12173 - Ele quer aprender as awraad e os adhkaars previstos no Islam
Pergunta
Gostaria que o senhor escrevesse para mim as “awraad e adhkaars previstos no Islam”
Resposta detalhada
Todos os louvores são para Allah.
No que tange as awraad e adhkaar (dhikr etc.), existem vários deles. Dentre os que foram
narrados pelo Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) estão os adhkaar ao
acordar, as súplicas da manhã e entardecer, e ao dormir. Uma das súplicas que o Profeta (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) nos ensinou a dizer de manhã e à tarde é a que
segue:
“Recitar ‘Qul Huwa Allaahu Ahad’ e al-Mi’wadhatayn [as últimas duas surat do Alcorão] três vezes
à tarde e de manhã proteger-lhe-á de tudo.”
(Narrado por al-Tirmidhi, al-Da’waat, 3499. Foi classiﬁcado como Hassan por al-Albaani em Sahih
Sunan al-Tirmidhi, nº 2829)
Sayid al-Istighfaar (a melhor maneira de pedir perdão), que é:
“Allaahumma Anta Rabbi laa ilaah illa Anta, khalaqtani wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika wa
wad’ika maa asta’tu, a’udhu bika min sharri ma sana’tu abu’u laka bi ni’matika ‘alayya wa abu’u
laka bi dhanbi, faghﬁr li fa innahu laa yaghﬁr al-dhunub illa anta” (Ó, Allah, Tu és o meu Senhor.
Ninguém além de Ti tem o direito de ser adorado. Tu me criaste e sou Teu servo e, tanto quanto
posso, sou ﬁel à minha aliança e minha promessa (a Ti). Busco em Ti refúgio de todo mal que
cometi. Em Tua presença reconheço todas as bênçãos com as quais Abençoaste-me, e a Ti
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confesso todos os meus pecados. Assim, rogo-Te que perdoe os meus pecados, pois ninguém além
de Ti, pode perdoar pecados.” Ele [o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele)]
disse: Quem quer que diga isto durante o dia, acreditando piamente nisto, e morra naquele dia
antes que venha a noite, será uma das pessoas do Paraíso, e quem quer o diga durante à noite,
acreditando piamente nisto, e morra naquela noite antes que venha a manhã, será uma das
pessoas do Paraíso.”
(Narrado por al-Bukhari, al-Da’waat, 6306)
Narra-se que Abu Hurairah disse:
“O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Quem quer
que diga, Subhaan Allaah wa bihamdih (a Allah sejam a Glória e Louvor) de manhã e à noite, cem
vezes, no Dia da Ressureição não virá ninguém com algo melhor do que ele, a não ser aquele que
tenha dito o mesmo, ou que tenha dito mais.” (Narrado por Muslim, al-Dhikr wa’l-Du’aa’, 2692)
O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Se o servo
disser, todo dia pela manhã e toda noite ao entardecer, ‘Bismillaah alladhi laa yadurru ma’a ismihi
shay’un ﬁ’l-ardi wa laa ﬁ’l-sama’ wa Huwa as-Sami’ al-‘Alim (Em nome de Allah com Cujo nome
nada pode prejudicar na Terra ou no céu, e Ele é o que tudo Sabe, O que tudo Vê)’, três vezes,
nada poderá prejudica-lo.
(Narrado por al-Tirmidhi, al-Da’waat, 3388, al-Albaani disse em Sahih Sunan al-Tirmidhi, que é
Hassan sahih. Nº 2689)
O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) costumava dizer ao anoitecer:
“Amsayna wa amsaa al-mulku Lillaahi wa’l-hamdu Lillaahi wa laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa
sharika lah…([o narrador] disse: Acho que ele acrescentou)... lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd wa huwa
‘ala kulli shay’in qadir. As’aluka khayra ma ﬁ hadhihi’l-laylah wa khayra ma bad’ahaa. Wa a’udhu
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bika min sharri hadhihi’l-laylah wa sharri ma bad’ahaa. Wa a’udhu bika min al-kasal wa su’ alkibari wa a’udhu bika min ‘adhaab al-naar wa ‘adhaab al-qabr (Chegamos ao anoitecer e agora a
Allah pertence toda soberania, e todo louvor é para Ele. Ninguém além de Allah tem o direito de
ser adorado sozinho, sem qualquer parceiro. ([o narrador] disse: acho que ele acrescentou)... A Ele
pertence toda soberania e louvor, e sobre todas as coisas Ele é Onipotente. Senhor meu, peço-Te
pelo bem desta noite e o bem do que a precede, e em Ti busco refúgio do mal desta noite e do
mal que a precede. Senhor meu, em Ti busco refúgio da preguiça e da senilidade. Meu Senhor, em
Ti busco refúgio do tormento do Fogo e da punição do túmulo)” E pela manhã ele também
costumava dizer: “Asbahnaa wa asbaha al-mulk Lillaah wa’l-hamdu Lillaah…(Chegamos à manhã e
agora a Allah pertence toda a soberania...)”
(Narrado por al-Tirmidhi, al-Daw’aat, 3390; classiﬁcado com sahih por al-Albaani em Sahih Sunan
al-Tirmidhi, nº 2699)
O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) ensinou seus
companheiros a dizerem pela manhã:
“Allaahumma bika asbahnaa wa bika amsaynaa wa bika nayha wa bika namut wa ilayka almasir (Ó Allah, por Tua anuência nós chegamos à manhã e por Tua anuência nós chegamos à
noite, por Tua anuência vivemos e morremos, e a Ti é nosso retorno), e dizer à noite “Allaahumma
bika amsaynaa wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-nushur (Ó Allah, por
Tua anuência nós chegamos ao anoitecer e por Tua anuência chegamos à manhã, por Tua
anuência vivemos e morremos, e a Ti é a nossa ressureição)”.
(Narrado por al-Tirmidhi, al-Da’waat, 3391; classiﬁcado com sahih por al-Albaani, nº 2700)
Ele ensinou um de seus companheiros a dizer: “Allaahumma ‘aalim al-ghaybi wa’l-shahaadah,
faatir al-samawaati wa’l-ard, Rabba kulli shay’in wa malikahu, ash-hadu an laa ilaaha ill anta,
a’udhu bika min sharri nafsi wa min sharri’l-shaytaan wa sharakihi (Ó Allah, sabedor do oculto e do
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visível, Criador dos céus e da Terra, Senhor e Soberano de todas as coisas, eu testemunho que
ninguém, além de Ti, tem o direito de ser adorado. Busco em Ti refúgio do mal de mim mesmo, do
mal de Satanás e de seus truques.).” Ele disse: Dizei isto de manhã e ao anoitecer, e quando
fordes para vossa cama.”
(Narrado por al-Tirmidhi, al-Da’waat, 3392; classiﬁcado com sahih por al-Albaani em Sahih Sunan
al-Tirmidhi, nº 2701)
O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) jamais deixou de
recitar essas súplicas ao anoitecer e pela manhã:
“Allaahumma inni as’aluka al-‘aaﬁyah ﬁ’l-dunya wa’l-aakhirah. Allaahumma inni as’aluka al-‘afw
wa’l-‘aaﬁyah ﬁ dini wa dunyaaya wa ahli wa maali. Allaahumma astur ‘awrati [‘Uthmaan said,
‘awraati] wa aamin raw’aati. Allaahumma ihfazni min bayna yadayya wa min khalﬁ wa ‘an yamini
wa ‘an shimaali wa min fawqi wa a’udhu bi ‘azamatika an ughtaala min tahti (Ó Allah, rogo-Te por
prosperidade neste mundo e na Outra Vida. Ó Allah, rogo-te por perdão e prosperidade em minha
religião e assuntos mundanos, e minha família e bens. Ó Allah, oculte meus erros e mantenha-me
seguro das coisas que tenho medo. Ó Allah, proteja-me pela vanguarda e pela retaguarda, à
minha direita e à minha esquerda, por cima e por baixo, e eu busco em Tua grandeza refúgio de
receber dano inesperado sob mim [de ser engolido pela Terra]).”
(Narrado por Abu Dawud, al-Adab, 5074. Classiﬁcado como sahih por al-Albaani em Sahih Abi
Dawud, 4239)
Da mesma forma ele disse: “ ‘Allaahumma inni a’udhu bika min al-kufri wa’l-faqri. Allaahumma
inni a’udhi bika min ‘adhaab al-qabri. Laa ilaaha illa anta (Ó Allah, eu busco refúgio em Ti da
descrença e da pobreza. Ó Allah, eu busco refúgio em Ti do tormento da sepultura. Ninguém, além
de Ti, tem o direito de ser adorado.)’ Repetir isto três vezes, pela manhã e ao anoitecer”
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(Narrado por Abu Dawud, al-Adab 5090. Al-Albaani disse em Sahih Sunan Abi Dawud, que seu
isnad é Hassan. Nº 4245)
E ele disse: “Subhaan Allaah wa bi hamdihi ‘adada khalqihi wa ridaa nafsihi wazinata ‘arshihi wa
midaada kalimaatihi (Glória seja a Allah e louvor seja a Ele (tão grande quanto) o número de Suas
criaturas, à medida de Sua satisfação, ao peso de Seu domínio e à tinta (necessária para escrever
Seus incontáveis) sinais (de presença, onipotência e graça)).”
(Narrado por Muslim, al-Dhikr wa’l-Istighfaar, 4905. Isto deve ser dito pela manhã).
Para mais informação, consulte a pergunta nº 3064, e livros de du’as sahih.
E Allah sabe melhor.
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