At-Tirmidhi

Allahumma innii a’uzhu bi rridaaka min sakhátik, wa
bimu’aafáatika min ‘uquubátika, wa a’uzhu bika minka, laa uhsii
thanaa‘an ‘aleika, Anta kamaa athneita ‘alaa nafsika.
“Ó Allah, busco proteção em Teu contentamento contra Tua fúria, de Tuas graças contra Tuas punições. Eu protejo-me em Ti
contra Ti. Eu não sou capaz de enumerar de quantos louvores Tu
és digno, Tu és como Tu louvaste a Ti mesmo.” {Sunan At-Tirmidhi
3/180; Sunan Ibn Majah 1/194}

َ َ ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا َّاي َك ﻧَ ْﻌﺒ ُُﺪ
ْ َ ، ﻧَﺮْﺟُ ﻮ ر ْ ََﲪ َﺘ َﻚ، َو ٕاﻟَﻴ َْﻚ ﻧَﺴْ ﻌَﻰ و َ َْﳓ ِﻔ ُﺪ،وكل ُﻧﺼَ ّﲇ َوﻧَﺴْ ﺠُ ُﺪ
وﳔ َﴙ
ِ
َ  ٕانَّ ﻋ ََﺬاﺑ ََﻚ،ﻋ ََﺬاﺑ ََﻚ
َ َو ُﻧ ْﺜﲏ ﻋ ََﻠﻴْﻚ،ﺮُك
َ  وﻧَ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ، ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا َّان ﻧَ ْﺴـ َﺘ ِﻌﻴﻨ َُﻚ،ابﻟﲀ ِﻓﺮْﻳﻦَ ﻣ ُْﻠﺤَ ٌﻖ
ِ
َ َ  و َْﳔ َﻀ ُﻊ، َو ُﻧ ْﺆ ِﻣﻦُ ﺑِ َﻚ،ﺮُك
َ  و َْﳔ َﻠ ُﻊ ﻣَﻦْ ﻳ َْﻜ ُﻔ،كل
َ  وَﻻ ﻧ َْﻜ ُﻔ،َاﻟـﺨ ْﲑ
َ
ﺮُك
Allahumma iáaaka na’budu, wa laka nusallii wa násjudu, wa
ileika nas’aaa wa náhfidu, narjuu ráhmataka, wa nakhshaa
‘azhaabaka, inna ‘azhaabaka bilkaafiriina múlhaqun. Allahumma
innaa nasta’íinuka, wa nastagfíruka, wa nuthnii ‘alaika alkhaira,
wa laa nakfúruka, wa nú’minu bika, wa nakhda’u laka wa
nakhla’u man iakfúruka.

1/144; Sunan Ibn Majah 1/194}

 ﻻ ُٔاﺣْ ِﴢ، َو ٔا ُﻋ ُﻮْذ ﺑِ َﻚ ِﻣ ْﻨ َﻚ، َوﺑِ ُﻤﻌَﺎ َﻓﺎﺗِ َﻚ ِﻣﻦْ ُﻋ ُﻘﻮﺑَ ِﺘ َﻚ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ َٔا ُﻋ ُﻮْذ ﺑِ ِﺮ َﺿ َﺎك ِﻣﻦْ َ َﲯ ِﻄ َﻚ
 ٔا ْﻧ َﺖ َ َامك ٔا ْﺛ َﻨﻴ َْﺖ ﻋ ََﲆ ﻧَ ْﻔ ِﺴ َﻚ،ﺛَﻨَﺎ ًء ﻋ ََﻠﻴ َْﻚ

“Ó Allah, só a Ti adoramos, só para Ti oramos e nos prostramos.
Só a Ti nos dirigimos, com solicitude. Esperamos Tua misericórdia, tememos o Teu castigo, pois Teu castigo é certo para com
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os descrentes. Ó Allah, só a Ti imploramos, e só a Ti procuramos pelo perdão, nós louvamos a Ti com o melhor. Nós não
descremos de Ti. Nós cremos em Ti. Nós nos submetemos
somente a Ti, e rejeitamos aqueles que não acreditam em Ti.”
{Irua Al-Ghalil 2/170}

33 - Recordação após Salam do Al-Witr
O Mensageiro de Allah  usava recitar na oração do Al-Witr:
Surat Al-‘ala:
اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
َ ْ َﺳـ ِّﺒ ِﺢ
﴾٣﴿ ﴾ و ََّاذلِي َﻗ َّﺪ َر َﻓﻬ ََﺪى٢﴿ ﴾ َّاذلِي َﺧ َﻠ َﻖ َﻓﺴَ ﻮَّى١﴿ اﰟ َرﺑِّ َﻚ ْ َٔاﻻﻋ َْﲆ
﴾ ِٕا َّﻻ٦﴿ ﴾ َﺳـ ُﻨ ْﻘ ِﺮ ُؤ َك َﻓ َﻼ ﺗَ َﻨﴗ٥﴿ ﴾ َﻓﺠَ ﻌ َ َُهل ُﻏ َﺜﺎء َٔاﺣْ ﻮَى٤﴿ و ََّاذلِي َٔا ْﺧﺮَجَ ْاﻟﻤَﺮْ ﻋَﻰ
ُ َّ ﻣَﺎ َﺷﺎء
﴾ َﻓ َﺬ ِّﻛﺮْ ِٕان ﻧ َّ َﻔﻌ َِﺖ٨﴿ ﴾ َو ُﻧ َﻴ ِّﴪ َُك ﻟِ ْﻠ ُﻴ ْﴪَى٧﴿ اهلل ِٕاﻧ َّ ُﻪ َﻳﻌ َ ُْﲅ ْاﻟﺠَ ْﻬ َﺮ َوﻣَﺎ َ ْﳜ َﻔﻰ
ّ
﴾ َّاذلِي ﻳَﺼْ َﲆ١١﴿ ﴾ َو َﻳ َﺘﺠَ َّﻨﳢُ َﺎ ْ َٔاﻻ ْﺷ َﻘﻰ١٠﴿ ﴾ َﺳـﻴ ََّﺬ َّﻛﺮُ ﻣَﻦ َ ْﳜ َﴙ٩﴿ اذل ِْﻛﺮَى
ُ ﴾ ُ َّﰒ َﻻ َﻳﻤ١٢﴿ اﻟﻨَّﺎ َر ْاﻟ ُﻜ ْﱪَى
﴾١٤﴿ ﴾ َﻗ ْﺪ َٔا ْﻓ َﻠﺢَ ﻣَﻦ َﺗ َﺰ َّﰽ١٣﴿ ُﻮت ِﻓﳱَﺎ و ََﻻ َ ْﳛ َﲕ
ُّ ﴾ ﺑ َْﻞ ُﺗ ْﺆﺛِﺮُ ونَ ْاﻟﺤَ ﻴَﺎ َة١٥﴿ اﰟ َرﺑِّ ِﻪ َﻓﺼَ َّﲆ
َ ْ و ََذ َﻛ َﺮ
﴾ و َْاﻻ ٓ ِﺧ َﺮ ُة َﺧ ْ ٌﲑ َو َٔا ْﺑ َﻘﻰ١٦﴿ ادل ْﻧﻴَﺎ
ْ
ُٔ
َ
َ
ِٕ
ِٕ
َ
ُ
ُ
َ
﴾١٩﴿ ُﻮﳻ
َ ﴾ ﲱ ِﻒ ا ْﺑﺮَا ِﻫ َﲓ َوﻣ١٨﴿ ﴾ انَّ ﻫﺬا ﻟ ِﻔﻲ اﻟﺼُّ ﺤُ ِﻒ اﻻوﱃ١٧﴿

queças, (7) Senão o que Deus permitir, porque Ele bem conhece o que está manifesto e o que é secreto. (8) E te encaminharemos pela (senda) mais simples. (9) Admoesta, pois,
porque a admoestação é proveitosa (para o atento)! (10) Ela
guiará aquele que é temente. (11) Porém, o desventurado a
evitará; (12) Entrará no fogo maior (o infernal), (13) Onde não
morrerá, nem viverá. (14) Bem-aventurado aquele que se purificar, (15) E mencionar o nome do seu Senhor e orar! (16)
Entretanto, vós, (ó incrédulos) preferis a vida terrena, (17)
Ainda que a outra seja preferível, e mais duradoura! (18) Em
verdade, isto se acha nos Livros primitivos, (19) Nos Livros de
Abraão e de Moisés.
Surat Al-Kaafirun:
اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
﴾٣﴿ ﴾ و ََﻻ َٔا ُ ْﻧﱲ ﻋَﺎﺑِ ُﺪونَ ﻣَﺎ َٔاﻋْ ﺒ ُُﺪ٢﴿ َ﴾ َﻻ َٔاﻋْ ﺒ ُُﺪ ﻣَﺎ ﺗَ ْﻌﺒ ُُﺪون١﴿ َُﻗ ْﻞ َاي َٔاﳞُّ َﺎ ْاﻟ َﲀ ِﻓﺮُ ون
َ ﴾ ﻟَ ُ ْﲂ ِدﻳﻨ ُ ُْﲂ و٥﴿ ﴾ و ََﻻ َٔا ُ ْﻧﱲ ﻋَﺎﺑِ ُﺪونَ ﻣَﺎ َٔاﻋْ ﺒ ُُﺪ٤﴿ َﺪﰎ
ْ ُّ و ََﻻ َٔا َان ﻋَﺎﺑِ ٌﺪ ﻣَّﺎ َﻋﺒ
َﱄ ِد ِﻳﻦ
ِ
﴾٦﴿

Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
(1) Glorifica o nome do teu Senhor, o Altíssimo, (2) Que criou
e aperfeiçoou tudo; (3) Que tudo predestinou e encaminhou;
(4) E que faz brotar o pasto, (5) Que se converte em feno. (6)
Ensinar-te-emos a recitar (a Mensagem), para que não es-

Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
(1) Dize: Ó incrédulos, (2) Não adoro o que adorais, (3) Nem
vós adorais o que adoro. (4) E jamais adorarei o que adorais,
(5) Nem vós adorareis o que adoro. (6) Vós tendes a vossa
religião e eu tenho a minha.
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Surat Al-Ikhlas:
اهلل اﻟﺮ ْ ََّﲪ ِﻦ اﻟﺮ َِّﺣ ِﲓ
ِ ّ ﺑِﺴْ ِﻢ
ْ َ ﴾ ﻟَ ْﻢ ﻳ ِ َْدل وَﻟَ ْﻢ ﻳ٢﴿ اهلل اﻟﺼَّ ﻤ َُﺪ
ُ َّ ﴾١﴿ اهلل َٔاﺣَ ٌﺪ
ُ َّ ُﻗ ْﻞ ُﻫ َﻮ
﴾ وَﻟَ ْﻢ ﻳ َُﻜﻦ َّ ُهل ُﻛ ُﻔﻮًا٣﴿ ُﻮدل
﴾٤﴿ َٔاﺣَ ٌﺪ
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
(1) Dize: Ele é Deus, o Único! (2) Deus! O Absoluto! (3) Jamais
gerou ou foi gerado! (4) E ninguém é comparável a Ele!
َ
(( ُّوح
ِ ِ َ)) ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ اﳌ
ِ كل ُاﻟﻘ ُّﺪ
ِ وس (( )) ر َِّب اﻟـﻤَﻼ ِﺋﻜ ِﺔ واﻟﺮ
Subbhaanal málikil qudduusi (3vezes) / Rabil maláaí’kati wa
Ruuhi.
“Quão perfeito é o Soberano, o Augusto.” / “O Senhor dos Anjos
e do espírito (Anjo Gabriel).” – (três vezes, e na terceira vez ele
aumentava e prolongava a sua voz ao dizê-la); {An-Nassaa’i 3/244}
34 - Súplica para a ansiedade e tristeza
 ﻋ َْﺪ ٌل ِ َّﰲ،َﺎض ِ َّﰲ ﺣُ ْ ُﳬ َﻚ
ٍ  ﻣ، َانﺻِ ﻴَﱵ ﺑِﻴ َِﺪ َك، ا ْﺑﻦُ ٔا َﻣ ِﺘ َﻚ، ا ْﺑﻦُ َﻋ ِﺒﺪ َك،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ َﻋﺒ ُْﺪ َك
ّ ُ َ ُ َٔ ٔ َ َ
َ َ ﲁ ْاﰟ ُﻫ َﻮ
َّ
َ
ٔ
 اوْ ﻋَﻠ ْﻤ َﺘ ُﻪ، ٔاوْ ٔا ْﻧﺰَْﻟ َﺘ ُﻪ ِﰲ ِﻛ َﺘﺎﺑِﻚ، َ َّﲰﻴ َْﺖ ﺑ ِﻪ ﻧَ ْﻔﺴَ َﻚ،كل
ٍ ِ ِ اﺳْ ﺎكل ﺑ،ﻗ َﻀ ُﺎؤك
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ ٔا ِو ا ْﺳـﺘ ٔﺎﺛ،ٔاﺣَ ًﺪا ِﻣﻦْ َﺧ ْﻠ ِﻘ َﻚ
، ٔانْ ﲡﻌَﻞ ُاﻟﻘﺮْ آنَ َرﺑِ ْﻴ َﻊ َﻗ ِﻠﱯ،ﺮْت ﺑِ ِﻪ ِﰲ ِﻋ ِﲅ اﻟ َﻐﻴ ِْﺐ ِﻋﻨ َْﺪك
َ  و ََذ َﻫ، وﺟَ ﻼ َء ﺣُ ﺰْ ِﱐ،َو ُﻧﻮ َر ﺻَ ْﺪ ِري
ﺎب َ ِّﳘﻲ
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Allahumma innii ‘ábduka ibn ‘ábdika ibn amátika naasiatii
biiádika, máadin fíia húkmuka, ‘adlun fía qadaá‘uka asáluka
bikulli ísmin húa laka sammáita bihi náfsaka au anzáltahu fii
kitáabika, au ‘allámtahu áhadan min khálqika au ista‘átharta
bihi fii ‘ilmil gaibi ‘índaka an taj’alal quraana rabii’a qalbii, wa
nuura sadrii wa jalaá‘a huznii wa zhahaaba hammii.
“Ó Allah, eu sou Teu servo, filho do Teu servo e de Tua serva,
minha fronte está em Tuas mãos. Teu comando está sobre
mim. É justo Teu decreto sobre mim. Eu peço-Te por todos os
nomes que pertencem a Ti pelos quais Tu és nomeado ou
pelos que Tu revelaste em Teu Livro ou por algum daqueles
que Tu ensinaste a alguma de Tuas criaturas ou Tu tiveste
preservado-o no Teu conhecimento do oculto, faze com que o
Alcorão reaviva meu coração, seja a luz do meu peito e o final
da minha tristeza e da minha ansiedade.” {Ahmad 1/391 e Al-Albaani}

َ
ُ
َ
َ ُ ٔ ّ َّ
َّ وﺿ َﻠﻊ
ادلﻳ ِْﻦ
ِ َ ، واﻟﺒ ُْﺨ ِﻞ واﳉ ْ ِﱭ، واﻟﻌَﺠْ ِﺰ واﻟﻜﺴَ ِﻞ،اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِﱐ ا ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦَ اﻟ َﻬ ِّﻢ واﳊﺰ َِن
و َﻏ َﻠ َﺒ ِﺔ اﻟ ِّﺮﺟَ ِﺎل
Allahumma innii a’uzhu bika minal hammi wal huzni, wal ‘ajzi
wal kásali wal bukhli wal jubni, wa dal’u addaini wa gálabati
arijaali.
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“Ó Allah, eu busco proteção em Ti da ansiedade e da tristeza, da
fraqueza, da preguiça, da avareza e da covardia e de estar tomado pela dívida ou de ser manipulado pelos homens”. {Al-Bukhari
7/158, ver também Al-Bukhari com Fath 11/173}

“Ó Allah, em Tua misericórdia tenho minha esperança. Então,
não me abandone nem por um isntante, nem em um piscar de
olhos, e melhora toda a minha situação, não há divindade real a
não ser Ti.” {Abu Daud 4/324 e Ahmad 5/42}

35 - Súplica do angustiado

َّ َ ِٕا ّﱐ ُﻛﻨ ُْﺖ ِﻣﻦ،ﻻ ِٕا َهل ِٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ ُﺳـﺒْﺤَ ﺎﻧَ َﻚ
اﻟﻈﺎﻟِﻤ َﲔ
ِ

ُ  ﻻ ٕا َ َهل ٕاﻻ،ُﷲ ر َُّب اﻟﻌَﺮْش اﻟﻌ َِﻈﲓ
ُ  ﻻ ِٕا َ َهل ٕا َّﻻ،ُﷲ اﻟﻌ َِﻈ ُﲓ َاﳊﻠﲓ
ُ ﻻ ٕا َ َهل ِٕا َّﻻ
ﷲ ر َُّب
ِ
ِ
َ
ﺮﱘ
ِ اﻟﺴَّ ﻤَﺎو
ِ رْض َور َُّب اﻟﻌ
ِ  َور َُّب ٔاﻻ،َات
ِ ْ َﺮْش اﻟﻜ

Laa ilaaha illa Anta subháanaka innii kuntu minal dhaalimíína.

Laa ilaaha illa Allahul ‘adhiimul halíímu, laa ilaaha illa Allahu
rabbul ‘arshil ‘adhiimi, laa ilaaha illa Allah rabbus samawaati
wal ardi wa rabbul ‘arshil karíími.
“Não há divindade real a não ser Allah, o Poderoso, o Tolerante.
Não há divindade real a não ser Allah, o Senhor do trono poderoso, não há divindade real a não ser Allah, Senhor dos céus e
Senhor da Terra, Senhor do Trono, o Generoso.” {Al-Bukhari 7/154;
Muslim 4/2092}

 ﻻ ِٕا َ َهل ٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ، َو َٔاﺻْ ِﻠﺢْ ِﱄ َﺷ ْٔﺎ ِﱐ ُ َّﳇ ُﻪ،َﲔ
ٍ ْ  َﻓﻼ ﺗ َِﳫﲏ ٕا َﱃ ﻧَ ْﻔ ِﴘ َﻃﺮْ َﻓ َﺔ ﻋ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ر ْ ََﲪ َﺘ َﻚ ٔارْﺟُ ﻮ

“Não há divindade real a não ser Ti. Glorificado és Tu, por certo
eu me encontrava entre os injustos.” {At-Tirmidhi 5/529; Sunan At-Tirmidhi 3/168}

36 - Súplica ao encontrar um inimigo
ou alguém que possua autoridade
َ ُ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا َّان َ ْﳒﻌ
ُ  وﻧَﻌ،َكل ِﰲ ُ ُﳓﻮْ ِر ْﱒ
ُ ُ ُْﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ
ﴍو ِر ِ ْﱒ
ِ
Allahumma innaa naj’áluka fii nuhúrihim wa na’uuzhu bika min
shurúurihim.
“Ó Allah, nós colocamos-Te na frente de seus peitos e nos protegemos em Ti de suas maldades.” {Abu Daud 2/89)

Allahumma ráhmataka arjuu falaá takilnii ilaa nafsii tárfata
‘áinin wa aslih lii sha‘anii kállahu, laa ilaaha illaa Anta.

 َوﺑِ َﻚ ٔا َﻗﺎﺗِ ُﻞ، َوﺑِ َﻚ ٔاﺻُ ُﻮل، ﺑِ َﻚ ٔاﺣُ ُﻮل، و ٔا ْﻧ َﺖ ﻧَﺼِ ﲑي،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ْﻧ َﺖ ﻋ َُﻀ ِﺪي
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Allahumma Anta ‘ádudii, wa Anta nasiirii bika ájuulu wa bika
asuulu wa bika uqáatilu.

B) Que renuncie ao que lhe causa duvida.
Ele deve dizer:

“Ó Allah, Tu és meu suporte. Tu és meu triunfo. Por Ti, movo-me. Por Ti, ataco e por Ti batalho.” {Abu Daud 3/42; At-Tirmidhi 3/183;
ver também Sunan At-Tirmidhi 3/183}

ُ ﺣَ ﺴْ ُﺒ َﻨﺎ
 وﻧِ ْﻌ َﻢ اﻟ َﻮ ِﻛ ُﻴﻞ،ﷲ

ا ٓ َﻣ ْﻨ ُـﺖ ِاب ِ وَرُ ﺳُ ِـهل
Aamantu billahi wa rasúulihi.
“Eu creio em Allah e Seus Mensageiros.” {Muslim 1/119-120}

Hasbunaa Allahu wa ni’mal wakiilu.

ّ ُ ُِﻫ َﻮ َٔاﻻو َُّل وَاﻻ ٓ ِﺧﺮُ وَاﻟَّﻈﺎ ِﻫﺮُ وَاﻟﺒ َِﺎﻃﻦُ و َُﻫ َﻮ ﺑ
َْ ﲁ
ﳾ ٍء َﻋ ِﻠ ْ ٌﲓ
ِ

“Allah é o bastante para nós. Que excelente guardião Ele é!”

Húaal awuualu, wal áakhiru, wa dhaahiru wal baatinu wa húa
bikulli shai‘in ‘alíímu.

{Al-Bukhari 5/172}

37 - Súplica feita por aquele que é acometido
pela dúvida em sua crença

“Ele é o Primeiro, o Último, o Manifesto, o Oculto e sobre todas
as coisas Ele tem conhecimento.” {Abu Daud 4/329}

A) Que busque refugio em Allah.
38 - Súplica para quitação do débito
ٔا ُﻋ ُﻮذ ِابﻟﻠـ ِﻪ ِﻣﻦَ اﻟ َّﺸـﻴ َْﻄ ِﺎن اﻟﺮ َِّﺟ ِﲓ
‘Audho billahi mina all-shaitani all-raajim.

َ ِ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻛ ِﻔﲏ ِ َﲝ
َ ِ  و َٔا ْﻏ ِﻨﲏ ﺑِ َﻔ ْﻀ،ﻼكل ﻋَﻦْ ﺣَ ﺮَا ِﻣ َﻚ
كل َ َّﲻﻦْ ِﺳﻮ ََاك
ِ

“Amparo-me em Allah do Satanás amaldiçoado.” {Muslim 1/120}

Allahumma akfínii bihaláalika ‘an haráamika wa agninii bifadlika ‘amman siwaaka.
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“Ó Allah, me faça suficiente com Teu lícito contra Teu ilícito, e
me enriquece através de Teu favor sobre todos além de Ti.” {At-

No hadith ainda consta: “Eu fiz isso, e Allah removeu de mim o
que eu sofria.”

-Tirmidhi 5/560 ver também Sunan At-Tirmidhi 3/180}

40 - Súplica diante de algo dificultoso

َ
ُ
َ
َ ُ ٔ ّ َّ
َّ وﺿﻠﻊ
ادلﻳ ِْﻦ و َﻏ َﻠ َﺒ ِﺔ
ِ َ ، واﻟﺒ ُْﺨ ِﻞ واﳉ ْ ِﱭ، واﻟﻌَﺠْ ِﺰ واﻟﻜﺴَ ِﻞ،اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِﱐ ا ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦَ اﻟ َﻬ ِّﻢ واﳊﺰ َِن
اﻟ ِّﺮﺟَ ﺎل
Allahumma innii a’uzhu bika minal hammi wal huzni, wal ‘ajzi,
wal kásali wal bukhli wal jubni, wa dal’i addaini wa gálabati
arijaali.
“Ó Allah, eu busco proteção em Ti contra a preocupação e a
tristeza, a fraqueza, a preguiça, a mesquinhez, a covardia, a
contração de débitos e a humilhação dos homens.” {Al-Bukhari

 و ٔا ْﻧ َﺖ َ ْﲡﻌ َُﻞ َاﳊﺰْنَ ٕا َذا ِﺷ ْﺌ َﺖ ﺳَ ﻬ ًْﻼ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻻ ﺳَ ﻬ َْﻞ ٕا َّﻻ ﻣَﺎ ﺟَ ﻌ َْﻠ َﺘ ُﻪ ﺳَ ﻬ ًْﻼ
Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaan wa Anta taja’alul
hazna izhaa shí‘ta sahlan.
“Ó Allah, não há facilidade a não ser onde tu a colocaste, Tu
fazes a dificuldade tornar-se facilidade, se quiseres.” {Ibn Hibaan
427}

41 - O que dizer e fazer quem cometer um pecado

7/158}

39 - Súplica de alguém afligido por sussurros
durante a oração e a recitação do Alcorão
Relatou Uthman lbn Al-as : “Eu disse: Ó Mensageiro de
Allah, Satanás tem se colocado entre mim e minha oração e
minha recitação deixando-a confusa.” Então o Mensageiro de
Allah  disse : “Este demônio é chamado Khanzab. Quando
você o pressentir, busque a proteção de Allah de sua influência
e cuspa do seu lado esquerdo (sem saliva) três vezes.” {Muslim
4/1729}
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“Qualquer um dos servos que comete um pecado, se se purificasse e depois se levantasse e fizesse duas prostrações e então
pedisse o perdão a Allah, ele tê-lo-ia alcançado.” {Abu Daud 2/86;
At-Tirmidhi 2/257, ver também Sahih At-Tirmidhi 5/173}

42 - Súplica para repelir o Satanás e seus sussurros
“Buscar proteção em Allah contra o maldito Satanás.” {Abu Daud
2/286 e At-Tirmidhi, veja também Sunan At-Tirmidhi 1/77, Surat Al-Muminun
98-99}
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“Al-Adhan (chamado para a oração)”

{Muslim 1/291; Al-Bukhari

Hasbuna Allahu wa ni’mal wakiilu.

1/151}

“Allah é o suficiente para mim, que excelente guardião!” {Abu
“A recordação prescrita (por Allah e seu Profeta) e a recitação
do Alcorão.” {Muslim 1/539}
43 - Súplica quando é lhe decretado algo não
desejado, ou quando se é acometido por algo
“O crente forte é melhor e mais amado por Allah do que um
crente fraco. Em ambos há virtude. Procure o que lhe seja de
bom proveito, se auxilie em Allah, não se desvaneça e se recair sobre ti alguma coisa não diga: se eu tivesse feito isto ou
aquilo, mas diga:
َﻗ َﺪرُ ا َّﻟﻠـ ِﻪ وﻣَﺎ َﺷﺎ َء َﻓﻌ ََﻞ
Qaddara Allahu maa sha’a fa’ala.

Daud e Takhrij Al-Adhikar de Al-Arnaut pg. 106}

44 - As súplicas protetoras para as crianças
Ibn Abbas , disse: “O Mensageiro de Allah  implorava a
proteção de Allah sobre Hassan e Hussein dizendo”:
ّ ُ ْ َو ِﻣﻦ،ﰻ َﺷـﻴ َْﻄﺎن َو َﻫﺎ َّﻣ ٍﺔ
ّ ُ ْ ِﻣﻦ،ﲈت ا َّﻟﻠـ ِﻪ اﻟﺘَّﺎ َّﻣ ِﺔ
َﲔ ﻻ َّﻣ ٍﺔ
ِ ُٔا ِﻋ ُﻴﺬ ُ َامك ﺑِ َ ِﳫ
ِ
ِ
ٍ
ٍ ْﰻﻋ
A’uuzhukuma bi kalimaati Allahi taammati min kulli sheitaani
wa haammati wa min kulli ‘ainin laammatin.
“Eu protejo-os com as palavras perfeitas de Allah contra todos
os demônios, animais peçonhentos e de todo olhar maldoso.”
{Al-Bukhari 4/119}

“Allah decretou e o que Ele deseja. Ele realiza.” (Pois o
“se”babre o caminho para Satanás) {Muslim 4/2052}
“Allah, o Altíssimo, repreende pela fraqueza, mas tome para si
a ponderação e o cuidado, pois quando tiver um insucesso em
algo diga:

45 - Súplica pelo doente na sua visita
“Quando o Profeta  visitava a um doente, ele dizia:
ُ ﻻ ﺑَ ْٔﺎ َس َﻃﻬُﻮ ٌر ٕانْ َﺷﺎ َء
ﷲ

ُ ـﱯ
ﷲ َوﻧِـ ْﻌ َﻢ اﻟﻮَﻛﻴـﻞ
َ ِ ْﺣَ ﺴ

La ba‘as tahuur in sha’a Allahu.
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“Não se importe. Queira Allah que seja (a doença) uma purificação para ti.” {Al-Bukhari com Al-Fath 10/118}

47 - Súplica do doente que perdeu
a esperança de vida

“Qualquer dos servos muçulmanos em visita a um doente, para
qual a sua hora não chegou, e que diga sete vezes:

َ  و،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ
 و َٔا ْﻟ ِـﺤ ْﻘ ِﲏ ابﻟ َّﺮ ِﻓ ِﻴﻖ ٔاﻻﻋ َْﲆ،ارْﲪ ِْﲏ

َ
 ٔانْ ﻳَ ْﺸ ِﻔﻴ ََﻚ،َﺮْش اﻟﻌ َِﻈ ِﲓ
ِ  ر ََّب اﻟﻌ،َٔاﺳَ ٔﺎ ُل ﷲ اﻟﻌ َِﻈﲓ
As‘alu Allaha al’adhima Rabbal arshil ‘adhiimi an iashfiika.
“Eu imploro a Allah, o Poderosíssimo, Senhor do Trono poderoso
que te cure.” {Abu Daud, At-Tirmidhi, Sunan At-tirmidhi 2/210 e Sunan Al-Jaami 5/180}

46 - O benefício de se visitar um doente

Allahumma agfirlii war ar hamnii wal hiqnii bi rafiqil a’alaa.
“Ó Allah, perdoe-me. Tenha misericórdia de mim, junte-me ao
mais elevado dos companheiros.” {Al-Bukhari 7/10 Muslim 4/1893}
Aisha  disse: “O Profeta  (durante a doença que o matou)
colocava suas mãos na água, e as passava sobre seu rosto e
dizia”:
ُ ﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ
ٍ َﻮْت ﺳَ َﻜﺮَات
ِ ﷲ ِٕانَّ ﻟﻠﻤ
Laa ilaha illa Allahu inna lilmauti lasakaraatin.

Ali Ibn Abi Talib , disse: “Ouvi o Mensageiro de Allah  dizer:
Se alguém visitar um irmão muçulmano em enfermo, enquanto
caminha até ele, é como se estivesse andando no meio do paraíso, até se sentar e assim que ele se sentar será iluminado
pela misericórdia. E se for pela manhã, setenta mil anjos
abençoá-lo-ão até o entardecer. E se for ao entardecer, setenta
mil anjos abençoá-lo-ão até o amanhecer.” {relatado por At-Tirmidhi,

ْ ُ ُ
ُ
ُ
 ﻻ ِٕا َ َهل،ﴍ َﻳﻚ َ ُهل
ِ َ  ﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ،ُ ﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪﻩ،ُﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ﷲ وﷲ ٔاﻛ َﱪ
ُ
ُ ِٕا َّﻻ
َ
ُ ْ ﷲ َ ُهل اﻟـﻤ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
 وَﻻ ﺣَ ﻮْل وَﻻ ﻗ َّﻮ َة ٕاﻻ ابﻟﻠـ ِﻪ، ﻻ ٕاهل ٕاﻻ ﷲ،ُكل و َ َُهل اﳊﻤ ُْﺪ

Ibn Majah e Ahmad. Veja também Sunan Ibn Majah 1/244, Sunan At-Tirmidhi
1/286 e Ahmad}

Laa ilaha illa Allahu wa Allahu akbaru, laa ilaha illa Allahu
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“Não há divindade real além de Allah, em verdade a morte, contém agonias.” {Al-Bukhari com Al-Fath 8/144}

wahdahu, laa ilaha illa Allahu wahdahu laa shariika lahu, laa
ilaha illa Allahu lahul mulku wa lahul hamdu laa ilaha illa
Allahu wa laa haula wa laa qúwwata illaa bilAllahi.
“Não há divindade real além de Allah e Allah é o maior, não há
divindade real além de Allah, o Único; não há divindade real
além de Allah, o Único, que não possui parceiros; não há divindade real além de Allah. Ele é o Soberano. Para Ele são os
louvores; não há divindade real além de Allah e não há transformação e nem poder a não ser por Allah.” {At-Tirmidhi e Abu

49 - Súplica para aquele que for
afligido por uma calamidade
 و ٔا ْﺧ ِﻠ ْﻒ ِﱄ َﺧ ْﲑ ًا ِﻣﳯْ َﺎ، ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔاﺟُ ﺮْ ِﱐ ِﰲ ﻣُﺼِ ْﻴﺒ َِﱵ، َٕا َّان ﻟِ َّﻠـ ِﻪ َو ٕا َّان ٕاﻟَ ْﻴ ِﻪ ر َِاﺟﻌُﻮن
Inna lilAllahi wa innaa ilaihi raaji’uuna. Allahumma ajurnii fii
musiibatii wakhluf lii khairan minhaa.
“Nós pertencemos a Allah, e a Ele retornaremos, ó Allah recompensa-me por minha aflição e a troca-a para mim por
algo melhor.” {Muslim 2/632}

Daud. Veja também Sunan At-Tirmidhi 3/152 Sahih Ibn Majah 2/317}

50 - Súplica ao fechar os olhos do morto
48 - Instrução àquele que se
encontra próximo a morte
Quem dizer como suas últimas palavras:
ُ ﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ
ﷲ
Laa ilaha illa Allahu.

ْ و َْاﻏ ِﻔﺮ، َ و َْاﺧ ُﻠ ْﻔ ُﻪ ِﰲ َﻋ ِﻘ ِﺒ ِﻪ ِﰲ اﻟ َﻐﺎﺑِﺮْﻳﻦ،َ وَارْ َﻓ ْﻊ َدرَﺟَ ﺘ ُﻪ ِﰲ اﻟـ َﻤﻬ ِْﺪ ِﻳّ ْﲔ، ﻼن
ٍ ا َّﻟﻠﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ﻟِ ُﻔ
 وَا ْﻓﺴَ ﺢْ َ ُهل ِﰲ َﻗ ْ ِﱪ ِﻩ َوﻧَ ِّﻮرْ َ ُهل ِﻓ ْﻴ ِﻪ،َﻟَـﻨَﺎ و َ َُهل َاي ر ََّب اﻟﻌَﺎﻟَـﻤ ِْﲔ
Allahumma agfir li (fulano) warfa darajatahu fiil mahdiiina
wakhlufhu fii ‘aqibihi fiil gaabiriina wagfir lanaa wa lahu iaa
Rabbal ‘aalamiina wafsah lahu fii qabrihi wa nauuir lahu fiihi.

“Não há outra divindade real além de Allah”, entrará no paraíso.” {Abu Daud 3/190; Sahih Al-Jaami 5/342}

“O Allah, perdoa a ele (diga seu nome), eleva-o nos degraus
junto aos que foram bem guiados, que Tu suceda àqueles que
ele deixou e perdoa a nós e a ele o Senhor dos mundos. Torna
seu túmulo espaçoso e coloca luz dentro dele.” {Muslim 2/634}
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51 - Súplica ao morto durante
a oração de seu funeral
ْ َ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ َ ُهل و
 و َْاﻏ ِﺴ ْ ُهل ابﻟـﻤَﺎ ِء، َوو َِّﺳ ْﻊ ﻣ ُْﺪ َﺧ َ ُهل، َو ٔا ْﻛ ِﺮ ْم ﻧُﺰُ َ ُهل، َواﻋْ ُﻒ َﻋ ْﻨ ُﻪ، َوﻋَﺎ ِﻓ ِﻪ،َارْﲪ ُﻪ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٔ
َ
ْ
َّ
ً
ً
َّ
ٔ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ  َوﻧَ ِّﻘ ِﻪ ِﻣﻦَ اﳋﻄﺎاي امك ﻧﻘﻴْﺖ اﻟﺜ،َاﻟﱪ ِد
ْ َواﺑ ِْﺪهل دارا ﺧ ْﲑا ِﻣﻦ،ﻮْب اﻻ ْﺑﻴَﺾ ِﻣﻦَ ادلﻧ ِﺲ
َ َ وَاﻟ َّﺜ ْﻠ ِﺞ و
ً  َو َز،ِ َو ٔا ْﻫ ًﻼ َﺧ ْﲑ ًا ِﻣﻦْ ٔا ْﻫ ِهل،َدا ِر ِﻩ
َ َو َٔا ِﻋ ْﺬ ُﻩ ِﻣﻦْ ﻋ ََﺬ ِاب اﻟﻘ ْ ِﱪ، َو ٔا ْد ِﺧ ْ ُهل َاﳉﻨ ََّﺔ،وْﺟﺎ َﺧ ْﲑ ًا ِﻣﻦْ َزوْ ِﺟ ِﻪ
َوﻋ ََﺬ ِاب اﻟﻨَّﺎ ِر
Allahumma agfir lahu war hamahu, wa ‘aafihi, wa’afu ‘anhu
wakrim nuzulahu wa wassi’ mudkhalahu, wagsilhu bil maa‘i
waththalji wal baradi, naqqihi minal khattaaiaa kamaa naqqaita
thaubu al ábiad mina addnasi, abdilhu dáaran khairan min dáarihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi,
wa adkhilhul jannata, wa a’izhhu min ‘azhaabil qabri wa ‘azhaabin naari.

 ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ، َو ُٔا ْﻧ َﺜ َﺎان، و ََذ َﻛ ِﺮ َان، و ََﻛﺒ ِﲑ َان، وَﺻَ ِﻐ ْ ِﲑ َان، َو َﻏﺎﺋِ ِﺒ َﻨﺎ، و ََﺷﺎ ِﻫ ِﺪ َان، َو َﻣ ِّﻴ ِﺘﻨَﺎ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ﻟِـﺤَ ِّﻴﻨﺎ
َ
ٔ
َٔ
 ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻻ َ ْﲢ ِﺮ ْﻣ َﻨﺎ،ْﲈن
ِ  َوﻣَﻦْ ﺗَ َﻮ َّﻓ ْﻴ َﺘ ُﻪ ِﻣ َّﻨﺎ َﻓ َﺘﻮ َّﻓ ُﻪ ﻋ ََﲆ ا ٕﻻﻳ،ﻼم
ِ ْﻣَﻦْ اﺣْ َﻴ ْﻴ َﺘ ُﻪ ِﻣ َّﻨﺎ ﻓﺎﺣْ ِﻴ ِﻪ ﻋَﲆ ا ٕﻻﺳ
َ وَﻻ ُﺗﻀِ َّﻠﻨَﺎ ﺑَﻌْﺪ ُﻩ،ُٔاﺟْ َﺮﻩ
Allahumma agfir liheiinaa wa meitiinaa wa sháahidinaa, wa
gaa‘íbinaa, wa saguírinaa wa kabíirinaa, wa zhákarina wa untháanaa. Allahumma man ahiáitahu minnaa fa‘ahíihi ‘alaal Islaami wa man tawaffáitahu minnaa fatawwáfahu ‘alaal Iiimaani,
Allahumma laa tahrímnaa ájrahu wa laa tudillanaa bá’dahu.
“Ó Allah, perdoa os nossos vivos e os nossos mortos, aqueles
presentes e aqueles ausentes, os nossos pequenos e os nossos
idosos, os homens e as mulheres. Ó Allah, quem Tu mantiveres
vivo dos nossos, mantenha-o vivo sobre o Islam e quem Tu o
levares dos nossos, deixa-o morrer sobre a fé (Al-Iman). Ó
Allah, não nos depois de nos ter guiado.” {lbn Majah 1/480; Ahmad
2/368 e veja Sahih Ibn Majah 1/251}

“Ó Allah, perdoa-lhe e tem misericórdia dele, desculpa-o e
perdoa-lhe, faça honrável sua recepção; expanda sua entrada, e
lava-o com água, neve e gelo. Purifica-o de seus pecados assim
como Tu purificas a roupa branca da sujidade. E troca sua casa
por uma casa melhor, sua família por uma família melhor e sua
esposa por uma esposa melhor. Faça com que entre no paraíso.
Protege-o do castigo do túmulo, e do castigo infernal.” {Muslim
2/663}
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 و َٔا ْﻧ َﺖ، َﻓ ِﻘ ِﻪ ِﻣﻦْ ِﻓ ْﺘ َﻨ ِﺔ اﻟ َﻘ ْ ِﱪ َوﻋ ََﺬ ِاب اﻟﻨَّﺎ ِر، وﺣَ ﺒ ِْﻞ ِﺟﻮَا ِر َك،ﻼن ِﰲ ِذ َّﻣ ِﺘ َﻚ
ٍ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ِٕانَّ ُﻓﻼنَ ْﺑﻦَ ُﻓ
ُ
َ
َ
ِٕ
َٔ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
ْ  و، ﻓﺎﻏ ِﻔﺮْ هل،ٔا ْﻫ ُﻞ اﻟ َﻮ َﻓﺎ ِء و َاﳊ ِّﻖ
 اﻧﻚ اﻧﺖ اﻟﻐﻔﻮرُ اﻟﺮ َِّﺣ ُﲓ،ارْﲪﻪ
Allahumma inna fulaana ibnu fulaani fii zhimmática, wa habli
jiwáarika, fáqihi min fitnatil qabri wa ‘azhaabin naari, wa Anta
ahlul uafaa‘i wal haqqi fagfir lahu war hamhu innaka Antl gafuurur rahiimu.
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“Ó Allah, fulano, filho do fulano está sob Tua custodia e nos
laços de Tua companhia. Protege-o das tribulações do túmulo e
do castigo do fogo, Tu és o Senhor da fidelidade e da verdade.
Então, perdoa-o, tenha misericórdia dele, pois só Tu és o Perdoador e Misericordioso.” {Sahih Ibn Majah 1/251; Abu Daud 3/211}
 ِٕانْ َﰷنَ ﻣُﺤْ ِﺴـ ًﻨﺎ َﻓ ِﺰ ْد، َو َٔا ْﻧ َﺖ َﻏ ِ ٌّﲏ ﻋَﻦْ ﻋ ََﺬاﺑِ ِﻪ، اﺣْ َﺘﺎجَ ِٕا َﱃ ر ْ ََﲪ ِﺘ َﻚ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َﻋﺒ ُْﺪ َك وا ْﺑﻦُ ٔا َﻣ ِﺘ َﻚ
 َو ٕانْ َﰷنَ ﻣ ُِﺴ ًﻴﺌﺎ َﻓ َﺘﺠَ ﺎو َْز َﻋ ْﻨ ُﻪ،ِﰲ ﺣَ َﺴـﻨَﺎﺗِ ِﻪ
Allahumma a’bduka wa ibnu amátika ahtaaja ilaa rahmátika, wa
Anta ganíiun ‘an azhaabihi, in kaana múhsinan fa ziid fii hasanátihi, wa in kaana musíi‘an fatajaawaz ‘anhu.
“Ó Allah, Teu servo, filho de Tua serva, necessita de Tua misericórdia. Tu és Auto suficiente sobre o seu castigo. Se foi um
virtuoso, então aumente suas virtudes. Se foi um pecador, perdoa-lhe.” {Al-Hákim e Adh-Dhahabi 1/359; Ahkaam Al-Janaaiz de Albani pg
125}

52 - Súplica para aumentar as recompensas aos
pais, durante a oração do funeral (de uma criança
ou bebê o qual não atingiu a idade da puberdade)

ﺎةل ِٕا ْﺑﺮَا ِﻫ َﲓ َو ِﻗ ِﻪ ﺑِ َﺮ ْ َﲪ ِﺘ َﻚ ﻋ ََﺬ َاب ْاﻟﺠَ ِﺤ ِﲓ
ِ َ َو َٔا ْﻟ ِﺤ ْﻘ ُﻪ ﺑِﺼَ ﺎﻟِ ِﺢ ْاﻟﻤ ُْﺆ ِﻣ ِﻨ َﲔ وَاﺟْ ﻌ ْ َُهل ِﰲ َﻛ َﻔ
Allahumma ija”alhu faratan wa zhukhran liwaalideihi, wa
shafii’an mujaaban. Allahumma tháqqil bihi mawazíiinahumaa
wa a’dhim bihi ujúurahumaa, wa álhiqhú bisaalihil mu‘miníína
waj’alhu fii kafaalati Ibraahííma wáqihi birrahmáatika ‘azhaabal jahíími.
“Ó Allah, faz dele uma grande recompensa, e uma provisão
aos seus pais, e também um intercessor, que seja aceito. Ó
Allah, através dele, faça a balança de seus pais pesada para
o lado do bem e aumente através dele as suas recompensas.
Coloca-o entre os crentes virtuosos, coloca-o sob os cuidados de Abraão, e protege-o em Tua misericórdia do fogo infernal.” {Ad-Durus Al-Muhirnmah do sheikh Ibn Baaz pg 15}
Al-Hasan costumava recitar sobre a criança Surat Al-Fatihah
(Surata da Abertura – n° 1) e depois dizia:
 َو َٔاﺟْ ﺮ ًا، وَﺳَ َﻠ ًﻔﺎ,ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟْ ﻌ ْ َُهل ﻟَـﻨَﺎ َﻓﺮ ََﻃ ًﺎ
Allahumma ij’alhu lanaa faratan, wa sálafa wa ajran.

E dito após a súplica por perdão:
َ ِ َﻃﺎ و َُذ ْﺧﺮ ًا ﻟِﻮ
ً  و ََﺷ ِﻔ،َادل ْﻳ ِﻪ
ً ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟْ ﻌ ْ َُهل َﻓﺮ
،ﻴﻌﺎ ﻣُﺠَ ًﺎاب ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﺛَ ِّﻘ ْﻞ ﺑِ ِﻪ َﻣﻮَا ِزﻳﳯَ ُ ﻤَﺎ َو َٔاﻋْ ِﻈ ْﻢ ﺑِ ِﻪ ُٔاﺟُ ﻮر ُ ََﳘﺎ
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“Ó Allah, faça dele uma provisão, um pré-pagamento e uma
recompensa para nós.” {Al-Baghawi em Sharh As-Sunnah 5/357}
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53 - Súplica da Condolência

54 - Súplica feita ao colocar
o morto no túmulo

ُّ ُ  و، و َ َُهل ﻣَﺎ َٔاﻋْ َﻄﻰ،ِٕانَّ ﻟِ َّﻠـ ِﻪ ﻣَﺎ َٔا َﺧ َﺬ
 َﻓ ْﻠ َﺘﺼْ ِ ْﱪ َو ْﻟ َﺘﺤْ َﺘ ِﺴ ْﺐ...َﰻ َﳾ ٍء ِﻋﻨ َْﺪ ُﻩ ﺑِ َٔﺎﺟَ ٍﻞ ﻣُﺴَ ﻤ ًَّﻰ

ﻮل ﷲ
ِ ُ َوﻋ ََﲆ ُﺳـ َّﻨ ِﺔ رَﺳ،ﺑِﺴْ ِﻢ ا َّﻟﻠـ ِﻪ
Bismillah wa ‘alaa sunnati rassuulillahi.

Inna lillahi maa ákhazháa, wa lahu maa a’taa wa kullu shei‘in
‘índahú biájalín musammaa. Faltásbir wal tahtásib.

“Em nome de Allah e sobre o caminho do Mensageiro de Allah.”
“Em verdade pertence à Allah o que Ele leva e a Ele pertence o
que nos dá. E todas as coisas para Ele têm um tempo definido.
Então, tenha paciência e tenha esperança no cômputo de Allah.”

{Abu Daud 3/314}

E se ele disser:

O Profeta  quando terminava de enterrar o morto, parava sobre ele (próximo ao túmulo) e dizia: “Peçam perdão para seu
irmão e orem para que seja firme, pois agora ele está sendo
questionado.” {Abu Daud 3/315; Hakim declarou como certo e Dhahabi con-

ُ ٔاﻋْ َﻈ َﻢ
َ  َو َﻏ َﻔ َﺮ ﻟِـ َﻤ ِّﻴ، َو َٔاﺣْ ﺴَ ﻦَ َﻋﺰَاء ََك،ﷲ ٔاﺟْ ﺮ ََك
ﺘﻚ
á’dhama Allahu ájraka wa ahsana ‘azaa‘áka wa gáfara limeiitáka.
“Possa Allah aumentar sua recompensa, melhorar seu consolo
e perdoar seu ente perdido.” {Bukhari 2/80; Muslim 2/636 e Adhkaar
Nawawi pg. 126}

55 – Súplica depois de enterrar o morto

cordou 1/370}

56 - Súplica ao visitar os túmulos
ُ
ُ  َو ٕا َّان ٕانْ َﺷﺎ َء،َ وَاﻟـﻤُﺴْ ﻠ ِﻤﲔ،َ ﻣﻦَ اﻟـﻤ ُْﺆﻣﻨﲔ،ادل َِاير
، َﷲ ﺑِ ُ ْﲂ َﻻ ِﺣ ُﻘﻮن
ِ
ِِ
ِ ِ ّ اﻟﺴَّ ﻼ ُم ﻋ ََﻠﻴ ْْﲂ ٔا ْﻫ َﻞ
ُ َوﻳَﺮْﺣَ ُﻢ
َ  ٔاﺳْ ٔﺎ ُل، َﷲ اﻟـ ُﻤﺴـ َﺘ ْﻘ ِﺪ ِﻣ َﲔ ِﻣ َّﻨﺎ َواﻟـ ُﻤ ْﺴـ َﺘ ْٔﺎ ِﺧﺮﻳﻦ
َﷲ ﻟﻨَﺎ وَﻟَ ُ ُﲂ اﻟﻌَﺎ ِﻓﻴَﺔ
ِ
Assalamu ‘aleikum ahla addiiaara min al mu‘miníína wal muslimíína wa innaa in shaa‘a Allah bikum laahiquuna nas‘álu Allaha
lanaa wa lakumul ‘áafiiata.
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“Que a paz esteja com todos vocês, ó habitantes dos túmulos,
aqueles dentre os crentes e muçulmanos. Em verdade, assim
que Allah nos quiser lhes seguiremos. Nós imploramos a Allah
pelo nosso bem estar e pelo vosso.” {Muslim 2/671}

pelo bem que foi enviado com ele. Eu protejo-me em Ti de seu
mal, do mal que está nele e do que foi enviado nele.” {Muslim
2/616 Bukhari 4/76}

58 - Súplica ao ser ouvido um trovão
57 - Súplica dita durante um vendaval
َ ُ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ِٕا ّﱐ َٔاﺳْ َٔﺎ
ِّ َ ْ َو ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ،كل َﺧ ْﲑَﻫﺎ
ﴍ َﻫﺎ
ِ
Allahumma innii as‘áluka khéiraha wa a’uzhu bika min sharriha.
“Ó Allah, eu imploro pelo seu bem (do vendaval) e me protejo
em Ti de seu mal.” {Abu Daud 4/326; Ibn Majah 2/1228; Sunan Ibn Majah
2/305}

َ ُ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ِٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ
ِّ َ  و،ﴍ َﻫﺎ
ِّ َ ْ َو ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ، و ََﺧ ْ َﲑ ﻣَﺎ ُٔا ِرْﺳ َﻠ ْﺖ ﺑِ ِﻪ، و ََﺧ ْ َﲑ ﻣَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ،كل َﺧ ْ َﲑ َﻫﺎ
َﴍ
ِ
َ
ُٔ
ِّ َ  و،ﻣَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ
ْ
َﴍ ﻣَﺎ ا ِرْﺳﻠﺖ ﺑِ ِﻪ
Allahumma innii as‘áluka khéiraha wa khéira maa fiiha, wa
kheira maa úrsilat bihi wa a’uzhu bika min shérriha, wa sherri
maa fiiha wa sherri maa úrsilat bihi.

Quando Abdullah Ibn Al-Zubair  ouvia um trovão, ele deixava
os relatos e dizia:
 وَاﻟـﻤَﻼ ِﺋ َﻜ ُﺔ ِﻣﻦْ ِﺧ ْﻴ َﻔ ِﺘ ِﻪ،ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ َّاذلِي ُﻳ َﺴـ ِّﺒﺢُ اﻟ َّﺮﻋ ُْﺪ ِ َﲝﻤ ِْﺪ ِﻩ
Subháana allazhíí iusábbihu arra’du bihámdihi wal maláa‘íkatu
min khíífatihi.
“Quão perfeito é Ele, por Quem o trovão declara Sua perfeição
com Seu louvor, e os anjos o Seu temor.” {Al-Muatta 2/992; sheikh
Al-Albani declarou sua corrente como autêntica}

59 - Súplica por chuva
ً ﻴﺜﺎ َﻣ ِﺮ ًﻳﺌﺎ َﻣ ِﺮ
ً ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َٔاﺳْ ِﻘ َﻨﺎ َﻏﻴ ًْﺜﺎ ُﻣ ِﻐ
 ﻋ َِﺎﺟ ًﻼ َﻏ ْ َﲑ ا ٓ ِﺟ ٍﻞ، َﻏ ْ َﲑ َﺿﺎ ٍّر، َان ِﻓ ًﻌﺎ،ﻳﻌﺎ

“Ó Allah, eu imploro pelo seu bem, pelo bem que nele está e

Allahumma asqínaa gueithan muguíthan maríí‘an muríí’an,
nááfi’an gueira dáárrin, ‘áájilan gueira áájilin.
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“Ó Allah, envia-nos uma chuva abundante, irrigadora, produtiva,
benéfica e que não cause dano, rapidamente e sem demora.”

60 - Súplica quando a chuva é enviada
ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﺻَ ِّﻴ ًﺒﺎ َان ِﻓﻌ ًَﺎ

{Abu Daud 1/303 com uma corrente autêntica}

 ا ّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ِﻏ ْﺜﻨـﺎ، ا ّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ِﻏ ْﺜﻨـﺎ،ا ّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ِﻏ ْﺜﻨـﺎ

Allahumma saiííban nááfi’an.

Allahumma aguíthnaa, Allahumma aguíthnaa, Allahumma aguíthnaa.

“Ó Allah, faça esta chuva ser benéfica.” {Al-Bukhari com Al-Fath

“Ó Allah, socorre-nos. Ó Allah, socorre-nos. Ó Allah, socorre-nos.” {Bukhari 1/224; Muslim 2/613}
َ ِ وَﲠَ َﺎﺋ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ اﺳْ ﻖ ِﻋﺒَﺎ َد َك
ْ ُ  َوا ْﻧ،ﻤﻚ
 َو ٔاﺣْ ِﲖ ﺑ َ ََدل َك اﻟـ َﻤ ِّﻴ َﺖ،ﴩ ر ْ ََﲪ َﺘ َﻚ
ِ
Allahumma asqi ‘ibáadaka wa baháa‘íimaka, wa ánshur ramátaka wa ahii báladakal meeita.
“Ó Allah, provê da água para Teus servos, para Teu gado. Estende a Tua misericórdia e reviva a Tua terra quando morta.” {Abu
Daud 1/305. Veja Al-Adhkaar de Na-Nauaai p. 150}

2/518}

61 - Recordação depois da queda da chuva
َ ْ ﻣ ُِﻄﺮْ َان ﺑِ َﻔ ْﻀ ِﻞ ا َّﻟﻠـ ِﻪ َور
َﲪ ِﺘ ِﻪ
Mutirnaa bifadli Allahi wa rahmátihi.
“Nossa chuva, pela graça e misericórdia de Allah.” {Al-Bukhari
1/205; Muslim 1/83}

62 - Pedido por céu limpo
ِّ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻋ ََﲆ اﻻ ٓ َﰷم و،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﺣَ َﻮاﻟَ ْﻴﻨَﺎ و ََﻻ ﻋ ََﻠ ْﻴﻨَﺎ
َّ  َو َﻣ َﻨﺎﺑِ ِﺖ،ﻮن ٔاﻻوْ ِد َﻳ ِﺔ
اﻟﺸﺠَ ِﺮ
ِ َاﻟﻈﺮ
ِ  َوﺑ ُُﻄ،َاب
ِ
Allahumma hawaaleina wa laa ‘aleinaa Allahumma ‘alaal
áákaami wa dhdhiraabi, wa butuunil audíiati, wa manáabiti
ashshájari.
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“Ó Allah, deixe a chuva cair ao nosso redor e não sobre nós. Ó
Allah, permita-a cair sobre os pastos, montes, no meio dos vales e onde nascem as árvores.” {Al-Bukhari 1/224; Muslim 2/614}

“A sede se foi, as veias foram umedecidas e a recompensa foi
confirmada, se Allah assim permitir.” {Abu Daud 2/306 Sahih Al-Jaami

63 - Súplica ao ver a lua crescente

Abdullah Ibn Amr Ibn Al-‘Aas  relatou que o Mensageiro de
Allah  disse: “Em verdade, o jejuador, ao quebrar o seu jejum,
uma súplica não lhe é rejeitada.”

ْ ُ
ِٕ
 وَاﻟ َّﺘﻮْ ِﻓﻴ ِْﻖ ﻟِـﻤَـﺎ ُ ِﲢ ُّﺐ َرﺑّﻨَﺎ،ﻼم
ِ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َٔا ِﻫ َّ ُهل ﻋ ََﻠ ْﻴﻨَﺎ ِاب ٔﻻﻣ ِْﻦ وَا ٕﻻ ْﻳﻤ،ُﷲ َٔاﻛ َﱪ
ِ ْ وَاﻟﺴَّ ﻼ َﻣ ِﺔ وَاﻻﺳ،َـﺎن
ُ َرﺑُّﻨَﺎ و َرﺑ َُّﻚ ﷲ،َو َﺗﺮْ َﴇ
Allahu ákbar, Allahumma ahíllahu aleinaa bil amní, wal imááni,
was salami wal islaami, wat taufiiqi limaa tuhibbu wa tardaa
rábbunaa wa rábbuka Allahu.
“Allah é o maior, ó Allah permite-o que surja sobre nós com
segurança, fé, paz e Islam, e de acordo com que Tu amas e
gostas nosso Senhor, por certo que o teu Senhor (dirigindo-se a
lua) é Allah.” {At-Tirmidhi 5/504; Sunan At-Tirmidhi 3/157; Darami 1/336}
64 - Súplica ao quebrar o jejum

4/209}

E disse Ibn Abi Mulaikah : “Eu ouvi Abdullah Ibn Amr  dizer
quando ele quebrava o jejum:
َّ ُ كل ﺑِ َﺮ ْ َﲪ ِﺘ َﻚ اﻟَّﱵ و َِﺳﻌ َْﺖ
َ ُ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ َٔاﺳْ ٔﺎ
َْ ﰻ
 ٔانْ ﺗَ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِﱄ،ٍﳾء
ِ
ِ
Allahumma ínnii as‘áluka birahmátika allatíí wási’at kulla
shei‘in an tágfira lii.
“Ó Allah, eu imploro por Tua misericórdia, a qual abrange todas
as coisas que Tu me perdoes.” {Ibn Majah 1/557; Shahr Al-Adhkar
4/342}

ُ  َوﺛَﺒ ََﺖ َٔاﻻﺟْ ﺮُ ِٕانْ َﺷﺎء،ُﺮُوق
َّ َذ َﻫ َﺐ
ُ  وَا ْﺑ َﺘ َّﻠ ِﺖ اﻟﻌ،اﻟﻈ َﻤ ُٔﺎ
َﷲ
Zháhaba adhamaa‘u, wa abtállatil ‘uruuqu, wa thábatal ajru in
sha‘a Allahu.
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65 - Súplica realizada antes de alimentar-se

“Ó Allah, abençoa-o para nós e alimenta-nos com algo melhor que ele”.

Quando alguém de vocês se alimentar, que diga:
ﺑِﺴْ ِﻢ ا َّﻟﻠـ ِﻪ
Bismillah.
“Em nome de Allah.”
E se esquecer de dizer no começo, pois então diga:
اهلل ِﰲ َٔاوَّهلِ ِ َوا ٓ ِﺧ ِﺮ ِﻩ
ِ َّ  ﺑِﺴْ ِﻢ.اهلل
ِ َّ ﺑِﺴْ ِﻢ
Bismillahi. Bismillahi fii awwuálihi wa aakhírihi.
“Em nome de Allah, em seu começo (quando começar a ingerir o alimento) e em seu final.” {Abu Daud 3/347; At-Tirmidhi 4/288;
Sunan At-Tirmidhi 2/167}

Quem Allah alimentá-lo com comida, que diga:
 َو ٔا ْﻃ ِﻌ ْﻤﻨَﺎ َﺧ ْﲑا ِﻣ ْﻨ ُﻪ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َاب ِر ْك ﻟَﻨـَﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ

E quem beber leite, diga:
 َو ِز ْد َان ِﻣ ْﻨ ُﻪ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َاب ِر ْك ﻟَـﻨَﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ
Allahumma baarik lanaa fiihi wa zidnaa minhu.
“Ó Allah, abençoa-o para nós e dá-nos mais dele.” {At-Tirmidhi
5/506. Ver também Sunan At-Tirmidhi 3/158}

66 – Súplica ao terminar a alimentação
َ
ﻮْل ِﻣ ِّﲏ و ََﻻ ُﻗ َّﻮ ٍة
ٍ َ ِﻣﻦْ َﻏ ْ ِﲑ ﺣ، َو َر َز َﻗ ِﻨﻴ ِﻪ،اﳊـﻤ ُْﺪ ﻟِ َّﻠـ ِﻪ َّاذلِي ٔا ْﻃ َﻌﻤ َِﲏ َﻫ َﺬا
Alhámdulillahi allazhíí at ’amaníí haazhaa wa razaqaniihi min
gueira haulin minníí wa laa qúwatin.
“Todos os louvores são para Allah. que alimentou-me com
isto e me proveu isto, sem nenhuma força ou poder de minha
parte.” {Sunan At-Tirmidhi 3/159}

Allahumma baarik lanaa fiihi wa at ‘imnaa kheiran minhu.

ً اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ﻟﻠـ ِﻪ َﲪ
 و ََﻻ ُﻣ ْﺴـ َﺘ ْﻐ َ ًﲎ َﻋ ْﻨ ُﻪ َرﺑَّﻨَﺎ، َﻏ ْ َﲑ ﻣ َْﻜ ِﻔ ٍّﻲ و ََﻻ ُﻣ َﻮ َّد ٍع،ْﺪا َﻛ ِﺜﲑ ًا َﻃ ِّﻴ ًﺒﺎ ُﻣﺒَﺎر ًَﰷ ِﻓﻴ ِﻪ
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Alhámdulillahi hamdan kathiiran taiiban mubárikan fiihi gueira
mákfii wa laa muwadda’in wa laa mustagnaa ‘anhu rabbunaa.

“Ó Allah, alimenta a quem me deu alimento e dá de beber a
quem me deu de beber.” {Muslim 3/126}

“Louvado seja Allah com um louvor abundante, abençoado, que
não cessa, e nem tem fim e é indispensável (para nós). Ó Senhor nosso.” {Al-Bukhari 6/214; At-Tirmidhi 5/507}

69 - Súplica para quem quebra
o jejum na casa de alguém

67 - Súplica do convidado ao anfitrião
que lhe ofereceu seu alimento
ْ َ  و،ْ و َْاﻏ ِﻔﺮْ ﻟ ُﻬﻢ،ْا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َاب ِر ْك ﻟَ ُﻬ ْﻢ ِﻓﳰَﺎ َر َز ْﻗ َ ُﳤﻢ
َارْﲪ ُﻬ ْﻢ

َ َ  َو َٔا، َٔا ْﻓ َﻄ َﺮ ِﻋﻨ َْﺪ ُ ُﰼ اﻟﺼَّ ﺎﺋِﻤُﻮن
 وَﺻَ َّﻠ ْﺖ ﻋ ََﻠﻴ ُ ُْﲂ اﻟـﻤَﻼ ِﺋ َﻜ ُﺔ, ُﰻ َﻃﻌَﺎﻣ ُ َُﲂ َٔاﻻ ْﺑﺮَار
Aftara ‘índakum assáa‘ímuuna wa ákala t’aámakumul abrááru,
wa sallat ‘alaikumul mala‘íkatu.

Allahumma baarik lahum fiimaa razaqtahum, wagfir lahum war
hamhum.

“Possam os jejuadores quebrarem o jejum com vocês e possam
comer de seus alimentos os virtuosos e que possa as bênçãos
dos anjos estarem sobre vocês.” {Sunnan Abi Daud 3/367}

“Ó Allah, alimenta-os no que Tu lhes tem provido e perdoa-os e
tenha misericórdia deles.” {Muslim 3/1615}

70 - Súplica do jejuador quando lhe é apresentado alimento, e este não quebra seu jejum

68 - Súplica dita para quem oferece água
e para quem deseja beber

“Quando algum de vocês for convidado para comer, que aceite o
convite. Se estiver em jejum, que suplique-lhes, e se não estiver jejuando, então coma.” {Muslim 2/1054}

 وَاﺳْ ِﻖ ﻣَﻦْ ﺳَ َﻘ ِﺎﱐ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ْﻃ ِﻌ ْﻢ ﻣَﻦْ ٔا ْﻃ َﻌﻤ َِﲏ
Allahumma at ‘im man at ‘amanii wa asqi man saqaanii.
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71 - Súplica ao ver um fruto não maduro

ُ َّ َﺮْﲪ ُﻚ
َُ ﻳ
اهلل

 و ََاب ِر ْك ﻟَﻨـَﺎ ِﰲ ُﻣ ِّﺪ َان، و ََاب ِر ْك ﻟَـﻨَﺎ ِﰲ ﺻَ ﺎ ِﻋﻨَﺎ، و ََاب ِر ْك ﻟَـﻨَﺎ ِﰲ ﻣ َِﺪ ْﻳ َﻨ ِﺘ َﻨﺎ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َاب ِر ْك ﻟَـﻨَﺎ ِﰲ ﺛَ َﻤ ِﺮ َان

Iarhámuka Allahu.

Allahumma baarik lanaa fii thámarinaa wa baarik lanaa fii madinátinaa wa baarik lanaa fii sáá’inaa wa baarik lanaa fii múddinaa.

“Possa Allah ter misericórdia de ti.”

“Ó Allah, abençoa a nós o nosso fruto. Abençoa a nós a nossa
cidade (Madinah). Abençoa a nós o nosso Saá (um saá é uma
medida usada desde o tempo do Profeta  que equivale aproximadamente a 4 Kg) e abençoa a nós o nosso mud (uma medida que equivale a 1 Kg).” {Muslim 2/1000}
72 - Súplica ao espirrar
Se alguém de vocês espirrar, diga:

E, ao ser dito a ele, “que possa Allah ter misericórdia de ti”,
então responda:
ُ ُ ﳞَ ِْﺪ
ُ ﻳﲂ
 وﻳُﺼْ ِﻠﺢُ َابﻟَ ُ ْﲂ،ﷲ
Iahdííkumu Allahu wa iuslihu báálakum.
“Allah possa te guiar e melhorar tua condição.” {Al-Bukhari 7/125}
73 - Súplica ao recém-casado

اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ َّﻟﻠـ ِﻪ

ُ َابر ََك
ََ ﷲ
 و َ ََﲨ َﻊ ﺑَ ْﻴ َﻨ ُ َﳬﺎ ِﰲ َﺧ ْ ٍﲑ، و ََابر ََك ﻋ ََﻠﻴ َْﻚ،كل

“Louvado seja Allah.”

Bááraka Allahu laka, wa bááraka Allahu ‘aleika, wa jama’a beinákumaa fii kheirin.

Alhamdulillahi.
E que seu irmão ou companheiro lhe diga:
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“Allah abençoe a você e que Allah abençoe sobre você e possa
Ele unir ambos no que é melhor.” {Sahih At-Tirmidhi 1/316}
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74 - Súplica do noivo para si mesmo

76 - Súplica no momento da raiva

َ ُ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ّﱐ ٔاﺳْ ٔﺎ
ِّ َ  و،ﴍ َﻫﺎ
ِّ َ ْ َو ٔا ُﻋ ُﻮْذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ، و ََﺧ ْﲑ ﻣَﺎ ﺟَ ﺒ َْﻠ َﳤﺎ ﻋ ََﻠ ْﻴ ِﻪ،كل َﺧ ْ َﲑ َﻫﺎ
َﴍ ﻣَﺎ ﺟَ ﺒ َْﻠ َ َﳤﺎ ﻋ ََﻠ ْﻴ ِﻪ
ِ

ٔا ُﻋ ُﻮذ ابﻟّﻠـ ِﻪ ِﻣﻦَ اﻟ َّﺸـﻴ َْﻄ ِﺎن اﻟﺮ َِّﺟ ِﲓ

Allahumma innii as‘áluka khéirahaa wa kheira maa jabáltaha
‘aleihi wa a’uzhu bika min shérrihaa wa sherri maa jabáltahaa
‘aleihi.

A’uzhu billahi min ashsheitááni arrajiimi.
“Eu me amparo em Allah contra o maldito Satanás.” {Al-Bukhari
7/99; Muslim 4/2015}

Quando alguém se casar com uma mulher deve dizer:
“Ó Allah, eu peço a Ti pelo bem dela, pelo bem que Tu incutiste
nela e eu me amparo em Ti de seu mal e do mal que Tu incumbistes nela.”
75 - Súplica realizada antes da relação sexual
 وَﺟَ ِّﻨ ِﺐ اﻟ َّﺸـﻴ َْﻄﺎنَ ﻣَﺎ َر َز ْﻗ َﺘﻨَﺎ، َ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﺟَ ِّﻨـ ْﺒﻨَﺎ اﻟ َّﺸـﻴ َْﻄﺎن،ﺑِﺴْ ِﻢ ا َّﻟﻠـ ِﻪ
Bismillahi Allahumma jannibnaa ashsheitáána wa jánnibi ashsheitáána maa razáqtanaa.

77 - Súplica ao ver alguém atribulado (aflito)
ً ِ َو َﻓ َّﻀ َﻠﲏ ﻋ ََﲆ َﻛﺜﲑ ِﻣ َّﻤﻦْ َﺧ َﻠ َﻖ ﺗَ ْﻔﻀ،ﻼك ﺑِ ِﻪ
َ اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ﻟِ َّﻠـ ِﻪ َّاذلِي ﻋَﺎ َﻓﺎﱐ ِﻣﻤَّـﺎ ا ْﺑ َﺘ
ﻴﻼ
ٍ
ِ
ِ
Alhamdulillahi allazhíí ‘aafaanii min maa abtálaka bihi wa faddálanii ‘alaa kathiirin minman khalaqa tafdiilan.
“Louvado seja Allah, que me poupou das tribulações que estão
sobre você (a pessoa aflita) e me favoreceu sobre muitas de
Suas criaturas.” {At-Tirmidhi 5/494 e 5/493, veja também Sunan At-Tirmidhi
3/153}

“Em nome de Allah. Ó Allah afasta de nós o Satanás e afasta o
Satanás daquilo com o que Tu nos tem provido.” {Bukhari 6/141
Muslim 2/1028}
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78 - O que dizer quando estiver numa reunião
lbn Umar  disse: “Contamos que o Mensageiro de Allah 
em uma única reunião ele recitou cem vezes antes de levantar-se:
َّ َ  َو ُﺗ ْﺐ ﻋ،ر َِّب ْاﻏ ِﻔﺮْ ﱄ
ُ ِٕاﻧ َّ َﻚ ٔا ْﻧ َﺖ اﻟ َّﺘﻮ َُّاب اﻟ َﻐ ُﻔﻮر،َﲇ
ِ
Rabbii agfir líí wátub ‘aleiia ínnaka Anta ttawaabul gafuuru.
“Ó meu Senhor, perdoa-me, aceita meu arrependimento. Em
verdade, Tu és o Remissório e o Perdoador.” {At-Tirmidhi 3/153 Ibn
Majah 2/321}

79 - Súplica ao terminar uma reunião
َ  ٔا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ، ٔا ْﺷﻬ َُﺪ ٔانْ ﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ،ُﺳـﺒْﺤَ ﺎﻧَ َﻚ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ َك
ُ ﺮُك َو َٔا ُﺗ
ﻮب ِٕاﻟَﻴ َْﻚ

cou uma oração, a não ser que as finalizasse com algumas palavras.” E ela disse: “Eu perguntei: ó Mensageiro de Allah , eu
não o vejo sentar-se em uma reunião, nem ler o Sagrado Alcorão
e nem praticar uma oração a não ser que as finalize com estas
palavras.” E ele  respondeu: “Sim, quem disser algo bom,
será selado sobre ele com este bem e quem disser algo mau,
serão para ele uma expiação:
َ  ٔا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ، ٔا ْﺷﻬ َُﺪ ٔانْ ﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ٔا ْﻧ َﺖ،ُﺳـﺒْﺤَ ﺎﻧَ َﻚ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ َك
ُ ﺮُك َو َٔا ُﺗ
ﻮب ِٕاﻟَﻴ َْﻚ
Subhánaka Allahumma wa bihámdika áshhadu an laa ilaaha illa
Anta astágfiruka wa atubu alaika.
“Quão perfeito Tu és, ó Allah. E em Teu louvor, eu testemunho
que não há divindade além de Ti. Em Ti, procuro o perdão e para
Ti volto-me arrependido.” {Imam Ahmad no Al-Musnad 6/77}

Subhánaka Allahumma wa bihámdika áshhadu an laa ilaaha illa
Anta astágfiruka wa atubu alaika.

80 - Súplica a quem pede o perdão
de Allah sobre o outro

“Quão perfeito Tu és, ó Allah. E em Teu louvor, eu testemunho
que não há divindade real além de Ti. Em Ti, procuro o perdão e
para Ti volto-me arrependido.” {Sunan At-Tirmidhi 3/153}

Abdulllah lbn Sarjs  disse: Eu fui até o Profeta  e comi de
sua comida, então disse:

Aisha  disse: “Que o Mensageiro de Allah  nunca se sentou
em uma única reunião. Nem leu o Sagrado Alcorão e nem prati114

ُ َﻏ َﻔـ َﺮ
ََ ﷲ
َ كل اي ر
َﺳـﻮل ﷲ
Gáfara Allahu laka.
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“Que Allah possa te perdoar, ó Mensageiro de Allah.”

Assim també é recomendado de se amparar em Allah das tribulações do Al-Dajjal após o último At-Tashahud de toda oração.

E ele  respondeu:
َ َو
َكل

83 - Súplica para quem lhe disser:
eu te amo por Allah

Wa laka.

ٔاﺣَ ﺒ ََّﻚ َّاذلِي ٔاﺣْ َﺒ ْﺒ َﺘ ِﲏ َ ُهل

“E a ti.” {Ahmad 5/82}

Ahábbaaka allazhíí ahbábtanii lahu.

81 – Súplica para quem lhe faz um favor
A quem for feito um favor e disser a quem o fez:

“Que Allah lhe ame, por me amar por Ele.” {Abu Daud 4/333}
84 - Súplica para aquele que oferece
a você a sua riqueza

ُ ﺟَ ﺰ ََاك
ﷲ َﺧ ْﲑ ًا

َ ِ كل َوﻣ
ََ ُ
َ ِ كل ﰲ ٔا ْﻫ
َ
َﺎكل
ِ ابرَك ﷲ

Jazaaka Allahu khairan.
“Que Allah possa lhe retribuir com o bem.” (Assim, pois você já
o agradeceu a altura) {Sunan At-Tirmidh 2/200}
82 - Recordação com a qual Allah
o protege do Al-Dajjal (o Falso Messias)
“Quem memorizar os dez primeiros versículos da Surat Al-Kahf
(Sura da Caverna), estará protegido do Al-Dajjal.” {Muslim 1/555}
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Bááraka Allahu laka fii áhlika wa málica.
“Possa Allah abençoar você em sua família e sua riqueza.” {Fatih
Albari 4/88}

85 - Súplica para aquele que oferece a você um
empréstimo na quitação de uma dívida
َ ِ كل َوﻣ
ََ ُ َ َ
َ ِ كل ﰲ ٔا ْﻫ
 ٕاﻧَّـﻤَﺎ ﺟَ ﺰَا ُء اﻟﺴَّ َﻠ ِﻒ اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ و َٔاﻻ َدا ُء،َﺎكل
ِ ابرَك ﷲ
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ُ ابر ََك
ُْ ﷲ
ﻓﻴﲂ

Baáraka Allahu laka fii áhlika wa málica, ínnamaa jazaa‘us
sálafi alhamdu wal adaa‘u.

Baraka Allahu fiikum.

“Que Allah lhe abençoe e a sua família e a sua riqueza, o Louvor
é para Allah, a recompensa do empréstimo e o agradecimento é
o pagamento desta dívida.” {Ibn Majah 2/809}

“Que Allah possa abençoar a todos vocês.”

86 - Súplica por temor de cometer
o shirk (idolatria)

َ َو ِﻓ
ُ َّ ﻴﻚ َابر ََك
اهلل

َ  َو ٔا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ،ﴍ َك ﺑِ َﻚ َو ٔا َان ٔاﻋ َ ُْﲅ
ﺮُك ﻟِـﻤَﺎ ﻻ ٔاﻋ َ ُْﲅ
ِ ْ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ٔانْ ٔا

Wa fiika baraka Allahu.

Allahumma innii a’uzhu bika an úshrika bika wa anaa a’lamu wa
astágfiruka limaa laa a’lamu.

“E que Allah abençoe-lhes...lhes respodemos da mesma maneira (ou melhor) a nossa recompensa fica conosco..” {Ibn As-

Então, Aisha  dizia:

-Sunni pag. 138 n° 278}

“Ó Allah, eu me amparo em Ti de associar-Te algo conscientemente e procuro Teu perdão ao associar-Te algo inconscientemente.” {Ahmad 4/403}
87 - O que dizer àquele que presenteia ou faz
caridade e lhe for suplicado

88 - Súplica pela abominação ao augúrio
 و ََﻻ ِٕا َ َهل َﻏ ْﲑ َُك، و ََﻻ َﺧ ْ َﲑ ِٕا َّﻻ َﺧ ْﲑ َُك،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َﻻ َﻃ ْ َﲑ ِٕا َّﻻ َﻃ ْﲑ َُك
Allahumma laa taira illa táiruka wa laa kheira illa khéiruka wa
laa ilaaha guairuka.

Aisha  disse: “Foi doada uma ovelha ao Mensageiro de Allah
.” Então ele  disse: “Reparta-a (para distribuí-la).” Quando
o empregado voltava de sua distribuição Aisha  perguntava-lhe: “O que eles disseram?” Ele respondia: “Dizem:

“Ó Allah, não há augúrio a não ser Teu augúrio, não há bem a
não ser Teu bem, e não há divindade real além de Ti.” {Ahmad
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2/220}

89 - Súplica ao subir em um animal
ou algo que o substitua
َّ َ  ﺳُ ـ ْﺒﺤﺎنَ ّاذلي، ﷲ و َْاﻟﺤَ ﻤ ُْـﺪ
 و َِٕا ّان ِٕاﱃ َرﺑِّﻨﺎ،ﲯـ َﺮ ﻟَﻨﺎ ﻫﺬا وَﻣﺎ ُﻛﻨّﺎ َ ُهل ُﻣ ْﻘـ ِﺮﻧﲔ
ِ ﺑِﺴْ ِـﻢ
ُ ،ﷲ ٔا ْﻛ َـﱪ
ُ ،ﷲ ٔا ْﻛ َـﱪ
ُ ،  َاﳊﻤ ُْـﺪ،  َاﳊﻤ ُْـﺪ،  َاﳊﻤ ُْـﺪ،ﻟَﻤُﻨـ َﻘ ِﻠﺒﻮن
 ﺳُ ـﺒْﺤﺎﻧَ َﻚ،ﷲ ٔا ْﻛ َـﱪ
ُّ ُ َﻓ ِٕﺎﻧ َّ ُﻪ ﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔـﺮ،ا ّﻟﻠﻬُـ َّﻢ ِٕا ّﱐ َﻇ َﻠـﻤ ُْﺖ ﻧَ ْﻔﴘ َﻓ ْﺎﻏـ ِﻔﺮْ ﱄ
َ اذل
ﻧﻮب ِٕا ّﻻ َٔا ْﻧـﺖ
Bismillahi wal hámdulillahi, subhaana allazhíí sákhkhara lanaa
haazhaa wa maa kunnaa lahu muqriníína wa innaa ilaa rábbinaa
lamúnqalibuuna, alhámdulillahi, alhámdulillahi, alhámdulillahi,
Allahu ákbaru, Allahu ákbaru, Allahu ákbaru, subháanaka
Allahumma innii dhalamtu nafsíí fáágfir líí faínnahu laa iágfiru
azhzhuunuba illaa Anta.
“Em Nome de Allah e todos os lovoures pertencem a Allah!
Quão perfeito Ele é, o Único que colocou (o presente meio) à
nossa disposição e se fossemos nós próprios não seriamos capaz de dispô-lo, e em nosso Senhor se encontra o retorno final.
Todos os lovoures pertencem a Allah, todos os lovoures pertencem a Allah, todos os lovoures pertencem a Allah, Allah é o
maior, Allah é o maior, Allah é o maior. Quão perfeito Tu és, ó
Allah, na verdade, cometi injustiça contra a minha própria alma,
por isso perdoa-me, porque na verdade ninguem mais pode
perdoar além de Ti.” {Abu Daud 3/34; At-Tirrnidhi 5/501}
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90 - Súplica para a viagem
ُ ،ُﷲ ٔا ْﻛ َﱪ
ُ ،ُﷲ ٔا ْﻛ َﱪ
ُ
َّ َ ُﺳـﺒْﺤَ ﺎن، ﷲ ٔا ْﻛ َ ُﱪ
َّ َ اذل ِي
 و َِٕا َّان ِٕا َﱃ، ﲯ َﺮ َﻟﻨَﺎ َﻫ َﺬا َو ﻣَﺎ ُﻛﻨَّﺎ َ ُهل ُﻣ ْﻘ ِﻧﺮِ َﲔ
َ ُ َرﺑِّﻨَﺎ ﻟَ ُﻤ ْﻨ َﻘ ِﻠ ُﺒﻮنَ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا َّان ﻧَﺴْ َٔﺎ
 ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ، َو ِﻣﻦَ اﻟ َﻌﻤ َِﻞ ﻣَﺎ َﺗﺮْ َﴇ،اﻟﱪ واﻟ َّﺘ ْﻘﻮى
َّ ِ كل ِﰲ ﺳَ َﻔ ِﺮ َان َﻫ َﺬا
َ  و، ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٔا ْﻧ َﺖ اﻟﺼَّ ِﺎﺣ ُﺐ ﰲ اﻟﺴَّ َﻔﺮ،َُﻫ ّﻮنْ ﻋ ََﻠ ْﻴﻨَﺎ ﺳَ َﻔﺮ ََان َﻫ َﺬا و َْاﻃﻮ َﻋﻨَّﺎ ُﺑﻌ َْﺪﻩ
َاﳋ ِﻠﻴ َﻔ ُﺔ ِﰲ
ِ
ِ
ِ
ِ
 وَﺳُ ﻮ ِء اﻟـ ُﻤ ْﻨ َﻘ َﻠ ِﺐ ِﰲ اﻟـﻤ َِﺎل، وَاكٓﺑَ ِﺔ اﻟـ َﻤﻨ َْﻈ ِﺮ، ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ٕا ِّﱐ ٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦْ َوﻋْ َﺜﺎ ِء اﻟﺴَّ َﻔ ِﺮ،ٔاﻻ ْﻫ ِﻞ
و ٔاﻻ ْﻫ ِﻞ
Allahu ákbaru, Allahu ákbaru, Allahu ákbaru subbhaana allazhíí
sákhkhara lanaa haazhaa wa maa kunnaa lahu muqriníína wa
innaa ilaa rábbinaa lamúnqalibuuna, Allahumma innaa
nas‘áluka fii sáfarinaa haazha albirra wa ttaquaa, wa minal
‘amali maa tardaa, Allahumma háuuin ‘aleinaa sáfaranaa haazhaa wa átui ‘annaa bu’dahu, Allahumma Anta assááhibu fiis
sáfari, wal khalíífatu fiil ahli, Allahumma innii ‘auzhu bika min
wa’thaa‘i assáfari, wa káábatil mándhari, wa suu‘il munqálabi
fiil maal wal ahli.
“Allah é o maior, Allah é o maior, Allah é o maior, quão perfeito
Ele é, Aquele que colocou o presente (meio de transporte) à
nossa disposição, e se fossemos nós próprios não seriamos
capaz de dispô-lo, e em nosso Senhor se encontra o retorno
final. Ó Allah, rogamos a Ti pela pidedade e retidão em nossa
viajem, e rogamos a Ti pelas obras que Te agradam. Ó Allah,
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facilita a nossa viajem e permita que cubramos a sua distância
com rapidez. Ó Allah, Tu es o companheiro nesta viajem e o
Sucessor sobre a nossa familia, Ó Allah, eu amparo-me em Ti
das dificuldades da viagem, de uma aparência embaraçosa e
uma má mudança na riqueza e família.”
E quando retornar, diga as mesmas palavras e lhes acrescente:
َ ﻟِ َﺮﺑِّﻨَﺎ ﺣَ ﺎ ِﻣ ُﺪون، َ ﻋَﺎﺑِ ُﺪون، َ َاتﺋِ ُﺒﻮن، َآﻳ ُﺒﻮن

adlalna wa rabba arriaahi wa maa zharaina. As‘áluka khaira
háázhihil qáriati wa khaira áhlihaa wa khaira maa fiihaa, wa
a’uzhu bika min sharriha wa sharri áhlihaa, wa sharri maa fiihaa.
“Ó Allah, Criador dos sete céus e tudo o que eles contêm. Criador das sete terras e de tudo que elas levam. Criador dos demônios e de tudo que eles desviam. Criador dos ventos e de tudo
que eles carregam. Eu imploro-Te pelo bem desta vila e o bem
de seu povo e o bem que está nele e eu amparo-me em Ti de
seu mal, do mal de seu povo e do mal que nela há.” {Al-Hákim
declarou-o autêntico 2/100 Ibn As-Sunni n° 524}

Aaiibuuna taa‘ibuuna ‘aabiduuna li rabbinaa haamiduuna.
92 - Súplica ao entrar em uma área comercial
“Nós retornamos, nós nos arrependemos, nós adoramos e louvamos ao nosso Senhor.” {Muslim 2/998}
91 - Súplica ao entrar em
uma vila ou cidade
 َور ََّب، َ َور ََّب ٔاﻻرَﺿِ َﲔ اﻟ َّﺴـﺒ ِْﻊ َوﻣَﺎ ٔا ْﻗ َﻠ ْﻠﻦ، ََات اﻟ َّﺴـﺒ ِْﻊ َوﻣَﺎ ٔا ْﻇ َﻠ ْﻠﻦ
ِ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ر ََّب اﻟﺴَّ ـﻤَـﺎو
ُ
َ
َ
َ
َ
ٔ
ٔ
َٔ
َ
َ
، اﺳْ ﺎكل ﺧ ْ َﲑ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟﻘﺮْ َﻳ ِﺔ وَﺧ ْ َﲑ ا ْﻫ ِﻠﻬَﺎ، َ َور ََّب اﻟ ِّﺮاي ِح َوﻣَﺎ ذ َرْﻳﻦ، َاﻟ َّﺸـﻴ َِﺎﻃ ِﲔ َوﻣَﺎ ٔا ْﺿ َﻠ ْﻠﻦ
ِّ َ  و،َﴍ َٔا ْﻫ ِﻠﻬَﺎ
ِّ َ  و،ﴍ َﻫﺎ
ِّ َ ْ َو َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َﻚ ِﻣﻦ،و ََﺧ ْ َﲑ ﻣَﺎ ِﻓﳱَﺎ
َﴍ ﻣَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ
Allahumma rabbas samawaatis sab’i wa maa adhlalna, wa rabal
araadainas sab’i wa maa aqlalna, wa rabba ashaiaatiina wa maa
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ُ
ُ ْ  َ ُهل اﻟـﻤ،ﴍﻳ َْﻚ َ ُهل
ُ  ُ ْﳛ ِﲖ َو ُﻳﻤ،ُكل و َ َُهل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ
يح ﻻ
ٌّ َ  و َُﻫ َﻮ،ِﻴﺖ
ِ َ َﻻ ٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ َﻻ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ُ َﻳﻤ
َ
ﰻ ﳾ ٍء ﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ
ِ  و َُﻫ َﻮ ﻋَﲆ،ُ ﺑِﻴ َِﺪ ِﻩ اﻟـﺨ ْﲑ،ُﻮت
Laa ilaaha illa Allahu wáhdahu laa shariika lahu, lahul mulku
wa lahul hamdu iuhii wa iumiitu wa hua haiun laa iamuutu biiádihil khairu wa hua ‘alaa kulli shai‘in qadiirun.
“Não há divindade real além de Allah, o Único, que não possui
sócios. Ele é o Possuidor de toda soberania e louvores. Ele dá a
vida e causa a morte. Ele é o Vivo que não morre. Em Sua mão
está todo o bem, Ele tem o poder sobre todas as coisas.” {At-Tirmidhi 5/491; Al-Hákim 1/538}
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ُ َز َّو َد َك
ََ ﴪ
َ كل
اﻟـﺨ ْ َﲑ ﺣُ ْﻴ ُﺜﻤَﺎ ُﻛﻨ َْﺖ
َ َّ َ َوﻳ، َو َﻏ َﻔ َﺮ َذ ْﻧﺒ ََﻚ،ﷲ اﻟ َّﺘ ْﻘﻮَى

93 - Súplica ao empacar um animal
ou algo que o substitua
ﺑِﺴْ ِﻢ ا َّﻟﻠـ ِﻪ
Bismillahi.
“Em nome de Allah.” {Abu Daud 4/296}
94 - Súplica do viajante ao residente
َ َٔا ْﺳـ َﺘﻮْ ِد ُﻋ ُ ُﲂ
 َّاذلِي َﻻ ﺗَﻀِ ﻴ ُﻊ َو َداﺋِ ُﻌ ُﻪ،ﷲ

Zawaádaka Allahut taquaa, wa gáfara zhanbaka wa iassara lakal
kheira haithumaa kunta.
“Possa Allah te prover a temência, perdoar o seu pecado e facilitar a você todo o bem onde quer que esteja.” {Sunan At-Tirmidhi
3/155}

96 - O engrandecimento a Allah em locais
elevados e os louvores a Allah ao dirigir-se a
locais baixos

Astaudi’akumu Allaha alladii laa tadii’u wadaa‘i’uhu.
“Eu confio-vos a Allah. Aquele que não despreza o que Lhe é
confiado.” {Ahmad 2/403; Ibn Majah 2/943}
95 - Súplica do residente ao viajante
َ َٔا ْﺳـ َﺘﻮ ِد ُع
َ ِ  و ََﺧﻮَاﺗِ َﲓ َ َﲻ، َو َٔا َﻣﺎﻧَ َﺘ َﻚ،ﷲ ِد ْﻳﻨ ََﻚ
كل

Jabir  disse: “Quando nós subíamos ou elevávamos, engrandecíamos a Allah (Allahu Akbar). E quando nos dirigíamos a locais baixos, louvávamos a Allah (Subhan-Allah).” {Al-Bukhari com
Fath 6/135}

97 - Súplica do viajante antes do alvorecer

Astaudi’u Allaha diinaka wa amaanátaika wa khawaatiima ‘amálika.

َ َو ٔا ْﻓﻀِ ْﻞ ﻋ ََﻠ ْﻴﻨَﺎ ﻋَﺎﺋِ ًﺬا ِاب ّﻟﻠـ ِﻪ ِﻣﻦ، َرﺑَّﻨَﺎ ﺻَ ِﺎﺣ ْﺒﻨَﺎ، وَﺣُ ﺴْ ِﻦ ﺑَﻼﺋِ ِﻪ ﻋ ََﻠ ْﻴﻨَﺎ،َ َّﲰ َﻊ ﺳَ ﺎ ِﻣ ٌﻊ ﺑِـﺤَ ﻤ ِْﺪ ا َّﻟﻠـ ِﻪ
اﻟﻨَّﺎر

“Eu confio a Allah sua religião, sua confiança e o fim de seus
atos.” {Ahmad 2/7; At-Tirmidhi 5/499}

Sami’a saami’un bihamdillahi wa husni balaa‘ihi ‘aleinaa. Rábbana saahíbnaa wa áfdil ‘aleinaa ‘aa‘izhaa billahi minan naari.
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“Possa uma pessoa testemunhar os nossos louvores a Allah
pela Suas dádivas e pelas Suas provações. Nosso Criador,
protege-nos, perdoa-nos e favorece-nos com Sua Ampla Misericórdia. Me refugio em Allah do fogo infernal.” {Muslim 4/2086}

Laa ilaaha illa Allah uáhdahu laa shariika lahu, lahul mulku, wa
lahul hamdu wa hua ‘alaa kulli shai‘in qadiir. Aaiibuuna
taa‘ibuuna ‘aabiduuna li rabbinaa haamiduuna. sadaqa Allahu
wa’dahu wa nasara ‘abdahu wa házama al-ahzaaba uáhdahu.

98 - Súplica ao parar uma viagem
ou ao se alojar em algum lugar

A’uzhu bikalimaatil-lahi attammaati min sharri maa khálaqa.

“Não ha divindade real a não ser Allah, o Único, que não possui
sócios. Sua é a soberania e para Ele são os louvores. Ele tem o
poder sobre todas as coisas. Nós retornamos, nós arrependemo-nos, adoramos e louvamos nosso Criador. Allah cumpriu
Sua promessa, deu a vitória a Seu servo e derrotou sozinho as
Tribos.” {Al-Bukhari 7/163; Muslim 2/980}

“Eu me amparo nas palavras perfeitas de Allah do mal que Ele
criou.” {Muslim 4/2080}

100 - O que dizer quando lhe chegar algo que
o agrada ou algo que o desagrada

99 - Recordação ao retornar da viagem

Quando o Profeta  recebia uma notícia que o agradava dizia:

Ibn Umar  relatou que o Mensageiro de Allah  quando
retornava de uma batalha ou da peregrinação, ele engrandecia
a Allah em qualquer elevação três vezes e então dizia:

اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ﻟﻠـ ِﻪ َّاذلِي ﺑِ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺘ ِﻪ ﺗَ ِ ُّﱲ اﻟﺼَّ ﺎﻟِـﺤَ ُﺎت

ِّ َ َّْﺎت ِﻣﻦ
ﴍ ﻣَﺎ َﺧ َﻠ َﻖ
ِ َﺎت ا ّﻟﻠـ ِﻪ اﻟﺘَّﺎﻣ
ِ َٔا ُﻋ ُﻮْذ ﺑِ َ ِﳫﻤ

ُ
ّ ُ  و َُﻫ َﻮ ﻋ ََﲆ،ُكل و َ َُهل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ
ُ ْ  َ ُهل اﻟـﻤ،ﴍﻳ َْﻚ َ ُهل
،ٌﰻ َﳾ ٍء َﻗ ِﺪﻳﺮ
ِ
ِ َ َﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ
ُ
ٔ
َ  َو َﻫ َﺰ َم اﻻﺣْ ﺰ،ُﴫ َﻋﺒ َْﺪﻩ
َاب
َ َ َ َوﻧ،ُ ﺻَ َﺪ َق ﷲ َوﻋ َْﺪﻩ، َ ﻟِ َﺮﺑِّﻨَﺎ ﺣَ ﺎ ِﻣ ُﺪون، َ ﻋَﺎﺑِ ُﺪون، َ َاتﺋِ ُﺒﻮن، َآﻳ ُﺒﻮن
وَﺣْ َﺪ ُﻩ
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Alhamdulil-lahi allazhii bini’matihi tatimmus saalihaatu.
“Louvado seja Allah que através de sua graça as boas ações são
completadas.”
E quando recebia algo que o desagradava, ele  dizia:
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ّ ُ اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ﻟﻠـ ِﻪ ﻋ ََﲆ
ﰻ ﺣَ ٍﺎل
ِ

Divulguem o cumprimento entre vós.” {Muslim 1/74}

“Louvado seja Allah em todas as circunstâncias.” {Ibn As-Sunni no

E disse ‘Ammar Ibn Iassir : “Três características daquele que
reuni-las, completará a fé: Ser justo, oferecer cumprimentos as
pessoas e fazer caridade do pouco que possua.” {Al-Bukhari com

‘amal Al-iaum wa Al-Lailah e Al-Hakim 1/499}

Al-Fath 1/82}

Alhamdulillahi ‘alaa kulli haalin.

101 – Da Excelência em enviar bênçãos ao
Profeta Muhammad 
Disse o Mensageiro de Allah : “Quem enviar uma bênção sobre mim, Allah enviará dez bênçãos sobre ele.” {Muslim 1/288}
Disse o Mensageiro de Allah : “Não tomem meu túmulo como
um lugar de festejos e enviem sobre mim, pois suas bênçãos
chegarão até mim onde quer que estejam”. (Abu Daud 2/218; Ahmad
2/367)

Disse o Mensageiro de Allah : “O avarento é aquele que quando sou louvado perante ele, este não me abençoa.” {At-Tirmidhi
5/551}

E disse ‘Abullah Ibn ‘Umar : “Um homem perguntou ao Profeta : “Qual é o melhor ato no Islam?” Ele  disse: “Dar o de
comer (aos pobres) e cumprimentar a quem você conheça ou
desconheça.” {Al-Bukhari com Al-Fath 1/55; Muslim 1/65}
103 - Súplica feita ao ouvir o cantar do galo ou
o zurrar de um asno
“Se escutarem o cantar do galo, peça a Allah por Sua bondade
pois estes viram um anjo. E se escutarem o zurrar de um asno,
busquem refúgio de Allah do Satanás pois ele viu um satanás.”
{Al-Bukhari com Al-Fath 6/350; Muslim 4/2092}

102 – A Divulgação do cumprimento islâmico

104 - Súplica ao ouvir o latido de cachorros
durante à noite

Disse o Mensageiro de Allah : “Não entrarão no paraíso até
que sejam crentes e não crerão até que amem uns aos outros.
Quereis que vos indique algo que quando o fizerdes se amarão?

“Se escutarem os latidos dos cachorros e o zurrar dos asnos à
noite, então busquem refugio em Allah deles, pois eles vêem o
que vocês não vêem.” (Abu Daud 4/327 Ahmad 3/306)
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105 - Súplica dita quando você houver
insultado alguém
Abu Hurairah  ouviu o Profeta  dizer:
َ ِ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َﻓ َٔﺎ ﻳُّﻤَـﺎ ﻣ ُْﺆ ِﻣﻦ َﺳـ َﺒ ْﺒ ُﺘ ُﻪ؛ َﻓﺎﺟْ ﻌ َْﻞ َذ
كل َ ُهل ُﻗﺮْﺑ ًَﺔ ٕاﻟَﻴ َْﻚ ﻳَﻮْ َم اﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ٍ
Allahumma fa‘aíumaa mú‘minin sabábtuhu faaj’al zhálika lahu
qúrbatann ileika iaumal qiiaamati.
“Ó Allah, por qualquer crente que eu tenha insultado, faça isso
aproximá-lo de Ti no dia do Juízo.” {Al-Bukhari com Al-Fatih 11/171 e
Muslim 4/2007}

107 - Súplica dita entre o vértice do Iêmen
e a pedra negra (no tawaf)
O Profeta  dizia quando estava entre o vértice do Iêmen e a
pedra negra:
ِّ َرﺑَّﻨَﺎ ءَاﺗِﻨَﺎ ﰲ
ادل ْﻧﻴَﺎ ﺣَ َﺴـﻨ ًَﺔ و َِﰲ اﻻ ٓ ِﺧ َﺮ ِة ﺣَ َﺴـﻨ ًَﺔ َو ِﻗ َﻨﺎ ﻋ ََﺬ َاب اﻟﻨَّﺎ ِر
ِ
Rabbanaa atina fiid duniaa hásanatan wa fiil áákhira hásanatan
wa qiinaa ‘azhaaban naari.
“Ó Senhor nosso, garanta-nos o melhor nesta vida e o melhor
na outra vida e protege-nos da punição do fogo.” {Abu Daud 2/179
Ahmad 3/411}

106 - O que dizer um muçulmano ao elogiar
um outro muçulmano
Disse o Mensageiro de Allah : “Se alguém de vocês necessitar elogiar outro muçulmano, que diga: Eu reconheço fulano é...
(cita a questão) e Allah é seu melhor Testemunho. Eu não louvo
ninguém e nada acima de Allah. Reconheço se souber algo dele
(...isso e aquilo.)” {Muslim 4/2296}

108 - Súplica ao estar nos montes
Al-Safa e Al-Maruah
Disse Jabr , descrevendo o hajj do Profeta : “Quando ele
 aproximava-se de Al-Safa recitava:
ُ ﴿ ِٕانَّ اﻟﺼَّ َﻔﺎ وَاﳌَﺮْ َو َة ﻣﻦْ َﺷﻌَﺎﺋﺮ ﷲﹺ ﴾ َٔاﺑ َْﺪ ٔا ﺑِـﻤَﺎ ﺑ ََﺪ َٔا
ﷲ ﺑِ ِﻪ
ِ
ِِ
Inna safa wal márwata min sha’aa‘iri Allahi. Abda‘u bimaa
bada‘á Allahu bihi.
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“Em verdade, Al-Safa e Al-Maruah são locais para adoração de
Allah, Eu inicio com o que Allah iniciou.”
Então ele iniciava em Al-Safa e nele subia até poder ver a Kaaba ele se volta para ela, então, chamando a unicidade e grandeza de Allah, e dizia:

109 - Súplica no dia de Arafat
A melhor das súplicas é a súplica do dia de Arafat e a melhor
que eu e os profetas que me antecederam disseram, foi:
ُ
ّ ُ  و َُﻫ َﻮ ﻋ ََﲆ، و َ َُهل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ،ُكل
ُ ْ  َ ُهل اﻟـﻤ،ﴍﻳ َْﻚ َ ُهل
ﰻ َﳾ ٍء َﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ
ِ
ِ َ َﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ ﻻ

ُ
ّ ُ  و َُﻫ َﻮ ﻋ ََﲆ،وهل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ
ُ َ ُكل
ُ ْ  َ ُهل اﻟـﻤ،ﴍﻳ َْﻚ َ ُهل
 َﻻ ٕا َ َهل،ٌﰻ َﳾ ٍء َﻗﺪﻳﺮ
ِ
ِ َ َﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ َﻻ
ُ ِٕا َّﻻ
َٔ
َ
ْ
َٔ
َ
 َو َﻫ َﺰ َم اﻻﺣْ ﺰ ََاب وَﺣْ َﺪ ُﻩ،ُﴫ َﻋﺒ َْﺪﻩ
َ َ  َوﻧ،ُ اﳒ َﺰ َوﻋ َْﺪﻩ،ُﷲ وَﺣْ َﺪﻩ

Laa ilaaha illa Allah wáhdahu laa sheriika lahu, lahul mulku, wa
lahul hamdu wa hua ‘alaa kulli shei‘in qadiirun.

Laa ilaaha illa Allah wáhdahu laa shariika lahu, lahul mulku, wa
lahul hamdu wa hua ‘alaa kulli shei‘in qadiir. Laa ilaaha illa
Allah wáhdahu. ánjaza wa’dahu wa násara ’abdahu wa házama
al-ahzaaba wáhdahu.

“Não há divindade real a não ser Allah, o Único, que não possui
sócios. Sua é a soberania e para Ele são os louvores. Ele tem o
poder sobre todas as coisas.” {Sahih At-Tirmidhi 3/184}

“Não há divindade real a não ser Allah, o Único, que não possui
sócios. Sua é a soberania e para Ele são os louvores. Ele tem o
poder sobre todas as coisas. Não há divindade real a não ser
Allah, o Único. Allah cumpriu Sua promessa, deu a vitória a Seu
servo e derrotou sozinho as tribos.”
Depois ele suplicava entre isto. E repetia isto três vezes. E no
Al-Hadith relata-se que fazia no monte de Al-Maruah como fizera no monte de Al-Safa. {Muslim 2/888}
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110 - No Local Sagrado (Al-Mash’ar Al-Haram)
Disse Jabir : “que o Profeta  cavalgou em Al-Qasuaa (sua
camela) até chegar em Al-Mashar Al-Haram e então se voltou
para a Qibla, então suplicou-Lhe, engrandeceu-O, exultou-O e
clamou Sua unicidade, e permaneceu no local até que se clareou bastante, assim então se deslocou desse local antes do
nascer do sol.” {Muslim 2/891}
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111 - O Engrandecimento a Allah (At-Takbir) ao
jogar cada pequena pedra no Al-Jamarat

113 - Súplica feita sobre o inimigo
ﺴﺎب ْاﻫ ِﺰ َم َٔاﻻﺣْ ﺰ ََاب ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻫ ِﺰ ْﻣ ُﻬ ْﻢ َو َز ْﻟ ِ ْﺰﻟ ُﻬ ْﻢ
ِ ﺎب َﴎﻳ َﻊ ا ِﳊ
ِ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻣ ْ ُِﲋ َل ِاﻟﻜ َﺘ

ُ َّ اهلل َٔا ْﻛ َ ُﱪ
ُ َّ اهلل َٔا ْﻛ َ ُﱪ
ُ َّ
اهلل َٔا ْﻛ َ ُﱪ
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
“O Mensageiro de Allah  engrandecia a Allah (Allahu Akbar)
toda vez que jogava uma pedra em qualquer uma das três Jamarat. Depois avançava, parava, suplicando, em direção à Qibla,
levantando suas mãos, isto é, depois da primeira e segunda
Jamarat. Mas na Jamarat Al-Aqabah (A maior), ele jogava e
engrandecia a Allah em cada uma das pequenas pedras e partia
não parando próximo a ela.” {Al-Bukhari com Al-Fath 3/583}

Allahumma múnzilal kitaabi sarii’ul hisaabi íhzimal ahzaaba
Allahumma ihzímhum wa zalzilhum.
“Ó Allah, Revelador do Livro, Tu que és Rápido no acerto de
contas, vence os inimigos. Ó Allah, derrota-os e estremeça-os.”
{Muslim 3/1362}

114 - O que dizer quem temer um povo
ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻛ ِﻔ ِﻨ ِﳱ ْﻢ ﺑِﲈ ِﺷ ْﺌ َﺖ

112 - O Engrandecimento a Allah (Al-Takbir)
quando se atinge o vértice da pedra negra
“O Profeta  circundou a Kaaba sobre um camelo e cada vez
que passava pela vértice da pedra negra, ele apontava-lhe seu
cajado e engrandecia a Allah dizendo”:
ُ
ﷲ َٔا ْﻛ َ ُﱪ

Allahumma akfiniihim bimaa shi‘ta.
“Ó Allah, proteja-me contra eles com o que Tu quiseres.” {Muslim
4/2300}

115 - O que dizer quando se admira
ou se contenta com algo

“Allahu Akbar.”

ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ ا ّﻟﻠـ ِﻪ

Allah é o Maior{Al-Bukhari com Al-Fath 3/476}

Subhaana Allah.
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“Quão perfeito é Allah!.” {Al-Bukhari com Al-Fath 1/210 e 390 e 414;

“Em nome de Allah.” (três vezes)

Muslim 4/1857}

ُ
ﷲ ٔا ْﻛ َ ُﱪ
Allahu Akbar.
“Allah é o Maior!.” {Al-Bukhari com Al-Fath 8/441; Sunan At-Tirmidhi 2/103
e 2/235}

116 – O que fazer ao receber notícias
que lhe agrade
“O Profeta  quando recebia uma notícia que o agradava ou
que lhe causava agrado, se prostrava em agradecimento a Allah,
O Altíssimo.” {Sahih Ibn Majah 1/233}
117 - O que dizer e fazer ao sentir
uma dor em seu corpo
Coloque sua mão sobre a parte de seu corpo onde há a dor, e
diga:
ﺑِﺴْ ِﻢ ا ّﻟﻠـ ِﻪ

E então diga sete vezes:
ِّ َ َْٔا ُﻋ ُﻮذ اب ّﻟﻠـ ِﻪ و َُﻗ ْﺪ َرﺗِ ِﻪ ِﻣﻦ
ُﴍ ﻣَﺎ ٔا ِﺟ ُﺪ َو ُٔاﺣَ ﺎ ِذر
A’uzhu billahi wa qudrátihi min sharri maa ájidu wa uhaazhiru.
“Eu me refugio em Allah e em sua Onipotência do mal que eu
sinto e temo.” [7 vezes] {Muslim 4/1728}
118 - O que dizer quem temer que alguma
coisa seja afligida por seu olhar
“Se alguém ver algo de seu irmão, ou de si próprio ou de alguém
que possua algo que lhe traga admiração, então suplique sobre
ele bênçãos, pois o olho é uma verdade (que pode atingir e
prejudicar).” {Ahmad 4/447}
119 - Das qualidades do bem e da
educação abrangente

Bismillah.

“Quando a noite cair, ou anoitecer (Al maghrib), não permitam
que suas crianças saiam, pois os demônios se espalham neste
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momento. Quando passar a hora da noite, deixai-os sair, e feche
as portas e se recorde do nome de Allah, pois o Satanás não
abre uma porta fechada. Fechem seus cantis e se lembrem do
nome de Allah. Cubram seus recipientes mesmo pondo algo por
cima, e se lembrem do nome de Allah e apaguem suas lamparinas.” {Al-Bukhari com Al-Fath 10/88 e Muslim 3/1595}
120 - Súplica ao iniciar o Hajj ou a Umrah

“Não há divindade real a não ser Allah!” {Al-Bukhari com Al-Fath
2/181 e Muslim 4/2208}

122 - O que dizer para o descrente
se este espirrar
ُ ﻳﲂ
ْ ُ ﳞَ ِْﺪ
ﷲ وﻳُﺼ ِﻠﺢُ ًابﻟَ ُ ْﲂ
Iahdííkumu Allahu wa iúslihu báálakum.

َ
َ َ
ُ ْ كل و ُاﳌ
َ َ ﴍ َﻳﻚ
َ َ ، ِٕانَّ ّاﳊﻤ َْﺪ واﻟ ِّﻨ ْﻌ َﻤ ِﺔ،كل ﻟَ َّﺒﻴ َْﻚ
َ َ ﴍ َﻳﻚ
كل
ِ َ  َﻻ،كل
ِ َ  ﻟ َّﺒﻴ َْﻚ َﻻ،ﻟ َّﺒﻴ َْﻚ ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﻟ َّﺒﻴ َْﻚ
Labbaik Allahumma labbaika, labbaika laa shariika laka labbaika, innal hamda wal ni’mata, laka wal mulku, laa shariika laka.
“Eis-me aqui, ó Allah, eis-me aqui. Eis-me aqui, Tu que não
possuis nada que se compare a Ti, eis-me aqui. Na verdade,
todo louvor, graça e soberania são Teus. Tu não possuis nenhum
sócio.” {Al-Bukhari com Al-Fath 3/408 e Muslim 2/841}

“Que Allah possa guiar e vos tornar melhor a vossa situação.”
{At-Tirmidhi 5/82; Ahmad 4/400; Abu Daud 4/308; Sunan At-Tirmidhi 2/354}

123 - Como retornar o cumprimento
(al-salam) para um não muçulmano
se ele te cumprimentar

121 - O que dizer quando se alarmar

Se fores cumprimentado pelo povo do Livro (judeus e crsitãos),
então diga:
َوﻋ ََﻠﻴ ُ ْْﲂ

َﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ﷲ

Wa ‘alaikum.

Laa ilaaha illa Allah.

“e também sobre vós.” {Al-Bukhari com Al-Fath 11/42 e Muslim 4/1705}
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124 - O que deve dizer o jejuador
se alguém o insultar

126 - O que dizer para se livrar da
obstinação dos demônios

ٌ َ ِٕا ّﱐ ﺻ،ﺎﰂ
ٌ ّ ِٕ
ﺎﰂ
ِ ِ ِ َا ِﱐ ﺻ

ِّ َ ْ اﻟَّ ِﱵ َﻻ ُ َﳚﺎ ِو ُز ُﻫﻦَّ ﺑَ ٌّﺮ َو َﻻ َﻓ ِﺎﺟ ٌﺮ ِﻣﻦ،َّﺎت
 َوﺑَ َﺮ َٔا،ﴍ ﻣَﺎ َﺧ َﻠ َﻖ
ِ َـﺎت ّاﻟﻠـ ِﻪ اﻟﺘَّﺎﻣ
ِ َٔا ُﻋ ُﻮذ ﺑِ َ ِﳫﻤ
ِّ َ ْ َو ِﻣﻦ،ﴍ ﻣَﺎ َﻳﻌْﺮُجُ ِﻓﳱَﺎ
ِّ َ ْ َو ِﻣﻦ،ِﴍ ﻣَﺎ ﻳ ْ َِﲋ ُل ِﻣﻦَ اﻟﺴَّ ﻤَﺎء
ِّ َ ْ َو ِﻣﻦ،و ََذ َر ٔا
ﴍ ﻣَﺎ َذ َر َٔا ِﰲ
ُ
ّ
ِّ َ ْ َو ِﻣﻦ،ﴍ ِﻓ َ ِﱳ َّاﻟﻠﻴ ِْﻞ َواﻟﳯَّ َﺎ ِر
ِّ َ ْ َو ِﻣﻦ،ﴍ ﻣَﺎ َ ْﳜﺮُجُ ِﻣﳯْ َﺎ
ِّ َ ْ َو ِﻣﻦ،رْض
ﰻ َﻃﺎ ِر ٍق
ِ ﴍ
ِ َٔاﻻ
ْ
ً
َ
ُ ٕا َّﻻ َﻃﺎ ِرﻗﺎ ﻳَﻄ
ُﺮُق ِ َﲞ ْ ٍﲑ اير َْﲪـﻦ

Innii saa‘imun, innii saa‘imun.
“Eu estou jejuando, eu estou jejuando.”

{Al-Bukhari com Al-Fath

4/103 e Muslim 2/806}

125 - O que dizer ao degolar ou
sacrificar um animal
ُ ﺑِﺴْ ﻢ ا َّﻟﻠـﻪ و
َ َ  ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ِﻣ ْﻨ َﻚ و،َُﷲ ٔا ْﻛﱪ
 ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ﺗَ َﻘﺒ َّْﻞ ِﻣ ِّﲏ،َكل
ِ ِ
Bismillahi, wa Allahu ákbaru Allahumma minka wa laka
Allahumma taqábbal minnii.
“Em nome de Allah. Allah é o Maior, ó Allah, isto é de Ti e para
Ti, ó Allah, aceita isto de mim.” {Muslim 3/1557}
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‘A’uzhu bikalimaati Allahi attammati allatií laa iujaawizuhunna
barrun wa laa faájirun min sharri maa khálaqa, wa bara‘á wa
zhára‘a, wa min sharri maa iánzilu min assamaa‘i wa min maa
iá’ruju fiihaa wa min sharri maa zhára‘a fiil ardi wa min sharri
maa iákhruju minhaa, wa min sharri fítanil laili wan nahaari, wa
min sharri kulli taáriqin illa taáriqan iátruqu bikhairin iaa Rahmaanu.
“Protejo-me nas palavras perfeitas de Allah, as quais não as
pode transgredir nem o pio nem o depravado, do mal que criou.
Ele é o Originador e o Criador. (Busco proteção de Allah) Do mal
que desce dos céus, do mal que sobe até eles, do mal que criou
na Terra, do mal que sai dela, do mal das tribulações da noite e
do dia, do mal de todo visitante noturno, a não ser do visitante
que traga o bem, ó Misericordiosíssimo.” {Ahmad 3/419}
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127 – O perdão e arrependimento
Disse o Mensageiro de Allah : “Juro por Allah, eu procuro perdão em
Allah e me volto arrependido a Ele, mais de setenta vezes por dia.” {Al-Bukhuri
com Al-Fath 11/101}

E disse : “Ó humanidade, arrependam-se para Allah, pois eu
arrependo-me a Ele cem vezes diariamente.” {Muslim 4/2076}
E disse : Quem disser:
َ َُٔا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔﺮ
ُ ﷲ اﻟﻌَﻈ َﲓ َّاذلِي َﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ ُﻫ َﻮ َاﳊ ُّﻲ اﻟ َﻘﻴُّﻮ ُم َو َٔا ُﺗ
ﻮب ٕاﻟَ ْﻴ ِﻪ
Astágfiru Allaha allazhií laa ilaaha illaa hua al haiul qaiuumu wa
atuubu ilaihi.
“Eu procuro o perdão em Allah. O qual não há divindade real a
não ser Ele, O Eternamente Vivo, O Subsistente. Eu arrependo-me a Ele. Allah perdoá-lo-á, Mesmo que ele estiver fugindo
marcha de um exército.” {Abu Daud 2/85 e At-Tirmidhi 5/569}
E disse o Profeta : “O servo mais próximo de teu Senhor e
aquele que estiver (em adoração) no último terço da noite, portanto se puder ficar lembrando de Allah nesta hora, que fique.”
{At-Tirmidhi e An-Nassai 1/279}
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E disse ele : “A maior proximidade na qual se encontra o
servo de seu Senhor, é quando está prostrado, então aumentem
as súplicas.” {Muslim 1/350}
E Al-Aghar Al-Muzani relatou que o Mensageiro de Allah 
disse:
“Às vezes meu coração se distrai da lembrança de Allah e eu
peço perdão a Allah cem vezes diariamente.” {Muslim 4/2075}
128 - A Excelência do louvor, da aclamação da
unicidade de Allah e de Seu engrandecimento
Relatou Abu Hurairah  que o Mensageiro de Allah  disse:
“Quem disser:
ُ
ّ ُ  و َُﻫ َﻮ ﻋ ََﲆ، و َ َُهل اﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ،ُكل
ُ ْ  َ ُهل اﻟـﻤ،ﴍﻳ َْﻚ َ ُهل
ﰻ َﳾ ٍء َﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ
ِ
ِ َ َﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ َﻻ
Laa ilaaha illa Allah wáhdahu laa shariika lahu, lahul mulku, wa
lahul hamdu wa hua ‘alaa kulli shai‘in qadiirun. (100 vezes)
.
“<<Não há divindade real a não ser Allah, o Único, que não possui sócios. Sua é a soberania e para Ele são os louvores. Ele tem
o poder sobre todas as coisas>>. Cem vezes ao dia, terá a recompensa igualada à libertação de dez escravos, e são escritas
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sobre ele cem recompensas, e são apagadas cem de suas más
ações, e ela lhe será uma proteção contra Satanás em seu dia
até que escureça e ninguém lhe virá com algo melhor do que ele
fez a não ser que outro repita mais vezes que ele.” {Al-Bukari 4/95
Muslim 4/2071}

não alcançará alguém de melhor ato que o dele, no dia do
juízo, a não ser que alguém disser igual ou mais do que ele.”
{Muslim 4/2071}

Relatou Abu Ayub Al-Ansari  sobre o Mensageiro de Allah
:

E quem disser:
“Quem disser:
( )ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة ﰲ اﻟﻴﻮم.ﷲ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ ِﻩ
ِ َُﺳـﺒْﺤَ ﺎن
Subhaana Allahi wa bi hámdihi.
“<<Quão perfeito é Allah, o louvor lhe pertence>>, cem vezes ao
dia, seus pecados serão apagados, mesmo que sejam como a
espuma do mar.” {Al-Bukhari 7/168; Muslim 4/2071}
Relatou Abu Hurairah  que o Mensageiro de Allah  disse:
“Quem disser ao amanhecer e ao anoitecer”:
َِ ﷲ
(وﲝﻤ ِْﺪ ِﻩ )ﺣﲔ ﻳﺼﺒﺢ وﺣﲔ ﳝﴘ
ِ َُﺳـﺒْﺤَ ﺎن
Subhaana Allahi wa bi hámdihi.

ُ
ّ ُ اﳊﻤ ُْﺪ ُوﻫ َﻮ ﻋَﲆ
َ كل و َ َُهل
ُ ْ  َ ُهل ُاﳌ،ﴍ َﻳﻚ َ ُهل
ﰻ َﳾ ٍء َﻗﺪﻳ ٌﺮ
ِ
ِ َ َﻻ ِٕا َهل ِٕا َّﻻ ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ َﻻ
Laa ilaaha illa Allah wáhdahu laa shariika lahu, lahul mulku,
wa lahul hamdu wa hua ‘alaa kulli shai‘in qadiirun.
“<<Não há divindade real a não ser Allah, o Único, que não
possui sócios. Sua é a soberania e para Ele são os louvores.
Ele tem o poder sobre todas as coisas>> dez vezes, é como se
tivesse libertado quatro almas dos filhos de Ismail.” {Al-Bukhari 7/167 Muslim 4/2071}

Relatou Abu Hurairah  que o Mensageiro de Allah  disse:
“Duas palavras são de uma suavidade para a língua, de grande peso na balança e muito queridas para o Clemente:

“<<Quão perfeito é Allah, o louvor lhe pertence>>, cem vezes,

ﷲ اﻟﻌ َِﻈ ِﲓ
ِ َﷲ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ ِﻩ و ُﺳـﺒْﺤَ ﺎن
ِ َُﺳـ ْﺒﺤﺎن
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Subhaana Allahi wa bi hámdihi, subhaana Allahil aziimi.
Quão perfeito é Allah. O louvor lhe pertence. Quão perfeito é
Allah, o Poderosíssimo.” {Al-Bukhari 7/168; Muslim 4/2072}

sas ou lhe são apagados mil de seus erros.” {Muslim 4/2073}
Relatou Jabir  que o Profeta  disse: “Quem disser:
ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ ا ّﻟﻠـ ِﻪ اﻟﻌ َِﻈ ِﲓ و ِ ََﲝﻤ ِْﺪ ِﻩ

Relatou Abu Hurairah  que o Mensageiro de Allah  disse:
“proclamar:

Subhaana Allahil aziimi, wa bi hámdihi.

ُ ﷲ
ُ  َﻻ ِٕا َ َهل ا َّﻻ،ِ  و َاﳊﻤ ُْﺪ،ﷲ
وﷲ َٔا ْﻛ َ ُﱪ
ِ َُﺳـﺒْﺤَ ﺎن
ٕ

“<<Quão perfeito é Allah, o Poderosíssimo. O louvor Lhe pertence>>, será plantada para ele uma tamareira no paraíso.” {At-Tir-

Subhaana Allahi, wal hamdu lillahi, laa ilaaha illa Allahu wa
Allahu ákbaru.
“Quão perfeito é Allah e o louvor pertence a Allah, não há divindade real a não ser Allah. Allah é o Maior. e mais preferível a
mim do que todas as coisas sobre as quais o sol nasce.” {Muslim
4/2072}

midhi 5/511}

Relatou Abdullah Ibn Qais  que o Mensageiro de Allah 
disse: “Ó Abdullah Ibn Qais queres que lhe indique um dos tesouros do paraíso?” Eu disse: “Claro, ó Mensageiro de Allah. Ele
, então disse, diga:
َ ََﻻ ﺣ
ﻮْل و ََﻻ ُﻗ َّﻮ َة ٕا َّﻻ اب ّﻟﻠـ ِﻪ

Relatou Saad  que nós estávamos com o Mensageiro de
Allah  que disse: “Há ainda algum de vocês incapaz de ganhar
todos os dias mil benefícios.” Então perguntou um dos que se
encontravam sentados: “Como algum de nós pode ganhar mil
benefícios? Ele  disse: “Clamando a perfeição de Allah
(Subhana Allah) cem vezes, então, lhe é escrito mil recompen-

“Não há transformação e nem poder a não ser por Allah” {Al-
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Laa haula wa laa quuwata illaa billahi.

-Bukhari com Al-Fath 11/213; Muslim 4/2076}

As mais queridas palavras para Allah são quatro:

ُ  و،ﷲ
ُ  و ََﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ، و َْاﻟﺤَ ـﻤ ُْﺪ ﻟ ّﻠـﻪ،ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ ا ّﻟﻠـﻪ
َﷲ ٔا ْﻛ َ ُﱪ
ِ ِِ
ِ
Subhaana Allah, wal hamdu lillah, laa ilaaha illa Allah wa Allahu
Akbar.
“<<Quão perfeito é Allah! O louvor pertence a Allah. Não há divindade real a não ser Allah. Allah é o Maior.>> Não haverá
problema com qual delas começar.” {Muslim 3/1685}
Saad Ibn Abi Waqqas  relatou que um beduíno veio ao Mensageiro de Allah  e disse-lhe: “Ensina-me palavras para dizê-las. Disse o mensageiro de Allah , diga:
ُ ،ﷲ وَﺣْ َﺪ ُﻩ َﻻ َﴍﻳ َْﻚ َ ُهل
ُ َﻻ ٕا َ َهل ٕا َّﻻ
 ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ ا َّﻟﻠـ ِﻪ ر َِّب، وَاﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ َّﻟﻠـ ِﻪ َﻛ ِﺜﲑ ًا،ﷲ ٔا ْﻛ َ ُﱪ َﻛﺒﲑ ًا
ِ
َ َ َﻻ ﺣ،َاﻟﻌَﺎﳌِﲔ
ﻮْل وَﻻ ُﻗ َّﻮ َة ٕا َّﻻ اب َّﻟﻠـ ِﻪ اﻟ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ َاﳊ ِﻜ ِﲓ
Laa ilaaha illa Allah wáhdahu laa shariika lahu, Allahu ákbaru
kabiira wal hamdu lillahi kathiira subhaana Allahi rabil ‘aalamiina, wa laa haula wa laa qúwata illa billahil ‘aziizil hakiimi.

então disse: “Estas são para meu Senhor, quais são para mim?”
Então disse o Mensageiro de Allah : “Diga:
ُ  و، و َْاﻫ ِﺪ ِﱐ، وَارْﺣَ ـﻤ ِْﲏ،ا َّﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ
َارْز ْﻗ ِﲏ
Allahumma agfirlii war hamnii wah dinii wa ‘aafiinii war zuknii.
“Ó Allah perdoa-me. Tenha misericórdia de mim. Guia-me e
provê-me o sustento.” {Muslim 4/2072}
Taariq Al-Ashjaii  disse: “Quando alguém convertia-se ao
Islam, o Profeta  ensinava-lhe a oração e depois ordenava-lhe suplicar as seguintes palavras:
ُ  و، َوﻋَﺎ ِﻓ ِﲏ، و َْاﻫ ِﺪ ِﱐ،َارْﲪ ِْﲏ
َ  و،اﻟَّﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﻏ ِﻔﺮْ ِﱄ
َارْز ْﻗ ِﲏ
Allahumma agfirlii war hamnii wah dinii wa ‘aafiinii war zuknii.
Ó Allah, perdoa-me. Tenha misericórdia de mim e guia-me e
dá-me a saúde e provê-me o sustento.” {Muslim 4/2073}

“Não há divindade real a não ser Allah, o Único, que não possui
sócios, Allah é o Maior todo o louvor é para Ele. Quão perfeito é
Allah, Senhor dos mundos. Não há transformação e nem poder
a não ser por Allah, o Poderoso, o Pudentíssimo.” O beduíno

Jáber Ibn ‘Abdillah  relatou que o Mensageiro de Allah 
disse:
ُ َّ  َﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ.هلل
اهلل
ِ َّ ِ َاﳊﻤ ِْﺪ
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Al hamdu lillahi. Laa ilaaha illa Allahu.
“A melhor das súplicas: Louvado seja Allah; e a melhor recordação: Não há divindade real a não ser Allah.” {At-Tirmidhi 5/462; Ibn
Majah 2/1249}

As obras virtuosas mais duradouras são:
ُ  و،ﷲ
ُ  و َ ََﻻ ِٕا َ َهل ِٕا َّﻻ، و َْاﻟـﺤَ ﻤ ُْﺪ ّﻟﻠـﻪ،ُﺳـﺒْﺤَ ﺎنَ ا َّﻟﻠـﻪ
َ َ و ََﻻ ﺣ،َُﷲ ٔا ْﻛ َﱪ
ﻮْل و ََﻻ ُﻗ َّﻮ َة ِٕا َّﻻ ِاب ّﻟﻠـ ِﻪ
ِ
ِ
Subhaana Allahi, wal hamdu lillahi, wa laa ilaaha illa Allahu, wa
Allahu ákbar, wa laa haula wa laa Quuwata illaa billahi.
“Quão perfeito é Allah! Louvado seja Allah. Não há divindade
real a não ser Allah. Allah é o Maior e não há transformação e
nem poder a não ser por Allah.” {Ahmad n° 513, Majma Azuaaid 1/297}
129 - Como o Profeta  fazia
os louvores (tasbih)
Abdullah Ibn Amr  disse: “Eu vi o Profeta  contando o
tasbih com a mão direita.” {Abu Daud 2/81 At-Tirmidhi 5/521}
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